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 AŞAĞI KALEKÖY BARAJI PROJESİ / 
MURAT TEPE 2018 YILI KURTARMA KAZISI 

Abdulkadir ÖZDEMİR*
Ziya KILINÇ

Yusuf AĞTAŞ

GİRİŞ
Bingöl İli, Solhan İlçesi, Murat Köyü’nde bulunan ve Kalehan Genç Enerji 

Üretim A.Ş. tarafından yapılan Aşağı Kaleköy Barajı ve HES kapasite artırımı 
projesi kapsamında su toplama alanında kalan, I. Derece arkeolojik sit alanı 
olarak Murat (Norik) Höyük adıyla tescilli Murat Tepe’deki arkeolojik ça-
lışmalar, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.09.2017 
tarih ve 2788 sayılı kararı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü’nün 06.03.2018 tarih ve 200066 sayılı izni ile 02.04.2018 tarihinde kazı ça-
lışmalarına başlanmış ve 07.11.2018 tarihinde sonlandırılmıştır. 

2018 yılı Murat Tepe’deki kurtarma kazısı çalışmaları, Elazığ Müze Mü-
dürü Ziya Kılınç’ın başkanlığında, Fırat Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi’nden katılan bilimsel danışmanların ve 4 serbest arkeoloğun ka-
tılımı ile birlikte gerçekleştirilmiştir1. Bakanlık Temsilcisi olarak Elazığ Arke-
oloji Müzesi uzmanlarından Mikail Tofur, Yusuf Ağtaş, Ergün Demir ve Bilal 
Aydın görev yapmıştır. 

* Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir ÖZDEMİR, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Arke-
oloji Bölümü 23119 Elazığ / TÜRKİYE, akadir23@gmail.com  (ORCID: h ps://orcid.org/0000-0003-
3333-9118) 

 Ziya KILINÇ, Kazı Başkanı-Elazığ Müze Müdürü, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Fırat 
Üniversitesi, Mühendislik Kampüsü, 23119 Elazığ / TÜRKİYE. 

 Yusuf AĞTAŞ, Müze Araştırmacısı, Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Fırat Üniversitesi, Mü-
hendislik Kampüsü, 23119 Elazığ / TÜRKİYE.

1 Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç’ın başkanlığındaki Murat Tepe kurtarma kazısına katkıda bu-
lunan bilimsel danışmanlarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Özdemir (Fırat Üniversitesi, İn-
sani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu (Van Yüzüncü 
Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Doç. Dr. Hanifi Biber (Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü) ve Doç. Dr. Hakan Yılmaz (Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü)’a, teşekkür ederiz. Ayrıca Elazığ Müzesin-
den katılan bakanlık temsilcilerimiz; Müze Araştırmacısı Yusuf Ağtaş, Arkeolog Ergün Demir, Ar-
keolog Mikail Tofur ve Arkeolog Bilal Aydın’a teşekkür ederiz. Büyük bir özen göstererek çok ağır 
şartlarda bizlerle çalışan uzman arkeologlarımız, Arkeolog Mehmet Turan, İsmail Çağal, Döndü 
GÜL ve Oktay Ok’a içtenlikle teşekkür ederiz.
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2018 yılında yapılan çalışmaların başarılı bir biçimde sürdürülerek biti-
rilmesinde emeği geçen başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdür-
lüğü’ne ve Elazığ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi Müdürlüğü’ne teşekkür 
ederiz. Ayrıca kurtarma kazısının finansörlüğünü yapan Kalehan Genç Ener-
ji Üretim A.Ş. ye maddi ve manevi yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. 
Özellikle Kalehan Genç Enerji Üretim A.Ş. nin Murat Tepe kurtarma kazıla-
rından sorumlu olan Şelale Ataberk ve Faruk Kılıç’a ayrıca teşekkür ederiz. 
Murat Tepe seramiklerinin arkeometrik analizlerini yapan Doç. Dr. Ali Akın 
Akyol ve metal eserlerin arkeometrik analizlerini yapan Dr. Öğr. Üyesi Ümit 
Güder’e içtenlikle teşekkür ederiz. 

MURAT TEPE KAZI ÇALIŞMALARI

Murat Tepe, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Yukarı Fırat Bölgesi’nin Bingöl 
İli Solhan İlçesi’ne bağlı Murat Köyü’nün 230 m. güneyinde, Murat Nehri 
kıyısında yer almaktadır (Resim: 1). Murat Tepe, Bingöl il merkezinin yak-
laşık 40 kilometre doğusunda, Solhan ilçe merkezinin yaklaşık 12 kilometre 
güneybatısında yer almaktadır (Özdemir vd. 2018: 84: Özdemir 2019). İsmi-
ni içinde bulunduğu köyden alan Murat Tepe denizden +1098 m. yüksek-
liktedir. Ova seviyesinden 18 m. yükseklikte ve 135x85 m. büyüklükte olan 
doğu-batı uzantılı höyük, oval bir forma sahiptir ve doğal bir tepe üzerine 
kurulmuştur (Resim: 2). Murat Tepe’nin 50 m. güneybatısında da 2019 yılı 
içerisinde kurtarma kazısı çalışmaları yapılan Murat Höyük yer almaktadır. 

Murat Tepe, konum itibariyle Murat Köyü’nün hemen yakınında kalma-
sı ve yanından demiryolu ve karayolu geçmesi sebebiyle aşırı tahribata uğ-
ramıştır. Yakın zamana kadar yerleşimin üzerinde modern bir yapı bulun-
maktaydı. Murat Tepe’nin batısından ve kuzeyinden geçen demiryolu ağının 
inşası sırasında, sorumlu mühendis tarafından, yerleşme üzerine bir ev inşa 
edilmiştir. Bu evin inşası yerleşmeye zarar vermiştir. Güneyinden geçen ka-
rayolunun inşa çalışmaları sırasında, yerleşmenin güney etekleri de tahrip 
olmuştur. Ayrıca yerleşmenin üzerinde bir bayrak direği yer almaktaydı. En 
büyük tahribat ise yerleşmenin doğusunda ve batısında olmuştur. Bu alan-
lardan yol yapım çalışmaları için iş makineleri ile toprak alınmıştır. Burada 
oluşan kesi e yerleşmenin ana kaya üzerine oturan oval görünümlü doğal 
bir tepe üzerinde yer aldığı tespit edilmiştir (Özdemir vd. 2018: 85).
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Murat Tepe’de kurtarma kazısı çalışmalarına 2018 yılında başlanmış ve 
aynı yıl içerisinde sonlandırılmıştır (Resim: 3). Kazı yöntemi olarak planka-
re sistemi tercih edilmiştir. Kazıya başlamadan önce yerleşme plankare sis-
temine göre, 10x10 metrelik karelere bölünmüştür. Bu kazı sistemine göre 
Murat Tepe 2018 yılı kurtarma kazı çalışmaları C6-9 açmaları, D6-9 açmaları, 
E6-9 açmaları, F6-9 açmaları, G4 açması ve G6-9 açmaları olarak adlandırı-
lan karelajlardaki toplam 21 açmada sürdürülmüştür. Kazı başında yerle-
şimin merkezinden başlamak üzere üzerinde iki adet 10x10 m.lik açmada 
çalışmalar başlamıştır. Yüzey toprağının  10 cm. altında, modern bir evin te-
mel kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu yapı aynı zamanda höyüğün 50-100 
yıl önceki yüksekliği hakkında bilgi vermektedir. Yöre halkı ile yaptığımız 
konuşmalarda evin inşası sırasında yerleşmenin yüzeyinin düzlendiği ve ya-
pının inşası için yaklaşık 50 cm. ile 1m. arası temel kazıldığı belirtilmiştir. Bu 
nedenle de yerleşmenin yüzeyini günümüzden yaklaşık yüzyıl önce 2 metre 
daha yüksekte düşünmek gerekir (Özdemir vd. 2018: 85).

Murat Tepe’nin üzerindeki modern yapı kaldırıldıktan sonra 9. ve 10. 
yüzyılları arasına tarihlenen Bizans Dönemine ait olan I. tabaka ortaya çıka-
rılmıştır. I. tabakada belirli bir plan vermeyen düzensiz ve tahrip olmuş du-
var kalıntıları tespit edilmiştir. Geç dönem mimari tabakadan elde edilen bir 
kömür numunesinin radyokarbon tarihine göre (Tübitak-0679) M.S. 793-974 
(2 sigma) arasında bir tarih vermiştir. Ana kaya üzerinde Orta Demir Çağı/
Urartu Krallığı’na ait II. tabaka ortaya çıkarılmıştır. II. tabakada temel kalın-
lıkları 1.5-2.5 m. arasında değişen mimari bir yapı ele geçirilmiştir (Resim: 4). 
Ana kaya üzerine oturan bu yapının temel taşları çamur harç ile tu urulmuş-
tur. I. tabakada tespit edilen mimari yapıların inşası sırasında, Orta Demir 
Çağına tarihlenen yapının tahrip edildiği, özellikle bu inşa faaliyetleri hem 
binanın içindeki bölümlere zarar verilmesine, hem de binanın içinde gerçek-
leştirilen faaliyetlerin türüne ilişkin bağlamsal bilgilerin kaybolmasına neden 
olduğu anlaşılmıştır (Özdemir ve Kılınç 2019; Özdemir 2019). 

Murat Tepe’de 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda, volkanik 
ve metamorfik şis en oluşan doğal bir tepe üzerinde yer alan yerleşmede, 
temel kalınlıkları 1.5-2.5 m. arasında değişen, taş temel seviyesi korunmuş 
olan, II. tabakaya ait bir mimari yapı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). Bu yapı, 
taş temel üzerine kerpiç üst yapıdan oluşmaktadır. Fakat üst bölüm yüzeye 
yakın ve tahrip olduğu için kerpiç kalıntılarına dair çok az veri ele geçirilmiş-
tir. Dikdörtgen planlı yapının korunan ölçüleri dıştan 29x19 m. boyutların-
dadır. Bu yapının özellikle iyi korunmuş 2.5 m. kalınlığındaki kuzeydoğu ve 
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kuzeybatı rizalitli köşeleri dikkat çekicidir, güneybatı ve güneydoğu köşeleri 
ise tahrip olmuştur. Aynı zamanda kuzeydoğu-güneybatı uzantılı karşılıklı 
uzanan 2 m. kalınlığındaki kuzey ve güney çevre duvarları da rizalitlidir. 
Çevre duvarlarının dış yüzeyi rizalit tekniğinde yer yer çıkıntılarla destek-
lenmiştir. Güney çevre duvarı üzerinde ise 1.5 m. genişliğinde bir giriş tespit 
edilmiştir. Yapıya güneydeki girişin önünde yer alan taş döşeli bir alandan 
girilmektedir (Özdemir ve Kılınç 2019; Özdemir 2019). Yapının kalın duvar-
ları içerisinde beş adet oda (Oda 1-5) tespit edilmiştir. Yapının içerisinde ve 
dışarısında herhangi bir süslemeye ait iz ele geçmemiştir. Sadece Oda 2’de 
ahşap direk altlığı olarak kullanılan bir adet taştan kaide ortaya çıkartılmış-
tır. Yapı içerisinde yer alan ve farklı işlevlerde kullanılan bu mekânların böl-
me duvarları ile birbirinden ayrıldığı tespit edilmiştir. Oda 1’in güneyinde, 
Duvar 9’un kuzey yüzeyinde, mekânın tabanında in-situ olarak günlük kul-
lanıma ait çanak çömlekler ele geçirilmiştir (Resim: 6). Yapının kuzeyindeki 
kuzeydoğu-güneybatı uzantılı sur duvarının kuzey kısmında çok sayıda du-
vardan yıkılmış döküntü taşlar tespit edilmiştir. Herhangi bir yangın veya 
saldırı kalıntısına rastlanmadığından dolayı yıkıntının muhtemelen bir dep-
rem sonucunda oluştuğu ileri sürülebilir.

Murat Tepe’de I. tabakaya ait olan mimari yapılar yüzeye yakınlığından 
dolayı daha çok tahrip olmuştur. Bu nedenle plan vermeyen duvar kalıntıları 
şeklinde temsil edilmektedir. Bu izlerden farklı işlevlerde kullanılan mekân-
ların bölme duvarları ile birbirinden ayrıldığı tespit edilmiştir. Bu duvarlar-
dan bazılarının yüzeyinde çamur sıva kalıntıları tespit edilmiştir (Resim: 7). 
Yüksek bir ısıya maruz kalarak günümüze kadar ulaşan çamurdan sıva ka-
lıntılarının kırmızı bir renk aldığı ve günümüze kadar geldiği anlaşılmakta-
dır. II. tabakaya ait olan ana yapının tahrip edilmiş batı kısmında, I. tabakaya 
ait günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik ekmek yapımında kullanılan 
bir adet pişmiş toprak hamur teknesi ve ekmek pişirmede kullanılan bir 
adet pişmiş toprak tandır in-situ olarak ele geçirilmiştir (Resim: 8). Yapının 
doğu kısmında, Oda 1’de, sonradan açıldığı tespit edilen 1 m. genişliğindeki 
bir kapı boşluğundan I. tabakaya ait mutfak olarak kullanıldığı düşünülen 
mekâna girilir. Bu mekânın içinde bir adet pişmiş toprak ocak ile etrafında 
yoğun bir kül dolgusu tespit edilmesi, ocağın hemen yanı başında alt öğütme 
taşının bulunması ve ve mekânın boyutları da göz önüne alındığında bura-
nın mutfak olarak kullanılmış olabileceği düşünülmüştür.

Murat Tepe’de II. tabakaya ait D9 karelajında Mezar 1 olarak adlandırılan 
basit toprak mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezar içerisinde yarı hocker tarzda 
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yerleştirilen iskelete ait kemikler ve hediyeleri birlikte ele geçirilmiştir. Me-
zar 1’de bireyin kafatasına ait kemikler, az sayıda kol ve bacak kemikleri ele 
geçirilmiştir. Bireyin kafatası üzerinde bir adet bronz iğne, kafatası yakınında 
bir adet küpe ve bir kase, kollarının yakınında bir adet bileklik, dizlerinin 
yakınındaki alanda da bir boncuk, ayaklarının yanında bir çömlekcik ele ge-
çirilen buluntular arasındadır (Özdemir ve Kılınç 2019; Özdemir 2019). 

Kazı çalışmaları sırasında II. tabakaya ait G 4 karelajında, yerleşmenin gü-
neybatı kısmında Mezar 2 olarak adlandırılan, oldukça tahrip edilmiş dört-
gen forma sahip bir mezar odası ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9), (Özdemir 
vd. 2018: 87). Yöre halkı ile yapılan konuşmalarda, Mezar 2’nin yer aldığı G 
4 karelajı’nın aşırı tahribata uğramasının nedeninin iş makineleri ile toprak 
alınması olduğu anlaşılmıştır. Mezar odasının ana kaya oyularak ve düzgün 
yüzeyli taşlarla örülerek inşa edildiği anlaşılmıştır. Yaklaşık 5.2x4.2 m. bo-
yutlarında olan dikdörtgen planlı, tek odalı mezarın, tüf karışımı volkanik 
bir kayaç olan ignimbirit taşından, düzgün yüzeyli kesme taşlarla inşa edildi-
ği tespit edilmiştir. Girişi batıda olan Mezar 2’nin büyük kısmı tahrip olmuş-
tur. Mezarın yan duvarlarında temel seviyesinde birkaç taş sırası günümüze 
ulaşmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında Mezar 2’nin batısında çok az karbo-
nize olmuş ahşap parçaları ve güneydoğu köşesinde tipik Urartu Dönemi 
bronz işçiliği gösteren kemer parçası ele geçirilmiştir. Kabartma tekniğinde 
bitki motifleri ile bezendiği anlaşılan kemerin üs e ve al a konturları bellidir 
ve düzenli aralıklarla delikler bulunmaktadır (Özdemir vd. 2019; Özdemir 
2019). Urartu kemerlerinin arka yüzlerinin deri ile kaplandığı, uzun kenarla-
rı boyunca açılmış deliklerle kemere tu urulduğu bilinmektedir (Çilingiroğ-
lu 1997: 122; Çavuşoğlu 2002: 28; Çavuşoğlu 2014: 22). 

Murat Tepe’de II. tabakaya ait kaplar siyahımsı, grimsi, devetüyü ve kah-
verenginin koyu ve açık tonlarında değişen hamur renklerine sahiptir. Yer-
leşimde tamamen yerel üretim kaplar ele geçirilmiştir. Bunlara ek olarak çok 
az sayıda kırmızı perdahlı seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Kaplar, orta 
ve kaba nitelikte hamur ve içerisinde ince ve orta boyu a taşçık katkılı olup, 
iyi veya orta derecede pişmiş ve kalın cidarlıdır. Kaplar genel olarak yerel 
üretim elde ve çarkta biçimlendirilmiştir. Yüksek ve orta derecedeki ısıda 
tam pişmiş veya gri özlü pişmiştir. Kapların yüzeyi düzgün yüzeyli olup, 
çok az perdah uygulanmış ve genelde astar renginde sıvazlama yapılmıştır. 
Murat Tepe’de görülen ana tipler; çanaklar, kâseler, çömlekler, çömlekçiler, 
bardak, yonca ağızlı testi ve küplerdir. Seramikler üzerinde ise genelde dikey 
ve yatay kuplar görülür. Seramiklerde düz dipler, yuvarlak dipler ve halka 
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dipler ön plandadır. Ele geçirilen seramiklerin, Doğu Anadolu M.Ö. 1. binyıl 
geleneğiyle benzer özellikler sergilediği, özellikle de Urartu/Yeni Assur kap 
tiplerinin biçimsel taklitleri olduğu anlaşılmıştır.

Yerleşmede II. tabakaya ait en yaygın formlar arasında içe ve dışa çekik 
dudaklı geniş ağızlı, dibe doğru daralan düz dipli yayvan, derin veya halka 
dipli çanaklar; geniş veya dışa çekik ağızlı, bazen kalın dudaklı, iç bükey 
boyunlu veya kısa boyunlu, bazen keskin omurgalı, şişkin gövdeli, dibe doğ-
ru daralan oval veya düz dipli çömlekler; geniş ağızlı veya hafif içe dönük 
ağızlı, basit dudaklı, dibe doğru hafif daralan düz dipli kâseler; hafif içe dö-
nük veya dışa çekik basit ağızlı, basit dudaklı, ağızdan dibe doğru daralan, 
yuvarlak, oval veya düz dipli minyatür kaplar görülmektedir. Ayrıca şişkin 
gövdeli, dibe doğru daralan küçük düz dipli kulplu testi; geniş ağızlı, dibe 
doğru daralan düz dipli bardak ve hafif dışa çekik ağızlı, hafif şişkin gövdeli 
aşağı doğru daralan düz dipli, dikey kulplu maşrapa ve basit düz ağızlı huni 
boyunlu çanak da görülen formlar arasındadır. 

Murat Tepe’de, II. tabakaya ait çanak çömleklerin yanı sıra, üstü beze-
meli veya bezemesiz yuvarlak formlu tutamaklı kapaklar, bikonik, konik ve  
yarımküre biçimli ağırşaklar, bikonik biçimli tezgah ağırlıkları ele geçirilen 
diğer pişmiş toprak buluntular arasında yer almaktadır. Yerleşmeden ele 
geçirilen diğer buluntular arasında öğütme taşları, çakmaktaşları, camdan 
gövdesi spiral bezeli uç kısmı yılan başlı bileklik ve boncuk, bronz eserlerden 
iğne, küpe, bileklik, çivi, fibula ve kemer parçası yer almaktadır.

Murat Tepe II. tabakasına ait seramiklerinin, farklı hamur gruplarından 
seçilen örneklerinin çeşitli analitik metotlar kullanılarak arkeometrik ana-
lizleri, Doç. Dr. Ali Akın Akyol tarafından, Ankara Hacı Bayram Veli Üni-
versitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım 
Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma Laboratuvarı (MAKLAB)’da 
gerçekleştirilmiştir. Arkeometrik çalışmalar kapsamında örneklerin ince ke-
sitleri hazırlanıp optik mikroskop analizi ile petrografik yönden, peletleri 
hazırlanıp kimyasal yönden PED-XRF analizi ile incelenmiştir. Seramikler 
üzerinde yapılan ön değerlendirmeler şunlardır: Seramik örnekler kil yapı-
sına göre değerlendirildiğinde, örneklerin pişirim sıcaklığı 800-950°C ara-
sındadır. Örnekler ana element içeriklerine göre gruplandırıldığında, sera-
miklerde birbirine yakın jeolojik özellikte en az 2 farklı hammadde kaynağı 
kullanılarak üretilmiş olmalıdırlar. Örneklerin dayanımlarının yoğunlukla 
ortalama ve düşük kalitede bir üretimi yansıtır nitelikte olduğunu söylemek 
mümkündür.
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DEĞERLENDİRME
Murat Tepe üzerinde iki kültür tabakası tespit edilmiştir. Bunlardan; I. 

tabakası; 9. ve 10. yüzyılları arasına Bizans Dönemine tarihlenmektedir. Bu 
tabakaya ait daha çok günlük kullanıma yönelik hamur teknesi, tandır ve 
ocak yanı sıra tahrip edilmiş bir şekilde belirli bir plan vermeyen duvar kalın-
tıları tespit edilmiştir. II. tabakası; mimari, seramik ve bronz eserlerinin form, 
biçim, bezeme, bronz işçiliği gibi belirgin özelliklerinden dolayı yaklaşık ola-
rak M.Ö. 1. binyılın ilk yarısına, Orta Demir Çağı/Urartu Krallığı Dönemine 
tarihlendirilmektedir. Bingöl’de, Veli Sevin tarafından Kaleönü, Zulümtepe 
ve Cankurtarantepe Urartu Dönemi yol ağıyla ilişkilendirilmiş ve standart 
plana sahip olan birer konaklama istasyonu oldukları tanımlanmıştır (Sevin 
1988: 4-8; 1989b: 34; 1991: 98-99). Murat Tepe’nin II. tabakası dikdörtgen plan-
lı, rizalitli kalın çevre duvarları ve köşeleri olan, üstü kapalı ve içi mekânlara 
bölünmüş ve daha çok günlük kullanıma yönelik buluntularıyla ön plana 
çıkmaktadır. Bu yapının büyük olasılıkla Urartu Krallığının yerleşim merke-
zi ile krallığın batı sınırında bulunan Elazığ Bölgesi (Alzi) arasındaki iletişimi 
sağlayan sofistike karayolu güzergahı üzerinde bir “konaklama istasyonu” 
olduğu düşünülmektedir. Fakat son yıllarda bazı konaklama istasyonu ya-
pılarını tekrar değerlendiren K. Köroğlu (2009), bu tür yapıların yerel aşiret 
reislerine ait “konak” olarak tanımlanan yeni bir yapı tipi olduğunu ileri sür-
mektedir (Köroğlu 2009: 389). Bu bağlamda; Murat Tepe’nin 50 m. güney-
batısında yer alan Murat Höyük’te yapılacak kurtarma kazısı çalışmalarının 
sonuçları, Murat Tepe yapısının ileri sürülen konaklama istasyonu fikrinin 
tekrar sorgulanmasını, işlevsel olarak yeniden değerlendirilmesini gerekti-
rebilir. 

Murat Tepe II. Tabaka’da ele geçirilen seramik formlarının, pişmiş top-
rak ve bronz eserlerin benzerlerine Urartu Krallığı hakimiyetinde olan Doğu 
Anadolu coğrafyasında rastlandığı görülmektedir. Bu bağlamda Murat Te-
pe’de ele geçirilen çanak çömlekler yerli üretim Orta Demir Çağı kapları ol-
makla birlikte, form ve biçim özellikleri bakımından M.Ö. 8. ve 7. yüzyıl kap 
repertuvarı ile benzer özellikler gösterdiği ve bazı belirgin formların taklitleri 
olduğu anlaşılmıştır (Özdemir 2019; Özdemir ve Kılınç 2019). II. tabaka’da 
ele geçirilen bronzdan üretilmiş eserlerden; iğne, bileklik, boyunluk, küpe, 
yüzük, fibula ve kemer parçasının Doğu Anadolu’da çok sık karşılaşılan tipik 
Urartu işçiliğine ait olduğu anlaşılmış olup, işçilik kalitesinin düşük yerel 
üretim olduğu gözlemlenmiştir (Özdemir 2019). Mezar 1’den ele geçirilen 
bronz eserlerin, Mezar 2’den ele geçirilen kemer parçasının ve fibulanın, tipik 
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Urartu bronz isçiliğini yansı ığı anlaşılmıştır. Urartu kemerlerinin de M.Ö. 
9. yüzyıl sonlarından itibaren ilk defa kullanılmaya başlandığı (Çavuşoğlu 
2014: 20), ve özellikle M.Ö. 8. ve 7. yüzyıllar arasında yaygın bir şekilde kul-
lanıldığı düşünülmektedir. Bu bağlamda Murat Tepe metal eserleri de genel 
olarak M.Ö. 8. ve 7. yüzyıl aralığına tarihlenebilir. M.Ö. 1. binyılın ilk ya-
rısına ait Bingöl ve çevresi hakkında V. Sevin’in 1985-1987 yılları arasında 
gerçekleştirmiş olduğu yüzey araştırmalarından bilgi edinilmektedir (Sevin 
1987; 1988; 1989a). Bingöl’ün ilk sistemli arkeolojik kazısı olan 2018 yılı Murat 
Tepe’de kurtarma kazıları sonucunda ele geçen tüm arkeolojik bulgular böl-
genin Urartu Dönemi verilerine yeni katkılar sunmaktadır. 
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Resim 1: Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümü içerisindeki Murat Te-
pe’nin konumu (Çizim: A. Özdemir).

Resim 2: Murat Tepe’nin kazı öncesi kuzeyden genel görünümü (Kaynak: 
Murat Tepe kazısı fotoğraf arşivi)
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Resim 3: Murat Nehri kenarındaki Murat Tepe (önde) ve Murat Höyüğü (arkada) hava-
dan genel görünümleri (Kaynak: Murat Tepe kazısı fotoğraf arşivi).

Resim 4: Murat Tepe kazı sonrası havadan görünümü (Kaynak: Murat Tepe kazısı fotoğraf 
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arşivi).

Resim 5: Murat Tepe, genel yerleşim planı (Özdemir ve Kılınç 2019).

Resim 6: Murat Tepe II. tabaka, E8 açması, Oda 1’in tabanında in-situ olarak ele geçirilen 
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günlük kullanıma ait kaplar (Kaynak: Murat Tepe kazısı fotoğraf arşivi).

Resim 7: I. tabakaya ait duvarlar üzerinde yer alan sıva kalıntıları

Resim 8: I. tabaka, E6 açması, a: in-situ olarak ele geçen pişmiş toprak hamur teknesi, b: 
G6 açması, in-situ olarak ele geçirilen pişmiş toprak tandır, (Kaynak: Murat Tepe 
kazısı fotoğraf arşivi).
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Resim 9: Murat Tepe G4 açmasında açığa çıkartılan II. tabakaya ait Mezar 2’nin havadan 
görünümü (Kaynak: Murat Tepe kazısı fotoğraf arşivi).



................................................................................................................  15

 EUROMOS KAZISI 2018 YILI ÇALIŞMALARI 

                        Abuzer KIZIL*
Taylan DOĞAN

GİRİŞ
Euromos 2018 yılı çalışmaları1 önceden öngörülen şekilde belli başlı 

yapılarda yapılması planlanırken, ören yeri için yapımına başlanan karşılama 
merkezinin elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla açılacak olan yer altı 
elektrik şebeke hattının 1 ve 3. Derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalması 
nedeniyle kanal hafriyatı denetimimizde yapılmış ve beklenen mezarlara 
rastlanması üzerine çalışmalar bu alanda yoğunlaşmıştır2. Bunun dışında, 
tapınak ve tiyatroda kısa süreli çalışmalar yapılmıştır.

03.07.2017-26.09.2017 tarihleri arasında yürütülen Euromos 2018 
çalışmalarını Güney Nekropol, Tapınak ve Tiyatro olarak üç ana başlık 
altında ele almak mümkündür.

GÜNEY NEKROPOL 
Açığa çıkarılan mezarlar, elektrik hattının uzandığı Milas-Söke 

karayolunun doğu kenarı boyunca aynı eksen üzerinde yer almaktadır (Resim: 
1). Kanal hafriyatı çalışmaları esnasında farklı dönem ve tiplere ait toplam 
14 adet mezara rastlanmış ve kazısı yapılmıştır. Aşağıda tipolojik bir düzen 

* Dr. Öğr. Üyesi, Abuzer KIZIL, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Muğla/TÜRKİYE, akizil@mu.edu.tr 

   Arş. Gör. Taylan DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Muğla/TÜRKİYE,  dgntaylan@gmail.com

1  Euromos 2018 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğünün11.06.2018 tarih ve 504312 sayılı ruhsatnamesi ile geniş katılımlı bir ekip tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Verdikleri izin ve her türlü destekten dolayı başta Kazılar Dairesi personeli 
olmak üzere Bakanlığımıza,  özverili çalışmalarından dolayı bütün ekip üyelerine ve katkılarından 
dolayı Bakanlık Temsilcisi Anamur Müze Müdürlüğü uzmanı arkeolog Mehmet Çöndür’e sonsuz 
teşekkürlerimi sunuyorum. 

2 Konu Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğüne intikal e irilmiş ve kurulca alınan, 
çalışmaların Euromos Kazı Başkanlığı veya Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına ilişkin 
20.06.2018 tarih ve 6914 sayılı kararı doğrultusunda çalışmalar yapılmıştır. 
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içerisinde ele alınan mezarların tanımlamalarının yanı sıra buluntularına da 
kısaca değinilmiştir. 

Mezar Tipleri
1.Taş Mezarlar
1.1. Örgü Sanduka
1.2. Lahit
1.3. Plaka/Levha Sanduka
2. Kiremit Mezarlar
2.1. Plaka Kiremit Sanduka
2.2. Düz Çatkı 
2.3. Dış Bükey / Semerdam Çatkı
3. Urne Mezarlar
3.1. Pithos
3.2. Krater

1. Taş Mezarlar

1.1.  Örgü Tekne / Sanduka Mezarlar

1.1.1. 1 No. lu Örgü Tekne / Sanduka Mezar: Dış Ölçüler: Uzunluk: 3. 00 m., 
Genişlik: 1.90 m., Derinlik: 0.60 m. İç Ölçüler: Uzunluk: 2. 00 m., Genişlik: 0.90 
m. Duvar Genişliği: 0.50 m.

Mezar, çeşitli boyutlara sahip kabaca şekillendirilmiş taş bloklar ve bağlayıcı 
malzeme olarak harcın kullanılması ile tekne şeklinde oluşturulmuştur 
(Resim: 2a-b). İç kısmında yer yer oldukça az korunmuş sıva parçalarına 
rastlanması, mezarın iç kısmının sıvalı olduğuna işaret etmektedir. Mezar 
tabanının güney kısmında büyük bir plaka taş kullanılırken, kuzey kısımda 
moloz taşlar kullanılmıştır.

 Oldukça tahribata uğramakla birlikte, mezar içerisinde güney tarafta 
çok sayıda bireye ait olduğu düşünülen diş ve bir adet bireye ait kafatası 
parçası ele geçirilmiştir3. Mezar içerisinde kolye veya küpelere ait olabilecek 
on iki adet altın parçası ve yirmi adet bronz sikke ve bir adet bronz halka 
ele geçirilmiştir. Mezar çevresinde ise Geç Geometrik Dönemden Roma 
Dönemine değin süreklilik arz eden çeşitli seramik parçaları ele geçirilmiştir 
(Resim: 2-c). 

3 Mezarlardan çıkan bütün iskeletlere ilişkin antropolojik çalışmalar devam etmektedir.
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Mezarın içinden ele geçirilen sikkelerden hareketle mezarın ilk kullanım 
evresinin Helenistik Dönem olduğuna ve Roma Dönemine kadar uzun bir 
süre kullanıldığını söylemek mümkündür.

1.1.2. 2 No. lu Örgü Tekne / Sanduka Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 2. 55 m., 
Genişlik: 1.06 m., Derinlik: 0.58 m.

1 No.lu kiremit levha sanduka mezarın doğu bitişiğinde, kuzey–güney 
doğrultulu yerleştirilen mezar, kısmen büyük orthostatik kayrak plaka taşların, 
kısmen daha küçük ve ince plaka taşların kullanılması ile elde edilmiştir 
(Resim: 3a-b). Üstü, dört adet kabaca yontulmuş plaka taş ile kapatılmışken, 
taban için üç adet plaka taş kullanılmıştır. Mezarın kuzey kısa kenarında 
en altta yatay iki plaka taş üzerine dik olarak yerleştirilen bir adet plaka 
taş, güney kısa kenarda ise üst üste yatay olarak yerleştirilen dört sıra taş 
kullanılmıştır. Uzun kenarlarda ise kısmen örgü kısmen dikey yerleştirilen 
plakalar kullanılmıştır.  Mezarın içerisinde ortaya çıkarılan bir bireye ait 
kemiklerin kısmen de olsa iyi derecede korunduğu gözlemlenmiştir. Kafası 
kuzey yönde yer alan birey sırt üstü pozisyonda yatırılmıştır. 

Mezar içerisinde kafatası ile aynı kotta ve onun hemen doğusunda sadece 
kulpu kırılmış olan bir adet yonca ağızlı oinochoe ele geçirilmiştir (Resim: 3-c). 
Sarımtırak kırmızı hamura sahip oinochoe üzerinde herhangi bir firnis veya 
bezeme izine rastlanmamıştır. 

Oinochoenin gerek mezarın tek buluntusu olması gerekse üzerinde 
herhangi bir firnis veya bezeme öğesi barındırmaması, mezarın kesin olarak 
tarihlendirilmesine şimdilik olanak sağlamamaktadır. Ancak yapılacak 
literatür araştırmaları ile benzer form ve profile sahip örneklerin incelenmesi 
ile tarihlendirmek mümkün olabilecektir. Bununla birlikte, stratigrafik 
açıdan ele alındığında mezarın en geç Helenistik Döneme ait olabileceğini 
belirtmek olasıdır.    

1. 2. Taş Lahit Mezarlar
1.2.1 1. Nolu Taş Lahit Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 1. 87 m., Genişlik: 0.71 m., 

Derinlik: 0.74 m.
Mezar, monolitik bir taştan oluşturulan taş lahit teknesi ve bir kapaktan 

oluşmaktadır (Resim: 4a-b-c-d). Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen lahdin 
iç yüzü pürüzsüz işlenirken, dış kısmı kaba bırakılmıştır. Hatta kapağın dış 
yüzünde yarım kalan işçiliğin göstergesi olarak dört adet keski izini görmek 
mümkündür. Mezarın doğu ve güneyinde “L” formu oluşturacak şekilde 
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olasılıkla mezarı koruma ya da parselasyon sınırı ile ilgili olabilecek iri 
polygonal taşlardan oluşturulan duvar yer almaktadır. Söz konusu bloklardan 
güneyde lahti ortalayacak biçimde, lahte yapışık olarak konumlandırılan ve 
üstü üste bindirilen iki bloğun merkezinde düzgün olmayan 0.15 m. çapında 
daire biçiminde bir delik yer almaktadır. Söz konusu deliğin işlevine ilişkin 
kesin bir kanıt bulunmamakla birlikte, mezar stelinin oturtulduğu yuva 
olması ilk akla gelen fikirdir. Mezar kapağının bir kısmının kırık olması, 
mezarın içinin toprak ve taşlarla dolmasına neden olmuştur. 

Kapak parçasının kaldırılması sonrasında yapılan seviye inme 
çalışmalarında 0.05 m. sonra rozet biçiminde bir altın aplik ile karşılaşılmıştır. 
Mezar içindeki toprağın dışarı aktarılması ve elenmesi sırasında çoğu amorf 
ve monokrom olan seramik parçaları, kiremit parçaları ve oldukça az sayıda 
kemik parçası ele geçmiştir. 

Mezar içinde in-situ durumda herhangi bir bireye ait kemik bulunamamıştır. 
İlk izlenim, mezarın daha önce soyulmuş olduğudur. Mezar içinde ele geçen 
az sayıdaki profil veren ve siyah firnisli seramik parçalarından hareketle 
mezarı Helenistik döneme tarihlemek mümkündür.

1.3 Taş Levha Sanduka Mezarlar
1.3.1. 1 No.lu Taş Levha Sanduka Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 2. 06 m., Genişlik: 

0.91 m., Derinlik: 0.65 m.
Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen sanduka tipi mezar, tabanda bir, 

uzun kenarlarda birer, kısa kenarlarda birer ve monolit kapak taşı olmak 
üzere toplam altı adet bloktan oluşmaktadır. Kapak taşı ortadan iki parçaya 
ayrılmıştır. Mezarda orthostatik blokların kullanılması açısından yukarıda 
anlatılan mezar ile benzerlik gösterirken, tabanda plaka bir levhanın 
kullanılması farklılık teşkil etmektedir. Kapak kaldırılınca, mezarın ağzına 
kadar toprak ve moloz taşlarla dolu dolduğu görülmüştür. Mezarın üst 
dolgusunda çok sayıda kemik ile birlikte, bir adet modern tornavida ve bir 
adet amorf monokrom seramik parçası ele geçirilmiştir. Mezar içinde yapılan 
seviye inme çalışmaları sırasında dağınık bir biçimde çok sayıda kemik ele 
geçirilmiştir. Kafataslarına ait parçalar 5 farklı noktada ele geçirilmiştir. 
1 No.lu kafatası kuzeyden güneye doğru 1.00 - 1.20 m. arasındaki alanda 
sandukanın orta bölümünde ortaya çıkarılmıştır. -Olasılıkla bireyin ağzından 
düşen - bir adet bronz sikke kafatasının hemen yanında ele geçirilmiştir. 
2 No.lu kafatası kuzeyden güneye doğru 1.00 - 1.20 m. arasındaki alanda 
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lahdin batı orthostat bloğunun bitişiğinde ortaya çıkarılmış ve hemen 
yanında bir adet bronz sikke ele geçirilmiştir. 3 No.lu kafatası mezarın 
güneybatı köşesinde açığa çıkarılmış ve yine yanında bir adet bronz sikke ele 
geçirilmiştir. 4 No.lu kafatası mezarın güneydoğu köşesinde açığa çıkarılmış, 
ancak yanında herhangi bir sikke ele geçmemiştir. Son olarak 5 No.lu kafatası 
mezarın kuzeybatı köşesinde açığa çıkarılmış ve yanında bir adet bronz sikke 
ele geçirilmiştir. İlk dört adet kafatası parçasının mezarın güney tarafında, 
son kafatası parçasının ise kuzey tarafta yer alması, bütün bireylerde yön 
birliğinin olmadığını göstermesi açısından önem arz etmekle birlikte bu 
durum definler sonucu ya da daha sonraki bir dönemde farklı nedenlerle de 
oluşmuş olabilir. Kafataslarından hiç biri sağlam ele geçirilememiş olup sadece 
kafataslarının arka bölümleri kısmen korunmuştur. Kafatası çevrelerinde 
omuz parçaları ve az sayıda diş ele geçirilmiştir. Kol, bacak gibi uzun 
kemikler bir düzen arz etmeden mezarın çeşitli yerlerinde dağınık biçimde 
ortaya çıkarılmıştır. Mezarda dört adet sikkenin ele geçirilmesi, mezardaki 
birey sayısına işret etmesi bakımından önem taşımakta ve olasılıkla mezarda 
en az dört bireyin varlığına kanıt oluşturması bakımından önemlidir. Aynı 
anda veya kısa aralıklarla dört veya beş bireyin mezara sığdırılamayacağı 
açıktır.  Dolayısıyla yukarıda da değinildiği gibi, mezarın Antik Dönemde 
birden fazla evrede kullanıldığını ve kemiklerde görülen düzensizliğin 
bundan kaynaklandığını belirtmek yanlış olmasa gerektir. Antik Dönemdeki 
çoklu gömüden kaynaklı gerçekleşen tahribat dışında, ayrıca mezardan ele 
geçirilen bir adet tornavida modern dönem tahribatına kanıt oluşturmaktadır. 
Bununla birlikte kırık mezar kapaklarından dolayı tornavidanın yağmur, 
toprak baskısı gibi nedenler ile dışarıdan içeriye girmiş olabileceğini de göz 
ardı etmemek gerekir. Sikkelerin dışında ayrıca mezardan bir adet bakır 
oranı yüksek gümüş rozet aplik ve çeşitli formlara sahip seramik parçaları 
da ele geçirilmiştir. Ele geçirilen seramik parçalarından iki örnek Hellenistik 
Dönemdendir. Tarihlendirmede oldukça önem teşkil eden sikkelere gelince; 
1 No.lu sikkenin oldukça korozyona uğradığı ve üzerindeki betimin ne 
olduğu anlaşılamamakla birlikte, boyut ve kalınlığı Helenistik Döneme işaret 
etmektedir. 2 No.lu sikke, korozyona uğramış olmasına rağmen, ön yüzünde 
Zeus Lepsynos kült heykeli, arka yüzünde ise kartal betimi bulunan ve M.Ö. 
100-0 arasına tarihlendirebileceğimiz Euromos sikkesidir. 3 No.lu sikke, 
oldukça korozyona uğradığı için üzerindeki betimleri tanımlamak mümkün 
olmamakla birlikte şeklinden bunun da Hellenistik dönemden olabileceğini 
varsayabiliriz. 4 nolu sikke, ön yüzde bir insan başı, arka yüzde ise bir hayvan 
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figürü işlenmiştir. Yoğun korozyondan dolayı sikkenin ait olduğu kent veya 
tarihi hakkında kesin veri elde etmek şimdilik mümkün olamamıştır. Genel 
olarak sikkelerin oldukça korozyona uğradıkları görülmektedir. Sonuç 
olarak, buluntular ışığında mezarın Helenistik dönem içerisinde birkaç farklı 
evrede kullanıldığını söylemek mümkündür.

1.3.2. 2 No. lu Taş Levha Sanduka Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 2. 21 m., Genişlik: 
1.00 m., Derinlik: 0.58 m.

Diğer sanduka mezarların aksine doğu-batı doğrultulu konumlandırılan 
mezar, dört adet orthostatik bloğun yan yana dik konulması ile oluşturulmuştur 
(Resim: 6a-b-c-d). Mezarda kullanılan blokların iç yüzleri düzgün 
tıraşlanmışken dış yüzleri kabaca bırakılmıştır. Kapağının kuzey kenarının 
alttan moloz taşlarla desteklenmiş vaziyette yarı açık durması mezarın 
önceden soyularak tahrip edildiğine ilişkin ilk izlenim olmuştur. Mezardan 
az sayıda kemik parçası ele geçirilmiştir. Mezar sahibine ait kemiklerden 
kafatası mezarın orta kısmının doğusunda, diğer kemikler ise dağınık bir 
biçimde ele geçirilmiştir. Mezar içinden sadece bir adet pembe hamurlu, ince 
cidarlı bir çömleğe ait ağız ve gövde parçası bulunmuştur. 

Mezardan tarihlendirilebilen herhangi bir buluntunun ele geçmemesi 
ve benzer tipteki diğer mezarlar ile yön birliğine sahip olmaması mezarın 
tarihlendirilmesine olanak tanımamaktadır.

1.3.3. 3 No.lu Taş Levha Sanduka Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 2. 18 m., Genişlik: 
0.68 m., Derinlik: 0.45 m. Kullanılan blokların Ölçüleri: Doğu cephe; uzun blok 
1.68 m., kısa blok 0.36 m. Batı cephe; uzun blok 1.67 m., kısa blok 0.43 m. Güney 
cephe; uzunluk 0.55 m. Kuzey cephe; uzunluk 0.42 m. Blokların kalınlıkları 
değişiklik göstermektedir. Uzun kenarların kalınlığı ortalama 0.16 m, kuzey 
kısa kenar kalınlığı 0.12 m., güney kısa kenar kalınlığı 0.23 m.dir. 

Orthostatik blokların kullanılması ile oluşturulan sanduka mezarın, 
uzun kenarlarında biri uzun, biri kısa olmak üzere ikişer blok kullanırken, 
kısa kenarlarda birer blok kullanılmıştır. Kullanılan blokların iç kısımları 
düz biçimde göreceli olarak pürüzsüz işlenirken dış kısımları kabaca 
bırakılmıştır. Mezar kapağı için de aynı durum geçerlidir. Mezarın tabanı 
sıkıştırılmış toprak ve çakıl taşlarından oluşturulmuştur. Ancak tabanda, 
orthostat bloklarının dik durmasını sağlamak amacıyla yer yer destekleyici 
küçük taşlar kullanılmıştır. Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen mezar, 
kapağının bir bölümü dışında iyi derecede korunmuştur. Kapak bloğunun 
kaldırılması ile birlikte, mezarın tamamen toprak ile dolduğu görülmüştür. 



................................................................................................................  21

En üst tabakada yer alan dolgu toprak içinde dağınık şekilde kemik parçaları 
ele geçirilmiştir. Üst kısımdaki dağınık kemikler kaldırıldıktan sonra yaklaşık 
0.10 m.lik kemik barındırmayan dolgu topraktan sonra başı güneyde yer 
almak üzere birey ya da bireylere ait kol bacak gibi uzun kemikler ve kafa 
parçaları in-situ bir biçimde ortaya çıkarılmıştır. 

Kemikler dışında, mezardan bir gümüş sikke, bir adet ince altın bant, bir 
adet dinos ağız ve gövde parçası, bir adet kotyle gövde parçası ve bir adet 
kulp başlangıç yeri korunan ancak formu belirlenemeyen amorf gövde 
parçası ele geçirilmiştir. Söz konusu buluntulardan sadece dinos parçası en 
alttaki bireyin karın hizasında ele geçerken, diğer buluntular üst dolgudaki 
dağınık kemikler arasında ele geçirilmiştir. Mezardan ele geçirilen seramik 
parçalarından kotyle ve dinos üzerinde yer alan firnis ve bezeme şemasından 
hareketle bunların Arkaik Döneme ait olabilecekleri ön görülmüştür. Bir 
yüzünde Helios, diğer yüzünde gül betimi bulunan Rhodos sikkesi ise M.Ö. 
229-226 yılları arasına aittir. 

Mezar kapağının bir bölümünün yerinde olmaması ve üst kısımdaki 
dağınık bir biçimde yer alan kemik, sikke, altın bant, kotyle ve amorf gövde 
parçasından sonra yaklaşık 0.10 m.lik katmanın buluntu içermemesi ve 
sonrasında birey ya da bireylere ait kemiklerin (baş, kol, bacak) görece iyi 
korunmuş olması üst dolgudaki kemik ve buluntuların sonradan mezarın 
içerisine dolmuş olduğu kanaatini uyandırmıştır. Bununla birlikte, aynı 
mezarın buluntulardan hareketle, Arkaik ve Helenistik dönemler olmak 
üzere iki farklı evrede de kullanılmış olabileceğini söylemek mümkündür.

2.Kiremit Mezarlar
2.1. Kiremit Levha Sanduka Mezarlar
2.1.1. 1 No.lu Kiremit Levha Sanduka Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 2. 38 m., 

genişlik: 0.77 m., derinlik: 0.60 m.
Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen mezar, uzun kenarlarda üçer, kısa 

kenarlarda birer ve kapama kiremidi olarak üç stroterin kullanılması ile 
oluşturulmuştur (Resim: 8a,b,c,d). 0.60x0.66,5 m. ölçülerindeki stroterlerin 
üzerinde yer yer korunan kırmızı renk firnis dikkat çekicidir. Kısa ve 
uzun kenarlardaki kiremitler kısmen iyi derecede korunurken, kapama 
kiremitlerinin oldukça tahribata uğramıştır. Direk toprağa sırt üstü yatırılan 
bireyin kafatası güneyde yer almaktadır. Kemiklerin kısmen iyi derecede 
korunduğunu belirtmek mümkündür.
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 Mezardan bir adet amphoriskosa ait parçalar (Resim: 8e), bir adet olpe 
(Resim: 8f), bir adet kandil (Resim: 8g) ve demirden yapılmış bir adet yüzük 
parçaları ele geçirilmiştir. Buluntulardan hareketle mezarı M.Ö. 5. yüzyılın 
ikinci yarısına tarihlendirmek mümkün görünmektedir. Kiremit levhaların 
dik olarak yerleştirilmesiyle oluşturulan sanduka tipindeki bu mezar 
formu genel anlamda Antik Dönemde nadir olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Euromos’ta ise bu formdaki ikinci mezardır. Ancak, Euromos için mezarı 
esas özel kılan özellik Euromos’un M.Ö. 5. yüzyılına ışık tutan ilk kontekst 
olmasıdır. Bu güne değin kentte in-situ olarak M.Ö. 5. yüzyıla tarihlendirilen 
herhangi bir arkeolojik veri elde edilememişti.

2.2 Kiremit Çatkı Mezarlar
2.2.1. 1 No.lu Kiremit Çatkı Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 0. 87 m., genişlik: 0.64 

m., derinlik: 0.56 m.
Kuzey-güney doğrultulu olarak yerleştirilen mezar, uzun kenarlarda ikişer 

tam, kısa kenarlarda birer parça stroterin kullanılması ile oluşturulmuştur (Resim: 
9a-b). Ancak uzun kenarlarda yer alması gereken güney bölümdeki kiremitler 
ile kısa kenardaki parça tahribata uğramıştır. Baş kısmı kuzeyde yer alan ve 
sırt üstü yatırılan mezar sahibinin genital bölgeden aşağısı korunamamıştır 
(Resim: 9c). Bireyin üst kısmı ise oldukça iyi bir durumda korunarak günümüze 
kadar ulaşmıştır. Mezardan az sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Bunların 
arasında yer alan siyah firnisli bir kap parçası ve mezarın hemen yanında, mezar 
ile aynı kotta ele geçirilen bir unguentarium parçasından (Resim: 9d) hareketle 
mezarı Helenistik Döneme tarihlendirmek mümkündür.

2.2.2. 2 No.lu Kiremit Çatkı Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 0. 97 m., genişlik: 0.40 
m., Derinlik: 0.34 m.

Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen mezar oldukça tahribata uğramıştır. 
Uzun kenarlarda ikişer, kısa kenarlarda birer olmak üzere toplam altı adet 
stroterin kullanılması ile oluşturulan mezarın, doğu cephesinde iki, batı 
cephesinde bir ve kuzey ile güney cephelerinde birer kiremide ait parçalar 
kısmen korunabilmiştir. Kiremitlere oranla iyi derecede korunan iskeletin 
kafatası kuzey yönde yer almaktadır. Birey yarı hocker tarzda gömülmüştür. 

Mezarın içinde bireyin ağzında bir adet oldukça korozyona uğrayan bronz 
sikke ile mezarın çeşitli bölgelerinde üç adet seramik parçası ele geçmiştir. 
Oldukça korozyona uğrayan sikkenin kesin tarihini belirlemek mümkün 
olmasa da çap ve kalınlık gibi formlar dikkate alındığında en geç Helenistik 
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Döneme ait olabileceğini söylemek mümkündür. Mezardan ele geçirilen 
seramiklerden biri amorf ve monokrom, biri kırmızı astarlı ağız parçası ve 
sonuncu ise siyah firnisli kaide parçasıdır. Eğer seramikler, dışarıdan akıntı 
yoluyla mezarın içine sonradan girmemiş ise siyah firnisli kaide parçasından 
hareketle mezarı M.Ö. 5. veya en geç M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirmek mümkün 
görünmektedir.   

2.2.3. 3 No.lu Kiremit Çatkı Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 2. 03 m., genişlik: 0.45 
m., derinlik: 0.43 m. 

Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen mezar uzun kenarlarda üçer, kısa 
kenarlarda birer ve tabanda üçer olmak üzere on bir stroterin kullanılması 
ile oluşturulmuştur (Resim:10a-b). Kiremit çatkılı mezarın güney kısmında 
mezar sahibinin sadece ayak parçaları ele geçirilmiştir. Taban kiremitleri 
dışında mezar oldukça tahribata uğramıştır. 

Mezar içerisinde ayak kemiklerinin bulunduğu yerde bronz bir kaşık uçlu 
sonda ve olasılıkla tıbbi işlemlerde kullanılan bir bıçak ele geçmiştir (Resim:10 
c-d). Bıçağın kesici ön kısmında demir kullanılırken, sap bölümünde her 
iki yüzde ince cidarlı iki bronz plaka kullanılmıştır. Gerek M.Ö. 5. yüzyıla 
tarihlendirilen 2 No.lu çatkı mezarın hemen güneyinde ve onunla aynı kotta 
yer alması, gerek mezar yapımında kullanılan kiremitlerde kırmızı firnisin 
kullanılması ve gerekse mezar çevresinde ele geçirilen bir amphoriskosa ait 
parçalardan hareketle mezarın M.Ö. 5. yüzyıla tarihlendirilebileceğine 
işaret etse de, kaşık uçlu sonda ile ilgili yapılan ön literatür araştırmaları, 
benzer örneklere daha çok M.S. 1. ve 4. yüzyıllar arasında rastlandığı 
görülmüştür. İlerleyen süreçte buluntular üzerine yapılacak detaylı literatür 
araştırmaları sonucunda, daha kesin verilere ulaşılabileceği muhakkaktır. 
Gerek kaşık uçlu sondayı gerekse bıçağı, muayene ve müdahale gereçleri 
içinde değerlendirmek mümkündür. Kesin olmamakla birlikte söz konusu 
buluntuların mezar sahibinin mesleğine ilişkin veriler sunduğunu ve tıp 
alanında çalışan biri olduğunu belirtmek olasıdır.   

2.3.Dış Bükey (Semerdam) Kiremit Mezarlar
2.3.1. 1 Nolu Dış Bükey (Semerdam) Kiremit Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 1. 63 

m., Genişlik: 0.37 m., Derinlik: 0.35 m.
Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen mezar, uzun kenarlarda ikişer, 

kısa kenarlarda ise birer kırık oval kiremit parçasının kullanılmasıyla 
oluşturulmuştur (Resim:11a-b). Mezarı dış etkenlerden korumak ve 
tahribatını önlemek amacıyla mezar çevresine moloz taşlar ve amorf kiremit 



24     ..............................................................................................................

parçaları konularak, mezar desteklenmiştir. Buna rağmen, doğu uzun 
kenardaki kiremitler ve genel anlamda da kiremitlerin üst kısımları oldukça 
tahribata uğramıştır. Mezar sahibinin kafatasının, kolunun ve kaburgalarının 
bir kısmı hariç, diğer yerleri oldukça iyi korunmuştur (Resim:11c). Sırt üstü 
yatırılan mezar sahibinin başı kuzey tarafta yer almaktadır. 

Mezardan az sayıda seramik parçası, bir adet demir çivi ve bir adet 
bronz sikke ele geçirilmiştir. Seramik parçalarından yalnızca bir tanesi 
firnisli olup,  iç kısımda siyah, dış kısımda ise kırmızı renkte firnis kullanımı 
söz konusudur. Bireyin ağzından ele geçirilen sikke oldukça korozyona 
uğramışken kafatasına yakın, mezarın hemen dışında bir bronz sikke, iyi 
derecede korunmuş olarak ele geçirilmiştir. Söz konusu sikke Keramos 
sikkesi olup, sikkenin ön yüzünde arkaizan Apollon başı, arka yüzünde 
cepheden verilmiş boğa başı betimi vardır (Resim:11d). M.Ö. 200-100 tarih 
aralığına verilen sikkeden yola çıkarak mezarın da bu dönemde kullanılmış 
olduğunu söylemek mümkündür. 

2.3.2. 2 No.lu Dış Bükey (Semerdam) Kiremit Mezar: Ölçüler: Uzunluk: 0. 97 
m., Genişlik: 0.46 m., Derinlik: 0.28 m.

Kuzey-güney doğrultulu yerleştirilen mezar, uzun kenarlarda ikişer, kısa 
kenarlarda birer parça olmak üzere dışbükey formlu kiremitlerin kullanılması ile 
oluşturulmuştur (Resim:12a-b). Ancak mezarın güney yarısı tahribata uğradığı 
için, güney kısımdaki kısa kenar kiremit parçası ile uzun kenarlarda yer alan bir 
kiremit korunamamıştır. Başı güney kısımda yer alan mezar sahibinin yalnızca 
ayak baldırlarından aşağısı korunabilmiş, iskeletin üst kısmı tahrip olmuştur 
(Resim:12c). Bireyin baş kısmının güney kısımda yer alması bakımından, 
sanduka mezarlardan ve daha önce karşılama merkezinin fosseptik çukurunda 
açığa çıkarılan kiremit mezarlardan farklılık göstermektedir. 

Mezardan az sayıda seramik parçası ele geçirilmiş olup, söz konusu 
seramiklerden biri üzerinde yer alan firnisten hareketle mezarın Helenistik 
Döneme ait olabileceğini söylemek mümkündür.

3.Urne Mezarlar
3.1. Pithos Mezarlar
3.1.1. 1 No.lu Pithos Mezar: Ölçüler: Yükseklik: 1.24m., Gövde genişliği: 0.76m.
Büyük boyutlu ve dik olarak toprağa yerleştirilen sivri dipli pithosun 

ağız kısmı kırıktır (13a). 1 No.lu örgü tekne mezarın hemen güneyinde yer 
almaktadır (13b). Pithosun içinde çeşitli boyutlara sahip moloz taşların yer 
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alıyor olması, söz konusu ağız, boyun ve gövdenin bir bölümünde oluşan 
tahribatı açıklamaktadır. 

Pithosun açığa çıkarılması sırasında az sayıda seramik ve kemik parçası 
ele geçirilmiştir. Kemik ve seramik parçalarının dışarıdan pithosun içine 
akmış olduğu büyük olasılıktır. Pithos içinde gerek ikincil kremasyon gerekse 
inhumasyona ilişkin herhangi bir veri elde edilememiştir. Ancak nekropolis 
alanında yer alması ve etrafındaki mezarların varlığından hareketle bunun 
da bir mezar olarak değerlendirilmesi gerektiği yaklaşımı doğrudur. Pithosun 
içinde ele geçirilen seramik parçalarının çoğunun Hellenistik Döneme ait 
olması, kesin olmamakla birlikte pithosun da söz konusu döneme hatta daha 
erkene gidebileceğine işaret etmektedir.  

3.2. Krater Mezarlar
3.2.1. 1 No.lu Krater Mezar: Ölçüler: Mezar, kuzey-güney doğrultusunda 

0.55 m., doğu-batı doğrultusunda 0.70 m.lik bir alana dağılan bir kratere ait 
parçalardan oluşmaktadır4. 

Omuzdan yatay kulplu ve yüksek profilli ayağa sahip krater alt kısımda 
düz bir plaka taş, üstü ve çevresinde küçük ancak çeşitli boyutlara sahip 
moloz taşlar ve kiremit parçaları ile desteklenmiştir. Ancak zamanla oluşan 
baskı neticesinde moloz taşların krateri tahrip ettiği görülmüştür. Yaklaşık 
yarısı korunabilen kraterin diğer yarısına ait parçalar ele geçirilememiştir. 

Krater içinde az sayıda kemik parçasının ele geçirilmesi bir bebek mezarı 
olabileceğine işaret etmektedir. Mezar çevresinde mezar ile ilişkili olabilecek 
çeşitli formlara sahip seramik parçaları ele geçirilmiştir. 

Krater, gerek formu ve firnisi, gerekse mezarın içindeki seramik formları 
dikkate alındığında Helenistik Döneme ait olmalıdır. 

Sonuç olarak mezarlar, Geç Geometrik – Roma Dönemi arasına aittir. 
Mezarların çoğunluğu güney-kuzey doğrultulu olmasına rağmen, doğu–
batı doğrultulu olan örnekler de vardır.  Mezarlarla ilgili diğer bazı önemli 
tespitler ise şunlardır: İçlerinde buluntu ele geçirilememiş olmakla birlikte 
bütün mezarlar tahribata uğrayarak içleri toprak dolmuştur. Ele geçirilen 
buluntular Hellenistik Dönem ağırlıklıdır. Gömüler inhumasyon dorsal, ya da 
hocker biçiminde olup, kremasyon gömüye rastlanmamıştır. Bazı mezarların 
çevresinde görülen yan yana devasa bloklar, nekropolde parselasyon 

4 Yapılacak olan restorasyon çalışmaları ile kraterin mevcut ölçüleri belli olacaktır.
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ihtimalini akla getirmektedir. Kiremit levha sanduka mezar, gerek formu 
gerekse buluntuları ile kent tarihi açısından ayrı bir öneme sahiptir. Bunun 
nedeni kronolojik uyum gösteren buluntuları ile Euromos’un M.Ö. 5. 
yüzyılına ışık tutan ilk kontekst olmasıdır. 

TAPINAK ÇALIŞMALARI
Geçen yıl, yazıtların çıktığı tapınağın güney doğusundaki açmada bir 

kenarı açığa çıkarılan kuzey güney doğrultulu duvar sırasının mahiyetini 
anlayabilmek amacıyla küçük bir sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. 
Duvarın kalınlığı ortaya çıkmış olmasına rağmen mahiyeti ile ilgili net bir 
sonuca ulaşılamamıştır (Resim:14a-b). Bunun dışında, aynı alanda dağınık 
vaziyette duran heykel kaideleri orijinal yerlerine konulmuşlardır (Resim: 
14c-b). 

TİYATRO ÇALIŞMALARI
Caveanın toprak altında kalmış olan alt oturma sıralarının korunmuşluk 

düzeyini ve sınırlarını tespit amacıyla üç adet açma gerçekleştirilmiş ve 
sonuçta iyi durumda korunmuş basamaklar açığa çıkmıştır (Resim:15a-b-
c-d.).
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tarafından kurulmuş bir yerleşmedir1. Pedasa kazılarının 2018 yılı çalışmaları 
Akropolis dış sur ve kuleler, kentin farklı bölgelerindeki nekropol ve mesken 
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içinde önemli bir yoğunlukta temsil edilen platform mezarlardan M.Ö. 
12. yu ̈zyıl, tu ̈mülüslerden Erken Protogeometrik Dönem malzemesinin 
keşfi , bölgenin erken dönem yerleşimi ve kültürü hakkındaki bilgilerimizi 
derinleştirmiştir. Akropolis dış sur ve kulelerde yu ̈rütu ̈len çalışmalar ise 
savunma sisteminin tarihlendirilmesine katkı sağlamıştır. 

AKROPOLİS GÜNEY DIŞ SURLAR ÇALIŞMALARI 2018
Gözde ADIGÜZEL ÇEVİK                                                                                                                

Sevilay Zeynep YILDIZ
Serap TOPALOĞLU

Pedasa Akropolisi, yaklaşık 200 m. uzunluğunda iç surlar ve 400 m. 
uzunluğunda kuleler ile desteklenmiş dış surlar ile güçlendirilmiş yaklaşık 
300 m. yükseklikteki bir tepe üzerinde konumlanmıştır (Resim: 1). Pedasa 
Gökçeler Kalesi’ndeki Akropol surlarının dönemi ve tarihsel gelişimi 
konusundaki sorunları aydınlatma amacı ile iç surlarda gerçekleştirilen 
çalışmalar sonucunda, Akropolis iç kale surlarının Arkaik Döneme ait 
olduğu konusunda önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Kule ve bastionlarla 
bağlantısını saptamak, inşa evreleri ve dönemsel ilişkisini anlamaya yönelik 
dış sur çalışmalarımız 2016-2018 yıllarında yoğunluk kazanmıştır. Bu zaman 
dilimi içerisinde Antik Yol, Bastion, Kule 5, Kule 5’in doğusu, Kule 4 ve Kule 
3’te kazı ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir2. 2016 ve 2017 yıllarına 
ait veriler “ön değerlendirme raporu” niteliğinde yayınlanmıştır3. Şimdiye 
kadar ele geçen veriler ile, Antik Yol, Bastion yapısı ve Kule 5 doğusunda 
yer alan Doğu Alan 1 Sondajı, M. Ö. 6. yüzyıl ve öncesinde kullanım görmüş 
olmalıdır. Kule yapıları ise kazı verileri ile M. Ö. 5. yüzyıl sonu ve 4. yüzyıl 
başına tarihlendirilebilir. 

Kule 4 İçi Sondaj 1: Akropolis Güney Dış Surlar’da 2015-2017 kazı 
sezonlarında açılan Kule 5’in yaklaşık 70 m. doğusunda, sur ha  ını takiben 
yer alan Kule 4’teki dış sur alanında yapılan kazılarla, alanın yapılaşması, 
inşa evreleri ve dönemsel bağlantıları araştırılmıştır. 

Kule 4’ün orijinal duvarlarının dışta korunabildiği tek nokta olan 
güneydoğu köşesinde 1.60 x 2.50 m. ölçülerinde “Sondaj 1” açılmıştır. Kule 4, 

2 Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Yıldız, S., Z. 2019. “Pedasa 2017”, 40. KST 1: 
19-42. Çanakkale.

3 Adıgüzel, G., Yıldız, S., Z. 2017. “Pedasa Güney Dış Sur 2016-2017: Ön Değerlendirme Raporu”, 
Tarih Okulu Dergisi – Journal of History School, 10/XXXII, İzmir, 927-954.



................................................................................................................  37

Sondaj 1, Seviye XIII (-1.80/-2.00 m.; +266.80/+266.60 m.) çalışmasında gerek 
yapının tarihlendirilmesi konusunda fi kir sağlayacak arkeolojik malzemeye 
(seramik) ulaşılması, gerekse 2.40 m. derinlikte toprak ve taş dolgu kesitlerin 
risk içermesi nedenleri ile açmanın daraltılmasına karar verilmiştir. Sondaj 
1’de +268.70 m. /+264.60 m. kod aralığında çalışmalar tamamlanmıştır. 
Çalışma sonucunda Sondaj 1’de 4.00 m. derinlikte zemine ulaşılmıştır. 
Toplam XVIII seramik toplama seviyesinin değerlendirilmesi sonucu Kule 
4’ü tarihlendirilebilecek seramik gruplarının M. Ö. 5. yüzyıl sonu ve 4. yüzyıl 
başını adres gösterdiği görülmüştür. Değerlendirilen malzeme içinde ithal 
malzeme yanında yerel üretim seramik grupları da mevcu  ur. X. seviyede 
bulunan, iç yüzeyinde palmet-rulet motifi , dış yüzeyinde iç içe daireler 
şeklinde boya bezemeli bir kaide parçasının M. Ö. 5. yüzyılın son çeyreğine 
(M. Ö. 425-400) tarihlendirilmiştir4 (Resim: 2-3).      

Kule 3 İçi Sondaj 1: Akropolis güney dış surlarda Kule 4’ün yaklaşık 70 
m. doğusunda yer alan Kule 3’te, kulenin tarihlendirilmesi ile dış surlar ve 
kulelerle bağlantısının anlaşılması için çalışılmıştır. Kule 3’ün iyi derecede 
korunmuş iri kiklopiyen bloklardan oluşan dış güneydoğu cephesinin iç 
köşesinde kazılan Sondaj 1 içerisinde toplam VIII seramik toplama seviyesi 
oluşturmuştur. Malzeme içinde günlük pişirme kapları ve kaba hamurlu kap 
parçaları çoğunluktadır. Klasik Dönem özelliği gösteren siyah fi rnislilerle, 
Doğu Roma Dönemi krem/sarı ve yeşilimsi astarlı seramik parçaları da ele 
geçirilmiştir. Seviye VIII’de çalışmaları ana kayanın açma içerisinde izin 
verdiği ölçüde kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerde devam etmiştir. Sondaj 
1 çalışması -2.10 m’de +268.51 m. kodunda sonlandırılmıştır. Çalışma 
sonunda sondaj içerisinde (2.60 x 2.20 m.lik alanda) batı-doğu yönlü 1.20 m. 
genişliğinde ortalama 1.15 m. yüksekliğinde ana kaya formasyonu ortaya 
çıkmıştır (Resim: 3). 

Kule 5 Doğusu – Doğu Alan: Akropolis güney dış sur ha  ının iç bedeninde ve 
köşe yaptığı yerde dış sur ha  ının planının netleştirilmesi ve tarihlendirilmesi 
amacıyla kazı çalışmaları yürütülmüştür. Kule 5 Doğu – Sondaj 1 olarak 
adlandırdığımız bu alanda gerçekleştirilen 3 x 2 m. ölçülerindeki açmada, 
sur üst yüzeyinden 1.60 m. aşağıya inilmiş ve sur duvarının kuleler 
arasındaki doğu-batı aksıyla dik bir şekilde birleşen ve kuzeye, Akropolise 
doğru yönelen 2. 30 m’lik bölümü olan kuzey uzantısı açığa çıkarılmıştır 

4 Sparkes, B., A., Talco , L. 1970. Black and Plain Po ery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., The Athe-
nian Agora, vol. 12, Part I-II, Fig. Pl. 47/633, Pl.59/865, Pl.59/1025.
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(Resim: 3). Bu sur duvarının üst yüzeyi bugünkü yürüme tabanı düzeyinde 
korunmuştur. Üs  e uzunluğu kaba işçilikli iri bloklardan oluşan sur duvarı 
0.70 m. kadar aşağıya doğru devam eder. Sur güney duvarının altında devam 
eden çalışmalarımızda ana kaya üzerine oturan iyi işçilikli duvar uzantısıyla, 
surlardan daha eski bir mekâna ait yaklaşık 1 m. genişliğinde bir “eşik 
bloğu-kapı açıklığı” ile yanlara doğru devam eden duvar uzantısı ortaya 
çıkarılmıştır. Açmanın derinleştirilmesi sonucunda eşik bloğunun altında 
içe doğru yaklaşık 0.25 m. kadar devam eden ve yapının en eski evresini 
oluşturan bir temel duvarı saptanmıştır. Tek sıra taştan yapılmış bu temel 
ana kaya üzerine oturtulmuştur. 

Akropolis güney dış surlarda, Kule 5 ve Kule 4 arasında yer alan dış 
sur ha  ının doğrultusunu görebilmek amacıyla Kule 5 Doğu–Sondaj 1’in 
doğusuna kuzey-güney doğrultusunda “Sondaj 2” açılmıştır. Sondajın doğu 
kenarından, duvardan 0.40 m., yürüme tabanından 0.90 m. derinliğinde in-
situ durumda parçalı olarak balık tabağı ele geçmiştir. Tabak form olarak 
tondodaki çukur ve ağızdaki yiv ile M. Ö. 3. yüzyıl yerel bir örnektir5.

        Adnan DİLER

Doğal bir tepe üzerinde yer alan Pedasa Akropolisi’nin en yüksek 
noktasında, iç surlarla çevrili iç kalenin/bey kalesinin doğusundaki iki 
yüksek kuleden oluşan Gözetleme Kulesi, iç kale/bey kalesinin girişinde 
kontrolünü sağlar. Pedasa kazıları başlamadan önce kuzey duvarı dinamitle 
patlatılan kulenin iç dolgusu içinde yapılan temizlik çalışmasında yapının 
tarihlemesine yönelik yapılan incelemede M. Ö. 5. yüzyıl ortalarına ve 
sonuna tarihlenen A  ika siyah glazürlü parçalar saptanmıştır6. Bu veri ile 
Pedasa dış sur ve Akropolis gözetleme kulesinin aynı yapı programında 
ve büyük olasılıkla Pers tehdidine karşı programlandığı anlaşılmaktadır. 
Yapının restorasyonu için Kurul onaylı projeler hazırlanmışsa da ödenek 
yokluğundan gerçekleştirilememiştir (Resim: 4).

5 Rotroff, S. 1997. The Athenian Agora Hellenistic Po ery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware 
and Related Material, The Athenian Agora, Vol. XXIX, Part I-II,146-148, Fig. 720; MSKÜ Arkeoloji Bö-
lümü Dr. Öğr. Üyesi Özlem Vapur’la kişisel görüşme.

6 Sparkes, B., A., Talco  , L.  1970, Black and Plain Po  ery of the 6th, 5th and 4th Centuries B.C., The Athe-
nian Agora, vol. 12,  115-116, Pl. 47: 637, Pl. 47: 206.
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TÜMÜLÜS ÇALIŞMALARI
Şahin GÜMÜŞ

Anadolu Demir Çağ Tümülüs geleneği içinde Pedasa örnekleri gerek 
erken tarihleri ve gerekse iyi korunmuş mimari ve buluntuları ile ayrı 
bir yere sahiptir. Bu nedenle Pedasa kazılarının başladığı ilk yıllardan 
bugüne kesintisiz çalışılan yapı tipleri arasında yer almıştır. 2018 yılında 
“Savaşçı Tümülüsü” (T79), Sivriçamtepe Konut Yapısı (T46 Tümülüsü), T66 
Tümülüsü, T25 Tümülüsü, T27 Tümülüsü’nde kazı ve temizlik çalışmaları 
yürütülmüştür. 

Savaşçı (T79) Tümülüsü: Pedasa teritoryumunun batısındaki tümülüs, 
compound ve silo yapısı ile birlikte tepe düzlüğünde konumlanır. Tümülüsün 
kentin tarihsel süreci ve kent arazi kullanımındaki yerinin anlaşılması 
yanında nekropol alanlarındaki tümülüslerle aynı dönem özellikleri gösterip 
göstermediğinin anlaşılmasına yönelik kazı çalışmasına başlanmıştır. Mezar 
odası ve dromos kaçak kazılar sonucu açığa çıkarılmıştır; mezar odası 1.80 x 
2.30 m. ölçülerinde, duvarları ise 0.70 x 0.80 m. yüksekliğinde ayakta kalmıştır. 
Odanın üst örtüsü tonoz başlama seviyesinden itibaren tahrip olmuştur. 
Dromos al  a 0.70 m., üst tarafta ise 0.65 m. genişliğindedir. Tümülüs 7 m. 
çapında yuvarlak krepis duvarına sahiptir. Güneye yönlendirilen 3.60 m. 
uzunluğunda dromosun iç koridor ve dış cephesinde yapılan kazı çalışmaları 
sonucunda taş dolgusunun 0.50 m. uzunluğunda ve yan duvarlarını 0.60 m. 
yüksekliğinde korunduğu anlaşılmıştır. Kazı sonrasında dromosun dışardan 
yerinde korunan bu blokları bize dromos girişinin krepis duvarı ile aynı örgü 
ve taş sistemi ile kapatılarak gizlendiği ve krepis duvarının bir bütün ya da 
sağır duvar gibi yapıldığını göstermiştir. Mezar odası 1.15 x 1 m. ölçülerinde 
bölünerek (doğu ve batı) D/B1-2 olarak kodlanmış ve kazı çalışmasına 
başlanmıştır (Resim: 5). Çalışma sonucu kaçak kazı ile tahrip edilen  D1 ve B1   
alanlarındaki  atık toprak içinde kırık ve dağınık halde lokal üretim mezar 
armağanları olan kaplar ait parçalar ortaya çıkarılmıştır.

B2 alanında dolgunun kaldırılması sonucu seramik ve kemik parçalarının 
yoğunlaştığı görülmüştür. Güneybatı köşeye doğru yapılan çalışmada in-situ 
durumda mezara konulan kaplar ortaya çıkmıştır. Kaplar çevresinde yatay 
duran orta büyüklükteki plaka taşların kapları sınırlayan ve oturtma alanları 
olduğu görülmüştür.

Odanın tamamındaki düzenlemenin anlaşılması amacı ile B1 ve B2 
alanındaki in-situ kaplar yerinde bırakılmıştır (Resim: 6). D1-2 alanında 



40     ..............................................................................................................

çalışmada dağılmış durumda karından kulplu bir amphora ve doğu duvarına 
yakın noktada inhumasyon gömüye ait kemikler ortaya çıkmıştır. B2 
alanında yürütülen kazı çalışmasında B1 alanında görülen kapların devam 
e  iği kuzeybatı köşede yerinde korunmuş bir pithos kaide ve parçaları, 
orta bölümde amphora ve skyphos, fi ncan ve sağlam testi ile anlaşılmıştır. 
Kaplar arasında çok az korunan kemik parçaları bir inhumasyon gömünün  
bu köşedeki  yeri konusunda yönlendiricidir. Kapların yanında bulunan 
inhumasyon gömünün pozisyonu tahribata rağmen anlaşılabilmektedir.  
İskelet kafatası güney yönde kuzey-güney doğrultulu ve bacak ve kolları 
bükülmüştür. Ayrıca kaplar arasında 4 farklı formunu belirleyebildiğimiz 14 
bronz ok ucu bulunmuştur.

Belgelenmesi tamamlanan kaplar ve ok uçlarının kaldırılmasından sonra 
ana kaya düzleminin ve taban döşemesinin tespit edilmesi amacıyla 0.10-0.20 
m. kalınlığındaki toprak dolgu kaldırılmıştır. Toprağın ana kayaya yakın 
bölümünde sertleşmesi ana kaya boşluklarının toprakla doldurularak taban 
oluşturduğunu göstermiştir. Yaklaşık odanın orta bölümüne denk gelen bu 
noktada 1.05 x 0.75 m. ölçüleri ve 0.08 m. kalınlığındaki büyük plaka taş, 
oda zeminine oturtulmuştur. Doğu yönde plaka taşın hemen altında bronz 
kılıç, kalkan ve fi bulanın in-situ konumda kapak altına doğru yatırıldığı 
görülmüştür.

Kapak altında yanlarda taşlardan örülmüş 0.50 x 0.62 m. ölçülerinde 0.52 
m. derinliğinde urne çukuru ortaya çıkmıştır. Urne çukuru içinde ağzı doğu 
yöne dayanan hafi f yatırılmış karından kuplu bir amphora urne kabı ortaya 
çıkmıştır. Kabın yanına bir adet skyphos adak olarak bırakılmıştır (Resim 7). 

Urne çukuru ve mezar odasındaki tüm düzlemde ana kaya seviyesine 
ulaşıldıktan sonra kazı tamamlanmıştır. Mezar odasında tespit edilen 
buluntular ve dolgu katmanları incelendiğinde iki kullanım evresine sahip 
olduğu söylenebilir. İkinci kullanım evresine ait kaplar batı duvarı kenarına 
yerleştirilmiştir. Bu alanda kapların büyük bölümü in-situ konumda ve 
konumları doğuya doğru yan yatmış ya da ters dönmüş durumda ortaya 
çıkmıştır. Bu durumları kapların depremle yan ya  ıklarını düşündürmektedir. 
Ayrıca yoğunlukla B2 alanında kuzey ve batı duvarına yakın yoğun olarak 
bulunan ok uçları burada tespit edilen inhumasyon gömüye bırakıldığını 
göstermektedir. Kapların ve ok uçları formları değerlendirildiğinde en 
erken M. Ö. 10./9. yüzyıllar içlerinde bu gömü ve adakların yapıldığını 
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düşündürmektedir. Ok uçları farklı tipte, kanatlı ve yaprak formlu bazı 
tiplerin en erken kullanımları M. Ö. 12. yüzyıla kadar gitmektedir7.

Mezarın ilk kullanım evresini urne çukuru ve kremasyon gömü 
oluşturmaktadır. Kremasyon çukurunun mezarın ortasında ve ana kayanın 
eğimle çukur oluşturduğu bölüme yapılması mezarın ilk sahibi için 
tümülüsün inşa edildiğini göstermektedir. Urne kabı amphoranın yanına tek 
adak olarak skyphos bırakılmıştır. Muhtemelen urne çukurunun darlığı bronz 
hediyelerin çukurun dışına bırakılmasına neden olmuştur. Bronz kılıç, fi bula 
ve minyatür adak kalkanların formları arasında kesin tarihleyici örnek fi bula 
ile tespit edilebilmiştir. Söz konusu fi bulanın form ve üzerindeki bezek ve 
kesit profi linin benzeri Müsgebi buluntuları arasından tespit edilebilmiştir8. 
Buluntular ışığında mezarın en erken kullanım dönemini M. Ö. 12./11. yüzyıl 
olduğu ve ikinci kullanım evresinin ise yaklaşık M.Ö. 10./9. yüzyıl aralığında 
olduğu ilk araştırmalar sonucunda söylenebilir.

Sivriçamtepe Konut Yapısı (T46 Tümülüsü): Konut olduğu anlaşılan kalıntı 
üzerindeki moloz dolgu ve yüzey temizliği sonucunda 3.05 x 4.17 m. 
boyutlarında bir oda ortaya çıkmıştır. Çalışma sonucunda Arkaik Dönem 
olabilecek kap ve amphora parçaları dışında lokal amorf seramik parçaları 
bulunmuştur. Taban üzerinde ise döşeme taşları arasında, üç adet yay biçimli 
fi bula sağlam bulunmuştur. Benzer örnekler incelendiğinde Geometrik 
Dönem M. Ö. 9./8. yüzyıllara tarihlendirilebilir9. Odanın duvar plan ve 
eklemelerine bağlı olarak iki kullanım evresi tespit edilmiştir. 

T66 Tümülüsü: Sivriçam Tepesi’nin güneybatısına doğru yükselen 
Elmadağ üzerinde T66 tümülüsünde dromos üzerindeki moloz dolgu 
kaldırılmış, toprak dolgu ile düzeltilmiş dromos tabanına ulaşılmıştır. Her iki 
dolgu içinde kırık lahit parçaları dışında buluntu ele geçmemiştir.

T25 Tümülüsü: Pedasa nekropolü Çamtepe üzerinde bulunan 2008 
yılında mezar odası kazılan tümülüsün dromos bölümü kazılmıştır. Dromos 
tabanında içte orijinal taş dolgu görülmüş ayrıca dromos kapısının dışta (krepis 

7 Arslan, B., Aybek, S., Durak, E. 2017. “Metropolis’de Bulunan Ok Uçları”, MASROP E-Dergi, 9 (12-
13), 54-73 Çizim 7-17.

8 E. Caner tarafından yapılan tipolojide Tip III f 1 olarak tanımlanmıştır. Benzer örnek için, Caner, 
E. 1983. Fibeln in Anatolien I, 32,tafel 2,14,21. E. Sapouna-Sakellarakis, tarafından Tip IIa olarak 
tanımlanmış ve Submiken ve Protogeometrik Dönem arasında tarihlendirilmektedir; Sapouna-Sa-
kellarakis, E. 1978. Die fi beln der griechischen Inseln,Prahistorische Bronzefunde, Abteilung XIV, Bnad 
4,44, Tafel 4, 86AB-87.

9 Sapouna-Sakellarakis, E. 1978. Die fi beln der griechischen Inseln,Prahistorische Bronzefunde, Abteilung 
XIV, Bnad 4,44, Tafel 4, 86AB-87.; Caner, E. 1983. Fibeln in Anatolien I, 32, tafel 2,14,21.
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duvarında) tek bir blok ile kapatıldığı anlaşılmıştır. Kazı sonucu herhangi bir 
buluntu ele geçmemiştir. 

T27 Tümülüsü: Pedasa nekropol alanı olan Çamtepe üzerinde 
konumlanır. T27 tümülüsün dromosun krepis duvarına doğru 1 m.lik bölümü 
kazılmıştır. Dromos içinde orijinal taş dolgu tespit edildikten sonra çalışma 
sonlandırılmıştır. 

PLATFORM MEZARLAR
Bekir ÖZER

Pedasa’da 2007 yılından bu yana yürütülen çalışmaların ağırlık 
noktalarından birini mezar platformlarında gerçekleştirilen kazılar 
oluşturmuştur10. Yürütülen yüzey belgeleme çalışmalarında Pedasa 
teritoryumunda Batı Nekropolis’te yer alan platformlar dışında çok sayıda 
platformun da varlığı saptanmıştır. Bu çalışmalar nekropolis düzenlemeleri 
dışında Pedasa Akropolisi’nin doğu, güney ve batısında bazen bir, bazen 
birkaç platformun tepeler, yamaçlar ve vadiler üzerinde yerleşik olduğunu 
göstermiştir. Bugüne kadar araştırılan platformlar bu yapı tipinin M. Ö. 12. 
yüzyıldan M. Ö. 7 yüzyılın içlerine kadar kullanıldığını gösteren verilerin 
elde edilmesini sağlamıştır11. 

2018 yılı Pedasa kazı ve araştırmalarında kent teritoryumunun farklı 
bölgelerinde karşılaşılan platformlarda çalışılması hedefl enmiştir. Elde 
edilecek sonuçların M. Ö. 12. yüzyıldan itibaren tüm Pedasa teritoryumunda 
arazi kullanımı, ölü gömme geleneği, platformların inşa teknikleri ve 
kullanım aralığı gibi bazı sorulara cevap verebileceği  öngörülmüştür. 

Pedasa Akropolisi merkez alınarak, Pedasa teritoryumunda, en kuzeydoğu 
noktada, Gebe Kilise yolu üzerinde kuzey-güney doğrultulu bir tepenin 
batı yamacı üzerinde yerleşik, yaklaşık 8 platformdan oluşan bir nekropolis 
yer almaktadır. Çalışma alanı olarak seçilen platform, Pedasa teritoryumu 
belgeleme çalışmaları sırasında verilen kod dikkate alınarak, “Mezar 
Platformu 66 (MP 66)” olarak isimlendirilmiştir. Platform 66 bölgedeki 

10 Diler, A., Özer, B., Çakmaklı Baran, Ö. D. Türkoğlu, S. 2009 “Pedasa 2007”, 30. KST, 267-284; Diler, 
A. 2011. “Pedasa-2008/2009”, 32. KST, 324-341; Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, 
G., Kasar, Ö., Eryılmaz, N. S., Çur, M. 2014. “Pedasa 2011-2012”, 35. KST, 530-547; Diler, A., Özer, 
B., Çur, M., Yaman, A. 2015. “Pedasa 2013”, 36. KST, 339-360.

11 Özer, B. 2018. “Pedasa’dan Erken Demir Çağ Başlarına ait Mezar Platformları ve Urne Pithoslar”, 
TÜBA-AR 22: 35-55.
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diğer örnekler gibi kuzey-güney doğrultulu olarak araziye yerleştirilmiştir. 
Yapıyı oluşturan taş dolguyu sınırlandıran herhangi bir sınır duvarı 
gözlenmemiştir. Platformun arazideki taş dolgunun yayılım alanı göz önüne 
alındığında kuzey-güney doğrultulu yaklaşık 27.40 m. uzunluğunda olduğu, 
taş dolgunun genişliğinin ise 4.00 ile 5.50 m. arasında değiştiği, mezarların 
ortaya çıkarıldığı bölümde ise 6.70 m. genişliğe sahip olduğu görülmektedir. 
Platform bugüne kadar araştırılan örneklerden özellikle dar ve uzun olması 
ile ayrılır.

Platformun yaklaşık orta bölümünde bir yerde gerçekleştirilen taş dolgu 
kaldırma çalışması sırasında doğu kenarda iki ve batı kenarda bir olmak 
üzere toplam üç mezar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 8). Doğu kenarda yer 
alan mezarların kuzeyinde, taşların arasına, ağızları yukarıya gelecek şekilde 
düzensizce yerleştirilmiş parçalar şeklinde korunmuş beş kap ile karşılaşılmış 
ve bunlardan kraterin ve kalathosun (Resim: 9) içerisine birer kâse bırakıldığı 
görülmüştür. Bu buluntuların platformun inşa evresi ve muhtemelen ilk 
gömü sırasında bırakılmış adak buluntuları olduğu anlaşılmaktadır.

Mezar 1: Taş dolgunun 0.70/0.75 m. altında yassı kapak taşları ile kapatılmış 
kuzey-güney doğrultulu olarak araziye yerleştirilmiş urne amaçlı kullanılmış 
bir pithostur. Pithos içerisi ve kenarında gerçekleştirilen çalışmada herhangi 
bir gömü hediyesi ile karşılaşılmamıştır. Pithos yerleştirmek amacıyla 
oluşturulan ve etrafı taş dolgu ile sınırlanan çukurun, pithosun formuna göre 
yerleştirilmiş yassı taşlarla sınırlandırıldığı görülmüştür.

Mezar 2 ve 3: Her iki mezar, mimari düzenleme ve ölü gömme geleneği 
bakımından ortak özellikleri paylaşır. Büyük kapak taşları altında ortaya 
çıkarılan gömü çukurları, üs  e yatay taşlar ile sınırlanan, yan kenarlar ise 
sıvanmış ve ısı görmüş kerpiçleşmiş toprak yüzey ile kuşatılmıştır. Mezar 3’te 
bir çevirme duvarı, mezarın bulunduğu alanın sınırlarını tanımlamaktadır. 
Mezar 2’de gerçekleştirilen çalışmada, Pedasa’da benzer mezarlarda daha 
önceki yıllarda karşılaşmadığımız miktarda mezar hediyeleri ortaya 
çıkarılmıştır: İki adet pişmiş toprak ağırşak dışında, altından yapılmış iki adet 
saç halkası, bir yüzük, yaprak formu kolye taneleri ve boncuklar mezardan 
ele geçirilen buluntuları oluşturmaktadır. Mezar 3’te, bazılarında eksik ve 
kırıklar bulunan altı adet bronz kanatlı ok ucu (Resim: 9) ele geçirilmiştir. 
Her iki mezarın hediyeleri gömü çukuru tabanına bırakılmış olan kül ve 
kemik yığının üzerinden, içerisinden ve tabandan ele geçirilmişlerdir. Taş 
dolgu ve mezarların içerisinde ortaya çıkarılmış olan buluntular (Resim: 9) 
Mezar Platformu 66’nın M. Ö. 12. yüzyıla, Geç Hellas III C Dönemi ortalarına 
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ait olduğuna işaret etmektedir12. Bu buluntular Pedasa kazılarında ortaya 
çıkarılmış Erken Demir Çağının başlarına ait en erken tarihli buluntular 
olmaları ile de dikkat çekerler13. Her üç mezar, mezar tipi ve buluntularının 
da işaret e  iği gibi bir bebek (Mezar 1), bir yetişkin kadın (Mezar 2) ve 
muhtemelen savaşçı bir erkek (Mezar 3) bireyle ilişkilidir. 

Çamtepe Güneydoğu Yamaç Nekropolü, Mezar Platformu 72 (MP 72)
2018 yılı Pedasa kazı ve araştırmalarında ayrı bir çalışma alanı olarak, 

üzerinde tümülüslerin yerleşik olduğu Çamtepe’nin güneydoğusundaki 
nekropolis alanı seçilmiştir. Güneydoğuya doğru uzanan yamacın sırt 
düzlüğünde, aynı aks üzerinde sıralanan mezar platformları yerleşiktir. 
Sırt, doğu ve batı yönlerden derin vadilerle bölümlenmiştir. Topografyanın 
bu hareketli ve çevreye egemen konumu nekropol alanın seçiminde etkili 
olmuştur. 

Bu mezar platformları büyük oranda kaçakçılar tarafından tahrip edilmiş 
durumdadır. Sırt üzerine kuzey-güney doğrultulu yerleştirilmiş olan 
Platform 72’nin bulunduğu arazi güneye ve batıya doğru eğimlidir. Platform 
17.40 m. uzunluğunda, doğu-batı doğrultulu olarak ise 7.30 m. ölçülerindedir. 
Çalışılan diğer platformlardan daha farklı şekilde planlandığı, doğu bölümde 
taş dolgu içerisinde parselizasyon yapılarak bölmeler oluşturulduğu 
görülmüştür. Kuzey-güney doğrultulu uzanan bir duvar ile platform ikiye 
ayrılmıştır. Yapılan kazı çalışmaları sonucunda platformu ortadan bölen 0.60 
m. kalınlığındaki duvarın boydan boya uzanıyor olması ve ayrıca bölme 

12 Tek kulplu kăse ve kalathos için bkz.  Mountjoy, P. A. 1986. Mycenaean decorated po  ery: a guide to 
identifi cation. Göteborg: Paul Åströms Förlag, s. 171, 179-180; Thomatos, M. 2006. The Final Revival 
of the Aegean Bronze Age, A case study of the Argolid, Corinthia, A  ica, Euboea, the Cyclades and the Do-
decanese during LH IIIC Middle, British Archaeological Reports, International Series 1498, Oxford, 
Fig. I. 385; Fig. I. 444; Popham, M. R., Schofıeld, E., Sherra  , S. 2006. “The Po  ery”, Le  andi IV: the 
Bronze Age, the late Helladic IIIC se  lement at Xeropolis, (Ed. D. Evely). Athens/London, Fig. 2. 7. 7; 
Fig. 2. 15. Kanatlı ok uçları için bkz. Benzi, M. 1992. Rodi e la civiltà micenea, Roma:Gruppo Editoriale 
Internazionale, Istituto per gli Studi Micenei ed Egeo-Anatolici (Italy)  Scuola Archeologica Italiana di 
Atene, Tav. 181, g-h; Thomatos, M. 2006. The Final Revival of the Aegean Bronze Age, A case study of 
the Argolid, Corinthia, A  ica, Euboea, the Cyclades and the Dodecanese during LH IIIC Middle, British 
Archaeological Reports, International Series 1498, Oxford, Fig. 6.18; S. Vitale vd. 2016. “The Ser-
raglio, Eleona, and Langada Archaeological Project (SELAP): report on the results of the 2011 to 
2015 study seasons”, Annuario della Scuola archeologica di Atene e delle missioni italiane in Oriente, 94, 
Roma: Scuola Archeologica Italiana di Atene, Fig. 25, q.

13 MP 66, 2011 yılında kazısı gerçekleştirilen MP 6 ile çağdaş ve muhtemelen biraz daha erken bir 
platformdur. MP 6 için bkz. Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Kasar, Ö., Eryıl-
maz, N., S., Çur, M. 2014. “Pedasa 2011-2012”, 35. KST, 530-547.
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duvarlarının sadece bu duvarın doğu kesiminde görülmesi, platformun 
inşasının iki aşamada gerçekleştiğini göstermiştir. Bunlardan birinci yapım 
evresinde, platformu boydan boya ikiye bölen duvarın birinci yapım evresinin 
doğu uzun duvarı olduğu anlaşılmıştır. Buna göre ilk yapım evresinde inşa 
edilen platformun 4.75/4.50 x 17. 40 m. ölçülerinde olduğu, daha sonra da 
bunun yan tarafındaki bölme duvarına içten yaklaşık 2 m. uzaklıkta ve 0.70-
0.77 cm. kalınlığında bir paralel duvar inşa ederek ikinci bir ek platform inşa 
edilmiş olduğu ve eklenen bölümde mezarlar için parselizasyon yapıldığı 
anlaşılmıştır (Resim: 10). 

Eklenti bölümü beş mezar (M1-M5) içermektedir ve bunlardan sadece 
beşinci sandık/kutu mezar tahrip edilmemiştir. Platformun birinci 
yapım evresiyle ilişkili olduğu anlaşılan sekiz mezarda kazı çalışması 
gerçekleştirilmiştir. Bunlardan 11 ve 12 arka arkaya tabana yatak olarak 
yerleştirilmiş pithos gömüleri içerir. Ancak her ikisi de tahrip edilmiştir. 11 
No.lu gömüden M.Ö. 11. yüzyıla tarihlenen tam bir bronz asimetrik yay 
fi bula ortaya çıkarıldı. Platformda ortaya çıkarılan diğer mezarlar (M6-M10, 
G13) planlama, inşa yöntemi ve ölü gömme geleneği bakımından ortak 
özellikleri paylaşırlar. Tamamı taş dolgu içerinde yer alır ve büyük plaka 
taşlarla kapatılmışlardır. Bu plaka taşların altında dörtgen tasarlanmış, 
yanlardan taşlarla sınırlanmış, tabanında kül ve kemik bulunun sandık/
kutu formlu gömü çukurları yer almaktadır. Bir diğer ortak özellikleri gömü 
çukurları içerisine mezar hediyesi bırakılma alışkanlığının az olmasıdır: 
Mezar 6 içerisinden küçük boyutlu bronz parçaları, Mezar 8 içerisinde 
oldukça kırılgan bronz iğne parçaları, Mezar 10 içerisinde ise M. Ö. 12. ve 11. 
yüzyıllarda Ege ve Kıbrıs mezar kontekstlerinden oldukça iyi bilinen pişmiş 
topraktan kuş biçimli askos parçaları bulunmuştur. 

Pedasa kazılarının başladığı 2007 yılından bu yana daha çok Batı 
Nekropolis’te yer alan platformlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmişti. 
2013 ve 2016 yıllarında ise nekropolis dokusu içerisinde yer almayan 
platformlar araştırılmıştı. 2018 yılı kazı ve araştırmalarında Pedasa 
teritoryumunun yerleşim merkezine uzak noktada yer alan platformların 
kazı ve araştırmalarından elde edilen bazı sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: 
Araştırılan platfromların inşa yöntemi, ölü gömme geleneği ve kronolojik 
bakımdan birliktelik göstermesi Pedasa teritoryumunun M. Ö. 12. yüzyıldan 
itibaren küçük gruplar tarafından yerleşmek amacıyla seçildiğini ve en 
doğuda yer alan Gebe Kilise sırtları, Çamtepe güneybatı yamaçları, Sivriçam 
Tepe ile Elmadağ arasındaki sırtlar ve batı yamaçlar ile Kutsal Alan batısındaki 
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yamaçların çağdaş mezar platformu gruplarını barındırdığı anlaşılmıştır. MP 
66’da gerçekleştirilen çalışmalar ilk inşa edilen platformlarda doğal yüzeyin 
hemen üzerine mezarların yerleştirildiğini, bazı durumlarda doğal zeminin 
kazılarak mezarların daha derine inşa edildiğini ve urne amaçlı pithoslar 
için henüz pithosun yerleştirilmesi amacıyla tasarlanmış mezar odalarının 
inşa edilmediğini göstermiştir. Bu veriler daha önce yapılan çalışmalarda 
gözlenmeyen yeni bulgular olarak belgelenmiştir. Pedasa, Asarlık ve 
Madnasa platformları Leleg Yarımadası Erken Demir Çağı yerel kimliği ve 
materyal kültürünün bileşenlerinin anlaşılmasına ve M. Ö. 12. yüzyıl göç 
ve yer değiştirme hareketlerine ışık tutması bakımından oldukça önemli 
sonuçlara ulaşılmasını sağlamaktadır14.   

Çamtepe Güney Nekropol/ Zeytinli Kaya Platform Nekropol Alanı
Adnan DİLER

Zeytinli Kaya Platform Nekropolisi’nde kaçakçılar tarafından tahrip 
edilen platform mezarların tarihlendirilmesi ve ilgili arkeolojik malzemelerin 
saptanması amacıyla temizlik ve belgeleme çalışması yapılmıştır. Nekropolün 
yaklaşık orta kesiminde yer alan kaçak kazı ile tahrip edilen Platform Mezar 
2 (P2) / Platform Mezar 73 (PM 73)’te yürütülen temizlik çalışmasında, urne 
çukurunu batıdan sınırlayan bloğun dış köşesinde bir ağırşak ile büyük 
çoğunluğu urnenin güney dış tarafında konumlanan Demir Çağ seramiği 
saptanmıştır (Resim: 11). Urne içinde birikmiş olan 0-25 m. yüksekliğindeki 
gevşek toprak temizlenmiş 0.40 m. aşağıda yer alan plakaya ulaşılmıştır. 
Temizlik sonrası birkaç yanmış kemik dışında başka bir buluntu görülmemiştir.  

Gökçeler Deresi Antik Yol ve Platform Mezarlar
Dere yatağının doğusunda su aşınımı ile ortaya çıkmış, başlangıcı 

görülen antik yol, toprak dolgunun 1.00-1.50 m. altında kalmıştır. Antik 
yolun 10 m. aşağısında, doğu tarafta dikdörtgen biçimli bir platform mezar 
PM 79 belgelenmiştir. Platformun orta kesimine yakın yerdeki kaçak kazı  
çukurun 1.50 m. güneydoğusunda, platformun güneydoğu köşesinde 1.60 
m. uzaklıkta urne çukuru kazılmıştır. Dolgunun üst seviyesinden yaklaşık 

14 Diler, A. 2019, “Early Iron Age Termera (Asarlık); Some Notes on the Lelegian Se  lements and the-
ir Impacts on Karian Identity”, Henry, O., Konuk, K. (éds.), KARIA ARKHAIA La Carie, des origines 
à la période pré-hékatomnide, İstanbul: 507-545.
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1 m. aşağısında, 0.42 m. derinlikte, 0.32 x 0.72 m. boyutlarında kremasyon 
çukuru açığa çıkarılmıştır. Antik yolun 20 m. kadar doğusunda, PM 79’un 1 
m. kuzeyinde platform mezar PM 87 yer alır. PM 87’nin uzun kenarı önünde 
yer alan PM 79 ile aynı, kuzey-güney yönünde yerleştirilmiştir. Platform 
dolgusunun orta kesimi kaçakçılar tarafından kazılmıştır. Pithosun çıkarıldığı 
kaçak kazı çukuru ve platformun güneydoğu köşesine 2 m. uzaklıkta yer 
alan kremasyon sandık temizlenmiştir. Güneydoğudaki kremasyon çukuru 
içerisinde birkaç kremasyon kemiği ve az sayıdaki seramik parçaları dışında 
buluntu ele geçmemiştir. 

Ilıcakaya Mevkii Platform Mezarlar
Pedasa teritoryumunun doğusunda, PM 88, PM 89 ve PM 90 olarak 

adlandırılan üç platform mezar üzerinde kısa süreli temizlik ve belgeleme 
çalışması yapılmıştır. Doğu-batı aksında, 12.50 x 9 m. ölçülerinde olan PM 
90’ın yer yer 1.68 ile 1.70 m’yi bulan iri bloklardan yapıldığı görülmüştür. 
Platform dolgusu üzerinde kuzey duvara yakın yerde yan yana sıralanan üç 
adet kremasyon çukurlarından korunmuş olan 3 no.lu kremasyon sandığında 
yapılan temizlik çalışmaları ile MÖ. 7./6. yüzyıllara ait pithos parçaları, 
aryballosa ait yerel karakterde seramik parçaları bulunmuştur. 

PM 90’ın yaklaşık 20-30 m. kadar güneydoğusunda, aynı aksta yer alan 
PM 89 yerinde olmayan dağıtılmış kremasyon çukuruna sahiptir. Kremasyon 
sandığının temizliği sonucunda demir buluntular, perçinler ve demir sapa ait 
kırık parçalar ele geçmiştir. Tabana yakın yerde sandığın orta kesiminde kemik 
parçaları ve ayrıca yöresel çanak çömlek parçaları ele geçmiştir. Tam olarak 
boyutları tespit edilemeyen platform mezar PM 88, PM 89 ile aynı kodda yer 
alır. PM 88’in “Leleg Yolu Park Alanı” olarak düzenlenen doğu kesimine yakın 
yerde kremasyon sandığına ait olabilecek iri blokları görülmüştür.  

ÇİFTLİK EVİ VE MESKENLER 
Adnan DİLER

Gebe Kilise Çiftlik Evi: Pedasa teritoryumunun kuzey sınırında, Torba Mevkii 
sırtında yerleşik Leleg tümülüsünün (Gebe Kilise) güneydoğusunda bulunan 
çiftlik evinde yürütülen çalışma sonucu yapı içerisinde kaçak müdahale 
sonucu oluşan dolgu temizlenmiş, tahrip edilen mekân ve diğer mekânlarda 
bitki temizliği yapılmış ve ayrıca yapının planının elde edilmesine yönelik 
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olarak düzenleme çalışması yapılmıştır. Bulunan seramiklerin incelenmesi 
sonucu çiftlik evinin en geç Geometrik Dönemde kullanım gördüğü 
anlaşılmıştır. Kazılan çiftlik evi planına göre Pedasa teritoryumunun en 
kuzeyindeki örnek olması dışında M. Ö. 6. yüzyıl birleşik çiftlik evlerinin 
(compound) erken tipi olduğu anlaşılmaktadır.

Gebe Kilise Güney Mesken 1: Pedasa meskenlerinin kent teritoryumunda 
bugüne kadar çalışılmamış olan Gebe Kilise’nin güneyinde uzanan tepe 
düzlükleri üzerinde kazı ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Yer yer kaçak 
kazıların görüldüğü alanda Mesken 1 ve Mesken 2 olarak adlandırılan iki 
konu  a çalışmalar yürütülmüştür.

Mesken 1 içten 3.90 x 3.13 m. ölçülerindedir. Mekânın kuzey duvarının 
doğu köşesine inşa edilen kapı açıklığı bir eşik ile tanımlanmıştır. Mesken 1’de 
Geometrik Dönem Üçerenler meskenleriyle plan ve inşa tekniği açısından 
benzerlik gösterir (Resim 12). Yürütülen kazı çalışmaları sonucu yapının 
tarihine de ışık tutan çanak, çömlek malzemeler ele geçmiştir. Buna göre yapı 
M. Ö. 12. yüzyılda inşa edilmiştir ve bu yönüyle de Pedasa’da tarafımızdan 
saptanan en eski meskenler arasındadır. 

Gebe Kilise Güney Mesken 2: Mesken 2, Mesken 1’in yaklaşık 10 m. 
güneyinde yer alır. Mesken 1’in duvarları ile Mesken 2’nin duvarları 
birbirine paraleldir. Kazı ve temizlik çalışması sonucu açığa çıkarılan yapı 
içten 3.40 x 2.85 m. boyutlarında ve dikdörtgen planlı olup bir avluya açılan 
girişi batı taraftadır. Yapının Erken Demir Çağı’ndan Arkaik Dönem içlerine 
kadar kullanım gördüğü Mesken 2’nin doğu duvarın güney köşesinde ve 
batı duvarın önünde iki ayrı açma ile anlaşılmıştır. Meskenin orijinal yürüme 
tabanı ve dolgu seviyesini görmek için Mesken 2’nin doğu duvarı önünde 
0.90 x 1.85 m. ölçülerinde sondaj kazısı yapılmış ve ana kayaya kadar alan 
temizlenmiştir. Bu alanda yapılan kazıda üzerinde dalga bezemeleri olan 
Erken Demir Çağı seramikleri görülmüştür (Resim: 12). 

Konut 17:  Daha önceden kazılmış olan Konut 17 kuzey dış duvarına 5 m. 
uzaklıkta ikinci bir konut bulunur. Güneye doğru 2 m. uzunluğundaki alanda 
yoğun taş dolgu kazmadığımız alanın meskene ait olduğu söylenebilir. 

Konut 18: Platform mezarlarla, kuzey mesken, MP 66 ile orta noktada 
yüzey toprağı üzerinde yer yer temel düzeyinde korunmuş duvar kalıntıları 
görülür. Yüzey temizliği ile batı duvarının güney köşesinde temel izlerini 
açığa çıkardığımız örnek bir konuta ait olmalıdır. Duvarların eğimli arazide 
olması nedeniyle tahrip olmuş olan meskenlere kroki çizimi yaptığımız örnek 
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kuzey-güney yönünde korunmuş uzunluğu 6.10 m. olan duvar yaklaşık 3 m. 
kuzeye doğru düz devam eder. Ancak bu alanlarla ilgili daha somut veriler 
için alanların kazısı gerekmektedir. 

Apsidal Yapı 1: Pedasa Çamtepe’nin güneydoğusunda platform mezarlarla 
aynı aksta uzanan, çağdaş kullanılmış olabilecek sivil yapıları saptamaya 
yönelik kazılar yürütülmüştür. Yapı apsidal biçimli bindirme tekniğiyle 
yapılmış bir mekân ve cephede her iki yana doğru uzayan duvarlara 
sahiptir. Apsidal biçimli kapalı mekâna dar ve alçak bir kapıdan ulaşılır. 
Mekânın arkasında kapıya göre birer daha geniş bir açıklıkta üzerinde bir 
lento olan batıya doğru dönen bir girişe sahiptir. Apsidal yapı cepheden, 
dıştan 5 m. genişliğine sahiptir. Arkada ise apsidal bölümde genişlik 4.20 
m.dir (Resim: 13). Yapının doğu köşesinden itibaren yapının öne doğru 
uzatıldığı anlaşılmaktadır. Yapının içerisinde 1.00 x 1.00 m. ölçülerinde 
yapılan sondajda ana kayaya ulaşılmıştır. Buna göre yapı içten korunduğu 
batı tarafta 2.14 m. yüksekliğindedir ve tabandan yukarıya doğru yaklaşık 
1 m. yükseldikten sonra taşlar içeriye doğru çekilerek bindirme tekniğinde 
bir örtü oluşturulmuştur. Ayrıca mekân içinde kuzey ve güney duvarlarda 
bulunan iki adet niş temizlenmiştir. Bu nişler yapı tabanından 1.00 m. 
yükseklikte başlar. Yapının içerisinde basamak şeklinde bir düzenleme 
olduğu anlaşılmaktadır. Bu yapının M.Ö. 6./7. yüzyıllarda kullanılan bir 
çiftlik evi olduğunu desteklemektedir. Yapı içinde M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenen 
bronz sikkelerin ışığında kalıntının Hellenistik Dönemde de (terminus post 
quem) kullanım gördüğü anlaşılmaktadır (Resim :13)15.    

 
  
 

15 M. Ö. 2. yüzyıla tarihlenen Büyük İskender sikkesinin ön yüzünde başında aslan postlu sağa dö-
nük Herakles başı, arka yüzünde Herakles’in lobutu ve sadağı ve sadak ve lobut arasında okunan 
[ΑΛΕ] ΞΑΝΔΡΟΥ lejantı yer almaktadır. M. Ö. 2. yüzyıla tarihlenen diğer sikkenin ön yüzün-
de noktalı bordür içinde başında diadem olan sağa dönük Apollon başı ve okunamayan oldukça 
aşınmış bir lejant yer alır. Arka yüzünde ise bir kithara ve etrafında AΛIKΑ lejantı okunmaktadır, 
Halikarnassos sikkesidir. Benzer sikkeler için bkz. Historia Human Online, h  p://hno.huma-num.
fr/browse?idType=1114 (son erişim tarihi: 14.07.2019 saat 13:05); Historia Human Online, h  p://hno.
huma-num.fr/browse?idType=2254 (son erişim tarihi: 14.07.2019 saat 13:10).
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Harita 1: Pedasa 2018 çalışma alanları.

Resim 1: Akropolis güney dış surlar çalışma alanları.
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Resim 2: Kule 4 içi, Sondaj 1 kesit kroki güney-kuzey (üst), Güney iç duvar cephe (alt sol), 
M. Ö. 5. yüzyıl seramik buluntusu (alt sağ). 
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Resim 3: Kule 4 Sondaj 1, Kule 3 Sondaj 1 ve Kule 5 doğusu -doğu alan, Sondaj 1 çalışma 
sonrası.            
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Resim 4: Bey Kalesi Gözetleme Kulesi B ve kule dinamit alanının içi ve seramikler. 
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Resim 5: T79 Tümülüsü, oda içi bölümleme.

 Resim 6: T79 Tümülüsü in-situ kaplar.  
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 Resim 7: T79 Tümülüsü urne çukuru.
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 Resim 8: MP 66, Mezar 1-3.

Resim 9: MP 66, buluntular (kalathos, kâse, kanatlı ok uçları).

Resim 10: MP 72, Parselizasyon ile bölümleme.
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Resim 11: Çamtepe Güneydoğu Nekropol, P2/PM73 Urne sandığı ve buluntuları.
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Resim 12: Mesken 1 – 2 (sol üst ve alt), Geometrik Dönem seramik parçası (sağ alt) ve  
Üçerenler meskenler (sağ üst).
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Resim 13: Apsidal Yapı çalışma sonrası ve M. Ö. 2. yüzyıl sikkeleri.
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 KURUTLU KAZISI 2018 

                        Ahmet Cem ERKMAN*
1Şakir Önder ÖZKURT

GİRİŞ
Kazı, Kırşehir İli, Kaman İlçesi, Savcılı Büyük Oba-Kurutlu Köyü Lodalı 

Tepesi Mevkii’nde deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 850 metre olan 
Hirfanlı Barajı’nın yanında dar bir alanda 03.07.2018- 17.08.2018 tarihleri 
arasında  iki lokalitede gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).

 Kazı çalışmalarına başlamadan önce temizlik işlemleri tamamlanmış ve su 
aktivasyonu ile ortaya çıkmış olan fosiller toplanmıştır. Kısmen göl içindeki 
malzemeye ulaşılmasıyla birlikte kazı çalışmaları Kurutlu I lokalitesinde  
5x5 metre boyutlarında 6 açmada (Resim: 2) Kurutlu II lokalitesinde 4 
açmada plankare sistemine göre devam etmiştir (Resim: 3).  Su seviyesinin 
kış aylarında yükselmesi plankare sistemini bozduğu için yeniden ölçümler 
yapılmıştır. Tabaka yüzeye yakın olup bazı yerlerde toprağın yapısı fosillerin 
kolayca ve zarar görmeden çıkarılmasına imkân verse de bazı yerlerde 
kalsiyum karbonat çökelleri göl suyunun fosilleri bozmasına engel olmuştur. 
Eleklerle küçük memeli fosillerinin taraması gerçekleşti. Su pompasıyla 
gölden su çekilerek sediman yıkaması yapıldı. Küçük memeli ihtiva e  iği 
düşünülen sediman bilimsel çalışmaları yapılmak üzere hazırlandı (Resim: 
4). 

Fosil kalıntıları genel olarak kaliş ve kalker yumrularının gelişmiş olduğu 
paleosoil seviyelerinde görülmektedirler.  Bu durum fosillerin her hangi 
bir çamur ya da önemli bir akıntıya maruz kalmadıklarını yani yerinde 
gömüldüklerinin önemli bir göstergesidir. Kurutlu lokalitesi bugünkü 
Kızılırmak’ın taşkın alüvyonlu geniş ovalıklarına az yada çok benzer bir 
ekolojik ortamı işaret etmektedir. Kaliş oluşumunda sediman içerisinde 

* Doç. Dr. Ahmet Cem ERKMAN,  Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat  Fakültesi Antropoloji Bö-
lümü, Kırşehir/TÜRKİYE.  

  Prof. Dr. Şakir Önder ÖZKURT, Ahi Evran Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öğretmenliği 
Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE.

 Bu çalışma, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın fi nansmanı, Türk Tarih Kurumu Başkanlığı’nın 
201/91 No.lu projesi ve  Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri koordina-
törlüğünün FEF.A4.18.014 No.lu projesiyle desteklenmiştir. 
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karbonat bulunması, dönemin kurak-yarı kurak bir iklim hâkimiyetinde 
olduğunu gösteren önemli bir göstergedir. 

Miyosen Dönemine tarihlendirilen hominoidae, giraffi  dae, rhinocerotidae, 
proboscidae, rodentia, hyaenidae, felidae, equidae, bovidae, cervidae, testudinidae ve 
suidae ailelerine ait fosiller açığa çıkartılmıştır

Bölge, temelinde genel olarak Üst Kretase öncesi metamorfi k kayaçlar, 
Mesozoyik okyanusal kabuk kalıntılarını içeren ultramafi k ve mafi k kayaçlar 
ile onları kesen plutonik kayaçlar ile temsil edilir. Bu temel kayaçlar Eosen 
yaşlı denizel tortul birimler ile uyumsuz olarak örtülmektedir. Daha sonra 
tüm bu birimlerin üzerine Kurutlu fosil yatağının da içinde geliştiği Üst 
Miyosen-Pliyosen yaşlı karasal kırıntılı birimler yine uyumsuz bir şekilde 
gelmektedir. Tüm Orta Anadolu’nun çok geniş bir kesimini kaplayan bu 
örtü; kırmızı-kahverenkli, katmansız, bloklu, çakıllı, kumlu, köşeli-az köşeli 
taneli gevşek karasal çamur taşlarından oluşmaktadır ve literatürde bu istif 
“Kızılırmak Formansyonu” olarak adlandırılmaktadır. İstif yer yer jips-
anhidrit, killi kireçtaşı, çakıltaşı kumtaşı bant ve mercekleri barındırmaktadır. 
Yataya yakın tabakalanma gösteren bu formasyonun  kalınlığı genelde 5-15 
metrelerden (Kurutlu Kazı alanında 15 metre civarında?) bazı bölgelerde 
yaklaşık 100 metreye kadar ulaşmaktadır.

SONUÇ
Geç Miyosen Doğu Akdeniz bölgesinde lokalitenin bir sığınak olarak 

en azından 7 milyon yıla kadar primat benzeri memeliler için uygun çevre 
koşulları sağladığı söylenebilir. Petrografi k analiz örnekleri fosillerin in-situ 
konuma yakın çok kısa bir mesafeden taşındığını göstermektedir. Bugünkü 
Kızılırmak’ın taşkın alüvyonlu geniş ovalıklarına az yada çok benzer bir 
ekolojik ortamı işaret etmektedir. Faunanın taksonomik çeşitliliği ise göreceli 
olarak hominoid buluntularının varlığını gösteren nemli paleoekolojik 
bir durumu işaret etmekle birlikte,  Çorakyerler, Akkaşdağı, Sinap’ın üst 
seviyeleri ve Hayranlı-Haliminhani gibi tipik pikermian faunasına  benzer 
bir yaşam alanı olduğunu göstermektedir. 

KAYNAKÇA
BERNOR, R. L., TOBİEN, H., WOODBURNE, M. O., (1990)., Pa  erns Of Old 
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New York.
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Resim 1: Lokalitenin coğrafi k yeri.

Resim 2: I No.lu lokaliteden çıkan fosil örnekleri.
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Resim 3: II No.lu lokaliteden çıkan fosil örnekleri.

Resim 4: Küçük memeli için yapılan yıkama ve kurutma işlemleri.
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 GEVALE KALESİ 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

          Ahmet ÇAYCI*
        Zekeriya ŞİMŞİR

Gevale Kalesi, Konya İli, Selçuklu İlçesi, Saray Mahallesi sınırları 
dâhilinde bulunmaktadır. Konya şehir merkezinin 10 km. batısında, 1675 
m. yüksekliğindeki sönmüş volkanik dağın zirvesinde yer almaktadır. 
Halk arasında Takkeli Dağ olarak da bilinmektedir. 2012 Yılında yüzey 
araştırması ile başlayan çalışmalarımız 2013 yılından itibaren arkeolojik 
kazıya dönüşmüştür. Kazı çalışmalarına 2018 yılında da devam edilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ile, Konya Müze Müdürlüğü’nün başkanlığında, 
Selçuklu Belediyesi’nin sponsorluğunda Necmettin Erbakan Üniversitesi, 
Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Ahmet Çaycı’nın başkanlığındaki bir bilim heyetiyle ve on altı işçi ile 
yürütülen arkeolojik kazılara 2018 yılı sezonuna 25 Haziran 2018 tarihinde 
başlanmış ve 31 Ekim 2018 tarihinde son verilmiştir1. 

2018 yılı kazı dönemi her yıl olduğu gibi bir önceki yıldan çuval ve 
brandalar ile kapatılan kazı alanı açılarak alandaki yabani bitkilerin temizliği 
ile başlanılmıştır. Kazının yapılacağı alanlarda karolaj yapılarak kazı 
çalışmalarına geçilmiştir. 2018 yılı kazı sezonunda G38-G39-G40-G41-G42 
açmalarında kazı çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmalarımız esnasında ve 
çıkan toprağın eleme işlemleri esnasında bulunan eserler ve materyaller 
büyük bir titizlik ile korunarak envanter fişlerine ve kazı raporlarına anında 
aktarılmıştır. Bir taraftan kazı çalışmaları yapılırken bir taraftan da koruma 
amaçlı tamamlama işlemleri devam edilmiştir.

* Prof. Dr. Ahmet ÇAYCI, Necme  in Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Sanat 
Tarihi    Bölümü-Konya/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya ŞİMŞİR, Necme  in Erbakan Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakül-
tesi, Sanat Tarihi Bölümü-Konya/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmalarımızda maddi ve işçi desteğinde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek-
yatırmacı ve ekibine; Müze Müdürü Yusuf Benli ve ekibine; kazı çalışmalarımızda yer alan bölü-
mümüz Öğr. Gör. Ahmet Yavuzyılmaz’a, sanat tarihçiler  H. Hüseyin Özdeniz ve Selçuk Oğuz’a, 
arkeologlar Soner Yaman ve Şevket Büyükaslan  ile Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerimize teşekkür 
ederiz.
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G-38 AÇMASI
G-25 ve G-23 açması arasında kalan alanda taş ve bitki temizliği yapılarak 

G-38 açmasında kot düşürülmüş, açmada bulunan ana kayaların arası moloz 
taş duvar ile örülerek G-25 (burç) açması ile açmanın batısında bulunan ana 
kayalar arasında yapılan duvar örgüsü ortaya çıkarılmıştır.  Bu çalışmalarda 
sırasında her hangi katman vermeyen karışık durumda pithos, cam ve metal 
parçaları ile tuğla kırıklarına rastlanmıştır.

G-39 AÇMASI
G-25 açmasının (burç) doğusunda kalan G-39 açmasında kot düşürülerek 

batısında sura giriş sağlayan 0.95 m. genişliğinde bir giriş açıklığının 
temelleri bulunmuştur. Açmanın doğusunda ise düzgün bir form vermeyen, 
batı duvarı 2.70 m. yüksekliğine, doğu duvarı ise taban seviyesine kadar 
yıkılmış olan bir sarnıç ortaya çıkarılmıştır. Burada 22x22 cm ölçülerinde 
4 cm kalınlığında tuğla, çeşitli ölçülerde çini mozaik parçaları, cam bilezik 
parçaları, ağırşak, çiviler, tuğla ve metal parçaları ele geçirilmiştir.

G-40 AÇMASI 
G-25 (burç) açmasının güneyinde kalan alanda yapılan çalışmada duvar 

örgüsü takip edilebilen bir sarnıç olduğu anlaşılmıştır. İçten içe 5.80x4.50 m. 
ölçülerine ve 5 m. derinliğindeki sarnıcın duvar ve sıvalarının tahrip olduğu 
görülmektedir. Sarnıç içerisinden sırlı sırsız amorf seramik ve çini mozaik 
parçaları, sikkeler, lüle, ağırşak, ok ucu, cam bilezik parçaları, kursun bilye 
ve metal parçaları bulunmuştur.

G-41 AÇMASI
G-41 Açmasının batısında güney-kuzey yönünde uzanan 6 m. 

uzunluğunda ve 1.20 m. yüksekliğinde moloz taş duvar ortaya çıkartılmıştır. 
Açmanın batısında yer alan bu duvarın kuzey batısında daha sonra kapatıldığı 
anlaşılan bir giriş açıklığının olduğu izlerden anlaşılırken bu giriş açıklığı 
tespit edilmiştir. Açmanın güney doğu köşesinde 1.05 m. uzunluğunda, 
0.55 m. genişliğinde ve 0.25 m. kalınlığında yekpare blok taş üzerinde, 0.44 
m. çapında bir değirmen taşı ile 0.12 ve 0.18 m. çapında iki adet taş gülle 
bulunmuştur. Açmanın kuzeyinde kuzey duvarı tahribat görmüş 2.20x1.80 
m. ölçülerinde ve 0.60 m. derinliğinde bir sarnıç ortaya çıkarıldı. Sarnıçta da 
ok ucu, cam bilezik parçaları, sikkeler ve kemer tokası ortaya çıkartılmıştır.
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G-42 AÇMASI 
G-22 ve G-17 açmasının kuzey doğusunda kalan alanda yer alan G-42 

açmasında kuzey-güney yönde kısmen izlenebilen moloz taş duvarı kesen, 
doğu-batı yönündeki ikinci moloz taş duvar ortaya çıkartılmıştır. Açmanın 
kuzey batısında da doğu-batı yönünde yapılmış 1.50 m. uzunluğunda ve 
0.50 m. genişliğinde taştan yapılmış bir kanal bulunmuştur. Burada karışık 
durumda sikkeler, metal parçaları, cam bilezik parçaları, boncuk, ağırşak, ok 
ucu, cam tessera parçası, kemer tokası, lüle parçası, amorf seramik parçaları 
ve metal parçaları ele geçirilmiştir. 

SONUÇ
2018 yılı kazı dönemi diğer yıllarda olduğu gibi titiz ve özverili bir şekilde 

yürütülmüş, 25.06.2018 tarihinde başlanılan kazılar 20.10.2018 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

2018 yılı kazısında, çok sayıda cam bilezik parçası, farklı dönemlere ait 
104 sikke, 2 adet yüzük (parçalar halinde), 7 adet kemer tokası, 21 adet ok 
ucu, 3 adet taş gülle, 3 adet lüle parçası, 5 adet ağırşak, 1 adet obsidiyen 
parçası, 4 adet boncuk, 5 adet kurşun bilye, 1 adet fibula, 1 adet zihgir, farklı 
renkte ve formda çini mozaik parçaları, çok sayıda çivi ve metal parçaları 
bulunmuştur.

Kazı çalışmalarının yanı sıra koruma amaçlı tamamlama çalışmalarına 
da aynı şekilde devam edilmiştir. Tehlike arz eden duvarlarda kısmî 
sağlamlaştırma yapılarak koruma önlemleri alınmıştır. Rölöve çizimleri 
ve hava fotoğraflarının tamamlanmasını müteakiben açılan alanların üzeri 
branda ve kum dolu çuvallar vasıtası ile kapatılarak koruma altına alınmıştır.
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Resim1: G-38 No.lu açma.
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Resim 2: G-39 No.lu açma.

Resim 3: G-39 No.lu açma.
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 Resim 4: G-40 No.lu açma.

Resim 5: G-40 No.lu açmadaki sarnıç.
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Resim 6: G-41 No.lu açma.

Resim 7: G-41 No.lu açma.
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Resim 8: G-41 No.lu açmada ortaya çıkartılan değirmen taşı.

Resim 9: G-42 No.lu açma.
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Resim 10: G-42 No.lu açma.

 

Resim 11: Çini buluntular.
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                                            Resim 12: Sırsız seramik.

Resim13: Selçuklu sikkesi.
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Resim14: Madenî buluntular.

                                       Resim 15:  Zihgir.
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 SMYRNA/İZMİR, 2018 

             Akın ERSOY*

Büyük İskender sonrasında yeni yerinde yeniden kurulan Smyrna’da 
kazı çalışmaları Smyrna agorası ve Smyrna tiyatrosunda sürdürülmüştür. 
Namazgah Mevkii’ndeki Smyrna Agorası’nda Batı Alan olarak tanımlanan 
alanda Bouleuterion, Bouleuterion Caddesi, Agora Kuzey Cadde batı sonu, 
Agora Roma Hamamı, Osmanlı Dönemi tescilli yapı ve kuzey alan olarak 
tanımlanan alanda ise Agora Kuzey Cadde doğu sonunda ve Temaşalık 
Mevkii’nde Smyrna Tiyatrosu’nda kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bununla 
birlikte arkeolojik anıtların iç mimari donanımlarına yönelik olarak bazilika 
zemin kat mermer döşemi ile Bazilika bodrum katı grafitoları konservasyon 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arkeolojik anıtlara yönelik konservasyon ve 
restorasyon çalışmalarında da Agora Roma Hamamı doğu kemeri ve kuzey 
duvarı konservasyon projesi uygulamasına (Resim: 10) devam edilmiştir.  

SMYRNA AGORASI (NAMAZGAH MEVKİ) BATI ALAN KAZILARI
Kent Meclisi (Bouleuterion)    
Smyrna Agorası’nın kuzeybatı bitişiğinde yer alan bouleuterionda araştır-

ma kazıları niteliğinde çalışmalar yürütülmüştür. Bilindiği üzere 2017 yılına 
kadar yapılan kazı çalışmaları ile bouleuterion parseli olarak adlandırdığımız 
bu alanda Hellenistik Dönemden Geç Roma Dönemine kadar üç kez Smyr-
nalıların meclis yapısı inşa ettiği tespit edilmişti (Resim: 1). 

Bunlarda ilki Batı Portiko bodrum katı batı galeriye açılan, söveli iki kapısı 
ve bu kapılar arasında ve dışında Hellenistik işçilikli andezit kesme taş duvar 
işçilikli Hellenistik bouleuterion idi. Hellenistik bouleuterionun Roma İmpara-
torluk Dönemi ile birlikte yeni dönemin ihtiyaçları karşılamayacağı ve yeni bir 
kent meclisine ihtiyaç olacağı ve bu nedenle de ya mevcut Hellenistik bouleu-
terionun büyütüleceği ya da yeni bir bouleuterionun inşasının gerekeceği açık-
tı. Sürdürülen kazı çalışmaları göstermiştir ki, en erken Augustus ile başlayan 

*  Doç. Dr. Akın ERSOY, Smyrna  Antik Kenti Kazı Başkanı, D.E.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi, Buca-İzmir/ TÜRKİYE. akin.ersoy@deu.edu.tr
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yeni süreçte kentin yapılarının gözden geçirildiği ve yeni yapıların eklenmesi 
sürecinde bouleuterionu yeniden elden geçirmek yerine oturma sıraları gibi taş 
malzemesi sökülüp başka yerlerde kullanılması ardından olasılıkla doldurula-
rak yeni meclis yapısı doldurulan alanda agoranın meydanı ile aynı seviyeye 
yükseltilerek/taşınarak yeniden inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Bouleuterionun oturduğu parselin kuzey yarısında 2016-2018 yıllarında 
araştırma kazıları yapılmış ve yaklaşık 14.05/8 m. seviyesinde, 4.40 m. çapın-
da dairesel orkestrası ve bu orkestranın yarım dairesinin kuzey kenarını bir 
sıra kil taşının çevrelediği, orkestrayı merkezleyen ışınsal duvarların orkestra 
dairesinden başlayacak şekilde parseli taşıyan ve sınırlayan içte kil taşı, dışta 
kireçtaşı bloklardan oluşan kuzey, doğu ve batı teras duvarlarına doğru yük-
selerek uzanan kireç harçlı derzleri olan moloz taş malzemeden yapılmış 0.40 
m. yaklaşık kalınlığındaki ışınsal duvarlar inşa edilip araları Hellenistik sera-
mik içeren toprak dolgu yapılarak bir tiyatro formu oluşturulduğu ve bu alt 
yapı üzerine bouleuterionun oturma sıralarının yerleştirildiği anlaşılmaktadır. 
Mevcut ışınsal duvarların 15.20 m. yaklaşık üst seviyesi ile 13.19 m. alt sevi-
yesi arasında korundukları tespit edilmiştir. Bu Erken Roma Dönemi meclis 
yapısının da M.S. 177/8 yılındaki büyük depremin ardından kullanılmaz hale 
geldiği değerlendirilmiştir. Erken bouleuterionun ışınsal duvarları arasındaki 
Hellenistik malzeme içeren dolgunun bugün için nereden getirildiğini söy-
lemek zordur. Ancak malzeme içinde kase kalıplarının da yer alması malze-
menin Agora’ya çok da uzak olmayan bir noktadaki bir seramik işliğinden 
çekilmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

Depremin ardından Smyrnalıların üçüncü kez meclis inşa etmek zorunda 
kaldığı, erken meclisin üzerinde ve oturduğu parselde daha büyük ölçekte 
yeni bir meclis yapısı inşa edildiği görülmektedir.  Erken meclisin ışınsal du-
varlarının meydana getirdiği caveanın altyapısı bir yandan kullanılırken di-
ğer yandan da yeni orkestra güneye çekilip kuzeyine dairesel planlı yarım to-
nozlu bir galeri ile ardında yine dairesel planlı tonoz üst örtülü 11 mekandan 
oluşan alt yapı tesis edilerek son meclis bu alt yapı üzerinde yükseltilmiştir. 
Geç Roma meclis yapısı olarak tanımladığımız bu son meclis yapısının ayrıca 
iki evreli olduğu da tespit edilmiştir.  

Agora Kuzey Cadde
Agora Kuzey Cadde’nin doğu sonunda, bazilika kuzeydoğu kapı ve onun 

hemen doğu bitişiğinde sıralanan mekanların önünde 2018 yılı boyunca kazı 
çalışmaları yapılmıştır (Resim: 2-3).
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2017 yılında 19. Yüzyıl Hazneli Çeşmesi’nin hemen kuzeyinde, L2-36/37 
plankarelerinde, 11.65 ile 11.10 m yaklaşık seviyeleri arasında Osmanlı Döne-
mi yapı temelleri ile paralellik gösteren Osmanlı Dönemi seramik malzeme-
sinden ibaret yoğun seramik ve tuğla dolgusu, 11.10-10.26 seviyeleri arasın-
da ise Hellenistik, Roma (yoğun) ve Bizans dönemleri malzemesi karışık bir 
dolgu tabakadan ibaret olduğu görülmüştür. 11.10 seviyesinden başlayarak 
kireç artıkları ve mimari veya heykel gibi yoğun kireç taşı ve mermer parça-
larından ibaret bir dolgu tabaka dikkat çekmişti. 

Bu kez Çeşme’nin hemen doğusundaki plankarelerde, K2/L2/M2-38, L2/
M2-37, M2-36, N2/O2-35/36/37/38 plankareleri kazı çalışmaları 2018 yılında 
yürütülmüştür. Söz konusu plankareler aynı zamanda Agora Bazilikası’nın 
hemen kuzeyinden geçen Agora Kuzey Cadde ile örtüşmektedirler. 12.17-
11.94 m arasında sürdürülen ilk tabaka kazılarında ise modern çöplerden 
oluşan naylon torba ve çuvallar ile 70li ve 80li yılların plak vb. ürünlerine 
ulaşılmıştır.

O2-35 plankaresinde 11.00 m. seviyesinden kazı çalışmalarına başlanmış-
tır. Plankarenin bir kısmı “Doğu Mekan 1” içerisinde kaldığı için 5x3 m.lik 
alan kazılabilmiştir. Kazılan alan içerisinde çok yoğun miktarda kırık tuğla 
parçalarına ve mermer mimari eleman kırıklarına rastlanmıştır. Plankarenin 
kuzeydoğu köşesinde, bahsi geçen tuğla parçalarının eriyip cüruflaşarak 
birbirine yapışık halde gözlenmesi, yoğun ısıya maruz kaldıklarını düşün-
dürmüştür. 10.40 m. seviyesine gelindiğinde camlaşmış malzeme tamamen 
kesilmiştir. Ancak 9.80 m. seviyesine kadar tuğla kırıkları yoğun gelmeye de-
vam etmiş, 9.30 m. seviyesine doğru giderek azalmıştır. 

Doğu Mekan 1’in ve dolayısıyla bazilikanın kuzey duvarlarının oturduğu 
9.30 m. seviyesinde stylobate bloklarına ulaşılmıştır. 1.90 m. genişliğinde ve 
4.12 m. yüksekliğindeki Doğu Mekan 1’in kapısının sonradan bir devşirme 
blok taş ile 9.28 m. seviyesindeki eşikten başlayarak 10.50 m. seviyesine kadar 
kapatıldığı görülmüştür. O2-35 plankaresinde kazı çalışmaları bu seviyede, 
9.28 m., sonlandırılmıştır.  Sonlanan seviyede 9.32 m. yaklaşık seviyesinde 
tahrip olmuş künk hatlarına, yer yer 9.35 m. yaklaşık seviyesinden başlaya-
rak paket taşı döşemelere ve 9.46 m. yaklaşık seviyesinden başlayarak taş su 
kanalı hattına ilişkin kalıntılara rastlanmıştır. Bir devşirme blok ile kapının 
alttan kapatılmasının gerekçesini bugün için değerlendirmek güçtür. Ancak 
belki de Geç Antikçağda mekan içinde meydana gelen zemin yükselmesi 
nedeniyle bu blok kullanılarak eşik de yükseltilmiş olabilir görünmektedir. 
Doğu Mekan 1 içinde tespit edilen yoğun kemik ve seramik buluntulardan 
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ibaret Geç Antikçağ içerikli dolgu bu eşik bloğu ile sınırlandırılarak yeni bir 
zemin ve yeni bir eşik yaratılmış olabilir. Ancak yeni düzenlemenin hangi 
amaca dönük olarak gerçekleştirildiği ve neden yükseltildiğini ve hangi tari-
he ait olduğunu söylemek güçtür. Belki de 10 yüzyıldan başlayarak agorada 
şekillenen Hıristiyani mezarlığın çevresinde ortaya çıkan atölye veya işlikler-
le açıklamak mümkün olabilir değerlendirmesi yapılmıştır. 

O2-35 plankaresinin kuzeyinde, O2-36 plankaresinde 11.05 m. seviyesinde 
başlanan kazı çalışmalarına O2-35 plankaresinde bahsi geçen ve en azından 
M.S. 3. yüzyıldan sonra bu noktada toplanan/biriken/getirilen yoğun Roma 
Dönemi tuğla kırıklarının bu plankare içerisinde de kuzeye doğru aynı yo-
ğunlukta yaklaşık 1 metre daha devam ettiği görülmüş ancak devamında ise 
neredeyse hiç ele geçmemiştir. 

O2-35 plankaresinde yarısı açığa çıkarılan oval formlu bir Osmanlı Döne-
mi kireç kuyusuna rastlanmıştır. Kireç kuyusunun korunmuş en üst seviyesi 
10.98 m.dir. Plankaredeki kazı çalışmaları 9.80 m. seviyesinde sonlandırıl-
mıştır. Nitekim oval planlı ocağın yığma taş duvarlarına tutunmuş  sönmüş 
kireç atıkları ve çevresindeki mermer kırıntılar ile O2-35 plankaresinde tespit 
edilen ısı görmüş Roma Dönemi pişmiş tuğla örnekleri oval planlı kalıntının 
niteliğini doğrulamaktadır.          

Benzer bir ocak N2-35 plankaresi içinde de tespit edilmiştir. 11.05 m. üst 
seviyesinde başlanarak tespit edilen 5 x 2.70 m. boyutlarındaki dörtgen planlı 
bu ocak için bu noktada yer alan Bazilika kuzeydoğu kapının hemen doğu 
bitişiğindeki nişin önünde yer almaktadır. 10.44 m seviyesine inilen dörtgen 
ocak için, nişin önünün düz bir duvarla kapatıldığı da izlenmiştir. Hatta ocak 
kullanımının ardından bazilika üzerinde inşa edilen 19 yüzyıl Osmanlı Dö-
nemi yapısının foseptiği için kapı nişinin oval bloklarından biri sökülerek 
gider haline getirilmiş görünmektedir.

İki kireç kuyusunun varlığı Osmanlı Döneminde çevredeki yapıların in-
şasında kullanılmak üzere bu alanda yoğun bir kireç üretiminin olması ile 
ilişkilendirilmiştir. Kireç kuyularının ait olduğu döneme ilişkin kesin bir şey 
söylemek zordur. Ancak yine de bu alanda en erkeni II. Süleyman zamanına, 
17. yüzyıl,  ait hiç de azımsanmayacak sikke sayısına ulaşılması bu tarihle 
ilişkili olabileceğini düşündürmektedir. Nitekim bu tarihlerde agora çevre-
sinde hızla mahalleler kurulmuştu ve Evliya Çelebi de bu mevkiiyi “eski çar-
şı” olarak tanımladığı bilinmektedir.
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Kuzey Cadde ile örtüşen N2-37/38 ve O2-37/38 plankarelerinde de kazılar 
sürdürülmüş ve sıralı mekanlara ait yapı temelleri ortaya çıkarılmıştır. Geç 
Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemine ait bu temel izlerine bağlı mekan or-
ganizasyonu bugün için anlaşılmamış değildir. Aynı şekilde hangi amaçla 
inşa edildiklerini de şimdilik söylemek zordur. O2/N2-39 plankaresine doğru 
da devam eden bu temellerin güçlü olasılıkla sivil mimariye ait bir yapının 
temelleri olduğu düşünülmüştür. Harçsız kuru taş duvar olarak yapılmış te-
mellerin korunmuş en yüksek seviyesi 11.44 m. olarak ölçülmüştür. 

Aynı alan içerisine O2-38 plankaresi sınırlarında kalan bir de künk sıra-
sına da rastlanmıştır. Güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan sıranın, batı 
ucunun plankare içerisinde tahrip olduğu görülmüştür. Buna karşın künk 
hattının doğuya doğru devam edip çalışma yapılmamış olan O2-39 plankare-
sinin kesitine girmektedir. 11.31m. seviyesinde olan bu künk sırasının, bahsi 
geçen Erken Cumhuriyet Dönemi temelleriyle aynı dönemde kullanıldığı ka-
nısı güçlüdür. Alandaki dört plankarede de 11.95 m. seviyelerinde başlayan 
kazı çalışmaları, N2/O2-37 plankarelerinde 10.87, N2/O2-38 plankarelerinde 
10.92 m. seviyesinde sonlandırılmıştır. N.2-36 plankaresinde ise 10.96 m. se-
viyesinde başlayan çalışmalar 10.36 m. seviyesinde tamamlanmıştır.

Agora Roma Hamamı
2016 ve 2017 yılları ardından Agora Roma Hamamı’nda (Resim: 4) olası 

frigidarium (Resim: 5) ve servis koridoru (Resim: 6) olarak tanımlanan mekan-
larda 2018 yılında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

6.70x11.50 m boyutlarındaki frigidarium ile örtüşen D1-41 plankaresinde 
8.52 m. yaklaşık seviyesinde başlanan kazılar 8.06 m. yaklaşık seviyesinde 
sonlandırılmıştır. Söz konusu seviye aralığında zemin ve duvar kaplamala-
rında kullanılan mermer levha parçaları ve pişmiş toprak kap ve kandil par-
çalarına, az sayıda cam, deniz kabuğu ve metal objelere rastlanmıştır. Bulun-
tuların çoğunluğunun Geç Roma Dönemine ait olduğu görülmüştür. 

Mekan içinde biri önceki yıllarda tespit edilmiş olan birbirlerine paralel 
iki devşirme sütun in-situ olarak ele geçirilmiştir. Sütunların orijinal yapı-
ya ait olmadığı daha geç bir dönemde hamam yapısının yeniden kullanıl-
dığında yerleştirilmiş oldukları ve servis koridorunu iptal eden kuzey gü-
ney yönelimli duvar ile aynı aks üzerinde oldukları izlenmiştir. Devşirme 
sütunların kuzey duvara ve kuzey güney yönelimli duvara çok yakın ölçü 
aralıkları ile yerleştirilmesi bilinçli olarak yerleştirildiklerini göstermektedir. 
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Kuzey duvar üzerinde de önceki yıllarda da görülmüş olan her biri 0.33 m. 
yüksekliğindeki 3 basamaklı merdivenin de frigidariumun geç uygulamaları-
nın bir parçası olduğu değerlendirmesi yapılmıştır. 9.56 m. üst seviyesinde 
korunmuş olan duvarın kalınlığı içine yerleştirilmiş bu merdivenin en üst ba-
samağı 8.91 m. yaklaşık seviyesindedir. Merdiven tespit edilen son basamak 
önünde bir sahanlık yaparak sözü edilen sütunlarla sınırlandırılmış olası bir 
mekana, güneye dönerek iniyor olmalıdır. İleride yapılacak derinliğine kazı-
lar bazı soruları cevaplamamızı sağlayacaktır. 

Doğuda E1-41 plankaresine doğru genişletilen kazı alanı bu yöndeki ku-
zey güney yönelimli apsisli salonun apsis ile birleşen batı duvarına kadar 
genişletilmiştir. E1-41 plankaresinde ele geçirilen taşınabilir objeler de D1-
41 plankaresi özellikleri taşıdığı görülmüştür. C1-42 plankaresinde yer alan 
kapının da burada sözü edilmekte olan geç kullanım evresinde açıldığı anla-
şılan, ama bu kez iki sütunun batısında kalan alana hizmet ettiği anlaşılmak-
tadır.

Frigidariumun geç kullanımında tesis edilen imalatların sadece bu plan-
karelerde olmadığı ama aynı zamanda D1/E1-39/40 plankareleri ile örtüşen 
hamamın orijinal yapısına ait servis koridorunda da 8.53-8.06 m. yaklaşık se-
viyeleri arasında gerçekleştirilen kazılar bazı değişiklikler yapıldığını göster-
miştir. Nitekim D1/E1-39/40 plankareleri ile örtüşen servis koridoru üzerinde 
kuzey-güney yönelimli duvardan 4.15 m. güneyde, D1/E1-39 plankareinde 
karşılıklı duran ve merkezden merkeze 2.95 m. aralıkla duran basit dörtgen 
kaidelere oturtulmuş iki devşirme sütun ile D1/E1-39/38 plankareleri ile ör-
tüşen iki hazneli bir havuz/tekne (?) izine rastlanmıştır.

Kireç harçlı havuz/tekne izinin bir atölyeye ait olduğu ancak nasıl bir üre-
tim ile ilişkili olduğunu tespit etmek kazı sezonunun tamamlaması nedeniy-
le açıklığa kavuşmamıştır. E1-39 plankaresinde, havuzun hemen doğusunda 
yuvarlak planlı bir iz daha tespit edilmiş olup bu izin de nasıl bir kullanım ile 
ilişkili olduğu gelecek sezon burada devam edilecek kazılarla ancak açıklığa 
kavuşabilecektir. Servis koridorundaki not edilmesi gereken bir nokta 8,55 
m. yaklaşık seviyesinden başlayarak 8.06 m. seviyeleri arasında hemen kori-
dor üzerinde tespit edilen sütunlar arasında çok yoğun olarak yoğun şekilde 
tuğla parçalarına rastlanmış olmasıdır. Bununla birlikte koridor ile örtüşen 
plankarelerde az sayıda seramik kap, kiremit, cam, kandil ve mermer döşe-
me parçalarına ulaşılmıştır. 

Hamam mekanlarında sürdürülen kazılara paralel olarak frigidariumun 
kuzey duvarı önünde de kısa süreli kazı çalışması da yapılmıştır. Doğu-batı 
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yönelimli C1/--/G1-42 plankarelerinde sınırlı seviyeler arasında kazı çalışma-
larında amaçlanan hamam yapısının doğu yöndeki köşesine ulaşmaktı. Kazı 
sonunda G1-42 plankaresinde hamam yapısının kuzeydoğu köşesi ilk kez 
ortaya çıkarılmıştır. Hamamın kuzey duvarının moloztaş malzemesinin geç 
dönemde yapılan mekan içindeki değişikliklere paralel olarak moloztaş mal-
zeme ile güçlendirildiği şeklinde değerlendirilmiştir.

Bununla birlikte frigidarium olarak tanımlanan mekanın kuzey duvarı üze-
rindeki kapının ve/veya hamamın tahrip olması veya terkedilmesinin ardın-
dan tahrip olan kuzey duvarının tümüyle güçlendirilmesine paralel olarak 
kapının da kapatıldığı anlaşılmıştır. İnşa edilen yeni duvarın  içine yukarıda 
sözü edilen işliklerle ilişkili merdivenin de yerleştirildiği anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak hamamın terkedilmesi ve sonrasında tahrip olmasının ar-
dından geç imalatların gerçekleştirildiğini söylemek mümkün olmaktadır 
ki, hamamın bu bölümü yukarıda sözünü ettiğimiz değişikliklerle bir işlik 
haline getirilmişti. Osmanlı Dönemi malzemesinin kazı plankarelerindeki 
eksikliği ve haç kabartmalı yuvarlak levhanın varlığı bu dönüşümün Erken 
Bizans Dönemi’nde gerçekleşmiş olabileceğinin şimdilik bir işareti olabilir 
görünmektedir. 

TEMEŞALIK MEVKİİ/SMYRNA TİYATROSU
Smyrna Tiyatrosu 
2018 yılı kazıları Haziran-Ekim ayları arasında sürdürülmüştür (Resim: 

7). 3. bölümlü caveaya sahip ve 21 bin izleyici kapasiteli olduğu ön kabul gö-
ren tiyatrod2 çalışmalar iki noktada yoğunlaşmıştır. İlki, paradosun üzerinde 
ve doğusunda yer alan plankareler, ikinci alan ise paradosun hemen batısında 
kalan ilk kerkides ile örtüşen plankareler olmuştur (Resim: 8). 

Tiyatro’nun analemma duvarı üzeri ile örtüşen I1/J1-24 plankaresinde sür-
dürülen kazılarda yoğun Osmanlı Dönemi malzemesinin yanısıra modern 
malzemeler de gelmiştir. J1-24 plankaresinde orijinal analemma duvarına üst 
seviyelerde ulaşılmamışsa da mevcut moloztaş duvarların analemma duva-
rıyla örtüşecek şekilde inşa edilmiş oldukları izlenmiştir. Mülkiyet duvarları 
olarak inşa edilen bu duvarların Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemin-
de şekillendiği öngörülmektedir. I1-24 plankaresinde ise 82.30 m. seviyesine 
inildiğinde analemma duvarının kireçtaşı kesme taş blokları ortaya çıkmıştır.

2 Sear 2006, s. 352 vd.
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Analemma duvarının dışında, kuzeyde yer alan H1-25 plankaresinde 83.80 
ile 82.28 m., I1-25 plankaresinde 84.23 ile 82.28 m. ve I1-26 plankaresinde 
84.05 ile 82.30 m. seviyeleri arasında sürdürülen kazılarda ise 82.28/30 m. 
yaklaşık seviyesine inilmiştir. Söz konusu plankarelerde sözü edilen seviye-
lerde az sayıda Osmanlı seramiği ile 20. yüzyıl ve istimlak edilerek yıkılan 
son dönem yapılarının molozları ile birlikte ele geçirilmiştir. 

Diğer yandan ikinci kazı alanı üç oturma bölümünden oluştuğu ön kabul 
gören Smyrna Tiyatrosu’nun ima ve media caveasının doğu sonundaki kerkei-
des/cunei adı verilen oturma dilimleri ile aradaki diazoma ile örtüşen plankare-
lerden, E1-22’de 81.70-80.70 m. aralığında, E1-23’de 81.74-80.70 m. aralığında, 
F1-21’de 83.39-81.75 m. aralığında, F1-23’de 82.52-81.74 m. aralığında ve D1-
23’de 81.69-80.86 m. aralığında çalışmalar yoğunlaştırılmıştır 

G1-21/22 plankarelerinde sürdürülen çalışmalarda H1/G1-22 plankarele-
rinden H1-22 plankaresinden başlayarak G1/22 plankaresine doğru uzanan 
basamakların media caveanın diazomaya ulaşan merdivene ulaşılmıştır. Nite-
kim H1-22/23 plankarelerinde, 87.28-85.91m. seviyelerinde sürdürülen kazı 
çalışmalarında dolgu toprak içinde merdivenin tümüne ulaşılmıştır. Tüm bu 
plankarelerde 87.11-85.69 m. seviyeleri arasında Cumhuriyet Dönemi yapı-
laşmaları nedeniyle modern malzemeler de ağırlıklı olarak ele geçirilmiştir. 

Merdivenin 5 basamağı in-situ olarak tespit edilmiş olup (Resim: 9) yine 
merdivenin indiği noktada diazomayı çerçeveleyen sağdaki ve soldaki para-
pet blokları da korunmuş olarak ele geçirilmiştir. Parapet bloklarının üzerin-
de yükseldikleri stylobat blokları (84.99 m. üst seviyesinde) ile birlikte 1.05 
m. olup merdiven genişliği 0.90, basamak yükseklikleri 0.25 m., basamak 
derinlikleri 0.30 m. olarak ölçülmüştür. G1-22 plankaresinde basamakların 
korunmuşluk derecesine bakıldığında da anlaşılacağı üzere bu noktada Geç 
Roma seramiği ağırlıklı malzeme dikkat çekmiştir. In-situ durumdaki mimari 
bulguların yanısıra ima caveanın son oturma sırasının diazoma seviyesindeki 
arkalıklı oturma sıralarına da ulaşılmıştır. Bu koltukların konumuna göre di-
azomanın 1.70/80 m. genişliğinde olduğu görülmüştür (Çizim: 1). 

G1-21/22 plankareleri ile örtüşen diazoma zemini 84.70-84.58 m. yaklaşık 
seviyelerinde olduğu, zeminin yer yer korunmuş taş plakalarla kaplı olduğu 
görülmüştür.

E1-22/23, F1-21/22/23 ve G1-24 plankarelerinde sürdürülen kazılarda ise 
8 sıra oturma basamağı beklenenden daha iyi durumda ele geçirilmiştir. 
Analemma duvarı boyunca uzanan E1/F1/G1-23 plankarelerinde oturma sı-
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ralarının seyyahların anlatımlarına inanacak olursak 17. yüzyıldan itibaren 
Osmanlı Dönemi boyunca Kemeraltı’nda yapılan anıtsal yapıların inşasında 
değerlendirmek üzere taş ve kireç ocağı olarak kullanılması nedeniyle otur-
ma sıralarının bloklarının ele geçmemiş olduğu şeklinde değerlendirilmiştir. 
Buna karşın E1/F1/G1-21/22 plankarelerinde ise blokların hareketli olmasına 
rağmen çoklukla yerlerinde olduğu görülmüştür. F1/G1-21/22 plankarelerin-
de sürdürülen kazılarda 8 sıra oturma basamağı 15 m. uzunluğunca ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 9). Kireç taşı iki sıra bloktan oluşan, 80 cm. derinliğinde 
ve 40 cm. yaklaşık yüksekliğindeki basamaklar alt ve üst profillere sahiptir. 
Bu sıraların ilk ölçümlere göre 31.76 derecelik bir eğimle yerleştirildikleri he-
saplanmıştır.

E1-22, E1-23 ve E1-24 plankarelerinde tespit edilen 80.68 m. seviyesindeki 
dağınık durumdaki oturma sırası bloklarının ise yukarıda da ifade edildi-
ği gibi olasılıkla 17. yüzyıl ile başlayan süreçte blokların dönem yapılarında 
kullanılması nedeniyle söküldüğü düşünülen üst basamaklara ait blokların 
yuvarlanarak bu plankarelere ulaşan devrik ve düzensiz bloklardır. 

Sonraki sezonlarda yapılacak olan çalışmalar ile daha fazla bilgiye ulaşı-
lacaktır.

KAYNAKÇA
SEAR, F. “Roman Theatres” New York, 2006.
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Çizim 1: Smyrna Tiyatrosu oturma sıralarının kesit çizimi.

Resim 1: Bouleuterion parselinin genel görünüşü.
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Resim 2: Agora Kuzey Cadde doğu sonu ve bazilika doğu mekanları.

Resim 3: Agora Kuzey Cadde ile örtüşen kazı alanındaki Osmanlı yapı izleri.
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Resim 4: Agora Roma Hamamı doğu kanadı genel görünüş ve Apsisli Salon.

Resim 5: Agora Roma Hamamı’nın olası frigidariumundan görünüş ve Osmanlı Dönemi 
merdiveni. 
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Resim 6: Hamamın servis koridoru ve havuz veya tekneden görünüş.

Resim 7: Smyrna Tiyatrosu ve kazı alanlarının görünüşü.
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Resim 9: Smyrna Tiyatrosu’nda 2018 yılında ortaya çıkarılan oturma sıraları.

Resim 8: Smyrna Tiyatrosu ve karelaj sistemi.
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Resim 10: Agora Roma Hamamı genel görünüşü ve çalışma iskelesi.
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 2018 YILI KEYKUBADİYE SARAYI KAZISI 

             Ali BAŞ*
Remzi DURAN

Şükrü DURSUN
Necla DURSUN
Rasim BAĞIRLI

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi’nde Kayseri Şeker Fabrikası 
sınırları içerisinde yer alan ve Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında gerçekleştirilen 
Keykubadiye Sarayı Kazısı 2018 yılı çalışmaları 28.06.2018 tarihinde başlamış 
ve 31.08. 2018 tarihinde sonlandırılmıştır. 

Çalışmalarda Selçuk Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Baş Kazı Başkanı, Prof. 
Dr. Remzi Duran Kazı Başkan Yardımcısı, Dr. Şükrü Dursun Kazı Başkan 
Vekili, Bakanlık Temsilcisi olarak İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Oktay Çınar ile kazı ekibi üyesi 
listesinde bulunan Selçuk Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Necla Dursun ve 
Öğr. Gör. Rasim Bağırlı yer almıştır. Ayrıca dönem çalışmalarına 2 restoratör 
ve Selçuk Üniversitesi’nden 18 öğrenci katılmıştır1.

Kazı çalışmaları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü yatırım programından sağlanan ödenekten, kazı 
ekibinin Talas’taki özel konuk evinde kalma ve kahvaltı ücretleri Kayseri 
Büyükşehir Belediyesi, öğle ve akşam yemekleri Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş., 
kazıda açığa çıkarılan mimari kalıntıların bir bölümünün onarımı Türk Tarih 
Kurumu tarafından sağlanan mali destekten karşılanmıştır2.

*  Prof. Dr. Ali BAŞ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Selçuklu-Konya/
TÜRKİYE, abas@selcuk.edu.tr

1 Kazının uyum içerisinde, sorunsuz olarak gerçekleşmesinde katkıları olan tüm kazı ekibine teşek-
kür ederiz.

2 Başarılı ve sorunsuz bir sezon geçirmemize katkı sağlayan başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi olmak üzere Kayseri Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığına, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’ye ve Türk Tarih Kurumu Başkanlı-
ğı’na teşekkür ederiz.
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1. ARAZİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Keykubadiye Sarayı yerleşkesi, kazı öncesinde tamamen otlarla kaplanmış 

durumdaydı. Bu nedenle kazı öncesinde ilk olarak kazı yapılması planlanan 
Dört Kemerli Yapı ve Tonozlu Yapı çevresindeki otlar temizlenmiştir. Bitki 
temizliği gözetimli bir şekilde Kayseri Şeker Fabrikası Park ve Bahçeler 
Müdürlüğü’nce sağlanan işçi desteği ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencileriyle 
gerçekleştirilmiştir. Sonrasında, öğrenciler tarafından önceki senelerde kazısı 
yapılan alanda oluşan bitkilerin temizliği yapılmıştır.  

2. KAZI ÇALIŞMALARI
2018 yılında Keykubadiye Sarayında Dört Kemerli Yapı ve Tonozlu 

Yapı çevresinde kazı çalışmaları yapılması planlanmış, ancak sadece Dört 
Kemerli Yapı çevresinde kazılar gerçekleştirilerek, Tonozlu Yapı çevresinde 
çalışma yapılamamıştır. Bunun nedeni, Tonozlu Yapının mevcut durumuyla 
tehlike arz etmesidir. Yapının Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kuruluna sunulan projeleri henüz onaylanmadığı için restorasyonuna 
başlanılamamıştır. Bu dönem sadece yapının olası yıkılması ve tahribatının 
önlenmesine yönelik olarak Kayseri Şeker Fabrikası inşaat birimi işçileri 
yardımıyla kısmen askıya alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu bölümdeki 
kazıların, yapıya ilişkin koruma önlemleri alındıktan sonra yapılması 
planlanmaktadır. 

Dört Kemerli Yapı etrafındaki kazı çalışmaları ise C1 – C1A – C2 – C2A – 
C3A- D1A – D2A – D3- D3A –E3A – E4A- F2A- F3A ve F4A olarak adlandırılan 
5.00x5.00 m. ölçülerindeki açmalarda gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1; Resim: 1).  

C1 Açmasındaki kazı çalışmalarında, açmanın doğusunda 2016 ve 2017 
yılı çalışmalarında açığa çıkarılan ve kuzey-güney yönünde uzanan kireç 
harçlı moloz taşlarla örülen duvarın devamı niteliğinde olan bölümler 
açığa çıkarılmıştır. Bahsi geçen duvarın yaklaşık 0.50 m. batısında, -1.35m. 
kotunda kuzey-güney doğrultusunda uzanan harçsız moloz taşlarla 
meydana getirilen su kanalı açığa çıkarılmıştır. Açmadaki çalışmalar -1.40 
m. kot seviyesinde sonlandırılmıştır (Resim: 2). Çalışmalarda toprağın moloz 
dolgulu olduğu izlenirken, yakın döneme ait çok sayıda atık malzemelerin 
de var olduğu görülmüştür. Bunların yanı sıra yer yer kırık parçalar halinde, 
form vermeyen sırlı ve sırsız seramik parçaları ile yine kırık parçalar halinde 
tek renk turkuaz çini parçalarına rastlanmıştır. 
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C1A Açmasında gerçekleştirilen çalışmalarda, daha önce C1 açmasında 
açığa çıkarılan duvar ve kanalın bu açmada da devam ederek, hafifçe kırılma 
yaparak C2A açmasına doğru yönlendiği görülmüştür. Su kanalını meydana 
getiren moloz taşların üst kotu -1.35 m.dir (Resim: 2).  Çalışma sırasında,  
çoğunluğu form vermeyen çini parçaları, sırlı ve sırsız seramik parçaları ve 
cam parçaları bulunmuştur. 

C2 Açmasında, 2017 yılında gerçekleştirilen kazıların devamı niteliğinde 
çalışma gerçekleştirilmiştir. C1 açmasındaki kuzey-güney doğrultusunda 
uzanan kanalın devamı C2 açmasında da ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). 
Çalışmalarda az miktarda form belirtmeyen sırlı ve sırsız seramik parçaları 
açığa çıkarılmıştır.

C2A ve C3A açmasındaki çalışmalar yüzeydeki bir miktar dolgunun 
temizliği şeklinde olup, herhangi bir mimari kalıntı ve buluntu çıkmamıştır.

D1A açmasında 2017 yılında gerçekleştirilen çalışmaların devamı 
niteliğinde kazı yapılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda 2017 yılında çıkarılmış 
olan iki tandır ve D2A açma sınırında doğu-batı yönünde uzanan duvar 
bulunmaktadır. Söz konusu duvar E1A açmasına doğru devam etmektedir. 
Açmada ayrıca kuzey-güney doğrultuda D1 ve D2A açmalarına doğru 
devam eden moloz taş örgülü kanal vardır (Resim: 3). Çalışmalar sırasında 
ağırlıklı olarak sırsız kulp ve kaide parçaları ile yeşilin çeşitli tonlarında sırlı 
seramik parçalarına rastlanmıştır. Bunlarla beraber birleşim göstermeyen tek 
renk turkuaz sırlı ve sıraltı tekniğinde hazırlanmış seramikler ile tek renk 
sırlı, sıraltı ve lüster çini parçaları da açığa çıkarılmıştır.

D2A açmasında, açmanın güneyinde 2017 yılında D1A açmasında bir 
bölümü açığa çıkarılan, doğu-batı doğrultusunda uzanan moloz taş örgülü 
duvarın hatları izlenerek kazı çalışmaları geçekleştirilmiştir. D2A açmasının 
güneyinde yer alan bu duvar 0.85 m. genişliğinde olup, C2A açmasına doğru 
devam etmektedir. Yalnız duvarın D2A açması sınırları içerisinde, daha 
önceki senelerde D1 ve D1A açmalarında açığa çıkarılan su kanalının devamı 
olan bölümleriyle kesintiye uğradığı izlenmiştir. Bunların yanı sıra açmanın 
batı tarafında iki farklı tandır açığa çıkarılmıştır. D2A açmasındaki çalışmalar 
-1.47 m. kotunda sonlandırılmıştır (Resim: 4). Çalışmalar esnasında bir arada 
yoğun tuğla parçalarına, tek renk sırlı ve siyah renk dekorlu sıraltı seramik 
parçalarına, tek renk sırlı plaka çinilerle beraber bolca sırlı ve sırsız form 
vermeyen seramikler açığa çıkarılmıştır. 
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D3 açmasında daha önceki yıllarda kazı çalışması gerçekleştirilmiş 
olup, 2018 yılında açma içerisinde yer alan tandır kaldırılmıştır. Tandırın 
tabanında altıgen tuğla kullanıldığı görülmüştür. Tuğla altında ise -0.94 m. 
seviyede küçük boyutlarda ağız kısmı kırık, gövde kısmı sağlam durumda 
olan cam şişe açığa çıkarılmıştır. Ayrıca açmada az sayıda tek renk sırlı ve 
sıraltı tekniğinde hazırlanmış çini parçaları ile form vermeyen sırlı ve sırsız 
seramikler de ele geçmiştir. Tandırın kaldırılması dışında, açmadaki çalışma 
temizlik niteliğinde devam etmiş ve sonlandırılmıştır. 

D3A açmasındaki çalışmalarda, D1, D1A ve D2A açmalarında bulunan 
moloz taşlarla oluşturulmuş kanalın devamı çıkarılmıştır. Açmanın 
doğusunda bir bölümü E3A açması sınırları içerisinde kalan iki farklı tandır 
ortaya çıkmıştır (Resim: 4). Çalışmalarda bir adet Anadolu Selçuklu sikkesi, 
bir adet yüzük, kırık parçalar halinde tek renk sırlı ve sıraltı tekniğinde 
hazırlanmış çiniler ile form vermeyen sırlı ve sırsız seramikler ele geçmiştir.

E3A açmasında, 2017 yılında E2A açmasının doğusunda açığa çıkarılan 
kuzey-güney doğrultuda duvar takip edilerek çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Duvar, 1.40 m genişliğinde olup,  E3A açmasının doğusunda kuzeybatı-
kuzeydoğu istikamette hafif çapraz olarak E4A ve F4A açmalarına 
ilerlemektedir. Duvarın batı yüzeyinde düzgün kesme taşlarla oluşturulmuş 
payanda görünümlü bir destek sistemine rastlanmıştır. Payandanın hemen 
önünde -0.65 m. kotunda, kesme taşların yan yana dizilmesiyle oluşturulan ve 
batı istikamette uzanan bir taş sırası bulunmaktadır (Resim: 5). Çalışmalarda 
kırık parçalar halinde tek renk sırlı ve sıraltı tekniğinde hazırlanmış çiniler ile 
sırlı ve sırsız form vermeyen seramikler de açığa çıkarılmıştır.

E4A açmasındaki çalışmalar, yakın zamanda yapılmış olan +0.90 
seviyesindeki teraslama duvarının kaldırılmasıyla başlamıştır. Açmadaki 
çalışmalar boyunca “0” kotuna kadar hiçbir veriye rastlanmamıştır. 
Açmanın kuzey bölümünde -0.20 m. seviyesine gelindiğinde kesme taş ve 
moloz taşların düzensiz yerleştirilmesiyle meydana getirilen döşeme ile 
doğusunda E3A açmasından kuzeybatı-kuzeydoğu istikamette uzanan 1.40 
m. genişliğindeki duvarın bölümleri açığa çıkarılmıştır. E3A açmasında 
olduğu gibi E4A açmasında da duvarda payanda olarak nitelendirilebilecek 
bir destek sistemi daha tespit edilmiştir (Resim: 5). Bu alandaki çalışmalarda, 
kırık halde bir lüle, bir adet Roma sikkesi, form vermeyen birkaç sırlı ve sırsız 
seramik parçaları ele geçirilmiştir.

F2A açmasındaki çalışmalar, +0.60 m seviyesinde E3A ve F2A açmalarının 
köşesine denk gelen duvarın açığa çıkarılmasına yönelik olarak başlamıştır. 
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Çalışma esnasında az miktarda tek renk turkuaz plaka çinilerle, sırlı ve sırsız 
form vermeyen seramik parçalar açığa çıkarılmıştır. Açmadaki çalışmalar 
dönem çalışmalarının sona ermesi nedeniyle tamamlanamamıştır.

F3A açmasındaki çalışmalara + 0.90 m. seviyesinde başlanmıştır. Bu 
bölümdeki kazı işlemi E2A açmasının doğusundan başlayarak, F4A 
açmasına kadar uzanan duvarın doğu bölümünün açığa çıkarılmasına 
yönelik olarak yapılmıştır. Çalışmalar duvar hatlarının açığa çıkarılmasına 
yönelik gerçekleştirildiği için, bu bölümdeki kazı işlemleri açmanın 5x5 m. 
ölçülerindeki bütün alanlarda değil, duvardan doğuya doğru yaklaşık 2.50 
m. genişliğindeki alanda gerçekleştirilmiştir. Duvarın doğu yüzü tamamen 
açığa çıkarılmış olup, açmanın bir bölümünde -0.30 m. kotunda düzensiz 
olarak sıralanan tuğlalarla meydana getirilmiş döşemeye rastlanmıştır. 
Bu bölümdeki çalışmalarda az miktarda form belirtmeyen sırlı ve sırsız 
seramiklerle, tek renk turkuaz plaka ve sıraltı çini parçaları ele geçirilmiştir. 

F4A açmasındaki çalışmalar F3A açmasında olduğu gibi,  E2A 
açmasının doğusundan başlayarak uzanan duvarın doğu bölümünün açığa 
çıkarılmasına yönelik yapılmıştır. Çalışmanın ilk safhasında Kayseri Şeker’in 
atıkları olarak nitelendirilen yoğun bir kireç katmanı kaldırılmıştır. Duvarın 
yüzeyi ve çevresinin tamamen temizlenmesiyle batıda 35x100 cm. ölçülerinde 
yeni bir moloz taş örgülü duvar daha tespit edilmiştir. Dönem çalışmalarının 
sonlanması nedeniyle açmadaki kazı işlemi sınırlı olmuştur. Çalışmalarda 
çok az miktarda tek renk turkuaz sırlı çini parçalarına rastlanmıştır. 

 
3. KORUMA VE RESTORASYON
2018 yılı kazı çalışmalarında, hem daha önceki dönemlerde hem de 2018 

yılında açığa çıkarılan ve kazısı tamamlanan duvarlarda koruma amaçlı 
olarak, duvarların yıkılan bölümleri kuru duvar şeklinde sağlamlaştırılmış, 
üst kısımları kireç-kum karışımı harçla kaplanmıştır. Bu uygulama sadece 
duvarları koruma amaçlı yapılmış olup, çok az bölümde dökülen moloz 
taşların örülmesi sırasında harç kullanılmıştır. 

Söz konusu kazı çalışmalarında çıkarılan buluntuların hiçbiri sağlam 
olarak ele geçmemiştir. Dönem çalışmalarına öncelikle iki restoratör katılmış 
olup, birisi 17.07.2018 tarihinde kazıdan ayrılmıştır.  Bu nedenle 1 restoratör 
tarafından daha önceki kazı çalışmalarında çıkan bazı parçalar ile 2018 
yılı kazı çalışmaları esnasında çıkarılan parçalar birleştirilmeye çalışılarak, 
eserlerde tamamlama yoluna gidilmiştir.
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4. ARKEOJEOFİZİK (YERALTI RADAR) ÇALIŞMALARI 

2018 yılında Keykubadiye Sarayı 1. Derece Arkeolojik sit sınırları 
içerisinde kalan alanın tamamında Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel 
tarafından arkeojeofizik çalışması gerçekleştirilmiştir. Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi’nin desteği ile gerçekleşen bu çalışma sonucunda önemli verilere 
ulaşılmıştır. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar için bu veriler yol gösterici 
olacaktır.

5. GÜVENLİK VE DEPO

Kazı alanının güvenliği, Kayseri Şeker Fabrikası güvenlik görevlileri 
tarafından her saat başı gerçekleştirilen devriye görevi ile sağlanmaktadır. 
Kazının teknik malzemeleri ile kazıda çıkan etütlük ve amorf malzemelerin 
korunması, Kayseri Şeker Fabrikası tarafından geçici olarak tahsis edilen, 
fabrika arazisi sınırları içerisinde, eski basın yayın binası olarak kullanılan 
binanın girişinin hemen solundaki depo olarak düzenlenen odada 
sağlanmaktadır. Söz konusu deponun dışarı ile herhangi bir bağlantısı 
bulunmayıp, girişi içeriden sağlanmaktadır ve korunaklı bir yer durumdadır. 

  

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Keykubadiye Sarayı 2018 yılı kazı çalışmaları Dört Kemerli Yapı’nın 
kuzey ve doğu yönlerinde bulunan C1 - C1A - C2 - C2A - C3A - D1A - D2A 
- D3 - D3A - E3A - E4A - F2A - F3A ve F4A açmalarında gerçekleştirilmiştir 
(Çizim: 1; Resim: 2-5).

2018 yılı kazı sezonunda ortaya çıkan ve kare planlı mekanın kuzey 
duvarına bitişen iki duvar E1A açmasında doğu-batı yönlü duvar ile 
birleşerek hafif yamuk planlı bir mekan oluşturmuştur. Yine alanın kuzey 
bölümünde, hem doğu-batı hem de kuzey-güney yönde farklı seviyelerde 
ve farklı genişlikte duvarlar ile değişkenlik gösteren seviyelerde döşemelere 
rastlanılmıştır (Çizim: 1). Bu durum söz konusu alanların sonraki dönemlerde 
de kullanılmış olduğunu göstermektedir. 

2015 yılından bu yana kazısı yapılan alanların farklı bölüm ve seviyelerinde 
açığa çıkarılan farklı ölçülerdeki pişmiş topraktan yapılmış tandırların 
benzer örneklerine özellikle D3A ve E3A açmalarında olmak üzere 2018 yılı 
çalışmalarında da rastlanılmıştır (Çizim: 1; Resim: 4-5). 
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Önceki senelerde açığa çıkarılan ve 2017 yılında D1 ve D1A açmalarında 
devam eden moloz taş örgülü kanalın D2A ve D3A açmalarında da devam 
ettiği anlaşılmıştır (Çizim: 1; Resim: 4). Benzer şekilde inşa edilen bir başka 
kanal Dört Kemerli Yapı’ya bitişik olarak devam eden duvarın dışında, C2A, 
C1 ve C1A açmalarında ortaya çıkarılmıştır. Bu kanalın içerisinde kireçli harç 
içerisinde künk parçaları görülmüştür. Oldukça küçük olan bu kalıntı, moloz 
taşlarla oluşturulan kanal içerisinde künklerle taşınan su sistemi olduğunu 
göstermektedir (Çizim: 1; Resim: 2). 

2018 yılında mimari kalıntılar dışında çeşitli türlerde çok sayıda buluntu 
ele geçirilmiştir. Bunlar arasında yine çini ve seramikler ön plandadır.

Seramik buluntuların çok azı bütün veya bütüne yakın olarak ele geçirilmiş 
olup, büyük bölümü birleşim göstermeyen kırık parçalar halindedir. Sırlı ve 
sırsız seramiklerden sırsız olanlar çoğunluktadır. 

Sırsız seramikler içerisinde bütün olarak açığa çıkarılmış bir örnek 
bulunmamaktadır. Küçük parçalar halinde ele geçirilen sırsız seramiklerden 
kaide, gövde, ağız kısımları ve kulp gibi parçalar çok farklı özellikte kap 
tipleri sunmaktadır. Bunların geneli krem veya kiremit renkli, sık dokulu 
hamur yapısına sahiptir.

Sırlı seramikler arasında yoğun olarak görülen tek renk sırlı olanların 
yanı sıra, sgraffito, champlevé ve sıraltı teknikleriyle hazırlanmış örnekler de 
bulunmaktadır. 

Kırmızı hamurlu tek renk sırlı seramiklerde çoğunlukla yeşil, kahverengi 
ve sarının çeşitli tonları tercih edilmiştir. Kahverengi açık ağızlı bir kandil 
bu grup örnekleri içerisinde bütün olarak çıkarılmış tek örnektir. Bununla 
birlikte gövdesinin üst kısmının büyük bir bölümü mevcut olan testi parçası 
form veren örneklerdendir (Resim: 6).

Sgraffito tekniğindeki az sayıdaki seramikler de küçük parçalar şeklinde 
olup, farklı özellikte süslemelere sahiptir. Bunlar arasına biraz daha büyük 
olan bir parçada ağırlıklı olarak bitkisel motiflere yer verildiği görülürken 
(Resim: 7), diğer örneklerin genelinde çapraz eksenlerde çizgilerle veya 
birbiri ardına devam eden yarım veya tam dairelerle oluşturulmuş geometrik 
süslemeler izlenmektedir. 

Sırlı seramikler içerisinde ön plana çıkanlar, çini teknikleri ile hazırlanmış 
beyaz hamur üzerine turkuaz sırlı veya sıraltı örneklerdir. Önceki yıllara 
göre bu dönem çalışmalarında bütün veya bütüne yakın süslemeli bir örnek 
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mevcut değildir. Çoğunluğu küçük parçalar halindeki bu grup seramikler, 
siyah renkte çeşitli motiflerle süslenmiştir (Resim: 7). 

Anadolu Selçuklu döneminde oldukça yaygın kullanılan turkuaz sırlı 
çiniler, Keykubadiye Sarayı çini buluntuları arasında çokça rastlanan 
örneklerdendir. Bununla birlikte bazı çinilerde kobalt mavisi sır uygulamaları 
da mevcuttur. Kobalt mavisi sırlı çiniler içerisinde baklava dilimi formlu bir 
örnek sağlam olarak açığa çıkarılmışken, turkuaz sırlı olanlar genelde kırık 
haldedir (Resim: 8). 

Sıraltı tekniğinde hazırlanan çiniler form, süsleme ve renk bakımından 
çeşitlilik sergilemektedir. Genelde bitkisel, geometrik ve figür olmak üzere üç 
farklı süsleme türü görülen bu grup çinileri içerisinde haç kolu formundakiler 
çoğunlukla şeffaf turkuaz renkte, sekiz kollu yıldız ve kare veya dikdörtgen 
formda olanlar ise şeffaf renksiz sırlanmıştır. Bitkisel süslemeli çinilerde 
haşhaş, palmet, rumi ve kıvrım dallar ön plandadır. Geometrik süslemelilerde 
ise örgülü kufi yazıyı andıran uygulamalara rastlandığı gibi, dönemin 
özellikle taş süslemelerinde yaygın görülen, merkezde bir yıldızdan gelişim 
gösteren geometrik örgüler de çokça tercih edilmiştir (Resim: 9). 

Sıraltı tekniğinde hazırlanmış figürlü çiniler 2017 yılı buluntuları arasında 
ön plana çıkan eserler arasında yer alırken, 2018 yılı çalışmalarında maalesef 
bu teknikte hazırlanmış figürlü örneğe rastlanmamıştır.

Lüster tekniğindeki çiniler diğer türlere göre daha az sayıda olmakla 
birlikte, bir örnek dışında tamamı kırık parçalar halindedir. Sıraltı tekniği 
çinilerinde olduğu gibi lüster tekniğindeki çiniler de bitkisel, geometrik ve 
figürlü süslemelerle şekillendirilmiştir. Lüster çiniler arasında beyaza yakın 
krem hamurlu ve opak beyaz sır üzerinde sarı-kahverengi lüsterle hazırlanmış 
bitkisel süslemeye sahip sekiz kollu yıldız parçası ile beyaz hamurlu, şeffaf 
kobalt mavisi sır üzerinde oldukça kaliteli işçilikle hazırlanmış sülün veya 
hindiyi çağrıştıran kuş figürlü haç kolu parçası hayli dikkat çekicidir (Resim: 9). 

Seramik ve çiniler dışında sikke, yüzük, cam ve oksitlenmiş metal parçaları 
gibi farklı tür buluntulara da rastlanmıştır. 
İki adet sikke mevcuttur. Bunlardan bir tanesi Selçuklu, bir diğeri de Roma 

dönemine aittir (Resim: 10). Her iki örnek büyük ölçüde bozuk durumda 
olduğu için nitelikleri hakkında net bilgi edinilememiştir.

Yüzük buluntular sayısal olarak hayli azınlıktadır. Bakır malzemeyle imal 
edilmiş kaş kısmı dikdörtgen formda olan bir yüzük kısmen bozulmuş olsa 
da önem arz etmektedir (Resim: 10).
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Metal buluntular içerisinde bozuk olmasına karşın niteliği anlaşılan 
buluntularda birisi de mızrak ucu olduğu düşünülen bir parçadır. Mızrak 
ucunun ahşapla bağlantısının sağlandığı sap kısmı silindirik hatlıdır. 
Mızrağın gövdesi sap kısmına yakın bir yerde kırıldığı için tam formu 
anlaşılamamaktadır (Resim: 10).

2018 yılı buluntuları arasında önem arz eden buluntulardan birisi cam 
şişedir. Ağız kısmı kırık halde açığa çıkarılan eser restore edilerek bütün hale 
getirilmiştir. Kaidesiz uzun gövdeli olan şişenin ağzı konik huni şeklinde 
tasarlanmıştır. Niteliği kesin olarak bilinmeyen bu şişenin ilaç veya koku 
koymak için yapılmış olması muhtemeldir (Resim: 11). 

Sonuç olarak, Keykubadiye Sarayı’nda 2018 yılında gerçekleştirilen 
kazı çalışmalarında taşınır-taşınmaz kültür varlıkları açığa çıkarılmış 
olup, taşınmazlar içerisinde çeşitli duvar temelleri farklı yapı türlerinin 
varlığını sunması açısında büyük önem taşımaktadır. Ancak bu kalıntılar 
plan özelliklerinin yanı sıra yapıların niteliğini belirlemek için yeterli veri 
sunmamaktadır. Taşınabilir kültür varlıkları içerisinde oldukça kaliteli 
işçilikle hazırlanmış örnekleriyle seramik ve çini buluntular çoğunluğu teşkil 
eden eserlerdendir. Diğer taraftan cam ve madeni eserlere de rastlanılmıştır. 
Ne yazık ki bunlardan az sayıda örnek sağlam olarak ele geçirilmiş olup, 
çoğunluğu kırık parçalar halindedir.  
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Çizim 1: Keykubadiye Sarayı 2018 sezonu sonu Dört Kemerli Yapı ve çevresi.
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Resim 1: Keykubadiye Sarayı kazısı, 2018 yılı Dört Kemerli Yapı ile çevresinin kazı öncesi 
ve sonraki durumu.
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Resim 2: C1 ve C1A açmaları.
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Resim 3: C2 ve D1A açmaları.
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Resim 4: D2A ve D3A açmaları.
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Resim 5: E3A ve E4A açmaları.
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Resim 6: Tek renk sırlı seramik kandil ve testi parçası.

Resim 7: Sgraffito ve sıraltı tekniğinde hazırlanmış seramik parçaları.
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 Resim 8: Tek renk sırlı çiniler.

Resim 9: Sıraltı ve lüster tekniğinde hazırlanmış çini örnekleri.
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Resim 10: Anadolu Selçuklu ve Roma Dönemi sikkeleri, yüzük ve mızrak ucu.

Resim 11: Cam şişe, onarım öncesi ve sonrası.
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 SİLİFKE KALESİ 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

Ali BORAN*

Razan AYKAÇ
Halil SÖZLÜ

1. GİRİŞ
2018 yılında Prof. Dr. Ali Boran başkanlığında gerçekleştirilen Mersin İli, 

Silifke İlçesinde yer alan Silifke Kalesi kazı ve belgeleme çalışmaları 27.01 
-  31.12.2018 tarihleri arasında yapılmıştır. 

Bu dönemde, sanat tarihçisi ve arkeologdan oluşan dokuz ekip üyesi ka-
zıda yer almıştır1. Silifke Kalesi’ndeki çalışmalar; kazı, belgeleme, temizlik, 
geçici koruma aşamaları olmak üzere dört bölüm halinde yapılmıştır. 2017 
yılında başlanan restorasyon projesi kapsamında, Ocak-Ağustos ayları ara-
sında, restorasyon amacı ile kazı çalışmaları yapılmıştır. Ağustos-Aralık ay-
ları arasında ise hem restorasyon projesi kapsamında kazı hem de arkeolojik 
kazılar sürdürülmüştür. 2018 yılı kazı döneminde Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, Mersin Büyükşehir Belediyesi,  Türk Tarih Kurumu maddi destek vermiş-
lerdir. Kazı başkanlığı olarak kazımıza destek veren tüm kurumlara teşekkür 
ederiz.

2. SİLİFKE KALESİ RESTORASYON PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN 
ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Temizlik ile başlayan çalışmalara G-01 ile G-10 mekânlarında devam edil-
miş ve G-10 kısmında yer alan A8 tonozlu mekân, A-10 numaralı tonozlu 
mekânın içerisinde sürdürülmüştür. Söz konusu mekân “Sur Duvarları Res-
titüsyon ve Restorasyon Projesi” kapsamında öncelikli olarak mekânın iç kıs-

* Prof. Dr. Ali BORAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜR-
KİYE, aliboran@selcuk.edu.tr.

 Dr. Öğr. Üyesi Ramazan AYKAÇ, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, 
Temel Eğitim Bölümü, İzmir/TÜRKİYE,  razan.aykac@ikc.edu.tr.

 Dr. Öğr. Üyesi Halil SÖZLÜ, Mersin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Mer-
sin/TÜRKİYE, heaslinl@hotmail.com.

1 Erdal Elmas (Sanat Tarihçi),  Nuri Gündoğdu (Sanat Tarihçi), Sümeyye Erbaş (Sanat Tarihçi),  Sali-
ha Karagöz (Arkeolog), Sultan Eren (Sanat Tarihçi),  Arif Çakır (Sanat Tarihçi)
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mındaki taşların çıkartılarak restorasyon kapsamında tekrar kullanabilecek 
olanların kale içerisinde belirlenen noktaya toplanmıştır. 

Mekânın iç kısmındaki çalışmalarda ise hafriyat toprağın ve yığıntı halde 
bulunan taşların dışarıya çıkarılma işlemine devam edilmiştir. 

G-09 kısmı A-10 mekânın içerisinde biriken ve çalışmalara engel olan top-
rağın ve taş yığıntısının dışarıya çıkarılmıştır.

A-10 tonozlu mekânda da devam eden çalışmalar esnasında tonozun ku-
zey-kuzeybatı kısmında yer alan yığıntı haldeki taş ve toprağın temizlenme 
çalışması esnasında tonoz içini enine bölen bir duvar kalıntısıyla karşılaşıl-
mıştır. Duvar yüzeyine bakıldığında örgü sistemindeki taş boyutlarının birbi-
riyle aynı ölçüde olmadığı ve yer yer daha da küçük boyutlarda taşların örgü 
sisteminde kullanıldığı gözlemlenmektedir. A-10 tonozlu mekân ve G-04 ile 
G-05 arasında kalan yerlerde sürdürülen çalışmalar sonucunda çeşitli form-
lara ait seramik parçalarına ulaşılmıştır. A-10 tonozlu mekânında sürdürülen 
temizlik çalışmaları esnasında seramik buluntuları içerisinde tamamlanabilir 
testi parçalarına ulaşılmıştır. Bu buluntular haricinde çeşitli metal buluntular 
ve iki adet üzerinde delikleri bulunan ağırlık taşları (kırık vaziyette) ile bir 
adet mermer malzemeden ezme kabı gün yüzüne çıkarılmıştır.

A-06 Kulesi
Kulenin eksik taşlarının tamamlanabilmesi için hem iç kısmında hem de 

dış kısmında kazı çalışmaları esnasında kulenin kavisli dış duvarına dik bir 
şekilde bağlantılı duvar örgüsüyle karşılaşılmıştır. Duvar örgüsündeki taşla-
rın ölçüleri birbirinden farklıdır. Geç Döneme ait olduğunu düşündüğümüz 
bu duvar hattı kalenin en iç kısmında yer alan savunma duvar hattına ait 
olması muhtemeldir. Duvarın korunabilmiş yüksekliği yaklaşık 2 metredir.

A-09 Mekânı
 A-9 mekânın zemininde bulunan hafriyat niteliğindeki atık toprağın 

kaldırılması çalışmasında yaklaşık 50 cm. derinliğinde bulunan toprağın te-
mizlenme işlemi gerçekleştirilmiş ve mekânın zemininde tesviye çalışması 
yapılarak bırakılmıştır. A-9 mekânının alt kısmında mekâna ait bir sarnıcı 
bulunmaktadır. Bu sarnıcın iç kısmı zamanla atık toprakla doldurulmuş ve 
toprak içerisinde kaleye ait olabilecek devşirme mimari eleman parçaları bu-
lunan sarnıcın içi boşaltılmıştır.
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A-07 Tonozlu Mekân ile A-06 Kulesi Arasındaki Kazı Çalışması
A-07 olarak adlandırılan tonozlu mekânın A-06 Kulesine bakan dış cep-

hesinde sürdürülen çalışmalar esnasında giriş kapısı tespit edilmiştir. Bu ka-
pının ortaya çıkarılması için kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu alanda sürdürü-
len çalışmalar esnasında çeşitli formlara ait seramik parçaları ve 1 adet paye 
(yükseklik. 52 cm., En: 17 cm. ) tespit edilmiştir. Dikdörtgen kesitli payenin 
üst kısmında kırıklıklar bulunmaktadır. Ön yüzünde alçak kabartma tekni-
ğinde iç içe iki dikdörtgenden oluşan soffit motifi yer almaktadır. Motifin alt 
kenar kısmı iç bükeydir. Bizans Dönemi mimari elemanı olan bu paye M.S. 
5. – 6.yy.a tarihlendirilmektedir. 

Kaleye Giriş Kısmı
A4 tonozlu mekân içerisindeki taşların kaldırılması işlemine gerçekleşti-

rilmiştir. Ayrıca bu kısım içerisinde tonozun üst yapı örtüsüne ait büyük bir 
kütle parçaları alan dışına çıkarılmıştır. Tonoz içi taş yığıntısından temizlenir 
temizlenmez kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı çalışmaları esnasında çe-
şitli formlara ait seramik parçaları tespit edilmiştir. Seramik parçaları dışında 
A4 tonozlu mekânın kuzey kısmında toprak seviyesinin kontrollü bir şekilde 
kazılması sonucunda bir adet ocak gün yüzüne çıkarılmıştır. Ocak kavisli 
bir giriş kısmına sahiptir ve devşirme taşlarla oluşturulduğu görülmektedir. 
Muhtemelen A4 olarak adlandırılan bu mekân daha sonraki evrede farklı 
amaca hizmet etmektedir.

A-10 Tonozlu Mekân Dış Hat Duvarı Kazı Çalışmaları
A-10 tonozlu mekânın güney kısmında surun dış hattının tespit edilmesi 

amacıyla çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalar esnasında amaçlanan 
derinlik tonozlu mekâna ait duvarın oturtulduğu şiv duvarı olarak tabir edi-
len temel kısımlarına kadar ulaşmaktır. Gün yüzüne çıkarılan duvar hattı-
nın dokusal açıdan birbirini takip ettiği gözlemlenmiştir. Ancak duvar yüze-
yinde ciddi mimari bozukluklar görülmektedir. Kazı çalışmaları esnasında 
çeşitli formlara ait seramik parçaları ve porselen parçaları tespit edilmiştir. 
Küçük buluntular grubu içerisinde 1 adet askeri metal obje gün yüzüne çı-
karılmıştır. Bu metal buluntu 4 cm. çap ölçülerinde yuvarlak bir tasarıma 
sahiptir, askeri malzemelerden kalkanı anımsatmaktadır. Bu buluntular hari-
cinde kireçtaşı malzemeden yapılmış 1 adet mancınık güllesi de tespit edilen 
buluntu grubundandır.   
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A-3 -  A-4 Tonozlu Mekân İç Kısmının Kazısı
A-3 ve A-4 olarak adlandırılan tonozlu mekânın iç kısmında döküntü taş-

ların kaldırılmasının ardından kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazıda A-3 
olarak adlandırılan kısımda sürdürülen kazı çalışmaları esnasında mekân 
içerisinde daha geç bir dönemde eklenmiş bir ocak yapısıyla karşılaşılmıştır. 
Ocağın etrafını sınırlandıran taş bloklar incelendiğinde devşirme malzeme 
olduğu görülmektedir. Bu sebeple söz konusu ocak yapıdan daha geç bir 
döneme ait olmalıdır. Ayrıca A-3 kısmında taban seviyesine bazı noktalar-
da kısmen ulaşılmıştır. Ana kaya zeminin düzleştirilmesi sonucu mekânın 
zemininin oluşturulduğu görülmektedir. Bu alanda sürdürülen çalışmalar 
esnasında buluntu grubu olarak karşımıza seramik ve kiremit parçaları çık-
maktadır. Seramik parçaları kalede karşılaşılan diğer buluntu gruplarıyla 
aynı döneme aittir. Bu seramikler içerisinde 1 adet pithosa ait parçalar gün 
yüzüne çıkarılmıştır.

3. KAZI ÇALIŞMALARI
1 Ağustos 2018 günü ilk önce temizlik ve belgeleme, sonra 2018 kazı prog-

ramına göre kazı çalışması başlamış, 31 Aralık 2018 gününe kadar devam 
etmiştir (Resim: 1-12).

A-13 Doğusu 1 – 12 No.lu Mekânlar
A-13 doğusunda yer alan mekânın önceki çalışmalarda yüzey temizliği 

tamamlanmıştır. Alanda ilk kazı çalışması 2018 kazı döneminde başlamıştır. 
Yapılan çalışmalar sonucu hatları belirlenmiş mekân dikdörtgen planlı ve 

ölçüleri şu şekildedir; batı duvarı 5.70 m. kuzey duvarı 3.60 m., doğu duvarı 
6.10 m.,  güney duvarı 4.35 m. ve ortalama derinlik 1.40 m.dir. . Doğu duvar 
üzerinde güney duvara 3.10 m. uzaklıkta 1.00 m. genişlikte açıklık yer alır. 
Mekânın güney tarafında doğu-batı yönlü uzanan 1.80 m. uzunluğunda ku-
zey-güney yönlü 1.15 m. genişliğinde ve 0.60 m. yüksekliğinde seki bulun-
muştur.  

A-13 doğusu 1 No.lu mekân ile 3 No.lu mekân arasında kalan mekânda 
yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan dikdörtgen plandaki mekânın kuzey 
taraf 3.76 m., doğu 6.95 m., güney 3.90 m., batı 6.37 m. ve ortalama derinlik 
1.60 m.dir. A-13 doğusunda yer alan mekânda sondaj çalışması başlatılmış ve 
28.08.2018’de başlayan çalışmalarda mekânın güney duvarına 2.75 m. uzak-
lıkta doğu duvarına bitişik kuzey-güney doğrultulu 1.35 m. doğu-batı doğ-
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rultulu 1.50 m. ölçülerinde 0.40 m. derinlikte sondaj çalışması yapılmıştır. 
Doğu duvarının derinlik seviyesi inildiğinde devam etmediği görülmüştür.

Dikdörtgen plana sahip 3 No.lu mekânın 01.09.2018 tarihinde ölçüleri 
şöyledir; kuzey duvar 3.25 m. doğu duvar 7.00 m. güney duvar 3.20 m. batı 
duvar 5.50 m. ve ortalama derinlik 1.20 m.dir. Kuzey duvarının üzerinde 1.30 
m. uzunluğunda ortalama yüksekliği 1.30 m. olan ve basamak genişliği 0.70 
m. olan 3 basamaklı doğu-batı doğrultulu bir merdiven tespit edilmiştir. Ay-
rıca yine kuzey duvarı üzerinde doğu duvarına bitişik 1.10 m. genişliğinde 
bir açıklık tespit edilmiştir.

2018 kazı döneminde A-13 doğusunda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 
2 ve 3 No.lu mekânın zemin seviyesi indiğinde yüzeyde yer alan duvarın 
zayıf olduğu saptanmıştır (2 ve 3 No.lu mekânı kuzey-güney doğrultulu bi-
ten duvar). İki mekânın arasında yer alan duvarın alt seviyede devam etme-
diği görülmüştür. Mekânda gün içerisinde çalışmalar başlatılmıştır. 3 No.lu 
mekânın güney sur duvarına bitişik olan toprak tabakanın kaldırılma işlemi 
başlamıştır. Ayrıca hendek duvarı önündeki kısma bitişik şekilde etrafının 
taş dizelerinin çevrelediği kare biçimli yuvarlak formda dibek taşı ortaya çı-
karılmıştır. Gün sonunda doğu duvar 6 m. 0.70 m. derinliğe kavuşmuştur. 
Güney hendek duvarı üzerinde toprağın kaldırılma çalışmaları devam etmiş-
tir. Kaldırılan kısım 5.50 m. ve 0.60 m. derinliktedir. Çalışmalar sonrası genel 
ölçüler şu şekildedir: güney duvar 8.30 m. doğu duvar 6.10 m. kuzey duvar 
9.15 m. batı duvar 5.40 m. ortalama derinlik 0.90 m.dir. Mekânın kuzeydo-
ğu köşesinde 1.80 m. genişlikte açıklık yer almaktadır. Güney duvarı önün-
de 0.90 m. genişlikte seki bulunmaktadır. Mekânın güney duvarı hizasında 
yapılan sondaj çalışmalarında kuzey kısmındaki kademenin seviye indirme 
çalışmalarına devam edilmiştir. Çalışılan kısım doğu-batı doğrultulu 4.30 m., 
kuzey-güney doğrultulu 1.30 m.dir. Sondaj çalışmasıyla birlikte açılan bölüm 
güney duvarı 6.65 m., doğu 1.40 m., batı tarafı 2.50 m., kuzey taraf 4.30 m., 
inilen seviye toplamda 4.40 m.dir. Mekânda çalışmalar 22.09.2018 tarihi iti-
bari ile tamamlanmıştır.

A-14 batısı ucunda yer alan 4 No.lu açmada yüzey temizliği yapıldıktan 
sonra kazı çalışmaları 16.08.2018’de başlamıştır. Üçgen plana sahip mekânın 
çalışmalar sonrası ölçümleri şöyledir; doğu tarafı 5.60 m., kuzey duvarı 4.60 
m., batı tarafı 4.30 m. ve açmanın derinliği ortalama 1.20 m.dir. Kuzey yönde 
yer alan duvar aynı zamanda hendek duvarıdır. Mekânın güney batısında 
0.94 m genişliğinde 0.40 m. yüksekliğinde seki benzeri bir birim bulunmuş-
tur. 
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A-13 D. A koridorunda 5 No.lu mekâna güneyinde yer alan A koridorun-
dan 1.60 m. genişliğinde bir açıklıktan geçiş sağlanmaktadır. Çalışmalar son-
rası alanın ölçüleri şöyledir; doğu taraf 2.80 m. güney taraf 4.25 m. batı taraf 
1.85 m. kuzey taraf 2.72 m. ve ortalama derinlik 0.95 m. olarak tespit edilmiştir. 
Gün içerisinde yapılan çalışmalarda mimari yapı elemanına rastlanılmamıştır. 

A-13 doğusu mekân A-13 D. 5 No.lu mekânın doğusunda A-13 D. A kori-
dorunun güneyinde yer alan 6 No.lu mekânın kuzey ve batı duvarları çıka-
rılmış, doğu taraf kısmen tespit edilmiştir. Güney tarafta henüz duvar tespit 
edilmemiştir. Gün sonu yapılan ölçümlerde mekânın ölçüleri şöyledir; kuzey 
taraf 2.10 m., doğu taraf 3.40 m., güney taraf 2.40 m., batı taraf 3.40 m. ve or-
talama derinlik 0.65 m. olarak ölçülmüştür.

A-13 D koridorda devam eden çalışmalar esnasında koridor güneyinde 
1 no.lu mekânın batısında yapılan kazılarda 7 No.lu mekân tespit edilmiştir. 
Çalışmalarda tespit edilen alanda mekânın güney yönde bir duvar örgüsü ile 
bölündüğü görülmüştür. Bu ayrımdan dolayı A-13 D. 7 No.lu mekân kendi 
içerisinde 7 A ve 7 B olarak 2 bölüme ayrılmıştır. Mekânda gün içerisinde ya-
pılan zemin inme çalışmalarına devam edilmiştir. Mekânda yapılan çalışmalar 
sonrası ölçümleri şöyledir; kuzey taraf 3.10 m., doğu taraf 2.20 m., güney taraf 
3.10 m., batı taraf 2.20 m. ve mekân ortalama 1.45 m. olarak tespit edilmiştir.

A-13 doğusunda yer alan 7 No.lu mekânın kazı çalışmalarında kendi içe-
risinde 2 bölümden oluştuğu görülmüştür. Kuzey tarafta yer alan kısma 7 A 
mekânı güneyde yer alan mekâna ise 7 B mekânı denmiştir. Yapılan kazılar 
sonrası mekânın ölçüleri şöyledir; kuzey duvarı 3.20 m., doğu duvarı 4.60 m., 
güney duvarı 3.25 m. batı duvarı 4.60 m. ve ortalama derinlik 1.50 m. olarak 
tespit edilmiştir.

Mekânın kuzey duvarı üzerinde doğu duvarından itibaren kuzey duvarına 
0.90 m. genişliğinde açıklık vardır. Güney duvarı üzerinde 1 ve 2 No.lu mekân-
larda benzeri görülen 0.95 m. genişliğinde 1 m. yüksekliğinde seki yer alır. 

A-13 doğusu A-13 burcunun güney-doğu köşesinde 5 No.lu mekânın gü-
neyinde yer alan kısımda, 8 No.lu mekânda açma ve genişletme çalışmaları 
başlamıştır. Gün sonu ölçümleri şu şekildedir; kuzey duvarı 4.20 m., doğu 
duvarı 3.95 m., güney duvarı 3.70 m. batı duvarı 4.40 m. ve ortalama derinlik 
0.70 m.dir. Kuzey duvarına geçişi sağlayan açıklık bulunur. 

A-13 doğusu 6 No.lu mekânın doğusunda A koridorunun güneyinde yer 
alan 9 No.lu dikdörtgen plana sahip mekânın ölçümleri şu şekildedir; kuzey 
duvarı 4.20 m. doğu duvarı 6.40 m. güney duvarı 3.90 m. batı duvarı 6.60 m. 
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ve ortalama derinlik 0.90 m.dir. Batı duvar üzerinde kuzey-batı yönünde 0.90 
m. genişliğinde ve kuzey duvara 0.80 m. mesafede açıklık tespit edilmiştir. 
Ayrıca doğu duvar üzerinde kuzey duvara 1.70 m mesafede 0.90 m. genişli-
ğinde ikinci bir açıklık tespit edilmiştir. 

A-13 burcu doğusunda 6 ve 8 No.lu mekânların doğusundaki 10 No.lu 
mekân dikdörtgen planlı olup çalışmalar sonrası ölçüleri şu şekildedir; ku-
zey duvarı 3.50 m. doğu duvarı 7.10 m. güney duvarı 3.35 m. batı duvarı 
5.80 m. ve ortalama derinlik 1.00 m. olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kuzey-ba-
tı köşede doğu-batı uzantılı 1.30 m. uzunluğunda 1.30 m. yüksekliğinde ve 
0.60 m. genişliğinde merdiven tespit edilmiştir. Çalışmalarda mekânın güney 
kısmında kısmen hendek duvarı ortaya çıkartılmıştır. 2.80 m. uzunluğa ve 
ortalama 0.50 m. derinliğe sahiptir. 

A-13 doğusu 9 No.lu mekânın doğusunda A koridorunun güneyinde 11 
No.lu mekânın gün sonu ölçümleri şöyledir; kuzey taraf 1.60 m. doğu taraf 
3.20 m. güney taraf 2.40 m. batı taraf 3.15 m. ve ortalama derinlik 1.00 m.dir. 
Mekânın kuzey tarafı açıklık şeklindedir. Bu açıklık A koridoruna açılır. 

A-13 burcu doğusunda 9 No.lu mekânın doğusunda 10 No.lu mekânın 
batısında 12 No.lu mekânda daha önce yüzeyden hafriyat kaldırma çalışma-
ları yapılmıştır. Mekânda yapılan kazılar sonrası ölçüler şöyledir; kuzey du-
varı 3.15 m. doğu duvar 3.20 m. güney duvar 2.70 m. batı duvar 2.05 m. ve 
ortalama derinlik 1.00 m.dir. 

A-13 Doğusu A Koridoru
2018 kazı sezonunda yüzey temizliği yapılan A-13 burcu ve A-14 burcu 

arasındaki hisar peçe alanında çalışmalara devam edilmiş, A-13 doğusu (burç) 
dibinden başlayan çalışmalarda mekân açma ve genişletme çalışmaları yapıl-
mıştır. A-13 burcuna batı yönde 2.25 m. kuzey sur duvarına 3.25 m. mesafede 
ve kuzey güney doğrultusunda 2.05 m. uzunluğunda ve 0.70 m. kalınlığında 
bir duvar tespit edilmiştir. A koridorunun kazı sonunda ölçüleri şöyledir; do-
ğu-batı doğrultusunda 44 m. uzunlukta kuzey-güney yönde 1.70 m. genişlikte 
ve 1.10 m. derinliktedir. A-13 koridorunda çalışmalar tamamen bitmiştir.

A-14 - A-15 Arası Temizlik
2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında A-14 ve A-15 burçları arasında ka-

lan alanda kazı öncesi hazırlıklar başlatılmıştır. Alan yüzeyinde yer alan mo-
loz ve bitkisel atıkların yüzeyden kaldırma çalışmaları yapılmıştır. Yüzeyde 
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yer alan hafriyatın temizliği sonrasında alanın A-15 burcuna 11 m. mesafe-
deki burç dibinden batı yönde, sur duvarına bitişik 1.90 m. uzunlukta duvar 
bulunmuştur.

A-15 Batısı 1 – 6 No.lu Mekânlar  
2018 kazı döneminde A-15 burcunun batısında başlayan çalışmalarda 1 

No.lu açma olarak isimlendirilen alanda yapılan kazılar sonrası bir mekân 
olduğu tespit edilmiştir. Mekânda kazılar sonrası dikdörtgen plana sahip ve 
kuzey duvarı 9.40 m., doğu duvarı 2.10 m., güney duvarı 9.60 m., batı duva-
rı 1.60 m. uzunlukta ve ortalama derinlik 1.50 m. ölçülerinde mekân ortaya 
çıkarılmıştır. 

A-15 burcunun batısındaki 2 No.lu dikdörtgen plandaki mekânın ölçüleri 
şöyledir; kuzey duvar 5.20 m., doğu duvar 3.80 m., güney taraf 5.10 m., batı 
taraf 2.30 m. ve ortalama derinlik 1 m.dir. Mekânın doğu duvarı üzerinde 
kuzey duvarına bitişik 0,80 m. genişlikte açıklık vardır. Ayrıca mekânın gü-
ney duvarına yakın mesafede doğu-batı uzantılı 2.90 m. uzunluğunda duvar 
bulunmaktadır. Mekânın kuzey duvarına 1.30 m. mesafede doğu duvara dik 
2.90 m.lik duvar ortaya çıkarılmıştır. Çıkarılan duvarda 0.90 m. kapı açıklığı 
mevcuttur.

A-15 burcunun batısında 2 No.lu mekânın doğusunda yer alan 3 No.lu 
kareye yakın planlı açmanın kazılar sonrası ölçümleri şöyledir; kuzey du-
var 4.50 m., doğu duvar 3.50 m., güney duvar 4.50 m., batı duvar 3.20 m. ve 
mekânın ortalama derinliği 1.70 m.dir.

A-15 burcunun batısında 2 No.lu mekânın doğusunda yer alan 4 No.lu 
mekânda yüzey temizliği sonrası kazı çalışmaları başlatılmıştır. Ortaya çıkan 
dikdörtgen plandaki mekânın ölçümleri şöyledir; kuzey duvar 4.70 m., doğu 
duvarı 3.10 m., güney duvarı 4.70 m., batı duvarı 2.00 m., mekânda ortalama 
derinlik 0,90 m.dir. Mekânın kuzey duvarında doğu duvarına bitişik 0,80 m. 
genişliğinde niş bulunmaktadır. Niş derinliği 0,50 m.dir. Kuzey tarafı üze-
rinde batı duvarına bitişik 1.00 m. genişlikte açıklık yer almaktadır. Mekânın 
batı duvarı aynı zamanda 2 No.lu mekânın doğu duvarıdır. Ortaya çıkarılan 
kuzey duvarı üzerinde batı duvara 1.10 m. mesafede 0,45 m. derinlikte, 1m. 
uzunlukta seki benzeri bir birim çıkarılmıştır.

A-15 burcunun batısında 1 No.lu mekânın doğu yönünde 5 No.lu mekân-
da çalışmalar başlamıştır. Kazılar sonrası mekânın gün sonu ölçümleri şöy-
ledir; kuzey duvarı 4.70 m., doğu duvarı 1.70 m., güney duvarı 3.70 m., batı 
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duvarı 2.75 m., ortalama derinlik ise 1.20 m.dir. Kazılarda mekânın doğu ve 
güney duvarları kısmen, kuzey ve batı duvarları ise tamamen ortaya çıkarıl-
mıştır. 

A-15 mekânın batısında, 5 No.lu mekânın doğusunda yer alan 6 No.lu 
mekânda önceki çalışmalarda gelinen seviyeden çalışmalar tekrar başlamış-
tır. Çalışmalar sonucunda mekânın ölçüleri şu şekildedir; kuzey duvarı 4.50 
m., doğu duvarı 2.20 m., güney duvarı 4.70 m., batı duvarı 2.30 m., ortala-
ma derinlik ise 0.80 m. olarak tespit edilmiştir. Mekânın batı duvarı 5 No.lu 
mekânın doğu duvarıdır.

A-15 Batısı A Koridoru
2018 kazı döneminde başlanılan A-15 burcunun güneyinde çalışmalar 

başlamıştır. Gün içerisinde yapılan bu çalışmalar sonucu ölçüler şöyledir; 
çalışılan alanda burç dibinde açılan kısım kuzey-güney doğrultulu 3.70 m., 
doğu-batı doğrultulu 1.90 m., kuzey sur duvarı dibinde 5.90 m., kuzey-güney 
doğrultulu 1.30 m. ve ortalama derinlik 0.50 m.dir.

A-4 Mekânı
Cami güneyinde yer alan mekânda ilk kazı çalışmaları 2013 yılında ya-

pılmış, kazı çalışmalarında mekân ortaya çıkarılmıştır. 2018 yılındaki kazı 
döneminde bu mekânda zemine ulaşma amacı ile tekrar kazı çalışmaları baş-
latılmıştır.

Mekânın doğu duvarına 2.60 m., batı duvarına 2.55 m. mesafede 0,90 m. 
yükseklikte, 0,75 m. genişlikte ve 5.84 m. uzunluğundaki duvarın alt kısmı-
nın toprak olduğu tespit edilmiştir. Bu duvarın kaldırılması gerektiği kararı 
alınmıştır. Duvar ölçülerek ve fotoğraflanarak kaldırılmıştır. Duvarın kaldı-
rılması ile mekânın ölçüleri şöyledir; kuzey duvarı 5.15 m., doğu duvarı 6.50 
m., güney tarafı 5.20 m., batı tarafı 6.70 m. ve derinlik 1.50 m. olarak tespit 
edilmiştir. Çalışmalarda kuzeyden güneye doğru 4.10 m.lik alan açılmıştır. 
Zemin seviyesine ulaşılmıştır. 

A-3 Mekânı
Cami güneyinde A-2 mekânının güneyinde ve kapı açıklığı ile geçişi bu-

lunan mekânda ilk kazı çalışmaları 2013 yılında yapılmıştır. Mekânda zemin 
tespiti amacı ile 2018 yılı içerisinde sondaj çalışmaları başlamıştır. Mekânın 
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güney duvarında kuzey yönde 2.60 m. genişlikte ve 3.40 m. uzunlukta bir 
alanda 0.90 m. seviye inilmiştir.

CG 1  -3, 4, 6-7, 10, 13 No.lu Mekânlar
Cami güneyinde CG 2 No.lu mekânın doğusunda yer alan açmada ilk 

kazı çalışmaları 2013 kazı döneminde yapılmıştır. Mekân duvarlarının belir-
lendiği ve kazı çalışmalarının tamamlandığı mekânda, 2018 kazı dönemin-
de zemin tespiti için kazı çalışmaları tekrar başlamıştır. Mekânın kazı öncesi 
genel ölçüleri şöyledir: kuzey taraf 3.75 m., batı taraf 2.50 m., güney taraf 
3.85 m. ve doğu taraf 2.60 m.dir. Çalışmalar sonrası genel ölçüleri sabit kalan 
mekânın zemin seviyesi 1.30 m.ye ulaşmıştır. Mekânın doğu köşesinde apsis 
yarım yuvarlağı tespit edilmiştir. Mekânın doğu tarafında devam eden çalış-
malarda ise apsis yarım yuvarlağı dış cephesinde kuzey-güney doğrultulu 
3.60 m., doğu-batı yönde ise 1.50 m. ve 1 m. derinlikte açılmıştır. Apsis güney 
kısmında 1.55 m. çapında bir oyuk tespit edilmiş daha sonra oyuk içi boşaltı-
larak fotoğraflanmış ve tekrar kapatılmıştır.

Cami güneyinde yer alan ve ilk kazılar 2013 yılında yapılan daha sonra ka-
zıları tamamlanan 2 No.lu mekânda sondaj çalışmaları ile zemin bulma çalış-
ması başlatılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekânın kuzey bölümünden, doğu 
duvarı dibinde kuzey-güney doğrultusu 3.50 m., doğu-batı doğrultuda 1.70 m.
lik alanda seviye inme çalışmaları yapılmıştır. Mekânın son durumunda genel 
ölçüleri sabit kalıp doğu duvarında batı yöne 0.50 m gidilmiş bu seviyeden batı 
yöne 3 m. gidilmiştir. Çalışılan alanda inilen seviye 1.20 m. ve 1.40 m. genişli-
ğe ulaşılmıştır. Kazılar esnasında mekânın güney duvara 0.60 m. uzaklığında 
doğu duvara 2.30 m. uzaklıkta bütün halinde kafatası bulunmuştur. Mekânın 
kuzeybatı köşesinde doğu-batı doğrultulu 1.30 m., kuzey-güney doğrultulu 
0.55 m. ve 0.40 m. yükseklikte taşla karışık harç tabaka tespit edilmiştir. Mekâ-
nın kuzeyinde herhangi bir duvar örgüsüne rastlanmamıştır. 

Cami güneyinde, A-4 mekânının doğusunda yer alan CG 4 No.lu mekân 
çalışmalarında ölçümler şöyledir; kuzey duvarı, 3.70 m., batı duvarı 2.05 m., 
güney duvarı 4.20 m., doğu açıklığı (tarafı) ise 2.20 m. uzunlukta ve ortalama 
derinlik 1.30 m.dir. 

Cami güneyinde yer alan 6 No.lu mekânda ilk kazı çalışmaları 2013 yılın-
da yapılmıştır. Kazıları kısmen tamamlanan mekânda 2018 kazı döneminde 
zemin tespiti amacı ile sondaj çalışmaları başlatılmıştır. Mekânın çalışmalar 
öncesi genel ölçüleri şöyledir; kuzey duvarı 3.70 m., doğu duvarı 3.65 m., 
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güney duvarı 3.55 m., batı duvarı 3.50 m. ve ortalama derinlik 0.90 m.dir. Ça-
lışmalarda mekânın tamamında seviye inilmiştir. Mekânın güney duvarına 
0.50 m., batı duvarına 0.35 m. uzaklıkta zeminden 0.85 m. derinlikte 1.30 m. 
çapında bir oyuk tespit edilmiştir. Oyuğun içerisinde malzeme olarak sadece 
toprak çıkmıştır.

Cami güneyinde 2 No.lu yolun kuzeyinde ve CG 6 No.lu mekânın güne-
yinde yer alan 7 No.lu mekânda çalışmalar sonrası ölçüm şöyledir; kuzey 
taraf 3 m. uzunluğunda, doğu taraf toplamda 3.70 m. ancak güneyden kuzey 
yönünde 1.80 m. uzunluğundaki toprak alan kaplı güney duvar 1.70 m.,  batı 
taraf 3.80 m. ve ortalama derinlik güney duvarı hizasında 2.40 m., doğu du-
var hizasında 1.60 m.dir. 

Cami güneyinde CG 6 No.lu mekânın güneyinde CG 7A mekânında ilk 
kazı çalışmaları 2013 kazı döneminde yapılmıştır. 2018 kazı döneminde de-
vam eden sondaj çalışmalarında bu mekânda zemin bulma amaçlanmıştır. 
Genel ölçüler; kuzey duvar 3.05 m., doğu duvar 3.80 m., güney duvar 3.00 m., 
batı duvar 3.70 m. ölçülerindedir. Çalışmalar sonrası ölçüler şöyledir; kuzey 
duvarı 3.15 m., doğu duvarı 3.65 m., güney tarafı 4.35 m., batı tarafı 4.05 m., 
mekân ortalama derinliği ise 1 m. olarak ölçülmüştür. Mekânda gün içerisin-
de devam eden çalışmalarda kuzey duvar önünden güney yöne doğru 1 m., 
doğu-batı yönde 1.70 m. uzunluğunda alanda kazılar yapılmıştır. Bu alan-
da zemin seviyesi 1 m. inilmiş toplam derinlik 2 m.ye ulaşmıştır. Mekânın 
doğu duvarına 0,75 m., kuzey duvara 0.70 m. uzaklıkta dört tarafı taş sırası 
ile çevrili yaklaşık 5 metrekarelik bir alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Bu alanda gün içerisinde 0.75 m. seviye inilmiştir. Çalışma yapılan alanın üst 
seviyesinde çakıl tabaka, alt evresinde ise yanık kül tabaka görülmektedir.

CG 7 No.lu mekânın B bölümü olarak tanımlanan CG 7 B mekânın kazı 
öncesi mekânın genel ölçüleri şöyledir; kuzey duvar 2.45 m., doğu duvarı 
3.90 m., güney duvar 2.25 m., batı duvarı 4 m. ve ortalama derinliği 0,70 m. 
olarak, tespit edilmiştir. Mekânda yapılan çalışmalarda kuzey tarafından 
1.90 m. uzaklıkta mekânı kuzey-güney yönde ikiye bölen 2.55 m. uzunlu-
ğunda, 0.30 m. kalınlığında tek sıra duvar örgüsü tespit edilmiştir. Yapılan 
çalışmalar sonrası mekânın derinliği 1.80 m. olmuştur. 

Caminin güneydoğu köşesinde yer alan 10 No.lu mekânda ilk çalışmalar 
2013 yılında başlamıştır.2018 yılı kazı döneminde mekânda zemin tespiti için 
tekrar çalışmalar başlamıştır. Mekânın genel ölçüleri şöyledir; kuzey taraf 
2.75 m., doğu taraf 2.70 m.lik kısım kuzey duvarı ile bitişik duvar, 3.50 m.lik 
kısım açıklık şeklindedir. Güney taraf 1.90 m., batı taraf 6.20 m.dir. Mekânın 
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genel derinliği 1.10 m.dir. Yapılan çalışmalar sonrası genel derinlik 1.80 m.ye 
ulaşmıştır. Mekânın güney duvarına 4.40 m. uzaklıkta, mekânı ikiye bölen 
tek sıra taş dizisi bulunmuştur. Bu taş dizisi zemin tespit çalışmaları dâhilin-
de kaldırılmıştır. Çalışmalarda doğu duvara 1.50 m., kuzey duvara 2.60 m. 
uzaklıkta 0.35 m. çapında 0.48 m. yüksekliğinde sütun başlığı bulunmuştur. 
Doğu duvara 0.90 m., kuzey 4.20 m. uzaklıkta 0.42 m. çapında 0.08 m. kalın-
lığında değirmen taşı çıkarılmıştır. 

Cami güneyinde CG 2 No.lu mekânın doğusunda yer alan CG 13 No.lu 
açmada ilk kazı çalışmaları 2013 kazı döneminde yapılmıştır. 

Mekân duvarlarının belirlendiği ve kazı çalışmalarının tamamlandığı 
mekânda, 2018 kazı döneminde zemin tespiti için kazı çalışmaları tekrar baş-
lamıştır. Mekânın kazı öncesi genel ölçüleri şöyledir; kuzey taraf 3.75 m., batı 
taraf 2.50 m., güney taraf 3.85 m. ve doğu taraf 2.60 m.dir. Kazılar sonrası ap-
sis iç kısmında doğu-batı yönde 1.70 m. uzunluğunda, kuzey-güney yönde 
1.95 m. genişliğinde 0,60 m. yüksekliğinde toprak tabaka kaldırılmıştır. Ayrıca 
mekânın doğu tarafında devam eden çalışmalarda ise apsis yarım yuvarlağı 
dış cephesinde kuzey-güney doğrultulu 3.60 m., doğu-batı yönde ise 1.50 m. ve 
1 m. derinlikte açılmıştır. Apsis güney kısmında 1.55 m. çapında bir oyuk tespit 
edilmiş daha sonra oyuk içi boşaltılarak fotoğraflanmış ve tekrar kapatılmıştır.

CG A-2 Mekânı
Cami doğusunda CG 5 No.lu mekânın batısında, A-3 mekânının kuzeyin-

de yer alan mekânda ilk kazı çalışmaları 2013 yılında yapılmıştır. 2018 kazı 
döneminde zemin tespit amaçlı kazılar tekrar başlamıştır. Çalışmalarda ze-
min seviyesinde yapılan inme ve mekân tespit çalışmaları sonucu gün sonu 
ölçümleri şöyledir; kuzey taraf 3.10 m., doğu taraf 2.35 m., güney taraf 2.65 
m., batı taraf 2.20 m.dir. Derinlik 0.80 m.ye ulaşmıştır. 

Mekânın doğu tarafında güneye bitişik 1.25 m. açıklık, batı tarafta ise gü-
ney tarafa bitişik 0.70 m. açıklık bulunmaktadır. 

A-1 (1-3. Bölmeler)
Camii batısında yer alan mekânda daha önceki yıllarda yapılan kazılar 

sonrası mekânda zemin tespiti amacıyla kazılar tekrar başlatılmıştır. A-1 
mekânının kuzeyinde 1. bölme olarak numaralandırılan mekânda kazı ön-
cesi ortalama seviye1.10 m.dir. Mekânın genel ölçüleri ise kuzey duvar 3.20 
m., doğu duvarı 5.60 m., güney taraf 4.50 m., batı taraf 5.60 m.dir. Yapılan 
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çalışmalar sonrasında mekânın genel ölçüleri sabit kalmış ortalama seviye 
2.85 m.ye ulaşmıştır. Mekânın güneyinde bulunan duvarın tehlikeli olması 
nedeni ile ve alt evrede bulunan harçlı duvar örgüsünü göstermek amacı ile 
duvar kaldırılmıştır. A-1 2. bölüm ile ortak olan duvarın yaklaşık 0.80 m.lik 
kısmı alınmıştır. Ayrıca mekânın batı yönde yer alan açıklık önünde ki 0.80 
m.lik toprak tabaka kaldırılmıştır. 

Cami batısında yer alan A-1 mekânının 2. bölmesi olarak numaralandırı-
lan mekânda çalışmalar daha önceki yıllarda yapılmış ve 2018 yılı kazı dö-
neminde tekrar başlatılmıştır. Mekânın çalışmalar öncesi genel ölçüleri şöy-
ledir; doğu duvar 2.55 m., kuzey duvar 4.20 m., güney duvar 4.25 m., batı 
duvar 2.35 m. ve ortalama zemin seviyesi 2.20 m.dir. Yapılan çalışmalarda 
0.60 m. seviye inilmiş böylece toplam seviye 2.80 m.ye ulaşmıştır. 

Camii batısında yer alan A-1 mekânının 3. bölmesi olarak numaralandı-
rılan alanda çalışmalar daha önceki yıllarda yapılmış ve bu kazı döneminde 
tekrar başlatılmıştır. Mekânın genel ölçüleri; kuzey taraf 4.20 m., doğu taraf 
3.50 m., güney taraf 4.20 m., batı taraf 1.85 m., ortalama derinlik ise 1.75 m. 
olarak ölçülmüştür. Mekânda çalışmalar zemin inme çalışması olarak devam 
etmiştir. Çalışmalarda mekânın kuzeyinde bulunan 2.75 m. uzunluğunda 
0,85 m. kalınlığında 0.90 m. yüksekliğindeki alt evrede bulunan duvar doku-
su kaldırılarak, doğu-batı doğrultusunda 2.80 m. uzunluğunda kuzey-güney 
doğrultusunda 1.20 m. genişliğinde taş zemin dokusu ortaya çıkarılmıştır. 
Ortaya çıkarılan taş zeminin ana kayadan yüksekliği 0.40 m.dir.

CB I. Yol
Cami batısında A1 mekânının batı duvarına bitişik yolda önceki yıllarda 

mekânlar arasında tespit edilen yolun gün içerisinde zemin tespit çalışmaları 
kapsamında yapılan çalışmalar sonucu ölçüleri şöyledir; kuzey-güney yönde 
5.10 m., doğu-batı yönde 1.20 m. ve 0.75 m. seviye inilmiştir. Çalışmalar es-
nasında yer yer yoğun harç tabakası gelmiştir. Kazılar esnasında kuzeyden 
güneye doğru 5.90 m. uzaklıkta 1.50 m. uzunluğunda 0.30 m. kalınlığında 
2.10 m. genişliğinde harç tabakası tespit edilmiştir.

C1 G1-2 No.lu Açmalar
C1 sarnıcı güneyinde yer alan G1 mekânı, ilk olarak 2017 yılı kazı se-

zonunda ortaya çıkarılmıştır.  Çalışmalarda mekânın kuzey yönünden do-
ğu-batı 3.10 m., batı tarafında 2.55 m. ve doğu tarafında 2.40 m.lik alanda 
moloz temizliği yapılmıştır.
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C1 sarnıcı güneyinde yer alan G2 no.lu açma, ilk olarak 2017 yılı kazı sezo-
nunda ortaya çıkarılmıştır. Açma, C1 sarnıcının giriş bölümünün açılması ve 
C1 sarnıcı güneyi 1 No.lu mekân ile bağlantısının tespiti amacı ile açılmıştır. 
Çalışma yapılan alanın ölçüleri şu şekildedir; kuzey-güney doğrultusunda 5 
m., doğu batı doğrultusunda 2.30 m. ölçülerinde 0.90 m. derinliğindedir. Ça-
lışmalar açmanın doğu tarafında olmuştur. Genel ölçüleri sabit kalan mekâ-
nın derinliği 1.90 m.ye ulaşmıştır.

C1 D1 No.lu Açma 
C1 sarnıcı doğusunda yer alan açma, ilk olarak 2017 yılı kazı sezonunda 

ortaya çıkarılmıştır. Çalışma yapılan alanın ölçüleri şu şekildedir; kuzey-gü-
ney doğrultusunda 5 m., doğu batı doğrultusunda 2.30 m. ölçülerinde 0.90 
m. derinliğindedir. C1 sarnıcı güneyi 1 No.lu mekânın kapı eşiği ile mekânın 
kuzey duvarı dıştan ortaya çıkarılmıştır. Gün sonunda çalışma yapılan ala-
nın ölçüleri şöyledir; kuzey-güney yönde 2.15, doğu batı yönde 4.60 m.dir. 
Açmanın derinliği 0.70 m.dir.

4. KAZI ALANINDA YAPILAN GEÇİCİ KORUMA ÇALIŞMALARI
2018 yılı kazı çalışmalarının son aşaması olan koruma ve güçlendirme 

çalışmaları; kazı yapılan ve daha önceki yıllarda kazısı tamamlanan ancak 
yıkılma tehlikesi olan bölümlerde gerçekleştirilmiştir. Kısmen yıkılmış olan 
mekânların duvar örgüsü tamamlanmış, zayıf kısımlar ahşap destekler ile 
güçlendirilmiştir.

5. SİLİFKE KALESİ KAZISI 2018 YILI ENVANTERLİK ESERLER
Silifke kalesi kazı buluntuları arasında; seramik, metal, cam, taş, kemik 

eserlere rastlanmıştır. Koruma, restorasyon, belgeleme çalışmaları yapılan 
eserlerden envanterlik olanlar tespit edilerek müzeye teslim edilmiştir (Re-
sim: 13-15).

6. SONUÇ
   2018 yılı kazı çalışmaları; kalenin kuzey ve güneyinde hisarpeçede, kale 

içerisine girişi sağlayan A3-A4 giriş ünitelerinde, A7,8,9,10 mekânlarının iç 
ve dışında, A-18-19 burçlarının dışında, kale içerisinde mescidin doğu- batı 
ve güneyindeki mekânlarda ana kayaya kadar inilerek tamamlanmıştır. Ka-
lede kazısı gerçekleştirilen burç ve mekanlarda restorasyon çalışmaları sür-
dürülmektedir. 
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Resim 1: A-13 ve A-14 Burçları arası hisarpeçe - kazı öncesi.

Resim 2: A-13 ve A-14 Burçları arası hisarpeçe - kazı sonrası. 
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Resim 3: A-14 ve A-15 Burçları arası hisarpeçe kazı sonrası. 

Resim 4: Mescidin doğu-batı—güneyindeki mekânlar.
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Resim 5: Mescidin doğu-batı—güneyindeki mekânlar, detay.

Resim 6: A-8 Mekânı kazı öncesi.
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Resim 7: A-8 Mekânı kazı sonrası.

Resim 8: A9 Kulesi altı,  sarnıç.
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                               Resim 9: A10 Mekânı,  kazı öncesi.

                Resim 10: A10 Mekânı,  kazı sonrası.
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Resim 11: A3-A4 Kale içerisine giriş üniteleri.

Resim 12: Silifke Kalesi hava fotoğrafı, kazı sonrası genel görüntü.
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            Resim 13: Laboratuvar çalışmaları.

Resim 14: Kazı buluntuları, seramik kap.
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Resim 15: Kazı buluntuları, bakır bakraç
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 ALABANDA 2018 

1Ali Yalçın TAVUKÇU*
Akın TEMÜR

Zerrin AYDIN TAVUKÇU
Nisa YILMAZ ERKOVAN

Mesut CEYLAN 
Sinem COŞKUN

Kasım EKER
Ayşe AVLİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü’nün 03.10.2016 tarih ve 2016/9336 sayılı kararı ile verilen izin ve 22.06.2018 
tarih ve E.530809 sayılı ruhsatname çerçevesinde, Alabanda Antik Kenti’nde-
ki kazı çalışmaları, 09.07.2018 - 16.08.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir. Kentteki çalışmalar, agora, bouleuterion ve Doğu Hamamı olmak üzere üç 
farklı alanda sürdürülmüştür. 

1- AGORA
Alabanda antik kenti 2018 yılı kazı çalışmaları, 2017 yılında agoranın ku-

zey kanadında yapılan kazı çalışmalarının devamı niteliğinde gerçekleşmiş-
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lümü Samsun/TÜRKİYE.

  Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYDIN TAVUKÇU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölü-
mü 25240-Erzurum/TÜRKİYE.
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  Arş. Gör. Sinem COŞKUN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Erzu-
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tir. Bu kapsamda agora yapısında sürdürülen çalışmalarda 2017 sezonunda 
tespit edilen kanalların ortaya çıkarılması ve yapının planının daha ayrıntılı 
bir şekilde tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışmalar LXII paftasında sırasıyla g4, ğ4, g3, ğ3, g2 ve ğ2 olmak üzere 
toplamda 6 açmada sürdürülmüştür. Açmaların tamamında seviye inme 
çalışmaları devam ederken g4, ğ4, g3 ve ğ3 açmalarında, özellikle doğu-batı 
ve kuzey-güney yönlü olarak ortaya çıkarılan kanalların temizliğine ağırlık 
verilmiştir. g2 açmasının kuzey ve güney köşesinde uzanan dolgu sütun,  
blok taşlarla örülmüş bir duvar ve hemen duvarın güneydoğu köşesinde 
138x32 cm. ölçülerinde bir kanal tespit edilmiştir. Bu kanalın dolgu duva-
rının altından da devam ettiği gözlemlenmiştir. Çalışmalar sırasında ku-
zey-güney yönlü olarak 4 sıra, doğu-batı yönlü olarak 1 sıra farklı boyutlar-
da künk sistemi ortaya çıkarılmıştır. Kuzey-güney yönlü künk sisteminin 
g3 açmasında yer alan kanalla bağlantılı olduğu (?) düşünülmektedir. Bu 
kanalların ve künk sistemlerinin işlevleri ve dönemleri ile ilgili daha kesin 
bilgiler önümüzdeki sezonlarda yapılacak çalışmalarla verilebilecektir (Re-
sim: 1).
ğ2 açmasında, döküntü şeklinde yoğun tuğla parçaları tespit edilmiş ve 

açmanın en doğusunda yapının doğu duvarına ulaşılmıştır. Duvarın bitişi-
ğinde g4 ve g3 açmalarında da doğu-batı yönlü devam eden toplamda 211 
x 65 cm. ölçülerinde kanalın uzantısı ortaya çıkarılmıştır. Kanalın hemen 
batısında kuzey-güney yönlü bir duvar, bu duvar ve kanalın g3 açmasında 
doğu-batı yönündeki kolu da tespit edilmiştir. Ayrıca ğ2 açmasında -260 
cm. derinlikte zemine ulaşılmıştır. Bunların yanı sıra, profilinin büyük bir 
kısmı kırık olarak ele geçen, 100x35.5 cm. ölçülerinde kabartma şeklinde 
Helios ve Selene’nin betimlendiği çift yüzlü bir köşe konsolu ortaya çıka-
rılmıştır (Resim: 2). Bu yıl agorada yapılan çalışmalarda ikisi envanterlik 
olmak üzere 14 bronz sikke, 3 metal küre formlu ağırlık, 2 pişmiş toprak 
kandil parçası, 1 dokuma tezgahı ağırlığı ve 3 ağırşak, 1 seramik kap, mer-
merden yapılmış bir köpeğin ağzına ait olduğu düşünülen heykel parçası, 
1 heykelin baş kısmına ait parça, 1 heykelin eline ait parça, 1 heykel parçası,  
mermerden yapılmış akantus yaprağının betimlendiği mimari bir parça ve 
mermerden yapılmış Attik-Efes tipinde bir kaide ortaya çıkarılmıştır (Re-
sim: 3). Son olarak alanın drone ile hava fotoğrafları çekilmiş (Resim: 4) ve 
küçük buluntuların çizimleri yapılarak bu alandaki çalışmalara son veril-
miştir (Çizim: 1).
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2- DOĞU HAMAMI

2018 sezonunda Doğu Hamamı’nda yapılan bitki ve çevre temizliğinin 
ardından önceki sezon oluşturulan karelaj çalışmalarına göre açmalarda ka-
zıya başlanmıştır. Bu seneki çalışmalar da genel olarak yapının doğu tarafı-
nın ortaya çıkarılması ve temel seviyesinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu 
nedenle önceki sezon kazısı yapılan OX paftası h6 ve ğ5 numaralı açmalar 
içerisinde bulunan kemerli girişin önündeki dolgu toprak kaldırılmış ve ya-
pının temel seviyesine inilmiş ve yapının plan özellikleri ortaya çıkarılmaya 
çalışılmıştır. Öncelikli olarak h6 numaralı açma içinde bırakılan dolgu toprak 
temizlenmiş yan yana düşen iki açma kenarı eşitlenmiştir. Daha önceki kazı 
sezonunda hypocaust sisteminin tespit edildiği kemerin içi temizlenerek ağız 
kısmı açılmıştır (Resim: 5). 2.38 m. yüksekliğinde ve 1.50 m. genişliğindeki 
kemerin güneyinde önceki sezon iki basamağı ortaya çıkarılmış olan merdi-
venlerin tamamı açılmıştır. Sözü edilen kısmın 201x96 cm. ölçülerinde yarım 
bir kemerle taşınan toplamda 8 adet basamaktan oluştuğu tespit edilmiştir. 
Kemerin bitişiğinde yer alan 8 basamaklı bu kütlenin asıl hamam yapısını 
destekleyen daha sonraki dönemde yapılmış bir payanda olduğu düşünül-
mektedir (Resim: 6).

Kanalizasyon sistemi üzerindeki çalışmalar da h5 açmasında sürdürül-
müştür. Bu alanda kanalizasyon sisteminin üzerini örten 12 yassı taş açılmış 
ve kanal temizlenmiştir. Güney payanda önündeki 4 yassı taş açığa çıkarıl-
mış ve 2.30 m. derinliğe inilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda kanalizasyonun 
binanın çevresini dönerek bir kavis aldığı gözlenmiştir (Resim: 7).

2018 sezonunda bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda korozyonlu ve 
düşük kondüsyonlu 9 adet sikke, seramik parçaları, 2 adet seramik pul, 1 
kırık kandil, 1 adet kemik saç iğnesi ve mozaik parçaları ele geçirilmiştir. 
Bu alandan ele geçirilen mozaik parçaları ve daha önce tespit ettiğimiz ya-
pının iç duvarlarındaki dübel delikleri, pimler ve kaplama harçları ile mer-
mer kaplama levhalarına ait parçalar, Doğu Hamamı’nın oldukça süslü ve 
gösterişli bir yapı olduğunu ortaya koymaktadır. Sezon sonunda açma ke-
narları tıraşlanarak düzeltilmiş, 2017 sezonunda çevresine gerilen tel örgü 
sağlamlaştırılmış, drone ile alanın hava fotoğrafları çekilmiş (Resim: 8 ) ve 
küçük buluntuların çizimleri yapılarak alandaki çalışmalara son verilmiştir 
(Çizim: 2).
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3- BOULEUTERİON
Bu sezon ilk olarak bitki ve çevre temizliği yapılan meclis binası kazıla-

rında geçen yıl oluşturulan pafta ve açma numaralarına göre karelaj sistemi 
tekrar oluşturulmuştur. 2017 yılında LXII paftası, a8 açmasında -75 cm. de-
rinlikte kaldığımız yerden seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. LXII 
paftası b7 açmasının güneybatı köşesinde -100 cm. kotunda profilli bir mer-
mer mimari blok ortaya çıkarılmıştır. 

Meclis binasının güney cephesinde, sahne binası ile ilgili döşemleri bul-
mak amacıyla sahneye paralel olarak batıya doğru ilerlemeye devam edil-
miştir (Resim: 9). Bu çalışmalar sırasında genişliği 140 cm. olan bir kapı or-
taya çıkarılmış ve bu kapının bulunmasıyla ön cephede dört kapı olduğu 
görülmüştür. LXII paftası a7 açmasında bulunan dolgu toprağın atılması 
sırasında yüzeyde düşük kondisyonlu bronz bir sikke ele geçirilmiştir. Or-
kestra üzerine denk gelen a8 açmasındaki çalışmalar -85 cm. derinliğe ulaştı-
ğında bu açmadaki çalışmalar bırakılarak a7 açmasına geçilmiştir. Yürütülen 
çalışmalarda açma içi derinleştirilerek açmanın kuzey tarafında orkestraya 
ait izler aranmıştır. Bununla birlikte a7 açmasında -120 cm. derinlikte yeşil 
sırlı Bizans seramik parçasına rastlanmış, daha sonra açma içerisinde çeşitli 
derinliklerde renkli seramik parçaları ele geçmiştir. Aynı açmanın kuzeyba-
tı köşesinde -150 cm. derinlikte yanık izleri ve cam cürufları gözlenmiş, bu 
alanda yapının güney cephesinden 280 cm. uzaklıkta 120x113x55 cm. ölçüle-
rinde daha önceki sezonda benzerleri bulunan palmet ve bukranion işlemeli 
mimari bir blok ele geçirilmiştir (Resim: 10).

A7 açmasında sahne binası ve orkestrayı bulmaya yönelik olarak yürü-
tülen çalışmalarda çok miktarda blok taş çıkması üzerine bu alandaki çalış-
malar -40 cm. derinlikte bırakılmış ve çalışmalar batıya kaydırılmıştır. Bu 
alanda -240 cm. derinlikte yapının tam ortasında başka bir kapıya daha rast-
lanmıştır. Böylece Halil Ethem Bey’in daha önce belirttiği gibi bu cephede 4 
değil, 5 kapı olduğu ortaya çıkarılmıştır2 (Çizim: 3). Yapının sahne binası ve 
orkestrasına dair izler bulmayı amaçlayan daha sonraki çalışmalar KXII paf-
tası h7 açmasında ve LXII paftası a7 açmasında sürdürülmüştür. Bu yöndeki 
çalışmalar sırasında KXII paftası h7 açmasında -210 cm. derinlikte oturan bir 
erkek heykele ait sol diz parçası bulunmuştur. Çalışmalar, h7 ve a7 açma-
larının seviyeleri birbirine eşitlenerek -230 cm. derinlikte bırakılmıştır. Son 

  Edhem Bey, “Fouilles d’Alabanda en Carie. Rapport sommaire sur la seconde campagne (1905)” In:  ٢
Comptes rendus des seances de I’ Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1905, s. 448.
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olarak yapılan bitki temizliğinin ardından alan drone ile havadan fotoğrafla-
narak ele geçen son bilgiler ışığında yapının planı ve cephe tasarımı yeniden 
çizilmiş ve çalışmalar bu aşamada sonlandırılmıştır (Çizim: 4).

4- DİĞER ÇALIŞMALAR
Kazı sezonu boyunca ele geçen arkeolojik eserler kazı evinde temizlene-

rek fotoğraflanmış, çizimleri yapıldıktan sonra envanterlik ve etütlük eserler 
ayrılarak numaralandırılmıştır.

Son olarak kazısı yapılan alanların, drone ile hava fotoğrafları çekilerek 
belgelenmiştir. Geçen yıl alanların çevresine çekilen tel örgüler sağlamlaştırı-
larak güvenlik önlemleri alınmıştır. 2018 yılındaki çalışmalarda 6 adet envan-
terlik, 42 adet etütlük eser ele geçirilmiş ve Aydın Arkeoloji Müzesine teslim 
edilmiştir.
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Çizim 1: Alabanda agora planı.

Çizim 2: Alabanda Doğu Hamamı planı.
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Çizim 3: Meclis Binası ön cephe çizimi.

Çizim 4: Meclis Binası planı.
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Resim 1: Agora kanal ve künk sistemleri.

Resim 2: Helios ve Selene’nin betimlendiği çift yüzlü köşe konsolu.
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Resim 3: Agoradan ele geçirilen sikke ve ağırlıklar.

Resim 4: Agora hava fotoğrafı.
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Resim 5: Alabanda Doğu Hamamı kemerli bölüm ve hypocaust sistemi.

Resim 6: Doğu Hamamı basamaklı yapı.
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Resim 7: Doğu Hamamı kanalizasyon sistemi.

Resim 8: Alabanda Doğu Hamamı hava fotoğrafı.
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Resim 9: Meclis Binası genel görüntü.

Resim 10: Meclis Binası palmet ve bukranion işlemeli mimari blok.
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2018 YILI ACEMHÖYÜK KAZILARI 

     Yalçın KAMIŞ*

Aliye ÖZTAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yürütülen Acemhöyük kazılarının 2018 
sezonu 03 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1. Kazılar 
esas itibariyle Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkılarıyla yürütül-
müştür. 2018 yılı çalışmalarını kazılar ve korumaya yönelik önlemler olmak 
üzere iki bölüm halinde ele almak mümkündür. 

KAZI ÇALIŞMALARI
2018 yılı kazı çalışmaları yerleşimin MÖ III. binyılın ortalarından itibaren 

gelişiminin izlenebildiği güney yamacında sürdürülmüştür (Harita: 1). Sa-
rıkaya Sarayı’nın hemen güneyindeki yamaç açmalarında, 2011-2015 yılları 
arasında sürdürülen çalışmalar, kentin ETÇ tabaka düzeninin ana hatlarıyla 
tespit edilmesinin yanı sıra XI. tabakaya ait sur sisteminin açığa çıkarılmasını 
sağlamıştır (Resim: 1)2. Bu süreçte sur çevresinde yürütülen araştırmalardan 
elde edilen bulgular, kazılan alanın batı yönünde genişletilmesi zaruretini 
doğurmuştur. Bu çerçevede, 2016 yılından itibaren kazılar AB/ 50-53, ZA/ 51-
53 açmalarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir (Çizim: 1). Böylece güney 
yamaçta açılan alanın büyüklüğü 80x60 m. boyutlarına ulaşmıştır.  

2016 ve 2017 yıllarında AB/ 50-53 ve ZA/ 51-53 açmalarında yürütülen ka-
zılar XI. tabaka surunun sağladığı sağlam zemin üzerine yerleşmiş X-VIII. ta-
bakalara ait çeşitli yapıların tanımlanmasına olanak sağlamıştır. Mimari ola-
rak nispeten dar bir alanda araştırılabilen X. tabakaya ait tek mimari kalıntı, 

* Dr. Öğr. Üyesi Yalçın KAMIŞ, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Ar-
keoloji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE. yalcinkamis@nevsehir.edu.tr

 Prof. Dr., Aliye ÖZTAN, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara/TÜRKİYE, aliyeoztan@hotmail.com.
1 Prof. Dr. Aliye Öztan başkanlığında gerçekleştirilen 2018 yılı Acemhöyük kazılarına, Dr. Yalçın 

Kamış (Kazı Başkan Yardımcısı), Doç. Dr. Remzi Kuzuoğlu, Arkeolog Ayşe Özkan, Koruma Uz-
man Ali Çetin İdil, Mimar Cansen Kılıçöte, Restoratör Muharrem Aydın ile arkeoloji bölümü öğ-
rencileri, Dilek Yüceman, Diler Aydın, Nebi Eren İriyarı, Rahime Akar ve Yasin Emre Palabıyık 
katılmıştır. 2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili uzmanı olarak Aksaray Müze Müdür-
lüğü’nden Arkeolog Fariz Demir görev yaptı. Kendisine katkıları nedeniyle teşekkür ederiz. 

2 Öztan ve Arbuckle: 280.
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AB/51 açmasının kuzeybatı köşesinde yer almaktadır (Çizim: 1). Söz konusu 
kalıntı kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeybatı-güneydoğu yönlerinde uzanan 
60 cm. genişliğindeki iki kerpiç duvardan oluşmaktadır. X. tabakaya ait bir 
odanın doğu bölümünü oluşturan duvarların birleşim yeri, IX. tabakaya ait 
çukurlarca tahrip edilmiştir. Oda içerisinde yürütülen çalışmalarda in-situ 
durumda bir öğütme taşı ile çark yapımı tabak, tankard gibi ETÇ III başlarına 
ait çeşitli tiplerde seramiklere rastlanmıştır. Surun üzerinde ve kazısı yapılan 
açmaların çeşitli bölümlerinde tespit edilen çok sayıda çöp çukuru X. tabaka-
nın bir diğer dikkat çekici özelliğidir.  

AB/51 açmasında sürdürülen çalışmalarda, X. tabaka odasının güney du-
varının hemen üzerine inşa edilmiş IX. tabaka ait bir yapının kuzeydoğu kö-
şesi açığa çıkarılmıştır. Genişliği 45 cm. civarındaki kerpiç duvarların göze 
batan en önemli özelliği, temellerde taş kullanılmasıdır (Çizim: 1). Acemhö-
yük ETÇ tabakalarında sıkça rastlanmayan taş temel kullanımı, önceki yıl-
larda gözlendiği gibi daha çok IX. tabaka yapılarında karşımıza çıkmaktadır. 
2016 ve 2017 yıllarında güney yamaçta yürütülen kazılarda, mimari açıdan 
en güçlü şekilde tanımlanabilen kültür katı VIII. tabaka olmuştur. 2011-2015 
yılları arasında AB/51 açmasında yer alan bölümleri kısmen araştırılan bu 
tabakaya ait yapılar daha geniş alanlarda, detaylı şekilde araştırılmıştır. 2016 
ve 2017 yılları çalışmalarında ZA/ 51 ve AB/51açmalarında birbirine bağla-
nan iki oda taban seviyesine kadar tamamen açılmış ve ZA/51 açmasının ba-
tısında, kesit içerisinde devam eden üçüncü oda kısmen açılmıştır (Çizim: 
1). Yeni kazılan odalar, daha önceki yıllarda açılan odalar ile birleştirilmiş 
ve VIII. tabaka ait mekânların birbiriyle bağlantılı şekilde hafif kavis çizerek 
doğu-batı yönünde uzandığı görülmüştür. 2016-2017 yıllarında kazılan VIII. 
tabaka ait odalara ait duvarlar yer yer 1.50 m. yüksekliğe kadar korunmuş 
olup, üst örtülerinin ahşap dikmelerle desteklendiği oda tabanlarında bulu-
nan ahşap dikme yuvaları ile duvarlardaki ahşap dikme izlerinden anlaşıl-
mıştır. Genişlikleri 45-55 cm arasında değişen kerpiç duvarların iç kısımla-
rının sıvanarak, pek çok defa kireçle badanalandığı görülmüştür (Resim: 2). 
Tamamen açığa çıkarılan odalar birbirine çok yakın ölçülere sahiptir. Her iki 
oda yaklaşık 5.5x4 m. ölçülerindedir. Odalarda göze batan mimari bir düzen-
leme bulunmamaktadır. Ancak iki oda arasındaki geçişi sağlayan 0,9x 0,7 m. 
ölçülerindeki iyi korunmuş bir kapı açıklığı dikkati çekmektedir. 

2016 ve 2017 yılları çalışmaları sadece surun üzerinde yer alan VIII-X. ta-
bakalara yönelik olarak yürütülmemiş, Acemhöyük surunun ait olduğu XI. 
kültür katı da araştırılmıştır. Bu doğrultuda AB/50 açmasının güney bölümü 
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ile AB/51 açmasının kuzeyinde sürdürülen çalışmalar, sura bağlanan yeni 
odaların açığa çıkarılmasını sağlamıştır (Çizim: 1). Odaların içerisinde yü-
rütülen kazılarda bulunan çanak-çömlekler ve diğer buluntular, söz konu-
su mekânların konut işlevi gördüklerine işaret etmektedir. XI. tabakanın sur 
üzerinde ve güney yönünde yayılımının izlenmesi amacıyla ZA-52 ve AB/52 
açmalarında yürütülen kazılar oldukça dikkat çekici sonuçlar üretmiştir. 
Özellikle, AB/52 açmasının kuzeybatı plankarelerinde, daha geç dönemle-
rin faaliyetlerinden fazlaca etkilenmemiş dolgularla karşılaşılmıştır. Burada 
yürütülen kazılarda açmasının batı kesitine doğru devam eden sapan tane-
si grubuyla karşılaşılmış ve kesite giren örnekler, takip eden çalışmalarda 
kaldırılmak üzere koruma altına alınmıştır. Temizlenerek kaldırılan sapan 
taneleri 350 adet civarındadır. Sapan tanesi grubunun yaklaşık 1m kadar do-
ğusunda ise 15-18 yaşlarında bir kadın bireye ait iskelet kalıntısı ile karşıla-
şılmıştır. Birey üzerinde yürütülen antropolojik çalışmalar iskeletin düzenli 
bir gömüye ait olmadığını, öldükten sonra bir süre açıkta kaldığına ve daha 
sonrasında düştüğü pozisyonda üzerinin örtüldüğüne işaret etmektedir3. İs-
kelet üzerinde yürütülen ayrıntılı antropolojik araştırmalar bireyin kafasında 
ve gövdesinde çok sayıda yaralanma izi bulunduğunu ortaya koymuştur4. 
İskeletin yakın çevresinde gerçekleştirilen çalışmalar, bir başka dikkat çekici 
buluntu olan tunç kargı ucunun açığa çıkarılmasını sağlamıştır. Sağlam şekil-
de bulunan dörtgen kesitli kargının benzerleri ETÇ’nin ikici yarısına tarihle-
nen çeşitli merkezlerden bilinmektedir.

2016 ve 2017 yıllarında, ETÇ tabakalarının XI. tabaka surunun güneyinde-
ki yayılımının tespit edilmesi amacıyla, ZA/52-53 ve AB/52-53 açmalarında 
sürdürülen kazılar, IX. tabakadan itibaren yerleşimin surun dışına doğru taş-
maya başladığını ortaya koymuştur. Ancak, höyüğün güney eteğinde bulu-
nan söz konusu alanların sonraki dönemlerde, özelliklede modern Yeşilova 
kasabasının 16. yüzyılda kuruluşundan itibaren ağır bir şekilde tahribata uğ-
ramış olması bütünlüklü verilerin elde edilmesini engellemiştir. Nitekim bu 
açmalarda çok sayıda geç dönem yapı temeli ve büyük boyutlu çöp çukurları 
açığa çıkarılmıştır.

Acemhöyük 2018 yılı kazıları, XI. tabaka suru ve onunla bağlantılı arkeo-
lojik kontekstlerin daha yakından anlaşılması amacıyla, ZA/52-53 ve AB/52-
53 açmalarında yürütülmüştür. Bu açmalarda, 2016 ve 2017 yıllarında başla-

3 Erdal 2017: 106. 
4 Erdal 2017: 108-110. 
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tılan çalışmalar sürdürülerek üst katmanlar kaldırılmış ve surun güneyinde 
alt seviyelere inilmiştir. Bu amaçla, öncelikle AB/52 açmasında 2016 yılında 
tespit edilen sapan tanesi grubunun devamı açılmış ve yine aynı açmada açı-
ğa çıkartılan iskelet kalıntısının bulunduğu plankarelerde derinleşilmiştir. 
Sapan tanelerinin bulunduğu alanda 2016 yılında açığa çıkarılan örneklere 
ek olarak yaklaşık 150 adet sapan tanesi daha bulunmuş, böylece aynı yerde 
açığa çıkarılan sapan tanesi sayısı 500 civarına ulaşmıştır (Resim: 3). Sapan 
tanelerinin ve iskelet kalıntısının bulunduğu alanlarda devam e irilen çalış-
malar, söz konusu kontekstlerin arkeolojik niteliklerinin de aydınlatılmasını 
sağlamıştır. Buna göre, gerek sapan tanelerinin gerekse de iskelet kalıntısının 
bulunduğu alanların XI. tabaka surunun önüne açılan çukurlara ait olduğu 
anlaşılmıştır. Bu çukurlar, olasılıkla XI. tabaka surunun ve yerleşiminin tahri-
batına yol açan olayın hemen ardından açılmış ve içleri sapan taneleri ve yer-
leşim molozuyla doldurulmuştur (Resim: 4). Yukarıda değinilen kadın birey 
de bu esnada düzensiz bir şekilde çukura bırakılmış olmalıdır.    

ZA/52 ve AB/52 açmalarında 2018 yılında yürütülen kazılar, XI. tabaka 
sur yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlamış ve genişliğinin önceki yıllarda 
tespit edilenden daha fazla olduğunu ortaya koymuştur (Resim: 2). Surun 
ZA/52 ve AB/52 açmalarındaki genişliği 7 metreyi aşmış ve korunan yüksek-
liği 2 metreye ulaşmıştır. Bu durum, surun doğuya doğru uzanan yaklaşık 5 
m. genişliğindeki daha dar bölümlerinin takip eden tabakalar ve modern Ye-
şilova yerleşimine ait evlerce tahrip edilmiş olabileceğine işaret etmektedir. 
2018 yılı çalışmalarıyla birlikte Acemhöyük güney yamacında açığa çıkartılan 
XI. tabaka surunun doğu-batı yönündeki uzunluğu 75 metreye ulaşmıştır.

Güney etekte, ZA/52 ve AB/52 açmalarında gerçekleştirilen çalışmalar, 
surunun üzerinde yer alan VIII. ve IX. tabakaya ait mimari kalıntıların sı-
nırlı alanlarda da olsa incelenmesine olanak sağlamıştır. IX. tabakaya ait tek 
yapı kalıntısı, ZA/52 açmasının kuzeybatısında açığa çıkarılmıştır. Bu yapı 
kalıntısı, güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzandığı anlaşılan bir binanın gü-
ney köşesini meydana getiren duvarlardan ibare ir (Çizim: 1). 2016 ve 2017 
yılları çalışmalarında, AB/51 açmasında açığa çıkartılan odaya ait köşe bö-
lümüyle aynı doğrultudaki duvarlar olasılıkla aynı yapıya ai ir. ZA/52 ve 
AB/52 açmalarında, 2016 ve 2017 yıllarında açılan odaların hemen güneyin-
de yürütülen kazılarda, yine bu tabakayla bağlantılı olması gereken ve bu 
odalara paralel şekilde uzanan yeni mekânlar açığa çıkartılmıştır. Yukarıda 
kısaca değinildiği gibi, ZA/52 ve AB/52 açmalarının XI. tabaka suruna gü-
neyden bitişik plankareleri daha az müdahale görmüş arkeolojik dolguları 
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barındırmaktadır. Fakat bu açmalarda surdan güneye doğru uzaklaşıldıkça 
Yeşilova Kasabası sakinlerince inşa edilen evlere ait temel kalıntıları ve bü-
yük boyutlu çöp çukurlarıyla karşılaşılmaktadır (Çizim: 1). 2016 ve 2017 yılı 
çalışmalarında gözlenen bu durum, ZA/52-53 ve AB/52-53 açmalarında 2018 
yılında gerçekleştirilen kazılarda da aynı şekilde devam etmiştir. Mimari ka-
lıntılar dışında, 2018 yılı ZA/52 açması çalışmalarında modern tahriba an 
uzak kalabilen çeşitli çukurlar tespit edilmiştir. Bunlardan ilki, açmanın 3/b 
plankaresinde surun hemen önünde suru keser şekilde açığa çıkarılmıştır. 
AB/52 açmasında tespit edilen çukurdaki gibi, bu çukurda da bir sapan ta-
nesi grubuyla karşılaşılmıştır (Resim: 5). Çukura çeşitli boyutlardaki sapan 
tanelerinin yanı sıra çanak çömlek parçaları ve hayvan kemiklerinin doldu-
rulduğu görülmüştür. Bu çukurda karşılaşılan bir diğer buluntu ise siyah as-
tarlı ve perdahlı gaga ağızlı testiciktir (Resim: 6). Çukurlardan ikincisi ZA/52 
açmasının 7/f plankaresinde yer almakta olup, 75 cm. çapındadır. IX. katın 
küllü dolgusuna açılan çukurda, çeşitli tiplerdeki çanak çömlek parçalarıyla 
birlikte obsidyen parçaları, bir adet taş havaneli, bir adet ocak ayağı parça-
sı, üç adet ağırşak ve ayakları kırıldığı için atılmış üçayaklı çömlek/tencere 
bulunmuştur (Resim: 7). Çukurun konumu ve içinden ele geçen kırmızı bo-
yalarla yapılmış kafes motifi bezekli çömlek gövdesi, çukurun VIII. veya VII. 
tabakaya ait olması gerektiğine işaret etmektedir.

2018 yılında, surun üzerinde ve çevresinde yürütülen çalışmalar, daha 
önceki yıllarda sayısı 1000’i geçen kilden sapan tanelerine yeni örneklerin 
eklenmesini sağlamıştır. ZA/52 ve AB/52 açmalarında sürdürülen çalışmalar-
da, gruplar veya tekil örnekler halinde yaklaşık 200 adet sapan tanesi daha 
bulunmuş ve böylece bugüne kadar açığa çıkarılan örneklerin sayısı 1300 
civarına ulaşmıştır. Bu rakama parçalar halinde ele geçirilen örnekler dâhil 
değildir. Parça halinde ele geçirilen örnekler, sapan tanelerinin içyapısının 
gözlemlenmesine olanak sağlamış ve bazı sapan tanelerinin hamuruna obsi-
diyen parçalarının karıştırıldığı görülmüştür. 

2018 yılı çalışmaları sonucunda, ZA/52 açmasının modern tahriba an 
uzak, sura yakın bölümünde ortaya çıkan 5,5 m. yüksekliğindeki kesit, 
Acemhöyük’ün bu kesimdeki VIII-XI. tabakalarına ait stratigrafik bağlantı-
larının açık bir şekilde takip edilebilmesini sağlamıştır (Resim: 8). Buna göre, 
savaş sonucunda tahrip edilen XI. tabaka surunun hemen üzerine kurulan X. 
tabaka, sınırlı bir alanda araştırılmış da olsa surun kullanımdan çıktığına işa-
ret etmektedir. IX. tabakada ise yerleşimin güneye doğru daha da genişlediği 
sur üzerine inşa edilen yapılardan anlaşılmaktadır. Çeşitli türlerde benzer 
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buluntuların açığa çıkarıldığı X. ve IX. tabakalar, birlikte ele alındıklarında 1 
metreyi geçen bir kültür dolgusu ortaya çıkmaktadır. IX. tabakaya ilişkin bir 
diğer dikkat çekici husus ise kesitin yanı sıra kazılan alanın hemen hemen 
tamamında izlenebilen ve yer yer 1 metre yüksekliğe ulaşan yoğun küllü bir 
katman tarafından örtülmesidir. IX. tabaka yerleşimine ait yoğun miktarda 
çanak çömlek ve kemik parçalarının yanı sıra çeşitli tiplerde buluntulara rast-
lanan küllü dolguda 2018 yılında açığa çıkarılan en dikkat çekici buluntular-
dan biri, üçgen başlı Kültepe tipi alabaster idolun baş parçasıdır (Resim: 9). 
Acemhöyük’te önceki yıllarda VIII. tabakada da örnekleri bulunan Kültepe 
tipi idol parçaları, Acemhöyük’ün IX ve VIII. tabakalarının Kültepe’nin 12 
ve 11. tabakalarıyla aynı zaman dilimine tarihlenebileceğini göstermektedir. 
IX. tabakayı örten yoğun küllü katman, Acemhöyük’te ETÇ III içlerinde ger-
çekleşen bir başka bir yıkım olayının gerçekleştiğine işaret etmektedir. IX. 
tabakaya ait küllü dolgunun üzerine oturan VIII. tabaka, mimari açıdan bu 
kesimde en iyi korunmuş tabakalardan biridir. Dolgu yüksekliği yer yer 2 
metreye yaklaşan VIII. tabaka buluntuları ana hatlarıyla IX. tabakayla para-
lellik göstermektedir. 

2016-2018 yılları arasında AB/50-53 ve ZA/51-53 açmalarında yürütülen 
çalışmalarda açığa çıkartılan çanak çömleklerle birlikte bulunan çeşitli tip-
lerdeki buluntular XI-VIII. tabakaların kronolojik çerçevesinin çizilmesini 
sağlamıştır. Buna göre, söz konusu tabakaların ETÇ II’nin sonlarından ETÇ 
III’ün erken evresinin (ETÇ IIIA) sonlarına kadar uzanan bir zaman aralığına 
tarihlenebileceği ortaya çıkmıştır.   

  
KORUMA ÖNLEMLERİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
2018 yılında kazısı yapılan alanlarda açığa çıkarılan tüm kalıntılar önceki 

yıllarda olduğu gibi jeotekstil ile örtülerek koruma altına alınmıştır. Kazı sıra-
sında açığa çıkan atık toprak, kazı sonunda sit alanı dışına taşı ırılarak alan te-
mizlenmiştir. Koruma önlemleri kapsamında devam e irilen bir diğer faaliyet, 
Acemhöyük saraylarının yanmış kerpiç ve cüruflarının açık hava koşullarında 
bozulmalarının önlemek için 2015 yılında başlatılan çalışmadır. Konservasyon 
uzmanı Ali Çetin İdil tarafından sürdürülen çalışmada, Sarıkaya Sarayı’nda 
küçük bir alanda gerçekleştirilen uygulamanın sonuçları izlenmiştir.     

2018 yılı çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında, Acemhöyük sit alanı 
girişi ve içindeki bazı alanlara konulmuş uyarı ve bilgilendirme levhalarının 
hava koşullarından etkilenmiş olanları yenilenmiştir.
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PRELIMINARY REPORT ON THE 2018 
EXCAVATION SEASON AT UŞAKLI HÖYÜK 

(YOZGAT) 

Anacleto D’AGOSTINO
Valentina ORSI*

THE SITE
In 2018 the eleventh season of work was carried out at Uşaklı Höyük, in 

the NorthCentral Anatolian plateau1. Uşaklı is located 20 km east of Yozgat, 
in a small valley bordered by hills of diff erent altitude and crossed by two 
small streams, the larger of which is the Eğri Öz Dere that runs west to east. 
The site is ten hectares, of ovoid shape and can be seen from all the surround-
ing heights and from the bo  om of the eastern part of the valley, over a rela-
tively long distance. There is a central mound surrounded on its west, north 
and east sides by a ten-meter-high terrace with gently descending slopes; the 
diff erence in height between the terrace and the top of the mound with steep-
er slopes is eighteen meters. The results of the surface survey (2008-2012) and 
excavations (2013-2018) allow us to reconstruct the history of occupation, in 

* Anacleto D’AGOSTINO, University of Pisa, Pisa/ITALY, anacleto.dagostino@unipi.it; 
 Valentina ORSI, University of Siena, Siena/ITALY, valentina.orsi@unisi.it.
1 Our thanks go the the Ministry of Culture and Tourism that granted the permit of excavations, its 

representative, Özcan Șimşek from Istanbul Archaeological Museum, and to Hasan Şenyurt, dire-
ctor of the Yozgat Museum, for their support and precious advice. The 2018 excavation season was 
possible thanks to fi nancial support granted by the Ministry of Foreign Aff airs of the Italian Re-
public, the Foundation OrMe - Oriente Mediterraneo and University of Florence. The collaboration 
with the University Bozok of Yozgat was active and productive, involving directely the professors 
D. Taşkan and A. Kaharaman Çinar in the activity of the expedition. Archaeologists, specialists and 
students from University of Florence, Pisa, Siena, Yozgat, Çorum and Kırşehir, directed by prof. 
Stefania Mazzoni (M. Kibaroğlu deputy director), contributed to the excavations and topographic 
activities and work on the po  ery analysis. Some students (İ. Erdal, C. Baran, U. Atik, G. Özkan, 
M. Büyükkurt, V. Bayar, Y. Canbolat form Bozok University, T. Harun from Ankara Universitesi) 
took part in a formative stage of work on the history and archaeology of the site and its region, the 
methodology of the archaeological research, the functioning of the technical procedures of data 
acquisition, and the registration and elaboration of data. From this year Prof. Yilmaz Selim Erdal 
from Ankara Hace  epe University is the offi  cial anthropologist of the expedition. This report is the 
product of teamwork in which the eff orts and dedication of all team members and workers came 
together: our gratitude goes to all of them.



162     ............................................................................................................

broad terms for some periods and in more detail for others2. A part form 
some sherds dating doubtfully to the Late Chalcolithic/Early Bronze Age and 
others to the O  oman period, the main evidence relates to the time range  
from the late Early Bronze Age to the fi rst centuries of the Common Era3. The 
earliest phase of occupation, dating to the late 3rd millennium and the begin-
ning of 2nd, is documented only by po  ery sherds in secondary contexts and 
on the surface, and the coeval layers have not yet been reached in the excava-
tion trenches, probably because they were removed by the later building ac-
tivities of Hi  ite date. The Late Bronze and Iron Ages are be  er documented 
with the fi nding of portions of large buildings and the remains of houses, in 
stratigraphic sequence. The more recent phases, dating to the Roman period, 
are documented by houses, exposed on the lower terrace, and, in all probabil-
ity, the largest architectural structures identifi ed by the geophysical prospec-
tion. Within this sequence we are not able to recognize if breaks in continuity 
happened but if so, apparently they were not substantial. 

The 2018 excavations in Area D produced meaningful evidence of the 
earliest phases of the Iron Age and the change of se  lement at the turn of 
1st millennium BC (Fig. 1); in Area A other portions of the large Building II 
have been exposed, adding other details to reconstruct its layout. The way 
the se  lement changed after the fall of the Hi  ite state remains still obscure 
but some elements suggest that at least in this part of the site a new form of 
occupation arose.

AREA D
This area, located halfway up the southern hillside of the höyük, yielded 

the external wing of Building III, dating to the Hi  ite period. It occupies a 
prominent topographical position and can be a potential candidate for an 
offi  cial and adminsitrative building. Between 2015 and 2017, excavations 
documented two rows of east-west-oriented rooms of which the fl oors and 
the lower part of the walls are preserved, with traces of a severe fi re that 
caused its destruction. The southern limit of the building, which is terraced 
and adapted to the shape of the mound, is marked by a wall of large granite 
boulders, downslope from the room fl oors. Unfortunately no objects have 

2 Mazzoni and Pecchioli 2015; Mazzoni, D’Agostino, Orsi 2019.
3 D’Agostino and Orsi 2015, 166-182.
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been found on the fl oors, which suggests that the building was abandoned 
before its fi nal destruction. 

The target of the 2018 season of work in Area D was to understand the 
development of the occupation following the abandonment and destruction 
of Building III. For this reason, we focused digging operations on the north 
of the room 433 exposed in 2017, in order to secure of an area not covered 
by the Iron Age stone glacis, here only partially preserved, the construction 
of which disturbed the earlier layers in other sectors of Area D. Here, as in 
the central and western portions of excavation area, the burnt remains of the 
Hi  ite Building III were leveled and the area rese  led. The area object of 
excavations is very limited in size, partially eroded, and does not give us any 
clear idea of the typology of houses and quality of occupation but provide a 
good sequence of at least fi ve architectonic phases that follow one another 
without gaps and characterized by similar features of soil compositions and 
quality of constructions. However some general and preliminary remark can 
be made. The earliest structures consists of round pits and relics of dwellings, 
with some fl oors in beaten earth (Fig. 2). In the course of the time the se  led 
area grew and in recent layers the constructions are more dense, leaving li  le 
room to open-air spaces (Fig. 3). Some retaining small walls are intended 
to strengthen the slope of the ancient mound and allow passage along its 
edge, connecting the diff erent houses (Fig. 4). The Iron Age layers have been 
disturbed by the building activities of Late Iron Age date and mainly by the 
movements of soil necessary to build the large stone glacis surrounding the 
upper part of the mound, intended to reinforce the slope and make the top 
of the mound more suitable for a planned rese  lement. We don’t know if the 
glacis, exposed only in its external and eroded surface, also had a defensive 
purpose and was part of a more large structured device including a citadel 
wall on its top. 

The fi rst preliminary results of radiocarbon determinations of samples of 
a wooden post found in situ in room 433 of Building III gave us dates con-
sistent with the preliminary observations of the ceramic repertoire associat-
ed with the foundations and the layers fi lling the rooms. Although the time 
span is still large, we can however confi rm a date around the16th and 13th 
centuries for construction and use of this structure. Further research on other 
contextual samples currently in progress and the dendrochronological anal-
ysis will allow specialists to be more precise in dating, restricting the range 
of possibility. 
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The results we obtained in the last season of work are productive in terms 
of stratigraphic sequence and associated materials (Fig. 5). The preliminary 
analysis allows us to identify an Early Iron Age po  ery production, both 
hand-made and painted. The Middle Iron Age assemblage is well-articulat-
ed and comprises various shapes and technological characteristics that have 
been grouped in distinct wares, and in some case could be considered good 
markers of relative chronology. As for the hand-made painted assemblage, 
more types have been identifi ed and the repertoire of shapes and fi nishing 
technique is growing, suggesting a greater importance of the local active con-
tribution to the renovation of the po  ery horizon at the beginning of the Iron 
Age (Fig. 6). Of particular interest is also the identifi cation of diff erent stylis-
tic variants within the so-called Silhoue  e or Alişar IV ceramic repertoire of 
Middle Iron Age date, giving us information about the relative chronology 
(Fig. 7). Also the Late Iron Age repertoire of sherds has been object of deep 
analysis and we are starting to understand more about its articulation and 
composition.

AREA A
The excavations carried out between 2013 and 2017 in Area A exposed 

architectural remains pertaining to a large building (Building II) that shows 
a complex layout with diff erent units (Fig. 8). Only the groundwork built 
in large granite boulders and the sub-foundation structures in middle-sized 
stones have been preserved a few centimeters below the topsoil. This super-
fi cial position of the massive remains left from the collapse of the enormous 
building, which has kept them visible, is due to the reuse of mudbricks and 
stones for building materials over the course of centuries, starting from the 
Iron Age onwards and recently the tampering caused by ploughs and trac-
tors for agricultural activities. 

Even though the elevation of the wall is not preserved and only the foun-
dation structures are, in two cases portions of the room fl oors have been 
found and consist of beaten earth with loose tiny gravel. In the last season 
another interesting feature related to the fl oor of an external space was dis-
covered, individuating the ground level. A portion of the large court which 
develops east of the central body of Building II is paved with a mosaic cob-
bled fl oor made of pieces of stones arranged in groups by color (white, black 
or dark blue and red, two yellow pieces) and following alternating triangular 
pa  erns (Fig. 9). The fl oor is partially preserved and covers an area of 7.19x3 
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m, with the orientation of the long side NNE-SSW. This is a unique fi nding 
of its kind4. In fact we know that mosaic fl oors made of small river pebbles 
are typical features of Phrygian and Syro-Hi  ite and Neo-Assyrian architec-
ture5 in the Iron Age but until now no specimen of Late Bronze Age had be 
known in the Ancient Near East. The mosaic fl oor of Uşaklı is characterized 
by the use of larger pieces of stones compared to the small river pebbles of 
other later sites and the arrangement of geometrically disposed triangular 
motifs also represents a distinctive trait, as the Phrygian mosaic fl oors show 
more complex asymmetric pa  erns and the other Near-Eastern specimens 
are dominated by the checkerboard motif. This raises new questions about 
the models that inspired the Iron Age mosaic fl oors and moves back in time 
the fi rst appearance of a variant of this decorative technique in central Anato-
lia of Late Bronze Age alonside the Greek and Aegean specimens6.

A large foundation wall, WNW-ESE oriented, not well preserved, departs 
from the southeastern corner of the building that excavations have exposed 
so far (Figs 10 and 11). The limits of the wall towards the slope of the terrace 
lay on a probable outcrop of virgin soil or, alternatively, a base formed by 
virgin soil that can suggest the building was erected in prominent position 
in relation to the rest of the lower town and evidently the surrounding fi elds. 
This evidence, together with the traces of some preparatory work revealed in 
the 2013 season in a small sounding on the north-eastern side of the structure, 
indicate that extensive leveling of the irregularities of the ground was needed 
to prepare the site where the building was planned to be constructed.

CONCLUDING REMARKS
The fi nding of the mosaic stone fl oor confi rms the peculiarity of Building 

II, on the lower terrace, and documents an interesting experimentation in ar-
chitectural features that characterized the Late Bronze Age at Uşaklı. It is an 
unusual solution to decorate a fl oor not a  ested elsewhere in Hi  ite architec-
ture, even though pebbles and fl agstones in relations to open spaces, rooms, 
street and passages have been used in sites such as Kuşaklı, Ortaköy and 
Boğazköy, for example. In our case the fi nding context, namely the court of a 
building that could be interpeted as a temple and – if the suggested identifi -
cation of the site with the city of Zippalanda is confi rmed by future research 

4 D’Agostino, forthcoming.
5 Young 1965; Bunnens 2016.
6 Podzuweit and Salzmann 1977; Salzmann 1982.
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– may be the temple of the Storm God mentioned in the wri  en sources, pro-
vides a peculiar background for an unconventional work. 

The change of quality and dimension of structures and contextually the 
appearance of a new po  ery production on the mound is a marker of a gener-
al se  lement reorganization. The destruction of Building III probably meant 
the end of an important monumental architectural phase linked to the urban 
shape that the Hi  ites gave to the site and its organization. This urban con-
ception with its massive public structures started to be deeply modifi ed, in 
part compromised and drastically reduced in dimension and signifi cance, 
marking the beginning of a crisis period. From an archaeological point of 
view the crisis period experienced by the se  lement is materialized by the 
destruction of the Hi  ite building and its lack of reconstruction and the new 
phase is identifi ed by a clear change in the quality of constructions and func-
tion, in the layers covering the Building III remains, showing the features of 
a village. This of course marks the period after the collapse of the Hi  ite state 
organization, inaugurating the beginning of the Iron Age.
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Fig. 1:  Uşaklı Höyük and the excavation areas. From south-east.

Fig. 2: Area D, Middle Iron Age floor and walls. From east.
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Fig. 3:  Area D, Middle Iron Age walls. From south-west.
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Fig. 4: Area D, Middle Iron Age walls and floors. From west.

Fig. 5:  Area D, Middle Iron Age kitchen pot.     
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Fig. 6: Area D, Early Iron Age hand-made painted po ery.

Fig. 7:  Area  D, Middle Iron  Age painted po ery (Silhoue e or Alişar 
IV style) from 2016-2019 seasons.
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Fig. 8: Area A, Building II. General view at the beginning of the excavation season. 
The workers mark the limit of the 2018 trench. From east.

Fig. 9: Area A, Building II. The mosaic stone floor. From south-east.
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Fig. 10: Area A, Building II. The foundation wall exposed in 2018. From south-east.

Fig. 11: Area A, Building II. The foundation wall exposed in 2018. From west-north-west.
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ELAIUSSA SEBASTE 2018

Annalisa POLOSA*

Research in Elaiussa focused, in 2018, on the areas whose excavations start-
ed in the previous seasons: the Basilica of the Public Area, the Little Baths, the 
Northern Promontory and the Southwestern Necropolis (fig. 1).

In the Basilica of the Great Baths (fig. 2), the excavations concentrated on 
the Northern nave and the narthex. In the Northern nave the floor in opus 
sectile has been brought to light as well as the door who gave access to the 
narthex. The excavation of the narthex was restricted for technical reasons 
to the northern sector. However, here, architectural fragments pertaining to 
arches and to the narthex’ roof have been brought to light,  accumulated in 
the fillings due to modern works, either for the construction of the road, ei-
ther for the arrangement of the area for agricultural purposes. The northern 
sector of the narthex has been entirely excavated, and restituted the floor, 
paved with limestone slabs framing opus sectile carpets. At the Northern edge, 
a stair, whose first four steps and a landing have been found, leading to the 
upper gallery (fig. 3)1. Under the arch a plain sarcophagus was placed, unfor-
tunately broken and pilled in modern times. The narthex was closed on the 
façade by the wall in opus quadratum originally pertaining to the palaestra of 
the Roman Baths, confirming the re-use of earlier structures in the construc-
tion of the church. Among the materials that have been  found in the filling 
layers of the area are two fragments of a funerary inscription (fig. 4), whose 
text mentions a somatotheke. 

The results of the excavations open the question of the relationship be-
tween the complex of the basilica of the Great Baths and the double-apse 
basilica of the Agora: the construction of the two churches may be interpreted 
as the result of a single building program.

* Annalisa POLOSA, Sapienza Università di Roma. Roma/ITALY, annalisa.polosa@uniroma1.it
 I wish to thank Kültür ve Turizm Bakanlığı, and Mersin Büyükşehir Belediyesi and Erdemli Bele-

diyesi for their support. Thanks also to Türk Traktör who provided an earthmoving machine for 
the cleaning of the archaeological area.

1 See Hill 1996: 16-18.
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In the southwestern necropolis, the investigation of the furnace fund dur-
ing 2017 campaign has continued. Very little can be said about its functions, 
but, as other structures that have been found in the area, it witnesses the late 
use of this sector of the ancient city for productive purposes. A sounding has 
been made, north of the one in which last year a street had been found. Here, 
we found a structure  oriented WE, with a wall made of a mortar core and 
small blocks masonry. In the layers leaning on the wall a significant amount 
of murex shells (fig. 5), suggesting an activity of extraction of purpura, attest-
ed for the first time in Elaiussa2.

In the Little Baths the excavation concerned the sector east of the frigidarium 
(fig. 6).  After removing the collapse layers the stratigraphy of the area revealed 
the presence of a sequence of accumulation layers composed by small blocks, 
tiles fragments and several pottery fragments. In one of the layers a capital 
with smooth leaves of Early-Byzantine period has been found (fig. 7). In the 
South-Western corner, a layer characterized by several pottery, bone and glass 
fragments in a clayey matrix soil has been found, that was interpreted as a 
voluntary rubbish deposit. The layer covered a floor preparation realized in 
limestone slabs, that had been removed in the past, so only two slabs have been 
found still in situ. The topography, finds and arrangement of the area make it 
possible to interpret it as a corridor serving the frigidarium’s area.

In the area of the Northern promontory, the excavation of the building 
partially brought to light during 2017 campaign continued (fig. 8). The shape 
of the broadly circular structure that had been identified as a lighthouse has 
been clarified. A part of it is founded on the remains of walls having an or-
thogonal orientation; the other sections lay on a filling made of earth and 
small blocks, suggesting that it pertains to a late arrangement of the area.

The research showed that the building seems to be arranged around a 
square courtyard, with pillars in the center. The excavation of the room adja-
cent to the room with mosaic discovered last year brought to light a sequence 
of structures, all having the same orientation, starting with a wall in polygo-
nal technique (fig. 9), and continuing with walls in opus quadratum; in a later 
phase the building was re-arranged, and the rooms divided by structures 
made in small blocks. Some traces of colored plaster have been found, togeth-
er with sherds of Hellenistic and early Imperial times. 

2 For murex industry in Southern Anatolia see C.A. Aygun, Andriake Mureks Boya Endüstrisi / 
Andriake murex dye industry, Istanbul 2016.
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The results of the excavations, and the find of Hellenistic building tech-
niques, confirm the development of the core of the ancient city in this area; 
future research will throw light on the relation between the Harbor Baths, on 
the sea level in the inner part of the harbor basin, and the structures on the 
top of the promontory.

For a better understanding of the topographical grid in the unexcavated 
sectors of the city, this year some geo-magnetic research has been carried out, 
along with survey aimed at the updating of infra-site GIS. The procession of 
magnetic data revealed the presence of linear magnetic anomalies, that are 
oriented with the structures placed on the eastern and western side of the 
promontory, but not with the walls of the church. This may suggest that this 
area was not intensively re-arranged from Late Roman times on. On the other 
hand, the survey on the promontory seem to show the remains of a series of 
structures, with the same orientation of the building we are excavating, on 
the sea-side, that could be tentatively identified as stoai for their shape. 

Geo-magnetic research has also concerned the centre of the promontory, 
in the area close to the Byzantine Palace and the Little Baths (fig. 10). In grid 
2 linear magnetic anomalies intersect orthogonally and seem to denote a set 
of regular structures not oriented with those present on the ground. In grid 3, 
the map shows a series of linear magnetic anomalies oriented with the walls 
of the Palace.

Restoration activities involved opus sectile and mosaics in the areas of the 
Agora, Theatre, and the Harbor Baths. In these sectors, according to the pro-
gram of systematic analysis of the state of preservation of the floor decora-
tion, the operations necessary to warrantee the safety of sectilia and mosaics 
have been carried out: these involved preliminary cleaning of the preparation 
surfaces and replacing of both mosaics and sectilia, consolidation and bor-
dering of the decorations. In the area of the agora, the floors was particular-
ly damaged in the rooms beside the western wall, while the mosaics of the 
residential building under the eastern sector of the theatre’s cavea  required 
reinforcing of the preparation layers (fig. 11).

The update of GIS combined topographical survey and the filing of the 
information we have recorded up to present on archaeological remains, both 
buildings and architectural fragments, both on the mainland and the prom-
ontory (fig. 12). These operations will allow the improving of the general 
plan of the ancient city and help in the interpretation of the structures.
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Anthropological analysis has been carried out on the bones found in the 
tomb that had been found in 2017 season close to the transept: this contained 
the remains of at least four persons, three adults and a child. The dead that 
had been buried in the central nave was a young girl in good health condi-
tions. The context is still being studied, but this burial must be assigned to the 
period after the collapse of the church, when a small chapel had been built in 
the central apse.

On the northern promontory, a path has been designed and partly put in 
place (fig. 13). It is intended as a new visiting walk, starting in the archaeolog-
ical excavated area and continuing on the sea-side, along the reef, allowing 
to integrate the discovery of natural environment on the sandy dune, with its 
flora and fauna.

Last, an initiative of Erdemli Belediyesi, the  Tiyatro Festivalı, took place 
at Elaiussa on August 2018 (fig. 14), an event which lasted three days during 
which theatre pieces and classical music’s concerts have been performed in 
the ancient theatre of Elaiussa. At this aim, the safety of both monument and 
spectators has been ensured, and in 2018 season further operations in order to 
allow the use of the structure have been carried out. The involvement of local 
administrators and the attending of public to cultural events in the ancient 
site makes preservation and enhancing of the site easier and more significant.
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Fig. 1: Elaiussa General Plan.
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Fig. 2: Basilica of the Great Baths.

Fig. 3: Staircase and sarcophagus in the narthex.
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Fig. 4: Funerary inscription from the narthex.

Fig. 5: Southwestern Necropolis murex shells.
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Fig. 6: Li le Baths.
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Fig. 7: Byzantine capital from Li le Baths.
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Fig. 8: Northern Promontory.
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Fig. 9: Sequence of structures on the Northern Promontory.

Fig. 10: Geomagnetic research grids.
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Fig. 11: Mosaic restoration in theatre’s area.

Fig. 12: GIS update.
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Fig. 13: Visitors’ path on the Northern Promontory.

Fig. 14: Festival in the Ancient Theatre.
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2018 YILI PANAZTEPE KAZILARI

Armağan ERKANAL-ÖKTÜ*

Rıza TUNCEL
Şeyma ALAY

Panaztepe örenyeri günümüzde İzmir İli, Menemen İlçesi, Maltepe ile 
Kesik mahalleleri sınırlarına girmekte (Plan: 1), Yeditepeler olarak da anı-
lan bölgenin kuzeydoğu ucunda doğal bir tepe ve yamaçları üzerinde yer 
almaktadır. Bu yerleşim ve mezarlıkta arkeolojik araştırmalar 1985 yılından 
itibaren1 düzenli olarak sürdürülmektedir. İzmir körfezinin kuzey kesiminde 
stratejik bir konuma sahip olan bu ada yerleşimi2 bazı kesintilerle birlikte Er-
ken Tunç Çağından Osmanlı Dönemine kadar iskân görmüştür. 

2018 yılı kazı çalışmaları 17.07.2018-14.09.2018 tarihleri arasında sürdü-
rülmüştür.  Daha önceki yıllardan da varlığı bilinen geç dönem mezarlığının 
incelenmesi ve belgelenmesi detaylı çalışmalar gerektiğinden asıl amacımız 
olan Orta Tunç Çağı Atölyeler Mahallesi seviyelerine ne yazık ki bu yeni 
alanda 2018 sezonunda inilememiştir.  Geç dönem mezarlığına ek olarak Geç 
Tunç Çağına ait teras duvarının kuzeybatı uzantısı ve bu duvarla ilintili olan 
küçük boyutlu taşlarla döşenmiş mezarlık platformu açığa çıkartılmıştır.  
Atölyeler Mahallesi ise 2016-7 yıllarında araştırılmaya başlanmış olan3 İ/14-
15 açmalarının bir kısmı ve 2017 yılında kazısına başlanan J/12 açmasının 
güney yarısı ile J/13 açmasının kuzey yarısında incelenmiştir (Plan: 2).

1 Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Limantepe Kazı Evi, Denizli Mahallesi, Harbiye Caddesi, No: 2, 
Çeşmealtı,   Urla-İzmir/TÜRKİYE, erkanaloktu@gmail.com

 Dr. Rıza TUNCEL, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazimağusa/KIBRIS,  riza.
tuncel@emu.edu.tr, rtuncel@gmail.com

 Şeyma ALAY, Çağlayan Mahallesi, 296. Sok. 6/17, Mamak-Ankara/TÜRKİYE, seynaalay@gmail.
com.

1 Erkanal 1986.
2 Panaztepe’nin Tunç Çağları’nda bir ada yerleşimi olduğu konusunda bkz. Kayan & Öner 2015.  

Bölge jeomorfolojisinin zaman içerisindeki değişimi hakkında daha detaylı bir araştırma projesi 
halen devam etmektedir (bkz. aşağıda).

3 2016 ve 2017 yılları Panaztepe kazıları için bkz. Erkanal vd. 2018, Erkanal vd. 2019.
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GEÇ DÖNEM MEZARLIĞI
I/12 açmasının kuzeydoğu çeyreğini ve İ-J/12 açmalarının kuzey yarıları-

nı içeren ve 24x5 m. boyutlarında olan yeni kazı alanında yüzey toprağının 
hemen altında geç dönem mezarlığına ait gömütler belirmeye başlamıştır.  
Kazısı daha önceden yapılmış olan K/12-13 açmalarının4 kazılmayan (açma 
arası olarak bırakılan) 1.5 metrelik kısmı da önceki sezonlarda elde edilen 
planların yeni kazı alanıyla bütünleştirilmesi açısından yeni kazı alanına ka-
tılmıştır. Yüzey toprağının altında yapılan derinleşme sırasında yoğun bi-
çimde taş ve çatı kiremitleri ile bir sonraki tabakada farklı dönemlere ait sera-
mik parçaları bulunmuştur. Seramik küçük parçalar halinde olup GTÇ, OTÇ 
I-II ile Arkaik, Klasik ve Roma Dönemine tarihlendirilmektedir.5 Bu alanın 
toprağı, üst seviyelerde sert karakterde olup içinde yoğun olarak bitki kök-
leri barındırır. Bu alanın doğusundan itibaren belirli seviyelerde geç dönem 
mezarlar ile taş döküntüleri görülmeye başlanmıştır. Alanın eski topoğrafya-
sı kuzeydoğudan güneybatıya doğru eğim gösterdiğinden batıdaki mezarlar 
daha derin seviyelerde bulunmaktadır.  

2018 sezonunda toplam 21 geç dönem mezarı (GN 274-294) ele geçiril-
miştir (Plan: 3).  Bazı iskleletler (GN 284 ve GN 291) farklı yönde (doğu-batı) 
yatırılmış olsa da, iskeletler çoğunun başı güneybatıya gelecek şekilde ku-
zeydoğu-güneybatı yönünde uzanmaktadır.  Biri dışında hiçbir mezarda is-
keletle ilişkilendirilebilecek bir mezar buluntusuna raslanmamıştır.  GN 283 
mezarında iskeletin sağ omuzu ve kafatasının altına yerleştirilmiş bir demir 
makas ele geçirilmiştir (Çizim: 1, Resim: 1).

Bu mezarların altında çok az kireçli, yumuşak ve açık kahverengi başka 
bir depozit (Loc. 641) açığa çıkartılmıştır. Seramik OTÇ-GTÇ karışık mal-
zemesi durumunda olup çanak ve çömlek formları ön plandadır. Burada 
krem-devetüyü astarlı/boya banyolu ve devetüyü tonlarında astarlı ve per-
dahlı seramik mal grupları daha yoğun bulunmaktadır. Bu depozi  e ayrıca 
p.t. bir ağırlık ve bir boncuk tanesi ele geçirilmiştir. 

Geç dönem mezarlığı ile ilişkili olan ve kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
uzanan tek sıralı duvarın (Loc. 614) güneydoğuda yer alan uzantısı 2017 

4 Erkanal 1987.
5 Geç Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı Panaztepe seramiğinin değerlendirmesi için bkz. Günel 1999.  

Orta Tunç Çağı Batı Anadolu seramiğinin ve kronolojisinin değerlendirmesi için bkz. Aykurt 2010, 
2013.
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yılındaki kazılarda açığa çıkartılmıştı.6  Duvarın bu sene kazılan kuzeybatı 
uzantısı ile güneydoğu uzantısı bir bütünlük sergilememektedir, yani ara-
larında bir boşluk vardır.  Alanın topografyası tam bu noktada bir bel yap-
maktadır. Erozyonun etkileri yağmur suyunun buradan akmasıyla artmakta 
olduğundan eskiden bir bütünlük sergileyen duvarın bu kısmının tahrip ol-
duğu düşünülmektedir.    

GN 281 ile GN 282’deki iskeletlerin sözkonusu duvarla ilişkileri geç dö-
nem mezarlığı’nın kullanım dönemi hakkında önemli stratigrafi k bilgiler 
sunmaktadır.  GN 281 mezarı sözkonusu duvarı tahrip etmişken, GN 282 
mezarı bu duvarın altında yer almaktadır (Resim: 2). Loc. 614 duvarının Geç 
Tunç Çağına ait teras duvarı ile aynı doğrultuda bulunması, çok daha cılız 
bir yapıda olmasına rağmen, topografya göz önünde bulundurularak inşa 
edildiğini ve benzer bir işlevi olabileceğini düşündürmektedir.  Mezarlığın 
kullanım süresi için kesin veriler bulunmamasına rağmen, bu iki iskeletin 
birbirleri ve duvar ile olan stratigrafi k ilişkisi büyük olasılıkla uzunca bir dö-
neme işaret etmektedir.  Mezar buluntularının nerdeyse hiç olmaması ışığın-
da, kullanım tarihi ve süresi ancak kazılmış olan tüm iskelet nüfusu üzerinde 
örnekleme ile yapılacak radyokarbon analizleri sonucunda mümkün olabi-
lecektir. 

GEÇ TUNÇ ÇAĞI MEZARLIĞI
Panaztepe Batı Anadolu’nun en geniş ölçekli araştırılmış Geç Tunç Çağı 

mezarlığına sahiptir.7  Çoğunlukla tholos ve pithos mezarları barındıran alan, 
batısında bir teras duvarıyla çevrelenmiştir.  Bu teras duvarı üzerindeki böl-
gede de mezarlık aynı şekilde devam etmektedir.  2017 yılında J-12 açmasının 
güney yarısında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda teras duvarının ku-
zeybatıya doğru devam eden kısmı açığa çıkartılmıştı.8   

I-İ/12 açmalarındaki yüzey toprağı ve hemen altındaki tabakada günü-
müz malzemeleri ile eski dönem seramik parçaları iç içe geçmiş durumdadır.  
Ayrıca bu seviyede (Loc. 588) işlenmiş taş ve cüruf parçaları vardır. Bir alt 
seviyede, açmanın kuzey profi linin ortasından başlayıp 1.5 m. genişliğinde 
kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan taş döküntüsü belirmeye baş-

6 Erkanal vd. 2019.
7 Panaztepe Geç Tunç Çağı mezarlıkları ile ilgili genel bir değerlendirme için bkz. Erkanal-Öktü 

2008. 1985-1993 yılları arasında açığa çıkartılan mezarlar için bkz. Erkanal-Öktü 2018.
8 Erkanal vd. 2019.
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lamıştır (Resim: 4). Bu döküntü, 2017 ve öncesi yıllarda kazılmış J/12, J/13 ve 
K/13 açmalarının içerisinde yer alan ve Batı Mezarlığı’na dayanan Geç Tunç 
Çağına ait teras duvarının ilk belirtisidir. 

Döküntünün doğusunda ve batısındaki alan iki ayrı depozit (Loc. 590 ve 
591) olarak ayrılmıştır. Batıdaki kısımda öbek halde kireçli toprak belirmiştir. 
Burada ele geçirilen seramikler kötü korunmuş ve farklı dönemlere tarihlen-
dirilmektedir. Devam eden çalışmalarda,  bu alandaki teras duvarı (Loc. 558, 
Resim: 5) tamamen açığa çıkartılmış olup çevresindeki döküntüler belge-
lendikten sonra kaldırılmıştır. Derinleşme çalışmaları sırasında ele geçirilen 
malzeme, gerek geç dönem mezarlarının yara  ığı tahribat, gerekse hemen 
batısında yer alan akropolün bulunduğu tepe yamacından gelen erozyon 
sonucunda farklı dönemlere ai  ir. Buluntular arasında bir Kyme sikkesi de 
bulunmaktadır.  Bir diğer depozit (Loc. 609) içerisinden ele geçirilen akikten 
boncuk ve bronz delici (Resim: 3a-b) ise olasılıkla çevredeki tahrip olmuş(?) 
mezarlardan gelmektedir.  

Teras duvarın batısında, I-V/ı-h plankaresine giren batıda tek sıralı başka 
bir duvar (Loc. 614, Resim: 6) tespit edilmiştir. Bu duvarın batısında, kireçli, 
kahverengi ve sert olan başka bir depozit vardır (Loc. 612). I/12 açmasında da 
aynı depozit devam etmektedir. 

2018 kazı alanının kuzeydoğu köşesinde teras duvarına paralel başka bir 
duvar kalıntısı belirmiştir.  Teras duvarı ile söz konusu duvar kalıntısı arasın-
da yer alan taş döküntünün altından ise daha önceki yıllarda yapılan çalış-
malardan bilinen küçük boyutlu taşlarla döşenmiş olan mezarlık platformu 
belirmiştir.  Alanın kuzeydoğu köşesinde kısmen açığa çıkartılan bu duvarın, 
daha önceki yıllarda açığa çıkartılan ve bazı pithos mezarları çevreleyen bir 
parselasyon düzenlemesine ait olabileceği düşünülmektedir.

Bu alanda GTÇ ve OTÇ’ye tarihlenen malzemeler bulunmakla beraber 
GTÇ malzemesi daha yoğundur. Turuncumsu-devetüyü astarlı ve perdahlı 
seramikler diğer mal gruplarına göre ön planda olup, çanak, testi ve çömlek 
formları bir arada görülmektedir.

Teras duvarın doğusunda ve batısında da farklı taş döküntüler yer almak-
tadır. Bu alanlardan seramik parçaları farklı dönemlere tarihlenmektedir. 
Seramik ağırlıklı olarak Geç Tunç Çağına tarihlense de Orta Tunç Çağında 
da görülen formlar mevcu  ur. Bu seramikler arasında turuncumsu ve pem-
bemsi-devetüyü astarlı ve perdahlılar ve krem-devetüyü/kırmızı astarlı/boya 
banyolular daha yoğun görülmektedir.
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İ/12 açmasında mezarlardaki iskeletler ve tek sıralı duvar ile teras duva-
rı arasındaki döküntü kaldırıldıktan sonra bir alt seviyede farklı bir depozit 
(Loc. 641) belirlenmiştir. Toprak, yumuşak ve açık kahverengidir. Bu alandan 
dağınık şekilde küçük taşlar, p.t. ağırlıklar, bir jeton ve II/c plankaresinden bir 
çakmaktaşı alet bulunmuştur. J/12 açmasındaki depozitler de taş döküntüler-
den oluşur (Resim: 4). Bu döküntülerim Geç Tunç Çağına tarihlenen duvarlara 
ait olabileceği düşünülmektedir. Taş aralarındaki toprağın alınması sırasında 
seramik parçaları, p.t ağırlık, ağırşak, öğütme taşı, kurşun halka ve iki p.t. jeton 
ele geçirilmiştir. Bu depozi  e de devetüyü tonlarındaki astarlı mal grupları ön 
plandadır. Çanak formları çömleğe oranla çok daha fazla bulunur. Bu depozit-
lerin alt seviyesinde taş döşemeli başka bir alan yer almaktadır. 

ATÖLYELER MAHALLESİ

Güney Kazı Alanı
Atölyeler Mahallesi olarak adlandırılan, Geç Tunç Çağı mezarlığının kısmen 

altında ve kuzeyinde bulunan ve Orta Tunç Çağı I-II dönemlerine tarihlenen 
bölgede 2008-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiş olan araştırmaların9 de-
vamı niteliğindeki çalışmalara 2016-2017 yıllarında devam edilmiş,10 bu yıl 
da bu alanda kısıtlı da olsa mahallenin en erken evreleri açığa çıkartılmıştır.
İ/15 açma sınırları içerisine de giren güneybatı-kuzeydoğu istikametinde 

ve OTÇ II’ye tarihlendirilen küçük taşlarla döşenmiş yolun (Resim: 7) altın-
daki derinleşme çalışması, 2017 yılında başlatılmıştı. Söz konusu yılda yapı-
lan çalışmada iki ayrı depozit (Loc. 585 ve 586) tespit edilmiştir. Bu depozitler 
ilk değerlendirmelere göre OTÇ I-II’ye tarihlendirilir. Depozitlerden ilki, sert 
ve killi topraktan oluşurken diğeri, yumuşak ve küllü topraktan oluşmak-
tadır. Bu alanlardan geçen yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun miktarda metal 
ve seramik cüruf parçaları açığa çıkartılmıştır. Loc. 586 depozitinde seramik 
yoğun olup, krem devetüyü astarlı boya banyolu seramikler ve kaba nitelikli 
mal grupları seramikler sayıca fazladır. Bu mal grubundan sonra sık görülen 
seramik sınıfl arı; turuncumsu-devetüyü astarlı ve perdahlı, pembemsi-deve-
tüyü astarlı ve perdahlı ve kaba niteliklilerdir. Çağdaş diğer locuslarda ol-
duğu gibi locusa hakim kap formu içe çekik dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı 
çanaklardır (Çizim: 2).

9 Erkanal-Öktü vd. 2010, 2011, 2012.  2011 yılının sonuçları Kazı Sonuçları Toplantısı serisinde yayın-
lanmamıştır.

10 Erkanal vd. 2018, 2019.
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Açma içerisinde kil, kül ve piséden oluşan bir depozite raslanmıştır (Loc. 
598). Bu depozitin kaldırılması sırasında yoğun miktarda cüruf parçaları 
ele geçirilmiştir. Aynı açmanın başka bir kesiminde ise kül tabakalarına 
sahip depozitler bulunmaktadır. Bu depozitlerin kaldırılmasının ardından 
al  an gelen depozit (Loc. 628) sert, killi ve sarımtırak bir karaktere sahip 
olup, yer yer koyu kahverengi renkte olup sert bileşenleri de içermekte 
olup, 2017 yılında açığa çıkartılan Loc. 585 ve 586 ile benzerdir. Buradan 
ele geçen seramikler OTÇ I-II’ye tarihlenen özellikler göstermekle beraber 
OTÇ I seramik karakteristiğini daha fazla yansıtmaktadır. Seramikler ara-
sında krem-devetüyü astarlı/boya banyolu mal grubu, pembemsi-devetüyü 
astarlı ve perdahlı ve kırmızı astarlı/boya banyolu gruplardan daha yoğun 
görülmektedir (Çizim: 3). Ayrıca bu depozi  en üzeri siyah renkte ağ ta-
ramalı, turuncu hamurlu bir çanağa ait gövde parçası bulunmaktadır; söz 
konusu bu parça ithal olup Batı Ege veya Girit kökenli olabilir (Resim: 3c). 
Söz konusu depozi  en seramik parçaları dışında kemik bir bız (Resim: 3d), 
kurşun bir halkaya ait parça (Resim: 3e) ve çakmaktaşından bir ok ucu (Re-
sim: 3f) ele geçirilmiştir.

Kuzey Kazı Alanı 
2017 yılında J/13 açmasının kuzey yarısı kazılmış ve batı mezarlığına da-

yanan teras duvarı ile yedi adet geç dönem mezarı açığa çıkartılmıştır. 2018 
yılında ise teras duvarının batısında ve doğusunda kalan kısımlarda derin-
leşme sağlanmıştır. Teras duvarının batısındaki depozi  e toprak yapısı de-
ğişmiş ve yer yer kireçli yer yer yumuşak kahverengi bir karakter sergilemiş-
tir. Bu alandan seramik ve p.t. ağırlıklar ele geçirilmiştir. 

Duvarın hemen yanında ise aynı istikame  e uzanan 2 m. uzunluğunda 
başka bir tek sıralı duvar yer almaktadır. Çalışmalar ilerledikçe söz konusu 
bu iki duvar kaldırılmış ve altından gelen seramikler farklı bir locus altında 
(Loc. 638) toplanmıştır. Bu depozi  e, p.t. ağılıklar, metal cüruf parçası, bir 
adet p.t. jeton ile 3 kanadı olan bronzdan ok ucu (Resim: 3g) açığa çıkartıl-
mıştır. Seramikler OTÇ II ağırlıklıdır. Çanak, testi, çömlek ve şişe gibi çeşitli 
kap formları görülür. Turumcumsu-devetüyü astarlı ve perdahlı ve kremde-
vetüyü-astarlı/boya banyolu mallar bu depozi  e tespit edilmiştir (Çizim: 4).  

Bu depozitin altından ise yumuşak koyu kahverengi toprak olan başka 
bir depozit (Loc. 644) belirmiştir. Buradan ele geçen seramikler OTÇ I-II 
özellikleri gösterir. Geç Tunç Çağına ait seramik çok az olup, çanak, çömlek 
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ve testi gibi formlar bulunmakla beraber genel olarak oldukça aşınmış bir 
karakter sergilemektedir. Seramik dışında deniz kabukları, çakmaktaşı par-
çalar, pisé parçaları, p.t. ağırlık ve ağırşaklar ele geçirilmiştir. Bu depozi  e 
az miktarda teras duvarına paralel olarak kuzeybatı-güneydoğu istikame-
tinde uzanan sarı killi toprak gözlemlenmiştir. J/12 açmasındaki çalışmalar 
ilerledikçe farklı bir depozit açığa çıkarılmıştır. Bu depozit içerisinde yer 
alan ve Atölyeler Mahallesi’nin diğer alanlarından da bilinen özelliklere 
sahip bir fırın tabanı açığa çıkartılmıştır.  Diğer fırınlarda olduğu gibi, bu 
fırının da  tabanı seramik döşeli olup, üzeri kille sıvanmıştır (Resim: 8). 
Fırın tabanına yakın olarak öbek halinde ele geçirilen çakmaktaşları büyük 
olasılıkla ateş yakmak için kullanılmış olmalıdır. Bu alanı çevreleyen L şek-
linde ve OTÇ’na tarihlenen bir duvar (Loc. 584) açığa çıkartılmıştır.  Sadece 
bir kısmı 2018 sezonunda açığa çıkartılan bu mekan, önümüzdeki yıl araş-
tırılmaya devam edilecektir.

DİĞER ÇALIŞMALAR
Panaztepe Holosen Dönem içerisinde bir ada üzerinde yer almaktaydı.11 

Sınırlı sayıda veriye dayanan bu sonucu, genelde Gediz deltasının, özelde 
ise Panaztepe’nin üzerinde yer aldığı adanın jeomorfolojik gelişimini aydın-
latmak üzere yeni bir jeomorfolojik araştırma programı 2017 yılında başla-
tılmıştı.12  Uzun soluklu bir program olan bu araştırma projesine bu yıl da 
devam edilmiş, jeomorfoloji ekibinin elde e  iği sonuçlar ise yayına hazırlan-
maktadır.

2014 yılında kaçak kazı girişimleri sonucunda keşfedilen Orta Tunç Çağı 
mezarlığı’nın araştırılması için girişimler başlatılmıştır.  Kaçak kazıdan bili-
nen tek mezarın yüzeyin 1.5-2.0 m. altında yer alması ve olası geç dönem ka-
lıntılarının araştırmaları yavaşlatabileceği olasılıkları göz önünde bulundu-
rarak, mezarların yerlerini belirlemek amacıyla Prof. Dr. Mahmut G. Drahor 
başkanlığında bir jeofi zik araştırması başlatılmıştır. Bu araştırma 10-11 Eylül 
2018 tarihleri arasında 4.200 m2lik bir alanda jeomanyetik ve jeoradar (GPR) 
metodları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonuçları bu alan-
daki kazıların başlamasıyla test edilecek ve detaylı sonuçları ilerleyen dö-
nemlerde yayınlanacaktır.

11 Ör. bkz. Kayan ve Öner 2015.
12 Öner vd. 2019.
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Plan 1: Panaztepe’nin coğrafi konumu.

Plan 2: Atölyeler Mahallesi ve 2018 yılı kazı alanları.
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Çizim 1: GN 283.  Ölünün gömü şekli ve 
başı altına yerleştirilmiş makas.

Plan 3: 2018 yılında açığa çıkartılmış olan Geç Dönem mezarları ve bireylerin yaş ve cin-
siyete göre dağılımları.
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Çizim 3: Loc. 628’den ele geçirilen sera-
miklerden örnekler

Çizim 2: Loc. 586’dan ele geçirilen seramiklerden örnekler.
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Resim 1: GN 283.  Ölünün gömü şekli ve 
baş altına yerleştirilmiş makas.

Çizim 4: Loc. 638’den ele geçirilen se-
ramiklerden örnekler. (Loc... 
xxx +Loc 628+Loc.638).
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Resim 2: Loc. 614 duvarı ve duvarla ilintili ola-
rak açığa çıkartılan GN 281 ve GN 282 
mezarları.

Resim 3: Farkli depozitlerden ele geçirilen bu-
luntular (a. Loc. 609, Akik boncuk; b. 
Loc. 609, Bronz delici; c. Loc. 628, Batı 
Ege kökenli seramik parçası; d. Loc. 
628, Kemik bız; e. Loc. 628, Kurşun 
halka; f. Loc. 628, Çakmaktaşı ok ucu)
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Resim 4: Geç Tunç Çağı mezarlık teras duvarının döküntüsü ve ci-
varındaki diğer döküntüler.

Resim 5: Loc. 558, Geç Tunç Çağı mezarlık teras duvarı.
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Resim 6: Loc. 614, Geç Tunç Çağı mezarlık teras duvarı batısında yer alan duvar kalıntısı.

Resim 7: Atölyeler Mahallesi güney kazı alanında taş döşeli yol altında gerçekleştirilen 
çalışmalar.
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Resim 8: J/12 açmasında yer alan mekan ve tabanı seramik döşeli fırın kalıntısı.
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TARSUS-GÖZLÜKULE KAZILARI 2018 YILI 
ÇALIŞMALARI

Aslı ÖZYAR*
Elif ÜNLÜ

Türkan PİLAVCI

Boğaziçi Üniversitesi’nin 2007 yılından itibaren Mersin İli, Tarsus İl-
çesi’nde Gözlükule Höyüğü’nde başlattığı kazı çalışmalarına 2018 depo 
çalışmaları ile devam edilmiştir1.  Bu çalışmalar 24 Haziran – 28 Temmuz 
tarihleri arasında, Tarsus Müze Müdürlüğü nezaretinde ekip üyelerimiz 
tarafından yürütülmüştür2.  Çalışmalarımız T.C. Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı ödeneği; Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sos-
yal İşler Dairesi; Tarsus Belediyesi ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
katkıları ile, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi 13161 numaralı Tarsus Regional 
Project: Phase V başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi desteği ve Boğaziçi 
Üniversitesi Vakfı Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu katkı-
sı ile yürütülmüştür3.  

* Prof. Dr. Aslı ÖZYAR  Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek P.K. 2, 
34342 İstanbul/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Elif ÜNLÜ Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Bebek P.K. 2, 
34342 İstanbul/TÜRKİYE. 

 Dr. Türkan PİLAVCI (Yarı Zamanlı Öğretim Elemanı) Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-
tesi, Tarih Bölümü, Bebek P.K. 2, 34342 İstanbul/TÜRKİYE.

1 Kazıya ön hazırlık olarak 2001-2006 yılları arasında yürütülen araştırmaların raporları ve 2007 
yılından itibaren yapılan kazı çalışmalarının raporlarının basıldığı yayınlar için bkz. www.kultur-
varliklari.gov.tr; ayrıbasımları için bkz. www.tarsus.boun.edu.tr (yayınlar). KST Araştırmaların 
ilk 3 yılında yapılan çalışmalardan çıkan sonuçların derlemesi için bkz. Özyar, A. (ed.) Field Seasons 
2001-2003 of the Tarsus-Gözlükule Interdisciplinary Research Project, Istanbul, Ege Yayınları 2005.

2 Depo çalışmaları A. Özyar ve E. Ünlü denetiminde yürütülmüştür. Bu çalışmalara katılanlar: Dr. 
Virginia Verardi, arkeolog; Figen Öztürk, mimar, (İstanbul Teknik Üniversitesi);  Nazım Can Ci-
han, Burhan Gülkan, arkeolog (İstanbul Üniversitesi); Prof. Dr. Arzu Öztürkmen (Boğaziçi Üni-
versitesi); Dr. Öğretim Üyesi Agnès Vokaer (Brüksel Üniversitesi); Isabelle Hasselin Rous ( Louvre 
Müzesi); Sait Kutay Şen – Marta Koumari  – Zerrin Mutlu, Yüksek Lisans Öğrencisi (Boğaziçi 
Üniversitesi); Azra Koçer – Sena Baskın, Lisans Öğrencisi (Boğaziçi Üniversitesi); Sena Hoş – Cem 
Akbulut– Emre Veysel Şener (İstanbul Üniversitesi).

3 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Mersin Bü-
yükşehir Belediye Başkanlığı’na, Tarsus Belediyesi’ne, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası’na, Boğaziçi 
Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri’ne ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı’na destek ve katkıları 
için teşekkür ederiz.



204     ............................................................................................................

Söz konusu depo çalışmaları kapsamında Çukurova’nın batısında bulunan 
modern Tarsus kentinin güneyinde yer alan Gözlükule Höyüğü’nün doğu te-
pesinde kazılan yaklaşık 750 metrekarelik bir alana yayılan sekiz açmada 2017 
yılı ve öncesinde açığa çıkarılan katmanlarda ele geçen buluntuların belgele-
me, konservasyon, tümleme ve veritabanına girme çalışmaları yürütülmüştür. 
Ayrıca depolarımızda bulunan Goldman Dönemi Tarsus-Gözlükule kazıla-
rında ele geçirilmiş etütlük malzemenin yeni Tarsus Müzesi’nin teşhir tanzim 
çalışmalarında yer alması için Müze Müdürlüğü’ne teklif edilebilecek etütlük 
eserler ayrıştırılıp konservasyonları kısmen tamamlanmıştır.

2018 yılı çalışmaları kapsamında 2017 kazılarında yeni açılan C708, B798, 
B796 açmalarının yapısal bulgularının plan ve profil çizimleri ile daha önce-
ki yıllarda hazırlanan ayrıntılı mimari çizimleri uyumlu hale getirilmiş ve 4 
ana katmanın birleşik açma planları ve birleşik profil veren duvar planları 
hazırlanmıştır. Ayrıca açmalarımızdaki Geç Tunç IIb kalıntılarının Goldman 
dönemi Geç Tunç II tabakası ile nasıl ilişkilendirildiğini gösteren bir şema-
tik mimari plan (Harita: 1) ve 2017 sezonu dahil olmak üzere bugüne kadar 
açığa çıkarılan Geç Tunç IIb tabakasına ait bir diğer şematik plan (Harita: 2) 
hazırlanmıştır4. 

Goldman,  A bölgesinde Geç Tunç IIa tabakasında kısmen açığa çıkarılmış 
ve burada gri renk ile belirtilen anıtsal yapının, bölgede Hitit krallarının hü-
küm sürdüğü döneme ait bir tapınak olduğunu düşünülmüştür. Dolayısıyla 
Boğaziçi Üniversitesi kazıları başlatılırken açmalar bu yapının halen devam 
ettiği varsayılan kuzeyindeki alana yerleştirildi (Harita: 1). Bu açmaların ço-
ğunda ulaşılan seviye, bu anıtsal yapının düzlenmiş yıkıntısı üzerine yakla-
şık M.Ö. 1200 yılı civarında inşa edilen, planda siyah renk ile gösterilen daha 
basit yapı kalıntılarının oluşturduğu Geç Tunç IIb tabakasına aittir. Daha 
önce Goldman dönemi kazılarında da aynı döneme tarihlenen yapı kalıntıla-
rına günümüzde yeni açmaların güneyinde kalan A bölgesinde rastlanmıştır. 
Yayında bunlar, Geç Tunç IIa yapılaşmasını belgeleyen plan üzerinde kenara 
alınıp ayrı bir sekmede gösterilmiştir,5 burada (Harita: 1) ise bulundukları 
yere oturtulup gene siyah renk ile gösterilmişlerdir. 

4 Bu planların da yer aldığı, Geç Tunç IIb tabakasına ait bulgu ve buluntuları toplu olarak ele alan 
bir yayın baskıdadır, bkz. A. Özyar – E. Ünlü – T. Pilavcı, “Recent Fieldwork at Tarsus-Gözlükule: 
The Late Bronze Age Levels.” The Archaeology of Anatolia: Recent Discoveries (2017-2018) Vol. III. 
Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, Chapter 5. 

5 Goldman, He y. (ed.). 1956. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. Vol. II From the Neolithic through the 
Bronze Age. Contributors: M. J. Mellink and I. J. Gelb and an Appendix by F. R. Matson. Princeton: 
Princeton University Press: Plan 22 sağ taraf.
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Boğaziçi Üniversitesi kazılarının açmalarında (Harita: 2), ortadaki gri 
renkli alan, yoğun bir yangına maruz kalarak yıkılan anıtsal yapının molo-
zunun düzlendiği dolgu tabakasını belirtiyor. Artık açmaların çoğunda bu 
dolgu tabakasına inildi. Kazı sırasında kendisini net belli eden bu dolgunun 
üzerine inşa edilmiş yapılara ait duvarlar, içinde ocak kalıntılarının da bu-
lunduğu açık bir alanın kuzeyinde ve güneyinde yer almaktadır.  Ele geçen 
duvarlar, alt katmanda bulunan anıtsal yapı ile benzer doğrultudadır. Duvar 
temelleri en az iki belki de üç veya daha fazla yapıya ait olmalıdırlar. Ortada 
bulunan C707 açmasının sağ kısmında çapraz tarama ile işaretli alan, taş dö-
şeli bir avluya aittir. Planda beyaz bırakılan yuvarlak alanlar Geç Tunç Çağı 
tabakalarına kadar inen ancak Ortaçağa tarihlenen atık ve fosseptik çukurla-
rını gösteriyor. Planda içi gri renk bırakılan çukurları Geç Tunç IIb tabakasına 
tarihliyoruz; özellikle en güneydeki duvarın iki tarafında bulunan ve duvarı 
kısmen kesen çukurların ise bu tabakanın iki evreli olduğuna işaret etmek-
te olduğundan bahsetmiştik.6 İkinci evreye ait olanların bazılarında ise Geç 
Hellas IIIc Dönemine tarihlenen Ege tipi seramiklerin Hittit tipi yalın mallı 
çanak çömlek ile beraber bulunmuş olması hem bu tabakanın tarihlendiril-
mesi hem de Orta Anadolu malzemesinin devamlılığına işaret etmesi bakı-
mından önem taşır. 

ARKEOBOTANİK ANALİZLER 
2017 kazı sezonunda arkeobotanik analizler için çukur, kül tabakası, 

mekân tabanı gibi kontekstlerden alınan toplam hacmi 450 litre olan 40 top-
rak örneğinin yüzdürme işlemi gerçekleştirildi. Hacettepe Üniversitesi’n-
den Emel Oybak-Dönmez’in yürüttüğü analizlerin sonuçlarına göre Geç 
Tunç Çağına ait 12, Ortaçağa ait 17 örnekte karbonlaşmış bitki parçaları bu-
lunmuştur (Tablo: 1). Oybak-Dönmez’in aktarmasına göre bunlar arasında 
Önasya’nın temel tarla bitkilerinden tahıllar arpa, ekmeklik buğday ve ek-
meklik/durum buğdayı ile baklagiller ise burçak, mercimek ve mürdümük 
ile temsil edilmiştir. Brom otu, yoğurt otu, delice ve çobandeğneği gibi açık 
alan yabani otları ise genellikle tarla bitkileriyle aynı buluntu yerlerinde 
ortaya çıkartılmıştır. Bu otların Geç Tunç Çağı ile Ortaçağ tabakalarında 
yaygın oluşları, tarım etkinlilerinin geniş alanlara yayılmış olduğunu öner-
mektedir. 

6 Özyar, Aslı, ve Elif Ünlü. 2018. “Tarsus-Gözlükule Kazıları 2016 Yılı Çalışmaları.” Kazı Sonuçları 
Toplantısı 39 (2): 527.
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Akdeniz havzasının önemli meyvelerinden üzüme şimdiye kadar Orta-
çağ tabakalarında bol olarak rastlanılmıştı; 2017 sezonundaki kazılarda ise 
hem Ortaçağ hem Geç Tunç IIb’ye tarihlenen tabakalarda üzüm çekirdekle-
ri bulunmuştur. C708 açmasındaki Ortaçağ tabakasına ait bir duvar temeli 
dolgusunda ise kırık bir şeftali tohumu bulunmuştur. Oybak-Dönmez’e göre 
bu meyve ağacının kalıntıları, Tarsus-Gözlükule’de daha önceki kazı dönem-
lerinde hem Roma tabakalarında, hem diğer Ortaçağ kontekstlerinde kay-
dedilmiştir. Çin’de M.Ö. 2000’lerde kültüre alınmış olan şeftalinin yaklaşık 
M.Ö. 300’lü yıllarda, İran üzerinden Yunanistan’a yayıldığı bilinmektedir. 
Şeftali, Akdeniz havzasında M.S. 1. yüzyıldan itibaren yaygın olarak yetişti-
rilmeye başlanmıştır. 

KÜÇÜK BULUNTULAR

2017 kazı sezonunda ele geçirilen Geç Tunç II Dönemine ait küçük bu-
luntular 2018 yılında incelenmeye devam edildi. Bunlar arasında dikkat çe-
ken C708 açmasındaki dolgu toprakta içi boş durumda ele geçirilen, hayvan 
kulağı biçimli minyatür bir altın kaplamadır (obje no 183).7 Bir benzeri 1978 
yılında Boğazköy Aşağı Şehir yerleşmesindeki evlerden birinde ele geçmiş ve 
Rainer Michael Boehmer tarafından bir boğanın kulağı olarak tanımlanmış-
tır.8 Gözlükule örneğinde kulak, 3 ayrı parçanın birbirine leğimlenmesi ile 
oluşturulmuştur. Kulağın iç yüzeyini betimleyen kısım ayrı bir parçadır ve 
boru biçimli gövdenin üzerine kapatılıp kenarları dışına taşırılarak leğimlen-
miştir. Bu yüzeyin üzerinde, katlanıp tekrar açılarak elde edilmiş olan belir-
gin çizgiler kulağın kıkırdak dokusunu andırmaktadır. Kulağın başa bitiştiği 
kısım ise ince bir borucuk ile çevrilmiştir. Anadolu’da hayvan biçimli hey-
kellerin değerli madenlerle kaplanması bilinen bir gelenektir.9 Hitit kült en-
vanter metinlerinde, değerli madenlerle kaplanan kompozit heykelciklerin 

7 Özyar, Aslı, Elif Ünlü, Türkan Pilavcı, Serdar Yalçın, Amanda Filmyer, Virginia Verardi, Taha Yurt-
taş, Kutay Şen, Marta Koumari. 2019. “Tarsus-Gözlükule 2017 Kazısı.” Kazı Sonuçları Toplantısı 40 
(1): 201-216: Resim 11.

8 Boehmer, Rainer Michael. 1979.  Die Kleinfunde aus der Unterstadt von Boǧazköy: Grabungskampagnen, 
1970-1978. Berlin: Gebrüder Mann: 40-41 Levha 25 no. 3573B.

9 Siegelová, Jana ve Hidetoshi Tsumoto. 2011. “Metals and Metallurgy in Hi ite Anatolia.” Insights 
into Hi ite History and Archaeology, H. Genz and D. Mielke eds., 275-371. Leuven-Paris-Walpole, 
MA: Peeters: 282-283, 296.
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tanrıların kendisini temsil ettiğinden bahsedilir10. 2018 sezonunda ele geçen 
kulak biçimli altın kaplama da böyle bir heykelciğe ait olabilir. 

B798 açma duvarının temizliği esnasında ele geçen tunçtan yapılmış min-
yatür kaplumbağanın (obje no 273)11 (Çizim: 1) sırt kısmındaki baklava de-
seni ile kabuğu vurgulanmıştır. Geldiği kontekst itibariyle bu figürinini iyi 
bir şekilde tarihlendirmek mümkün değildir. Karşılaştırmalara bakıldığında 
kaplumbağa betimlemelerine Suriye Tunç Çağı mühürleri ve Kassit Dönemi 
kudurru taşlarının bezemelerinde rastlanmaktadır.12 Ayrıca Qatna sarayında 
bulunan duvar resmi parçalarında da yandan resmedilmiş iki kaplumbağa 
herhalde su kültü bağlamında yorumlanabilir13. Ancak buradaki figürin en 
çok Levant kıyı bölgesinde tanınan, ağırlık olarak kullanıldıkları bilinen tunç 
ve taştan yapılmış kaplumbağa biçimli figürinlere benzer.14 Geç Tunç Döne-
minde başlayan hayvan biçimli ağırlık kullanma geleneği Demir Çağında 
üzeri Fenikece ve Aramice yazılı örneklerle devam eder15, ancak ne yazık ki 
çoğu bilimsel kazılardan gelmemektedir. Mezopotamya’da olduğu gibi eski 
Mısır’da da kaplumbağaların koruyucu özelliği olduğuna inanılırdı. Özellik-
le su kaplumbağaları her iki bölgede de, yaradılış mitindeki derin sular ve 
kaosu temsil eden kozmik tehlike ile ilişkilendirilmişlerdir. Antik Mısır iko-
nografyasında yaradılıştaki kaosun temsilcilerinden Apep (Apophis) zaman 
zaman şekil itibari ile kaplumbağa olarak da gösterilmiş ve bu şekil koruyu-
cu amulet olarak da kullanılmıştır16. 1936 yılında Goldman dönemi kazıla-

10 Brandenstein, Carl Georg von. 1963. Hethitische Gö er nach Bildbeschreibungen im Keilschrif exten. 
Leipzig: J. C. Hinrichs. 1943; Jakob-Rost, Liane. Zu den hethitischen Bildbeschreibungen (II. Teil). 
Mi eilungen des Instituts für Orientsforschung 9: 175-239. 

11 Özyar, Aslı, Elif Ünlü, Türkan Pilavcı, Serdar Yalçın, Amanda Filmyer, Virginia Verardi, Taha Yurt-
taş, Kutay Şen, Marta Koumari. 2019. “Tarsus-Gözlükule 2017 Kazısı.” Kazı Sonuçları Toplantısı 
40(1):201-216: Resim 10.

12 Caubet, Annie. 2002. “Animals in Syro-Palestinian Art.” A History of the Animal World in the Ancient 
Near East, B. J. Collins ed., 211–236. Leiden ; Boston: Brill: 225.

13 Aruz, Joan, Kim Benzel ve Jean M. Evans. 2008. Beyond Babylon. Art, Trade and Diplomacy in the 
Second Millennium B.C.. New York: Metropolitan Museum of Art: 126-127, Kat. no. 69a.

14 Reifenberg, A. 2014. Ein neues hebraisches Gewicht. Journal of the Palestine Oriental Society. 16: 39–
43. 1936; Elayi, Jose e and Alain G. Elayi. Recherches sur les poids phéniciens. Paris : Gabalda. 1997: 
48 no.6; Kle er, Raz. Economic keystones: the weight system of the kingdom of Judah. Sheffield, England: 
Sheffield Academic Press. 1998: fig. 27.3; Deutsch, Robert ve Alan Millard. “Ten Unpublished West 
Semitic Bronze Weights.” Israel Numismatic Journal 18:15-26.

15 Barkay, Gabriel. 1978. “A Group of Iron Age Scale Weights.” Israel Exploration Journal 28: 209-217. 
16 Teeter, Emily. 1968. “Animals in Egyptian Religion.” A History of the Animal World in the Ancient 

Near East, B. J. Collins ed., 335–360. Leiden; Boston: Brill. 2002; Fischer, Henry, G. Ancient Egyptian 
Representations of Turtles. The Metropolitan Museum of Art Papers No 13. New York, Metropolitan 
Museum of Art: 25-30, 32-33 no. 92.
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rında ise fayanstan kaplumbağa biçimli bir amulet bulunmuş, fakat yayın-
lanmamıştır (Resim: 1)17.  Bu amuletin mavi-yeşil renkli gövdesinde ortadan 
eni boyunca açılmış bir deliği bulunmaktadır. Malzeme, form ve fonksiyon 
açısından bu eser Doğu Akdeniz ve Mısır ile ilişkilere işaret eder. 

Bu bağlamda kazıda bulunan diğer fayans amulet örnekleri de wedjat göz-
leridir. Tanrı Horus’un tahrip edilen ve sonrasında iyileşen gözünü temsil 
ettiğinden dolayı bu form da Mısır’da yenilenme ve iyileşme için Eski Kral-
lık’tan Roma Dönemine kadar yaygın olarak tercih edilmiştir.18 1938 yılında 
Goldman dönemi kazılarında iki adet fayans göz ele geçirilmiştir; Resim 2’de 
görülen örnek A Bölgesi’nin Geç Tunç IIb yerleşim kalıntılarına ait alanda,19 
Resim 3’teki ise B Bölgesi’nde Demir Çağı tabakasında bulunmuştur20.  Yeni 
Tarsus-Gözlükule kazılarının 2014 sezonunda C717 açmasında Roma Döne-
mine ait dolgu toprağından ele geçirilen amuletin ise asılarak taşınmasını 
sağlayan uzunlamasına açılmış bir deliği vardır (Resim: 4). 

Doğu Akdeniz bölgesindeki Mısır etkilerine bir diğer örnek de C717 aç-
masında 2007 sezonunda bulunan skarabe biçimli mühürdür21. Sabuntaşın-
dan yapılmış bu skarabe Antik Mısır’da 3. Ara Dönemin ilk kısmına tekabül 
eden 21.-22. hanedanlığa tarihlenir ve üzerindeki hiyeroglif yazısı ise ‘Amun-
Ra herşeyin yaratıcısı’ olarak okunur.22 Goldman dönemi kazılarında da ska-
rabe biçimli mühürler bulunmuştur.23 

17 Kazı envanter no 370.
18 Andrews, Carol. 1994. Amulets of Ancient Egypt. London: Published for the Trustees of the British 

Museum by British Museum Press: 43.
19 Goldman, He y. (ed.). 1956. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. Vol. II From the Neolithic through the 

Bronze Age. Contributors: M. J. Mellink and I. J. Gelb and an Appendix by F. R. Matson. Princeton: 
Princeton University Pres: 339-340, Resim 453 no. 24

20 Goldman, He y. (ed.). 1963. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. Vol. III The Iron Age. Contributors: H. 
Goldman, G.A.F. Hanfmann, Edith Porada. Princeton: Princeton University Press: 397, fig. 181 no. 
37.

21 Özyar, Aslı, Günhan Danışman, Elif Ünlü, Emre Kuruçayırlı. 2009. Tarsus-Gözlükule 2007 Yılı 
Çalışmaları. Kazı Sonuçları Toplantısı 30 (1): 47-60. Resim 12.

22 Hölbl, Günther. 2017. Aegyptiaca aus Al Mina und Tarsos im Verbande des norsyrisch-südostanatolisc-
hen Raumes. Archaeologische Forschungen 28. Wien: Österreichische Akademie der Wissenschaf-
ten:108-109, cat. no. 123-124.

23 Goldman, He y. (ed.). 1963. Excavations at Gözlü Kule, Tarsus. Vol. II From the Neolithic through the 
Bronze Age. Contributors: M. J. Mellink and I. J. Gelb and an Appendix by F. R. Matson. Princeton: 
Princeton University Press 1956: 340, Resim 453:25; Goldman, He y. (ed.). Excavations at Gözlü 
Kule, Tarsus. Vol. III The Iron Age. Contributors: H. Goldman, G.A.F. Hanfmann, Edith Porada. 
Princeton: Princeton University Press: 356-357, 397.
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2018 sezonunda Goldman dönemi kazılarında ele geçirilen malzemeler 
ile ilgili başlatılan bir çalışma da Geç Tunç Çağı II tabakasına ait Anadolu 
hiyeroglif yazılı mühür baskılı kil topakların, yani bullaların, yeniden bel-
gelenmesidir. Goldman kazılarında 56 adet baskılı bulla ele geçirilmiştir. Bu 
objeler yayınlanırken esas itibarı ile mühür baskıları dikkate alınmış, ancak 
kil topağın kendisinin de bir eser olarak değerlendirilmesi ve belgelenmesi 
geri planda kalmıştır. Ayrıca 1950’lerden beri Anadolu Hiyeroglif yazısının 
çözümlenmesinde ilerleme kaydedildiği için baskıların yeniden okunması 
farklı yorumlar getirecektir. İlk etapta yeni çekilen fotoğraflar ile bullaların 
günümüzdeki durumları tespit edilmiştir.

2018 sezonunda Goldman dönemi kazılarında ele geçirilen Helenistik ve 
Roma Dönemine ait adak olarak üretilmiş pişmiş toprak eserlerin yeniden bel-
gelenmesi ve incelenmesine başlanmıştır (Resim: 5). Bu çalışma kapsamında 
höyükte resmi kazılar başlamadan 19. yüzyılın sonunda Tarsus’ta açığa çıka-
rılmış ve günümüzde Louvre Müzesi’nde bulunan örneklerle Boğaziçi Üni-
versitesi’nin kazılarında C717 açmasında bulunan bir üretim atığı çukurundan 
çıkan bol miktarda benzer terakota obje karşılaştırılarak incelenmektedir.  

Açılışını 2017 yılında gerçekleştirdiğimiz ve yeniden işlevlendirilen bir 
çırçır fabrikasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araş-
tırma Merkezinin projesi ve uygulaması ile mimarı Saadet Sayın aşağıdaki 
ifadeler ile 2018 yılında Türk Serbest Mimarlar Derneği 13. Yapı Ödülü’ne 
lâyık görülmüştür: Dünya’da gelişen ve Türkiye’de de çok olumlu destekler 
bulan sanayi yapılarının yeniden ve daha etkin kullanımlarla kent yaşamı-
na kazandırılması doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalar yüreklendi-
rilmelidirler. Saadet Sayın’ın Boğaziçi Üniversitesi için Tarsus’ta uyguladığı 
Tarsus-Gözlükule Kazıları  Araştırma Merkezi artık önemini yitirmiş bir çır-
çır fabrikasının akademik ve toplumsal bir kullanışa dönüştürülmesi projesi 
olarak örnek olacak nitelikte bir profesyonel tutum olarak Jüri’nin desteğini 
almıştır. Yapıya saygılı olan projenin öncelik verdiği doğal ve çevresel değer-
ler ile enerji sakınımı çabası takdirle karşılanmıştır24.

2019 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Tarsus-Gözlükule Kazıları Araştırma 
Merkezinin projesi ve uygulaması konservasyon dalında Avrupa Birliği Kül-
türel Miras Ödülü/Europa Nostra Ödülü’ne lâyık görülmüştür (European 
Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award in Conservation)25.  

24 h p://www.tsmd.org.tr/TR,820/turksmd-13-mimarlik-odulleri-sahiplerini-buldu.html
25 h p://www.europeanheritageawards.eu/winner_prize/award/
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Çalışmalarımıza izin veren ve destek olan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Mersin İl Kültür Mü-
dürlüğü’ne,  Tarsus Müze Müdürlüğü’ne ve bu müzelerdeki değerli uzman-
lara yaptıkları katkılar için en içten teşekkürlerimizi ekip olarak sunarız.
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Harita 1: Geç Tunç IIb kalıntılarının Goldman dönemi Geç 
Tunç II tabakası ile birleştirilmiş şematik mimari 
planı.

Harita 2: Tüm açmalarda Geç Tunç II katmanı



212     ............................................................................................................

Çizim 1: Tunç kaplumbağa figürini, uz.: 2,2 cm. en: 1,6 cm 
yük.: 0,8 cm.  TGK 2017 B7 98 obje no. 273

Resim 1: Fayans kaplumbağa biçimli amulet: Goldman 
kazı envanter no. 36.370.
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Resim 2: Geç Tunç Çağı fayans wedjat 
gözü biçimli amulet: Gold-
man kazı envanter no. 38.1151

Resim 3: Erken Demir Çağı fayans 
wedjat gözü biçimli amulet: 
Goldman kazı envanter no. 
38.51638.1151
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Resim 4: Fayans wedjat gözü biçimli amulet: TGK 
2014 C717 obje no. 2166.
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Resim 5: Goldman dönemi kazıları Helenistik ve Roma dönemine ait 
adak pişmiş toprak eserlerden örnekler
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Tablo 1: Arkeobotanik buluntular, Emel Oybak-Dönmez tarafından hazırlanmıştır.
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AÇÇANA HÖYÜK, ESKİ ALALAH KENTİ 
2018 YILI ÇALIŞMALARI

K. Aslıhan YENER*

Murat AKAR
Müge BULU 

Aççana Höyük Kazısı, 2016/9710 No.lu Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı kazısı statüsü kazanmış, Prof. Dr. Kutlu Aslıhan 
Yener’e verilen izinler doğrultusunda 2018 yılı çalışmaları 15 Haziran – 10 
Ağustos tarihleri arasında uluslararası bir ekibin katılımıyla tamamlanmıştır. 
2018 kazı sezonu kapsamında arazide iki plankarede yürütülen çalışmalarla 
Aççana Höyük Orta Tunç II ve Geç Tunç II tabakaları incelenirken, eş zamanlı 
olarak kazı evinde restorasyon, buluntu belgeleme ve fauna/flora çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra Woolley kazılarında bulunan ve Hatay 
Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen Aççana Höyük metal ve obsidyen eserlerin 
taşınabilir XRF cihazıyla element analizleri yapılmıştır1.

GİRİŞ
Hatay İli, Reyhanlı İlçesi, Varışlı Köyü sınırları içerisinde Asi Nehri’nin 

kenarında yer alan Aççana Höyük’te 1930’lu yıllarda İngiliz arkeolog Sör Le-
onard Woolley tarafından gerçekleştirilen kazılarla Mukiş Krallığı’nın baş-
kenti eski Alalah olduğu saptanan yerleşim, çivi yazılı belgelerin bulunduğu 
saray ve tapınak yapılarına sahip olması nedeniyle Yakın Doğu ve Anadolu 
arkeolojisi içerisinde önemli bir konuma sahiptir. Bu nedenle, özellikle kül-

* Prof. Dr. K. Aslıhan YENER, Kazı Başkanı, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 
İstanbul/TÜRKİYE. akyener12@gmail.com 

 Dr. Öğr. Üyesi Murat AKAR, Kazı Başkan Yrd., Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Hatay/TÜRKİYE. muratakar@mku.edu.tr 

 Doktorant Müge BULU, Seramik Çalışmaları Sorumlusu, Koç Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Ta-
rihi Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE, bulumuge@gmail.com

1 Bu çalışmalar kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğinin yanı sıra projeye TÜBİTAK 
(1001), Institute for Aegean Prehistory (INSTAP) ve Fund for Amuq Valley Excavations (FAVAE) 
vakfından destek sağlanırken, bilimsel analizlerin gerçekleştirilmesi kapsamında akademik, 
teknik ve maddi destek Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Araştırma Geliştirme Laboratuvarı 
(MARGEM) tarafından sağlanmıştır.
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türler arası senkronizasyon ve kronoloji sorunsalları hakkında son altmış 
yılda hazırlanan yayınlarda Aççana Höyük tabakalanması üzerinde durul-
muş ancak 1930’lu yıllara ait kazıların raporlarında yer alan stratigrafik tu-
tarsızlıklar mevcut verilerin yeni baştan değerlendirilmesi ihtiyacını ortaya 
koymuştur. Bu nedenle, 2003 yılından beri yürütülen kazılar kapsamında 
özellikle Woolley kazı alanı içerisine yerleştirdiğimiz plankarelerle eski kazı 
verisinin yeni baştan değerlendirilmesine odaklanılmıştır. 

 2018 yılı çalışmaları bu bağlamda iki plankarede yürütülmüştür. Sa-
raylar bölgesi olarak tanımladığımız Alan 1’deki 33.53 plankaresinde yürü-
tülen kazı çalışmaları kapsamında, Orta Tunç II Dönemine tarihlenen VII. 
Tabaka Sarayı’nın 18 ve 22 No.lu mekanlarının altında sondaj nitelikli kazı 
yapılarak erken tabakaların incelenmesi hedeflenmiştir. Tapınak çukuru 
yakınında yer alan 42.10 plankaresinde ise Geç Tunç II tabakalarının ince-
lenmesine devam edilmiştir (Resim: 1). Bu alanın 1930’lu yıllarda Woolley 
tarafından gerçekleştirilen tapınak sondajına olan yakınlığı nedeniyle 42.10 
plankaresinde açığa çıkarılan yapı katlarının Alalah tapınaklarıyla ilişkili ol-
duğu anlaşılmaktadır.

ALAN 1
33.53 Plankaresi2

Bu plankarede yapılan çalışmalarla VII. Tabaka Sarayı’nın erken evrele-
rini incelemek hedeflenmiştir. 2015 yılında sarayın 16 ve 17 No.lu odaların-
da gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla son 80 yılda biriken dolgu toprak 
kaldırılmış ve VII. Tabaka Sarayı’nın taban seviyesine ulaşılmıştır. Saray du-
varlarının tamamen eridiği ve yapısal bütünlüğünün bozulduğu bu bölge-
de, tabanların kaldırılmasıyla birlikte VII. Tabaka Sarayı’nın erken evreleri 
incelenmeye başlanmış ve dolgu toprak içerisinde ele geçirilen boyalı fresk 
parçaları, erken dönem sarayının da boyalı duvarlara sahip olduğuna dair 
izler sunmuştur. 

2018 yılı çalışmaları kapsamında öncelikli olarak 1930’lu yıllarda açığa 
çıkarılan VII. Tabaka Sarayı’nın 18 ve 22 No.lu odalarına doğru kazı alanı 
genişletilmiştir. Sarayın kireç sıvalı betonumsu tabanları yeni baştan açığa 
çıkarılmış, akabinde bu taban seviyeleri kaldırılarak sarayın inşaat evresini 

2 Açma Başkanı Yılmaz Yeniler (Koç Üniversitesi), Açma Asistanları Mine Bayırlı (Hatay Mustafa 
Kemal Üniversitesi), Aziz Cüzdanoğlu (Ankara Üniversitesi).
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tanımlayan moloz dolgu seviyesine ulaşılmıştır. Bu seviyede fresk parçaları-
nın ortaya çıkmasıyla beraber kazı çalışmaları yavaşlatılarak, fresk parçaları 
zarar görmeden kaldırılmıştır.

1. Evre
Plankare tabakalanması içinde 1. Evre olarak tanımlanan yapı katı, Wo-

olley VII. Tabaka Sarayı’yla eşdeğerdir. VII. Tabaka Sarayı’nın kullanımı bir 
yangınla sona ermiştir. 18 ve 22 No.lu mekanlarda da bu yangının izleri ker-
piç duvarlarda ve taban seviyesinde gözlemlenmektedir.  

18 No.lu mekanın üzerini kaplayan kerpiç döküntünün kaldırılmasıyla 
taban seviyesine ulaşılmıştır. Betonumsu kireç tabanının mekanın kuzey ve 
güney kanatlarında iyi korunduğu tespit edilirken, mekanın ortasına denk 
gelen alanda ise korunmadığı tespit edilmiştir (Resim: 2).

Woolley dönemi kazıları sonrasında oluşan dolgu toprağın kaldırılması 
sürecinde tepe kısmında el biçimli fildişi iğne ve olasılıkla bir heykele ait ka-
nat parçaları da bulunmuştur. Bu eserler 1930’lu yıllarda yürütülen kazılarda 
gözden kaçmış yada dikkate alınmamış olmalıdır (Resim: 3-4). Aynı heykele 
ya da taht işlemesine ait başka parçalar ise VII. Tabaka Sarayı’nın 9 No.lu 
avlusunda 2007 yılında kazı çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz 33.32 plankare-
sinde bulunmuştu. Kanat parçalarının farklı alanlarda bulunmuş olması bu 
eserin bilinçli olarak toplanmadığı veya atıldığını göstermektedir.

18 No.lu mekanın temizlik çalışmaları sırasında alanın kuzeybatı köşesin-
de dağınık halde yetişkin bireylere ait insan kemikleri de bulunmuştur. Bu 
insan kemikleri Woolley tarafından kazılan 17 No.lu mezar odasında tespit 
edilen bireylere ait olmalıdır. Woolley yayınlarında bu odada dört bireyin 
bulunduğu vurgulanmakla beraber insan iskeletlerinin akıbetinin ne oldu-
ğu konusunda bir bilgi yoktur. Bu bağlamda 18 No.lu mekanda bir kenara 
atılmış şekilde bulunan insan iskeletlerinin 17 No.lu mezardaki bireylere ait 
olduğu düşünülebilir. 

VII. Tabaka Sarayı, İnşaat Evresi
Bu alanda gerçekleştirilecek derinleşme çalışmaları için öncelikli olarak me-

kanı batı kanadından sınırlayan ve 17 No.lu mezar odasının girişini kapatan 
kerpiç duvarlar kaldırılmıştır. Alanın genişletilmesiyle birlikte taban seviyesi-
ne ulaşılmış ve kaldırılmıştır. İçerisinde çok sayıda kırık kerpiç tuğla, taş ve se-
ramik parçaları olan bir moloz katına ulaşılmıştır (Resim: 5). Burada kullanılan 
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moloz dolgunun, kireç tabanın inşası öncesinde zemini sağlamlaştırmak ve ya-
pının güney katını yükseltmek amacıyla kullanıldığını düşünebiliriz. Önceki 
raporlarımızda da bahsettiğimiz üzere VII. Tabaka Sarayı’nın kuzey ve güney 
kanatları arasında yaklaşık 2 metrelik bir kot farklı bulunmaktadır.

Bahsi geçen bu moloz dolgunun içinde üzerinde kırmızı, sarı ve mavi renk-
leri içeren ve figüratif özelliklere sahip fresk parçaları bulunmuştur. Bu moloz 
tabakası içerisinde boyalı sıva parçalarının bulunmuş olması VII. Tabaka Sara-
yı’nın öncesinde duvar boyalı sarayların varlığına işaret etmektedir.

Betonumsu kireç sıvalı tabanın kaldırılmasının ardından elde edilen sera-
mikler Aççana Höyük’ün tipik Orta Tunç II mal grupları ve formlarını yan-
sıtmaktadır. Oldukça zengin bir repertuvardan oluşan düz basit seramikler 
s-profilli, kanca ağızlı ve yarımküre biçimli kase, testi, şişkin karınlı çömlek, 
kısa boyunlu çömlek, yonca ağızlı sürahi, krater, kap altlığı, ağzı yivli yarım-
küre biçimli depolama kabı ve halat bezemeli diğer depolama kabı örnekle-
rinden oluşmaktadır. Üzerinde çömlekçi işareti bulunan bir seramik parçası, 
Aççana Höyük kazılarında bulunan benzerlerinin en erken örneklerinden 
birini temsil etmektedir. Çömlek, kase ve kapak formlarında karşımıza çıkan 
pişirme kapları ise çoğunlukla kalsit katkılı hamura sahiptir, ancak taşçık 
katkılı örneklere de az da olsa rastlanmıştır.

Gri Açkılı kase ve şişecik parçaları, ince cidarlı ve katkısız hamura sahip 
seramik örnekleri arasındadır. Yanı sıra, benzer hamura sahip düz basit kısa 
boyunlu çömlek ve s-profilli bardak parçaları da mevcuttur. Boyalı seramik-
ler incelendiğinde Suriye-Kilikya boyalılarının çoğunlukta olduğu gözlenir-
ken, bazı seramikler ise yalnızca basit yatay çizgilerle bezenmişlerdir. Kır-
mızı astarlı çömlek ve kase örnekleri görece azdır. Yüzey işlemi ve hamur 
niteliği açısından tipik Aççana yerel seramiklerine benzerlik göstermeyen ve 
ithal olabilecek nitelikte seramik parçaları da ele geçirilmiştir. 

42.10 Plankaresi3

1930’lu yıllarda “Tapınak Çukuru” olarak adlandırılan ve Alalah tapı-
naklarının kazılıp kaldırıldığı alanın güneyine yerleştirilen bu plankarede, 
sorunlu Alalah tapınak tabakalarını incelemek hedeflenmiştir. Araştırmala-
ra 2012 yılından başlanan 42.10 plankaresinde Demir Çağı ve Geç Tunç II 

3 Açma Başkanları: Onur Hasan Kırman, Oğuz Omuzubozlu (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi), 
Açma Asistanları: İbrahim Halil Yılmaz, Yaşar Koca (Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi), Marghe-
rita Carle i (Floransa Üniversitesi).
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Dönemine tarihlenen toplamda dört mimari evre açığa çıkarılmış, 2014 kazı 
sezonunda ise M.Ö. 14. yüzyılın sonu ve M.Ö. 13. yüzyılın başına tarihlenen 
4. Evre yapısının batı odasında Prens Tudhaliya ve eşi Aşnuhepa’nın tasvir 
edildiği bir mühür baskısı ele geçirilmişti (Yener 2017). 2015 yılı çalışmaları 
4. Evre yapısının erken taban seviyesi, 5. Evre mimarisi ve 5-4. evreleri arası 
geçiş dönemine tarihlediğimiz iki adet adak çukurunun açığa çıkarılmasıy-
la tamamlanmıştı. 2016 yılı çalışmalarıyla birlikte 5. Evre’ye tarihlenen adak 
çukurlarının kazımı tamamlanırken, yine M.Ö. 14. yüzyılın ikinci yarısına 
tarihlediğimiz 6. Evre mimarisi açığa çıkarılmaya başlanmış, 2017 yılı çalış-
malarıyla birlikte belgelendikten sonra kaldırılmıştır.

2018 kazı sezonunda 7. Evreyle ilişkili mimariyi açığa çıkarmak ve Alalah 
tapınak tabakalarıyla ilişkisini anlamak üzere kazı çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Genel hatlarıyla 7. Evre mimarisi, kısmen taş temelli, kerpiç duvarlara 
sahip bir yapı ve yapının doğusunda yer alan bir sokakla tanımlanmaktadır. 
Geç Tunç II Dönemine tarihlenen 7. Evre’nin iç mekanları kendi içinde 7a ve 
7b olmak üzere iki farklı taban seviyesine sahiptir. Mimari oryantasyon ku-
zeydoğu-güneybatı yönlüdür. Ortalama 60-80 cm. genişliğinde, çift sıra kerpiç 
tuğlalar kullanılarak örülen duvarlar, plankare sınırları içerisinde üç adet me-
kan oluşturmaktadır. İç avlu ya da oda olarak tanımladığımız mekanın 7a ve 
7b olarak tanımlanan iki farklı sıkıştırılmış toprak taban seviyesi bulunmuştur. 
Buluntu gruplarının çeşitliliğine bağlı kalarak buranın bir işlik olarak kullanıl-
dığı anlaşılmaktadır. Özellikle metal alet ve takı yapımından kullanılmış ka-
lıpların bu yapı katında bulunmuş olması bu mekanın ya da yakınındaki bir 
başka yapının bir atölye olarak kullanıldığını göstermektedir (Resim: 6).

7b Evresi
Bu evreye ait taban seviyesi, mimari yapının içerisinde kalan odalar, iç avlu 

ve dış mekanda ortaya çıkarılmıştır. Tabanların tüm mekanlarda sıkıştırılmış 
toprak malzeme kullanılarak hazırlandığı görülmüştür. Taban seviyesinin iç 
avluda daha geç evrelerde olduğu gibi, olasılıkla mimarinin teraslı yapısından 
dolayı kuzeye doğru daha düşük kotta bulunduğu tespit edilmiştir. 

 
7a2-1 Evresi
7a evresinin sokak alanında birden fazla taban seviyesi tespit edilmiştir. 

Bu nedenle bu yapı katının stratigrafik tanımlaması yapılırken 7a-2 ve 7a-1 
olmak üzere iki alt evrede değerlendirilmiştir. 
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Bu evrede kerpiç duvarlarla çevrili, mimarinin iç kısmında ve açmanın 
güney kesitine doğru uzanan orta avluyla birlikte, dış mekan olarak adlan-
dırılan alanda sıkıştırılmış toprak ve belli alanları yanık tabanın izleri görül-
müştür. İç mekanın taban seviyeleri dış mekana kıyasla daha derin kottadır. 
Bunun sebebi, dış mekanların yoğun trafik ve çöp dolgusuna bağlı kalarak 
daha hızlı bir tabakalaşmaya maruz kalmasıdır.  

7. evreye ait seramikler form ve mal grubu çeşitliliği açısından oldukça 
zengindir. Düz basit seramikler tabak, çömlek, testi, sürahi, kase, krater, süz-
geç ve bardak örneklerinden oluşmaktadır. Depolama kapları genellikle sa-
man ve taşçık katkılı kaba bir hamurdan yapılmıştır. Boyalı seramiklerin bü-
yük bir çoğunluğu bant boyalı tabaklar ve kadehlerden oluşsa bile, “Aççana 
malı” olarak tanımlanan çiçek ve bitkisel motifli Nuzi boyalıları örnekleri de 
mevcuttur. Diğer ince cidarlı seramik örnekleri ise çömlekçik ile yarımküre 
ve s-profilli bardaklardan oluşmaktadır. Kırmızı Astarlı tabak, testi ve çöm-
lek parçalarına sıkça rastlanmıştır. Pişirme kaplarının çoğunluğu dönemin 
tipik özelliğini yansıtır ve kavkı katkılıdır ancak kalsit ve taşçık katkılı örnek-
ler de az miktarda dahi olsa mevcuttur. 42.10 plankaresinin 7. evresine ait 
hem iç hem de dış mekanlardan elde edilen seramikler birbirleriyle benzerlik 
gösterir niteliktedir ve olasılıkla yakınındaki tapınağa hizmet amaçlı pişirme, 
depolama ve servis alanı olarak kullanılmıştır.

6. Evre
2017 yılında kaldırılan 6. Evre mimarisinin devamında 7. Evre’ye ait mi-

mariyi tahrip eden taş temeller bulunmuştur. Söz konusu taş temellerin, 6. 
Evre mimarisinin teraslı yapısından dolayı bu evreyi tahrip ettiği sonucuna 
varılmıştır. Bununla birlikte, açmanın kuzeybatı köşesinde bulunan 7. Ev-
re’ye ait mekanı tahrip eden bir adak çukuru da 6. Evre’yle ilişkilendirilmiş-
tir. Yaklaşık olarak 1m. çapa sahip olan çukur, buluntu açısından oldukça 
zengindir. Söz konusu buluntular günlük kullanım eşyaları olmayan ve ri-
tüel amaçlı kullanılan Hitit şişesi ile el ve çark yapımı minyatür tabaklardan 
oluşmaktadır. Elde edilen buluntulardan yola çıkarak bu çukurun mimari bir 
yapının inşası, yahut kullanım dışı kalması durumunda yapılan ritüellerde 
kullanıldığını düşünebiliriz.

Hatay Arkeoloji Müzesi Çalışmaları
K. Aslıhan Yener ve Michael Johnson, Hatay Mustafa Üniversitesi, Araş-

tırma Geliştirme Laboratuvarı tarafından tedarik edilen taşınabilir XRF ci-
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hazıyla metal ve obsidyen eserler üzerinde element analizleri gerçekleştir-
mişlerdir. Woolley tarafından bulunan AT 39/6 (Woolley 1955: 276, Levha 
LXX) kodlu ve 7239 müze envanter no.lu kılıç üzerinde yapılan analizlerle, 
özellikle kabzası altın olarak verilen tanımlamaların doğruluğu sorgulanmış-
tır. Kabzada yüksek oranda Ni (Nikel) değerine rastlanmıştır. Bakır ve Ni-
kel alaşım eserler Aççana Höyük’te çok nadir olmakla beraber Orta Anadolu 
Hitit merkezlerinde yaygın kullanıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda Aççana 
Höyük’te bulunan 7239 no.lu eserin kabzası altın değil ‘cupronikel’ olarak ta-
nımlanan bakır-nikel alaşımdır. Aynı eserin kılıç kısmında ise %19 oranında 
kalay bulunmaktadır. Söz konusu miktardaki kalay kullanımı kılıca parlak 
bir görünüm ve altın rengini vermekte ve sertliğini arttırmaktadır. Bu bağ-
lamda kabza ve kılıç kısmının farklı metaller kullanılarak yapıldığı gözük-
mektedir. Analiz sonuçları bir başka çalışmada kapsamlı ve karşılaştırmalı 
olarak değerlendirilecektir.
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Resim 1: Aççana Höyük 2018 yılı kazı alanları haritası. 

Resim 2: 33.53 plankaresi, 7. Tabaka Sarayı 18 ve 22 No.lu odaları. 
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Resim 3: El Biçimli kemik iğne (AT 26391).

Resim 4: Kireçtaşı kanat parçası (AT 26067).
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Resim 5: 33.53 plankaresi, 7. tabaka sarayı, inşaat evresi

Resim 6: 42.10 plankaresi, 7b evresi.
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IASOS ANTİK KENTİ 2018 YILI ÇALIŞMALARI

Asuman BALDIRAN*

Nizam ABAY 

Müdürlüğü’nün izni ile Milas Müdürlüğü Başkanlığında Selçuk Üniversi-
tesi öğretim üyesi Prof. Dr. Asuman Baldıran bilimsel danışmanlığında 2016 
yılında başlayan çalışmalar, 2018 kazı sezonunda bakanlık kararıyla Prof. Dr. 
Asuman Baldıran kazı başkanlığında dördüncü yılını tamamlamıştır. 2018 
kazı çalışmaları, 9 Temmuz 2018 tarihinde başlayıp 14 Eylül 2018 tarihine ka-
dar sürdürülmüştür.1 2018 yılının yaz döneminde, kazı evinin altyapı onarımı 
ve laboratuvar işleri yapılmıştır. İlk 5 yıllık planlamaya bağlı olarak başlanan 
faaliyetlerde, bu sezon Iasos kazı ekibi olarak ilk etapta 2015 yılında başlanan 
depo çalışmasının tamamlanması amaçlandı. Ayrıca 03.09.2018 -13.09.2018 
tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırmaları Merkezi Müdürü 
Dr. öğr. Üyesi Hakan Öniz başkanlığında Iasos Antik Kenti kıyılarında arke-
olojik sualtı incelemeleri de yapılan arkeolojik faaliyetler arasındadır. 

I. KAZI EVİ VE KAZI ALANINDAKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Kazı evinde çalı ve otlardan oluşan yoğun bir bitki örtüsü vardır. Tüm 

alanı kaplamış olan bu bitki örtüsü nedeniyle kazı evi bahçesinde yer alan 
Roma dönemi anıt mezar yapıları görünemez hale gelmişti. Bu nedenle 2018 
sezonunda kazı evi ve çevresinde 8 kişilik bir ekip tarafından kapsamlı bir te-
mizleme işine başlandı. Bu sayede anıt mezarların bulunduğu alanı tümüyle 
kaplamış olan bitki örtüsünün de büyük ölçüde temizlenmesiyle anıt mezar 
yapıları daha net bir şekilde ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1a-b).

* Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubad Kampüsü, Edebiyat Fa-
kültesi, Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE, abaldiran@gmail.com.

 Arş. Gör. Dr. Nizam ABAY, Selçuk Üniversitesi, Alaeddin Keykubat Kampüsü, Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Konya/TÜRKİYE, nizamabay21@gmail.com.

1 Bizden her zaman desteğini esirgemeyen Milas Müze Müdürlüğü adına başta Müze Müdürü Sa-
yın Gülnaz Savran’a, Milas Müzesi’nin değerli uzman personellerine ve yardımlarından dolayı 
İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanlarından bakanlık temsilcimiz Tuğba Çavuşoğlu’na teşekkürü bir 
borç biliriz. Kazının ilk yılları olması nedeniyle çeşitli sıkıntılar ve olumsuzluklarla karşılaşan fa-
kat bunların üstesinden gelmeyi başaran ekip üyeleri Dr. Öğr. Üyesi İlker Işık, Arş. Gör. Dr. Nizam 
Abay, Arş. Gör. Dr. Erdener Pehlivan ile Iasos kazı ekibinde yer alan arkeoloji öğrencilerine özve-
rili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Temizlik çalışmaları kazı alanında da yapılmıştır. Antik kentin agora kıs-
mında uzun yıllar boyunca kendi kaderine terk edilmesi sonucunda yapıla-
rın büyük bir kısmı yabani bitkilerle kaplanıp, bazı kısımları da görünemez 
hale gelmiştir. Dolayısıyla bu alanlarda bitki temizliğinin yapılması zorunlu-
luk olarak karşımıza çıkmıştır. Tüm kazı etkinlikleri süresince Milas beledi-
yesinden toplam 8 kişilik bir ekip, her türlü modern el âletleri yardımıyla bu 
temizlik faaliyetlerini sürdürmüştür. Bu çalışma sonucunda 2018 sezonunda 
Agoranın doğusunda ve batısında sürdürülen ot temizliği sonucunda açığa 
çıkan mimari yapılar düzenlemesi yapılarak, yapılar daha rahat algılanabilir 
hale getirilmiştir (Resim: 2a-b). 

II. KAZI EVİ VE ÇEVRESİNDEKİ ONARIM İŞLERİ
Iasos kazı ve araştırmaları 2018 yılı faaliyetlerinden ilki kazı heyet üyele-

ri ve öğrencilerin barınmalarının sağlandığı kazı evinde çevresinde gerçek-
leştirilmiştir. Söz konusu çalışma kapsamında yaklaşık 50 yılı aşkın bir süre 
İtalyan kazı heyeti tarafından kullanılan kazı evinin terasında yer alan İtal-
yan kazı ekibi tarafından yapılan pergola yapısının ahşap hatıllarında çürü-
melerin olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu durumun kazı ekibinin sağlıklı 
ortamda çalışma yürütmesini engellediği için yeni pergola yapımına ihtiyaç 
duyulmuştur. Kazı ekibinin sayıca yoğunluğu göz önüne alındığında bu du-
rum 10 m. uzunluğunda 5 m. genişliğinde bir pergola tasarımını gerektirmiş-
tir. Öncelikle de bu eski yapının önce çatıları sökülmüş ve hatılları tamamıyla 
ortadan kaldırılıp yeni bir pergola yapısı inşa edilmiştir. Ayrıca pergolanın 
kurulduğu terasın ön taraftaki giriş zeminine beton dökülerek merdiven 
oluşturulmuştur. 

III. DEPO ÇALIŞMASI
Iasos kazı depoları tasnif ve değerlendirme çalışmaları kapsamında 2018 

yılında kazı ekibi tarafından kazı evi arkasında kalan Depo 5a-5b olarak ad-
landırılan bölümde tasnif ve değerlendirme çalışmalarına başlanmıştır. Bu 
kapsamda; söz konusu depoda, 439 kasada, İlk Tunç Çağından – Doğu Roma 
İmparatorluğuna değin süreklilik arz eden 2300 eser tasnif edilmiştir. Söz 
konusu depoda tasnif ve değerlendirme çalışması yapılmış taş, seramik ve 
mermer eserler kayıt altına alınmıştır. 2018 yılındaki depo çalışmaları kap-
samında yayın çalışmaları için toplanan etütlük malzemenin yer ve taba-
kalarına göre rafl ara koyulup derlenmesi ve bunların bilgisayar kayıtlarına 



..............................................................................................................  229

geçirilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Depo 5a-5b’de yer alan eser çalışma-
ları sonunda ise Iasos kazı evi depolarında yer alan tüm etütlük malzemeler 
kayıt altına alınmış olup 2015 yılında başlayan depo çalışmaları 2018 yılında 
tamamıyla sona ermiştir.

IV. İASOS ANTİK KENTİNDEKİ TİYATRO, KALE VE MENDİREK KULE 
YAPISININ RÖLÖVE, FOTOGRAMETRİK VE ARKEOMETRİK ANALİZ ÇA-
LIŞMALARI

IV.I. RÖLÖVE AŞAMASI 

IV.I.I Ölçüm Aşaması
Hellenistik tiyatro, Ortaçağ kalesi ve Bizans liman kulesi yapılarının yatay 

ve düşey ölçüleri, total station ile alınmıştır. Bu alımlar kısmen iki, kısmen 
de üç boyutlu olarak, yapıların elverdiği ölçüde gerçekleştirilmiştir. Ölçüm 
aletinin bilgisayara gönderdiği x, y, z koordinatları, bilgisayar ortamında 
çizgisel olarak iki boyutlu hale getirilerek, ihtiyaç duyulan çizimler şekline 
dönüştürülmüştür. 

   Yapıların plan ölçüleri alınırken önce dış cephe ölçüleri alınmış, daha 
sonra iç hacim ölçüleri, kontrol amaçlı, (üç kenarı bilinen üçgenin çizilebile-
ceği ilkesine dayanan) köşegen yöntemi ile belirlenmiştir. Yapıların mevcut 
ölçü krokisinde belirlenen poligon noktaları ile irtibat kurularak binanın ko-
numlandırılması sağlanmıştır. Kot ve gabariler alınırken projede de belirtilen 
bir sıfır noktası tespit edilmiş ve bu kot binanın tüm gabari alınan bölümle-
rine taşınmıştır. Sıfır kotunun altında kalan ölçümler eksi değer olarak belir-
lenmiştir.

Canon D 70 fotoğraf makinesinin geniş açılı objektifi  ile çekilen fotoğraf-
lar ile yapıların rölöve işlemi sırasındaki mevcut durumlarının görsel olarak 
tespiti sağlanmıştır. Fotoğrafl ama işlemi yapının dışında saat yönünde baş-
layarak iç mekânlarda da saat yönünün tersine bir yol izlenerek çekilmiştir. 
Fotoğrafl ama işlemi bilgisayar ortamında çekildiği gün ve yapı adı olarak 
arşivlenmiştir. Fotoğrafl ar Total Station ile ham veri olarak ölçüleri alınmış 
yapıların bilgisayar ortamında işlenmesine yardımcı olmuştur. Perspektif ha-
taları minimum düzeye indirgenerek çekilen fotoğrafl ar bilgisayar ortamın-
daki programlar yardımıyla da düzeltilmiştir. 
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IV.II.II. Çizim Tekniği
Alınan ölçüler, bilgisayar ortamında önce noktasal koordinatlara ve sonra 

çizgisel değerlere çevrilerek yapılara ait plan, kesit ve görünüşler çıkarılmış-
tır. Mevcut durumunu gösteren fotoğrafl ar, bilgisayar ortamında perspektif 
hataları ve deformasyonları giderilerek çizimlere eklenmiştir. Bilinmeyen ve 
ulaşılamayan kısımların ölçü değerleri belirtilmemiş ve kesik çizgilerle tara-
nan bölgeler içinde tahmini olarak gösterilmişlerdir.

Fotoğrafl ar Total Station ile ham veri olarak ölçüleri alınmış Hellenistik ti-
yatro, Ortaçağ Kalesi ve Bizans liman kulesi yapılarının bilgisayar ortamında 
işlenmesine yardımcı olacaktır. Perspektif hatalarının minimum düzeye in-
dirgenerek çekilen fotoğrafl ar bilgisayar ortamındaki programlar yardımıyla 
da düzeltilip çizimlere eklenmiştir (Resim: 3a-b-c,4a-b,-5a-b, 6a-b).

V.I. Fotogrametrik Çalışmalar 
Araştırma sürecinde fotogrametrik uygulamaların amacı, çalışma alanı 

olarak belirlenen Bizans liman kulesi, Hellenistik Dönem tiyatrosu ve orta 
çağ kalesi üzerinde ortofoto, 3 boyutlu modelleme ile rölöve ve restitüsyon 
çalışmalarını gerçekleştirmektir. Söz konusu yapıların üzerinden alınan har-
ç-sıva örneklerinin analiz çalışmaları da bu kapsamda gerçekleştirilmiştir. 
Farklı dönemlere ait mimari yapıların dönemsel açıdan inşa teknikleri ve 
harç-sıva yapılarındaki değişim/gelişim/farklılık irdelenerek kentin eş za-
manlı olarak belirli bir deprem ya da savaş vb. yıkımlar neticesinde toplu 
imar faaliyeti görüp görmediği tespit edilmeye çalışılmıştır. 

V.I.I. Bizans Liman Kulesi
Çalışmalara Bizans liman kulesinden başlanmıştır. Liman kulesi İasos an-

tik kent merkezinin bulunduğu yarımadanın güneybatısında yer almaktadır. 
Yapı, MS 11-12. yüzyılda Güllük Körfezi üzerinden gelebilecek deniz saldırı-
larına karşı koyu koruma amaçlı inşa edilmiştir. Liman kulesi iki katlı olarak 
inşa edilmiş olup, iki ayrı merdiven ile gözetleme alanı olan üst kata çıkıla-
bilmektedir. Limanın kara ile bağlantısı, kıyı şeridi üzerinden yapılan bir yol 
ile sağlanmaktadır. 1995 yılında Koç Vakfı’nın desteği ile yapılan restoras-
yonda çalışmamız sırasında bazı hatalar tespit edilmiştir. Kulenin batısında 
kopmuş duvar örgü parçası görülmüş ve fotoğrafl anmıştır. Ardından detaylı 
çizim ve plan çalışmaları yapılarak kulenin son durumu belgelenmiştir. Bu 
çalışmaların tamamlanması sonrasında ileride yapılabilecek bir restorasyon 
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çalışmasına yönelik, yapıyı 360 derece tarayan 3 boyutlu modelleme gerçek-
leştirilmiştir (Resim: 7a-b).

V.I.II Ortaçağ Kalesi

İasos antik kentinin bulunduğu yarımadanın üzerinde tüm körfezi göre-
bilecek yükselti üzerinde inşa edilmiştir. Yaklaşık olarak deniz seviyesinden 
47 m. yükseklikte ve 12204 m2 alanı kapsamaktadır. Kalenin yapım tarihi ko-
nusunda elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. Bazı kaynaklara göre Ro-
dos şövalyeleri tarafından yapıldığı tahmin edilmekle birlikte Menteşe Beyli-
ği zamanına da tarihlendirilmektedir. Kalenin kuzeyinde bir giriş kapısı yer 
almaktadır. Giriş kapısının yüksekliği 4.55 m. genişliği ise 3.91 m. dir. Girişin 
dar olarak inşa edilmesi herhangi bir taşıt aracının veya geniş çaplı bir askeri 
birliğin kaleye girmesine imkân vermemek amaçlı olmalıdır. Bu açıdan ka-
lenin tamamen yarımadanın savunmasını yapmak için, dışarıdan mü  efi k 
ya da düşman kuvvetlerine açık geçiş imkânı sağlamadan savunma sistemi 
oluşturulduğu anlaşılmaktadır. Kalenin ortasında sarnıç bulunmaktadır. 
Sarnıcı besleyen ve giriş kapısı ile aynı doğrultuda olan bir su görülmektedir. 
Yaptığımız fotogrametrik çalışmalar sonucunda kalenin 16 burca sahip oldu-
ğu, güneybatı ucundaki alanda liman kulesi ile irtibatlı olan burcun hemen 
altında tonozlu bir suyolu ha  ının bulunduğu ve bu su ha  ın, kentin güne-
yindeki sarnıçla bağlantılı olduğu anlaşılmıştır. Kalenin modern yerleşime 
bakan güney kesimi kayalık bir alandır, bu nedenle bu yöne savunma amaçlı 
herhangi bir mimari yapının inşası gerekli görülmemiştir. Kalenin 3 boyutlu 
modeli alınmıştır. Kalenin tüm unsurları İHA aracılığıyla detaylı fotoğrafl arı 
alınarak belgelenmiştir (Resim: 8).

V.I.III Helenistik Dönem Tiyatrosu

Helenistik dönemde inşa edilen ve Roma döneminde onarım gören tiyat-
ro, yarımadanın güney ucundaki bir yamaç üzerine inşa edilmiştir. Yaklaşık 
olarak 21 basamaklı olan tiyatronun cavea kısmı belirgin olmakla birlikte, 19. 
yüzyılda Bebek limanının inşası amacıyla basamakları oluşturan bloklar sö-
külüp İstanbul’a taşınmıştır. Basamakları al  an destekleyen kayrak taşları, 
günümüzde görülebilmektedir. Sahne binasının bir kısmı ayakta olup, or-
kestra ortasında bir mezar bulunmaktadır. Yapının analemma duvarları kıs-
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men sağlam durumdadır ve Priene kenti şehir surlarında gördüğümüz M.Ö. 
4. yy. bosajlı duvarları ile aynı özellikleri taşımaktadır. Caveanın hem içi hem 
de çevresinde bulunan zeytin ağaçları modelleme ve detaylı belgeleme çalış-
maları yapılmasını engellemiştir.

VI.I.  Arkeometri Çalışmaları
Çalışma alanı olarak saptanan üç yapıdan toplam 43 adet harç-sıva ör-

neği alınmıştır. Analizler için hazırlanan örnekler Ankara Üniversitesi YE-
BİM araştırma laboratuvarı ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat 
Fakültesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü laboratuvarlarına 
götürülmüştür. Eserler fotoğrafl anarak belgelenmiş ve kodlanmıştır. Mev-
cut çalışmaya ait örneklemeler 2018 yılında yapılmıştır. Örnekler özellikle 
yapı teknikleri açısından farklı döneme ait olduğu düşünülen duvarlardan 
alınmıştır (Resim: 9a-b). Bu yapılardan alınan harç örnekleri uygulama/işlev-
lerine göre moloz dolgu, derz harcı; sıva örnekleri, üst/alt kat sıvası olarak 
sınıfl andırılmıştır.

VI.I.I. Belgeleme Çalışmaları
İasos yerleşimi mendirek, kule, kale ve tiyatrodan toplanan yapı malzeme-

lerinin, yerinde ve laboratuvar ortamında belgelemeleri yapılmıştır. Alınan 
örneklere kodlar verilmiş ve bu kodlara göre mimari plan üzerine işlenmiştir. 
Belgelemeler, arazi ve laboratuvar çalışmaları olarak iki aşamada gerçekleş-
tirilmiştir. Örneklerin alındığı yerler de fotoğrafl anarak belgelenmiştir. Daha 
sonra laboratuvar ortamında alınan örnekler gruplandırılarak, yeniden daha 
detaylı fotoğrafl anıp belgelenmiş ve kodlanmıştır. Belgeleme çalışmalarında, 
görsel incelemede harç örneklerinde tuğla kırıkları tespit edilmiştir. Liman 
ve kale yapılarından alınan harç örneklerinde ise tuğla kırıklarının yanı sıra 
deniz kabukları ve yanmış odun parçaları da tespit edilmiştir. Kodlama, ör-
neklerin alındığı yere ve malzeme türüne göre yapılmıştır. Milas İlçesi, Kı-
yıkışlacık Mahallesi’nde bulunan İasos antik kenti örnekleri önce çalışılan 
alanı belirtmek için İasos antik kentinin baş harfi  olan İ; Kazı yerinin K’si; ya-
pılara göre kodlamada ise, limanın L’si, kalenin K’si ve tiyatronun T’si olarak 
kodlanmış, daha sonra da örnek türlerine göre harfl er verilmiştir. Malzeme 
türlerine göre harç (H), sıva (S), olarak kodlanmıştır. Bazı yapılarda yapım 
evreleri veya katmanlar tespit edilmiş ise, bu örnekler de a,b gibi küçük harf-
lerle üs  en aşağıya doğru ilerleyen sıralamayla belirtilmiştir.



..............................................................................................................  233

VI.I.II. Harç/Sıva Örneklerde Agrega / Bağlayıcı Analizleri
Agrega ve bağlayıcı oranlarının belirlenmesi için öncelikle kuru tartıma 

alınan örnekler daha sonra bağlayıcı (tüm karbonat içerik; CO3 2- ) içerikle-
rinden arındırılmak üzere seyreltik asitle (%5’lik HCl) muamele edilmekte-
dir. Süzme, yıkama ve kurutma işlemleri ile çözünen tüm karbonat içeriğin-
den (bağlayıcısından) ayrılan ve agrega kısmı elde edilen harç ve sıva örnek-
ler, oda sıcaklığında kurutulduktan sonra tekrar tartıma alınarak ağırlıkça 
toplam bağlayıcı (çözünen) ve agrega (%w /w) miktarlarına ulaşılmıştır.

VI.I.III.. İnce Kesit Optik Mikroskop Analizi 
Tüm örneklerin ince kesitleri hazırlanarak optik mikroskopta incelenecek-

tir. İnce kesitler; taş örneklerde dıştan içe doğru tüm tabakaları gösterecek şe-
kilde doğrudan, harç ve sıva örneklerde ise uygun bir reçine ile sertleştirme 
yapılarak hazırlanmaktadır. İncelemelerde LEICA Research Polarizan DMLP 
Model alt ve üs  en aydınlatmalı optik mikroskop kullanılacaktır. Fotoğrafl a-
malar mikroskoba bağlı Leica DFC280 dijital kamera ile (16X ve 25X büyütme 
ile paralel ve çapraz nikolde), değerlendirmeler de Leica Qwin Digital Imaging 
Programı kullanılarak yapılacaktır. Harç ve sıvalarda agrega yapısını oluştu-
ran kayaç ve mineraller Point Counting Programı kullanılarak tanımlanmıştır. 

VI.I.IV. Gravimetrik Analiz (Loss on Ignition) 
Örneklerin toplam organik madde ve bağlı su ile karbonat içeriklerinin 

belirlenmesinde ısıtma ile ağırlık kaybı (LOI) esasına dayanan gravimet-
rik analiz uygulanmaktadır. Agat havanda toz haline getirilen örneklerin 
450°C’de ısıtılmasıyla oluşan ağırlık kaybı, bağlı su ve organik (karbon) mad-
de miktarını; 950°C’de ısıtılmasıyla oluşan ağırlık kaybı ise karbonat (CO3 
2- ) içeriğiyle ilgili karbondioksit (CO2) miktarını vermektedir.

 VI.I.V. X-Işını Floresans (PED-XRF) Analizi
 Örneklerin ana, iz ve eser element içerikleri X-Işını Floresans Analizi Yön-

temi (Polarised Energy Dispersive-XRF) kullanılarak belirlenecektir. Analiz 
ile atom numarası 11 olan sodyumdan (Na), 92 olan uranyuma (U) kadar 
analiz edebilme özelliğine sahiptir. Analizde hassasiyet limiti, ağır element-
lerde 0,5 ppm ve hafi f elementlerde ise 10 ppm’e kadar ölçüm yapabilmesine 
imkân verebilmektedir. Toz haline getirilen yaklaşık 3 gram örnekten pellet 
hazırlanıp örnek kabına konularak analiz edilmektedir.
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VII. TANITIMA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

VII. I. Web Sitesi
İasos antik kenti kazı arşivini elektronik ortama taşımak amacıyla, inter-

net üstünden yayınlanabilen web sitesi, facebook, instagram ve twi  er he-
saplarını kullanılabilir hale getirdik. Kazı evinde bulunan bilgisayarla kazıya 
ait bütün bilgiler günü gününe kablosuz dağıtıcı sistemiyle veri tabanına gi-
rilmektedir. Bu sayede Antik kent hakkında bilim çevresi istedikleri bilgilere 
anında ulaşabilmektedir. iasoskazisi.selcuk.edu.tr adresinden yayın yapma-
ya başladığımız resmî web sitemizde yıllara göre kazı sonuçları ile ilgili gün-
cel haberler yer almaktadır.

VII. II. Kamuoyu Çalışmaları
İasos antik kentinin tanıtımına yönelik Milas Kaymakamlığı’nın desteği 

ile TRT basın ekibi tarafından bir röportaj çekimi gerçekleştirilmiştir. Bu vi-
deo çekimi gelecek yıllarda yapılacak bilimsel kazı ve araştırmalara da yar-
dımcı olacaktır. Aynı zamanda bu çalışma hem kazı projemizi hem de Türki-
ye kültür turizmini tanıtmak için bir katkı sağlamaktadır.

VIII. SUALTI ARKEOLOJİK ÇALIŞMA RAPORU 
Hakan ÖNİZ

5-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Milas Kıyıkışlacık Beldesinde Prof. Dr. 
Asuman Baldıran başkanlığında devam eden İasos kazısı kapsamında antik 
kent limanları ve Güllük Körfezi’ni kapsayan alanlarda arkeolojik sualtı araş-
tırmaları yapılmıştır. 
İzmir Müze Müdürlüğü’nden Bakanlık Temsilcisi Tuğba Çavuşoğlu dene-

timinde yapılan çalışmalar Doç. Dr. Hakan Öniz liderliğinde Günay Dönmez 
(Dr. Öğrencisi), Ceyda Öztosun (Dr. Öğrencisi), Merve Küpoğlu ve Şimal Er-
tek (arkeoloji öğrencileri) tarafından hayata geçirilmiştir. Çalışmalarda kulla-
nılan gemiler Sn. Hakan Bulgurlu ve Burak Öymen destekleriyle Six Senses 
Kaplankaya Hotel tarafından, bu taşıtların yakıtları ise Av. Gönenç Gürkay-
nak Hukuk Bürosu tarafından karşılanmıştır. Karada kullanılan kamyonet 
ve kompresör ile sonar çalışmalarında kullanılan botun yakıtları ise kazı büt-
çesinden ödenmiştir. 

2017 senesinde Iasos’un limanları incelendiği için 2018 yılında Iasikus 
adıyla da bilinen Güllük Körfezi’nin incelenmesi planlanmıştır. Körfez kı-
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yılarında Teke Burnu, Alagün Adası, Metelik Adası Ziraat Adası ve Yılan 
Adası’nda gemilerin batabileceği tüm burunlar ve adacıklar kapsamlı olarak 
araştırılmıştır. Ayrıca Alagün Adası, Ziraat Adası ve Yılan Adası üzerinde 
yüzey araştırması yürütülmüştür. Bu çalışmada Alagün Adası üzerinde şa-
pel kalıntısına (Resim: 10); Ziraat Adası üzerinde sarnıç kalıntılarına (Resim: 
11), Yılan Adası üzerinde ise biri sarnıç kalıntısı olmak üzere yapı kalıntıları-
na ve çeşitli pişmiş toprak buluntulara rastlanmıştır (Resim: 12). Çalışmalar 
Güllük Körfezi’nde belirlenen alanlarda 3 ayrı yöntemle hayata geçirilmiştir. 
Bunlardan ilki aletli ve aletsiz dalış yöntemleriyle körfezde gemilerin kazay-
la batabileceği burun, sığlık ve adaların çevrelerinde uygulanmıştır. Körfe-
zin girişinde ve iç kısımlarında yer alan balık çiftliklerinin ve körfezin doğu 
kıyısına akan akarsuların taşıdığı dolgu ve bunlara bağlı olarak genellikle 
deniz tabanın balçık niteliğinde olması nedeniyle Güllük Körfezi’nde görüş 
netliği 20 cm. ile 2 m. arasında değişmektedir. Muhtemelen balık çiftliklerin-
de otuz yılı aşkın bir zamandır kullanılmakta olan yemleme teknikleri fl ora 
ve faunada değişikliklere neden olmuş, tek hücreli canlılardan başlayarak 
yosun, midye, anemon ve benzeri çeşitlilik deniz tabanında ayrı bir katma-
nın doğmasına neden olmuştur. Bütün bu etkiler ve körfez içinde akıntının 
hemen hemen hiç olmaması nedeniyle deniz tabanında dolgu katmanları 
eski çağlardaki deniz tabanının üstünü kapatmaktadır. Var olması muhtemel 
arkeolojik kalıntılar dalarak yapılan araştırma tekniklerini olumsuz olarak 
etkilemiştir. 
İkinci ana araştırma yöntemi sonar teknikleri kullanılarak uygulanmıştır 

(Resim: 13a-b-c). Yan taramalı sonar, dual beam sonar ve chirp teknikleri-
nin uygulandığı bu çalışmalarda belirtilen sahalar incelenmiştir. Iasos antik 
kentinin doğu limanında doğal ya da insan eliyle yapılmış olabilecek duvar 
formlarının olabileceğini göstermiştir. Bu limanda yapılan çalışma larda hem 
doğal hem de muhtemelen geçmişte duvar olarak kullanılmış bir yapıya ait 
kesme taş kalıntılar görülmüştür. Ancak bu bölgede su görüşünün çok yeter-
siz olması nedeniyle söz konusu kesme taş kalıntılar bir bütün içinde şimdi-
lik anlamlandırılamamıştır. 

Üçüncü yöntem ise körfezdeki adalar üzerinde drone kullanılarak yapıl-
mış olan inceleme çalışmalarıdır. Bu çalışmalarda iki ada üzerinde çeşitli ta-
rihi kalıntılar ve bu adalardan birini ana karaya bağlayan bir adet antik dolgu 
ile aynı ada karşısında karada yapı kalıntıları tespit edilmiştir (Resim: 14).

Çalışmalar körfezin uluslararası deniz ticaret yolları üzerinde olmaması, 
büyük fırtınalara kısmen kapalı olması ve güçlü akıntıların bulunmaması ne-
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deniyle gemiler için açık denize göre nispeten güvenli olduğunu göstermek-
tedir. Buna bağlı olarak Teke Burnu dışında gemi batığı olabilecek herhangi 
bir kalıntı bulunamamıştır. Resim 1’de belirtilmiş olan sahalarda dalışlar ya-
pılmış, bunların büyük çoğunluğunda hiçbir arkeolojik kalıntıya rastlanama-
mıştır. 

Iasos’un uluslararası deniz ticaretine konu olduğu düşünülen deniz ürün-
leri ticaretinin anlaşılabilmesi için gemilerin fırtına ve akıntı etkileriyle ba-
tabileceği alanların incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle 2019 senesinde 
Didim Kıyılarını da içine alan bir alanın araştırmalarına başlanması ve Iasos 
Limanı içinde kazı yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Bu bölge 
için başta sünger dalgıcı Aksona Mehmet olmak üzere bölgeden arkeolog 
(Aşkın Cambazoğlu ve Feyyaz Subay) ve denizcilerden ön bilgiler toplanmış 
durumdadır. 

IX. TESPİT ÇALIŞMASI

IX. I. Aslan Başlı Çörten Bloğu
Balık Pazarı Müzesi’ne gelirken yol ayrımının hemen sağ tarafındaki ara-

zide ekip elemanlarınca görülüp Milas Müzesi personeli tarafından yeni açı-
lacak olan müzede sergilenmek amacıyla teslim alınmıştır. Beyaz-bej renkte 
bölgenin yerel kireç taşından yapılmıştır. 89.2cm. genişliğinde, 26.8cm. yük-
sekliğinde ve 63.8cm. derinliğindedir. Çörten, aslan başı ve altında bir sil-
meyle oluşturulan fasciasıyla birlikte tam bir blok olarak ele geçmiştir. Yele, 
göz ve bıyık detayları derin işlenmiştir. Yağmur suyunun atımını sağlayan 
oluk 2.7cm. çapında 71cm genişliğinde yaklaşık 8 cm. derinliğindedir. Yakla-
şık 2.4cm. yüksekliğindeki yele, aslanın çene bölümünün altında sonlanmak-
tadır. Yele, orta aksa göre sağ ve sol yönde kıvrılan saçlardan oluşmaktadır 
(Resim: 15a-b).    
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 Resim 1a-b: Anıt mezarların bulunduğu alandaki temizlik çalışması.

 Resim 2a-b: Agora alanındaki temizlik çalışması.

Resim 3a-b-c: Hellenistik tiyatronun plan ve rölövesi. 
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Resim 4a-b: Bizans liman kulesinin planı.

Resim 5a-b: Bizans liman kulesinin modellemesi.

Resim 6a-b: Ortaçağ kalesinin planı.
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Resim 7a-b: Bizans liman kulesinin dem modelleme çalışmaları.

Resim 8: Kale yapısının dem modelleme çalışmaları.

Resim 9a-b: Harç/sıva örneklerinin alınması.
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   Resim 10: Alagün Adası üzerinde bulunan şapel kalıntısı.

Resim 11: Ziraat Adası üzerindeki sarnıç yapıları.
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Resim 12: Yılan adasından elde edilen seramik buluntular.

        Resim 13a-b-c: Sonar taramalarından elde edilen veriler.
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Resim 14: Alagün adasında drone ile fotoğrafl anmış Antik Dönem liman dolgusu.

Resim 15a-b: Aslan başlı çörten bloğu.
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Can Aktan, Furkan Karakula ve Seda Sayan, Gaziantep Üniversitesi Arkeolo-
ji Bölümü lisans öğrencileri Burhane  in Gül, Gizem Mercimek ile Nevşehir 
Hacıbektaş Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencisi Eren Canpo-
lat’dan oluşmuştur.1  

KAZI ÇALIŞMALARI
Oylum Höyük 2018 yılı kazı çalışmaları, Kuzeybatı Kazı Alanı’nın güney 

kesiminde yer alan ve önceki kazı sezonlarında çalışmalara başlanan, 10x10 
m. boyutlarındaki K24, L24, M24, K23 ve L23 açmalarında sürdürülmüştür.2 
Kazı çalışmalarında K24, L24 ve M24 açmalarında Geç ve Orta Demir Çağı, 
K23 ve L23 açmalarında ise Orta Tunç Çağı tabakaları incelenmiştir.

K24 Açması
Höyüğün batı yamacı üzerinde yer alan K24 açmasındaki çalışmalar, ya-

maç eğimi nedeniyle açmanın 5x10 m. boyutlarındaki doğu yarısında sür-
dürülmüştür. 2018 yılı kazıları, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılmış ve 
belgeleme çalışmaları tamamlanmış olan Orta Demir Çağının (Oylum IVb) 
geç evresine ait kalıntıların kaldırılması ile başlamıştır. Kaldırılan Orta De-
mir Çağının geç evresine ait mimari kalıntıların altında, aynı yerleşim taba-
kasının daha erken bir evresini temsil eden, Orta Demir Çağının (Oylum IVb) 
erken evresine ait mimari kalıntılar gün ışığına çıkartılmıştır (Resim: 1). Açı-
ğa çıkartılan yapı kalıntıları düzgün bir plan ortaya koymaktan çok uzaktır. 
Mimari kalıntılar, açmanın ortasında yaklaşık doğu-batı yönünde uzanan bir 
taş temel duvarı ile etrafı kerpiç dizileri ile çevrelenmiş bir ocak ve açma-
nın kuzeydoğu köşesinde yangın izi taşıyan “L” biçimli bir kerpiç duvardan 
oluşmaktadır. Kuzey ve doğuya doğru uzanan bir mekânı sınırlandıran ker-
piç duvar yaklaşık 50 cm. genişliğinde olup, duvarın en alt sırası korunmuş-
tur. Açmanın batı bölümünde, Orta Demir Çağına ait, yaklaşık 70 cm. çapın-
da, biri kuzeyde diğeri güneyde olan yan yana iki tandırın alt kısımları ve 
açığa çıkartılmıştır (Resim: 1). Geç Demir Çağına ait üç yuvarlak silo çukuru, 
mimari kalıntıları kısmen tahrip etmiştir. Duvarların batı bölümü ise yamaç 
erozyonu nedeniyle korunmamıştır. 

1 Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Kilis Müze-
si’ne, Kilis Valiliği’ne, Kilis Belediyesi’ne, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Hüseyin Kara’ya 
ve tüm kazı ekibine en içten teşekkürlerimizi sunarız

2 Bkz. Engin vd. 2014; 2016; 2017; 2018; 2019; Özgen vd. 2009; 2010; 2011; 2013a; 2013b; 2014.
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Taş temel duvarının hemen kuzeyinde yer alan, yaklaşık 1,5 m. genişli-
ğindeki silo çukuru içinde yapılan çalışmalarda, küllü toprak dolgusu içine, 
etrafı taşlar ve kireçli bir harçla desteklenmiş olarak oturtulmuş olan, kırık 
durumda bir erzak küpü açığa çıkartılmıştır (Resim: 2). Küpün, geç evrede, 
işlevini yitirmiş olan silo çukuruna sonradan yerleştirildiği tespit edilmiştir. 
Basınçla kırılarak dağılmış olan küp yaklaşık 70 cm. genişliğinde ve 75 cm. 
yüksekliğindedir. Kabın içine düşmüş olan taşın hemen altında tespit edilen 
beyaz renkte ince-yuvarlak ve yumuşak doku, olasılıkla kabın ağzını kapat-
mada kullanılan ahşap bir kapak izi olarak değerlendirilmektedir. Buna göre 
erzak küpünün ağzının yuvarlak bir ahşap kapakla kapatıldığı ve üzerine 
ağırlık olarak bir taş bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

K24 açmasında sürdürülen çalışmalarda, Orta Demir Çağının erken ev-
resine ait mimari kalıntılar kaldırılmış ve Erken Demir Çağına tarihlenen 
tabakaya (Oylum IVc) girilmiş, yangına işaret eden kırmızı toprak rengi ile 
belirgin olan Erken Demir Çağı tabakasında taş temel üzerine kerpiçle inşa 
edilmiş, küçük hücre odalı bir yapının batı bölümüne ait üç mekânın kerpiç 
duvarları ortaya çıkartılmıştır (Resim: 5-6). Bu tabaka, Geç ve Orta Demir Ça-
ğına ait yuvarlak çukurlar tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Açığa 
çıkartılan yapı kalıntısının doğu bölümü L24 açması içinde yer almaktadır. 
Sıkıştırılmış toprak tabanlı olan mekânların bir bölümü kulübe tarzında ya-
pılmış ek mekanlar niteliğindedir. Yapının mekân tabanları üzerinde in-situ 
buluntu ele geçirilememiştir.

L24 Açması
L24 açmasında 2018 yılı kazı çalışmaları, önceki kazı sezonunda açığa çı-

kartılan ve belgeleme çalışmaları tamamlanan Orta Demir Çağının (Oylum 
IVb) geç evresine ait mimari kalıntıların kaldırılması ile başlamıştır.3 Bu mi-
mari tabaka açmanın güney yarısında kuzeydoğu-güneybatı yönünde uza-
nan, sıkıştırılmış toprak tabanlı bir yapıya ait taş temel duvarları ile temel 
çukurları ile temsil edilmekte olup, temel çukurlarındaki taşların büyük bö-
lümünün geç evrede çıkartıldığı tespit edilmiştir. 

Sürdürülen çalışmalarda, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan Orta De-
mir Çağının geç evresine ait temel çukurları içerisinde, taş temel duvarına ait 
korunan alt sıra taşları ortaya çıkartılmıştır (Resim: 3-4). Açığa çıkartılan taş 

3 Engin vd. 2019: 279-280, res. 9-11.
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temel duvarları, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan, iki uzun dikdört-
gen mekândan oluşan bir yapı planı ortaya koymaktadır. Yapının kuzeybatı 
köşesi korunmamıştır. Dar olan güney mekanının batı bölümüne yerleştiril-
miş olan tandırın alt kısmı açığa çıkartılmıştır. Bu alanda yapılan çalışmalar-
da daha erken bir evreye ait ikinci bir tandır kalıntısı daha tespit edilmiştir. 

Orta Demir Çağının geç evre yapısı, özellikle Geç Demir Çağına (Oylum 
IVa) ait yuvarlak silo çukurları tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Yapının 
ortasında yer alan çukurlardan biri Helenistik-Roma dönemlerine tarihlendi-
rilen kalın kerpiç duvarlı bir yapı inşa edilirken boşaltılmış, içi çamur harç ve 
taşla doldurularak yapının sağlam bir zemin üzerine oturması amaçlanmıştır. 
Önceki kazı sezonunda açmanın kuzeybatı köşesinde açığa çıkartılan kireçli 
taban dolgusunun, yapının olasılıkla batı avlu tabanına ait olduğu değerlendi-
rilmektedir. Beyaz kireçli taban dolgusu kaldırıldığında, bu alanda Orta Demir 
Çağına tarihlenen, serpantinden yapılmış bir silindir mühür ele geçirilmiştir. 

Orta Demir Çağı’nın geç evresine tarihlenen iki mekânlı yapının doğu-
sunda, L24 ve M24 açmalarının arasında yer alan, kuzeybatı-güneydoğu yö-
nünde uzanan sokak dolgusu Geç Demir Çağı ve Orta Demir Çağında en az 
dört yapı katı boyunca kullanıldığı anlaşılmıştır. Sokak, gri renkte küllü ya-
pısı ile L24 ve M24 açmalarındaki yapılardan ayrılmaktadır. Sokak dolgusu 
içinde küçük taş ve yoğun seramik parçaları bulunmaktadır.

Devam eden kazılarda, belgeleme çalışmalarından sonra Orta Demir Ça-
ğının erken evresine tarihlenen yapının temel taşları kaldırılmış, Erken Demir 
Çağına ait kırmızı yanık toprak yapısı ile dikkati çeken tabakaya girilmiştir. 
Bu seviyede açmanın doğu kısmında yer alan kuzeybatı-güneydoğu yönün-
de uzanan 3 m. genişliğindeki sokak dolgusunun son bulduğu anlaşılmıştır. 
Sokağın bulunduğu alanın kuzey kısmında küllü bir alan açığa çıkartılmıştır. 

Açmanın güneyinde, Orta Demir Çağının daha erken bir evresine ait oldu-
ğu değerlendirilen yan yana iki silo çukuru ile Erken Demir Çağına ait kerpiç 
duvarlar açığa çıkartılmıştır. Yaklaşık 1,5 m. genişliğindeki çukurların üst bölü-
münde kırmızı renkte yağmur sularının biriktirdiği toprak tabakasının altında 
yoğun küllü yapı açığa çıkmıştır. Çukurların diplerinde kalın beyaz harçlı sıva 
izleri tespit edilmiştir. Çukurlardan biri içinde, aynı erzak küpüne ait gövde 
parçaları ele geçirilmiştir.  Erken Demir Çağına ait mimari kalıntılar, bir kısmı 
K24 açması içinde kalan kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir yapının 
kısmen korunmuş olan kerpiç duvarlarından oluşmaktadır (Resim: 6). Yapının 
batı bölümü K24 açması içinde devam etmektedir. Kuzey mekânlarında yan-
gın izi tespit edilmiştir.  Yapı her ne kadar Orta ve Geç Demir Çağı çukurları 
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tarafından büyük ölçüde tahrip edilmişse de korunan kerpiç duvar uzantıları 
çok odalı bir plan ortaya koymaktadır. Sıkıştırılmış toprak tabanlı olan yapının 
mekanlarında herhangi bir buluntu ele geçirilememiştir. 

M24 Açması 
M24 açmasındaki çalışmalar K24 ve L24 açmaları ile paralel ve aynı sevi-

yede sürdürülmüştür. K24 ve L24 açmalarında olduğu gibi M24 açmasında 
da kazılar, önceki kazı sezonunda açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları 
tamamlanan Orta Demir Çağının erken evresine ait temel duvarlarının4 kal-
dırılması ile başlamış ve Erken Demir Çağı yerleşim tabakasına girilmiştir. 
Orta Demir Çağı mimari kalıntıları kaldırılırken bu döneme ait bronz bir ok 
ucu ele geçmiştir. 

Kırmızı kerpiç molozlu toprak yapısı ile dikkati çeken Erken Demir Çağı 
tabakası içinde Geç Demir Çağına ait, kerpiç bir teras içine oturtulmuş, ker-
piçle sınırlandırılmış dikdörtgen planlı dört adet silo çukurunun devam et-
tiği görülmüştür (Resim: 7, 8). Siloların kerpiç duvarları yaklaşık 40-50 cm. 
arasında değişmektedir. Açmanın kuzeybatı köşesinde açığa çıkartılan yan 
yana yapılmış iki dikdörtgen kerpiç silonun içinde yapılan çalışmalarda silo 
tabanlarına ulaşılmış, siloların orijinalde yaklaşık 1,5 m. derinliğinde olduğu 
anlaşılmıştır. Açmanın orta bölümünde yer alan ve yaklaşık 4x3 m boyutla-
rındaki büyük silonun tabanı taş ve seramik parçaları ile kaplandıktan sonra 
beyaz kireçli bir harçla sıvanmıştır (Resim: 7). Bu silonun güney duvarı daha 
geç bir evreye ait yuvarlak bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. Silo çukur-
ları içerisindeki küllü toprak, işlevlerini yitirdikten sonra siloların çöp çuku-
ru olarak kullanıldığını göstermektedir.

Devam eden çalışmalarda geç dönem yerleşimlerine ait yuvarlak çukurlar 
ile dikdörtgen kerpiç silo çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş 
olan Erken Demir Çağı (Oylum IVc) mimari kalıntılarına ulaşılmıştır (Resim: 
9). Bu yerleşim tabakasında, açmanın kuzeydoğu bölümünde Erken Demir 
Çağına tarihlenen, üzerinde bir kapı geçidi bulunan ve bir mekânı sınırlan-
dıran “L” biçimli bir taş temel duvarı ile bir taş döşeme açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 9). Açmanın özellikle batı yarısında, Orta ve Geç Demir Çağı yerle-
şimleri tarafından tahrip edildiğinden Erken Demir Çağına ait mimari kalın-
tıların korunmadığı anlaşılmakla birlikte, sıkıştırılmış toprak taban seviyesi 

4 Engin vd. 2019: 281, res. 14.
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geniş bir alanda tespit edilmiştir. Erken Demir Çağı taş temel duvarları, Geç 
ve Orta Demir Çağı silo çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir.

 
K23 ve L23 Açmaları
Doğu-batı yönünde aynı eksen üzerinde yer alan K23 ve L23 açmaların-

da paralel sürdürülen çalışmalarda, önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılan 
Erken OTÇ II’nin erken evresine (Oylum VIb1) ait kalın küllü katmanı (Re-
sim: 10) ile açmaların güney bölümünde açığa çıkartılan OTÇ I’e tarihlenen 
Anıtsal OTÇ Sarayı’nın molozu kazılmıştır. Bu çalışmalarda, önceki kazı se-
zonunda açığa çıkan Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum VIb2) tarihlen-
dirilen ve belgeleme çalışmaları tamamlanan taş temel ve kerpiç molozdan 
oluşan mimari kalıntılar kaldırılmıştır. 

Bir çöplük olarak değerlendirilen kalın kül katmanı, bir “saray” olarak 
nitelendirilen Anıtsal OTÇ I Kerpiç Yapısı’nın üzerinde yer almakta olup, kül 
katmanının kalınlığı 2,5 m.yi bulabilmektedir.5 OTÇ I Sarayı bir yangınla son 
bulduktan sonra, OTÇ II’nin başlarında bu alan çöplük olarak kullanılmış-
tır. Yüzeyden, kül katmanının kuzeye doğru bir eğimle katmanlar halinde 
uzandığı görülmektedir (Resim: 10). Kalın kül katmanında yapılan kazılarda, 
yoğun olarak OTÇ II’ye tarihlendirilen hayvan kemiği ve seramik parçaları 
ile çeşitli bronz objeler, pişmiş topraktan fi gürin parçaları (Resim: 11) ve he-
mati  en iki silindir mühür (Resim: 12) ele geçirilmiştir. 

L23 açmasının güneydoğu köşesinde yapılan çalışmalarda, OTÇ I’e tarih-
lenen Anıtsal Saray Yapısı’nın kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bir 
duvarı açığa çıkartılmıştır (Resim: 13). Kazı çalışmalarının sonlarına doğru, 
bu duvarın hemen kuzeyinde, duvara paralel uzanan ikinci bir kerpiç duvar 
izi yüzeyde belirmiştir. 1.85 m. genişliğindeki kerpiç duvarlar, saray yapısı-
nın güneye ve doğuya doğru genişlediğini göstermiştir (Resim: 15). Açığa çı-
kartılan yeni duvarlarla kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan anıtsal saray 
yapısının yaklaşık 10.000 m2’lik bölümü büyük ölçüde açığa çıkartılmış olup, 
yapının güneye ve doğuya doğru genişlemeye devam e  iği görülmektedir.

L23 açmasında açığa çıkartılan güneydeki duvar, GTÇ II evresine ait olan 
yaklaşık 4 m. çapındaki büyük yuvarlak bir silo çukuru tarafından kısmen 
tahrip edilmiştir (Resim: 13). Yuvarlak GTÇ silo çukuru alta doğru genişle-
mektedir. Çukurun dibinde, küllü toprak tabakası altında, çukura gelişigüzel 
atılmış taşlar açığa çıkartılmıştır. 

5 Engin vd. 2016: 455; 2018: 478; 2019: 277.
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L23 Açması’ndaki OTÇ II Mezarları
L23 açmasının kuzeydoğusunda sürdürülen çalışmalarda, Erken OTÇ 

II’nin geç evresine ait olan toplam dört basit toprak mezar açığa çıkartılmıştır 
(Resim: 14). Mezarlardan biri kısmen M23 açması içine girmektedir. Bebek, 
çocuk, ergen ve yetişkinlere ait olan mezarlardan birine tek bir birey (bebek) 
gömülmüşken, diğer mezarlar çoklu gömütlüdür. Mezarlarda bir yön birliği 
bulunmamakta, ölüler büzülmüş pozisyonda yan olarak mezar çukurlarına 
yatırılmıştır. Kemikler oldukça kötü korunmuştur. Mezar eşyası bakımından 
fakir olan mezarlarda, ölülerin başları hizasına bir ya da iki pişmiş toprak 
kap bırakılmış, bazı bireylerin göğüs çevresinde ise boncuk ve kolye taneleri 
ile aşık kemikleri ele geçirilmiştir. 

Basit toprak mezarlardan ikisi kısmen M23 açması içine girmektedir. Bu 
mezarlardan biri bir bebeğe, diğer mezar ise bir ergene ai  ir. Bebek mezarın-
da iskelet çok kötü korunmuştur. İzlerden doğu-batı yönünde sol tarafı üze-
rine büzülmüş pozisyonda yan yatırıldığı anlaşılmıştır. Ölünün göğsü üze-
rinde üç adet küçük kavkı kolye ucu dışında mezar eşyasına rastlanmamıştır. 
Ergen mezarı ise başı kuzeydoğu yönde olmak üzere kuzeydoğu-güneybatı 
yönünde sağ tarafı üzerine büzülmüş pozisyonda yan yatırılmış, daha önce 
gömülen iki çocuğa ait olduğu anlaşılan kemikler ayak ucunda toplanmış-
tır. Kemikler oldukça kötü korunmuştur. Sonradan gömülen bireyin başının 
üzerine ise bir adet yonca ağızlı testicik bırakılmıştır. Testiciğin kulpu eksik-
tir.  

Yan yana yer alan diğer iki basit toprak mezarda da iskeletlerin tamamı 
çok kötü korunmuş olup, başta kafatasları olmak üzere kemikler, büyük öl-
çüde ezilmiş ve dağılmıştır. Batıdaki mezar, basit toprak çoklu gömü  ür. 
Mezar içerisine ikisi yetişkin, üçü çocuğa ait 5 birey gömülmüştür. Bireyler 
büzülmüş pozisyonda, farklı yönlerde yan yatırılmıştır. Güneydeki iki bire-
yin kafatasının yanında pişmiş toprak bir çanak ele geçerken, güneydoğuda-
ki çocuğun göğsü üzerinde kavkı kolye dizisi, altında ise 8 aşık kemiği ele 
geçirilmiştir. Bir diğer aşık kemiği kuzeydeki yetişkin bireylerden altında ele 
geçirilmiştir. Aynı yetişkin bireyin göğsü üzerinde ise oldukça kötü korun-
muş bronz/bakır bir iğne ele geçmiştir.  

Doğudaki basit toprak mezar (Resim: 14) ise bir yetişkin ve bir çocuğa ait-
tir. Bireyler yan yana, başları kuzeybatı tarafta olmak üzere kuzeybatı-güney-
doğu yönünde, büzülmüş pozisyonda sol tarafl arı üzerine yan yatırılmıştır. 
Batıdaki yetişkin bireyin başının arkasına pişmiş topraktan bir çanak ve vazo 
tipi küçük bir çömlek bırakılmıştır. 
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OYLUM HÖYÜK OTÇ I SARAYI 
Kuzeybatı Alan’da 2007 yılından itibaren sürdürülen kazı çalışmalarında, 

MÖ 2. binyılın başlarına tarihlenen masif kerpiç duvarlı anıtsal bir yapının 
1050 m2’lik önemli kısmı açığa çıkartılmıştır (Resim: 15).6 Yapı, seramik mal-
zeme ve silindir mühür baskılı bir kapı bullasına göre OTÇ I’e (Oylum VIc) 
tarihlenmektedir. 2 No.lu mekân içinde ele geçirilen karbonlaşmış zeytin çe-
kirdekleri üzerinde yapılan kalibre edilmiş radyokarbon sonuçları da yapının 
M.Ö. 1900-1745 yılları arasına tarihlenmesini sağlamıştır. Kuzeybatı-güney-
doğu yönünde uzanan yapının batısını kerpiç bir teras, doğusunu ise bir avlu 
sınırlandırmaktadır (Resim: 15). Duvarları ortalama 1.80-1.85 m. genişliğin-
dedir. Batıdaki avluya açılan 8, 9 ve 10 numaralı yan yana üç mekân ile 2 ve 3 
numaralı odalar içindeki bölme duvarları ise yaklaşık 50 cm. genişliğindedir. 
Duvarların korunan yüksekliği batı kesimde 3.70 m.yi bulmaktadır. 

Yapının açığa çıkartılan mekanları mutfak, kiler ve depo amaçlı olarak 
kullanılmıştır. Kalın, yüksek kerpiç duvarlar ve 5 No.lu merdiven odasının 
varlığı, yapının çok katlı olduğuna işaret eder. Yapı, avlu etrafında mekân 
dizilerinden oluşan plan tarzıyla geleneksel Suriye sarayları ile benzerlik 
gösterir. Arkeolojik bulgular, yapının bir yangın sonucu yıkıldığını ortaya 
koymuştur. 

M.Ö. 2. binyıldaki sarayların öncüleri, Ebla G Sarayı7 ve Tell Khuera F 
Sarayı8 gibi M.Ö. 3. binyılın sonlarına tarihlenen saraylardır. Bu saraylarda 
görülen merkezi bir avluya açılan mekânlardan oluşan düzenleme, bölgede 
OTÇ’na ait saraylarda da devam etmiştir. Ma  hiae ve Pinnock bu avluları 
ritüel ve tören alanları olarak nitelendirmiştir.9

Oylum Sarayı henüz tümüyle ortaya çıkartılmamış olsa da açığa çıkartılan 
bölümü, bir avlunun batısındaki mekanlardan oluşmaktadır (Resim: 15). Oy-
lum Sarayı’nın merkezi avlusunun hemen doğusunun, iki höyük yükseltisi-
nin birleştiği, olasılıkla akropole giriş yolu olabileceği değerlendirildiğinden, 
sarayın avlunun doğusunda devam etmediği düşünülmektedir. 2018 yılı ka-
zılarında kısmen açığa çıkartılan duvar uzantıları, merkezi avlunun güneyini 
sınırlandıran başka mekanların olabileceğini göstermektedir. Mevcut planı 

6 Engin vd. 2014: 241-242, res. 10; 2016: 451-453, res. 9-12; 2017: 556-560, 567-568, res. 2, 5, 6; 2018: 
483-486; Özgen vd. 2011: 58-59, res. 6; 2013a: 500-501, res. 5; 2013b: 324, res. 3; 2014: 163, 166, res. 
12-13.

7 Ma hiae 2010; 2013: 235-243.
8 Akkermans ve Schwar  2003: 258, fig. 8.16.
9 Ma hiae 2010: 353; Pinnock 2015: 110-117.
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ile Oylum Sarayı daha çok Tilmen Höyük Sarayı ve Tell Açana Yarimlim Sa-
rayı10 ile plan açısından benzerlik göstermektedir.11 Tilmen Höyük12 ve Ya-
rimlim saraylarını diğer Suriye saraylarından ayıran en temel fark, merkezi 
bir avlunun bir kanadı boyunca uzanan çok katlı mekân dizilerinden oluşan 
bir plana sahip olmalarıdır. Bu plan, eski Suriye mimarisinde yeni bir anlayış 
olarak karşımıza çıkar. Farklı olarak Yarimlim ve Tilmen Höyük saraylarında 
görülen ortostatlar, Oylum Sarayı’nın henüz açığa çıkartılan kısımlarında gö-
rülmemektedir. Bununla birlikte, kalın kerpiç duvarlar, çok katlı olduklarını 
gösteren merdiven odaları ve ahşap sütun ve sütun altlıkları kullanımı her 
üç sarayda da ortak özelliklerdir. Tilmen Höyük Sarayı’nın duvar kalınlıkları 
2.40-1.50 cm. arasında değişse de çoğu 1.85 m. olan duvar kalınlığının Oylum 
Sarayı’nın duvarları ile yaklaşık aynı genişlikte olması şaşırtıcıdır.13 Oylum 
Sarayı’nın terasını destekleyen duvarların taş temelleri üzerinde görülen be-
yaz sert harç da Tilmen Höyük ve Yarimlim saray duvarlarında görülen bir 
özelliktir.14 Mari Zimrilim Sarayı’nda, Qatna Doğu Sarayı’nda ve Tell Aça-
na Yarimlim Sarayı’nda görülen duvar boyalarına henüz Oylum Sarayı’nda 
rastlanmamıştır. Ancak Oylum Höyük mekanlarının çoğunun depo ve mut-
fak nitelikli bodrum katı odaları olduğu ve duvar sıvalarının da çok az yerde 
korunduğu unutulmamalıdır.

Yarimlim ve Tilmen saraylarının her ikisi de M.Ö. 18-17. yüzyıllara tarih-
lendirilmiş ve yıkımları Hitit Kralı I. Ha  uşili’nin Suriye seferine bağlanmış-
tır.15 Radyokarbon sonuçlarına göre M.Ö. 19-18. yüzyıllara tarihlenen Oylum 
Sarayı ise olasılıkla bu iki saraydan biraz daha eski olup, Mari Zinrilim Sara-
yı ile çağdaştır. Yapı, diğer iki saray gibi olasılıkla bir saldırı ve yağmalama 
sonrasında yakılarak son bulmuştur. Bu saldırının ilk akla gelen failleri Eski 
Assur kralı I. Shamshi-Adad (M.Ö. 1813-1781) ve Eski Babil Kralı Hammura-
bi (M.Ö. 1793-1750) olsa da bu konuda henüz kesin bir bilgiye sahip değiliz. 
Mari Zimrilim Sarayı’nın önce Hammurabi’nin saldırısına uğrayarak tahrip 
edildiği, ardından I. Shamshi-Adad saldırısı ile yıkıldığı bilinmektedir.16 Oy-
lum Sarayı ile yaklaşık aynı dönemde inşa edilmiş olan Ebla’daki Batı Sarayı 

10 Heinz 1992: 13, Tafel 2-5; Woolley 1955: 92, fig. 35; Yener 2005: 138.
11 Margueron 1982: 191.
12 Alkım 1962: 458-466, figs. 33-44, pl. IV; Marche i 2005.
13 Alkım 1962: 460-461.
14 Alkım 1962: 462; Woolley 1955: 232.
15 Alkım 1962: 465-466; Na’aman 1976: 130, 140; Woollley 1955: 92.
16 Akkermans ve Schwar  1993: 288, 313-317; Bona  vd. 1998: 91-92.
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(Western Palace Q) M.Ö. 1600’lere kadar ayakta kalırken17, Oylum Sarayı çok 
daha erken yıkılmıştır. 

Oylum Sarayı, inşa tekniği ve arka arkaya bağlantılı mekân dizilerinden 
oluşan plan tarzı ile çağdaşları olan başta Ebla’daki Batı Sarayı, Qatna’daki 
Doğu Sarayı18 ve Tall Bi’a B Sarayı19 ile de büyük benzerlikler gösterir. Eb-
la’daki Q Sarayı’ndan başka, aynı döneme ait olan Kuzey Sarayı (Northern 
Palace P) ve E Sarayı da benzer mimari geleneği yansıtır.20 Özellikle Ebla E 
Sarayı, Oylum Sarayı gibi bir teras üzerine inşa edilmiştir.21

Oylum Sarayı’nın duvarlarının höyük katmanları içine, oldukça derine 
oturtulmuş olması, duvarları yüzeyden 4 m. derinde yapılmış olan Qatna 
Krali Sarayı’nda da (Royal Palace) görülen bir özelliktir. Mari Zimrilim Sa-
rayı gibi Eski Babil geleneğindeki saraylarda görülen simetrik odalar Eski 
Suriye geleneğindeki saraylarda sık görülmezken, aynı dönemde inşa edil-
miş olan Ebla Batı Sarayı (Western Palace Q)22 ve Oylum Höyük saraylarında 
benzer simetrik odalar dikkati çeker. Oylum Sarayı’ndaki 4 ve 6 numaralı “L” 
biçimli mekânlar, simetrik olarak bir merdiven odasının kuzey ve güneyinde 
yer alır. 

Oylum Sarayı’nın şimdiye kadar açığa çıkartılan mutfak ve depo işlevli 
mekanlarında en dikkat çekici mimari öğelerden biri de yüksek kil platform-
lardır. 2 ve 7 numaralı mutfaklardaki platformlar üzerinde ele geçirilen öğüt-
me taşları ve havan elleri kil platformların birer çalışma tezgâhı gibi kulla-
nıldığını ve buralarda özellikle tahıl öğütüldüğünü göstermektedir. Ebla’da 
M.Ö. 3. binyıla ait G Sarayı’nda olduğu gibi M.Ö. 2. binyıla ait Batı Sarayı ve 
Kuzey Sarayı mekanlarında da kil platformlar üzerinde çok sayıda öğütme 
taşları ele geçirilmiştir.23 Oylum Sarayı’nın 4 No.lu mekânın güney duvarı 
boyunca uzanan dar platformun benzerleri Ebla Batı Sarayı’dan da bilinmek-
tedir.24 

17 Ma hiae 1980a: 9-11; 1984; Pinnock 2001: 23.
18 Iamoni 2015; Iamoni ve Kanhouch 2009: 161-164; Iamoni ve Morandi Bonacossi 2011: 184-184, fig. 

3-4; Morandi Bonacossi 2009: 156-159; 2013: 424; 2016: 152-154, fig. 3-4; Morandi Bonacossi vd. 
2009.

19 Einwag 2002: 143-146, fig. 2.
20 Akkermans ve Schwar  2003: 298-301; Pinnock 2001: 15-23.
21 Ma hiae 1980a: 9-1; 1984; Pinnock 2001: 23.
22 Akkermans ve Schwar  2003: 298.
23 Merluzzi 2000: 1068-1069, Tab. 1-2.
24 Ma hiae 1985: pl. 68.
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Ebla’da D Tapınağı ve Alalakh VII. tabaka tapınakları, daha çok hanedan 
kültü ile ilişkilendirilen saray tapınakları olarak değerlendirilmektedir.25 
Plan olarak Yarimlim Sarayı ile büyük benzerlik gösteren Oylum Sarayı’nın 
henüz tamamı açığa çıkartılamadığından, sarayın bir tapınak bağlantısı olup 
olmadığı bilinmemektedir. Yarimlim Sarayı ile bağlantılı olan tapınak, ana 
avlunun güneydoğusunda yer almaktadır. Oylum Sarayı’nın 7 No.lu mekâ-
nında, gövdeden ayrı olarak ele geçirilen bazalt heykel başı olasılıkla bir kült 
heykeline ai  ir ve bir kült mekânından buraya taşınmış olmalıdır.26 Bu türde 
heykel parçaları M.Ö. 3. binyıla ait Ebla ve Tall Bia saraylarında da ele geçi-
rilmiştir.27 Bazalt heykel başı, Oylum Sarayı’nda, olasılıkla merkezi avlunun 
güneyinde, saray ile bağlantılı bir kült mekânı beklenebileceğini göstermek-
tedir. 28

Sonuç olarak, Oylum Sarayı’nın açığa çıkartılan bölümleri, M.Ö. 2. bin-
yılın başlarında geleneksel Suriye saray mimarisi özellikleri gösterirken, bu 
dönemde Kilis Ovası’nda önemli bir yönetim merkezinin de varlığına işa-
ret etmektedir. Sürdürülecek kazılarla sarayın açığa çıkartılacak bölümleri 
ve elde edilecek muhtemel buluntular ve bulgular, bölge arkeolojisine daha 
fazla katkı sağlayacaktır.

KAYNAKÇA
AKKERMANS, P.M.M.G. ve G. SCHWARTZ 2003. The Archaeology of Syria from 

Complex Hunter-Gatherers to Early Urban Societies (ca.16000-300B.C), Cambridge Univ. 
Press, Cambridge.

ALKIM, U.B. 1962. “Tilmen Höyük Çalışmaları (1958-1960)”, Belleten 26/103: 447-
499.

BONATZ, D., H. KÜHNE, A. MAHMOUD 1998. Rivers and Steppes: Cultural Heri-
tage and Environment of the Syrian Jezireh (Catalogue to the Museum of Deir ez-Zor), 
Ministry of Culture of Syria, Damascus.

EINWAG, B. 2002. “The early MBA in the Euphrates Valley: The evidence from 
Tu  ul/Tell Bi’a”, ed. M. Bietak, The MBA in the Levant (Porceedings of an International 
Conference on MB IIA Ceramic Material, Verlag der Österreicischen Akademie der Wis-
senschaften, Vienna, 143-161.

25 Morandi Bonacossi 2013: 426.
26 Engin vd 2017: Res. 4.
27 Heinz 1992: 13-14, Tafel 2-5.
28 Benzer heykeltıraşlık eserleri MÖ 3. Binyıla ait Ebla (Ma hiae 1980b) ve Tall Bia (Strommenger ve 

Miglus 2010: 157, pl. 179: 3) saraylarından bilinmektedir.



254     ............................................................................................................

ENGİN, A. 2019. “Kerpiç Korumada Yeni Uygulamalar Oylum Höyük’te Anıtsal 
OTÇ I Yapısı’nı Koruma Çalışmaları”, ed. T. Demir vd., Rifat Ergeç Armağanı, Bilgin 
Kültür Sanat, Ankara, 173-192.

ENGİN, A., E. ÖZGEN, O. ZENGİN-KOŞAN, F. AY-ŞAFAK ve A. BOZKURT 
2014. “Oylum Höyük 2013” 36. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 235-254.

ENGİN, A., E. ÖZGEN, O. ZENGİN-KOŞAN, F. AY-ŞAFAK ve A. BOZKURT 
2016. “Oylum Höyük 2014” 37. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 445-466.

ENGİN, A., E. ÖZGEN, O. ZENGİN-KOŞAN, F. AY-ŞAFAK ve A. BOZKURT 
2017. “Oylum Höyük 2015” 38. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 555-576.

ENGİN, A., E. ÖZGEN, A. BOZKURT ve D. BOZKURT 2018. “Oylum Höyük 
2016” 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 477-494.

ENGİN, A., E. ÖZGEN, A. BOZKURT ve D. BOZKURT 2019. “Oylum Höyük 
2017” 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 271-292.

HEINZ, M. 1992. Tell Atchana/Alalakh: Die Schichten VII-XVII, Verlag Bu  on und 
Bercker Kevelaer, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn.

IAMONI, M. 2015. “The Eastern Palace of Qatna and the MBA architectural tra-
dition of Western Syria”, ed. P. Pfälzner ve M. Al-Maqdissi, Qatna and the Networks of 
Bronze Age Globalism, Qatna Studien Supplementa 2, Wiesbaden, 451-466.

IAMONI, M. ve Y. KANHOUCH 2009. “Der Ostpalast (Qatna)”, Schä  e des Alten 
Syrien: Die Entdeckung des Königreichs Qatna, Landesmuseum, Wür  emberg, 161-164.

IAMONI, M. ve D. MORANDI BONACOSSI 2011. “The MBA I–III po  ery sequ-
ence from the Italian excavations at Mishrifeh/Qatna, Syria. Archaeological contexts 
and ceramic evidence”, Berytus 53-54: 181-212.

MARCHETTI, N. 2005. “Tilmen Höyük-Gaziantep”, ed. A. Tangianu, Dall’Eufrate 
al Mediterraneo, Ricerche delle Missioni Archeologiche in Turchia, Ankara, 41-48.

MARGUERON, J.C. 1982. Recherches Sur les Palais Mesopotamiens de l’Age du Bron-
ze, Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris. 

MATTHIAE, P. 1980a. “Two princely tombs at Tell Mardikh-Ebla”, Archaeology 
33/2: 9-17.

MATTHIAE, P. 1980b. “Some fragments of early Syrian sculpture from Royal Pa-
lace G of Tell Mardikh-Ebla”, JNES 39/4: 249-273.

MATTHIAE, P. 1984. “New discoveries at Ebla: The excavation of the Western 
Palace and the Royal Necropolis of the Amorite Period”, Biblical Archaeology 47:18-32

MATTHIAE, P. 2010. “Early Syrian palatial architecture. Some thoughts about its 
unity”, ed. J. Becker, R. Hempelmann ve E. Rehm, Kulturlandschaft Syrien. Zentrum 
und Peripherie. Festschrift far Jan-Waalke Meyer, Munster, 349-358.



..............................................................................................................  255

MATTHIAE, P. 2013. Studies on the archaeology of Ebla 1980-2010, ed. F. Pinnock, 
Harrassowi  , Wiesbaden.

MERLUZZI, E. 2000. “Basalt tools at Ebla: An example of groundstone industry 
in a Central Syria site of the Bronze Age Period”, ed. P. Ma  hiae vd., Proceedings of 
the First International Congress on the Archaeolgy of the Ancient Near East, Dipatimento 
di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologiche dell’Antichità, Roma, 1061-1078.

MORANDI BONACOSSI, D. 2007. “The chronology of the Royal Palace of Qatna 
revisited. A reply to a paper by Mirko Novák”, Egypt and the Levant 14: 221-239.

MORANDI BONACOSSI, D. 2009. “Der Unterstadtpalast (Qatna)”, Schä  e des Al-
ten Syrien: Die Entdeckung des Königreichs Qatna, Landesmuseum, Wür  emberg, 156-
159. 

MORANDI BONACOSSI, D. 2013. “The Northern Levant (Syria) during the 
MBA”, ed. M. L. Steiner ve A.E. Killebrew, The Archaeology of the Levant: c. 8000-332 
BC, Oxford Univ. Press, Oxford, 414-432.

MORANDI BONACOSSI, D. 2016. “Mishrifeh/Qatna (Homs)”, ed. Y. Kanjou ve 
A. Tsuneki, A History of Syria in One Hundred Sites, Archeopress, Oxford, 151-155.

MORANDI BONACOSSI, D., M. DA ROS, G. GARNA, M. IAMONI ve M.  MER-
LINO 2009. “The Eastern Palace and the residental architecture of Area T at Mishri-
feh/Qatna”, Mesopotamia 44: 61-112

NA’AMAN, N. 1976. “A new look at the chronology of Alalakh Level VII”, Anato-
lian Studies 26: 129-143 

NOVÁK, M. 2004. “The chronology of the Royal Palace of Qatna”, Egypt and Le-
vant 14: 299–317. 

ÖZGEN, E., A. ENGİN ve E. ESER, 2009. “Oylum Höyük, 2007”, 30. Kazı Sonuçları 
Toplantısı, 2: 139-154. 

ÖZGEN, E. ve A. ENGİN, 2010. “Oylum Höyük, 2008”, 31. Kazı Sonuçları Toplan-
tısı, 3: 1-20. 

ÖZGEN, E., A. ENGİN, B. UYSAL ve F. AY ŞAFAK, 2011. “Oylum Höyük, 2009”, 
32. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2: 56-69.

ÖZGEN, E., A. ENGİN, B. UYSAL, H. K. ENSERT ve F. AY ŞAFAK, 2013a. “Oy-
lum Höyük, 2010” 33. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 497- 518.

ÖZGEN, E., A. ENGİN, B. UYSAL, H. K. ENSERT, F. AY ŞAFAK ve A. BOZKURT 
2013b. “Oylum Höyük, 2011” 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 323-334.

ÖZGEN, E., A. ENGİN, B. UYSAL, H. K. ENSERT, F. AY ŞAFAK ve A. BOZKURT 
2014. “Oylum Höyük, 2012” 35. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1: 159-174.

PINNOCK, F. 2001. “The urban landscape of Old Syrian Ebla”, JCS 53: 13-33. 



256     ............................................................................................................

PINNOCK, F. 2015. “From Ebla to Guzana: The image of power in Syria between 
the Bronze and Iron Ages”, ed. P. Ma  hiae, Studia Eblaitica 1, Harrassowi   Verlag, 
Wiesbaden, 109-129.

STROMMENGER, E. ve P.A. MIGLUS 2010. Ausgrabungen in Tall Bi’a/Tu  ul, vol. 
5., WDOG 126, Harrassowi   Verlag, Wiesbaden.

WOOLLEY, C. L. 1955 Alalakh. An Account of the Excavations at Tell Atchana in the 
Hatay, 1937-1949. Report of the Research Commi  ee, 18. Society of Antiquaries, Lon-
don.

YENER, K.A. (ed.) 2005. The Amuq Valley Regional Projects Vol 1: Surveys in the Plain 
of Antioch and Orontes Delta, Turkey, 1995-2002, Oriental Institute Publications 131.



..............................................................................................................  257

Resim 1: K24 Açması, Orta Demir Çağının erken evresine ait mimari kalıntılar.

Resim 2: K24 Açması, Orta Demir Çağı silo çukurundaki erzak küpü.



258     ............................................................................................................

Resim 3: L24 Açması, Orta Demir Çağının erken evresine ait taş temel duvarları.

Resim 4: L24 Açması, Orta Demir Çağının erken evresine ait yapı planı.



..............................................................................................................  259

Resim 5: K24 ve L24 açmaları, Erken Demir Çağı mimari kalıntıları.

Resim 6: K24 ve L24 açmaları, Erken Demir Çağı yapıları planı.
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Resim 7: M24 Açması, Geç Demir Çağı kerpiç siloları ve Orta Demir Çağının erken evre 
mimari kalıntıları.

Resim 8: M24 Açması, Geç Demir Çağı kerpiç siloları 
ve Orta Demir Çağının erken evre mimari 
kalıntılarının plan ı.
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Resim 9: M24 Açması’ndaki Orta Demir Çağı duvarları, Erken Demir Çağı mekânı ve 
taş döşemesi.

Resim 10: K23 Açması, Erken OTÇ II çöplük tabakası.
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Resim 11: OTÇ II pişmiş toprak fi gürinleri.

Resim 12: OTÇ II silindir mühürleri.
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Resim 13: L23 Açması, GTÇ silosu ve OTÇ I Sarayı duvarı.

Resim 14: L23 Açması, Erken OTÇ II basit top-
rak mezarı (L23-ÖZA 200).
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Resim 15: Oylum OTÇ I Sarayı planı.
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İZNİK ROMA TİYATROSU 2018 YILI
KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

                Aygün Ekin MERİÇ*
Ali Kazım ÖZ

Nihal KARDORUK
Fatih Hakan KAYA

Nezihat KÖŞKLÜK KAYA

İznik (Nicaea) Tiyatrosu Kazı ve Restorasyon Çalışmaları; Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’nın izni, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi tarafından sağlanan ayni ve maddi destekler sayesinde, Doç. Dr. Aygün 
Ekin Meriç başkanlığındaki bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 
18.06.2018-26.11.2018 tarihleri arasında, farklı uzmanlık alanlarına sahip öğ-
retim üyeleri, arkeolog, sanat tarihçisi, mimar, restoratör ve ilgili bölümlerin 
öğrencileri tarafından sürdürülmüştür1. Kazılara Bakanlık Temsilcisi olarak 
Ayasofya Müzesi’nden Kenan Görendağlı katılmışlardır. 2018 yılı çalışmaları; 
Kazı, Seramik Değerlendirme, Mimari Belgeleme, Konservasyon, Küçük Bu-
luntu ve Antropoloji olmak üzere altı farklı alanda gerçekleşmiştir.

1. KAZI ÇALIŞMALARI
2018 yılı İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmaları, Sahne Binası çevresi, to-

nozlar ve tiyatro güneyi olmak üzere altı farklı alanda sürdürülmüştür (Re-

1 Doç. Dr. Aygün Ekin MERİÇ,  Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca-İzmir/TÜRKİYE. aygun.ekin@deu.edu.tr 

 Doç. Dr. Ali Kazım ÖZ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tınazte-
pe Kampüsü, 35160 Buca-İzmir/TÜRKİYE. ali.oz@deu.edu.tr

 Uzman Arkeolog Nihal KARDORUK, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bö-
lümü, Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca-İzmir/TÜRKİYE. nihal.kardoruk@gmail.com

 Arş. Gör. Fatih Hakan KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca, İzmir/TÜRKİYE. fatihhakankaya@gmail.com

 Doç. Dr. Nezihat KÖKLÜK KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca-İzmir/TÜRKİYE. nezihat.koskluk@deu.edu.tr

1 2018 yılındaki kazı çalışmalarına katılan ekip üyeleri: Binnur Gürler, Burçak Delikan, Eda Güngör 
Alper,  Gülşen Kutbay, Doğu Baran Aydın, Yusuf Kahveci, Şerife Vatansever, Ferhat Somuncu, Di-
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sim: 1, Çizim: 1). Kazılar, Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlığında, Arke-
olog Yusuf Kahveci, Arkeolog Şerife Vatansever, arkeoloji öğrencileri Kaan 
Ovatman ve İrem Değer tarafından gerçekleştirilmiştir.

1.1. SAHNE BİNASI BATISI
1.1.1. SBB1 Açması
2016 yılında +89.76 m. seviyesine kadar kazısı yapılan SBB1 açmasında ti-

yatronun temel bloklarını görebilmek adına 02.07.2018 tarihinde çalışmalara 
başlandı.+88.47 m. seviyesinden itibaren 1x1 metrelik alanda derinleşmeye 
devam edildi. +88.20 m. seviyesinde zeminden su çıkmaya başladı. +87.82 m. 
seviyesinde temel bloklarının en alt seviyesi tespit edildi. 11.07.2018 tarihin-
de açmanın kuzeyinde derinleşilen alan toprakla dolduruldu ve bu mekân-
daki çalışmalar tamamlandı.

1.1.2. H6 Açması
04.09.2018 tarihinde tiyatronun sahne binasının orijinal kullanım seviyesi 

üstünde kalan toprağın temizlenmesi amacıyla +92.11 m. seviyesinde baş-
landı. Plankarenin güney bölümünde, 3.74 x 2.00 m. ölçülerinde ve +91.18 
m. seviyesinde zemin dolgusu açığa çıkarıldı. Açma çalışmaları, +90.97 m. 
seviyesinde 12.09.2018 tarihinde tamamlandı.

1.1.3. H7 Açması
07.08.2018 tarihinde proscaenaumun batısında bulunan H7 plankaresinde 

çalışmalara başlandı. +91,67 m. seviyesinden başlayan kazı çalışmalarındaki 
hedef, ön sahnenin batı bölümünü ortaya çıkarmak ve diğer bölümler ile olan 
bağlantısını algılamaktı. +90,91 m. seviyesinde proscaenauma çıkan merdiven 
basamaklarının en üst noktasına ulaşıldı. Plankare çalışmaları merdiven ba-
samağının seviyesi baz alınarak 17.08.2018 günü +90,91 m. seviyesinde ta-
mamlandı.

1.1.4. I7 Açması
10.08.2018 günü +92,06 m. ile +90,70 m. seviyeleri arasında batıdan do-

ğuya doğru eğimli olan açma, H7 plankaresinde referans alınan merdiven 
basamağının seviyesi olan +90,91 m. seviyesinde kadar kazıldı.
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1.2. TONOZLAR
1.2.1. Galeri 1 İçi (TT1)
Caveanın taşınması amacıyla bindirme tekniği ile inşa edilmiş olan trape-

zoidal tonozlardan (TT) doğudan ilkine Galeri 1 adı verildi ve içerisinde yapı-
lacak olan zemin açma çalışmaları kapsamındaki buluntular Galeri 1 İçi adı 
altında toplandı.12.07.2018 tarihinde kazılmaya başlanan ve +90,19 ile +89,79 
m. aralığında iki seviyeye ayrılarak kazılmıştır. Çalışmalar sonucu Galeri 1 
mekânının orijinal zemin seviyesine ulaşıldı ve 30.07.2018 tarihinde bu alan-
daki kazılar tamamlandı.

1.2.2. TT2 Açması
2016 yılında yapılan çalışmalarda Galeri 2 adı verilerek kazı çalışmaları 

yapılmıştı. Bu yıl devam edilen çalışmalarda aynı mekâna Trapezodial To-
noz 2 (TT2) adı verildi (Resim: 2). 01.08.2018 tarihinde +92,38 ve +92,11 m. 
seviyeleri arasında başlanan kazı çalışmalarına +91,94 m. seviyesine kadar 
devam edildi. Çalışmalar sırasında 2016 sezonunda üst bölümü görülmüş 
olan pişmiş toprak kalıntının, sır ve kimyasal eritmek için kullanılan bir çeşit 
fırın olduğu anlaşıldı ve çevresinde yarım daire şeklinde kil serilmiş bir alan 
tespit edildi. Açma içerisinde bulunan Osmanlı Dönemi sır eritme fırını etra-
fında yaklaşık 30-40 cm. toprak bırakılarak kalan alanlarda çalışma yapıldı. 
Çalışmalar sırasında +91,52 m. seviyesinde açma geneline yayılan geniş bir 
kül tabakası görüldü. Açma içerisindeki fırınla ilişkilendirilmesi muhtemel 
bu kül katmanı, yakındaki başka bir seramik fırınının atığı olma ihtimalini 
de taşımaktadır.

TT2’den TT1’e geçişi sağlayan koridorun kapı bölümünün en üst kısmına 
+91,38 m. seviyesinde rastlandı. Bir sonraki seviye çalışmasında TT2 açması, 
çalışmalar sırasındaki derinleşme göz önüne alındığında ve çalışma kolaylığı 
açısından TT2 Batı ve TT 2 Doğu adı altında tam ortadan ikiye bölünerek 
kazıldı.

1.2.3. TT2 Batı Açması
+91,48 m. seviyesinden başlanan TT2 Batı çalışmaları sırasında +91,21 m. 

seviyesinde en az iki, en fazla üç bireye ait olduğu düşünülen muhtelif insan 
kemikleri, yanmış ve dağınık halde bulundu. Belgeleme çalışmaları yapıl-
dıktan sonra söz konusu kemikler toplanarak üzerinde çalışılması için kazı 
deposuna nakledildi.
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12.09.2018 gününden itibaren devam edilen çalışmalarda +91,00 m. ile 
+90,74 m. seviyeleri arasında yapılan kazı çalışmalarında yoğun şekilde taş 
kırıklarına rastlanmıştır. Tiyatro genelinde rastlanan bu taş kırığı yığınları-
nın, Geç Bizans Döneminde tiyatrodan devşirilen taşların artıkları olduğu 
düşünülmektedir.+90,47 - +90,19 m. seviye çalışmaları yapıldığı sırada, aç-
mada bulunan taş işleme artıklarının üzerinde, yukarıdan damlayan su ile 
yıllar sürecek bir süreçte oluşması muhtemel yaklaşık 10 cm. boyunda kalker 
dikitler görülmüştür. Bu durum alana iki ayrı zamanda taş işleme artığı dol-
durulduğunu düşündürmektedir.

1.2.4. TT2 Doğu Açması

20.09.2018 günü başlanan çalışmalarda TT2 Doğu açmasında öncelikle 
kaldırma işlemi gerçekleştirilmiş olan mimari bloklar ve sır eritme fırını al-
tında kalan topraklar temizlenip açma eşit seviyeye getirildi. +91,48 m. sevi-
yesinden kazı çalışmalarına başlanan açmada TT 2 Batı’da olduğu gibi yoğun 
kül tabakası ile açmanın her noktasında karşılaşıldı. Açmanın kuzeydoğu 
köşesinde bir fırınla ilişkilendirilebilecek kil ile yapılmış bir duvar +91,32 m. 
seviyesinde gözlemlenmeye başlamıştır. Bu duvar, açma dışında kalan İç To-
noz 2 de toprak altında bir fırın olabileceğini ve açmadaki kül miktarının 
fazla oluşunu açıklayabilme fırsatı vermiştir.

TT2 ile İT3 arasında bulunan kapının eşik bloğu +90,19 m. seviyesinde 
ortaya çıkmıştır. Daha önce kazısı yapılmış olan tonozlarda kapı eşiğinin ko-
runmamış olmasından dolayı bu alanda bulunan blok önem arz etmektedir 
ve tonozların orijinal zemin seviyesi hakkında bilgi vermektedir. 17.10.2018 
günü itibari ile daha önceki yıllar kazılmış olan, TT2 ve TT3’ü birbirine bağla-
yan koridor referans alınarak kazı çalışmasına TT2 Doğu açmasında koridor 
önünden başlanmıştır. TT1’de inilen son seviye olan +89,79 m. seviyesi bu 
açma ve koridorda da tutarlılık göstermiştir.

1.2.5. İT3 Batı Açması

TT2 açmasının doğu bölümünde kalan mekânda yapılan çalışmalara, kazı 
çalışmalarının rahat bir şekilde yürütülebilmesi adına teraslama yöntemiyle 
kazılması için, 12.09.2018 tarihinde +92.53 m. seviyesinde başlandı. İç Tonoz 
3 (İT3) mekânı doğu ve batı olarak ikiye ayrıldı ve tonozun batısı İT3 Batı ola-
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rak kodlandı. 5x5 m. ölçülerindeki alanda yapılan çalışmalar TT2 açmasının 
kazısı için yeterli olan +91.55 m seviyesinde 18.09.2018 tarihinde sona erdi.

1.2.6. Koridor 1

TT2 ve TT1 mekânlarını birbirine bağlayan geçişe Koridor 1 adı verildi 
ve 20.10.2018 günü bu geçişin açılması amacıyla, geçişi kapatmış olan +90.99 
m. ve +89.79 m. seviyeleri arasındaki toprağın kazısına başlandı. Koridorda 
kazı çalışmaları 21.10.2018 günü tamamlandı ve koridorun tamamı açılarak, 
tonozlar arası bağlantı sağlanmış oldu.

1.3. TİYATRO KUZEYBATISI

1.3.1. D-4 Açması

02.07.2018 tarihinde +91.07 m. seviyesinde kazılmaya başlanan açmada, 
önemli sayılabilecek buluntu olarak Batı Sütunlu Galeri’nin ikinci katına ait 
olan tek satır yazıya sahip bir parapet parçası ele geçirilmiştir. Açma çalışma-
ları 10.07.2018 günü +89.78 m. seviyesinde tamamlanmıştır (Resim: 3).

1.3.2. D-5 Açması

Açmadaki kazı çalışmalarına 11.07.2018 tarihinde +91.37 m. seviyesinde 
başlandı. Kazı çalışmaları sırasında +90.95 m. seviyesinde 2.90 x 1.67 m. öl-
çülerinde harçlı bir zemin tabakası görülmüştür. Bu zeminin D6 plankare-
sindeki seramik fırınının kullanıldığı dönemle ilişkili olması muhtemeldir ve 
C5 plankaresinde de devam etmektedir. Tahrip olmuş bu zemin tabakasının 
belgelemesi yapıldıktan sonra, açmanın bir kısmı seramik fırını altında kal-
dığı ve diğer açmalarda devamlılığı olduğuiçinyerinde korunmasına karar 
verilmiştir. 20.07.2018 tarihinde +89.83 m. seviyesinde tamamlanan çalışma-
lar sırasında Batı Sütunlu Galeri’ye ait olan ve binanın çatısı hakkında ilk 
kez fikir sahibi olmamızı sağlayan üçgen alınlık parçalarının yanı sıra birçok 
mimari bloğa da rastlanmıştır.

1.3.3. C6-7/D6-7 Açması

Önceki yıllarda fark edilmiş olan seramik fırınından dolayı plankare gö-
zetmeden yapılan kazılar sebebiyle dört plankarenin kesişim noktasında 
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kalmış olan toprak tabakası belli bir seviyeye kadar kazılmıştır. 23.07.2018 
tarihinde +92.17 m. seviyesinde başlanan çalışmada elenen toprak, açmanın 
doğusunda bulunan sahne binasına kadar vinç girebilmesi amacıyla rampa 
yapımında kullanılmış ve çalışma 31.07.2018 tarihinde +90.89 m. seviyesinde 
tamamlanmıştır.

1.3.4. C-4 Açması

31.07.2018 tarihinde +91.04 m seviyesinde çalışmalara başlanan açma, ti-
yatronun parsel sınırındadır. Açmanın kuzeyinden güneyine uzanan, Batı 
Sütunlu Galeri’nin duvarlarıyla paralel ve aynı biçimde mermer bloklarla 
yapılmış bir duvara +90.10 m. seviyesinde rastlandı. Genişliği 1.20 m. olan 
duvarın üzerinde sütunlu galeride olduğu gibi postamentlerin oturduğunu 
gösteren izler ve kenet delikleri görülmektedir. +89.80 m. seviyesinde kazı 
çalışmaları tamamlanmıştır.

1.3.5. C-5 Açması
06.08.2018 tarihinde +91.06 m. seviyesinde kazı çalışmalarına başlandı. 

Birçok mimari yapı öğesi ve C4 açmasında karşılaşılan duvarın devamı açığa 
çıkarıldı. 13.08.2018 günü +89.78 m. seviyesinde açma çalışmaları tamamlan-
dı.

1.3.6. B-5 Açması
14.08.2018 tarihinde +91.11 m seviyesinde başlanan çalışmalarda, tiyatro 

parselinin sınırında olan açmada, +91,08 m seviyesinde bir fırına ait olan taş 
örgüden destek duvarı ile karşılaşılmıştır. Sit alanını çevreleyen tel çit dışına 
ve B6 plankaresine uzanan fırının korunabilmesi adına toprak altında kalma-
sı uygun görülmüş ve aynı gün çalışmalar durdurulmuştur.

1.4. TİYATRO GÜNEYİ P18 AÇMASI
29.08.2018 tarihinde +90.73 m. seviyesinde başlatılan çalışmalar 04.09.2018 

tarihinde +89.40 m. seviyesinde tamamlandı. Yapılan çalışmalar sırasında aç-
manın doğu bölümünde uzunluğu 1,80 m. ve genişliği 0,60 m. olan tuğla 
örgülü geç dönem duvarı ortaya çıkarıldı. Bu sırada Merdiven 3’e ait ilk ba-
samaklar da gün yüzüne çıkarılmış oldu.
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1.5. TİYATRO KUZEYİ U2 AÇMASI
19.09.2018 tarihinde +92.04 m. seviyesinden kazılmaya başlandı.29.09.2018 

tarihinde +90,88 m. seviyesinden itibaren üst kısımları görülmeye başlayan ve 
2017 kazı sezonunda gözlemlenmiş olan geç dönem duvarlarını takiben kazı 
yapılmıştır. U2B4 olarak adlandırılan mekânda +90,66 m. seviyesinde ortaya çı-
kan harçlı zemin tabakasına rastlanmıştır. Bu zemin tabakası üzerinde, apsisli 
bir mekân izlenimi veren mermer zemin ve kaplama kalıntılarına rastlanmıştır.

1.6. TAŞ ALTI TEMİZLİKLERİ
Kazı sezonu boyunca alan içerisinde kazı yapımını kolaylaştırmak ve yol 

açmak adına belgelenmesi yapılmış birçok taş kaldırılmış veya taşınmıştır. 
02.08.2018, 18.09.2018 ve 14.10.2018 tarihlerinde vinç yardımıyla sahne bina-
sının batısında, tiyatronun güneydoğusunda ve tiyatronun kuzeybatısında 
birçok mimari blok vinç yardımıyla kaldırılarak, taş sergisine taşınmıştır. Bu-
nun yanında insan gücü ile kaldırılıp taşınan ya da açma içerisine devrilen 
blokların da altından çıkan topraklar taş altı temizliği olarak kazılmış ve çı-
kan eserler bu şekilde kayda alınmıştır.

2. SERAMİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
18.06.2018 tarihinde başlayan ve 26.10.2018 tarihinde sona eren dört aylık 

kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan seramik ve küçük buluntular ile ilgili de-
ğerlendirmeler Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlığında, Arkeolog Ferhat 
Somuncu, arkeoloji öğrencileri Pelşin Fidan, Melisa Kömürcü ve Ulaş Çelik 
tarafından yapılmıştır. Galeri 1 İçi, İT3 Batı, TT2,  TT2 Batı ve TT2 Doğu sek-
törlerinde ortaya çıkarılan seramikler hakkındaki ilk inceleme sonuçları bu 
raporda değerlendirilmiştir.

2018 kazı sezonunda ortaya çıkarılan seramik buluntuların çoğunluğu-
nu amorf parçalar oluşturmaktadır. Bu sezonda elen geçen seramik sayısı 
toplam 88.362 ade ir. Analizi yapılıp alınan seramik sayısı 17.488 adet iken, 
atılan seramik sayısı da 70.874’tür. Daha iyi durumdaki 4.750 adet seramik 
numaralanarak fotoğraflanmış ve çizilmeye başlanmıştır. 

Günlük kullanım kaplarının yoğunlukta olduğu seramiklerin, büyük ço-
ğunluğu Geç Helenistik/Erken Roma Dönemine (%44) ai ir. Daha sonra sı-
rasıyla Geç Roma Dönemi (%21), Roma Dönemi (%16), Geç Roma ve Erken 
Bizans Dönemi (%11), Geç Helenistik Dönem (%4), Erken Helenistik Dönem 
(%2) ve Bizans Dönemi (%2) seramikleri gelmektedir.
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2.1. Tonozlar

Tonozlar olarak adlandırılan buluntu yerleri, Galeri 1 İçi, İT3 Batı, TT2, 
TT2 Batı ve TT2 Doğu’dur. Bu alanlardan ortaya çıkan seramik yoğunluğu 
M.Ö. 1. ve M.S. 1. yüzyıllarda artmış gibi görünse de (%59), M.S. 4-6. yüzyıl 
seramikleri (%23) de azımsanmayacak miktardadır.

2.2. Tiyatro’nun Kuzey Batısı

Tiyatro’nun kuzeybatısında analizi yapılan kasalar C4, C5, D4, D5, C6-7/
D6-7 ve B5 plankarelerinde bulunmuş olan seramiklerdir. Seramiklerin yo-
ğunluğu, M.S. 4.-6. yüzyıl artmış gibi görünse de (%67), M.S. 2.-3. yüzyıl se-
ramikleri de belli bir yoğunlukta (%20) ele geçirilmiştir. Bu karelerden gelen 
seramikler birbirlerinin paraleli ve devamlarıdır.

2.3. Sahne Binası Batısı

Sahne Binası’nın batısında yapılan kazı çalışmalarında I7, H7 ve H6 plan-
karelerinde ele geçirilen seramikler genel olarak Roma Dönemidir. Özellikle; 
M.S. 2. ve 3. yüzyıllarda yoğunluk (%53) görülmesine rağmen, M.Ö. Geç 1. 
ve M.S. 1. yüzyıllara ait seramikler de azımsanmayacak miktardadır (%28). 
Özellikle bu mekândaki H6 karesinde yapılan kazı sonucunda yerel üretim 
grubu olarak adlandırdığımız dalgalı firnis bezemeli seramikler çok yoğun 
ele geçmiştir (Resim: 4-6).

2.4. Sahne Binası’ndaki SBB1 No.lu Oda

Bu mekânın kazısı SBB1 ve SBB1 Kuzey olarak iki bölümde yapılmıştır. 
Kuzey olarak adlandırılan bölümde, odanın temel seviyelerine kadar derin-
leşilmiştir. Seramik yoğunluğu M.Ö. 1. ve M.S. 1. yüzyıllara ai ir (%44) ve 
her iki bölümden gelen seramikler birbirleriyle aynı dönem ve tiplerdedir. 

2.5. P18 Açması

Tiyatronun güneyindeki bu plankarede yapılan kazı çalışması sonucunda 
ele geçen seramik yoğunluğu, M.S. 4.-6. yüzyıl Geç Roma Dönemine (%73) 
tarihlenmektedir. Ayrıca %27 oranında M.S. 2.-3. yüzyıl Roma Dönemi sera-
mikleri de bulunmuştur. 
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2.6. U2 Açması
Tiyatronun kuzeydoğusundaki U2 plankaresinde yapılan kazılar, U2B1 

(Duvar Üstü Temizliği), U2B2 (Duvar Arası Temizliği), U2B3 ve U2B4 (Zemin 
Üstü Temizliği) olarak bölümlere ayrılmıştır. Ele geçirilen seramik yoğun-
luğu M.S. 3.-4. yüzyıl (%91) gibi görünse de; az sayıda M.S. 4.-6. yüzyıl Geç 
Roma Dönemi (%9) seramikleri de gelmektedir. 

2.7. Taş Altı Temizliği
Tiyatro kazısı sırasında kaldırılan farklı seviyelere düşmüş taşların altla-

rında ele geçen seramik yoğunluğu karışık karakterlidir. Bu taşların +91.90 
m. ile +89,42 m. arasında değişen farklı seviyeleri vardır. Genel olarak kazısı 
yapılan bütün karelerde bulunmuş olan bu döküntü taşlar altından çıkan se-
ramikler ayrıca değerlendirildiğinde, doğal olarak M.S. 2. yüzyıldan M.S. 6. 
yüzyıla kadar geniş bir tarihleme çıkmaktadır.

3. MİMARİ BELGELEME ÇALIŞMALARI
İznik Roma Tiyatrosu 2018 yılı mimari belgeleme çalışmaları Doç. Dr. Ali 

Kazım Öz başkanlığında, Uzman Arkeolog Nihal Kardoruk, arkeoloji öğren-
cileri Doruk Bayrak, Burak Doğru, Uğur Akarsu ve Büşra Keoloğlu tarafın-
dan yapılmıştır.

3.1. Mimari Blokların Envanteri
Arazide buluntu numarası verilen bloklar, öncelikle bulunduğu plankare 

numarasıyla adlandırılmıştır ve fotoğrafları çekilerek plankare adı ile açılan 
klasörler içerisinde dijital ortama aktarılmıştır. 2018 yılında yapılan çalışma-
larda 111 adet mimari bloğa buluntu numarası verilmiştir. Buluntu numarası 
verilen bloklar arasında yoğunluk profilsiz/amorf bloklardan oluşmaktadır. 
M.S. 4. yüzyılda tiyatro olarak kullanım evresinin bitmesi ve farklı bir işlevle 
kullanılmaya başlamasıyla birlikte, tiyatroya ait birçok blok tiyatro içerisi-
ne eklenen geç dönem yapılarında devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. 
Ayrıca, M.S. 8. yüzyılda artan Arap akınları ile acil savunma ihtiyacının doğ-
ması tiyatroya ait blokların sur yapımında kullanılmasında etkili olmuştur.

Buluntu numarası verilerek fotoğraflanan bazı mimari blokların arazide 
çizimleri yapılmıştır. Rölöve çizimleri yapılan parçalar, işlevi bilinen parçala-
rın profil ve kesit çizimlerinden oluşmaktadır(Çizim: 2-3). 1/10 ölçekte profil/
cephe çizimleri yapılan parçaların 1/2 ölçekte kesit çizimleri yapılmıştır. Ça-
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lışma sezonu içerisinde yaklaşık 40 adet bloğun yerinde çizimleri yapılmış ve 
bu çizimler Autocad programı yardımı ile dijital ortama aktarılmıştır. Kazı 
çalışmaları sırasında mimari bloklardan kopmuş ya da kırılmış olan parçalar 
kazı sezonu boyunca kasalarda toplanmıştır. bu eserlerin tamamı bazı işlem-
lerden geçerek kayıt altına alınmıştır. Toplamda 66 mermer kasası içerisinde 
2295 adet eser incelenmiş ve 36 adet parça restorasyon ve bilimsel çalışmalar-
da kullanılmak üzere etütlük olarak ayrılmıştır.

3.2. Plan Rölöve
Mimari blokların çalışma yapılan alanlarda yıkılma yönlerini ve in-situ 

durumlarını anlamak adına plan rölöveleri yapılmıştır. 1/50 ölçekte anali-
tik olarak yapılan çizimler taranarak Autocad programı ile ana plan üzerine 
aktarılmıştır. 2018 yılı kazı sezonunda toplam altı adet plankarenin (D5,4 – 
C6,5,4 – H6 – R14) 1/50 ölçekli plan rölöveleri yapılmıştır. 

4. RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
2018 yılı İznik Roma Tiyatrosu restorasyon ve konservasyon çalışmaları; 

Restoratör Doğu Baranaydın ve Arkeolog Tuğçe Güçlü tarafından 25.06.2018 
tarihinde başlatılmış ve 30.10.2018 tarihinde tamamlanmıştır. Çalışmalar; sik-
keler ve metal eserlerde görülen korozyonları yüzeyden uzaklaştırıp stabil 
hale getirmek, pişmiş toprak eserlerin temizliklerinin yapılıp tamamlanabi-
lecek olanları tamamlamak, ele geçen kemik objelerin temizliğinin yapılarak 
koruma altına almak, duvar resimleri ve boyalarının korunması için gerekli 
çalışmaların yapılması şeklinde devam etmiştir. 

Bu amaçlar doğrultusunda öncelikle 2017 yılında çıkan sikkelerin ve me-
tal eserlerin mekanik ve kimyasal temizlikleri yapılmıştır. Mekanik temizlik 
için çeşitli bisturi uçları, bambu çubuk, çeşitli fırçalar ve dişçi motoru kulla-
nılmıştır. Mekanik temizliği biten ve gerekli görülen metal eserlerin durumu-
na göre uygun şekilde kimyasal temizlik yapılmıştır. Kimyasal temizlik için 
ise; saf su, alkol,  %5 oranında E.D.T.A (Ethylene dimine tetraaceticacid) + saf 
su ve %3 oranında BTA (Benzotriazol) + ethanol kimyasalları uygulanmıştır. 
Mekanik ve kimyasal temizliği biten, korozyon ve hastalıklarından kurtulan 
eseri stabil hale getirmek için %3 oranında Paraloid B 72 kullanılmıştır. 2018 
kazı sezonu ve daha önceki yıllardaki kazılarda çıkarılan 152 bronz sikke ve 
12 metal eser konservasyon işleminden geçmiştir. 

Ayrıca, 2018 yılında ele geçirilen pişmiş toprak eserlerin mekanik temizlik-
leri de yapılmıştır.  Bütünleme için uygun görülen pişmiş toprak kâsenin bal-
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mumu ile eksik olan ağız kısmının kalıbı çıkarıldıktan sonra alçı ile tümleme 
işlemi yapılmıştır. Kemik eserlerin mekanik temizlikleri ise; bambu çubuk, 
pamuk ve saf su ile yapılmıştır. Kemik eserlerde koruma ve sağlamlaştırma 
amaçlı %5 - %3 oranında Paraloid B72 püskürtme yöntemi ile uygulanmıştır.

Roma Tiyatrosu orkestra duvarında bulunan kırmızı pigment ile boyanmış 
haç motifinin üzerindeki kireç tabakası mekanik olarak temizlenmiştir. Temiz-
lik işlemi bitikten sonra koruma amaçlı %5 oranında Paraloid B72 püskürtme 
yöntemi ile uygulanmıştır. Benzer şekilde; tiyatro drenaj kanalında bulunan 
kireç sıvalı duvar resminin kenarlarına bordür harcı çekilerek konsolidasyonu 
sağlanmıştır(Resim: 7). Bordür çekilmesindeki amaç duvar resminin yağmur 
sularından ve olumsuz hava şartlarından korunmasını sağlayarak, duvar res-
minin içinde meydana gelebilecek tahribatı en az seviyeye indirmektir.

2018 yılında Roma Tiyatrosu’nda yapılan kazı çalışmalarında TT2 açma-
sında kazı sırasında açığa çıkan geç dönem seramik sır fırınının koruma al-
tına alınarak kaldırılmasına karar verilmiştir. Fırın ve bacası birlikte olacak 
şekilde kaldırma işlemi gerçekleştirilmiştir. Bacası parçalı halde, fırın ise tüm 
olarak koruma altına alınmış ve güvenli bir şekilde kazı evine taşınmıştır. 
Fırının birleşme yerlerinde boşluk kalan kısımları Paraloid B72 %5 ve %7 ora-
nında enjeksiyon yöntemi uygulanarak güçlendirilmiştir. Fırının bacasının 
kırık kısımları birleştirilmiştir.  Fırını sağlamlaştırma işlemleri bi ikten sonra 
%5 oranında Paraloid B72 ile koruma altına alınmıştır(Resim: 8).

5. KÜÇÜK BULUNTU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI
İznik Roma Tiyatrosunda 2018 yılında ortaya çıkarılan küçük buluntu-

lar, Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlığında Arkeolog Dilara Çamlıca ile 
arkeoloji öğrencileri Cansu Küden ve Tolgahan Bilir tarafından değerlendi-
rilmiştir. Çalışmalar; arazide yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen küçük 
buluntuların kaydının yapılması ve depoda düzenlenmesi, temizlenen sik-
kelerin tasnif edilmesi ve dijital ortamda tanım defterlerinin hazırlanması, 
seramik kasalarından ayrılan amorf seramik parçalarının fotoğraf çekimi ve 
seramik kasalarının toplu fotoğraflarının çekilmesi şeklinde sürdürülmüştür.

5.1. Sikkeler
2018 yılı İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmalarda toplam 383 adet sikke ele 

geçirilmiştir. Temizlenebilen sikke sayısı ise toplamda 152 ade ir. Bu sikkele-
rin 68 adedi 2018 yılına, 84 adedi ise 2017 yılına ai ir. Geçen yıl yapılan çalış-
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malarda ele geçirilen sikkelerin temizliğine de devam edilmiş ve bu sikkeler 
2018 yılı çalışmalarında tasnif edilmeye devam edilmiştir. 

2017 yılına ait açmalarda; sikkelerin 22 adedi Roma, 14 adedi Geç Roma, 
7 adedi Bizans, 1 adedi Beylikler Dönemine tarihlenebilmiş fakat yoğun ko-
rozyondan dolayı kesin bir tarih verilememiştir. 32 adet sikke net olarak ta-
rihlendirilebilirken, 8 adet sikke kötü kondisyonlarından dolayı hiçbir şekil-
de tarihlendirilememiştir. Kesin olarak tarihlendirilebilen sikkelerin 2 adedi 
M.S. 2. yüzyıla, 4 adedi 3. yüzyıla, 25 adedi 4. yüzyıla, 1 adedi ise 5. yüzyıl 
başlarına ai ir. 

2018 yılına ait sikkelerin ise; 5 adedi Roma, 28 adedi Geç Roma ve 2 adedi 
Bizans Dönemine tarihlenmiş ancak yoğun korozyondan dolayı kesin tarih 
verilememiştir. Kesin olarak tarihlenebilen sikkelerin 1 adedi M.S. 2. yüz-
yıla, 5 adedi 3. yüzyıla, 25 adedinin ise 4. yüzyıla ait olduğu belirlenmiştir. 
2 adet sikke ise kondisyonların çok kötü olması sebebiyle tarihlenememiş-
tir. 2018 yılında sikkeler ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda yoğunluklu 
olarak M.S. 3. ve 4. yüzyıl sikkeleri ele geçirilmiştir (Resim: 9). Daha önceki 
sezonlarda (2016-2017) yapılan çalışmalar ile benzer sonuçlar elde edilmiş ve 
İznik Roma Tiyatrosu’nun Geç Roma Döneminde yoğun olarak bir kullanım 
gördüğünü ispatlar nitelikte sonuçlarla karşılaşılmıştır. 

5.2. Diğer Küçük Buluntular
Kemik Objeler: Toplamda 20 adet işlenmiş kemik ele geçirilmiştir. Bun-

ların 6 adedi iğne veya saç iğnesi olarak belirlenmiş, 4 adedi muhtemel bir 
kaşığa ait olabilecek nitelikte kırık sap ve kaşık parçaları, 4 adedi işlenmiş 
kemik artığı, 3 adedi tam olmadığından dolayı belirlenememiş kemik obje, 1 
adet düğme, 1 adet aplike parça, 1 adet de tarak ele geçirilmiştir. 

Cam Objeler: Toplamda 47 adet cam parça ele geçirilmiştir. Çoğunluğu 
amorf nitelikteki buluntu oluşturmaktadır. Bunlar yoğunluklu olarak kaide 
parçaları, dip parçaları, ağız parçalarıdır. Bunun yanı sıra kulplar, bilezik 
parçaları ve boncuk gibi buluntular da bulunmaktadır. 

Bronz Objeler: Toplamda 103 adet bronz obje ele geçmiştir. Ele geçirilen 
bronz parçalar yoğun korozyonlu ve birçoğu eksik, kırık parçalardan oluştuğu 
için amorf niteliktedir. 7 adet bronz temizlenmiş ve etütlük listesine alınmıştır. 

Taş Objeler: Sadece 2 adet taş buluntu ele geçirilmiştir. Bir tanesi muhte-
mel olarak bir yüzük parçasına ait lapislazuli süs taşı, bir diğeri ise muhtemel 
olarak ezme taşı amacıyla kullanılmıştır. 
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Mermer Objeler: Toplam 12 adet mermer obje ele geçirilmiştir. Bu bu-
luntuların büyük çoğunluğunu rölyef parçalar oluşturmaktadır. Bütünden 
tıraşlanmış ya da kopmuş olan bu parçalar arasında, Eroslar, kol, bacak ve 
parmak gibi uzuvlar ile hayvanlara ait gövde parçaları bulunmaktadır. 

 
6. ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI
İznik Roma Tiyatrosu Kazısı antropoloji çalışmalarında, 2012-2015 yılları 

arasında kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen iskelet ve kemik kalıntıları, 
öncelikle insan ve hayvan kemiği ayırt edilip metoduna uygun temizlenerek 
çalışmalara başlanmıştır. 2012-2015 yıllarına ait 85 birey ele alınarak yaş, cin-
siyet, hastalık, travmatik, patolojik olarak incelenmiştir. Bu çalışmada önce-
likle; cinsiyet belirlenmesi için cranium (kafatası), mandibula (alt çene) ve pelvis 
(leğen kemiği) kemikleri incelenerek tespit edilmiştir. Daha sonra bireylerin 
yaşları saptanmıştır. Yaş için costae (kaburgaların) sternal uçları, symphysis-
pubis, ilium, diş gelişimi ve cranialsüturun kapanma aşamalarına bakılmıştır. 
Kemikler incelendiğinde, travma, çalışmaya bağlı aşınmalar ve patolojik et-
kenlerin yoğunluğu göze çarpmaktadır. Bireylerin diş sağlığı incelendiğinde 
ise; genel olarak işten ve beslenmeden kaynaklı aşınma, diş çürükleri, beslen-
me ve stresten kaynaklı hipoplazinin yoğunlukta olduğu gözlemlenmektedir. 

Sonuç olarak; kemik ve dişler incelendiğinde, genetik varyasyon belli bi-
reylerde görülmüştür. Bu özellikler biyolojik yakınlık ve uzaklık açısından 
önemlidir. Beslenme örüntülerinde ise, tarımsal ürünler ve proteinli besinle-
rin yanı sıra su ürünleriyle beslenildiği de düşünülmektedir. Bu durum, kazı 
alanından çıkan midye ve hayvan kalıntıları ile desteklenmektedir. Ayrıca 
yerleşim alanının göle yakın olması dişlerde işten kaynaklı aşınma izlerinden 
yola çıkılarak ağ yapımı esnasında oluştuğu düşünülmektedir (Resim: 10).

7. TİYATRO RÖLÖVE-RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJESİ
Kuleli Mimarlık’ın hazırladığı ve bilimsel danışmanlığını kazı kurul heye-

tinden Doç. Dr. Ali Kazım Öz ve Doç. Dr. Nezihat Köşklük Kaya’nın yaptığı 
rölöve restitüsyon ve restorasyon projesinde,  rölöve ve restitüsyon proje-
leri kuruldan geçmiş olup restorasyon projesi kurul aşamasındadır.  Proje 
ile birlikte önerilen gezi güzergâhlarından bazıları tiyatronun güncel kazıları 
doğrultusunda yeniden revize edilmiştir. Bu revizyon gelecek dönemlerde 
de yeni gelen bilgiler doğrultusunda yapılmaya devam edilecektir. 
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Resim 1: Kazı alanları.

   Çizim 1: Tiyatro genel planı.
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Resim 2: Galeri 2 (TT2) tonozu.

Resim 3: Tiyatro kuzeybatısı genel görünüm.
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Resim 4: Kalp yapraklı kandil

  Resim 5: Amphoriskos ve Pergamon aplike 
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Resim 6: Dalgalı firnisli seramik (marbleware).

Çizim 2: ScaenaeFronsarşitrav parçasının çizimleri.
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Çizim 3. Sahne binası kuzeyinin plan rölövesi.

Resim 7: Orkhestrada fresk konservasyonu.
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Resim 8: Seramik sır fırını konservasyonu.

Resim 9: Licinius I sikkesi (M.S. 321-324).
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Resim 10: Kemik ve dişler üzerinde antropolojik çalışmalar.
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               1Ayla SEVİM EROL*
Alper Yener YAVUZ

Erhan TARHAN
Serdar MAYDA

Ahmet İhsan AYTEK
Çilem SÖNMEZ SÖZER

Hakan MUTLU
Hülya ALÇİÇEK
Cihat ALÇİÇEK

Çorakyerler Omurgalı Fosil Lokalitesi Kazısı, Türkiye Cumhuriyeti, Kül-
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29.06.2018 tarih ve 548767 sayılı kazı ruhsatıyla 09.07.2018 tarihinde başla-
mış ve 18.09.2018 tarihinde sona ermiştir. Bakanlık temsilcisi olarak Çankırı 
Müzesi’nden Mikail Nazlı’nın katıldığı kazı çalışmaları, bu yıl araştırmacı ve 
öğrencilerden oluşan 24 kişilik ekiple yapılmıştır (Resim: 1a-1b). Bu sezonki 
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*  Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Antropoloji 
Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Alper Yener YAVUZ, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 
Antropoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Erhan TARHAN, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü, Çorum/
TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Serdar MAYDA, Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, İzmir/TÜRKİYE.
 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet İhsan AYTEK, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakül-

tesi Antropoloji Bölümü, Burdur/TÜRKİYE.
 Arş. Gör. Çilem SÖNMEZ SÖZER, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Antropo-

loji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE.
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Bölümü, Denizli/TÜRKİYE. 
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maddi destek sağlanmıştır. Ayrıca Çankırı Valiliği, Çankırı Belediye Başkan-
lığı, Çankırı Kültür ve Turizm Müdürlüğü ayni yardım sağlamışlardır.

ÇORAKYERLER 2018 ARAZİ ÇALIŞMALARI
Çorakyerler 2018 yılı arazi çalışmalarının yürütüldüğü 2x2 metre ölçü-

sündeki kareler: 7-K, 8-K, 6-L, 6-M, 6-N, 7-N, -1-T, 0-T, 0-U, 1-T, 1-U, 2-T, 3-S, 
3-T olmuştur. Lokalitedeki kareleme sistemi kuzeye gidildikçe harfl erin, ba-
tıya gidildikçe rakamların ar  ığı bir sistem şeklindedir (Şekil: 1).  Açılan ka-
relerden ele geçirilen materyaller fotoğrafl ama ve çizim işlemleri sonrasında 
gerekli güçlendirmeler yapılarak çıkarılmıştır. Bazı fosil buluntulara arazide 
restorasyon işlemi uygulandıktan sonra korumaya alınmıştır.  Karelerden ele 
geçirilen fosil buluntular önceki yıllarda çıkarılan buluntularla karşılaştırıl-
dığında, tafonomi, morfolojik, paleoekolojik  bilgileri içeren  önemli sonuçla-
ra ulaşılmaktadır. 

Arazi çalışmaları tamamlandıktan sonra fosilli sedimanın hasar görme-
mesi adına, bu bölge uygun materyallerle kapatılarak korumaya alınmıştır. 
Böylelikle sediman içerisinde bir kısmı açıkta bulunan fosillerin zarar görme-
si engellenmiş ve lokalite kalın örtü toprak ile kapatılmıştır. 

Çorakyerler 2018 yılı arazi çalışmaları sırasında kazı alanına, basın men-
supları, akademisyenler, öğrenciler ve halktan kişilerin zaman zaman ziya-
retleri olmuştur. 

ÇORAKYERLER 2018 FOSİL BULUNTULARI
Çorakyerler’de 2018’de yürütülen çalışmalarda 147 adet etütlük materyal 

açığa çıkarılmıştır (Resim: 9-11). Materyaller kazı evi depo ve laboratuvarına 
getirilerek onarım ve sağlamlaştırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Çorakyerler 2018 fosil buluntuları, önceki yıllara uygun bir dağılım gös-
tererek, perissodactyla ve artiodactyla takımlarının hâkim olduğu bir faunayı 
işaret etmektedir. proboscidea ve carnivora takımlarının üyeleri de genel da-
ğılımla uyumlu sayıda ele geçmiştir (Grafi k: 1). Aile bazında yapılan grafi k 
değerlendirildiğinde, Çorakyerler 2018 buluntularının equidae, bovidae ve 
rhinocerotidae ağırlıklı olduğu görülmektedir. Giraffi  dae örnekleri de önceki 
yıllara oranla daha fazla ele geçerek bu yılki buluntuların %14’ünü oluştur-
muştur (Grafi k: 2). Bu yılki fauna dağılım verileri Çorakyerler’in genel fauna 
dağılım verileri ile uyumlu görünmektedir (Sevim Erol ve ark., 2017a, Sevim 
Erol ve ark., 2018). Materyaller arasında metapodium var mandibula buluntula-
rı 2018’de en fazla ele geçirilen iskeletin bölümleri olmuştur. 
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Son yıllarda lokalite ile ilgili bilimsel çalışmaların sayısında artış olmuştur  
(Sevim Erol ve ark. 2017a; Sevim Erol ve ark., 2017b; Sevim Erol ve ark., 2018; 
Sevim Erol ve ark. 2019; Yavuz ve ark. 2017; Tarhan ve ark. 2017).  Tüm bu 
kazı evi, depo ve arazi çalışmalarının yanı sıra 2018 yılı ve ileriki yıllarda yurt 
içi ve yurt dışında yapılacak olan sunum ve yayınlara da hazırlanılmıştır.  

ÇORAKYERLER FOSİLLERİ ÜZERİNE 2018’DE YAPILAN BİLİMSEL ÇA-
LIŞMALAR

Kazı çalışmalarının öncesi ve sonrasında fosiller üzerine bilimsel çalış-
malara da farklı açılardan devam edilmektedir. Bu yıl yapılan çalışmalarda 
yine rhinocerotidae ve equidae fosillerinin sistematik analizlerinin yanı sıra, 
hipparionlara ait farklı bir tür de tespit edilmiş olup tür ismi bilimsel yayın-
dan sonra açıklanacaktır.  Bunun yanı sıra önceki yıllara ait atgiller (equidae) 
ve ceratotherium neumayri  (rhinocerotidae) türlerine ait kafatası, çene ve izole 
dişlerin biyometrik ölçümleri yapılarak sistematik analizler yeniden gözden 
geçirilmiştir .

Çorakyerler 2018 sezonu çalışmalarında önemli carnivora fosilleri ele geç-
miş olup, önceki yıllarda bulunanlarla karşılaştırılarak sistematik değerlen-
dirmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda bir genusun adı değişmiştir 
(bu fosiller üzerine bir doktora tezi hazırlanmaktadır, tez tamamlandıktan 
sonra tür adı bilim dünyasına tanıtılacaktır). Ayrıca faunada önceden bilinen 
adcrocuta cinsine ait yeni bulgulara da ulaşılmıştır.

Çorakyerler lokalitesinden en yoğun ele geçen gruplardan biri artiodactyla 
takımıdır. Bu takım içerisindeki bovidae ailesine ait fosillerin detaylı morfolo-
jik ve sistematik analizlerine de devam edilmiştir. Bovidae fosilleri üzerinde 
detaylı sistematik analizler farklı genuslar üzerinde yapılmıştır.  

Çorakyerler lokalitesinin detaylı fauna analizi neticesinde:  
i- Genel olarak MN11-12 Geç Miyosen lokaliteleri içerisinde, Çorakyerler 

lokalitesi faunasına benzer faunal elemanlar temel alındığında, Çorakyerler 
faunasının diğerlerine göre büyük oranda farklı olduğu görülmekte,

ii-Çorakyerler faunasında Anadolu’ya özgü türlerin varlığı, daha çok 
MN10-11 (Geç Vallesiyen-Erken Turoliyen ~ 8,5 Milyon yıl) lokalitelerinden 
olan Sinap, Kayadibi ve Garkın ile benzerlikler gösterdiği,

iii-Çorakyerler’de ele geçirilen az sayıda tragoportax ve gazella örneklerin-
den hareketle, lokalitenin bulunduğu bölge, düşünüldüğünden daha sınırlı 
açık alanların olduğu,
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iv-Çorakyerler buluntularında kapalı ormanlık biyotopunu işaret eden 
spiral boynuzlu formların (criotherium, plesiaddax, oioceros, palaeoreas) çoğun-
lukta olduğu belirlenmiştir.

v-Çorakyerler Hystrix buluntuları son yıllarda ele geçmiş olup, çeşitli lo-
kalitelerin örnekleri ile karşılaştırılmıştır (Koliadmiou&Koufos 1991; De Bo-
nis ve ark., 1992; Prieto, 2013; Van Weers&Rook, 2003; Şen&Purabrishemi, 
2010).  Çorakyerler’de Hystrix’e ait fosillerin bulunmuş olması ve çağdaşı lo-
kalitelerde bu genusa ait buluntu sayısının az olması, Çorakyerler lokalitesi-
ni hystrixin tarihsel gelişimi açısından son derece önemli kılmaktadır (Yavuz 
ve ark., 2018).

vi-Çorakyerler’deki tüm faunal elemanların sunduğu ekolojik verilere 
göre bölgede daha kapalı ve ormanlık alanların yoğun olduğu sonucuna va-
rılmıştır. Bunun yanı sıra otlaklı açık alanlarla nehir yataklarının da varlığı 
söz konusudur.

vii-Son yıllarda artan sistematik çalışmalar neticesinde; Çorakyerler pek 
çok buluntusuyla Anadolu’nun, kıtalararası korelasyonunda etkin rol oyna-
yacak bir referans lokalitesi konumuna gelmiştir.

Çorakyerlerle ilgili başlangıçta yapılan çalışmalarda, kurak yarı kurak ola-
rak tanımlanan bu lokalite, son güncellemeler ışığında üç farklı ekolojik or-
tamı yansıtan faunaya ait fosil buluntuları tanımlanmıştır. Çorakyerler kazı 
çalışmalarıyla birlikte önceki yıllarda ele geçirilen fosiller üzerinde devam 
eden detaylı bilimsel değerlendirmeler sonucunda: Daha önceki çalışmalar-
da listriodon splendens (Sickenberg ve ark., 1975) ve microstonyx major (Geraa-
ds, 2013) olarak tanımlanan Çorakyerler suidlerinin, Araş. Gör. Erhan Tarhan 
tarafından 2016’da tamamlanan yüksek lisans tezinde bu türün hippopotamo-
don major olarak tanımlanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır (Tarhan, 2016; 
Tarhan ve ark., 2018).

Çorakyerlerin detaylı fasiyes analizinde iki temel fasiyes üzerinde durul-
muştur, bunlar Taşkın yatağı (FP) ve kanal (CH). Lokalitenin temel tanımı, 
dolambaçlı bir akarsu sisteminde bataklık ve göletli alanlar ile ayrılmış, dü-
şük enerjili, iyi tanımlanmış bir kanal ağları şebekesi tarafından geçilen bir 
taşkın yatağı üzerinde birikimi göstermektedir denebilir. 

Pedojenik özelliklerin varlığı (yani breşleşme, kuruma çatlakları), düşük 
δ18O izotop oranları, pedojenik kalitedeki önemli δ18O / δ13C korelasyonu-
nun olmaması, çökeltinin nemli ortam koşullarında meydana geldiğini gös-
termektedir.
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δ13C’nin kalkrit 13C izotopik değerleri (−6.6 ‰), C3 bitkilerinin küçük bir 
bileşeni olan C3 dominant bitki örtüsü altında oluşan karbonatların olduğu-
nu göstermektedir.

Bu önemli buluntuların yanı sıra Antropolog olarak bizim temel çalışma 
konumuz olan hominid/hominoidler için de önemli çalışmalar yapılmıştır. Yaş-
ları 9.5 ila 7.2 arasında değişen büyük apeler Bulgaristan, Yunan Makedonya, 
A  ika ve Anadolu’dan bilinmektedir.  Zaman zaman çalışmalarda sinonim 
olarak değerlendirilen, zaman zaman ise farkı iki genus olarak değerlendi-
rilen graecopithecus (A  ica) ve ouranopithecus (Makedonya.) materyallerinin 
erken hominin materyalleri ile benzerlikleri dikkat çekmektedir. Ouranopit-
hecus macedoniensis fosilleri Ravin de la Pluie, Xirochori ve Nikiti’den bilin-
mektedir. Bu alanlardan Ravin de la Pluie, Xirochori kuzey buluntuları olup, 
yaşları Nikiti ve Çorakyerler’den daha yaşlıdır. Son yapılan kapsamlı çalış-
malara göre fosillerin detaylı karşılaştırmaları baz alındığında morfolojik 
olarak Çorakyerler örnekleri Nikiti-I örneklerine daha yakın görünmektedir. 
Özellikle Nikiti 1 ve Çorakyerler, ouranopithecus macedoniensis’ten daha bü-
yük postcanine dişleri, daha homomorfi k premolarlar ve daha küçük canine-
lerle diğerlerinden farklılaşmaktadır. homininlerin kökeniyle ilgili litaratürde 
birçok farklı görüş olsa da en önemli tezlerden birisi:  Afrika’nın bilinen en 
eski homininlerine (örneğin sahelanthropus, orrorin) atasal form olabilecek Av-
rupa kökenli hominidlerin varlığı görüşüdür.  Bu tez göz önüne alındığında 
Çankırı Hominidi ve Nikiti Hominidi oldukça önem taşımaktadır.
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Çorakyerler 2018 kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
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zı sunuyoruz. Ayrıca üstün özveri ile çalışan kıymetli öğrencilerimiz Büşra 
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Şekil 1: Çorakyerler çalışılan alanlar.

Grafi k 1: Çorakyerler 2018 yılı takım dağılım grafi ği.
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Grafi k 2: Çorakyerler 2018 yılı aile dağılım grafi ği.

Resim 1a-1b: Çorakyerler 2018 ekip üyeleri.

Resim 2a-2b: Kazı evi ve çevre temizliği çalışmaları.
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Resim 3a: Kazı alanı açılışı - Resim 3b: Alanlardan fosil çıkarma.

Resim 4a-4b: Fosil çıkarma işlemleri ve fosillerin förünümleri.

Resim 5a-5b: Fosil çıkarma çalışmaları.
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Resim 6: Fosillerin temizlenmesi onarımı ve arşivlenmesi.

Resim 7a-7b:  Kazı evi ve müze depolama ve arşivleme çalışmaları.

Resim 8a-8b:  Sediman yıkama çalışmaları.
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Resim 9a-9b: Bovidae İn-situ ve temiz boynuz fosili.

Resim 10a-10b:  Hipparion İn-situ ve temizlenmiş fosil.

Resim 11a-11b: İn-situ ve çıkarılmış Rhinocerotidae kafa iskeleti fosil.
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Resim 12: Çalışmaların sonlanması ve alanın kapatılması.
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AMBAR BARAJI – AMBAR HÖYÜK, GRE FILLA VE 
KENDALE HECALA – 2018 KURTARMA KAZILARI

               A. Tuba ÖKSE*
Ayşin KONAK

Vehbi YURT

Güneydoğu Toros Dağları’nın güneye bakan yamaçları ile Karacadağ ve 
Mardin-Midyat Platosu’nun kuzey eteklerinden doğan çok sayıda akarsu ile 
beslenen Yukarı Dicle havzasını kuzeyden besleyen kollar üzerine “Silvan 
Projesi” kapsamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Silvan, 
Ergani, Çermik, Ambar, Başlar ve Kuruçay barajları inşa edilmiştir. Kocaköy 
İlçesi’nin 6 km. batısındaki Ambar Köyü’nün1 5 km. güneyine inşa edilen 
Ambar Barajından2 üç höyük etkilenecektir3 (Şekil: 1). 

Ambar Çayı’nın batı kıyısında, köyün içinde yer alan Ambar Höyük’ün 
doğu yamacı, 200 m. güneyindeki Gre Fılla (Ambar I) ile bunun 800 m. gü-
ney-güneydoğusunda, vadinin 120 m. doğusunda yer alan Kendale Heca-
la’nın tamamı su tutma alanında kalmaktadır. Ambar Barajı Kurtarma Proje-
si kapsamında Gre Fılla ve Kendale Hecala’da daha geniş alanların, baraj göl 
sınırının dışında kalan Ambar Höyük’ün de sadece sudan etkilenecek etek 
kesimlerinde sondaj kazıları yapılması öngörülmüştür. Bu höyüklerde başla-

* Prof. Dr. A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Kocaeli/
TÜRKİYE, tubaokse@yahoo.com

 Dr. Öğr. Gör. Ayşin KONAK, Kocaeli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Ko-
caeli/TÜRKİYE, y.aysin@gmail.com

 Vehbi YURT, Diyarbakır Müze Müdürü, Diyarbakır/TÜRKİYE, yurtvehbi@gmail.com
1 Ambar Köyü’ne Diyarbakır-Silvan yolu 14. kilometrede Köprübaşı Köyü’nde Ambar Çayı geçil-

dikten 7 km. sonra Bingöl yoluna sapılarak Kocaköy İlçesi üzerinden ulaşılmaktadır. 
2 2011-2017 yıllarında inşa edilen barajın kil çekirdekli kum ve çakıl dolgu gövdesi 45 m. yükseklikte 

olup, kret kodu deniz seviyesinden 715 m. yükseltidedir ve su seviyesi 691,02-714,33 m. arasında-
dır. Ortalama 480.000 ha. yağış alanına sahip barajın 132.110.000 metreküp su biriktirme hacmi 
ile 12.325 ha. tarım alanını sulaması planlanmıştır. Bkz. h p://dsisilvanprojemudurlugu.com/pro-
je-detay-Ambar-Baraji.

3 Vadinin Hani ve Kocaköy ilçeleri içerisinde kalan bölümü Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Kurulunun 30.04.2009 tarihli ve 2206 sayılı kararı ile tescilli sit alanı ilan edilmiştir. 
Baraj dolum alanından etkilenecek taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına ilişkin 765 sayılı 
ilke kararı çerçevesinde oluşturulan bilim komisyonunun saptadığı üç höyük, Diyarbakır Kültür 
ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 22.05.2013 tarihli ve 1394 sayılı kararı ile tescillen-
miştir. 
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tılan kazılar4 Yukarı Dicle havzasının bu bölümünde yürütülen ilk arkeolojik 
kazılardır. 

AMBAR HÖYÜK 
İ. T. AŞKAR

S. YILDIZ
F. KONCALAR

T. GÜNCE
Ambar Köyü’nün içinde yer alan 100 metre çapında, 11 m. yükseklikteki 

höyük5 ortalama 0,7 ha. alan kaplayan tepe ile ortalama 9 hektar alana yayı-
lan etek yerleşiminden oluşmaktadır. Höyüğün doğu eteğine 2018 yılında 
kazılan 8x8 m. boyutlardaki sondajda6 açığa çıkan taş mimari dört tabakadan 
oluşmuştur. Üstteki 1. tabakada kalın taş temelleri olan bir yapının köşesi, 
yeşilimsi bir kil dolgu ile ayrılan 2.-3. tabakalarda tandırları olan çeşitli yapı 
bölümlerine ait taş duvarlar açığa çıkmıştır (Şekil: 2). Bunun altında da çok 
iri taş bloklarla örülmüş kalın bir duvar ile 90 cm. genişlikteki kapı girişinin 
sövesinde iki yanda yer alan çukurlar, çift kanatlı bir kapının kullanıldığı 
izlenimin bırakmıştır. Sondajda ele geçen Orta Çağa tarihlendirilen kaba ve 
orta kaba nitelikli günlük kaplar küp, çömlek ve testi biçimlerinin yanı sıra 
çanak parçalarından ve pişirme kaplarından oluşmaktadır. Yeşilimsi bej ha-
murlu, yalın yüzeyli testilere ve birkaç adet kalıpta biçimlendirilmiş kaplara 
ait parçalar İslami döneme, yeşil sırlı kap parçaları da Selçuklu dönemine 
aittir (Şekil: 3a)

4 Kurtarma kazıları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
03.05.2018 tarihli, E.383780 ve E.383776 sayılı izinleri ile Diyarbakır Müze Müdürü Vehbi Yurt 
başkanlığında, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. A. Tuba Ökse’nin bilimsel danışmanlığında 
09.10.-31.12.2018 tarihleri arasında yapılmıştır. Kazıları arkeologlar Şakir Can, Sadi Canbolat, İb-
rahim Tayfur Aşkar, Yücel Erdaş, Elif Bozkurt, Ebru Serbes, Sabri Yıldız, Fevziye Koncalar, Şeyma 
Çiftçi, Kübra Canbolat, Songül Yetişir, Buket Beşikçi, Tarık Günce, Berivan Atabay, Abdulselam 
Çetinkaya ve Müjdat Ayhan ile restoratör Tuğba Uluyer’den oluşan ekip yürütmüştür. Diyarbakır 
Müzesini Ambar Höyük ve Gre Fılla’da arkeolog Mevlut Çolak, Kendale Hecala’da arkeolog Azad 
Gül temsil etmiştir. Ekip üyelerine özverili ve uyumlu çalışmalarından, temsilcilere de bürokratik 
ve toplumsal işleri üstlenmeleri ve sonsuz dostluklarından dolayı teşekkürü borç biliriz.

5 Koordinatlar x: 38.26630833, y: 40.45678889, z: tepe üzerinde 732 m, eteklerde 728 m. Diyarbakır 
Küçük Çaylar Yüzey Araştırmasının 2002 sezonunda “Büyük Ambar Höyük” olarak adlandırılan 
höyükten obsidyen parçaları ile Ubeyd boyalısı, ETÇ III-IV evrelerine tarihlenen “dark-rimmed 
orange ware”, bir mühür baskılı parça ve yeşil sırlı Orta Çağ kap parçaları toplanmıştır. Bkz. B. 
L. Peasnall, 2004 “2002 Diyarbakır Small Streams Archaeological Survey”, 21. Araştırma Sonuçları 
Toplantısı 2: 30, Res. 1/1, 7.

6 L16 açmasında 5x10 m, L17 açmasında 5x5 m boyutlarda iki açmaya giren sondaj yüzeyden 2,5 m 
derinliğe kadar kazılabilmiş, ana toprağa ulaşılamamıştır. 
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Orta Çağ tabakaları üzerine höyükten akarak doğu etek üzerine biriken 
toprak tabakası içerisinde ele geçirilen malzeme, höyükteki yerleşim taba-
kalarına aittir (Şekil: 4b). Seramikli Erken Neolitik Döneme ait yoğun taşçık 
katkılı kaba kaplara ait parçalar ile koyu yüzlü açkılı kap parçalarının yanı 
sıra Halaf boyalı kaplarına ait parçaların bulunması, höyükte ilk yerleşimin 
M.Ö. 6. bin öncesinde başladığını göstermektedir7. 

Siyah astarlı ve parlak perdahlı kaplara ait üzeri yivli bir boyun parçası, 
Orta Tunç Çağı başlarına tarihlendirilen “grey ware” ile benzeşen siyah par-
lak astarlı kaplara8 da benzemektedir. Koyu ağızlı portakal rengi çanaklara 
ve kırmızı-kahverengi boya astarlı kap parçaları Erken Tunç Çağı III-IV ile 
Orta Tunç Çağına aittir9 (Şekil: 3c). Yatay yivli yerel Demir Çağı kapları ara-
sında kaba yapımlı, yalın yüzeyli grupların yanı sıra Yeni Assur Döneminde 
yerli topluluklar tarafından kullanılan10 daha özenli ve tip çeşitliliği daha ge-
niş gruplara dönüşmüştür (Şekil: 3e). Çark yapımı Yeni Assur standart kap-
larına ait parçalar kaba küplere, orta kaba çanak ve çömleklere, ince nitelikli, 
kaliteli içki bardaklarına aittir. Bej astar üzerine kırmızı şerit ve noktalarla 
bezeli kap parçaları Erken Demir Çağına tarihlenmektedir11 (Şekil: 3d). Çark 
yapımı, ince cidarlı, yüksek ısıda fırınlanmış, turuncu astarlı zarif bir kap 
Hellenistik Döneme (Şekil: 3a), brittle ware” parçaları da Roma İmparatorluk 
Dönemine aittir12.

7 Halaf parçalarının benzerleri Boztepe ve Karavelyan’da ele geçmiştir. Bkz. H. Tekin 2017, Tarihön-
cesinde Mezopotamya: Yeni Yaklaşımlar, Yeni Yorumlar ve Yeni Kronoloji, Ankara: 344-346.

8 A. Bianchi 2012, Comparative Studies on the Po ery of Sector AK of the Royal Building in Tell Mozan/
Urkes (Syria), Wiesbaden, 275-279. 

9 Koyu ağızlı portakal rengi çanaklar 17. yüzyılda ortadan kalkmış, kırmızı-kahverengi boya astarlı 
kaplar yaygınlaşmıştır. Bkz. A. T. Ökse, A. Görmüş 2006, “Excavations at Salat Tepe in the Upper 
Tigris Region: Stratigraphical Sequence and Preliminary Results of the 2005-2006 Seasons”, Akka-
dica 127, 139-140.

10 G. Guarducci 2011, Facing an Empire: Hirbemerdon Tepe and the Upper Tigris Region during the Early 
Iron Age and Neo-Assyrian Period, New Jersey.

11 Norşun Tepe (H. Parzinger 1996, Bemalte Keramik aus Boğazköy-Ha uşa und die frühe Eisen-
zeit im westlichen Ostanatolien. U. Finkbeiner v.d. (ed.), Beiträge zur Kulturgeschichte Vorderasiens. 
Festschrift für R. M. Boehmer, Mainz, Zabern, 527-536) ve Dicle vadisindeki Gre Dimse’de (N. Karg 
2001, Gre Dimse–Preliminary Results. N. Tuna ve J. Velibeyoğlu (ed.), Ilısu ve Karkamış Baraj Gölleri 
Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 1999 Yılı Çalışmaları Ankara, ODTÜ, 
fig. 9; 2002, Gre Dimse (Ilısu) Research in 2000. In N. Tuna ve J. Velibeyoğlu (ed.), Ilısu ve Karkamış 
Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2000 Yılı Çalışmaları, An-
kara, ODTÜ, şek. 3/d) bulunmuştur.

12 A. T. Ökse, A. O. Alp 2011, “Salat Tepe 2002 Kazısı”, N. Tuna – O. Doonan (eds.), Ilısu ve Karkamış 
Baraj Gölleri Altında Kalacak Arkeolojik Kültür Varlıklarını Kurtarma Projesi 2002 Yılı Çalışmaları II, 
Ankara: 759; A. T. Ökse, N. Erdoğan, A. Görmüş, E. Atay ve diğ. 2018, Ilısu Barajı İnşaat Sahası 
Kurtarma Kazıları III: Roma İmparatorluk Dönemi ve Orta-Yakın Çağ Yerleşmeleri, Mardin.
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GRE FILLA (AMBAR I) 
S. CANBOLAT
K. CANBOLAT

S. YETİŞİR
E. SERBES

A. ÇETİNKAYA
B. BEŞİKÇİ

Ambar Höyük’ün 110 m. güneyinde, Ambar Çayı’nın 140 m. batısında yer 
alan, ortalama 0,5 ha. alan kaplayan höyük 4 m. yüksekliktedir13. Höyüğün 
toprak çekilen kuzey kesimine 10x10 m. boyutlarda iki açma kazılmıştır14. 
Açmaların her ikisinde de üst üste dört katman halinde Yeni/Yakın Çağa ait 
Hıristiyan mezarları açığa çıkmıştır (Tabaka 1). Bu mezarların çoğu birbirini 
tahrip etmiş ve muhtemelen farklı evrelerde yapılmıştır. Büyük bölümü taş 
levhalarla sınırlandırılan sandukalardan oluşan mezarların bazıları pişmiş 
topraktan üretilmiş kare yer kaplamaları ile çevrelenmiştir, bazıları basit 
toprak mezar şeklindedir. Bireyler başları batıya, ayakları doğuya gelecek 
şekilde dorsal yatırılmış, D evresine ait bir taş sandık mezarlardan birisinde 
saptanan hocker tarzda yatırılmış bir iskelet ile dolguda Hellenistik Döneme 
ait bir gümüş sikke (Şekil: 6b), mezarlardan bazılarında kolye ve bilezikler 
ele geçirilmiştir (Şekil: 6a). 2. tabaka bir silo çukuru ile temsil edilmiştir. 3. 
Tabakanın 3A evresi güney doğu-kuzeybatı doğrultulu taş duvar ile buna 
paralel uzanan, 120 cm. güneyindeki taş temeldir. Bu duvarlar arasında bulu-
nan taş taban döşemesi, sokak olarak nitelenmiştir. 3B evresi deforme olmuş, 
S biçimli salınan, güneye doğru %18 eğimli taş temellerle temsil edilmiştir. 
Güneyden bir paye ile desteklenmiş taş duvar ile bunun altındaki temellerin 
olasılıkla depremden15 etkilenerek deforme olup kaydığı düşünülmektedir. 
Bunların altındaki 4. tabaka mimari tabaka doğu batı aksı üzerinde açığa 
çıkarılan taş duvar temeli ve bunun kuzey bölümünde hücre biçimli yapı 
benzeri alanlardan oluşan mimarilerden oluşmaktadır. Bu duvarlar ortalama 
15x15 cm. boyutlarında taşlardan yapılmış ortalama 60 cm. genişliğindedir-

13 Koordinatlar x: 38.2631611, y: 40.45820556, z: 709 m. Diyarbakır Küçük Çaylar Yüzey Araştır-
ması kapsamında “Küçük Ambar Höyük” olarak adlandırılan Gre Fılla’dan (Gavur Höyük) Ça-
nak-Çömleksiz Neolitik B Nemrik ucu, obsidyen ve çakmaktaşı aletler ile Orta Tunç Çağı ve yeşil, 
mavi ve beyaz sırlı Orta Çağ kap parçaları toplanmıştır. Bkz. B. L. Peasnall, 2004: 31, Res. 1:2.

14 P8-9 açmalarında yaklaşık 2 m derinliğe kadar kazılmıştır. 
15 Ambar Köyü’nün yaklaşık 26.69 km. kuzeyinden Bitlis Bindirme Fayı geçmektedir. Taş temellerin 

hafif S biçimli salınması ve güneye doğru eğim yapması bu yapıların depremden etkilenerek yıkıl-
dığına, üzerine kurulan birinci yapı katı duvarının da bu nedenle paye ile desteklenerek sağlam-
laştırılmış olabileceğini göstermektedir.
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ler. Bu tabakayı Geç Neolitik olarak tanımlamamızı sağlayan en önemli bu-
luntular arasında in-situ olarak ele geçirilmiş olan Neolitik Dönem kabıdır.

Toprak çekilerek tahrip edilen alanın kesiti temizlenerek yapılan incele-
mede Neolitik Dönem tabakalarının çok kalın dolgular oluşturduğu anlaşıl-
mıştır. Höyüğün kuzey uç kısmında açılan tahribat alanının profili düzel-
tilerek höyüğün 2.9 m. yükseklikteki kesiti ortaya çıkartılmıştır. Höyükte 3 
tabakanın kaldırılmasının ardından kesitte gözlenen diğer tabakaların ilki 
ocak kalıntısının gözlendiği, onun altındaki tabakada koyu renkli sıkıştırıl-
mış toprak, diğer tabaka da 60 cm. yüksekliğinde küllü alan tabakasıdır. Bu 
alanda eğimli olan tabakanın yangın veya deprem sonucu bu şekilde olduğu 
düşünülmektedir. Kesitte ana toprak görülmemektedir.

Tarım faaliyetleri ve Orta Çağ mezarlarından dolayı üst katmanlarda ka-
rışık malzeme ele geçirilmiştir. Orta Çağ tabakalarında ele geçirilen kaba ve 
orta kaba nitelikli günlük kapların yanı sıra kalıp (barbutin) bezemeli kap 
parçaları ve pişirme kapları İslami Döneme, yeşil sırlı kap parçaları Selçuk-
lu Dönemine aittir (Şekil: 6b). Bir “sırtlı dilgi” ile bir “biblos ucu”, höyükte 
Çanak-Çömleksiz Neolitik B Döneminde (M.Ö. 9. bin) yerleşildiğine tanıklık 
etmektedir16 (Şekil: 6d). Çok taşçıklı kaba kap gövdeleri en erken Neolitik 
seramiği17, tek renkli perdahlı kap parçaları Neolitik Dönem boyunca kulla-
nılan koyu yüzlü açkılı seramiği temsil etmektedir18 (Şekil: 6e). Bu parçalar 
arasında kırmızı şerit boyalı19 ve perdah izi bezemeli örneklere de rastlan-

16 Diyarbakır Küçük Çaylar Yüzey Araştırması’nın 2002 sezonunda bulunduğu bildirilen bir Nemrik 
ucu da Çanak Çömleksiz Neolitik B evresine tarihlendirilmiştir (Peasnall 2004: 31).

17 Bu kapların benzerleri Salat Cami Yanı I. evrede (Y. Miyake 2011, “Salat Cami Yanı: A Po ery Ne-
olithic Se lement in the Tigris Valley”, M. Özdoğan v.d. (ed.), The Neolithic in Turkey 1: The Tigris 
Basin. New Excavations and New Research. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 142) ve Akarçay 
Tepe’deki “en erken seramikli Neolitik” tabakada (M. Özbaşaran, ve G. Duru 2011, “Akarçay Tepe: 
A PPNB and PN Se lement in Middle Euphrates-Urfa”, M. Özdoğan v.d. (ed.), The Neolithic in Tur-
key 2: The Euphrates Basin. New Excavations and New Research. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 
196) bulunmuştur.

18 Bölgede Koyu Yüzlü Açkılı kaplar Sumaki Höyük 1. evre (A. Erim-Özdoğan 2011, “Sumaki Hö-
yük: A New Neolithic Se lement in the Upper Tigris Basin”, M. Özdoğan v.d. (ed.), The Neolithic in 
Turkey 1: The Tigris Basin. New Excavations and New Research. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 
55) ve Salat Cami Yanı 3. evrede kırmızı-turuncu astarlı (Miyake 2011: 147), Sumaki Höyük 2. evre 
(Erim-Özdoğan 2011: 55) ve Salat Cami Yanı 2. evrede koyu gri astarlıdır (Miyake 2011: 145-146). 
Siyah ve kırmızı astarlı ve parlak perdahlı kap parçalarının en yakın benzerleri Mezraa Teleilat IIB 
tabakasında “Red-slipped po ery” olarak adlandırılmıştır (M. Özdoğan 2011, “Mezraa-Teleilat”, 
M. Özdoğan v.d. (ed.), The Neolithic in Turkey 2: The Euphrates Basin. New Excavations and New Rese-
arch. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 253). El yapımı saman katkılı kapların benzeri Mezraa 
Teleilat IIC tabakasında bulunmuştur (Özdoğan 2011: 240-241).

19 Bu grup Tell Sabi Abyad’da “Painted Dark Faced Burnished Jar” olarak tanımlanmıştır (O. 
Nieuwenhuyse 2007, Plain and Painted Po ery. The Rise of Neolithic Ceramic Styles on the Syrian and 
Northern Mesopotamian Plains. Brepols, Turnhout, Pl. 125).
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mıştır20. Kap parçaları arasında “husking tray” olarak tanımlanan bir örnek 
bulunmaktadır21. Kazıma bezemeli Hassuna ve Halaf boyalılarına ait parça-
lar22 (Şekil: 7), höyüğün Geç Neolitik Dönem boyunca iskân edildiğine işaret 
etmektedir. 

KENDALE HECALA 
Ş. CAN

E. BOZKURT
Ş. ÇİFTÇİ

B. ATABAY
M. AYHAN

Gre Fılla’nın kuş uçumu 900 m. güney-güneydoğusunda, Ambar Ça-
yı’nın 120 m. doğusunda yer alan, ortalama 0,65 ha. alan kaplayan höyük, 
3 m. yüksekliktedir23. Höyüğün kuzey yarısına kazılan 10x10 m. boyutlarda 
K-L8 açmalarında yüzey toprağının hemen altında açığa çıkan taş mimari ve 
ocak yığıntısı Orta Çağa aittir (Şekil: 8). Orta Çağa tarihlenen 1. tabaka K8 aç-
masında dağınık, yanmış kerpiçler ile birlikte küllü toprağın tespit edilmesi 
burada yaşanmış bir yangını akla getirmiştir. Bu alanda yoğunlaşan küllü 
toprak içinde ele geçirilen hayvan kemikleri ile Orta Çağa tarihlenen bir kap 
ve parçalar, mutfakla ilişkili faaliyetlerin gerçekleştirildiği alan olabileceğini 
düşündürmüştür. Çevresindeki taş temellerden oluşan mimaride yeşil sırlı 
kandil ve metal objeler ele geçmiştir. Açmanın kuzeydoğu kesiminde Orta 
Çağa ait sokak dolgusu ve tabanının da bu tabakaya ait olabileceği düşünül-
mektedir. Bu mimarinin tahrip ettiği 2. tabaka yapıları daha küçük, moloz 

20 Perdah izli siyah astarlı kap parçaları Hakemi Use’de geniş bir repertuvarla temsil edilmiştir (H. 
Tekin 2011. “A Newly Discovered Late Neolithic Site in Southeastern Anatolia”, M. Özdoğan v.d. 
(ed.), The Neolithic in Turkey 1: The Tigris Basin. New Excavations and New Research. Arkeoloji ve Sanat 
Yayınları, İstanbul, 166).

21 Husking Tray biçiminde, kenarında kazıma veya baskılama görünmeyen bir ağız parçasının ben-
zerleri Til Huzur-Yayvantepe’de “possible husking trays” olarak tanımlanmıştır (I. Caneva 2011, 
“Til Huzur-Yayvantepe”, M. Özdoğan v.d. (ed.), The Neolithic in Turkey 1: The Tigris Basin. New 
Excavations and New Research. Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 183).

22 Hassuna kazıma desenlilerin dışında, kırmızı şerit boya arası kazıma desenliler Hakemi Use’de 
“Purplish Brown Slipped and incised ware” (Tekin 2011: 167), Til Huzur-Yayvantepe’de incised/
painted Hassuna (Caneva 2011: 183) olarak adlandırılmıştır. Yukarı Dicle’de Halaf boyalıları Boz-
tepe ve Karavelyan’da ele geçmiştir. Bkz. H. Tekin 2017: 344-346.

23 Koordinatlar x: 38.256467, y: 40.461550, z: 707 m. Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu’nun 23.10.2013 tarih ve 1750 sayılı kararı ile arkeolojik sit alanı olarak tescillenen höyüğün 
yerel adı “Gre Haci” olup, bu bölge “Kendale Hecerê Ehmed” (Ahmed’in kızı Hacer’in Yamacı) adı 
ile anılmaktadır.



..............................................................................................................  305

taşlarla örülmüş temellerden oluşmaktadır. Açmanın güneydoğusunda ke-
sintisiz devam eden turuncu ve küllü alanda tüme yakın 1 adet pişirme kabı 
ve 1 adet depolama kabı ile birlikte 2 adet ağırşak ve bir adet minyatür kap 
ele geçirilmiş olup, bu alanın Orta Çağda mutfak faaliyetlerinde kullanıldığı 
düşünülmektedir. L 8 açmasında bu tabakalara ait olabilecek küçük duvar 
parçaları ile moloz taş döşeli alanlar tespit edilmiştir. 

K 8 Açmasının güneydoğu alanında tespit edilen ve 3. tabaka olarak ta-
nımlanan mekân, seramik buluntuya göre Halaf Dönemine tarihlendirilmiş-
tir. Devamlılık gösteren turuncu toprak yapısında üst üste üç sıkıştırılmış kil 
platformun mutfak faaliyetleri ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Platformla-
rın çevresinde seramik parçaları ve öğütme taşları bulunmuştur. Küçük bo-
yutlu dere taşlarından yapılmış duvarları bulunan dikdörtgen mekânda bu 
tabaka ile ilişkilendirilmiştir. L 8 açmasında saptanan taş döşeme ve duvar 
kalıntılarının M 8 açmasında devam edebileceği anlaşılmaktadır. Tabanın alt 
kısmında sıkıştırılmış balçık, taban dolgusunda çakıl taşları, kırık obsidyen 
parçaları, deniz kabuğu parçaları, hayvan kemikleri ve Neolitik Çağ kap par-
çaları kullanılmıştır.

K 8 açmasında platformlu alanın altında tespit edilen kerpiç ve sıva hattı 
4. tabaka olarak tanımlanmıştır. Bu alanda belirlenen ahşap dikme yuvaları, 
dikmelerle desteklenen bir mimarinin24 varlığına işaret etmektedir. Sıvalı pe-
tek biçimli depo birimlerinin bitiştirildiği L biçimli taş duvar ile içlerinde kil-
den biçimlendirilmiş “pişirme taşları” bulunan çukurlar25 açığa çıkmıştır. L 8 
açmasının güneybatı kesiminde belirlenen iki odalı yapıda dağınık vaziyette 
pişmemiş topraktan yapılmış kap parçaları açığa çıkmıştır.

Yeşilimsi bej hamurlu kalıpla bezeli kaplar ile testilere ait parçalar İslami 
Döneme, birkaç yeşil sırlı kap parçası da Selçuklu Dönemine aittir (Resim: 
9a). İslami Dönemin “barbutin” bezemeli seramikleri dikkat çekmektedir. 
Orta Çağa ait kap parçaları kaba ve orta kaba nitelikli günlük kaplar küp, 
çömlek ve testi biçimlerinin yanı sıra çanak parçalarından ve pişirme kapla-
rından oluşmaktadır. Yeşilimsi bej hamurlu kalıpla bezeli kaplar ile testilere 

24 L biçimli beyaz sıvalı bölmeler Sumaki Höyük 2. tabakadaki PA yapısının kireçleşmiş dal-örgü du-
var kalıntıları, taş toplulukları ve ahşap dikme yuvaları Sumaki Höyük 2. tabaka (Erim-Özdoğan 
2011: 26, 44, 49) ve Akarçay Tepe’de seramiksiz Neolitikten Seramikli Neolitiğe geçiş tabakasında 
(Özbaşaran ve Duru 2011: 192) bulunmuştur. Sumaki Höyük E alanındaki 3. tabaka tabanında da 
benzeri kerpiç izleri açığa çıkmıştır (Erim-Özdoğan 2011: 27, 52). İnce çakıl taşı döşemeler Salat 
Cami Yanı’nda da açığa çıkmıştır (Miyake 2011: 141).

25 Çukur içinde kilden taş grupları Akarçay Tepe’de seramiksiz Neolitikten Seramikli Neolitiğe geçiş 
tabakasında “pişirme çukurları” olarak tanımlanmıştır (Özbaşaran ve Duru 2011: 192).
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ait parçalar İslami döneme, birkaç yeşil sırlı kap parçası da Selçuklu dönemi-
ne aittir. Yüzey toprağının hemen altında, ayakkabı formunda dizilen kabara 
çivileri ve nal tespit edilmiştir.

Neolitik Çağa tarihlenen çok sayıda kaba el yapımı parça Gre Fılla’daki 
gibi yoğun taşçık katkılı kaba parçalar ile siyah veya kırmızı astarlı Koyu 
Yüzlü Açkılı kaplardan oluşmuştur (Şekil: 10)26. Dördüncü tabakanın yıkın-
tıları üzerinde ele geçirilen bir boyalı çanak (Şekil: 9b) devetüyü astarlıdır ve 
soluk pembemsi tonda boya ile bezenmiştir. Boya inceltilerek bezendiğin-
den, soluk ve yarı saydam bir tabaka halinde belirmekte ve boyanan alandan 
hamurun dokusu görülebilmektedir27. Yüzey toprağında pişmiş topraktan 
üretilmiş başı sivriltilmiş, gözleri uzun birer çizgi ile belirtilmiş figürin başı 
ile kolları küt, alt gövdesi silindirik biçimlendirilmiş çıplak kadın figürü göv-
desi28 ve taştan yassı balta29 ve boncuk ele geçirilmiştir (Şekil: 9b). Yerleşimde 
obsidiyen kullanımı çakmaktaşına oranla daha fazladır ve obsidiyen en az üç 
yataktan (Güneydoğu Anadolu, Erzurum-Kars ve Niğde-Göllüdağ-Nenezi 
yatakları) temin edilmiştir. Çakmaktaşları (sileksit) üzerinde gözlenen birin-
cil kabuklara (korteks) göre bunlar yerel ve henüz yatağı bilinmeyen kaynak-
lardan alınmış görünmektedir. Taş alet üretim zincirinde çeşitli basamakları 
gösteren yapım artıkları Yontmataş aletlerin yerleşimde yapıldığını düşün-
dürmektedir. Dilgiler  kırıldıktan sonra kazıyıcı olarak kullanılmıştır. Genel 
olarak taş alet endüstrisine orak dilgilerin hâkim olduğu görülmektedir.

Höyük çevresinde bulunan tarım alanlarında seramik parçalarının bu-
lunmayışı ve höyüğün tescillenen alanın dışına doğru genişlemeyişi, Ambar 
Çayı’nın dar kanyon vadiden güneye doğru akarken yatağın düzlük alanda 
genişlemesinin yanı sıra yatağının höyüğün batı ve kuzey etek kısımlarına 
kadar uzanmasından dolayı alüvyon dolgu taşıyarak höyüğü gömdüğü dü-
şünülmektedir. Bu durumda Kendale Hecala’nın daha erken tabakalarının 
olasılıkla çevresindeki tarla düzeyinden derin olduğu tahmin edilmektedir.

26 Bu kapların en yakın benzerleri Hakemi Use’de “Proto Hassuna” ve “Koyu Yüzlü Perdahlı Çöm-
lek” (Tekin 2017: Lev XA), Mezraa Teleilat IIB tabakasında “Red-slipped po ery” olarak adlandı-
rılmıştır (Özdoğan 2011: 253). Üzeri kazıma ve saplama desenlerle bezeli bir minyatür kap parça-
sının benzeri de Mezraa Teleilat’ta Erken Neolitik (Özdoğan 2011: 250-251), Hakemi Use’de Geç 
Neolitik (Tekin 2011: 168; 2017: Levha XIB) tabakalarında ele geçmiştir.

27 Bu kabın en yakın benzeri Tell Sabi Abyad Burnt Village Level 6 (MÖ 6000) Early Transitional 
period’da “Standard Fine Ware Bowl” olarak tanımlanmıştır (Nieuwenhuyse 2007: 41, Pl. 137).

28 Figür başının en yakın benzerleri Salat Cami Yanında (Miyake 2011: 148) ve Hakemi Use’de (Tekin 
2017: Lev. XIVA) bulunmuştur. Figürin gövdesinin benzerleri Akarçay Tepe’de bulunmuştur (Öz-
başaran ve Duru 2011: 201).

29 Benzerleri Sumaki Höyük (Erim-Özdoğan 2011: 57), Salat Cami Yanı (Miyake 2011: 148), Akarçay 
Tepe (Özbaşaran ve Duru 2011: 200) ve Mezraa Teleilat’ta (Özdoğan 2011: 258) bulunmuştur.
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SONUÇ
Ambar Çayı’nın yukarı havzası bugünkü bilgilerimiz ışığında M.Ö. 9. 

binden itibaren iskân edilmiş görünmektedir30. Seramik koleksiyonlarının 
dağılımı, bu höyüklerde zaman zaman eşzamanlı olarak yerleşildiği, bazı 
dönemlerde bunlardan birisinde ya da ikisinde yerleşildiğine işaret etmek-
tedir. Mineral katkılı en eski Neolitik seramik ile koyu yüzlü açkılı kaplar üç 
höyükte de bulunmuştur. Önasya’da M.Ö. 6200 yıllarından itibaren ortaya çı-
kan yalın yüzeyli, kazıma ve kabartma bezemeli “Dabagiyah-Sotto Seramiği” 
Gre Fılla ve Kendale Hecala’da, turuncu hamurlu, yalın yüzeyli veya kazıma 
ve boya bezemeli “Hassuna Seramiği” sadece Gre Fılla’da ele geçirilmiştir. 
Önasya’da M.Ö. 5700’lerden itibaren ortaya çıkan “Halaf Seramiği” ise üç 
höyükte de bulunmuş, Kendale Hecala’da “Erken Ubeyd” Dönemine (M.Ö. 
5200) tarihlendirilen bir kap ele geçirilmiştir. M.Ö. 3.-1. binlere ait malzeme 
sadece Ambar Höyük’te ele geçirilmiş, Orta Çağda höyüklerin üçünde de 
yerleşilmiş, Gre Fılla ile Ambar Höyük Yakın Çağda mezarlığa dönüşmüştür.

Dönemler Ambar 
Höyük Gre Fılla Kendale 

Hecala

M.Ö. 8800-7000 Çanak Çömleksiz 
Neolitik B Taş Alet

M.Ö. 7000-6200 Koyu Yüzlü Açkılı Kaplar Seramik Seramik
M.Ö. 6200-5900 Hassuna-Samarra Kapları Seramik Seramik
M.Ö. 5900-5200 Halaf Kapları Seramik Seramik Tabaka 3-4
M.Ö. 5200-3000 Ubeyd Seramik
M.Ö. 4000-3000 Geç Kalkolitik
M.Ö. 3000-2000 Erken Tunç Çağı
M.Ö. 2000-1600 Orta Tunç Çağı Seramik
M.Ö. 1600-1050 Geç Tunç Çağı
M.Ö. 1050-850 Erken Demir Çağı Seramik
M.Ö. 850-610 Orta Demir Çağı Seramik
M.Ö. 610-330 Geç Demir Çağı
M.Ö.300-MS 

500 Hellenistik, Roma Tabaka 4 Sikke

M.S. 500-1500 Orta Çağ Tabaka 2-3 Tabaka 1-3 Tabaka 1-2

M.S. 1500-1900 Yeni ve Yakın Çağ Tabaka 1 Mezarlık 
A-D

30 Ambar Höyük’ten 11 envanterlik ve 9 etüdlük eser, Gre Fılla’dan 40 envanterlik ve 28 etüdlük eser, 
Kendale Hecala’dan 34 envanterlik ve 7 etüdlük eser Diyarbakır Müzesine teslim edilmiştir. 
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Birbirine çok yakın üç höyüğün eşzamanlı kullanılması, M.Ö. 6. binde 
yerleşimlerin tarım alanlarına yakın birimlerden oluştuğunu düşündürmek-
tedir. Ambar Höyük’ün merkezinde yer aldığı, 2 km. yarıçapında alanın 
kuzey yarısı engebeli, güney yarısı düz tarım alanından oluşmaktadır. Bu 
durum bu yerleşimlere eşit oranda tarım ve besicilik yapılabilecek bir ortam 
oluşturmaktadır. Dicle vadisinden kuzeydeki dağlık bölgelere ulaşım sağ-
layan en uygun güzergâhlardan birisini oluşturan Ambar Çayı vadisi göçer 
hayvancılıkla geçinen ve obsidyen ticareti yapan grupların geçiş alanı olmuş-
tur31. Kazıları Yukarı Dicle havzasının kuzeyindeki, engebeli kesimin kültür 
tarihine önemli veriler sağlayacak görünmektedir.

31 Çayönü kanallı yapılar evresinde Bingöl ve Nemrut Dağı obsidyeni, ında Dja’de de Kaletepe ve 
Bingöl Obsidyeni kullanılmış, Bingöl obsidyeni bloklar halinde Murat vadisi yoluyla Cafer Hö-
yük’e getirilmiştir. Bkz. Balkan-Atlı, N. ve M. C. Cauvin 2007. “Anadolu Obsidyeni: Bir Dönemin 
Tanığı”, 12 000 Yıl Önce Uygarlığın Anadolu’dan Avrupa’ya Yolculuğunun Başlangıcı: Neolitik Dönem, 
İstanbul, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, 74-75.
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Şekil 1: Kazı alanlarının konumunu gösteren harita.

Şekil 2: Ambar Höyük L 16-17 açmaları.
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Şekil 3: Ambar Höyük Orta Çağ (a), Hellenistik (b) ve Demir Çağ (c. Yeni Assur, d. Erken 
Demir Çağ boyalısı, e. Yatay oluk bezemeliler) buluntuları.

Şekil 4: Ambar Höyük Orta Tunç Çağı (a) ve Geç Neolitik (b) buluntuları.
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Şekil 5: Gre Fılla P 8-9 açmaları.

Şekil 6: Gre Fılla Yakın Çağ (a), Orta Çağ (b), Hellenistik Dönem (c), Çanak Çömleksiz 
Neolitik B (d) ve Erken Neolitik Çağ (e) buluntuları.
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Şekil 7: Gre Fılla Geç Neolitik Çağ (a. Hassuna, b. Halaf) buluntuları.

Şekil 8: Kendale Hecala K-L 8 açmaları.
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Şekil 9: Kendale Hecala Orta Çağ (a) ve Geç Neolitik Çağ (b) buluntuları.

Şekil 10: Kendale Hecala Neolitik Çağ (A. Yoğun taşçık katkılı kaplar, b. Koyu yüzlü açkılı 
kaplar) buluntuları.
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TRİPOLİS 2018
KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

1Bahadır DUMAN*

I- GİRİŞ
Tripolis antik kenti İç Batı Anadolu Bölgesi’nde Denizli İli, Buldan İlçesi, 

Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Lykos/Çürüksu 
Vadisi’nin kuzeybatı ucundaki kentin kamu ve sivil mimariye ait kalıntıları, 
vadiye hâkim bir tepenin güney yamacında yer almaktadır (Plân: 1) .

II- 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Tripolis Antik Kenti’nde 2018 yılındaki kazı faaliyetleri Mozaikli Konut, 

Agora ve Anıtsal Çeşme olmak üzere üç farklı alanda gerçekleştirilmiştir.

II. I- Agora 
Kent merkezinde, Erken Roma İmparatorluk Döneminde, kuzey- güney 

yönlü, dikdörtgen planlı olarak inşa edilen Agora; M.S. 4. yy. sonu- M.S. 
5.yy. başlarında yapılan yeni düzenlemelerle kullanılmaya devam edilmiştir. 
Agora’nın güneyinde Sütunlu Cadde, doğu bitişiğinde Hierapolis Caddesi, 
batısında ise bouleuterion yer almaktadır. Sütunlu galerilerle çevrili, oldukça 
geniş bir alana sahip olan agoranın kuzey ve güneyinde doğu-batı yönlü, üç 

* Doç. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, A Blok, Arkeoloji 
Bölümü, Denizli/TÜRKİYE. bduman@pau.edu.tr. 

 Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Ku ̈ltu ̈r Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ol-
mak üzere, Denizli Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Pamukkale Üniversitesi 
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (2018KRM020 ve 2018KRM002- 081), Güney Ege 
Kalkınma Ajansı, Türkiye İş Kurumu, Buldan Belediyesi ve Buldan Güzelleştirme ve Turizm Der-
neği tarafından desteklenmiştir. Çalışmalara Heyet Üyesi olarak Dr. Öğr. Üyesi M. Ok, Prof. Dr. 
F. Guizzi, Prof. Dr. T. Koralay, Prof. Dr. G. Semiz, Doç. Dr. H. Özyiğit, Doç. Dr. A. T. Tek, Dr. Öğr. 
Üyesi H. Köker, Dr. Öğr. Üyesi B. Semiz, Dr. A. Filippini, Dr. Tommaso Ismaelli, Öğr. Gör. Ç. M. 
Tarhan; Arkeologlar: A. D. Duman, M. Aksu, S. Sayan, T. Candur, M. U. Özer, S. Katırancı; Resto-
ratör E. Avcı; Öğrenciler: Z. İ. Dayıbaş, S. Yardımcıoğlu, A. G. Aygün, S. Çetinkaya, T. Gençay, B. 
Budak katılmışlardır, özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine teşekkür ederim. Ayrıca 
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına temsilci olarak Denizli Müzesi’nden Ş. Kök ve N. Uyar, Çeşme 
Müzesi’nden G. Akkul, Şanlıurfa Müzesi’nden M. Çiçek ve İzmir Müzesi’nden C. Aslantaş katıl-
mışlardır katkı ve destekleri için teşekkür ederim.
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cepheli, yedi basamaktan oluşan tribünler bulunur (Resim: 1). Agora, pazar 
alanı dışında festivallerin, şenliklerin ve gösterilerin yapıldığı, kutlamaların 
düzenlendiği kentin önemli kamusal alanlarından biridir. Agora’nın batı, kuzey 
ve güney portiklerinin zeminleri çeşitli geometrik şekiller verilmiş opus-sectile 
zemin döşemesine sahiptir. Agora, bouleuterion (meclis binası) ve Kutsal Alan 
gibi kamusal yapılarla bağlantısının olması nedeniyle kent merkezinde oldukça 
önemli bir konuma sahiptir. Agora’ya geçiş; Hierapolis Caddesi üzerinden ve 
Agora Batı Portik’in güney ucundaki merdivenli iki kapıyla sağlanır.

2015–2016 yılında kısmi olarak başlatılan Agora avlusunun kazı 
çalışmalarına, 2017 yılında dolgu toprağın büyük bir bölümünün 
alınmasıyla devam edilmiş, 2018 yılında ise geriye kalan dolgu toprağın 
restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere bırakılan yol dışında 
bitirilmesi plânlanmıştır. Agora avlusu üzerinde kazı çalışması yapılan 
dolgu toprak; 8 m. genişliğinde, 27 m. uzunluğunda olup yaklaşık 216 m2’lik 
bir alanı kaplamaktadır. Avlu üzerindeki dolgu toprağının üst kotu 189.80 
m. iken toprak zemin seviyesi 185.85 ile 186.10 m. kot aralığında değiştiği 
görülmüştür. Zemin kotundaki bu değişmeler agora zemininin farklı 
kullanımlarla birlikte oluşan antik tahribatlarla ilgili olmalıdır. Bu durum, 
2015-2017 yıllarında gerçekleştirilen agora avlu kazılarında; M.S. 5- 6. yy. da 
agoranın kuzeydoğusunda yer alan çeşmeye ait su havuzunun avlu üzerine 
taşınarak zeytin yağı işliği olarak kullanılmış olması, M.S. 5, 6. yy. da toprak 
zemin altında basit örgü tekniğinde su kanallarının yapılmış olması, toprak 
zemin altında tespit edilen M.S. 8, 9. yy. a ait mezarlarla karşılaşılması ve 
zemin üzerinde açığa çıkartılan çeşitli mimari parçaların mimari bir dokudan 
bağımsız olarak açığa çıkarılması ile açıklanabilir. Agora avlu zemininin asıl 
işlevinin haricinde uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılması nedeniyle Roma 
Dönemi zemininin bozulduğu görülmektedir.

Agora avlusu üzerinde sel ve erozyon biriktirmesiyle oluşan dolgu 
toprağın yüksekliği yaklaşık 4 m.dir. Dolgu toprağın üst kotlarında küçük 
ve orta ölçekli çay taşları, moloz taşlar ve çakıl taşları dışında herhangi bir 
materyalle karşılaşılmamıştır. Stratigrafinin alt kotlarına doğru, homojen 
dağılım göstermeyen ve belirli bir bölgede yoğunlaşmış mermer, traverten, 
onyx gibi taşlardan yapılmış mimari parçalar açığa çıkarılmıştır. 2016 ve 
2017 yıllarında yapılan kazı çalışmalarında Agora avlusunun batı ve güney 
kesitine ait tabakalaşma ile 2018 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 
elde edilen tabakalaşma verileri benzer özellik göstermektedir. Dolgu 
toprağın kazı çalışmaları sırasında, Kuzey Oturma Basamakları’nın en alt 
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basamağından güneye doğru 4 ile 7. m. leri arasında, 186.50 m. kotunda çay 
taşı, moloz ve traverten taşlardan oluşturulan, harç kullanılmadan yapılmış 
doğu- batı yönlü bir set ile karşılaşılmıştır. 2014- 2017 yıllarında yapılan Kuzey 
Portik çalışmalarında Agora’nın batısında açığa çıkarılan setin devamıdır. Bu 
set, olasılıkla Bizans Dönemi mezarlığının çevresini korumak ve sel sularını 
engellemek için yapılmıştır. Yığma şekilde örülen setin yapımında Bergama tipi 
sütun başlıkları, kaide parçası, dil motifli başlık, sütun gövde parçaları ve ufak 
ebatlarda mermerden yapılmış mimari parçaların kullanıldığı görülmüştür.

Kuzey oturma basamakları hizasına gelindiğinde yoğun şekilde 
mimari bloklar, tümlenebilir nitelikte üç parça hâlinde yazıtlı blok, beyaz 
mermerden yapılmış başı bulunamayan heykel ve bantlı travertenden 
yapılmış heykel torsosu bulunmuştur. Bulunan torsonun, 2015 ile 2017 yılı 
kazı dönemlerinde ele geçirilen kaide ve baş parçaları ile birleştiği tespit 
edilmiştir. Böylelikle heykelin büyük bir bölümünün bütünlüğü sağlanmıştır. 
Bu alanda karşılaşılan bloklar, Kuzey Portik üzerinde bulunan sütun ve 
yazıtlı heykel kaidelerinin agora yönüne doğru yıkılmış olanlarıdır. Ayrıca 
yine Kuzey Portik üzerinde dikili olduğu düşünülen, traverten yapılmış iki 
adet kapı sövesi ve demir kenetleri ile geçme yerleri gözüken bir adet lento 
bulunmuştur. Kuzey Portik üzerinde yapılan bu çalışmalar sırasında opus-
sectile zeminin doğuya doğru kesit içerisine girdiği ve yine zeminin hemen 
üzerinde 20 cm. lik bir yanık tabakanın olduğu gözlemlenmiştir (Resim: 2). 
2018 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında agora avlusu üzerinde 
gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonunda avlu üzerine biriken dolgu toprağın 
tamamı alınarak avlu algılanabilir niteliğe kavuşmuştur (Resim: 3).

II. II- Mozaikli Konut
Tripolis Antik Kenti merkezinin güneydoğusunda yer alan Mozaikli 

Konut›ta ilk çalışmalar 2013 yılında başlamıştır. 2018 yılında ise daha önceden 
bir kısmı açığa çıkarılmış olan Mozaikli Konut’un, güneyinde ve doğu 
bitişiğindeki kuzey- güney yönlü sokakta kazı çalışmaları sürdürülmüştür. 
Mozaikli Konut›ta yürütülen 2018 çalışmalarında, yapının doğu bitişiğinde 
yer alan kuzey-güney yönlü Doğu Sokak’ın bir kısmı ve Mekân 1’in 
güneyinde yer alan Mekân 7- 9 ve 11-13 numaraları verilen yeni mekânlar 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 4, Plân:2).

Mekân 7: Mozaikli Konut’un Mekân 1 olarak adlandırılan odasının doğu- 
batı doğrultulu güney duvar hattının güney bitişiğinde tespit edilmiştir. 
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Mekân 7 içerisinde yapılan çalışmalarda 10x15 m. ölçülerine sahip mekânın 
tamamı açığa çıkarılmış ve bu alanın zemininde mozaik taban döşemesi 
ortaya çıkarılmıştır. Mozaik taban döşemesinin mekân içerisinde batı, 
kuzey ve doğu duvar kenarları boyunca korunduğu, odanın güneyi ile orta 
bölümünde kalan büyük bir kısmında taban döşemesinin tahrip olduğu 
tespit edilmiştir. Taban döşemesini krem, mavi ve tonları, bordo, sarı, 
siyah ve kırmızı gibi farklı renklerdeki doğal taşlardan yapılmış tesseralar 
ile oluşturulduğu görülmüştür. Mozaikli döşemenin dış panelinde bitkisel 
motifler (sarmaşık) bulunurken iç kısımlar sekizgen ve kare formunda 
panellere ayrılarak içleri geometrik motifler ile işlenmiştir.  Dış panel çerçevesi 
iç panellerden iki düz şeritle ayrılmıştır. Mekân 7’nin kuzey duvarı, aynı 
zamanda Mekân 1’in güney duvarını oluşturmaktadır. Duvar örgüsünün 
alt sırası, yapının orijinal taşları olan dörtgen ve kare formunda düzgün 
kesilmiş taşlarla oluşturulmuştur. Bu taş sırasının üzerinde ise Geç Antik 
Çağ duvarı bulunur. Basit örgü tekniğinde yapılmış olan duvarın örgüsünde 
moloz taşlar, mermer ve traverten parçaları, çay taşları ve tuğla parçaları ile 
kireç harç kullanılmıştır. Doğu duvarı düzgün kesilmiş, dikdörtgen formlu 
75 cm. kalınlığında, genişliği 18 ile 150 cm. arasında, yükseklikleri 45 cm. 
kadar çıkan traverten bloklardan oluşmaktadır.  Bloklar üzerindeki harç 
kalıntılarının Geç Antik Çağ’da orijinal duvar üzerine örülen duvar örgüsü 
kalıntılarına ait olabileceği düşünülmüştür.  Batı duvarının güney uzantısı 
üzerinde Mekân 7’ye ara sokak üzerinden girişi sağlayan söve ve lentoları 
sağlam kalabilmiş farklı bir giriş yer alır. Bu girişin güney devamında ise 
travertenden yapılmış düzgün kesilmiş dikdörtgen formlu, doğu-batı 
doğrultulu, Mekan 7’nin güney duvarı açığa çıkartılmıştır. Mekân 7’nin 
batı duvarı daha önce açığa çıkartılan traverten kesme dikdörtgen bloklarla 
devam ettiği görülmüştür. Batı duvarı üzerinde giriş ve çıkışı sağlayan iki 
gözlü giriş bulunmaktadır. Kuzey girişine ait eşik taşının uzunluğu 220 cm., 
genişliği 75 ile 85 cm. arasında değişmektedir. Eşik taşının her iki ucunda 
kapı ahşap oturtma yuvaları görülmektedir. Güney eşik taşının ise uzunluğu 
130 cm., genişliği 77 cm. olarak ölçülmüştür. 

Mekân 8: Mekân 7’nin güney duvarının batı bölümünün bitişiğinde 
açığa çıkarılan ve Mekân 8 olarak adlandırılan oda dörtgen planlı, doğu- 
batı yönlüdür. İçten içe 5.40 x 5.70 m. ölçülerindedir. Zemini sıkıştırılmış 
topraktır. Güney duvarı Mekan 8’in kuzey sınırını oluşturmaktadır. Düzgün 
kesilmiş dörtgen traverten taşlar, çokgen moloz taşlar, az sayıda çay taşları, 
tuğla parçaları ile orta ölçekli dikine yerleştirilmiş dörtgen traverten bloklar 
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kireç harçla birbirine bağlanarak duvar örgüsü oluşturulmuştur. Mekân8’i 
batı yönde sınırlandırılan duvar, mekânın kuzey duvarına ek olarak 
yapılmıştır. Bu duvar, kuzey duvar örgüsünden farklı olarak birbirini takip 
eden tuğla ve taş sırasından oluşmaktadır. Kireç harç kullanılarak düzgün 
şekilde örülen duvar örgüsünün taş sırası içerisinde küçük ve orta ölçekli 
moloz ve traverten taş parçaları yer almaktadır. Batı duvarda mekâna batı 
yönde girişi sağlayan 83 cm. genişliğinde ve 75 cm. derinliğe sahip bir kapı 
açıklığı yer almaktadır. Batı duvar ile benzer özelliklere sahip olan Mekân 
8’in doğu duvarı, yine Mekân 7’nin güney duvarına ek olarak yapılmıştır. 
Batı duvar ile doğu duvarı birbirine bağlayan ve mekânın güney sınırını 
oluşturan doğu- batı doğrultulu duvarın doğu ucuna doğru, olasılıkla giriş 
olarak kullanılan bir açıklık ortaya çıkarılmıştır. Mekân 8 içerisinde yürütülen 
çalışmalar neticesinde kuzey duvarı önünde bir seki açığa çıkarılmıştır. 
Bu düzenlemenin üst kotunda dikdörtgen formlu, düzgün kesilmiş iki 
adet traverten blok tamamen görünür duruma getirilmiştir. Bu blokların 
kaldırılmasıyla sekinin kuzeybatı köşesinde, baş kısmı seki üzerine gelen ve 
gövde kısmı ise sekinin dışında kalarak güneye uzanır şekilde konumlanmış, 
büyük baş bir hayvana ait (öküz veya inek) iskelete ulaşılmıştır. Mekân 8’in 
kuzey duvarı üzerinde hayvan bağlama deliklerinin olması ve bahsedilen 
iskelete ulaşılmasıyla bu mekânın evin konut işlevini yitirdikten sonra bir 
hayvan barınağı olarak kullanıldığı düşünülmektedir. 

Mekân 9: Mekân 8’in güney bitişiğinde, kuzey ve batı duvarları izlenebilen 
yeni bir mekân açığa çıkarılmıştır. 178.42 m. kot aralığında tuğla parçaları, çay 
taşları ve moloz taşlar, düzensiz ve dağınık halde tespit edilirken aynı alanda 
amphora, çömlek, unguentarium, tek kulplu testi gibi farklı formlara ait gövde, 
ağız, omuz, dip parçaları ele geçirilmiştir. Mekân 9 içerisinde yürütülen 
çalışmalarda, 178.42 ile 178.28 m. kot aralığında dağınık ve birbirinden 
bağımsız halde tuğla parçalarının yoğunlaştığı görülmüştür. 178.28 m. 
kotunda pişmiş topraktan yapılmış çapı 1.80 m. olan tuğla örgülü bir fırın 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Fırında kullanılan tuğlalar, 30x30, 32x32, 16x32 
cm. gibi farklı ölçülere sahiptir. Fırının batısında ocak ağzı bulunmaktadır.  
Ocak ağzının her iki yanından doğuya doğru yuvarlak hat yapar şekilde 
devam eden tuğla sırasının doğu bitiminde, 70 cm. kalınlığında, yaklaşık 
1.35m. uzunluğu olan tuğla örgülü düz bir hatla yapı tamamlanmaktadır. 
Üst örtüsü olasılıkla kerpiçten yapılmış kubbe formludur. 

Mekân 10: Mekân 8’in batı bitişiğinde yer alan Mekân 10’un yalnızca doğu 
ve güney duvarları izlenebilmektedir.  Doğu duvarı aynı zamanda Mekân 
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8’in batı duvarı olan mekânın güney duvarı batı kesit içerisinde doğru devam 
etmektedir. 

Mekân 11: Mekân 8’in doğu bitişiğinde yer alır ve dikdörtgen plânlıdır. 
Mekân 11’e giriş, mekânın güney duvarında bulunan iki adet açıklık ile 
sağlanır. Bunlardan güneybatısındaki kapının genişliği 220 cm, güneydoğu 
köşesindeki kapının genişliği ise 61 cm.dir. Kuzey sınırını Mekân 7’nin 
güney duvarı, batı sınırını Mekân 8’in doğu duvarı ve doğu sınırındaki 
duvar ise Mozaikli Konut’un doğu bitişiğindeki kuzey- güney yönlü sokağın 
batı sınırını oluşturmaktadır. Duvarların örgüsünde küçük ölçekli, çokgen 
ve düzensiz kenarlara sahip moloz taşlar, traverten ve çay taşları kullanılmış 
olup dolgu malzemesi olarak tuğla parçaları ve harç kullanılmıştır (Plân: 2). 
Bu alanda 178.65 m. kotunda kuzeydoğu, güneybatı yönlü her biri 30 cm. 
uzunluğa sahip pişmiş topraktan yapılmış künk hattı tespit edilmiştir. Mekân 
11’de yapılan çalışmalar neticesinde, mekanın batısında, 177.36 m. kotunda 
oldukça tahrip olmuş ve büyük bir kısmı eksik durumda olan P.T. tuğlaların 
orijinal zeminin döşemesini oluşturduğu tespit edilmiştir.

Mekân 12: Mekân 9’un doğu bitişiğinde, dikdörtgen planlı olup doğu-
batı doğrultulu uzanmak ve 2.66x6.28 m. ölçülerine sahiptir.  Mekân 12’nin 
kuzeyinde Mekân 8’in doğu, Mekân 11’in ise batı yarısı bulunmaktadır. Mekân 
12’nin batı ve güney duvarlarının kesit içerisinde kalması nedeniyle sınırları 
tam olarak bilinememektedir. Kuzey ve doğu duvarı 60 ile 65 cm. aralığında 
küçük ölçekli, çokgen ve düzensiz kenarlara sahip moloz taşlar, traverten ve 
çay taşları, aralara atılmış tuğla parçaları ile kireç harç kullanılarak örülmüş 
birbirine çağdaş duvar örgüsünden oluşmaktadır. Mekânın kuzey duvarındaki 
iki kapı, Mekân 8 ve Mekân 11’e geçişi sağlamaktadır Mekânın duvarlarına ait 
yıkıntı durumunda çok sayıda çay taşı ve traverten taş tespit edilmekle beraber 
aynı alanda 178.53 ile 178.01 m. kot aralığında beyaz üstüne kırmızı renklerle 
boyanmış fresk parçalarına rastlanması söz konusu duvarın tahrip olmadan 
önce fresklerle kaplandığını ortaya koymaktadır. Bir önceki mekanda olduğu 
gibi bu alanın asıl kullanımının sona ermesinden sonra Mekan 11’in üzerinden 
yükselerek kuzeydoğu-güneybatı yönünde devam eden künk hattı ile döşendiği 
tespit edilmiştir. Mekân 12’nin kazı çalışmalarının tamamlanmaması nedeniyle 
sınırları ve mekânın işlevi hakkında henüz yeterli bilgiye ulaşılamamıştır. 
İleriki kazı dönemlerinde sürdürülecek olan çalışmalarla bu mekânın kullanım 
amacı netlik kazanacaktır.

Mekân 13: Mekân 11’in güneydoğusunda, Mekân 12’nin doğu bitişiğinde 
dikdörtgen planlı olarak doğu- batı yönlü inşa edilmiştir. Mekân 13’ün iki 
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ana girişi bulunmaktadır. Bu girişlerden mekânın kuzeydoğu köşesindeki 
giriş Mekân 11’e, batı girişi ise Mekân 12’ye açılmaktadır. Zemini sıkıştırılmış 
topraktır. Mekân 13’ün güney duvarının kesit içerisinde kalması nedeniyle 
mekânın güney uzantısı görülememektedir. Mekânın 11’in güney duvarı 
mekânın kuzey sınırını, Mekân 12’nin doğu duvarı mekânın batı sınırını ve 
doğu sınırındaki duvar ise Mozaikli Konut’un doğu bitişinde kuzey- güney 
yönlü devam eden ara sokağın batı sınırını oluşturmaktadır. Mekân 13 
içerisinde yürütülen çalışmalarda 178.91 ile 178.35 m. kot aralığında, Mekân 
13 ve Mekân 11’i birbirine bağlayan kapı aralığının olduğu bölümde, Mekân 
13’ün kuzey duvarının doğu cephesinde ve onun tam karşısında Mekân 
13’ün doğu duvarının batı cephesinde fresk tespit edilmiştir (Resim: 6). Krem 
ve beyaz tonların hâkim olduğu fresk parçaları bu alanın çevresinde dağınık 
halde yoğun olarak bulunmuştur.  

Doğu Sokak: 2018 yılı kazı çalışmaları programı dâhilinde, Mozaikli 
Konut’un doğu bitişiğinde kuzey- güney doğrultulu kazı çalışmalarına 
başlanan ara sokağın toplam 45 metresi açığa çıkarılmıştır. Ara sokak, kuzeyde 
Sütunlu Cadde ile kesişmektedir. Güney uzantısı ise Mozaikli Konut’un 
bitimine kadar devam etmektedir. Mozaikli Konut’un doğu bitişiğindeki 
ara sokağa ait zemin bloklarının dörtgen ve düzgün kesilmiş, kalınlıkları 
35 ile 45 cm. arasında değişen traverten mono bloklar ile kesintisiz, çöküntü 
yapmadan düz bir hat yapacak şekilde günümüze kadar korunmuş olduğu 
görülmüştür (Resim: 7). Toplam 45 metresi görünür duruma getirilen ara 
sokağın açığa çıkarılmış kuzey ile güney uç arasındaki kot farkı 3.15 m.dir. 
Kısa mesafede kot farkının bu denli yüksek olması ara sokağın topoğrafyaya 
uygun şekilde inşa edildiğini göstermektedir. Mozaikli Konut Doğu Sokak, 
Roma Dönemi orijinal zemini üzerine Geç Antik Çağda yeni düzenlemeler 
yapılarak kullanılmaya devam etmiştir. Geç dönem düzenlemenin en iyi 
örneği, ara sokak orijinal zemini üzerinde, kuzeydoğu- güneybatı yönünde 
ve ölçülebilen uzunluğu 18 m. olan pişmiş topraktan yapılmış künk hattı ve 
ara sokağı doğuda sınırlandıran taş örgü duvarın batı bitişiğinde 181.51 m. 
kotunda açığa çıkarılan seki düzenlemesidir. Mozaikli Konut Doğu Sokak’ı 
doğuda sınırlandıran, kalınlığı 65 ile 70 cm. arasında değişen duvarın taş 
örgüsü; orta ölçekli çay taşları, traverten ve kırık mermer parçaları, farklı 
ebatlardaki moloz taşlar, P.T. tuğla parçaları ile kireç harç kullanılarak kuzey- 
güney yönlü olarak ilerlemektedir. 2018 yılı Doğu Sokak kazı çalışmalarının 
sonlandığı kuzey ucunda 1.66 m. genişliğinde kapı aralığı tespit edilmiştir. 
Bu kapının kuzey sövesi 26 cm. genişliğinde ve 81 cm. derinliğindedir. Güney 
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sövesi ise duvar örgüsünde kullanılan taşlar ile oluşturulmuştur. Duvar 
üzerinde bulunan bir diğer kapı aralığına, duvarın kuzeyden güneye 32. 
metresinde karşılaşılmıştır. 80 cm. genişliğindeki bu kapı aralığının, duvarın 
orijinal örgüsünün bozularak Geç Antik Çağda açıldığı tespit edilmiştir. Doğu 
Sokak’ta yapılan çalışmalar neticesinde, amphora, çömlek, pithos, testi, kandil, 
unguentarium gibi farkı formlara ait seramik parçaları ile karşılaşılmıştır. Ele 
geçirilen eserler M.S. 1. yy. ile M.S. 5. yy. arasına tarihlenmektedir.

II. III- Anıtsal Çeşme (Nymphaeum)
Anıtsal Çeşme’de ilk kazı çalışmaları 2016 yılında başlamış aradan geçen 

iki yılın ardından çeşme kazılarına proje desteği sağlanmasının ardından 2018 
yılı içerisinde devam edilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda Anıtsal Çeşme’nin 
bir bölümü daha açığa çıkarılmıştır. Kent merkezinde, kuzey güney 
doğrultuda uzanan Hierapolis Caddesi’nin batı bitişiğinde ve Kutsal Alan’ın 
doğu bitişiğinde konumlandırılan Anıtsal Çeşme, 30 m. uzunluğu sahip ana 
cephesi doğuya bakmakla beraber, kısa kanatlı ‘U’ planlı ve iki ya da üç katlı 
olarak yapılmıştır. 2018 yılı kazı çalışmalarında Anıtsal Çeşme havuzunda ve 
çevresinde açığa çıkarılan mermer, bantlı traverten ve granit mimari blokların 
değerlendirilmesi yapılarak cephe düzenlemeleri hakkında daha detaylı 
bilgiye ulaşılması ve çevresinde yer alan yapı grupları ile olan ilişkisinin 
belirlenmesi hedeflenmiştir. Henüz kazı çalışmaları tamamlanmamış olan 
Anıtsal Çeşme’nin, yüzeyde tespit edilebilen bölümüyle, kuzey-güney yönlü 
batı duvarı dıştan dışa 32 m., kuzey kısa kanadı 8.66m, güney kısa kanadı 
7.50 m. uzunluğa sahip olduğu anlaşılmıştır. 

Çeşmenin ön cephesinde dikdörtgen planlı ve doğu yönde parapet ve 
parapet babalarıyla sınırlandırılmış bir havuz bulunur. Çeşmenin arka 
duvarından gelen üç adet su kanalı ile fonksiyonu düşünüldüğünde, yapının 
havuz önünde en az üç adet havuzcuğun olması gerektiği anlaşılmaktadır. 
Anıtsal Çeşme’nin cephesini hareketlendirmek amacıyla kuzey- güney 
uzantılı uzun kenarı ve doğu- batı uzantılı iki kısa kanadı üzerinde yarım 
daire ve kare formlu nişler içerisine çeşitli tanrı ve tanrıçaların yanı sıra bazı 
ölümlülerin de heykelleri yerleştirilmiştir. Çok katlı mimarisi ile oldukça 
gösterişli bir yapıya sahip olan Anıtsal Çeşme’nin kısa kanatları ve arka 
cepheyi oluşturan kuzey-güney doğrultulu batı duvarı üzerine açılmış olan 
nişlerin içine yerleştirilmiş büyük bir kısmı tümlenebilir nitelikte kırık olarak 
ele geçen ve genelde M.S. 2. yy. a tarihlendirilen heykeller, bu etkiyi çarpıcı 
bir şekilde öne çıkarmaktadır. Çeşmenin arka cephe duvarının kuzeyden ve 
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güneyden 10 m. içerde iki adet ve ikisinin ana ekseninde bir adet olmak üzere 
toplamda üç adet su kanalı yer almaktadır. 

Yapı içerisinde kazı çalışmalarına başlamadan alan doğuya doğru 5 m, kuzey 
güney yönünde 2 m. genişletilerek, Hierapolis Caddesi’nin çeşme önündeki 
düzenlemesinin tespit edilmesi planlanmıştır. Çalışmanın sonucunda kuzey 
kesitten güney kesite toplam uzunluk 36 m. ve Anıtsal Çeşme’nin uzun 
kanat duvarının iç bölümünden doğu kesite toplam uzunluk 11 m. olmuştur. 
Kentin topoğrafik yapısı sebebiyle belirli bir eğim takip edilerek yapılan 
kazı çalışmalarında, yüzeye yakın üst kotlarda kuzeyden gelen akıntı ile 
oluşmuş dolgu toprak tabakası görülmüş ve herhangi bir arkeolojik materyal 
ile karşılaşılmamıştır. Daha sonra arasında sel suyunun getirdiği ince ufak 
taşlardan oluşan kumlu bir akıntı tabakası görülmüştür. Kuzey kanat ve 
güney kanata yakın bölümlerde yoğun şekilde pişmiş topraktan yapılmış kırık 
tuğlalar, çay taşları ve parçalanmış kireç harç kalıntıları ile karşılaşılmıştır. 
Karşılaşılan bu tabaka her iki kanadın da yıkıntılarının doğu ucuna kadar 
geldiğini göstermektedir. Güney kısa kanat ve kuzey kısa kanadın doğu 
cephesi önünde yoğun şekilde Anıtsal Çeşme’ye ait mimari blok yıkıntıları 
ile karşılaşılırken çeşme parapet hattının doğusunda alanın orta bölümlerine 
doğru gelindiğinde mimari bloklar görülmemeye başlamıştır. Bu alanda 
açığa çıkarılan mimari blok parçaları içerisinde, alınlık bloğu, stylobat bloğu, 
Ion sütun başlığı parçası, Attik- Ion kaide, taç bloğu ve sütun tamburu yer 
almaktadır. Bu bloklar, alt seviyelerde yer alan diğer mimari elemanların 
üzerine yıkılmıştır. Anıtsal Çeşme havuz içerisinde yapılan çalışmalarda 
kuzey kısa kanadın doğu ucunun güney cephesi önünde, pişmiş topraktan 
yapılmış tuğlalar açığa çıkarılmıştır. Bu düzenleme olasılıkla havuzu 
sınırlandıran parapet bloklarının batıda yaslandığı taş örgü duvara ait 
olmalıdır. Tuğlaların hemen üzerindeki 10 cm. kalınlığında koyu renkli ve 
içerisinde karbonlaşmış ahşap parçaları bulunan bir tabakayla karşılaşılmıştır. 
Anıtsal Çeşme’nin uzun kanadının havuz içerisine bakan bölümünde 190.30 
m. kotuna gelindiğinde 53- 54 cm. genişliğinde tuğla ve taştan yapılmış bir 
seki açığa çıkarılmıştır. Sekinin 10-15 cm. üzerini kaplayan yanık tabakasının 
hat boyunca devam ettiği tespit edilmiştir. Stylobat hattı üzerinde duran ve 
çeşmeye gelen su hattının içerisine yuva yapılarak geçirildiği dikdörtgen 
formlu bloğun önünde karşılaşılan yanık tabakası içerisinde karbonize hale 
gelmiş ahşap parçaları görülmüştür. Aynı tabaka ile benzer kot aralıklarında 
çok fazla sayıda 7 ile 12 cm. uzunluklarında değişen demir çivilerin olduğu 
görülmüştür. Ayrıca yine aynı alanda seki üzerine kayrak taşlardan oluşan 
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bir üst kaplamanın varlığı tespit edilmiştir. Bu kaplamanın üzerinde yer 
alan kalkerli tabaka suyun çeşme kullanımını yitirdikten sonra bile aktığını 
göstermektedir. Kazı çalışmalarında sadece uzun kanatta rastlanan bu seki 
(duvar) düzenlemesi Geç Antik Çağda meydana gelen depremler sonucunda 
yerlerinden kayan stylobat bloklarının ve çeşme havuzunu oluşturan ana 
duvarların sızdırmazlığını arttırmak amacıyla yapılmış olmalıdır. 

Anıtsal Çeşme’nin doğusunda yer alan ve çeşmenin arka cephe sınırını 
oluşturan kuzey güney yönlü duvar aynı zamanda Kutsal Alan Doğu 
Portiği’ni doğuda sınırlandıran duvardır. Bu duvar üzerinde cephesi 
batıda yer alan ve pişmiş toprak tuğlalar ile kemer formu verilen iki adet 
niş bulunmaktadır. Kuzeyde bulunan niş içerisinde yapılan çalışmalarda 
Kutsal Alan Doğu Portik üzerinde doğu- batı yönlü uzanan künk hattının 
niş içerisinden geçerek çeşmeye ulaştığı tespit edilmiştir. Bulunan bu künk 
hattı niş içerisinde bir dirsek yardımı ile yukarı yönelerek havuz bölümünde 
bulunan fazla suyun tahliye edilmesini sağlamaktadır. Suyun tahliyesi nişin 
doğusunda bulunan stylobat hattının hemen altında yer alan iki adet delik 
yardımı ile yapılmıştır. Güneyde bulunan niş içerisinde yapılan çalışmalarda 
niş içerisinde küçük bir havuz oluşturulduğu görülmüştür. Havuzun doğu 
cephesi duvarının sıvalı olduğu tespit edilmiştir. Duvar içerisinde doğuya 
doğru ilerleyen 10-12 cm. genişliğinde bir kanal açığa çıkarılmıştır. Ayrıca 
havuz içerisinde bir miktar küçük deniz kabuklusu tespit edilmiştir. Anıtsal 
Çeşme’nin havuz bölümünün güneydoğu köşesinde, havuzu doğuda 
sınırlandıran parapetlerin oturduğu mermer stylobat bloklarının kuzeye 
doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Açığa çıkarılan stylobat bloklarının doğu 
cephesine bitişik dikdörtgen şeklinde iki adet küçük havuz bulunmuştur. 
Bu havuzlardan güneyde yer alanın tabanında dört adet pişmiş toprak tuğla 
görülmüştür. Tuğlaların görülebilen ölçüleri 23x27 cm. dir. Bu havuzun 
güneyde yer alan parapet bloğu eksiktir. Kuzey bitişiğinde yer alan diğer 
havuzun tabanı mermerden yapılmıştır. Mermer taban bloğunun üzerinde 
rozet motifi yer almaktadır. Küçük havuzların doğusunda su tahliyesi amacıyla 
oluşturulmuş su kanalı tespit edilmiştir. Genel olarak yapıyı oluşturan 
mimari parçalar yıkılmış olsa bile ayağa kaldırılabilecek düzeydedir. 2018 
yılı kazı çalışmaları sonunda, havuz içerisinde ve çevresinde 151 adet mimari 
blok tespit edilmiştir. Bu bloklar; mermerden yapılmış sütun kaideleri, heykel 
kaideleri, friz blokları, geison blokları, arşitrav blokları, arşitrav- friz blokları, 
mermer sütun gövde parçaları, bantlı travertenden, siyah, kırmızı ve pembe 
desenli granitten yapılmış sütun gövde parçaları, farklı süsleme özelliklerine 
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sahip mermer plaster başlık ve kaideleri, mermer Ion, Korinth, Kompozit ve 
Bergama tipi sütun başlıkları, mermer alınlıklar, mermer taç bloğu parçaları 
ve mermer akroterlerdir (Resim: 8). Havuz içerisinde yapılan çalışmalarda 
özellikle uzun kanat, güney ve kuzey kısa kanatların önündeki alanlarda 
yoğun şekilde beyaz mermerden yapılmış süpürgelik parçaları, plaster sütun 
parçaları ve farklı renkli desenlerden oluşan mermer plakalara rastlanmıştır. 
Bu materyallere alan içerisinde yoğun olarak karşılaşılmasının sebebi 
Anıtsal Çeşme’nin dış cephe düzenlemesinde bu parçaların kaplama olarak 
kullanılmış olmasıdır. Ayrıca yine aynı hat üzerinde ve havuz içerisinde 
yoğun şekilde blokların birbirine sabitlenmesini sağlayan demir kenetler 
ile karşılaşılmıştır. Kenetler ile birlikte açığa çıkarılan demir çivilerin farklı 
ebatlarda ve işlevlerde kullanıldığı söylenebilir. İnce uzun ve raptiye şeklinde 
olan demir çiviler mermer plakaları tutturmak için kullanılırken, daha kalın 
ve büyük olan demir çiviler ise olasılıkla geç dönem düzenlemelerinde ahşap 
yapılaşmayı sağlamlaştırmak için kullanılmış olmalıdır. 

Kazı çalışmaları sonunda büyük bir kısmı tümlenebilir nitelikte kırık 
olarak ele geçen heykel ve heykel parçaları açığa çıkarılmıştır. Bunlar arasında 
en dikkat çeken buluntu ise Tanrıça Victoria’ya ait heykeldir (Resim: 9). 

III- 2018 YILI KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Restorasyon ve konservasyon çalışmaları uluslararası çerçevede alınan 

koruma ve onarım kararları doğrultusunda, alanında uzman, kazı heyet 
listesinde belirtilen restoratörler tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar, kazı 
alanında mimari eserler üzerinde ve kazı evi restorasyon laboratuvarında 
gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı restorasyon çalışmaları, kazı ve restorasyon 
programı dahilinde Kutsal Alan ve Anıtsal Çeşme (Nymphaeum)’de 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca acil müdahale edilmesi gereken Mozaikli Konut’ta 
basit onarım uygulamaları, Kemerli Yapı, Tabernalar ve Erken Bizans Kilisesi 
4’te ise yıllık periyodik bakım çalışmaları yapılmıştır. 

III. I-Kazı Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar
III. I. I- Kutsal Alan: Kutsal alandaki çalışmalar doğu, batı ve kuzey portikte 

Ion sütun düzenlemelerinde, temenosda, Kutsal Alan kuzey girişinde ve bu 
girişin kuzeybatısındaki duvarda gerçekleştirilmiştir (Resim: 10).

Batı Portik: Kutsal Alan Batı Portik’te yer alan sütunlarda restorasyon 
çalışmaları sürdürülmüştür. 16 adet sütun düzenlemesinde gerçekleştirilen 
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çalışmalarda, kaide ile stylobat arasında bulunan bağlayıcı özelliğini kaybetmiş 
eski harçlar temizlenmiştir. Harcın orijinaline uygun yenilenmesiyle kaide 
tekrar orijinal yerine yerleştirilmiştir. Güneyden kuzeye 7- 8, 11- 12 ve 
14.sütun düzenlemesi Attik- Ion sütun kaidesi ve sütun alt tamburundan 
oluşmaktadır. Bu nedenle bahsedilen sütunlarda ve kaidelerinde benzer 
restorasyon uygulamaları yapılmıştır. Sütun kaideleri stylobat üzerindeki 
orijinal yerlerinden kaldırılarak kaidelerin altındaki bağlayıcı özelliğini 
yitirmiş harçlar temizlenmiştir. Kutsal Alan batı, kuzey ve doğu portiklerine 
ait sütun düzenlemelerinin restorasyonu sırasında, kaide ve stylobat 
arasında Geç Antik Çağda sütun düzenlemesinde kullanılan bronz parçalar 
ile karşılaşılmıştır (Resim: 11). Altları temizlenen sütun kaideleri orijinal 
yerlerine yerleştirilerek hazırlanan harç ile kaidenin altındaki boşluklar 
sıkıştırılarak doldurulmuştur. 

Kuzey Portik: Kutsal Alan Kuzey Portik üzerinde bulunan batıdan 
doğuya doğru 1, 2, 4, 7, 13, 16, 17, 23, 24, 27 ve 28. sütun düzenlemeleri 
kaide ve alt tamburdan oluşmaktadır. Sütun kaideleri ile stylobat arasında 
kalan ve bu düzenlemelerin sabitlenmesi amacıyla kullanılan harçların 
zamanla bağlayıcı özelliğini kaybetmesi nedeniyle kaide altındaki ölü 
harçlar temizlenerek Attik- Ion sütun kaideleri stylobat üzerindeki orijinal 
yerlerine provaları yapılarak yerleştirilmiştir. Tümlenebilecek şekilde kırık 
parçası olan kaidelerin kırık parça yüzeyleri mekanik yollarla temizlenerek 
epoksi taş yapıştırıcısı ile birleştirilmiştir.  Kaideler üzerinde restorasyon 
çalışmalarının tamamlanmasıyla sütun alt tamburları kaideler üzerine 
yerleştirilmiştir. Sütun düzenlemelerine ait orta ve üst tamburlar eksiktir. 
Ancak daha sonra yapılacak olan kazı çalışmaları sırasında karşılaşılması 
olasılığı göz önüne alınarak sabitlenmeden bırakılmıştır. 3, 6 ve 29. sütun 
düzenlemelerine ait kaide, alt, orta ve üst tambur mevcuttur. Bahsedilen 
sütun düzenlemelerine ait kaideler orijinal yerinden kaldırılarak altındaki 
ölü harç temizlenmiştir. Stylobat üzerine yerleştirilen kaide ve kaide üzerine 
yerleştirilen tamburlar arasına krom-çelik donatılar yerleştirilmiş ve epoksi 
reçineler kullanarak sabitlenmiştir. 5, 9- 12, 14, 15, 18- 22, 25 ve 26. sütun 
düzenlemelerine ait kaideler günümüze kadar sağlam kalabilmiştir. Mevcut 
kaideler içerisinde tümlenebilecek şekilde kırık parçası olan kaidelerin kırık 
parça yüzeyleri mekanik yollarla temizlenerek epoksi taş yapıştırıcısı ile 
birleştirilmiştir. Batıdan doğuya doğru 8. sütun düzenlemesi, başlığı hariç 
tamdır. Bu düzenleme sütun kaidesinin kaldırılarak altındaki bağlayıcı 
özelliğini yitirmiş harcın temizlenmesi ile başlamıştır.  Kutsal Alan’ın 
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kuzeyini sınırlayan doğu batı yönlü, düzgün kesilmiş taşlardan oluşan 
temenos duvarında restorasyon çalışmaları devam etmiştir. Temenosun 
batısındaki duvarda doğal etkenlerden dolayı bazı kısımlarında çökmeler 
meydana gelmiştir. Çöken kısımlardaki taşların yerleri tespit edilerek 
duvarın yıkılan kısımları orijinal taşlarıyla tekrar örülmüştür. Duvarın doğu 
kısmı ise büyük bir bölümü güneye doğru yıkılmış olarak bulunmuştur. 
Duvarın yıkıntısından yüksekliği hesaplanarak orijinal malzemesiyle tekrar 
örülmeye başlanmıştır. Duvar örgüsünde kullanılan harç, yapının orijinal 
harcına uygun olarak hazırlanmıştır. Kutsal Alan’ın kuzey temenosunda 
gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından alana 
kuzeyden girişi sağlayan kapının restorasyon çalışmalarına başlanmıştır 
(Resim: 12). Kutsal Alanın kuzeyine girişi sağlayan kapının kuzey batısında 
yer alan 5 metre yüksekliğinde ve yıkılmış olarak bulunan duvarın restorasyon 
çalışmalarında ise duvarda kullanılan bloklar sırasıyla tasnif alanına taşınıp 
mekanik temizlikleri yapılmıştır. Daha sonra bloklar anastylosis esas alınarak 
yerlerine yerleştirilip provası yapılmıştır. Provası yapılan bloklar harç ile 
yerlerine sabitlenmiştir.

Doğu Portik: Kuzey ve Doğu Portiğin köşe noktasında bulunan sütunların 
üzerindeki kemerleri birleştirmek amacı ile kemer ayağının restorasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışmaları esnasında bulunup tasniflenen ayak 
taşlarının yıkılış şekli, yönü, formu ve ölçülerine bakılarak yerleri tespit 
edilmiştir. Yerleri tespit edilen taşların provası yapıldıktan sonra kireç karışımı 
ile hazırlanan harç ile sabitlenmiştir. Sabitlenen taşların birbirlerine bağlantısını 
sağlayıp dayanımını artırmak amacı ile her iki sırada bir aralarına ‘U’ kenet 
atılmıştır. Son olarak ayağın üzerindeki kemer bindirme taşının provası 
yapılıp sabitlenmiştir. Kutsal Alan Doğu Portik sütun düzenlemelerinde 
gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları kuzeyden güneye doğru 1. sütun 
düzenlemesinden başlamıştır. Kaidenin altındaki harç, bağlayıcı özelliğini 
kaybettiği için yerinden kaldırılarak altındaki harç temizlenmiştir. Kaide ve 
stylobat arasına krom çelik donatı atılarak epoksi reçineler ile sabitlenmiştir. 
Kuzeyden güneye doğru 2, 3 ve 4. sütun düzenlemelerinde gerçekleştirilen 
restorasyon çalışmaları, sütun kaidesinin kaldırılarak bağlayıcı özelliğini 
yitiren harcın temizlenmeye başlamasıyla sürdürülmüştür. Ayrıca kaidenin 
kırık olan parçalarının yerleri tespit edilerek kırık yüzlerindeki ölü tabakalar 
mekanik yollarla temizlenerek epoksi reçineler kullanılarak yapıştırılmıştır. 
5-10. sütun düzenlemesinin kaidelerin yerinden kaldırılarak altları bağlayıcı 
özelliğini yitirmiş harçtan temizlenmiştir. Postamentli kaide ile bu kaidelerin 
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üzerine oturan yivli sütunlar büyük olasılıkla Kutsal Alan’ın ortasında yer 
aldığı düşünülen başka bir yapıya ait olması nedeniyle aralarına yerleştirilen 
donatılar sabitlenmemiştir. 

III. I. II-Anıtsal Çeşme: Anıtsal Çeşme’de yürütülen kazı çalışmaları sırasında 
ortaya çıkarılan mimari blokların restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Kırık 
hâlde açığa çıkarılan mimari blokların mekanik temizlikleri yapılıp gruplarına 
göre ayrılmıştır. Birbiri ile bütünleşen parçalar provası yapıldıktan sonra 
kırık olan kısımlar krom- çelik ve reçine bazlı taş yapıştırıcıları kullanılarak 
birleştirilmiştir.

III. I. III -Kemerli Yapı: Kemerli Yapı’nın kuzey ve güney duvarlarında 
bulunan sıva kalıntılarının yıllık periyodik bakımları yapılmıştır. Sıvaların 
yüzeylerinde iklimsel etkenlerden dolayı liken oluşumları gözlemlenmiştir.  
Yüzeylerdeki likenler mekanik yöntemlerle temizlenmiştir.

III. I. IV-Mozaikli Konut: Mozaikli Konutta yürütülen restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları Doğu Sokak ve Mekân11 de gerçekleştirilmiştir.

Doğu Sokak: Mozaikli Yapı’nın doğu kısmında bulunan sokağın doğusunu 
sınırlandıran kuzey-güney yönlü uzanan duvar üzerinde gerçekleştirilmiştir. 
Duvarın kuzey kısmındaki yükseklik temel alınarak yıkılan kısımlar orijinal 
malzemesiyle tekrar örülmüştür. Kullanılan harç, yapının orijinal harcına 
uygun olarak hazırlanmıştır. Örgü işlemi tamamlandıktan sonra derz 
aralarındaki fazla harçlar alınarak basit onarım işlemleri tamamlanmıştır.

Mekân 11: Mekan 11’i doğu, batı ve kuzey yönden sınırlandıran duvarların 
yüzeyindeki fresklerin restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. 
Bordür ve dolgu çalışmalarının ardından freskin yüzey temizliği yapılmıştır, 
fotoğraflanarak belgelendikten sonra üzeri geotekstil ve termal örtü ile 
kapatılmıştır (Resim: 13).
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Plan 1: Kent planı.
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Plân 2: Mozaikli Konut pla ̂nı.

Resim 1: Agora kuzey tribünü.
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Resim 2: Opus- sectile zemin döşemesi.  

Resim 3: Agora.
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Resim 4: Mozaikli Konut.

Resim 5: Mekân 9 fırın.
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Resim 6: Mekân 13 doğu duvarı.

Resim 7: Mozaikli Konut Doğu Sokak.
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Resim 8: Anıtsal Çeşme mimari blokları.

Resim 9: Nike heykeli buluntu durumu.
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Resim 10: Kutsal Alan.

Resim 11: Sütun kaideleri altındaki bronz plakalar.
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Resim 12: Kutsal Alan temenos duvarı restorasyon çalışması.

Resim 13: Mozaikli Konut freskleri.
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2017 ve 2018 YILI HARBETSUVAN TEPESİ 
KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Bahattin ÇELİK*
Celal ULUDAĞ 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izni ve parasal desteği ile Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü 
başkanlığında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,  Eyyübiye Belediye 
Başkanı Mehmet Ekinci, Peten Turizm’den İffet Özgönül, ve Dr. Mahmut 
Tolon’un katkıları ile gerçekleştirdiğimiz Harbetsuvan Tepesi 2017 ve 2018 
yılı kazı çalışmaları, araştırma ekip üyeleri ve bakanlık temsilcileri Abdullah 
Dağ ve İbrahim Halil Şahin ile birlikte Harran ve Ardahan Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir1. Ayrıca, 
Harran Üniversitesi’nden Doç. Dr. Mustafa Güler, Doç. Dr. Gül Güler, Arş. 
Gör. S. İrem Mutlu, Arş. Gör. Fatih Yılmaz, Öğr. Gör. Semih Mutlu da kazılara 
katılmışlardır. 
Şanlıurfa ili sınırları içerisinde son yıllarda yapılan araştırmalar, Çanak 

Çömleksiz Neolitik Döneme tarihlenen merkezler arasındaki bağlantıların 
sanılandan daha yoğun olduğunu ortaya çıkartmıştır. Özellikle, M.Ö. 9. 
binyılın başlarında ortaya çıkan bu yoğunluk, benzer özellikteki merkezlerin 
sayıca artması ile kendini göstermektedir. Bu merkezler; Sefer Tepe, Kurt 
Tepesi, Hamzan Tepe, Taşlı Tepe, Karahan Tepe ve Harbetsuvan Tepesi’dir 
ve özellikle “T” şeklinde dikilitaşlar ile karşımıza çıkmaktadırlar. Göbekli 
Tepe’nin II. tabakasında görülen “T” şeklinde dikilitaşlarla aynı boyutta 
dikilitaşların bulunduğu bu merkezler içerisinde, 2017 yılında Şanlıurfa 

* Prof. Dr. Baha in ÇELİK, Iğdır Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji  Bölümü, Şehit Bü-
lent Yurtseven Kampüsü, 76000-Iğdır/TÜRKİYE. baha in.celik@igdir.edu.tr
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Müzesi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Harbetsuvan Tepesi’nde arkeolojik 
kazılara başlanmıştır. Daha çok kaçak kazı alanlarının yaratmış olduğu 
tahribatın boyutunu anlamak için yapılmış olan bu kurtarma kazısında, 
yeni mimari bulgular ve arkeolojik buluntular ortaya çıkmıştır. Harbetsuvan 
Tepesi’nde yapılan kazılarda ortaya çıkan dörtgen planlı taş yapıların 
ortasında ya da duvarları içerisinde bulunan dikilitaşların varlığı Göbekli 
Tepe’nin II. tabaka yapıları ile benzer olduğunu ortaya koymuştur. Ele 
geçirilen diğer eserlere bakıldığında; fallusu heykel parçası, kol ve parmak 
kabartmalı dikilitaş, byblos uçları, yassı baltalar, obsidyen okucu, bazalt 
taşından havanelleri ve taş kurnalar gibi bu döneme özgü buluntular söz 
konusudur. Harbetsuvan Tepesi kazıları, Göbekli Tepe dışında ikinci bir kült 
merkezi özelliği taşıyan yeni bir merkezinin var olduğunu kesin bir şekilde 
ortaya koymuştur. Bu çalışmada, 2017 ve 2018 yılında Harbetsuvan Tepesi 
kazısında açığa çıkan mimari yenilikler ve küçük buluntular üzerine bir 
değerlendirme yapılacaktır.

2017 VE 2018 YILI HARBETSUVAN TEPESİ KAZISI
İlk kez 2014 yılında yapılan yüzey araştırmaları sırasında tespit edilmiş olan 

Harbetsuvan Tepesi, Şanlıurfa İli’nin Eyyübiye İlçesi sınırları içinde bulunur2. 
Harbetsuvan Tepesi, Şanlıurfa’nın yaklaşık 55 km. doğusunda Tek Tek Dağları 
olarak bilinen bir platonun içinde (Resim: 1)3 deniz seviyesinden yaklaşık 714 
m. yükseklikte, 39° 15’ 8,76” Doğu, 37° 2’ 55,23” kuzey koordinatları arasında 
yer alır4. Harran Ovası’nın çevresinde konumlanmış Göbekli Tepe, Karahan 
Tepe, Hamzan Tepe ve Şanlıurfa-Yeni Mahalle merkezleri gibi Harbetsuvan 
Tepesi de Harran Ovası’nın doğu kenarında yüksek bir platonun üzerinde 
bulunur (Harita: 1). Harbetsuvan Tepesi’nde yapılan yüzey araştırmasında, 
yüzeyinde ana kayaya oyulmuş havuzlar, çakmaktaşından ve obsidyenden 
yapılmış aletler tespit edilmiştir5. Ele geçirilen buluntular sayesinde, 
yerleşimin Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin B evresinde (PPNB) küçük 
bir kült merkezi olarak kurulduğu anlaşılmıştır. Ayrıca tepenin yüzeyinde 
pek çok sayıda “T” şeklinde dikilitaşlara da rastlanmıştır6. Harbetsuvan’da 

2 Çelik 2015a, 12-14; 2015b, 81.
3 Çelik 2015a, 12.
4 Çelik 2016, 422.
5 Çelik 2016, 421-424, fig.8,10.
6 Çelik 2016, 422-423,425, fig.3,4,11.
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yapılan araştırma sonucu, kaçak kazıcılar tarafından kazılmış bir alanda açığa 
çıkartılmış olan “T” şeklindeki bir dikmetaşın üzerinde parmak kabartmaları 
da tespit edilmiştir7. 

Harbetsuvan Tepesi’nin bugüne kadar korunmuş olan kısmı yaklaşık 
6.000m²’lik bir alanı kaplamaktadır. Kayalık bir tepenin tam olarak en üst 
bölümünde konumlanmıştır. Yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda, Çanak 
Çömleksiz Neolitik Dönemde büyük bir kült merkezi olduğu düşünülen 
Karahan Tepe yer almaktadır. Bölgenin en önemli ovası olan Harran 
Ovası, Harbetsuvan yerleşimin yaklaşık 5 km. batısında bulunmaktadır. 
Harbetsuvan’ın 10 km. güneyinde Recmelsuvan olarak isimlendirilen alanda 
da yüzeyde bol miktarda çakmaktaşı yatakları tespit edilmiştir8. Harbetsuvan 
Tepesi yerleşiminde, çakmaktaşı buluntuları tüm alanda yoğunluk gösterir. 1 
m²lik alana düşen çakmaktaşı sayısı yaklaşık 30 civarındadır. Bununla birlikte, 
en yakın bazalt taşı kaynağı ören yerinin 15 km. kuzeybatısında bulunmaktadır. 

Harbetsuvan Tepesi’nde kaçak kazı sonucu ortaya çıkan tahribatın 
engellenmesi ve yerleşimde yapılacak kurtarma kazısı sonucu ele geçirilen 
bulguların değerlendirilmesi amacıyla, 2017 yılında Şanlıurfa Müzesi 
Başkanlığı’nda kazı ve temizlik çalışmalarına başlanılmıştır. 2017 yılında üç 
adet 10x10 m.lik karelaj sisteminde açma açılırken 2018 yılında ise 5x5 m.lik 
açmalar açılarak kazı çalışmaları yapılmıştır. Kazı çalışması sırasında kaçak 
kazı çukurlarının kazılmış olduğu karelajlar; 2017 yılında K-11, K-7 ve K-4 
olarak, 2018 yılında ise K1, K3, K5, K13, K9, K10 ve K12 olarak isimlendirilen 
açmaların sınırları belirlenerek çalışmalara başlanılmıştır.

HARBETSUVAN TEPESİ 2017 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
K11 Açması
K11 açması 10x10m. karelajında açılan ve kaçak kazı sonucu tahribatın 

yaşandığı bir alan olup içerisinde kırılmış bir şekilde ve üzerinde kabartma 
izleri taşıyan dikilitaş parçaları yer almaktadır.

Kaçak kazı tahribatı sonucu ortaya çıkan çukur içerisinde temizlik ve 
belgeleme çalışması yapılmıştır. Buna göre kaçak kazı alanının kuzey-güney 
yönünde 4.10 m. ve doğu-batı yönünde ise 4.70 m. bir genişlikte olduğu 
saptanmıştır. Define çukuru içerisinde, üzerinde el kabartmasının yer aldığı 

7 Çelik 2016, 422-423, fig.3.
8 Çelik 2015b, 82-83.
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‘’T’’ biçimli olduğunu düşündüğümüz dikilitaşın iki parça halinde kırık 
bir şekilde çukurun doğusunda yer aldığı saptanmıştır (Resim: 2). Define 
çukurunun yer aldığı kesime bir bütün olarak bakıldığında, höyük geneline 
göre bir yükselti oluşturduğu görülmektedir. Tüm bu bulgular birlikte ele 
alındığında bu alan bir tümülüs özelliği göstermektedir. K11 açmasında 
geç döneme ait soyulmuş bir mezar saptanmıştır. Kazı çalışması seviye 
inme şeklinde devam ederken in-situ durumda üst kısmı kırık bir dikilitaş 
parçası açığa çıkmıştır. Dikilitaşın çevresinde yapılan çalışmalarda iki duvar 
kalıntısı açığa çıkmış ve her iki duvarın birleşme noktası da tespit edilmiştir. 
Bu birleşme noktasının tabanında ise mekâna giriş bölümü yer almaktadır 
(Resim: 3). Bu giriş ölümü, Göbekli Tepe’de de görülen giriş bölümü9 ile 
boyutlar bakımından benzer özellikler taşımaktadır.

K7 Açması
K7 açması tıpkı K11 açması gibi kaçak kazı sonucu tahribatın yaşandığı bir 

açmadır. Kaçak kazı alanında bir kısmı görülen dikilitaşın etrafında temizlik 
çalışması yapılarak dikilitaşlar ortaya çıkartılmıştır. Yapılan çalışmalarda, 
duvarlar açığa çıkmış ve bu duvarların içine yerleştirilmiş dikilitaşlar tespit 
edilmiştir. Açmanın kuzeybatı köşesindeki kaçak kazı alanında, yatık 
vaziyette birbirine paralel in-situ durumda iki dikilitaş parçası açığa çıkmıştır. 
Üst kısmı kırık olan bu dikilitaşların karşılıklı olması, bir mekâna ait yapı 
elemanları olabileceğini göstermektedir (Resim: 4).

K4 Açması
K4 açması içerisinde yer alan tahribat, açmanın kuzeybatı ve güneybatı 

kesiminde yer alır (Resim: 5). K4 açması üzerinde yer alan bir duvar kalıntısı, 
yaklaşık 25 m. çapında yuvarlak bir yapının bir parçası olarak karşımıza 
çıkmaktadır10. Kazılara devam edildikçe bu duvar kalıntısının tek sıralı 
olduğu anlaşılmıştır. Bu yuvarlak yapının duvarlarındaki taşların dizilişi, 
tuzak alanlarındaki duvar dizilişi ile benzerlikler göstermektedir. K4 
açmasında bağımsız halde genellikle baş kısımlarının yer aldığı çok sayıda 
dikilitaş parçası ele geçirilmiştir. Açmanın kuzey bölümünde yer alan bir 
duvarın üstünde bir heykel parçası ele geçirilmiştir (Resim: 6). Heykel 70 cm. 
yüksekliğinde korunmuş, falluslu oturan bir erkek heykeli olup benzerleri 

9 Dietrich ve diğ.  2016: 67, Abb.20.
10 Çelik 2016, 421-422, fig.5.
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Karahan Tepe11 ve Göbekli Tepe’den12 bilinmektedir. K4 açmasında, in-situ 
durumda yarısı duvara gömülü bir dikilitaş tespit edilmiştir (Resim: 7). Bu 
dikilitaş K7 açmasında olduğu gibi benzer bir şekilde duvara yerleştirilmiştir. 
Açmanın güney batısında kaçak kazı çukurunun hemen doğusunda bir taş 
bank sağlam olarak ele geçmiştir. Bu taş bankın uzunluğu 1.65 m., genişliği 
1.16 m., kalınlığı ise yaklaşık 20 cm.dir. 

HARBETSUVAN TEPESİ 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 
Harbestuvan Tepesi’inde 2018 yılı için tepe alanında hali hazırda yer alan 14 

adet kaçak kazı tahribat çukurunun toplamda 7 adedinde karalej sisteminde 
açmalar açılarak kazı çalışması yapılmıştır. Höyük alanında daha öncesinden 
belirlenen kaçak kazı tahribat çukurlarının yer aldığı 7 farklı kesimde 5x5m 
boyutlarında; K1, K3, K5, K9, K10, K12 ve K13 olarak isimlendirilmiştir. 
Kaçak kazı tahribat alanlarındaki K5 ve K13 kaçak kazı alanlarının birbirine 
yakınlığı dolayısıyla her iki 5x5m boyutlarındaki açma 10x5 m.lik bir açma 
şeklinde birleştirilerek K-5 açması olarak isimlendirilmiştir (Harita: 2).

K-1 Açması Kazı Çalışmaları
K-1 Açması 2018 yılı Harbetsuvan Tepesi kazılarında kazı stratejisi gereği 

plan kare sisteminde 5x5 m. olarak açılmış bir açmadır (Resim: 8). K-1 açması 
kaçak kazı tahribatının yaşandığı bir açma olup, açmanın orta bölümünden 
başlayarak batı kesimine doğru yayılım gösteren tahribat, DB yönünde 
yaklaşık 2.20 m. KG yönünde ise 2.80 m.lik bir alanı kapsamaktadır. Açmanın 
kuzey kesimde bir adet tüm halde havaneli parçası ele geçirilmiştir. Aynı 
zamanda açmanın güneydoğu kesiminde yapılan çalışmalar sırasında küçük 
bir hücre şeklinde mekân bölümlenmesi olarak tasarlandığını düşündüğümüz 
kalıntılar açığa çıkmıştır. Bu küçük hücre mekân içerisinde bir adet tüm halde 
envanterlik taş kap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bütün haldeki havaneli, 2 adet 
tüm halde taş kap ve 2 adet büyük boyutlu çakmaktaşı çekirdek buluntuları 
ile mekânın düzenlenişi birlikte ele alındığında olasılıkla bir depolama alanı 
olarak kullanım gördüğü düşünülmektedir. K-1 açmasında yapının batı 
duvarı ile Dikmetaş arasında kalan kesimde önceki yıl K-11 açması içerisinde 
de benzer şekilde taş döşeme izlerine rastlanmıştır. Dikmetaş’ın bulunduğu 
kesimde kaçak kazı tahrip alanın da en yoğun yaşandığı kesimde yapılan seviye 

11 Çelik 2011, 242-243, fig.16.
12 Dietrich ve diğ. 2017, 43-46, fig. 1-2.
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inme çalışmaları sırasında ana kayaya ulaşılmış, yapının taban döşemesinin 
ana kaya üzerinde taş moloz toprak dolgu ile tasfiye yapıldığı ve yaklaşık 
15 cm.lik bir dolgunun ardından ikinci bir taban döşemesi olarak büyük taş 
plaka döşemesi yapıldığı anlaşılmıştır. Açma içerisinde ele geçirilen mimari 
buluntulardan, açmanın güneyinde doğu-batı yönünde uzanan duvarın 
kalınlığı 83 cm., açma içerisindeki açığa çıkan uzunluğu ise, 4,23 m.dir. Söz 
konusu duvar uzantısının açmanın batı kesiminde köşe yapan kesimi açmanın 
kuzey güney yönündeki devamı açığa çıkarken, doğu uzantısı açma dışında 
da devam etmektedir. Açmanın batısında yer alan açığa çıkartılmış olan 
duvarın mevcut uzunluğu 3,93 m.lik kısmı açığa çıkartılmış bu duvarında yine 
güney duvarı gibi uzantısının açma dışında devam ettiği gözlemlenmiştir. Söz 
konusu bu duvarında kalınlığı 85 cm. olarak ölçülmüştür. Yapının ortasında 
yer alan ve yine kuzey güney uzantısındaki duvarın sonradan eklemlenmiş 
olduğu yapısal olarak gözlemlenmiş, bahsedilen bu duvarında 3,60 m.lik kısmı 
açığa çıkartılmıştır. Mevcut kalınlığı ise 53 cm.dir. 

K-3 Açması Kazı Çalışmaları
K-3açması 5x5 m. olarak açılmış bir açmadır (Resim: 9). K-3 açması 

kaçak kazı tahribatının yaşandığı bir açmadır. Açma içerisinde yer alan 
tahribat, açmanın orta bölümünden başlayarak kuzey ve doğu kesimine 
doğru yayılım göstermektedir. Bahsedilen kaçak kazı çukurunun tahribat 
alanı DB yönünde yaklaşık 2.87 m., KG yönünde ise 2.60 m.lik bir alanı 
kapsamaktadır. K-3 açması içerisinde yapılan kazı çalışmaları sonrasında 
büyük oranda açma içerisinde yer alan mekân ile ilişkili duvar kalıntıları 
taban döşemesi ve mekânın üzerine oturduğu ana kaya açığa çıkartılmıştır. 
Açma içerisinde bulunan kesimi açığa çıkartılan mekânın batı duvarı 
açmanın güneydoğusundan başlayarak kuzeybatı kesime doğru hafif bir 
oval hat çizerken, açmanın kuzey kesitinden takip edildiği ve açığa çıkan 
duvar dizilerinden anlaşıldığı kadarı ile doğu tarafına doğu dönüş yaparak 
devam ettiği görülmüştür. Bahsedilen mekânın güneyinde ise yine açmanın 
güneydoğusuna doğru devam eden hücre şeklinde bir eklenti mekânın 
yer aldığı görülmüştür. Söz konusu duvar eklentisinin yapının başlangıç 
evresinden sonraki başka bir evrede eklendiği, aynı zamanda söz konusu 
eklentinin kuzey tarafından itibaren açmanın kuzeyine doğru sert bir taş 
moloz toprak ile oluşturulan taban düzenlenmesinden de anlaşıldığı üzere 
yapının kendi içinde farklı yapı evrelerine sahip bir yapı olduğu saptanmıştır. 
Kaçak kazı çukurunun bulunduğu alanda devam eden çalışmalar sırasında 
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bir adet üst kısmı tamamen kırılmış in-situ dikmetaş parçası açığa çıkmıştır. 
Dikmetaşın üst kısmındaki taş moloz toprak dolgu ile kapatılmadan hemen 
önceki bir yapı evresinde ana kaya üzerinde yaklaşık 5 cm.lik toprak dolgu, 
ardından taş döşeme ile taban düzenlenmesi yapıldığı dikmetaşın da bu 
düzenlenme sırasında yerleştirildiğini sonucuna varılmıştır.

K-5 ve K13 Açması Kazı Çalışmaları
K-5 ve K-13 açması 2018 yılı Harbetsuvan Tepesi kazılarında kazı stratejisi 

gereği plan kare sisteminde DB yönünde 10 m. ve KG yönünde 5 m. olarak 
açılmış bir açmadır (Resim: 10). Söz konusu açmanın batı bölümüne K-5, 
doğu bölümüne K-13 ismi verilmiştir. K-13 kaçak kazı çukurunda yapılan 
çalışmalar, başlangıçta tahribatın yoğun olduğu kuzey kesimde devam 
ederken bu alanda Locus 14 olarak adlandırdığımız mekân açığa çıkartılmış, 
mekânın güney duvarının bir kısmının kaçak kazı sonucu tahrip edildiği 
saptanmıştır. Mekânın duvarlarının farklı evrelerde iki kez iç kısmında 
duvar eklentisi ile yeniden düzenlenerek küçültmeye gidildiği anlaşılmıştır. 
Söz konusu yapı içerisinde herhangi bir Dikmetaş kalıntısı ele geçmezken 
mekânın güney duvarında ise taş döşemeler ile seki benzeri bir yapı 
oluşturulduğu saptanmıştır. Yapının kuzey duvarı ise, batı duvarının kesite 
yakın kesiminde köşe yaparak kesit içerisinde devam ettiği için yapının 
bütünü açığa çıkartılamamıştır. 

Açma içerisinde K-13 kaçak kazı çukurunun tahribatının da yer aldığı 
açmanın güneydoğu kesiminde yapılan çalışmalar ise Locus 15 numarası ile 
adlandırılarak devam ederken söz konusu alanın batı kesiminde duvar dizine 
rastlanmıştır. Bahsedilen duvar kuzey güney doğrultusunda uzanan düzenli taş 
dizileri oluşturulmuş ve güneyde uzantısının açmanın güney kesitinden devam 
etmektedir. Bu alanda devam eden seviye inme ve duvar takibi çalışmaları 
sırasında kuzey-güney yönünde uzanan duvarın köşe yaparak doğu-batı 
yönünde uzanan duvara sonradan eklendiği duvarın işleniş tarzından anlaşılan 
ve apsidal bir özellik sergileyen yeni duvar yapısı açığa çıkartılmıştır. 

K-5 açmasında yürütülen bir diğer çalışma ise yine açmaya ismini verdiğimiz 
açmanın kuzeybatısında yer alan K-5 numaralı kaçak kazı çukurudur. Locus 
2 olarak isimlendirerek bu alanda yürütülen kazı çalışmalarında merkezinde 
iki adet dikilitaşın in-situ olarak bulunduğu ve açığa çıkartılan iki duvarında 
toplamda dört adet ante çıkıntısı bulunan büyük boyutlu bir mekân açığa 
çıkartılmıştır. Güney duvarının ante çıktıları arasında yer alan, üst kesiminde 
yassı ve uzun kırık bir taşın hemen alt kısmında yer alan boşluktan, bu alanın 
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bir giriş veya niş açıklığı olarak kullanıldığına dair bir yorumlamaya bizi 
götürmektedir. 

Güneyde yer alan Dikme 14 numarası verilen dikmetaşın kaide kısmı ve 
hemen yakınında bulunan benzerini bir önceki yıl K-11 olarak adlandırdığımız 
açma içerisinde açığa çıkan mekân ortasındaki dikilitaşın hemen önünde yer 
alan olasılıkla ritüel esnasında kullanılan ortasında oyuk bulunan in-situ taş 
ele geçirilmiştir. Dikilitaş kaide üzerindeki mevcut durumundan anlaşıldığı 
kadarı ile alt kısmının geniş yüzünün ön tarafında öncesinden kırıldığı ve 
kırık kısmının ayakta tutulması ise taş dizileri ile desteklendiği anlaşılmıştır. 
Bu da bizlere daha farklı bir evreye ait yapıdan devşirildiği ikincil kullanımda 
ise yeniden düzenlendiğini göstermektedir. Nitekim yapının en az iki evreye 
ait bir yapı olduğu mevcut duvar örgülerinin de yeniden düzenlendiğine 
dair saptamalardan da anlaşılmaktadır. 

K-9 Açması
K-9 Açması 2018 yılı Harbetsuvan Tepesi kazılarında kazı stratejisi gereği 

plan kare sisteminde DB yönünde 5 m. ve KG yönünde 5 m. olarak açılmış bir 
açmadır (Resim: 11). Söz konusu açma kaçak kazı tahribatının yaşandığı bir 
açma olup höyük alanın doğu tarafında ve bir önceki yıl çalışmaları yapılan 
K-11 açmasının kuzeydoğusunda yer almaktadır. Açma içerisinde yer alan 
tahribat, açmanın orta bölümünde yayılım göstermektedir. Bahsedilen kaçak 
kazı çukurunun tahribat alanı DB yönünde yaklaşık 3.05 m., KG yönünde ise 
2.55 m.lik bir alanı kapsamaktadır. 

Bu alanda yürütülen çalışmalarda yoğun bir tahribatın varlığı 
gözlemlenmiştir. Açma içerisinde şu ana kadar yapılan çalışmalarda yalnızca 
güneydoğu ve güneybatı kesiminde, açma kesitine doğru uzantıları devam 
eden ve küçük bir bölümü açma içerisinde kalan iki farklı mekâna ait 
olduğunu düşündüğümüz taş duvar kalıntıları kısmen açığa çıkartılmıştır. 
Bu alandan başlayarak açmanın kuzey kesitine kadar yoğun bir tahribat 
yaşandığı dağınık haldeki taş öbeklerinden yola çıkılarak belgelenmiştir. 
Açma içerisinde saptanmış olan kaçak kazı dışında açmanın kuzeyinde geç 
dönem özelliği sergileyen bir mezar yapısı açığa çıkartılmıştır. Kaçak kazı 
tahribatı dışında olasılıkla bu alanda yer alan mezar yapısının da tahribat 
yarattığı görülmektedir. Dağınık halde taş öbeklerini bu alanda yer aldığı 
açmanın kuzey yarısında kaçak kazı tahribatının mezara zarar verdiği burada 
ele geçen bir adet ters dönmüş kafatası parçası ile dağınık halde yer alan az 
sayıda kemik parçalarından anlaşılmaktadır. Açma içerisinde açığa çıkartılan 
mimari unsurlar ise yalnızca açmanın güney kesitine yakın olan alandaki iki 
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farklı mekâna ait duvar öğeleridir. Bunlarda açmanın güneybatısında yer 
alan mekânın yalnızca iki uzantısı kısmen açığa çıkarken her iki duvarın köşe 
yaptığı kısım yuvarlatılmış özellikler sergilemektedir. Bu açmayı ilginç kılan 
ise her iki yapının kuzeyinde yoğun bir şekilde ele geçirilen hayvan kemikleri 
kalıntılarıdır. Açma içerisinde Harbetsuvan’da ele geçirilen kemik kalıntıları 
içerisinde en yoğun buluntu veren açmadır. Anakaya seviyesine kadar 
derinleşmiş olan açmada yüzey toprağından itibaren karşımıza açmanın mekân 
duvarları dışından kuzey kesimin tamamına yayılan çok sayıda yoğun hayvan 
kemikleri bu alanın olasılıkla atık alanı olarak kullanıldığını göstermektedir. 

K-10 Açması
K-10 Açması, DB yönünde 5 m. ve KG yönünde 5 m. olarak açılmış bir 

açmadır (Resim: 12). Söz konusu açma höyük alanın güney tarafında yer 
almaktadır. K-10 açması kaçak kazı tahribatının yaşandığı bir açma olup 
söz konusu tahribatın diğer açmalara göre en yoğun yaşandığı alan olarak 
gözlemlenmiştir. Açma içerisinde yer alan tahribat, açmanın orta bölümünden, 
açmanın batısından güneydoğusuna doğru uzanan KG yönünde 2.95 m, 
DB yönünde 2.30 m.lik bir alanı kapsayan ve yüzeyde görüldüğü kadarı 
ile yaklaşık 1.5 m. derinliğe sahip büyük boyutlu bir tahribattır. Yapılan 
temizlik çalışması sonrası tahribatın iş makinesi ile ana kaya seviyesine kadar 
yaşandığı, ana kaya üzerindeki izler ile belgelenmiştir.

K-10 açması içerisinden devam eden bir diğer kazı çalışması ise, bu 
alandan geçen yıl açma içerisinde yüzeyde bulunan dikmetaş parçasının 
devamının saptanmasına dönük olarak yürütülmüştür. Nitekim açma dışına 
kaçak kazı sonucu atılmış olarak bir adet dikmetaşa ait kalıntılar saptanmıştır. 
İlk gözlemlerimizin kaçak kazının en yoğun bulunduğu ana kaya seviyesine 
kadar olan bölümden çıkartılarak sökülüp atıldığı şeklinde olmuştur. Nitekim 
bu doğrultuda yapının merkezine ait olduğunu düşündüğümüz dikmetaşı 
çevreleyen yapının saptanmasına dönük olarak çalışmalar açma genelinde 
yürütülürken ilk olarak açmanın kuzeyinde kesite yakın bir yerde birbiri 
ile kesişip köşe oluşturan, her iki duvarında ante çıkıntıların bulunduğu 
duvar kalıntıları açığa çıkmıştır. Açma içerisinde saptanmış olan mekâna 
ait üçüncü duvarın açığa çıkması sonrası çalışmalar ağırlıklı olarak açmanın 
batı kesiminde varsa duvar uzantısının saptanmasına dönük olarak devam 
ederken bu alanda herhangi bir duvar öğesi saptanmamıştır. Yapı içerisinde 
devam eden çalışmalar ise kaçak kazı çukurunun kesitinde görebildiğimiz, 
örneklerini K-12, K-3, K-5 ve bir önceki yıl kazılan K-11 açmasında bildiğimiz 
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toprak dolgu üzerine taş döşeme ve taş plaka döşemeleri yapı tabanının kaçak 
kazı dışında kalan alanlarda saptanmasına dönük olarak yapılan çalışmalar 
sırasında, Locus 12 numaralı duvarın ön kesiminde taban düzenlenmesine 
yönelik çalışmalarda taş döşeme izleri saptanmıştır. 

K-12 Açması Kazı Çalışmaları
K-12 açması plankaresi 5x5 m. olarak açılmış bir açmadır (Resim: 13). 

Kaçak kazı tahribatının yaşandığı açma höyük alanın güney tarafında yer 
almaktadır. Aynı zamanda tahribat alanın da bir adet üst kısmı hafif yatık 
vaziyette, olasılıkla in-situ durumda olduğunu düşündüğümüz Dikmetaş 
parçasının yer aldığı görülmüştür. Kaçak kazı tahribat alanında yürütülen 
çalışmalar sırasında yüzeyde “T”  başının kırık olarak görüldüğü dikmetaşa 
ek olarak bunun hemen önünde ön kısmına doğru devrilmiş olan ikinci 
bir dikmetaş parçası daha ele geçirilmiştir. Bahsedilen bu dikmetaşın K-5 
açmasında olduğu gibi kült bir yapının merkezi ikinci dikmetaşıdır.

Açma içerisinde yürütülen çalışmalar esnasında Locus 4 olarak 
adlandırdığımız doğu duvarının uzantısının saptanmasına dönük olarak 
devam ederken aynı zamanda açmanın güneybatısında köşe yapan söz konusu 
duvar ile ilişkili yeni bir duvar açığa çıkartılmıştır. Açığa çıkartılan yeni duvar 
uzantısı Locus 9 numarası ile adlandırılırken, duvarın ön kesiminde seviye inme 
çalışmaları sırasında ana kayaya ulaşılmıştır. Diğer bir yandan bahsedilen alanda 
ana kaya üzerine hafif toprak dolgunun ardından doğrudan yerleştirilmiş söve 
taşı benzeri bir buluntu ele geçirilmiştir. Açma genelinde devam eden kazı 
çalışmalarında, daha öncesinde saptamış olduğumuz doğu ve güney duvarına 
ek olarak mekânın kuzey duvarı da açığa çıkartılmıştır. Mekânın taban seviyesine 
kadar dolgu toprağının kaldırılması sırasında karşımıza çıkan bir diğer önemli 
buluntu ise mekânın farklı yapı evrelerine ait dikmetaşın devşirme malzeme 
olarak kullanıldığı saptanmıştır. Mekânın doğu duvarının ve açmanın kuzeyine 
yakın kesimindeki dizilerinden en altta yer alan iki adet dikmetaş parçasının 
daha önceki bir evreye ait yapının dikmetaşının daha sonraki evredeki kırılarak 
devşirme olarak kullanıldığını, bu sonuçla kendi içinde iki farklı yapı evreli 
bir yerleşim olduğunun kanıtı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kesit çalışmaları 
sırasında bir adet üzerinde geometrik motiflerin yer aldığı taş plaka ele 
geçirilmiştir. Üzerinde yer aldığı bezeme motifin benzeri örnekler Türkiye’de 
Cafer Höyük13, ve Cheikh Hassan’dan da bilinmektedir14.

13 Aurenche ve Kozlowski, 1999: 214.
14 Aurenche ve Kozlowski, 1999: 219.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Harbetsuvan Tepesi, Karahan Tepe’nin uydu bir yerleşimi ya da Karahan 

Tepe’nin son evrelerinde ondan kopmuş bir kült merkezi gibi durmaktadır. 
Yapılan kazılarda, açığa çıkan yapıların kült yapıları olduğu ve bu kült 
yapılarının da en az iki evreli olduğu anlaşılmaktadır. İlk evre mimarisinde 
kullanılan yekpare taşların yontu işçiliği ikinci evre mimarisindeki işçiliğe 
göre çok daha kalitelidir. Bu nedenle en azından birinci evre mimarisinin 
Karahan Tepe’deki taş ustaları tarafından ya da onların kontrolünde yapılmış 
olduğunu tahmin edilmektedir.

2017 yılında başlanan Harbetsuvan Tepesi kazı ve temizlik çalışması 
sonucunda, yakın zamanda kazılmış kaçak kazı alanları dışında, daha çok 
geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde tahribat yapıldığı tespit edilmiştir. 
2017 yılındaki kazılar daha çok örenyerine yapılmış olan tümülüs mezarların 
bulunduğu yerlerde gerçekleştirilmiştir. Bu alanlarda, yoğun olarak kaçak 
kazılar yapılmış ve bazı açmalarda ana kayaya kadar inilmiş olduğu 
görülmüştür. Ören yerinin doğu ve batı sırtlarında bulunan iki tümülüs daha 
geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem 
kült merkezine zarar vermiştir. Yakın zamanda kazılmışolan kaçak kazı 
çukurlarında ise daha çok karşılıklı duran iki dikilitaşın arası eşelenmiştir. Bu 
tarzdaki kaçak kazı çukurları yaklaşık 1-2 m. derinliğinde, 1,5-2 m. çapındadır.

Harbetsuvan kazısında ele geçirilen uçlara bakıldığında, bunların daha 
çok büyük uçlar olduğu anlaşılmaktadır. Karahan Tepe’de ele geçirilen 
Nemrik tipi okuçlarına Harbetsuvan Tepesi’nde rastlanmamıştır.

Harbetsuvan Tepesi mimarisi, Göbekli Tepe II. tabaka mimarisi ile 
benzerdir. Ancak, Göbekli Tepe II. tabakada görülmeyen mekân girişi 
Harbetsuvan Tepesi’nde karşımız çıkmaktadır. Mekân girişi şimdiye kadar 
sadece Göbekli Tepe’nin III. tabakasında bir örnek olarak mevcuttur15. 
Harbetsuvan’daki heykeltraşlık eserlere bakıldığında ise, Karahan Tepe ve 
Göbekli Tepe’de ele geçirilmiş olan eserlerle benzer özellikler taşıdıkları 
görülür. Sonuç olarak, Harbetsuvan kazısının daha şimdiden ilk kazı 
sezonunda umut verici buluntular sergilemesi ve bölgedeki Çanak Çömleksiz 
Neolitik Dönem B evresini aydınlatması açısından bilim dünyasına yeni 
bilgiler kazandıracağı düşünülmektedir.  

Yapılan kazı çalışmaları sırasında tüm açmalar içerisinde mimari 
öğeler açığa çıkartılmış aynı zamanda kaçak kazının tahribat düzeyleri 

15 Schmidt 2013: 81, res.10.
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de saptanmıştır. Bu anlamda en yoğun tahribat K-10 açması içerisinde 
görülmektedir. Ana kaya seviyesine kadar iş makinesi ile kazıldığı mevcut 
bulgulardan belgelenmiştir. Bir diğer yoğun tahribatın yaşandığı alan ise 
K-12 ve K-5 açmasıdır. Her iki açma içerisinde açığa çıkartılan merkezinde 
yer alan iki adet dikilitaşında zarar gördüğü saptanmıştır.

2018 yılı kazı çalışmaları dâhilinde yürütülen bir diğer çalışma ise kazılan 
alanlardan açığa çıkan dolgu toprağının tamamın elenmesi işlemidir. Bu 
doğrultuda iki farklı alana Locus etiketleri ile bırakılan toprak öbeklerinin 
tamamı elenmiş, aynı zamanda kazı başlangıcında da önceki yıla ait 
topraklarında tamamının elenmesi işlemi yapılmıştır. Titiz ve dikkatli bir 
şekilde yürütülen elek çalışmalarında çok sayıda Neolitik Döneme ait farklı 
malzemelerden yapılmış farklı özelliklerde boncuklar, ok uçları, mızrak uçları, 
dilgi ve yonga gibi obsidyen ve çakmaktaşından aletler ele geçmiştir. 2018 
yılı kazı çalışmaları sırasında K-12, K-5, K-13 açmalarında yapılan çalışmalar 
sırasında yerleşim yerinin en az iki evreli yapı katına sahip olduğu saptanırken 
aynı zamanda üçünü bir evreye ait olabilecek bulgu izlerine de rastlanmıştır.
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Harita 1: Şanlıurfa Bölgesi’nde bulunan Neolitik merkezlerin yerleri.

Harita 2: 2017 ve 2018 yılı açmalarını gösteren harita.
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Resim 1: Harbetsuvan Tepesi’nin kuzeyden genel görünümü (Foto. B. Çelik).

Resim 2: K11 Açmasından ele 
geçirilen kabartma-
lı dikilitaş (Foto. B. 
Çelik).



..............................................................................................................  351

Resim 3: K11 Açmasında yer alan mekânın duvarları ve giriş bölümü (Foto. B. Çelik). 

Resim 4: K7 açmasının kuzeybatı köşesindeki kaçak kazı çukurunda yer alan iki dikilitaş 
(Foto. B.Çelik).
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Resim 5:  K4 Açmasının havadan genel görünümü (Foto. B.Çelik).

Resim 6: K4 Açmasından falluslu heykel parçası (Foto. B.Çelik).
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Resim 7: K4 açmasında yarısı duvarda bulunan bir dikilitaşın görünümü (Foto. B.Çelik).

Resim 8: K-1 açmasının sezon sonu havadan görünümü (Foto. B.Çelik).
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Resim 9: K-3 açması sezon sonu havadan görünümü (Foto. B. Çelik).

Resim 10: K-5 ve K-13 açmalarının havadan genel görünümü (Foto. B. Çelik).
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Resim 11: K-9 açmasının havadan genel görünümü (Foto. B. Çelik).

Resim 12: K-10 açmasının havadan genel görünümü (Foto. B. Çelik).
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Resim 13: K-12 açmasının havadan genel görünümü (Foto. B. Çelik).
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2018 YILI
ÇALIŞMALARI

V. Belgin DEMİRSAR ARLI*

İznik Çini Fırınları Kazısı’nın 2018 yılı çalışmaları,  İstanbul Üniversite-
si öğretim üye ve öğrencilerinden oluşan ekiple, Bakanlık Temsilcisi olarak 
Adıyaman Müzesi’nden Fatma Savsar’ın katılımı ile 10 Temmuz tarihinde 
başlamış ve 12 Eylül tarihinde tamamlanmıştır. 2018 yılı çalışmaları Bakanlık 
ödeneği dışında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordi-
nasyon Birimi1 tarafından desteklenmiştir.

ALAN ÇALIŞMALARI
2018 kazı sezonunda, BHD kodlu kazı alanında çalışmalar A7, B7 ve C7 

plankarelerinde gerçekleştirilmiştir. Ancak bu yıl ortaya çıkarılan kültür var-
lıklarının yayılım alanlarına göre önceki yıllarda çalışılan A8, B8 ve C8 plan-
karelerinde de (bir önceki yıl planlandığı gibi) çalışma yapılmasına gereksi-
nim duyulmuştur. Ayrıca, F10, F11 ve G10, G11 plankarelerinde düzenleme 
çalışmaları yapılmıştır (Çizim: 1-Resim: 1).

B7 ve A7 plankarelerinde, bir önceki  sezon çalışmalarında tespit edilen  
üç farklı döneme ait tabakalaşmanın devam e iği gözlemlenmiştir. Geçen 
yılki raporumuzda da belir iğimiz gibi, yüzeye yakın yerde 2013 yılında 
kamulaştırılan parseldeki çağdaş konutun temel kalıntısı, bu kalıntının 
ikinci bir katman olarak bir önceki yapıya ait olması muhtemel başka bir 
temel kalıntısının üzerine inşa edildiği, devamında da her iki temel katma-
nının da fırınlarla aynı döneme tarihlenen bir duvar kalıntısının üzerine 
oturduğu görülmüştür. Geçtiğimiz kazı sezonunda da yaptığımız şekilde 
korunması gerekli kültür varlığı niteliklerine haiz olmayan iki katman te-
mel kalıntısı, kazının ilerleyişiyle doğru orantılı olarak ölçü, çizim ve fo-
toğraflama işlemlerinden sonra ortadan kaldırılmış, fırınlarla çağdaş du-

* Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölü-
mü,  İstanbul/TÜRKİYE, beldemar61@yahoo.com

1 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından des-
teklenmiştir. Proje ID 30679.
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var kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. B8 plankaresinde ortaya çıkarılan tuğla 
zeminle birlikte bu sezon ortaya çıkarılan iki fırının çevre duvarı ve zemin 
kotu tespiti tamamlanmıştır.

Temizlik ve karolaj işlemlerinin ardından, kazı çalışmalarına B7 planka-
resinde başlamıştır. Plankarenin doğu bölümünde yapılan kazı çalışmala-
rında (-0,70m. kotuna kadar) dolgu toprak temizlenmiş, devamında (-0,75m. 
kotunda) fırın kalıntısına işaret eden yoğun kırmızı tuğlalı bölümle karşı-
laşılmış ve bu noktada plankarenin kazısı batı bölümüne kaydırılmıştır. Bu 
bölümdeki çalışmalar -0,60m. kotuna kadar dolgu toprak tabakasında sür-
dürülmüş, plankarenin güneydoğu bölümünde de olduğu gibi doğu-batı 
doğrultulu kuru duvarın, plankarenin güneybatı bölümünde de devam e iği 
anlaşılmış söz konusu duvar fotoğraflanıp kaldırılmıştır. 

Plankarenin güneydoğu bölümünde ortaya çıkan yoğun kırmızı tuğla-
lı bölümün (1,75x2,65m. ölçülerinde) tahminen fırın pişirim odasına ait bir 
zemin döşemesi olduğu görülmüş, yukarıda belirtildiği gibi tespiti yapılan 
ikinci katman bu kuru duvarın fırın pişirim odasını tahrip ederek yapıldığı 
anlaşılmıştır. 

Plankarenin kuzeybatı bölümünde ise, -0,60m. kotunda yine aynı şekilde 
fırın pişirim odasına ait çok az bir bölümü ayakta kalmış oval formu işaret 
eden bir çeper ile karşılaşılmıştır. Ortaya çıkan bu çeperin hatlarını belirleme 
çalışmaları sırasında -0,70m. kotunda, 2m. çapında foseptik çukuru ortaya 
çıkmıştır. Devamında da bu foseptik çukurunun B7 plankaresinin güney ve 
kuzey bölümünde ortaya çıkan fırınlardan kuzeydekinin üstüne denk geldi-
ği ve iki fırını da tahrip ederek yapıldığı görülmüştür. 

Bahsi geçen plankarede bulunan 9 numaralı fırının ateşhane bölümü üst 
kısımdan itibaren kademe kademe boşaltılmaya başlanılmıştır. Ateşhanenin 
içinin boşaltma çalışmaları sırasında, ateşhanenin kuzeyinde ortaya çıkarılan 
foseptik kuyusunun, ateşhane kuzey duvarını önemli ölçüde tahrip e iği gö-
rülmüştür. Ateşhanenin kuzey ve güney bölümünde birer tane olmak üzere 2 
adet hazne ortaya çıkmıştır. Bu haznelerin iç kısımlarında kül olduğu görül-
müştür. Fırının ölçüleri 2,37x1,57m. yükseklik 1,83m. ağız kısmı 0,78x0,70m.
dir (Resim: 2)

B8 plankaresinin kuzeybatı bölümünü de içine alacak şekilde B7 plan-
karesinin kuzeydoğusunda yapılan çalışmalar sonucunda foseptik kuyusu 
tarafından önemli ölçüde tahrip edilmiş başka bir fırın ateşhanesinin ağız 
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kısmı ortaya çıkartılmıştır. 8 numaralı fırın olarak adlandırılan, düzgün bir 
ağız formu veren ve batıya doğru ilerlediği iç çeperin durumundan dolayı 
anlaşılan fırın ateşhanesinin foseptik kuyusunun tahribinden sadece ağız ve 
kuzey duvarının kurtulduğu tespit edilmiştir. Bu fırın ateşhane ve pişirim 
odasıyla ilgili çalışmalar 2019 kazı sezonunda tamamlanacaktır. Bu plankare-
de ağırlıklı olarak fırın malzemeleri, yarı mamul ve kırmızı hamurlu seramik 
buluntulara rastlanmış olup, beyaz hamurlu çini ve seramik buluntuların di-
ğerlerine oranla daha az miktarda olduğu görülmüştür (Resim: 3).

A7 plankaresindeki çalışmalarda, güneybatı bölümünde (-0,80m. kotun-
da, 2,35m. uzunluğunda, 0,14m. genişliğinde),  doğu-batı yönlü pişmiş top-
rak su yolu tespit edilmiştir (Resim: 4a). 

1980’li yıllardan itibaren kazısı peyderpey gerçekleştirilen C7 plankare-
sinde ise çalışmalar kuzey ve kuzeybatı bölümde gerçekleştirilmiştir. Bu bö-
lümde  -2.00m. kotunda, daha önceki yıllarda C8, C9 plankarelerinde ortaya 
çıkan doğu-batı doğrultulu tuğla taş örgülü kuru duvarın C7 plankaresinin 
kuzey bölümünde de devam e iği görülmüştür. Söz konusu plankaredeki 
çalışmalarda -3,55m. kotunda bol miktarda sırlı ve sırsız slip tabak parçaları-
na rastlanmıştır. Ayrıca BHD kazı alanın batı sınırını oluşturan istinat duva-
rının plankarenin sınırları içindeki bölümüne de çökme riskine karşı istinat 
duvarı yapılmıştır (Resim: 4b).

B8 plankaresinin güneydoğu bölümünde, 2017 yılı kazı çalışmaları sıra-
sında ortaya çıkarılan 1,30m. çapında, sadece birkaç sıra çeper duvarının kal-
dığı görülen foseptik kuyusunun batısında, plankaredeki fırın ateşhanesinin 
(7 numaralı) güneyinde, fırınlarla çağdaş harçlı zemini tahrip ederek yapıldı-
ğı anlaşılan başka bir foseptik çukuru kalıntısı tespit edilmiştir.  Bol miktarda 
seramik veren bu bölüm ortaya çıkarılmış ve temizlenmiştir (Resim: 4c).

Her yıl olduğu gibi, bu sezon da kazı alanının iklimsel şartların etkisiyle 
bozulan bölümlerinde düzenleme çalışmaları sırasında F10-F11 plankarele-
rinde güneye doğru devam eden suyolunun, G10-G11 plankarelerinde ise 
aynı şekilde mevsimsel şartlarla bozulan duvar izlerinin ve zeminlerin dü-
zenleme çalışmaları yapılmıştır. 

Kazı çalışmalarının ardından ortaya çıkar ığımız taşınmazların koruma 
çalışmalarına geçilmiştir. Bu birimler, özellikle de fırınlar, gerekli sertleştir-
me çalışmalarının ardından, kazı sezonu sonunda çok daha sağlıklı ve düz-
gün koruganlarla kapatılmıştır (Resim: 4d).
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ENVANTER ÇALIŞMALARI
2018 yılı kazı sezonu sonunda ortaya çıkarılan parçalar arasından form 

ve desen özelliklerine göre seçilen toplam 369 parçanın detaylı envanter fiş-
leri hazırlanmıştır. Bunlardan 20 tanesi müze için seçilmiş ve alınmış, kalan 
parçalar ve etütlük malzeme listelenerek İznik Müzesi uzmanları ve Bakan-
lık Temsilcisi nezaretinde depoya yerleştirilmiş, depo mühürlenmiş ve anah-
tarları Müze Müdürlüğü’nce teslim alınmıştır. Tüm bunların yanı sıra daha 
önceki kazı sezonlarında olduğu gibi bu yıl da yoğun miktarda ele geçirilen 
fırın malzemesi ve kırmızı hamurlu sırsız/sırlı seramik parçaları plankarelere 
ve türlerine göre tasnif edilerek kasalanmış, toplam 103 kasa etütlük malze-
me kazı alanında koruma altına alınmıştır. 

Daha önce de zaman zaman vurgulandığı gibi, kazı alanında Osmanlı Dö-
nemine ait çini ve seramikler dışında farklı dönemlere ait buluntularla da sık-
lıkla karşılaşılmaktadır. 2018 kazı sezonunda ele geçirilen geç Roma, erken 
Bizans dönemlerine ait kandil de bunlardan biridir. Kalıpla oluşturulmuş 
basık küre formunda yağ hazneli bu kandil, fitil deliğinin çok az bir kısmı ve 
kulpu dışında tüm ele geçirilmiştir. Diskus çevresi çukur olup gövde kısmı 
çizgisel bezemelidir (Resim: 5).

Son dört yılın fırın malzemeleri, yoğunluk ve çeşitlilikleriyle üzerlerinde 
ayrıca durulmayı gerektirmektedir. Şimdiye kadar tanımadığımız türde pek 
çok malzeme ile karşılaşılmıştır. Baskı ve boya ile oluşturulmuş, çeşitli motif-
lerle hareketlendirilmiş tablalar bunlar arasında ilginç bir grup olarak dikkat 
çekmektedir. Özellikle kırmızı hamurlu kapların pişirim sırasında birbirine 
yapışmasını önlemek için aralarına yerleştirilen üçayaklar gerek formları, 
gerekse üzerindeki damga ve bezemeleriyle önemli bir grup oluşturmakta-
dır. Bu kazı sezonunun en ilgi çekici fırın malzemelerinden biri de yüzeyde 
bulunan bir üçayaktır. Bej renkli gözenekli hamurlu olan bu üçayağın sivri 
olması gereken uç kısımlarının büyük oranda aşındığı, ortasında ise şeffaf sır 
bulaşığı olduğu görülmektedir (Resim: 6).

Bu sezonun sırlı tuğlalarının, geçen üç yılınkilerle kıyaslandığında onlar 
kadar zengin olmadıkları görülür. Fakat yine de hatırı sayılır miktarda parça 
ele geçmiş, bunların ön değerlendirilmeleri formlarına göre yapılmıştır. Sırlı 
veya sırlanmamış bu tuğlaların genelde dikdörtgen, kare, üçgen ve altıgen 
formlu oldukları görülür. Çeşitli formlarda ve yarı mamul nitelikteki sırlı/
sırsız tuğlalara bu yoğunlukta rastlanılması, özellikle İznik’teki erken dönem 
çini ve seramik üretiminin yeniden yorumlanmasını gerekli kılmıştır (Resim: 
7).
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Önceki yıllarda da örneklerine rastlanılan, ancak son üç kazı sezonunda 
çok sayıda ele geçirilen süzgeçli testi parçalarından 2018 kazı sezonunda da 
ele geçmiştir. Küremsi gövdeli bu testilerin ve parçalarının astarlı ve yine bü-
yük bölümünün gövde kısımlarının yivlerle dekorlu olduğu görülmektedir. 
Bu testilerin bazıları düz bazıları ise yüksek ayaklıdır. Süzgeçli bu testilerin 
bir kısmı da bitkisel ve geometrik bezemelidirler. Çoğunlukla yeşil ve firuze 
tonlarında sırlanan bu testilerin üretimine işaret eden kalıplara daha önceki 
yıllarda olduğu gibi 2018 kazı sezonunda da rastlanmıştır2 (Resim: 8).

Kırmızı hamurlu örneklerle devam edildiğinde, A7 plankaresi buluntusu 
bir çift lazımlıktan söz etmek gerekir. Önceki kazı sezonlarında ele geçen la-
zımlıklardan3 daha dar çaplı ve kulpsuz olan bu örnekler, çocuk lazımlıkları 
olmalıdır. İZN/18 BHD A7 TR4 envanter numaralı olanın ağız çapı 15cm. dip 
çapı 6.2cm. yüksekliği 19.5cm.dir. Kırmızı hamurlu, düz dipli, dipten yukarı 
doğru genişleyen şişkin gövdeli, dışa dönük kenarlıdır. Dışı sırsızdır. İçi ve 
ağız kısmı astar üzerine yeşil sırla sırlanmıştır. Eksik kısımları alçı tümleme-
lidir.  İZN/18 BHD A7 TR6 envanter numaralı lazımlık da form açısından di-
ğerinin eşi olup yaklaşık olarak aynı ölçülerde üretilmiştir. İçi ve kenar kısmı 
yeşil sırlıdır. Gövde kısmında yoğun sır bulaşığı mevcu ur. Bu parçanın da 
eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir (Resim: 9).

Erken Osmanlı seramiklerinin bu yıl öne çıkan grubunu sırlı ve sırsız slip 
tekniğinde dekorlu seramikler oluşturmaktadır. Bu buluntuların neredeyse 
tamamı C7 plankaresinde ele geçirilmiştir. Çoğunluğu çukur kâse formunda 
olan bu kapların büyük bölümü sırsızdır. Gerek sırlı, gerekse sırsız kaplarda 
belli bezeme kalıplarının tekrarlandığı görülmektedir. Bunlardan en yaygın 
karşılaştığımız bezeme kompozisyonu merkezde iri bir çiçeğin bulunduğu, 
gövdenin dalgalı kıvrık dalların taşıdığı stilize desenlerle çevrelendiği kur-
gu oluşturmaktadır. Gövdenin rumi, palmet ve lotuslu geçmelerle bezendiği 
örnekler dışında, kabın merkezinden dikey veya çarkıfelek şeklinde dağılan 
sapların taşıdığı stilize motiflerle oluşturulan kompozisyon türevlerine de 
sıkça rastlanmaktadır. Bezemenin yalnızca beyaz astarla yapıldığı bu örnek-
ler dışında boyalı slip tekniğinin uygulandığı tabak ve kâseler de aynı plan-
karenin buluntuları arasında yer almaktadır (Resim: 10-11). 

2 Bu konuda detaylı bilgi için bakınız: V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2017 Yılı 
Çalışmaları”, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.1,  Ankara 2019, 349, 350, 356.

3  V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2016 Yılı Çalışmaları”, 39. .Kazı Sonuçları Top-
lantısı, C.3,  Bursa 2018, 457, Resim 10.
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Mavi-Beyaz, Şam İşi ve Rodos İşi olarak tanınan beyaz hamurlu seramik-
ler, kırmızı hamurlu seramiklerle oranla daha az olsalar da aralarında çok 
özel parçalar bulunmaktadır. 

Mavi-Beyaz dekorlu seramiklerin bu kazı sezonunda ele geçen en ilgi 
çekici örneklerinden biri B7 plankaresinde bulunmuştur. Hamur ve desen 
özellikleri bakımından 17. yüzyıl üretimi olduğu anlaşılan çan formlu bu 
parçanın hem dış, hem de iç kısmı bezemelidir. Dış yüzeyi al a ve üs e çift 
sıra kalın çizgiyle sınırlanmış olup orta kısmında  tek sıra halinde serbest elle 
oluşturulmuş balıklı bordür bezemeyi oluşturmaktadır. Parçanın iç kısmında 
ise aynı balık motifleri serbest düzende iki sıra halinde dolanmaktadır. Form 
açısından benzerleriyle kıyaslandığında bunun yüksek ayaklı bir kabın ayak 
kısmı olabileceği düşünülse de iç kısmının dekorlu oluşu bu konuda soru 
işareti oluşturmaktadır (Resim: 12). 
İznik’te en kaliteli örnekleri 16. yüzyılda üretilmiş olan beyaz hamurlu 

seramiklerin yerini 17. yüzyıldan itibaren kullanılan hammaddelerin oran-
larında değişime bağlı olarak daha gözenekli hamurlu, kaba dekorlu, mat 
sırlı seramiklerin aldığının da burada bir kez daha altı çizilmelidir. Yukarıda 
değinilen ve nispeten daha kaliteli işçilik gösteren örnek dışında, B7 planka-
resinde ele geçirilen bir grup seramik artığının da 17. yüzyıl üretimi olduk-
ları anlaşılmaktadır. Geneli Rodos İşi olarak bilinen teknikte dekorlu olan 
bu seramiklerde 16. yüzyıla özgü natüralist bitkisel kompozisyonlar dışında 
farklı kompozisyon denemeleri ile de karşılaşılmaktadır. Şişkin gövdeli ayak 
çevresi zikzaklı bordürle çevrelenmiş gövde kısmı kalın siyah konturlarla 
oluşturulan  bulut motifleri ile bezenmiş olan vazo parçalarını da bu gruba 
dahil etmek mümkündür. Mavi ve yeşille renklendirilen bu motiflerin etra-
fında oldukça belirgin boya akmaları olduğu gibi sır da yeşilimsi görünüm 
almıştır (Resim: 13)

Farklı kazı sezonlarında alanın muhtelif bölgelerinde ele geçirilen figürin-
lere 2018 yılında üç örnek daha eklenmiştir. Bunlardan iki tanesi hem görü-
nüm hem de boyut açısından 2009 ve 2011yılında ele geçenlerle4 çok benzeş-
mektedir. Siyah boya ile renklendirilen şeffaf sırlı örnek diğerlerinden hem 
görünüm hem de boyut açısından farklıdır (Resim: 14)

4 V.Belgin Demirsar Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı 2009 Yılı Çalışmaları”, 32.Kazı Sonuçları Top-
lantısı, C.4, Ankara  2011, 54;  “İznik Çini Fırınları Kazısı 2011 Yılı Çalışmaları”, 34.Kazı Sonuçları 
Toplantısı, C.3, Çorum 2013, 338.
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2018 kazı sezonu, son üç kazı sezonunda olduğu gibi çini buluntular açı-
sında da zengin bir yıl olmuştur. Ele geçirilen çini parçalarının bir kısmı ön-
ceki yıllarda ele geçirilen örneklerle uyumlu olduklarından kazı deposunda-
ki etütlük  çini parçalarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Böylelikle aynı kom-
pozisyona ait çini parçaları bir araya getirilerek bunların fotoğrafları çekilmiş 
ve desen çizimleri yapılmıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısına ait olan ve Rodos 
İşi olarak bilinen teknikte sıraltına kobalt mavisi, mercan kırmızısı ve yeşil 
renklerde dekorlu çinilerin kaliteli örnekleri, 2018 yılı çini buluntuları ara-
sında da yer almaktadır. Bunlardan B7 plankaresinde ele geçirilen ocak veya 
niş köşeliği olarak üretildiği tahmin edilen çini pano, form açısından ilgi çe-
kici bir örnektir. Bir kenarı yerleştirileceği alana uygun olarak dilimli kemer 
şeklinde olan bu çininin dilimli kenarı örgülü bordürle çevrelenmiştir. Bu 
bordürü çevreleyen yeşil bant üzerinden yükselen sapların taşıdığı bitkisel 
kompozisyonun üs e kesilmesi, bu panonun devamı olduğunu göstermek-
tedir (Resim: 15)

Bir diğer husus da son üç kazı sezonunda ele geçen Mavi-Beyaz teknik-
te dekorlu, 17. yüzyıl özelliği gösteren bordür ve karo çinilerin çeşitli yapı-
larda ve koleksiyonlarda karşılaşılan benzerlerinin Kütahya üretimi olarak 
nitelendirilmiş olmasıdır. Gerek bu konuya çözüm aramak gerekse İznik’te 
ele geçen çinilerin karakterizasyonlarının daha iyi belirlenmesi için kazı bu-
luntuları arasından seçilen bir grup çini üzerinde portatif XRF (pXRF) cihazı 
kullanılarak hamur, boya ve sır analizleri yapılmıştır5. Elde edilen bu veriler 
ışığında kazı buluntusu çiniler hakkında tanıtıcı bir bildiri hazırlığına da baş-
lanmıştır. 

Alan çalışması boyunca kazı evinde oluşturulan laboratuvar biriminde ele 
geçirilen tümlenebilir nitelikteki seramik buluntuların ince temizlik ve alçı 
tümlemeleri yapılmıştır. Bu kazı sezonunda 16 eser tümlenmiştir.

5 Gulsu Simsek-Belgin Demirsar Arli-Sennur Kaya-Philippe Colomban, “On-site pXRF analysis of 
body, glaze and colouring agents of the tiles at the excavation site of Iznik kilns” Journal of the 
European Ceramic Society, Volume 39, Issue 6, June 2019, pp. 2199-2209.
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Çizim 1: 
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Resim 1: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda 2018 sezonunda çalışılan alanların genel görünüşü.

Resim 2:  İZN/18 BHD Kazı Alanı B7 plankaresinde ortaya çıkarılan 9 numaralı fırın.  
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Resim 3:  İZN/18 BHD Kazı Alanı B7/A7 plankarelerinde ortaya çıkarılan 8 numaralı fırın.
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Resim 4a: İZN/18 BHD Kazı Alanı A7 plankaresinde ortaya çıkarılan su yolu.
Resim 4b: İZN/18 BHD Kazı Alanı C7 plankaresinin çalışma sonundaki görünümü.
Resim 4c: İZN/18 BHD Kazı Alanı B8 plankaresinde ortaya çıkarılıp temizlenen foseptik 

kuyusu.
Resim 4d: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda sezon sonunda koruma amaçlı yaptırılan korugan-

lar ve alanın görünümü.

Resim 5: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda ele geçirilen kandil.
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Resim 6:  İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda ele geçirilen fırın pişirim malzemeleri. 

Resim 7: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda ele geçirilen sırlı ve sırsız tuğla örnekleri.
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Resim 8: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda ele geçirilen baskı dekorlu parçalar.

Resim 9: İZN/18 BHD A7 plankaresinde  ele geçirilen bir çift lazımlık.
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Resim 10: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda ele geçirilen slip  teknikli  sırsız kase ve tabaklar.

Resim 11: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda ele geçirilen slip  teknikli  sırlı ve boya dekorlu  
kase ve tabaklar.
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Resim 12: İZN/18 BHD B7 plankaresinde ele geçirilen ma-
vi-beyaz teknikte dekorlu balık figürlü parça.

Resim 13: İZN/18 BHD B7 plankaresinde ele geçirilen Rodos İşi olarak tanınan teknikten 
parçalar. 
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Resim 14: İZN/18 BHD Kazı Alanı’nda ele geçirilen figürinler.
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STRATONIKEIA VE LAGINA 2018 YILI 
ÇALIŞMALARI

Bilal SÖĞÜT*

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Eskihisar Mahallesi’nde yer alan Stratonikeia 
Antik Kenti’nde ve aynı ilçenin Turgut Mahallesi’nde bulunan Lagina Hekate 
Kutsal Alanı’nda 2018 yılı çalışmaları kapsamında kazı, konservasyon, 
restorasyon ve çizim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bunlara ilave olarak 
farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği, jeofi zik taramaları ve çevre 
düzenlemesi ile ilgili çalışmalar da yapılmıştır. Bu çalışmaların bir bölümü 
Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, bir bölümü ise Bakanlık Temsilcisi 
ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar farklı üniversitelerden öğretim 
elemanı, uzman ve öğrencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip ile 
sürdürülmüştür1. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ile Pamukkale Üniversitesi2 tarafından maddi 
olarak desteklenmiştir. 

2018 yılında Batı Cadde’de Gymnasion Propylonu ve Latrina, Kuzey 
Cadde’de Hierokles Heroonu ve Kuzey Şehir Kapısı girişinde yer alan Geç 
Antik Çağ Yapısı’nda kazı ve restorasyon çalışmaları devam etmiştir. Bunun 
yanı sıra Tiyatro, Batı Cadde, Kuzey Şehir Kapısı ve Kuzey Cadde ile Semerci 
Ömer ve Mustafa Tosun evlerinde rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon 
projelerine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca Lagina Batı Stoa, Tapınak 
ile Altar arasındaki Kilise ve kutsal alanın girişindeki apsisli yapıda kazılar 

* Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Pamukkale-Denizli/TÜRKİYE, bsogut@pau.edu.tr

1 Bu yıl Pamukkale, Selçuk, Adnan Menderes, Ankara, Ahi Evran, Muğla Sıtkı Koçman, Anadolu, 
Dokuz Eylül, Gazi ve Mersin üniversitelerinden arkeolog, sanat tarihçi, mimar, epigraf, kimyager, 
zoolog, botanikçi, jeolog ve antropolog öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler katkıda bulunmuş-
lardır. Bakanlık Temsilcisi olarak İzmir Müzesi Müdürlüğü’nden Sevim Arslan ve Denizli Müze 
Müdürlüğü’nden Şaban Kök görev almıştır. Kazıya katılan ve emeği geçen tüm ekip üyelerine 
tekrar teşekkür ederim. Ken  eki çalışmaları her zaman destekleyen ve bizleri yalnız bırakmayan 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Valiliği, Yatağan Kaymakamlığı, Muğla 
ve Yatağan Belediyesi ile EPOS7 Derneği’nin Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne şükranlarımı 
sunuyorum. 

2 Stratonikeia Beylikler Dönemi Selçuk Hamamı Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi 
Çalışmaları Pamukkale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından, 
2015KRM011 numaralı proje ile desteklenmiştir. Yakın ilgi ve destekleri için tüm yöneticiler ile 
idari personele çok teşekkür ederim. 
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yapılmıştır. Kutsal Alan içindeki tapınak ve kuzey stoa ile Mehmet Harman 
Bağ Evi’ne bağlı alanlarda rölöve çizimi ile restitüsyon ve restorasyon 
projelerine yönelik çalışmalar devam etmiştir.  Özellikle tapınakta yürütülen 
çalışmalar daha önceki yıllarda yapılan çalışmaların bir devamı niteliğinde 
olmuştur. Alandaki bu faaliyetlerin haricinde, kent içinde ve müzelerde 
Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog çalışmaları sürdürülmüştür3. 

1. STRATONİKEİA ÇALIŞMALARI
2018 yılında yıl boyu devam eden ve Stratonikeia’da yapılan çalışmaların 

tamamını ele alma imkanı olmadığından, burada sadece Kuzey Sütunlu Cadde 
başlangıcındaki Hierokles Heroonu ve Kuzey Şehir Kapısı girişinde bulunan 
Geç Antik Çağ Yapısı’ndaki kazılar ve diğer restorasyon çalışmalarının 
sonuçları hakkında genel değerlendirmelere yer verilecektir (Resim: 1).

1.1 Hierokles Anıtı Kazısı
2008 yılında kente girişi sağlayan Kuzey Şehir Kapısı’nın doğu girişi 

hizasında, Kuzey Cadde’nin doğu başlangıcında açığa çıkarılan Hierokles 
Heroonu’nun iç kısmında yapılan çalışmalarda kayrak taş duvarın 
kenarlarını çeviren tek sıra taban döşemesine rastlanmış ve çalışmalar 
burada sonlandırılmıştı4 (Resim: 2). 2018 yılında ise Heroon’un taban 
seviyesinin altında bulunan kültür katmanlarının tespiti için kontrol sondajı 
yapılmak istenmiş ve yapının iç batı kenarında 1x1 m.lik küçük bir sondaj 
ile başlayan çalışmalar önce güneye, daha sonra doğuda bulunan giriş 
kapısına kadar ilerletilmiştir5. Hierokles Heroonu’nda yapılan çalışmalar 
kentin tarihsel süreci açısından dikkat çekici ve önemli sonuçlar vermiş ve 
ortaya çıkan duvar ile buluntular, yapının inşa edildiği dönem ve öncesini 

3 Gösterdikleri yakın ilgi ve yaptıkları yardımlardan dolayı başta Muğla Müze Müdürü Sabiha Erir 
Pazarcı olmak üzere, Milas ve Bodrum Müze Müdürleri ve Uzmanlarına çok teşekkür ederim. 

4 Hierokles Anıtı’nın, dış cephesi mermer, iç kısmı dörtgen kireç taşı-kayrak malzemeden örülmüş 
ve yuvarlak formludur. Yapı dışta üç basamakla yükseltilmiş olup, iç kısma girişi doğudan sağlan-
makta ve buradaki yuvarlak mekanın duvarları kaliteli bir işçilik göstermektedir. Girişin bulun-
duğu doğu cephe 1. basamak seviyesinde ve diğer üç cepheden farklıdır. Yapının batı yönündeki 
basamakları üzerinde, Bizans Dönemi’nde eklenen devşirme mermer bloklarla yapılmış dörtgen 
bir bölüm yer almaktadır. B. Söğüt, “Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. KST 4, 2010, 271-275); 
B. Söğüt, Stratonikeia (Eskihisar) ve Kutsal Alanları, Stratonikeia Çalışmaları 5, İstanbul, 2019, 81.

5 Alanda yapılan çalışmalarda çok sayıda, Geç Tunç Çağı/Miken Dönemi, Demir Çağı, Arkaik, 
Klasik ve Hellenistik Dönemlere ait seramik parçaları ile birlikte 5 adet ağırşak, 2 adet demir çivi, 
8 adet de sikke bulunmuştur. Bunlara ek olarak üretim atığı olarak nitelendirilebilecek kiremit 
parçaları da ele geçmiştir. Ayrıca toprak içerisinde yanmış hayvan ve az miktarda da insan kemi-
ğine rastlanmıştır.
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aydınlatmıştır. Kazılar sırasında ele geçirilen buluntuların yoğun olarak 
yapının temel duvarlarından itibaren içe doğru 1 m.lik kısma yayılmış 
olduğu gözlemlenmiştir. Temel bloklarını yerleştirmek için kazılan ve sonra 
tekrar doldurulan kısımdaki buluntular, Geç Tunç/Miken ve Demir Çağları 
ile Arkaik, Klasik, Hellenistik Döneme tarihlenen seramik parçaları ile 
(Resim: 3), M.Ö. 1. yy.a tarihlenen sikkelerden oluşmaktadır6. Bu buluntular, 
Stratonikeia antik kentinin bu kısmındaki tarihsel süreç ile temelin yakınında 
bulunan 1 m. genişliğindeki alanın, kazılması ve temelin örülmesi sonrasında 
çevresinin doldurulması esnasında karıştığını göstermektedir. 

Doğuya doğru –Heroon giriş kapısına- devam eden çalışmalar sırasında, 
kayrak taş taban üst seviyesinden 0,31 m. derinliğe ulaşıldığında, ortalama 
0,15 m. çapındaki yuvarlak şekilli moloz ve kırık taşlardan yapılan ve 
toprak harçla örülen temel seviyesinde korunmuş L biçimli bir duvar 
kalıntısına rastlanmıştır. Doğudaki girişe 0,32 m. mesafede sonlanan bu 
duvarın devamının, heroonun temelinin yapıldığı sırada tahrip edildiği 
düşünülmektedir. Doğu-batı yönlü olan duvarın üzerine kuzeybatı-
güneydoğu yönlü bir başka duvar daha inşa edilmiş ve üst ko  a yer alan bu 
ikinci duvarın içinde bağlayıcı olarak kireç harcı kullanılmıştır. Bu duvarın 
taşlarının anıtın temel taşlarına direkt temas etmekte olduğu için sıkıştırılmak 
suretiyle anıtın kenardaki taban taşlarının altına itildiği ve heroondan 
sonraki bir tarihte yapıldığı düşünülmektedir. Duvarın üzerinde bulunan 
harç kalıntıları da bu savı destekler niteliktedir. Böylece bu duvarın, kuzey 
ve güney kenara bitişik kireç harçlı seki şeklindeki bölüm ile birlikte Erken 
Bizans Dönemi kullanımı esnasında yapılmış olabileceği düşünülmektedir.

Heroon’un batıdaki temel duvarından başlayarak, doğuya doğru 1 m.den 
sonraki kısımda yapılan kazılarda, yukarıda belirtilen karışıklığın olmadığı 
ve dönemlerin net olarak tabakaları ile korunduğu görülmüştür. Bu orta 
kısımda, üs  eki 0,45 m.lik bölümde malzemelerin Geç Hellenistik Dönem 
ve öncesine ait olduğu, 0,45 m.nin altındaki tabakanın (Geç Tunç Çağı yanık 
tabakasının altında olan katman) daha homojen bir yapıda ve yalnız Miken 
Dönemine ait olduğu anlaşılmıştır. Böylece Augustus Döneminde anıt inşa 
edilirken, zeminin ortada kalan bölümünün kazılmadığı, yalnızca temeli inşa 
etmek amacıyla bu çekirdek bölgenin etrafının ve üst yüzeyin kazıldığı, bu 

6 Buradaki sikkeler kayrak taştan yapılan tabanın üst seviyesinden 0,75 m derinliğe kadar olan bö-
lümde ele geçmiş ve daha aşağıda sikke buluntusuna rastlanmamıştır. Temel kenarı yakınlarında-
ki sikkelerin çoğu Geç Hellenistik Dönem’e ait olup, bu durum Heroon’un yapıldığı tarih ile de 
örtüşmekte ve mimari bezemeler ile tarihlenen yapının inşa dönemini desteklemektedir.
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kazı esnasında temelin olduğu bölüm ile üst yüzeyin karıştığı ancak orta alt 
bölümün orijinal olarak korunmuş olduğu anlaşılmaktadır. Alanda ele geçen 
ağırlık ve ağırşakların çoğunluğunun Geç Tunç Çağı yanık tabakasının alt 
kısmında bulunması ve Geç Tunç/Miken Dönemine ait seramiklerle bir arada 
olması sebebiyle bu eserlerin çağdaş olduğunu söylemek mümkündür. 

Heroon inşa edilirken orta bölümünde korunmuş olan L biçimli 
duvarın hemen yanında ele geçirilen sikke M.Ö. 2. yy. başına tarihlenirken, 
seramiklerin Hellenistik Dönem öncesine ait olması, bu duvarın Erken 
Hellenistik Dönem ve öncesine ait olabileceğini göstermektedir. Duvarın 
tarihini, Geç Tunç/Miken Dönemi yanık tabakasının da hemen üzerinde 
olması nedeniyle “Demir Çağı” olarak önermek de mümkündür. Ayrıca 
duvarın bulunduğu seviye, 2011 yılında Kuzey Cadde’nin batısında açığa 
çıkan Arkaik Döneme ait mezar ile aynı olup, Lagina’dan gelen kutsal yolun 
kenarındaki alanların bu dönemde nekropol olarak kullanılmış olabileceğini 
düşündürmektedir. Buradaki seramiklerin genel dağılımı da bu tarihi 
doğrulamaktadır. Tüm bunların dışında Kuzey Şehir Kapısı’nın devamında 
korunmuş olan ve Lagina Hekate Kutsal Alanı’na giden kutsal yolun da en 
erken Geç Geometrik Dönemde kullanılmış olabileceği, ilk kazılar7 ve son 
dönem çalışmalarında8 ifade edilmiştir. 

Anıt içindeki L biçimli duvarlar açığa çıkarıldıktan sonra temel taşlarının 
ne kadar derinleştiğini ve hangi kültür katmanı üzerinde konumlandığını 
anlayabilmek amacıyla sondajın kuzeybatı köşesinde 1,00x0,60 m. ölçülerinde 
bir sondaj alanı oluşturulmuş ve burada az miktarda Miken Dönemi’ne ait 
seramik parçasına rastlanmıştır. Ayrıca kayrak taş taban üst seviyesinden 1,21 
m. derinlikte doğal zemine ulaşılmış ve böylece Heroon’un temel bloklarının 
direkt doğal zemin toprak üzerine yapıldığı da anlaşılmıştır. 

Heroon’un içinde ele geçirilen sikkelerden çoğu Geç Hellenistik Döneme 
tarihlenmekle birlikte, taban seviyesinin üstünde bulunan kireç harçlı 
kalıntı yakınında ele geçen sikke Erken Bizans Dönemi’ne tarihlenmesi ile 
diğerlerinden ayrılır. Sikke yapının güney ve kuzey kenarlarında bulunan 
ve harçla birleştirilen irili ufaklı moloz taşlardan oluşan Erken Bizans 
Dönemi’ne ait olduğu düşünülen sekilerden, güney tarafta olanın yakınında 

7 Y. Boysal, “Stratonikeia Nekropolünün Tarihsel Süreci”, Remzi Oğuz Arık Armağanı, Ankara, 1987, 
53, dp. 7.

8 Börükçü’de kutsal yol kenarında bulunan kaynak çeşme de yolun Arkaik Dönem’deki kullanımını 
doğrulamaktadır. B. Söğüt, “Börükçü 2003-2006 Yılları Kazıları”, Stratonikeia’dan Lagina’ya, Ahmet 
Adil Tırpan Armağanı, İstanbul, 2012, 555. 
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bulunmuştur. Bu sikke olasılıkla yapının iç kısmının 4. ve son kullanım 
evresini oluşturan, Erken Bizans Dönemi’ni yansıtmaktadır. 

Kazı ve buluntular ışığında Heroon’un bulunduğu alanın 4 evreli bir 
yapıya sahip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4). Bu verilere göre yapının evreleri 
şu şekildedir:

1. Geç Tunç Çağı Tabakası (Yanık Olan Tabaka ile Birlikte)
2. Demir Çağı/Arkaik Dönem’e tarihlenen duvar kalıntısı
3. Heroon’un inşa edildiği Augustus Dönemi
4. Yapının iç kısmındaki Erken Bizans Dönemine ait olan sekiler ve duvar 

kalıntısı
Heroon ve dolayısı ile Geç Tunç/Miken ve diğer tüm eserlerin bulunduğu 

alan M.Ö. 4. yy.da genişletilen kent surunun içinde kalmaktadır. Burada, 
kazıda ele geçirilen buluntular dışında, üretim atığı kiremitler ile insan ve 
hayvan iskeleti parçalarına rastlanması ve bunun TÜBİTAK analizleri ile M.Ö. 
2. Bin yıl sonlarına tarihlenmesi alanın Klasik Dönem öncesinde nekropol ve 
seramik fırınlarının bulunduğu bir alan olabileceğini göstermektedir. Ayrıca 
Heroon yapısının bulunduğu alan, Hellenistik Dönem ve sonrasındaki imar 
faaliyetleri esnasında, yapıların durumlarına bağlı olarak üst tabakaların 
karışmış olduğunu da ortaya koymaktadır. 

Heroon’un iç kısmındaki kazılar dışında, batıdaki basamaklarının 
zemininde bulunan duvar üzerinde temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir 
(Resim: 5). Çalışmanın amacı iri parçalardan oluşan yoğun kiremit katkılı 
harca sahip bu duvarın, sadece batıdaki basamakları desteklemek için mi 
yoksa estetik bir kaygıyla mı yapıldığını anlamaktır. Bu sebeple, hem duvar 
zemininde hem de Bizans Döneminde düzenlendiği anlaşılan güneybatı 
köşede kontrol amaçlı temizlik çalışmaları yapılmıştır. Duvar yüzeyinde 
görülen sıva kalıntıları ve heroona yaslanarak oluşturulan Bizans Dönemi 
kemerli geçiş arasında bulunan ve duvara bağlı olarak devam eden harç 
kalıntıları bu bölümün estetik kaygı ile kemerli geçişin inşa edildiği Erken 
Bizans Döneminde oluşturulduğunu düşündürmektedir9. Güneybatı köşedeki 
çalışmalarda ise basamakların altındaki bu duvar sırasının tek sıra oluşturacak 
şekilde sadece ön yüzeyde örüldüğü ve taşların yapının içine doğru devam 

9 Daha fazla bilgi için bkz. B. Söğüt, “Geç Antik Çağ’da Stratonikeia” Ed.: C. Şimşek - T. Kaçar, 
Laodikeia Çalışmaları Ek Yayın Dizisi-1, Geç Antik Çağ’da Lykos Vadisi ve Çevresi, İstanbul, 2018, 442-
443, Fig. 10; Söğüt 2019, 79.
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etmediği anlaşılmıştır. Temizlik çalışmaları sonucunda, Kuzey Cadde’nin 
Bizans Döneminde düzenlenen girişi ile birlikte duvar üzerinde hem 
Heroon’un zeminini destekleyerek sağlamlaştırmak hem de estetik bir görüntü 
oluşturmak amacıyla bazı düzenlemelerin yapılmış olduğu anlaşılmıştır.

1.2 Kuzey Şehir Kapısı Geç Antik Çağ Yapısı Kazısı
Kuzey Şehir Kapısı’nın batı girişinin kuzeybatısında yapılan çalışmalarda 

bir Geç Antik Çağ Yapısı’nın ortada avlu ve buna bağlı dört mekanı ortaya 
çıkarılmıştır. Bu yapı, doğudaki girişten direk avlu bölümüne ve buradan 
diğer mekanlara geçişlerin sağlandığı bir plana sahiptir10. Yapının kuzey ve 
batı bölümündeki mekanların tamamının kazısı tamamlanamamıştır (Resim: 
6). Mevcut durumuna göre ortaya çıkan buradaki mekanların ikisine (A-B ve 
D) direk avludan geçilirken, birisinde mekandan mekana (D’den C’ye) geçiş 
şeklindedir. Burada A ve B mekanlarında görülen, yaklaşık aynı doğrultuda 
iki duvar parçasından oluşan en erken kalıntının dönemi şimdilik net 
olarak belirlenememiştir. Geç Antik Çağ Yapısı olan 2. evredeki mekanların 
yeniden düzenlendiği aşama 3. dönemdir. 4. evre ise D mekanında iki tane 
mezarın tespit edildiği ve yapının terk edilmesi sonrasında nekropol olarak 
kullanıldığı zamandır.  

A ve B mekanlarında birinci evreye ait sadece iki parça halinde bir 
duvar sırası mevcu  ur. C ve D mekanlarının birinci ve ikinci evresi A ve B 
mekanlarının ikinci ve üçüncü evresiyle çağdaştır. Geç Antik Çağ Yapısı, A 
ve B mekanları ilk yapıldığında tek mekan iken sonraki evrede kuzey-güney 
yönlü bir duvarla ikiye bölünmüş ve B mekanı güney yönden tek sıra duvar 
ile daraltılmıştır. Buradaki yapının mekanları ve avlunun doğu sınır ha  ı 14 
m. uzunluğundaki tek duvarla sağlanmıştır. 

Buluntular ışığında mekanların değerlendirilmesi:  A mekanının girişi 
doğudan, A2 ve D mekanının girişi avlu içerisinden sağlanmış ve burada 
yapılan çalışmalar sırasında alanda 19 adet buluntu ele geçirilmiştir. Bunların 
arasında birinci evreye ait olduğu kesin olan herhangi bir buluntu mevcut 
değildir. Buluntular 14 adet bronz sikke, bir adet demir kandil taşıyıcı, bir 
adet bronz terazi (Resim: 7) ile birer adet cam (Resim: 8) ve bronz sikke 
ağırlığı şeklindedir. Yine aynı alanda bulunan cam sikke ağırlığı da bu 

10 Aynı dönemden benzer bir ev örneği ile karşılaştırmak için bkz. Söğüt 2018, 444-47, Fig. 13-14; 
Söğüt 2019, 114-116, Res. 76, Çiz. 23.
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terazilerin kullanım amacını desteklemektedir. 18SKKY1-S10, S14, S16 ve 
S17 numaralı sikkelerin dışındaki diğer 10 adet sikke, bronz ve cam sikke 
ağırlıkları ile terazilerin etrafında kontekst halinde bulunmuştur. Çalışmalar 
sırasında zeminde tespit edilen 10 adet bronz sikke M.S. 605-614 yılları 
arasına tarihlendirilmiştir. Böylece aynı seviyede ele geçirilen terazi ve diğer 
eserlerinde aynı tarihlerde kullanılmış olduğunu söylemek mümkündür. 

Geç Antik Çağ Yapısı’nın inşa edildiği ikinci evreye ait en önemli buluntu 
kuzey duvarı içerisinde bulunan, M.S. 330-335 yıllarına tarihlendirilen ve 
bulunduğu yer nedeniyle yapının inşası aşamasında düşmüş olabilecek 
18SKKY1-S10 numaralı sikkedir. Üçüncü evrede küçültülen mekan, bulunan 
pithoslardan dolayı depolama amacıyla kullanım görmüş olmalıdır. Bu evreye 
ait mekan içerisinde bulunan bronz sikkeler M.S. 605-614 yılları arasına 
tarihlendirilmiştir. Tespit edilen kontekst eserler ışığında son kullanımın 
M.S. 613-614 yıllarında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

A2 mekanı içerisinde 11 adet sikke ele geçmiştir. Sikkelerden 3 adedi 
giriş kısmında ele geçmiştir. Mekan içerisindeki sikkeler M.S. 7. yy.a 
tarihlenmektedir. Giriş kısmında yapılan çalışmalarda bulunan sikkelerden 
ikisi yine son kullanım tarihini vermektedir. 18SKKY1-S1911 numaralı sikke 
M.S. 602-603 (Focas Dönemi-M.S. 602-610) ve 18SKKY1-S1812 numaralı sikke 
M.S. 612-613 (Heraclius Dönemi-M.S. 610-641) tarihlerine ai  ir. Böylece 
buluntular ışığında mekanda son kullanımın M.S. 613-614 yıllarında olduğu 
anlaşılmaktadır. 

A2 mekanı kuzey duvarında yapılan çalışmalar sırasında duvar taşı 
olarak kullanılmış bir adet mermer aslan heykeli bulunmuştur (Resim: 10). 
Üç kullanım gördüğü belirlenen bloğun; en son duvar taşı, ikinci seferde 
aslan heykeli ve bitirilmemiş bölümde görülen soffi   en dolayı da ilk işlevinin 
sütun arşitravı olduğu belirlenmiştir. İkinci kullanımda aslan heykeli olarak 
yapılmaya başlanan eser tamamen bitirilmemiştir. Geç Roma Dönemine 
tarihlendirilen aslan heykelinin duvarda kullanılması, duvarı yapanlar için 
bir öneminin olmadığını göstermekle beraber, duvarı yapanların ve mekanı 
kullanacak olanların da Hristiyan olduklarını göstermesi açısından önemlidir. 

11 Ph. Grierson, Catalogue of Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and in the Whi  emore 
Collection. Volume II, Phocas to Theodosius III 602-717, Part 1, Phocas and Heraclius (602-641), 
Washington, 1993, 167, No: 35a.

12 Grierson 1993, 276, No: 71.
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Bu duruma benzer olarak M.S. 4. yy’da Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda, 
tapınak ile altar arasına inşa edilen kilisenin duvarlarında Hellenistik ve 
Roma dönemlerine ait heykel ve kabartmaların kullanılmış olduğu önceki 
yıllarda yapılan çalışmalarla belirlenmiştir13.

B mekanının girişi üçüncü evrede avlunun batısından, mekanın 
kuzeyinden sağlanmış ve burada yapılan çalışmalar sırasında dört adet 
bronz sikke bulunmuştur. Sikkelerin dışında bulunan eserlerden bir diğeri 
18SKKY1-M0114 numaralı adak altarıdır (Resim: 10). Bu altar mekanın duvar 
örgüsünde taş olarak kullanılmış ve yıkık duvar taşları arasında bulunmuştur. 
M.Ö. 2. yy. sonu - M.Ö. 1. yy. başına tarihlenen adak altarı üzerindeki Grekçe 
yazı  a komutanlar, Hekate’ye sunular sunup, teşekkür etmektedir. 

Bulunan eserlerden birinci evreye ait olduğu kesin olan herhangi 
buluntuya ulaşılamamıştır. 18SKKY1-S05 numaralı bronz sikke ikinci evre 
güney duvarı üzerinde yer alan taşların arasında bulunmuştur. Sözü edilen 
sikke M.S. 393-395 yıllarına tarihlendirilmektedir. Üçüncü evreye ait duvarlar 
oluşturulmadan önce, güney duvarının yapım çalışmaları sırasında sikke 
duvarın içine düşmüş olmalıdır. Böylelikle M.S. 4. yy.da bu mekanlarda bir 
kullanımın var olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Duvar içinde 
bulunan sikkelerden en geç örneğin M.S. 4. yy. sonlarına ait olması nedeniyle, 
mevcut buluntulara göre bu duvarın bu tarihlerde yapılmış olduğu sonucu 
ortaya çıkmaktadır. 

C mekanında ilk evre girişi doğu duvarı içine açılan 1,40 m. genişliğindeki 
kapıdan sağlanmış, ikinci evrede sözü edilen giriş kapatılıp batı yönden 
verilmiştir. C, D mekanları ile avlu aynı zamanda yapılmış olmalıdır. Aynı 
evrede mekan kuzey yönden B mekanında olduğu gibi tek sıra taş dizisi 

13 Kilise hakkında geniş bilgi için bkz. Söğüt 2019, 267-269.
14 Kaide, gövde ve taçtan oluşan adak taşının ön yüzüne Tanrıça Hekate kabartması işlenmiştir. 

Adak altarının gövdesinin ön ve yan yüzünü bağlayan köşesi tahrip olmuştur. Adak taşının yan 
ve arka yüzleri kaba yonulu yapılmıştır. Baş vücuda göre biraz büyük işlenmiştir. Saçlar hafi f 
dalgalı olup, alnın ortasından ikiye ayrılmış ve arkaya doğru götürülerek topuz yapılmıştır. Başın 
üstünde bir küre üzerine konumlanan hilalden oluşan taç bulunmaktadır. Figürün, kollarının dir-
seklerden aşağısı kırık ve eksik, yüzü ise detayları görünmeyecek kadar zarar görmüştür. Figür, 
kaidenin gövdeye doğru uzanan eğimli kısımdan başlayıp, gövdeden taç kısmına geçiş yapan 
eğimli bölüme kadar uzanmaktadır. Hekate alçak dörtgen bir kaide üzerinde ayakta durmakta ve 
ayakların üzerine dökülen Dor khitonu giymektedir. Khiton, göğüs altından ince bir kemerle bağ-
lanmış, yakası ise V şeklinde katlanan kıvrımlardan oluşmaktadır. Himationun bir ucu sol omuz 
üzerinden dikey olarak aşağı sarkıtılmış, diğer ucu da vücudun sağ tarafına doğru indirilerek, bel 
üzerinde toplanmış ve tomar şeklinde, ileriye uzatılan sol kolun üzerine atılmıştır. Adak taşı taç 
ve kaide üzerinde 1’er olmak üzere, gövde üzerinde fi gürün sağ tarafında 10, sol tarafında 8 satır 
yazılan ve birbirinin devamı olan yazıt bulunmaktadır.
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ile daraltılmıştır. C mekanı içerisinde çalışmalar tamamen bitirilememiştir. 
Mevcut çalışmalar ışığında mekan içerisinde 6 adet eser bulunmuştur. 
Bulunan eserlerden tarihleme açısından önemli olan üç adet bronz sikke, bir 
adet bronz kap ve içerisinde bulunan beş adet cam eser vardır. 18SKKY1-S34 
numaralı bronz sikke ilk evreye (M.S. 383), 18SKKY1-S33 ve S40 numaralı 
sikkeler ikinci evreye (M.S. 591/2-611/2) ai  ir. 

Bu yapıda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında 18SKKY1-B06 
numaralı bronz kabın (Resim: 11) içerisinde beş adet cam eser bulunmuştur. 
Bunlar arasında 2 tip cam kandil tespit edilmiştir15. Bunlar; içi boş saplı 
kandiller16 ve kadeh kandillerdir17 (Resim: 12). M.S. 4-5 yy. görülmeye 
başlayan bu kandillerin18, en yaygın kullanımı ise M.S. 5-6. yüzyıllardır19. 

15 18SKKY1-B06/01-05 arasında numaralandırılmış olan eserlerden bir tanesi sağlam olup diğerleri 
birleştirilebilecek şekildedir. Geç Roma Döneminde ilk örnekleri üretilen cam kandiller, oldukça 
uzun sürecek bir geleneği başlatmışlardır. Cam kandillerin, elektriğin aydınlatmada kullanımı-
nın yaygınlaştığı zamana kadar evlerde, camilerde, kiliselerde ve sinagoglarda başlıca aydınlatma 
aracı olduğu bilinmektedir. Kullanım alanı çoğunlukla dini yapılar olmak üzere, evlerde de kul-
lanılan cam kandiller, mezar hediyesi olarak tercih edilmiştir. Dolayısıyla camın kırılgan yapısı, 
eritilip tekrar kullanılabilmesi de göz önünde bulundurularak cam kandillerin bir bütün olarak ele 
geçme ihtimali oldukça düşüktür. Birçok kazıda cam kandillere ait parçaların ele geçmiş olması 
ise bunların diğer Doğu Akdeniz ülkelerinde olduğu gibi Anadolu’da da kullanıldıklarını ve üre-
tildiklerini göstermektedir. 

16 İçi Boş Saplı Kandiller: Bu tip kandiller içi boş, saplı ve masif (içi dolu) olmak üzere iki alt gruba 
ayrılmaktadır. Serbest üfl eme tekniğinde üretilmiş olan bu kandillerin, sap kısımları gövde kı-
sımlarına göre daha sağlamdır. Bunun nedeni ise sap kısmının gövdeye göre daha kalın yapılmış 
olmasıdır. Bu nedenle de bu tip kandiller kazılarda gövde kısımları sağlam olarak tespit edileme-
mektedir. M.S. 5-7. yy’da bazilika, kilise vb. yapılarda ele geçen örnekler sayesinde cam kandillerin 
dini yapılar ve evlerde kullanımı hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Erken Roma İmparatorluk 
Dönemi hunilerine benzer ancak hunilerin M.S. 1. yy’da kullanıldığı göz önüne alınırsa bunla-
rın onlardan etkilenmeden görsel kaygı gütmeksizin aydınlanma amaçlı olduğu görülmektedir. 
Ayakta duramayan kandiller, tavanlara asılan ve üzerine birçok kandili koymak için yeri olan pol-
ykandelon konulmaktaydı. Bu kandillerin içlerinde fi til tutmak için herhangi bir bölüm bulunma-
maktadır. Fitil tutmak için en uygun ve en elverişli kullanımı sağlayan pişmiş topraktan yapılmış 
kandil aparatları vardır. Aparatların form itibariyle konik olması kandilin sap kısmının başladığı 
yere tam oturmasını sağlamıştır. Ayrıca pişmiş toprak malzemenin metal malzemeye göre daha az 
iletken olup ısıyı metal malzeme gibi yaymamasından dolayı cam kandillerin kullanım süreleri de 
bu doğrultuda uzamıştır.

17 Kadeh Kandiller: M.S. 5. yy’da kullanılmaya başlandığı, M.S. 6-7. yy’larda yoğun kullanımın ger-
çekleştiği bilinmektedir. Form itibariyle ayakta durabilen bir şekli olması onun aydınlatma hari-
cinde de kullanılabileceğinin göstergesidir. Form, günümüzdeki kadehlere benzediği için “şarap 
bardağı” olarak tanımlanmaktadır. Erken Bizans Dönemi’nde camdan su bardağı olarak bir for-
mun olmaması nedeniyle, bunların bardak olarak kullanılmış olması mümkündür. Olasılıkla her 
iki amacı da karşılayan kadehler, Erken Bizans Dönemi’nde görülen “çok amaçlı” formlarından 
biri olmalıdır. Geniş bilgi için bkz. Ç. Gençler, Elaiussa Sebaste Antik Yerleşimi Cam Buluntuları, 
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), Ankara, 110). 

18 P. V. Ch. Baur, Glassware, in Gerasa City of the Decapolis, C. H. Kraeling (Ed.), New Hawen, 1938, 526; 
C, Isings, Roman Glass From dated Finds, Groningen/Djakarta, 1957, 139-140.

19 C. Băjenaru – A. Băltăc, “Histria - Bazilica Episcopală. Catalogul Descoperirilor de Sticlă (1984-
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Cam kandillerin mekanların son kullanımı olan M.S. 6. yy.ın son çeyreği ile 
7. yy.ın ilk çeyreği arasında kullanım gördüğü düşünülmektedir.

D mekanı avlunun kuzeyinde yer alan dikdörtgen planlı mekandır. Burası 
doğudan batıya doğru daralmaktadır. İlk evrede girişi güney duvarı üzerinde 
oluşturulan 1,32 m. genişliğindeki kapıdan sağlanmıştır. İkinci evrede bu 
giriş yine açık bırakılmış fakat D mekanında olduğu gibi batı yönden ikinci 
giriş oluşturulmuştur. Bu evrenin sonunda mekanın günlük kullanım amacı 
değişmiştir. Mevcut çalışmalar doğrultusunda, mekanın içerisine yapı terk 
edildikten sonra 18SKKYM01 ve 18SKKYM02 numarası verilen doğu-batı 
yönlü iki adet mezar inşa edilmiştir. 

D mekanında yapılan çalışmalar sırasında, C mekanı ile ortak olan kuzey 
duvarının üzerinde üç (18SKKY1-S41, S42, S43), mekan içerisinde de iki 
(18SKKY1-S36, S37) olmak üzere toplam beş adet bronz sikke  bulunmuştur. 
Bulunan sikkelerden dördü, yapının son kullanım evresine (M.S. 582-
610) aitken, 18SKKY1-S41 numaralı bronz sikke duvar taşının altında 
bulunmasından ve I. Leo Dönemi (M.S. 457-474)’ne ait olması nedeniyle bir 
ara dönem akla gelmektedir. Ancak şimdilik bunu destekleyen yeterli veriye 
ulaşılamamıştır. 18SKKY1-S3720 numaralı bronz sikke mekanın güney yönden 
girişinde bulunmuştur. M.S. 603-610 yıllarına tarihlenen sikke mekanın son 
kullanım dönemini yansıtması açısından önemlidir. 

Bu mekanlar, kuzey şehir kapısının güneyinde yer alan dini yapılarda 
görev alan kişilere ait olmalıdır. Buradaki kazılar tamamlanmadığından bu 
dini ve diğer yapıların son durumu ve tarihi hakkında kesin bir şey söylemek 
şimdilik zordur. Tüm bu veriler ışığında yapının ilk evresinin M.S. 4. yy’ın 
son çeyreği, ikinci evresinin Kuzey Şehir Kapısı’nda da imarın olduğu M.S. 
5. yy.ı içerdiği, üçüncü ve son kullanım evresinin de M.S. 614 yılı olduğu 
sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Burada yapılan kazılarda iki mezar tespit edilip, kazısı yapılmıştır. 
Bu mezarların içerisinde herhangi buluntuya rastlanılmamıştır. Ancak 
18SKKYM02 numaralı mezarın kapak taşı üzerinde 18SKKYM02-S01 
numaralı sikke bulunmuştur. M.S. 570-571 yıllarına tarihlendirilen bu sikke, 
mekanların günlük kullanımının devam e  iği bir tarihtendir. Bu nedenle 
mezarın oluşturulduğu dönemi yansıtmamaktadır. Burada tespit edilen iki 

2000)”, Pontica 39, 2006, 246; B. Y. O. Uçkan – M. Öztaşkın, “Olympos Kazılarında Bulunan 
Aydınlatma Gereçleri”, Seleucia 7, 2017, 15.

20 Grierson 1993, 168, No: 37a.2.
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mezar olmakla birlikte bunların devamının geleceği de düşünülmektedir. 
Böylelikle bu alan, M.S. 614 yılında bu yapının terk edilmesinden sonra bir 
dönem nekropol alanı olarak kullanılmış olabilir. Bu duruma benzer bir 
uygulama, Stratonikeia Batı Cadde’de yer alan Gymnasion Propylon Kilisesi 
içerisinde görülmektedir. Bu kilisenin kullanımının sona ermesinin ardından 
içerisine gömüler yapılarak yapının olduğu alanın küçük bir nekropole 
dönüştüğü belirlenmişti21. Batı Caddede olduğu gibi burası da yapının 
terk edilmesinden sonra nekropole dönüştürülmüş olmalıdır. Böylelikle 
18SKKYM01 ve 18SKKYM02 numaralı mezarlar, yapının terk edildiği M.S. 
614 yılından sonraki bir döneme ait olmalıdır. Alanın nekropol işleviyle ne 
zaman kullanıldığı, gelecekte yapılacak kazılar ile mezarların döneminin 
kesin olarak belirlenmesi sonrasında kesinleşecektir. 

 
1.3 Restorasyon, Çizim ve Proje Çalışmaları
Bu yılki çalışmalar kapsamında siyasi merkez Stratonikeia ve dini merkez 

Lagina’da Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından desteklenen iki 
projeye başvurulmuş ve bunlar kabul edilmiştir. Bunlardan birisi TR32/18/
TUR/0028 numaralı “Stratonikeia ve Lagina Bölgelerinin Turizme Kazandırılması 
ile Turistik Cazibenin ve Turizm Ekonomisinin Canlandırılması” ve diğeri ise 
TR32/18/TUR/0039 Numaralı “Stratonikeia Tiyatrosu Düzenleme ve Kavea ile 
Orkestranın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu Çalışmaları”  adlı projelerdir. Bu 
projeler kapsamında, arkeolojik kazı, alan düzenlemesi, tarihi evlerin tefrişi 
ve yeni inşaata yönelik çalışmalara başlanmış olup, bunlar 2019 yılı içinde 
tamamlanacaktır. Bunun için bu yıl ağırlıklı olarak hazırlanan GEKA projesi 
ile de ilgili olarak Kuzey Şehir Kapısı ile bu kapının havuzunda yer alan 
mozaik, girişin önündeki meydanda bulunan anıtsal sütunlar, Kuzey Cadde 
ve bu cadde ortasında yer alan kanalizasyon sisteminin restorasyonuna esas 
teşkil edecek çizim çalışmaları yapılmıştır. Bunun için öncelikle Laser Scanner 
ile tarama yapılarak hazırlanan detaylı rölöve çizim ve buna bağlı restitüsyon 
ile restorasyon projelerinin hazırlanması tamamlanmış ve Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır. Bunlara ilave 
olarak Cumhuriyet Dönemi yapılarından Semerci Ömer ve Mustafa Tosun 
evlerinde rölöve çizimlerine başlanmıştır. Yapılacak kazılar ile bunların 
rölöve çizimi ve sonrasında hazırlanacak restitüsyon ve restorasyon projeleri 
2019 yılında tamamlanacaktır. 

21 Mezarlık ve buradaki uygulamalar ile ilgili olarak geniş bilgi için Söğüt 2019, 116-118. 
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Stratonikeia merkezi köy meydanında bulunan ve Beylikler Dönemi’nin 
en anıtsal yapısı durumundaki Selçuk Hamamı ve hemen bunun 
bitişiğindeki Cumhuriyet Dönemi Ali Aydın Evi’nin restorasyonu 2017 
yılında tamamlandığı için bu yıl iç düzenlemeleri yapılmış ve kentin bütünü 
ile ilgili sensörlü ışıklı bilgilendirme levhaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün yazılı onayı alındıktan sonra hamamın soyunmalık 
bölümüne yerleştirilerek ziyaretçilerin görebileceği şekilde düzenlenmiştir. 
Muğla Valiliği, Yatırım İzleme Koordinasyon Birimi tarafından 
tamamlanacak olan Şaban Ağa Cami, Selçuk Hamamı ve Ali Aydın Evi’nin 
çevre düzenlemesinin tamamlanması çalışmalarına yönelik olarak peyzaj ve 
ilave restorasyon çalışmalarına yönelik projenin hazırlanması süreci devam 
etmektedir. 

Stratonikeia Antik Kenti merkezinde, Bouleuterion’un hemen kuzey 
bitişiğinde yer alan ve Osman Eskişar tarafından 1915 yıllarında ikişer 
odadan oluşan iki katlı bir yapı olarak yaptırılan sonrası dönemde eklemeler 
ile genişletilmiş, halk arasında Bılla Evi olarak bilinen yapının restorasyon 
çalışmaları devam etmektedir. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Restorasyon Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ödenek ile 
yürütülen Bılla Evi’nin restorasyonu tamamlanmış ve iç düzenlemesi ile ilgili 
uygulamaları sürdürülmekte olup bunların 2019 yılı içinde tamamlanması 
düşünülmektedir. 

2. LAGİNA HEKATE KUTSAL ALANI ÇALIŞMALARI 
Bu yıl Lagina Hekate Kutsal Alanı içinde Hekate Tapınağı ve tapınak ile 

altar arasına yerleştirilmiş olan kilisenin batısında, Batı Stoa’da ve kutsal 
alanın girişindeki nişli yapıda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
tapınağın rölöve ve restitüsyonuna yönelik mimari bloklar ile ilgili çizimlere 
devam edilmiştir. 

Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda üç farklı sektörde çalışmalar yapılmıştır. 
Hekate Tapınağı’nın eski kült alanı ile bağlantısını çözebilmek amacıyla 
tapınağın naosunda kazı yapılmış22 ve kutsal alanın M.Ö. 4. yy’a kadar 
uzandığına dair bazı arkeolojik veriler elde edilmişti. Zaman içerisinde 
özellikle doğal sebeplerden kuru duvarın tahrip olmaya başladığı ve bu 

22 Önceki yıllarda naosun sadece kuzey bölümü kazılmıştır. Bu alandaki çalışmaların raporları için 
bkz. Tırpan – Söğüt 2001, 299-303; Tırpan – Söğüt 2002, 343-345.
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tahribatın da naos taban döşemesini olumsuz etkilediği görüldüğünden 
ilk olarak bu alanda çalışılmasına karar verilmiştir. Sadece düzenleme ve 
naos içinde yapılacak restorasyon faaliyetlerine yönelik çalışılmış olmasına 
karşın 0,15 m. derinlik içerisinde 21 adet bronz sikke ve 6 adet cam fal taşı 
bulunmuştur. Ele geçen eserlerin farklı dönemlere ait ve karışık olması 
buranın doldurulmuş olduğunu göstermektedir. 

Lagina ve Stratonikeia’da tespit edilen yazıtlara göre Lagina M.Ö. 4. 
yy.da Koranza’ya bağlı bir mahalledir23. Kutsal alanda bulunan yazıtlar 
burada M.Ö. 4. yy.a kadar giden geçmişe sahip eski bir tapınağın varlığına 
işaret etmektedir. M.Ö. 323 yılına tarihlenen ve Philippos’un krallığının 
birinci yılında, Asandros satrap iken alınan bir kararın Lagina’daki tapınağa 
yazılmasına ilişkin verilen kararı içeren yazıt, bu alanda tapınak yapısının var 
olduğunu belgeleyen önemli bir kanı  ır24. Bunun yanı sıra M.Ö. 318 yılına 
tarihlenen yazıt25 ile tapınağın naosunda bulunan ve M.Ö. 4. yy. 2. yarısına 
tarihlenen yazıtlı stel26 de bunu desteklemektedir. Bulunan sikkelerinde 
ışığıyla, peribolos duvarı dışında27, M.Ö. 4 yy.da bir kült alanının var 
olduğuna dair önemli kanıtlar elde edilmiştir. 

Naosun kuzey iç cephesindeki kuru duvarda tespit edilen nişin içi 
temizlenmiştir. Üst seviyesine kadar dolgu toprak ile dolan niş içerisinde 
5 adet sikke bulunmuştur. Bu sikkelerin, M.Ö. 3. yy.dan M.S. 270 yıllarına 
kadar geniş bir tarih aralığına sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Hekate Tapınağı’nın güneybatısında yapılan çalışmalarda 2017 yılında 
tespit edilen zemin döşemesinin devamını ortaya çıkarmak amacıyla 
çalışmalar yürütülmüştür. Sürdürülen çalışmalarda yoğun harç ve boyalı 
fresk parçalarına rastlanılmıştır. Mavi, kırmızı, sarı ve krem renkli fresk 
parçaları bordür halinde yapılmıştır. İnce kum, kireç ve taşcık katkılı olan 
fresk parçalarının dışında düz yüzeyli sıva parçaları da tespit edilmiştir. 

23 M. Ç. Şahin, “Lagina’dan (Koranza) İki Yeni Yazıt-Two New Inscriptions from Lagina (Koranza)”, 
Anadolu (Anatolia) 17, 1973, 193-195; M. Ç. Şahin, Die Inschriften von Stratonikeia, Teil II,1 Lagina, 
Stratonikeia und Umgebung, Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien 22.1, Bonn, 1982, 2-3; 
M. Ç. Şahin, The Inscriptions of Stratonikeia III, (Inschriften Griechischer Städte aus Kleinasien 68), 
Bonn, 2010, 2; M. Aydaş, “Stratonikeia ve Lagina, Polis ve Peripolion”, B. Söğüt (Ed.), Stratonikeia 
ve Çevresi Araştırmaları, Stratonikeia Çalışmaları-1, İstanbul, 2015, 72.

24 Şahin 1982, 1-2, No: 501.
25 Şahin 1982, 3, No: 503.
26 M. Ç. Şahin, “New Inscriptions from Lagina, Stratonikeia and Panamara”, Epigraphica Anatolica 34, 

2002, 1-2.
27 Söğüt 2019, 251-253, Res. 245, Çiz. 59. 
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Sıva ve fresk parçalarının alt ve üst seviyesinde kırık çatı kiremitleri 
bulunmuştur. Çatı kiremitlerinin alt ve üst seviyesinde bulunmuş olmaları 
nedeniyle sıva ve fresk parçalarının antik dönemde sonradan bu alana 
taşınmış oldukları belirlenmiştir. Bu bölümde sürdürülen çalışmalarda 3 
adet sikke bulunmuştur. Bunlardan 18LTS1-S01 numaralı sikke M.S. 383-
395 tarihlerindeki I. Theodosius ve Arcadius’un ortak yönetim dönemine, 
18LTS1-S02 ve S03 numaralı sikkeler ise M.S. 4-5. yy.a tarihlenmiştir. 

2.3 Mehmet Harman Bağ Evi
Lagina Kutsal Alanı’nda yer alan 1940 yıllarında yaptırılmış olan 

Mehmet Harman Bağ Evi, önündeki kereveti ve bahçesindeki tuvaleti ile 
birlikte Taşınmaz Kültür Varlığı olan Anıt Eser olarak tescili, Muğla Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından yapılmıştı. Evin çevresindeki 
tarihi zeytin ağaçları da bu alanın eskiliğini doğrulayan önemli unsurlardan 
birisidir. Böylece bölgeye has özgün bir Bağ Evi örneği korumaya alınmış 
oldu. Ancak evin güneydoğusundaki tuvaletin bakımsızlık ve uzun süre 
kullanılmadığı için duvarları yıkılmış ve kullanılamayacak duruma gelmişti. 
Bu sebeple ev ve çevresindeki tuvalet gibi alanların bütünü Laser Scanner 
ile belgeleme çalışmaları yapılar ak projeleri hazırlanmıştır. 2019 yılı içinde 
bunların restorasyonlarının yapılması düşünülmektedir. 
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 Resim 1: Kuzey şehir kapısı ve devamındaki kuzey sütunlu cadde.

Resim 2: Çalışma öncesi Heroon’un iç kısmının görünümü.

Resim 3: Miken ve Demir Çağı ile Arkaik, Klasik, Hellenistik 
Döneme ait seramik parçaları.
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Resim 4: Çalışmalar sonucu Heroon’da 
ve bulunduğu alanda tespit 
edilen evreler.

Resim 5: Heroon’un batısındaki basamakları destekleyen duvar.

Resim 6: Geç Antik Çağ yapısının havadan görünümü.



..............................................................................................................  389

Resim 7: A Mekanı içinde bulunan terazi parçaları.

Resim 8: A Mekanı içinde bulunan cam sikke ağırlığı.
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Resim 9: A2 Mekanı kuzey duvarında bulunan aslan heykeli.

Resim 10: B Mekanı duvarında örgü taşı olarak 
kullanılmış olan adak altarı.
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Resim 11: C Mekanı içinde bulunan bakır kap.

Resim 12: C Mekanı içinde bulunan 
bakır kabın içinde ele 
geçirilen cam eserlerden 
bir örnek.
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Resim 13: Hekate Tapınağı naosu içindeki niş ve duvarlar.

Resim 14: Tapınak ile altar arasındaki kilisenin güneybatı yönündeki girişin ön kısmı.
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BLAUNDOS ANTİK KENTİ 2018 YILI (İLK SEZON) 
ÇALIŞMALARI

Birol CAN*
Şerif SÖYLER

Güler KEKLİK DÜNDAR

Uşak İli Ulubey İlçesi Sülümenli Köyü sınırları içerisinde kalan Blaundos 
antik kenti arkeolojik kazı, temizlik, çevre düzenleme ve restorasyon 
çalışmalarının ilk sezonu, 04 Haziran - 28 Temmuz 2018 tarihleri arasında, 
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü’nün izinleriyle, Uşak Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Uşak 
Üniversitesi’nin bilimsel danışmanlığında, gerçekleştirilmiştir.1

Blaundos, derin bir kanyonla üç taraftan çevrelenen bir yarımada 
görüntüsündeki tepenin üstünde ve yamaçlarında konumlanır (Resim: 
1).2 Orta ölçekli bir yerleşim olmasına rağmen, Lydia-Phrygia sınırındaki 
konumuyla stratejik öneme sahiptir.3 Kentin keşfi  19. yüzyıl başlarında 

* Prof. Dr. Birol CAN, Uşak Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Uşak/TÜRKİ-
YE, blaundost@gmail.com

  Şerif SÖYLER, Uşak Müzesi Müdürü, Fatih Mah., Orhan Dengiz Bulvarı, No:29/D Uşak/TÜRKİ-
YE, usakmuzesi@kulturturizm.gov.tr

  Güler KEKLİK DÜNDAR, Uşak Müzesi Uzmanı, Fatih Mah., Orhan Dengiz Bulvarı, No:29/D 
Uşak/TÜRKİYE, usakmuzesi@kulturturizm.gov.tr

1 Blaundos’ta kazı ve onarım çalışmalarının başlatılması için gerekli izni sağlayan T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne; destekleri için Uşak Valiliği’ne, 
Uşak Üniversitesi’ne, İl Özel İdaresi’ne, Ulubey Kaymakamlığı’na, Ulubey Belediyesi’ne, Tüprag 
Metal Madencilik San. ve Tic. A.Ş.’ne, Doğusan İnşaat Tic. A.Ş.’ne; ve özellikle ilk sezonun emek-
çileri olan lisansüstü ve lisans öğrencilerimiz Demet Beşikçi, Kadir Özkan, Ahmet Kahraman, Ali 
Demir, Emrullah Coşkun, Fırat Diker, Furkan Balçık, Furkan Ateş, Günay Keser, Hakan Badem, İs-
mail Kaya, İsmail Kaymak, Merve Saygı, Merve Yaman, Mete Ulusoy, Muhammet Kağan Ceylan, 
Mustafa Eybek, Mustafa Ülker, Semih Genç, Seray Hazal Aksu, Sultan Güneşdoğdu, Şafak Yıldız, 
Uğur Akıska, Yağmur Merve Ateş Ve Yusuf Yazal’a teşekkürlerimizi sunarız.

2 Kenti çevreleyen derin kanyonun tabanından akan, ancak bugün kurumuş olan Hippurios nehri 
Büyük Menderes’i oluşturan akarsulardan biridir. Blaundos için şüphesiz çok önemli olan bu ne-
hir boyunca kentin sivil yerleşimleri ve üretim alanlarına ait izler görülebilmektedir. Hippurios 
nehri personifi kasyonu Blaundos basımı sikkelerde de görülebilmektedir.

3 MS 6. yüzyılda yaşamış olan Stephanus Byzantinus, MÖ. 4. yüzyılda yaşamış olan tarihçi Ksant-
hos’lu Menekrates’den aktararak, “Blaudos” adlı bir kişi tarafından kurulmuş olan kentin Phrygia 
bölgesi içerisinde kaldığını söyler (Steph. Byz. s.v. Βλαῦδος). Aynı şekilde, MS 6. yüzyılda Hie-
rokles’in Bizans İmparatorluğu’nun eyalet ve illerinin listelendiği Synekdemos’unda da Phrygia 
Pacatiana bölgesi içinde anılır. Strabon da kentin Lydia sınırında bulunan bir Phrygia kenti oldu-
ğundan bahseder (Strab. XII.5.2). Diğer yandan, MÖ. 1. yüzyılda yaşamış olan Sicilyalı Diodorus 
kentin Lydia bölgesi sınırları içinde olduğunu söyler (Diod. Sic. XIII. 104.6). Anlaşılan, Blaundos 
tam sınır üzerindedir ve farklı dönemlerde farklı idari bölgeler içine dahil edilmiştir.
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olur. İngiliz seyyah ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarla4, 
yazıtlara, sikkelere ve Ptolemik haritalara dayanılarak kentin lokalizasyonu 
yapılabilmiştir. 1995 yılında Uşak Müzesi tarafından kısa süreli bir çalışmayla 
merkezdeki tapınağın doğu kenarı açılmış,5 1999, 2000 ve 2002 yıllarında 
kapsamlı yüzey araştırmaları gerçekleştirilmiş ve yayınlanmıştır.6

Sicilyalı Diodorus’dan,7 Blaundos’un M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren varlık 
gösterdiği anlaşılsa da, kuruluşu olasılıkla daha erken tarihlere kadar 
uzanmaktadır. Ancak, yazıtlarda ve sikkelerde okunan “BLAUNDEON 
MAKEDONON” ibaresinden, Anadolu’daki birçok kent gibi Blaundos’un 
da, Seleukosların egemenliğindeki Hellenistik Dönemde Makedon kökenli 
askerler için kleros tipi bir yerleşim olarak tasarlandığı kabul edilir.8 M.Ö. 2. 
yüzyılda bir süre Pergamon Krallığına, ardından Roma’nın Asia Eyaletine 
bağlıdır.9 Mimari kalıntılardan ve onurlandırma yazıtlarından, kentin en 
parlak dönemini M.S. 1. yüzyılda yaşadığı anlaşılmaktadır.10 Roma Dönemi 
boyunca onarım ve yapılaşma süreci geçiren kent, Bizans Döneminden 
itibaren önemini ve görkemini yitirir.

Kentin yapıları kısmen ayakta olup büyük bölümü toprak dolgu altındadır. 
2018 çalışmalarında, yapıların açığa çıkarılmasından ziyade, acil müdahale 
gereken bir kaya mezarında ve kentin yapılaşması ve planlanmasının daha 
net anlaşılması amacıyla ana caddede kazı çalışmalarına başlanmıştır.

4 Arundell, Francis Vyvyan Jago, Discoveries in Asia Minor, Including a Description of the Ruins of Se-
veral Ancient Cities,and Especially Antioch of Pisidia, Vol. 1, London, 1834, 80 vd.; Hamilton, William 
John, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, with some Account of their Antiquities and Geology, 
I.II, London, 1842, 124 vd.

5 Akbıyıkoğlu, Kazım, “1995 Yılı Blaundos (Sülümenli) Kazısı”, Müze Kurtarma Kazıları Semineri, 
VII, Ankara, 1997, 29-48

6 Filges, Axel, “Blaundos”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 18.1, Ankara, 2001, 231-240; Filges, Axel, 
“Blaundos 2000”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 19.1, Ankara, 2002, 263-270, Filges, Axel, “Stad-
tentwicklung im Gebiet des oberen Maeander. Die lydisch-phrygische Grenzregion am Beispiel 
von Blaundos”, Stadt und Stadtentwicklung in Kleinasien, Asia Minor Studien, 50, Elmar Schwertheim 
– Engelbert Winter (Hrsg.), Bonn, 2003, 35-49; Filges, Axel, “Bericht Uber die Arbeiten in Blaundos 
im Jahr 2002”, Araştırma Sonuçları Toplantısı, 21.1, Ankara, 2004, 79-86; Filges, Axel, Blaundos; Beri-
chte zur Erforschung einer Kleinstadt im lydisch-phrygischen Grenzgebiet, Tubingen, 2006, 1 vd.

7 Diod. Sic. XIII. 104.6
8 Can, Birol, “Blaundos Antik Kenti”, Yüzey Araştırmaları ve Kazılar Işığında Uşak, (Eds. Rainer M. 

Czichon, Şerif Söyler, Birol Can, İlhan Çavuş) Ankara, 2017, 73-82
9 Romalı fi lozof devlet adamı Cicero’nun MÖ 59 yılında Provincia Asia’nın proprateoru olan kar-

deşi Quintus’a yazdığı mektupta da Provincia Asia kenti olarak geçer (Cic. Q. fr. I.2.4). Ephesos’ta 
bulunan Flaviuslar dönemine tarihli bir yazı  a kent, Provincia Asia eyaletinin en büyük yargı 
bölgelerinden biri olan Sardeis merkezli conventusun 28 kentinden biri olarak anılır.

10 Filges, Axel, Blaundos; Berichte zur Erforschung einer Kleinstadt im lydisch-phrygischen Grenzgebiet, 
Tubingen, 2006, 23-24
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ANA CADDE KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Blaundos, kent merkezinde yaklaşık doğu-batı yönünde uzanan Dorik 

portikolu geniş ana cadde ve buna dik açıyla birleşen dar sokaklar arasındaki 
yapı adalarıyla, ızgara biçimli (hippodamik) planın başarılı örneklerinden 
biridir (Resim: 2).11 Doğuda stadionun güney kapısından başlayarak batıda 
tepe düzlüğünün sonuna kadar ilerleyen yaklaşık 200 m. uzunluktaki cadde, 
kent merkezinin yerleştiği tepe düzlüğünün en uzun bölümünde yer alır.

2018 sezonu kazı çalışmaları, ana caddenin ortalarında, Ceres Tapınağı’nın 
hemen önünde başlatılmıştır. Bu ilk sezon çalışmalarındaki öncelikli amaç, 
kentin ana caddesini, ona bağlı dar sokakları açığa çıkarmak, yapıların ana 
cadde etrafındaki dizilişini gözlemlemekti. Bu yıl caddenin sadece tapınak 
önündeki bölümünde çalışıldı.

Çalışmaların ilk günlerinde, günümüz zemin toprağının yaklaşık 50 cm. 
altında, 720.55-720.50 m. ko  a çok sayıda çatı kiremitlerine rastlandı (Resim: 
3). Kiremitlerin ardından tüm bu alandan çeşitli yönlerde ve planlarda uzanan 
bitişik mekanlar açığa çıkarıldı (Resim: 4). Caddenin ortasındaki bu kiremitler 
ve yaklaşık 65-85 m. arasında değişen kalınlıklara sahip duvarlar ana caddeye 
değil, bu kısma daha sonraki bir dönemde eklenmiş olan bazı yapı gruplarına 
ai  ir. Bu kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla, bu alan ve olasılıkla ilerleyen 
sezonlarda açılacak olan yakın alanlar geç dönemlerde üretim ve depolama 
mekanları için seçilmiştir. Daha erken döneme ait mermer malzemelerin 
devşirme olarak kullanıldığı bu geç dönem uygulamaları içinde, depolama 
amaçlı pithoslar, çeşitli boylarda havanlar, tekneler, atık su kanalları gibi 
donanımlar gözlenmiştir. Geç dönem yapılaşması, daha erken dönem Roma 
caddesi eksenine uydurulmuştur. Dikdörtgen planlı bu mekanları birbirlerine 
bağlayan kapıların profi lli mermer eşikleri korunmuştur. Duvarları yer yer 
yaklaşık 1,5 m. yüksekliğe kadar korunmuş olan mekanların zeminlerinin 
yoğun tahribat gören kısımlarında, temel düzeyinin gözlemlenebilmesi için 
ana kaya seviyesine kadar açılabilmiştir.

Geç dönem yapıları az da olsa Roma caddesinin üstüne oturtulmuştur. 
Hem bu durum, hem de Roma caddesinin üstünü örten büyük blok yığınları, 
caddenin artık kullanımda olmadığını gösterir. Bu üretim mekanlarının 
kuzeyinde uzanan erken dönem caddesi yıkıntılar altında kaldığı için, 

11 Filges, Axel, Blaundos; Berichte zur Erforschung einer Kleinstadt im lydisch-phrygischen Grenzgebiet, 
Tubingen, 2006, 37-39, 198-204; Can, Birol, “Blaundos Antik Kenti”, Yüzey Araştırmaları ve Kazılar 
Işığında Uşak, (Eds. Rainer M. Czichon, Şerif Söyler, Birol Can, İlhan Çavuş) Ankara, 2017, 78
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güney yönde uzanan başka bir cadde oluşturulmuştur ve mekanlar bu 
caddeye açılmaktadır (Resim: 5). 720.37 m ko  a, yassı kayrak taşları ve yer 
yer devşirme malzemelerle döşenen bu yeni cadde, 2018 sezonunda kısmen 
açılabilmiştir.

Geç dönem üretim mekanlarının kuzeyinde derinleşildiğinde, 719.85 m. 
ko  a Roma Dönemi caddesinin büyük bloklarla döşeli zeminine ulaşıldı 
(Resim: 6). Büyük blok yıkıntıları altında bir kısmı kırılmış ve kısmen 
çökmüş olan zemin blokları, bunun da altında ana caddenin atık su kanalı 
uzanmaktadır. Bu kanalizasyon ha  ının tespit edilebilen derinliği yaklaşık 
120 cm.dir. Caddenin kuzey kanadı boyunca uzanan, 130 cm. genişlik ve 
15 cm. yükseklikteki kaldırımın bir kısmı açılabilmiştir. Bu kuzey kanat 
boyunca devam eden Dorik sütunların ve üst yapı elemanlarının birkaç 
tanesi ayakta kalabilmiştir (Resim: 7). Yerel traverten bloklarından yapılan 
bu sütun sırası, ana caddenin kuzey sınırını oluşturur. Bu sütunların 1,3 m. 
ile 1,6 m. arasında değişen genişliklerdeki aralarının bazıları, alt ve üst profi l 
çıkıntılarıyla birlikte 1,66 m. yüksekliğe sahip parapetle örülürken, bir kısmı 
açık bırakılmıştır. Bu Dorik portiko, aynı zamanda hemen arkasındaki Ceres 
Tapınağı’nı çevreleyen galerinin arka duvarı olarak da görev yapmıştır. Bu 
sütunların üstündeki arşitrav, triglyphon ve geison bloklarının arkasındaki 
ahşap hatıl yuvalarından, bunların aynı zamanda tapınak temenosunu 
çevreleyen galerinin çatısını desteklediği de anlaşılmaktadır. Caddenin 
kaldırım hariç genişliği yaklaşık 5,5 m. olup, sadece kuzey kanadında kaldırım 
tespit edilebilmiştir. Güney kanat, geç dönem mekanlarının duvarları altında 
kalmasına rağmen, yaklaşık sınırları anlaşılabilmektedir.

Ceres Tapınağı ana caddeye yaklaşık 8 m. genişlikteki anıtsal bir 
propylonla açılmaktadır. M.S. 1. yüzyıla tarihlenen İon düzenli Ceres 
Tapınağı gibi, caddeye açılan anıtsal propylonu da olasılıkla bir depremle 
yıkılmıştır. Propylonun iki yanda 70x70 cm. ölçülerindeki kare payeler ve 
ortada 1x1 m. ölçülerindeki iki sütunla taşınan üst yapı elemanlarının büyük 
bölümü yıkılmış vaziye  e açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Oldukça zengin 
ve kaliteli bezemelere sahip olan propylonun alınlığında, tıpkı tapınakta 
olduğu gibi cepheden işlenmiş bir kalkan motifi  yer alır. Cadde zemininden 
propylon stylobatına 28 cm. derinlikte ve 28 cm. yükseklikteki tek basamakla 
ulaşılmaktadır. Geniş stylobat üzerindeki iki sütun arasındaki mesafe 1,60 
m.dir. Propylonun cadde yönünde yıkılan üst yapı elemanları büyük ölçüde 
açığa çıkarılırken, tapınak avlusu tarafındaki blokları henüz açılmamıştır. 
Caddenin Dorik portikosunun, propylonun batısına ve doğusuna doğru 
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devam e  iği görülür. Doğuya doğru devam eden kısımda, 4 adet sütun 
aralarındaki parapet blokları ve üstlerindeki arşitrav ve geison bloklarına 
kadar korunabilmiş ve ayaktadır. Bu Dorik sütunların hemen önünde, konum 
itibarıyla in-situ gibi duran iki adet kaide açığa çıkarılmıştır.

Alandaki kazı çalışmalarının bu sezon için tamamlanmasının ardından, 
dış etkenlere karşı korumak ve ziyaretçilerin olası bir tehlikeyle karşı karşıya 
kalmasını önlemek amacıyla tüm çalışma alanını kapsayacak biçimde demir 
korkuluklarla çevrilmiştir.

Ana caddedeki çalışmalarda ele geçen çok sayıda, sikke, seramik, yazıt 
parçaları ve bir adet adak steli envantere alınarak Uşak Müzesi’ne teslim 
edilmiştir. Diğer yandan, Roma Dönemi cadde döşemesinin hemen altında, 
kanalizasyon boşluğunun hemen üst seviyelerinde toplu halde ele geçirilen 
karbonlaşmış tohum taneciklerinin, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından yapılan C14 analiz sonuçlarına 
göre, büyük ihtimalle 18. yüzyıl ya da civarına tarihli olduğu anlaşılmıştır. 
Bugünkü Sülümenli Köyü, vadinin karşısındaki yüksek bir alandadır. Ancak 
1930’lardan önce bu köy vadi tabanındaydı. Kayıtlara göre bu köyün vadi 
tabanında ilk kuruluşu 19. yüzyıl başlarında olmuştur. Bahsedilen tohumlar 
ve geç dönem yapıları arasında rastlanan 1594-1595 tarihli, Sultan III. Murad 
Dönemine ait Konstantiniyye basımı gümüş bir sikke, bu alanın genelde 
kabul edildiği gibi 12. yüzyıldan sonra tamamen terk edildiği görüşünün 
tekrar düşünülmesi gerektiğini göstermiştir. Olasılıkla, kent alanı içerisinde 
18. yüzyıla kadar cılız da olsa yerleşim mevcu  u. Bu durum hem bu alanda, 
hem vadi tabanındaki nekropol çevresindeki kazılarla daha da netleşecektir.

YONTU TORSOSU SONDAJ KAZISI
Ceres Tapınağı’nın yaklaşık 35 m. batısında, bir heykele ait parça yüzeyde 

görülmekteydi. Güneşe ve diğer doğal etmenlere maruz kalmış olan yüzeyi 
likenlerle kaplanmış olan bu yontu parçası olasılıkla bir imparator heykelinin 
etek kısmıdır. Yontunun korunan kısmı yaklaşık 70-80 cm. yükseklikte ve 
yaklaşık 85-90 cm. genişliktedir. Yontu parçasının tamamen açığa çıkarılması 
ve olası diğer parçalarına ulaşılması amacıyla burada 5x5 m. ölçülerinde bir 
sondaj açılmıştır. 720,15-720,52 m. yüzey seviyesinden başlayarak yaklaşık 
50-70 cm. derinleşilmiş, birkaç küçük yontu parçası, seramik parçaları, M.S. 4. 
yüzyılın ilk yarısına tarihli bronz bir sikke ve daha geç dönemlere ait düzensiz 
moloz yıkıntılar dışında başka herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 
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Küçük mermer parçalar da olasılıkla imparator torsosuna ai  ir. Yontu, 
henüz kazıları yapılmadığı için işlevi bilinmeyen anıtsal boyutlardaki bir 
yapıya ait bir yükseltinin hemen batı yamacında bulunmaktadır. Olasılıkla 
bu yapıdan yuvarlanmış olan torsoda, zırhlı bir heykelin etek ve dizleri 
görünmektedir (Resim: 9). Dizlerinden aşağısı kırılmış olan yontunun üst 
yüzündeki dübel yuvası, heykelin en az iki parçadan oluştuğunu gösterir. 
İki kat pileli eteğinin kenarlarında şerit şekilli dekoratif düzenlemeler az da 
olsa fark edilebilmektedir. Sağ bacağı dizden hafi f kıvrık iken, yontunun 
ağırlığı dik duran sol bacağı üzerindedir. Muhtemelen, M.S. 2. yüzyılın ikinci 
yarısına ait, bir elinde mızrak tutan zırhlı bir imparator heykeline ai  ir. Üst 
kısmındaki dübel deliği, yontunun en az iki parçadan oluştuğunu gösterir. 
Çıplak bacaklarının arka kısmı oyulmamış, etek kısmının arkası kabaca 
bırakılmıştır. Buna dayanarak, bu yontunun bir duvar önünde ya da niş 
içerisinde durduğu tahmin edilmektedir.

SARNIÇ KORUMA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Ceres Tapınağı’nın yaklaşık 85 m. batısında, 2018 yılı kış aylarında 

gerçekleşen bir çökme sonucu bir sarnıç açığa çıkmıştı. Belirlenebilen 
derinliği 10 m. civarında saptanan sarnıcın içinde oluşan toprak dolgu da 
düşünüldüğünde çok daha derin olduğu anlaşılmaktadır. Hem ziyaretçiler 
hem de yapının güvenliği için bu sarnıç ağzının kapatılması zorunlu hale 
gelmiştir. 2018 kazı sezonu içerisinde şerit bantlarla geçici olarak çevrelenen 
sarnıç, daha sonra metal bir kapakla kapatılmış, dıştan demir örgülerle 
çevrilmiştir (Resim: 10). Bu şekilde geçici koruma önlemi alınan sarnıcın 
içinin toprak, yağmur suyu ya da kar suyuyla dolması veya insanlar ve 
hayvanlar için tehlike teşkil etmesi önlenmiştir.

NEKROPOL / KAYA MEZARI ÇALIŞMALARI
Kenti çevreleyen vadinin yamaçlarında onlarca kaya mezarı 

bulunmaktadır.12 Birçoğu hala toprak altında olan kaya mezarlarının 
görülebilenleri zaman içerisinde çesitli şekillerde tahrip görmüştür. 
Birçoğu çok odalı bu mezarlar içindeki arcosolium mezarlar aile mezarlığı 
şeklinde kullanılmış olup bir kısmının iç duvarlarını kaplayan freskler 

12 Filges, Axel, Blaundos; Berichte zur Erforschung einer Kleinstadt im lydisch-phrygischen Grenzgebiet, 
Tubingen, 2006, 37-39, 222-261; Can, Birol, “Blaundos Antik Kenti”, Yüzey Araştırmaları ve Kazılar 
Işığında Uşak, (Eds. Rainer M. Czichon, Şerif Söyler, Birol Can, İlhan Çavuş) Ankara, 2017, 81
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hala görülebilmektedir. Beyaz sıvalı duvarlarda kızıl, mavi, yeşil gibi farklı 
renklerle bitkisel ve stilize hayvanların yer aldığı fi gürlü duvar resimlerine 
yer verilmiştir.

2018 sezonunda çalışılan diğer bir alan, kent merkezinin kuzeydoğusundaki 
yamacın vadi tabanına yakın bir kotunda yer alan ve tarafımızdan “KM1” 
olarak kodlandırılan kayaya oygu mezar odası kompleksi olmuştur (Resim: 
11). Daha önce kaçak kazılarla tahrip edilmiş ve atık toprağı mezar dışında 
ve vadi tabanında yığın oluşturulacak şekilde yığılmış olan kaya mezarında 
13 adet kayaya oygu lahit ve 3 adet niş tespit edilmiştir (Resim: 12). Göçme 
tehlikesi olan kısımlarda henüz önlem alınamadığı için kaya lahitleri 
olması muhtemel bazı yerlerde kazı yapılamamıştır. Bu kısımlarda, gerekli 
önlemlerin alınmasıyla kazılar ilerleyen sezonlarda yapılacak ve kaya mezarı 
kompleksi koruma altına alınacaktır.

Yaklaşık güney-kuzey doğrultusunda uzanan mezar odası doğu, batı ve 
kuzey yönde genişletilerek uzun süre kullanım görmüştür. Sadece kenarlardaki 
arcosoliumlar değil, orta koridor ve giriş holünün zeminlerinde de lahitler 
oyulmuştur. Büyük bölümü tahrip olan lahitlerin kapaklarına ait birkaç 
parçaya ulaşılmıştır. Hem kaçak kazılarla hem de tarafımızdan çıkarılan atık 
toprak içinde yapılan eleme çalışmasıyla seramik, cam ve kemik parçalarına 
rastlanmıştır. Bu dağınık buluntular dışında, bazı lahitler içerisinde in-situ 
durumda kemiklere de rastlanmıştır. Mezar girişinin hemen batısında yer 
alan bölümde iki arcosolium lahit, iki zemin lahdi ve bir mezarsız niş yer 
almaktadır. Bunların içerisinde, M1 ve M2 olarak adlandırılan iki arcosolium 
lahit içerisinde kemiklere rastlanmıştır. M1 içerisinde bir kişi defnedilmiş 
olup kemikleri kısmen ve dağınık olarak ele geçirilmiştir. Buradaki kemikler 
arasında, iki parça halinde, 10,4 cm. uzunluğunda ve 0,5 cm. genişliğinde 
burgu topuzlu bir kemik saç iğnesi ele geçirilmiştir. M2 içerisinde iki kişinin 
defnedildiği anlaşılmaktadır. Bu bireylerin diz kapakları ve kaval kemikleri 
dışında kalıntıları tamamen tahrip olmuştur. Bu bölümde, zeminde yer 
alan M4 kodlu lahit içerisinde de oldukça bozulmuş durumda kemiklere 
rastlanmıştır. Girişin hemen solundaki gibi, hemen sağında da içerisinde 
arcosolium ve lahitlerden oluşan simetrik bir düzenleme yer almaktadır. 
Ancak, tavan kısmının oldukça tahrip olması ve göçme tehlikesi bulunması 
sebebiyle buradaki çalışmalar sürdürülememiştir. İlerleyen sezonlarda 
buradaki göçük riskinin önlenmesiyle bu kısım da tamamen açılacaktır. Bu 
kısım dışında mezarın tamamı açılabilmiştir. Bu kısımda, olasılıkla mezarın 
giriş kapağına ya da kapı sistemine ait olduğu düşünülen büyük ve kırık bir 
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blok yer almaktadır. KM1 mezarının orta koridoru zemininde toplam 5 adet 
lahit yer almaktadır. Bu uzun koridorun devamında, sağda sadece bir niş 
yer alırken solda bir arcosolium bulunur. Tüm bu kısımlar titiz bir çalışmayla 
temizlenmiş, elenen atık toprak içerisinde rastlanan cam, seramik vb. parçalar 
koruma altına alınmıştır.

KM1 kayaya oygu mezar kompleksinde ele geçirilen in-situ kemik 
parçalarından bir grup, analizleri yapılmak üzere TÜBİTAK Marmara 
Araştırma Merkezi Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü laboratuvarlarına 
gönderilmiştir. Yapılan C14 analizlerine göre, bu kemikler M.S. 85-230 
tarihleri arasına ai  ir. Daha önceki çalışmaların raporlarında, Blaundos 
kaya mezarlarının Roma ve Bizans dönemlerini kapsayan uzun bir dönemde 
kullanım gördüğü belirtilmektedir. Bazı mezarlarda hala görülebilen duvar 
resimleri de bunu zaten doğrulamaktadır. Bu kaya mezarı, büyük ölçüde 
tahrip olmasına rağmen Roma Dönemi izlerini korumuştur.

JEORADAR ÇALIŞMALARI
2018 sezonunda 2 farklı alanda jeoradar ölçümleri yapılabilmiştir. 

Bunlardan biri, kazı evi inşası için düşünülen yaklaşık 2500 metrekarelik 
alandır. Bu geniş alanda yapılan ölçümlerde, çeşitli derinliklerde belirtiler 
olabileceği bildirilmişse de, bunlar zeminden yaklaşık 1 m. derinlikte olup 
düzenli bir yapıdan ziyade küçük yıkıntı kümeleri şeklindedir. Jeoradar 
çalışması yapılan diğer bir alan, kazı evi alanının güneyinde, ayaktaki su 
kemerinin ve anıt mezarın güneydoğusundaki alandır. Buradaki dairesel 
alçak tepe, hem kente ulaşan yolun kenarında oluşu hem de vadiye bakan 
konumuyla dikkat çekmektedir. Yüzeyde herhangi bir yapı izi olmasa da, 
konumu gereği önemli bir yapı olabileceği tahmin edilmiştir. Ayrıca, önceki 
çalışmalarda, kentin kuzeyindeki yol boyunca tümülüs mezarlar olabileceği 
bildirilmiştir. Buna dayanarak yapılan jeoradar çalışması sonuçları, burada 
düzenli bir yapıdan ziyade yıkılmış duvar kalıntıları olabilecek izler 
göstermektedir. Jeoradar uzmanlarının raporlarına göre, bunun tümülüs 
mezardan ziyade yıkılmış başka bir yapı olma olasılığı daha güçlüdür. Bu 
alanda ilerleyen sezonlarda da kazı başlatılması düşünülmektedir.

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Küçük buluntuların ve arazideki bazı kalıntıların yerinde veya laboratuvar 

mekanlarında konservasyonlarının yapılabilmesi için, her türlü müdahalede 
gereken alet ve kimyasallar temin edilmiş ve bir konservasyon laboratuvarı 
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kurulabilmiştir. Yapılan tüm müdahaleler sürecinde her türlü çizili, yazılı ve 
görsel kayıtlar tutulmuştur. Alanda kalması gereken ve onarım/müdahale 
gereken bloklarda temizlik ve yapıştırma gibi uygulamalar yapılmış, 
taşınması gerekenler kazı evine veya müzeye taşınmıştır.

Ana caddede yapılan kazılarda açığa çıkan büyük boyutlu bir pithos, 
konservasyon işlemlerine tabi tutularak müzeye kaldırılmıştır. Geç dönem 
üretim mekanları içerisinde rastlanan, ağız çapı 50.5 cm., gövde çapı 95 
cm., yüksekliği 116 cm. olan pithosun bünyesindeki kırıklar ve çatlaklar 
onarılmıştır. Pithos üzerinde rastlanan, Antik Dönem onarımı olarak 
kullanılmış bir kurşun dolgu kenetin konservasyonu gerçekleştirilmiştir.

Yine ana caddede, günümüz zemin seviyesinin yaklaşık yarım metre 
altında, 720.00 m. ko  a oldukça sağlam durumda olan ve kenarları profi lli bir 
blokla karşılaşılmıştır. Bloğun bir yüzünde bulunan 30 satırlık yazıt, bunun 
M.S. 3. yüzyıla ait bir onurlandırma yazıtı olduğunu gösterirken, diğer yüzü 
daha sonraki dönemlerde oyun tabulası (ludus duodecim scriptorum) olarak 
kullanılmıştır (Resim: 13). Blok, kayıtları tutulduktan sonra jeotekstil ve 
toprakla kapatılarak geçici koruma altına alınmıştır.

Diğer yandan, sikke, seramik, cam, kemik, fi gürin parçaları gibi çeşitli 
malzeme gruplarından eserler üzerinde gerekli temizlik ve konservasyon 
müdahaleleri laboratuvarda yapılarak müzeye taşınmıştır (Resim: 14).

MERMER OCAKLARI TESPİTİ
Blaundos antik kenti yapılarının inşasında en yoğun kullanılan malzeme 

traverten, kireçtaşı ve mermerdir. Kentin kurulduğu alan aynı zamanda 
traverten açısından da zengin bir kanyon alanı olduğu için olasılıkla 
bu malzeme yakın çevreden sağlanmış olmalıdır. Kireçtaşı ve mermer 
malzemenin nereden sağlanmış olabileceği konusundaki çalışmalar 2018 
sezonunda başlatılmıştır. Bu amaçla, kentin yakınında günümüzde aktif olan 
taş ocakları ziyaret edilmiştir. Blaundos’un güneyinde, kanyonun güneye 
doğru uzantısında yer alan Adıgüzel Barajı’na doğru birkaç mermer ocağı 
mevcu  ur. Bu modern ocakların bazıları halen aktif olarak çalışmaktadır. 
Böceli, Demmer, Enkamer, Aynurlar, Ceylan, Saçaklı 1 ve Saçaklı 2 adlı 
bu ocakların hepsi kanyon rotası içerisinde yer alır. Bu alanlardan çeşitli 
boylarda örnekler alınmıştır. Aynı şekilde, Blaundos kenti içerisinden de 
traverten, kireçtaşı ve mermer örnekler alınacak, bu örnekler laboratuvar 
analizleriyle karşılaştırılarak Blaundos yapı malzemelerinin kaynakları 
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hakkında bilgi edinilecektir. Böylece, belki yakın bölgede keşfedilecek antik 
ocaklar, belki daha uzak ocaklardan gelmiş olan malzemenin ayrılması, 
bunların yapılar boyutunda tanımlanması sağlanacaktır. İlerleyen sezonlarda 
gerçekleştirilecek restorasyon çalışmalarında bu malzeme analizlerinin 
sonuçları oldukça faydalı olacaktır.

KAZI EVİ VE ZİYARETÇİ KARŞILAMA ÜNİTESİ PROJESİ
Blaundos’ta yapılacak uzun vadeli kazılar için en elzem ihtiyaç doğal 

olarak kazı evidir. Bu amaçla yaklaşık 2 yıldır üstünde çalışılan projenin 
son aşamasına gelinmiştir. Kentin kuzeyinde, yol kenarında belirlenen 
geniş alan ilgili Koruma Kurulu’nun da görüşü doğrultusunda kazı evi 
alanı olarak belirlenmiştir. Bu alandaki çalılar temizlenmiş, ölçüler alınmış, 
jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Uşak Valiliği İl Özel İdaresi sekreterliğinin 
girişimleriyle uygun nitelikte bir kazı evi plan ve projesi hazırlanmış, ilgili 
Koruma Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Kazı evi, açık avlu, kapalı 
çalışma ve yaşama mekanları, laboratuvarlar, kütüphane, yatakhane, arşiv, 
fotoğraf odası, bekçi lojmanı, enerji odası, depo gibi gereken tüm üniteleri 
barındıracak şekilde hazırlanmıştır. 2019 sezonunda bu kazı evi projesinin 
uygulamasına başlanması planlanmaktadır.

Diğer yandan, söz konusu kazı evi, bütünleşik bir projenin bir parçası olarak 
düşünülmektedir. Projenin tamamı, elektrik ve su sağlanması, karşılama 
ünitesi, otopark, ziyaretçi hizmet üniteleri, Blaundos’a ulaşımı sağlayan 
yolun iyileştirilmesi, bilgi tabelalarının yenilenmesi gibi uygulamaları da 
kapsamaktadır. Blaundos’a her mevsim hiç de azımsanmayacak ölçüdeki 
turist ziyaretleri düşünüldüğünde bu uygulamaların bir an önce hayata 
geçirilmesi oldukça önemlidir.
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ELBİSTAN KARAHÖYÜK KAZISI 2018

Bora UYSAL*
Ali ÇİFÇİ

Elbistan Karahöyük 2018 yılı kazısı 09.07.2017 ile 18.08.2017 tarihleri ara-
sında yapılmıştır1. Çalışmalarımızın gerçekleştirilmesini sağlayan Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne teşekkür ederiz. Yardımlarını 
esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal’a, Elbistan Kaymaka-
mı Tuncay Akkoyun’a, Karahüyük Muhtarı Mehmet Ünal’a, Kahramanma-
raş İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı’ya, Kahramanmaraş 
Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğlu’na, müze personeli Arkeolog Cansu 
Çerçi ve Sanat Tarihçi Aysel Korkmaz’a da teşekkürlerimizi sunarız.

Elbistan Karahöyük 2018 yılı kazısı, geçen yıl olduğu gibi hem höyükte, 
hem de höyükle bağlantılı bir mezarlık alanı olan Hamza Tepe’de gerçekleş-
tirilmiştir (Resim: 1).

 
ELBİSTAN KARAHÖYÜK KAZISI 
Elbistan Karahöyük’te 2018 yılında Kuzey düzlüğündeki L10, M10 ve N10 

açmalarında çalışılmıştır (Resim: 2). Üzerindeki dolgu toprağı 2017 yılında 
kaldırılmış olan L10 açmasında, Geç Demir Devrine ait birkaç çöp çukuru 
uzantısı ve Orta Demir Devrine ait bazı döküntülerden sonra, Erken Demir 
Devrini temsil eden iyi korunmuş bir tabaka açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). 
Ana yönler doğrultusunda inşa edilmiş taş temelli kerpiç duvarlar, dörtgen 
biçimli küçük odalardan oluşan bir mimari ortaya koymaktadır. Odalardan 

* Doç. Dr. Bora UYSAL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
58140, Sivas/TÜRKİYE.

  Dr. Öğr. Ü. Ali ÇİFÇİ, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 34722, İstan-
bul/TÜRKİYE.

1 Elbistan Karahöyük 2018 yılı kazı ekibi; Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğlu, 
Doç. Dr. Bora Uysal, Dr. Öğr. Ü. Ali Çifçi, Arkeolog Hülya Torun, Soner Sarıer ve Cansu Çerçi, 
Antropolog Belgin Aslan, Sanat Tarihçi Aysel Korkmaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji 
Bölümü öğrencileri Mehmet Akar, Muhammet Altuntaş, Mikail Çitil, Mert Can Çolakoğlu, Büşra 
Dumlupınar, Merve Karadana, Mücahit Enes Kaya, Murat Kızıl, Seda Sengir, Özlem Şahin, Burak 
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birinin üst kenarına küçük bölmeler yerleştirilmiştir. Duvarlarda çoğunlukla 
8-9 sıra halinde tespit edilen kerpiçler, bazı yerlerde 11 sıraya kadar ulaşarak 
bir m. yüksekliği aşmaktadır. L10 açmasındaki mimari kuzey yönüne doğ-
ru yüzey düzlemiyle birleşerek kaybolmaktadır. Tabakanın doğu yönündeki 
gelişimini daha iyi görebilmek için, 2017 yılında M10 açmasında açığa çıka-
rılan Erken Demir Devrinin içine girmiş Orta Demir Devri temel taşları kal-
dırılmıştır2. M10 açmasındaki Erken Demir Devri tabakası, L10 açmasındaki 
kadar iyi korunmamıştır (Resim: 4).

L10 açmasındaki Erken Demir Devri tabakasından ele geçen buluntular 
arasında 2 steatit silindir mühür, fi rit bir skarabeus ve pişmiş toprak bir riton 
ön plandadır (Resim: 5-6).

Üzerinde linear stilde yapılmış bir insan fi gürü ve bazı motifl erin görül-
düğü ilk silindir mühür sık kullanılması nedeniyle silikleşmiştir. Bir kenarı 
kırık olan diğer silindir mühürde, birbiriyle mücadele eden olasılıkla bir ka-
rışık yaratık ile bir geyik ve bir çiçek işlenmiştir. Basit bir şekilde yapılmış 
skarabeusta ise yatay ve diyagonal çiziler bulunmaktadır.

Sığır cinsi bir hayvan tasviri olması gereken riton kabaca şekillendirilmiş-
tir. Yuvarlak delikler halinde yapılmış gözler akıtacak kısmını oluşturmakta-
dır. Kalçanın üstünde bulunan doldurma yeri hafi fçe kırılmış ve aşınmıştır. 
Sepet kulplu olduğu anlaşılmaktadır. Kuyruk yumru şeklinde bir çıkıntıyla 
gösterilmiştir. Masif yapıdaki ayaklar üzerinde bulunan yatay delikler teker-
lekli olduğuna işaret etmektedir.

N10 açmasında yapılan çalışmalarda, ilk olarak 2017 yılında belirlenmiş 
olan, Hitit İmparatorluk Dönemine ait olduğunu söylediğimiz tabaka kal-
dırılmıştır3. Kuzey düzlüğündeki 4. tabaka olan bu yerleşmeden sonra açı-
ğa çıkarılan 5. tabaka da Hitit İmparatorluk Dönemine ai  ir. 4. tabaka Hitit 
İmparatorluk Döneminin ikinci yarısını ortaya koymakta, 5. tabaka ise Hitit 
İmparatorluk Döneminin ilk yarısını temsil etmektedir. 4. tabakada olduğu 
gibi, 5. tabakadaki mimari de zayıf karakterdedir. Bozulmuş olmakla birlik-
te doğrultu veren bazı taş temeller ve döşeme kalıntıları açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 7).

N10 açmasında 4. tabakanın kaldırılması sırasında ele geçirilen 2 bronz 
orak oldukça iyi korunmuş durumdadır (Resim: 8).

2 Uysal ve Çifçi 2019, 398, res. 3.
3 Uysal ve Çifçi 2019, 398-399, res. 6.
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HAMZA TEPE KAZISI
Hamza Tepe 2018 yılı kazısı, H10 ve K10 açmalarında gerçekleştirilmiştir 

(Resim: 9). Alandan geçen yol nedeniyle H10 açmasının güneydoğu çapraz 
yarısı kazılabilmiştir. K10 açmasındaki kazılar ise alanın batı yarısını kapsa-
maktadır (Resim: 10).

Yapılan çalışmalar sonucu 2’si iyi korunmuş durumda 5 urne tespit edil-
miş, 2017 yılında bulunanlarla birlikte belirlenen urne sayısı 29’a yükselmiştir. 
Tama yakın durumda korunmuş 27 numaralı urnenin içinden cam hamuru 2 
ağırşak ele geçirilmiştir (Resim: 11). Yine tama yakın durumda korunmuş 29 
numaralı urnenin içinde de boya bezemeli küçük bir testi bulunmuştur (Re-
sim: 12). Ağız kenarı kırık olan bu zarif kap, kısa boyunlu, yuvarlağa yakın 
oval gövdeli, düz dipli ve dikey kulpludur. Gövdenin büyük kısmını kap-
layan süslemeler, içi boyalı geniş daireler ve küçük konsantrik dairelerden 
oluşmaktadır. Seramik yapısı ve bezemeleri bakımından, 2017 yılında 17 nu-
maralı urnenin içinden ele geçirilen kaba benzemektedir4. 

17 ve 29 numaralı urnelerde bulunan bu kaplar, Kıbrıs ve Doğu Akde-
niz kıyılarından ele geçen “white painted ware” grubuna ai  ir. Kıbrıs’tan ele 
geçirilen buluntulara göre tanımlanmış olan bu seramik grubu, Anadolu’da 
Orta Demir Devrine karşılık gelen Kıbrıs-Geometrik III-Kıbrıs-Arkaik I dö-
nemlerine (M.Ö. 850-600) tarihlendirilmektedir5. Anadolu’da bulunan ben-
zerleri; Karkamış Yunus mezarlığı6, Al Mina7, Gözlükule8, Karatepe9, Kilise 
Tepe10, Sirkeli Höyük11, Arslantepe12 ve Tell Tayinat’tan13 tanınmaktadır.

Çalışmalarımız sırasında, tahrip olmuş vaziye  e tespit edilen 26 numaralı 
urnenin bir m. kadar doğusundan ele geçirilen steatit bir silindir mühür de 
Demir Devrine ai  ir (Resim: 13). Çok iyi bir işçiliğe sahip mührün mezar 
eşyası olup olmadığı anlaşılamamıştır. Üzerinde ortada erkek ve dişi olmak 

4 Uysal ve Çifçi 2019, 401, res. 12.
5 Gjerstad 1948, 48-49.
6 Woolley 1939, 30-31, lev. 16/b; Bonomo ve Zaina 2014, 142, fi g. 5/3-5.
7 Taylor 1959, 63-68, fi g. 1, 3, lev. XX/a.
8 Goldman 1963, 37-38, lev. 65-74.
9 Darga 1986, 384-392, lev. III-V, XI.
10 Hansen ve Postgate 1999, 117, fi g. 26-29; 2007, 346, fi g. 241-242, 394/707, 712, 397/773, 401/829-850, 

402/851; Bouthiller et al. 2014, 99, 116-117, 130, 136, 153, 155-156, fi g. 51/b, 53/e-f. 
11 Novak et al. 2009, 301, res. 6; Novak ve Kozal 2015, 5, res. 11.
12 Manuelli 2010, 79, fig. 7/2-5.
13 Karacic ve Osborne 2016, 2-6, fi g. 2/1-7.



414     ............................................................................................................

üzere bir çift sfenks, bunların üstünde bir yanda bir çift grifon, altında yere 
uzanmış bir erkek geyik ve en al  a da sağa ve sola doğru yürüyen bir çift 
aslan vardır.
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Resim 1: Elbistan Karahöyük ve Hamza Tepe hava fotoğrafı.

Resim 2: Elbistan Karahöyük 2018 topografik plan.
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Resim 3: Elbistan Karahöyük L10 açması 3. tabaka, Erken Demir Devri.

Resim 4: Elbistan Karahöyük M10 açması 3. tabaka, Erken Demir Devri.
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Resim 5: L10 açması 3. tabaka, Erken Demir Devri, silindir mühürler ve skarabeus.

Resim 6: L10 açması 3. tabaka, Erken Demir Devri, riton.
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Resim 7: Elbistan Karahöyük N10 açması 5. tabaka, Hitit İmparatorluk Döneminin ilk yarısı.

Resim 8: N10 açması 4. tabaka, Hitit İmparatorluk Döneminin ikinci yarısı, bronz oraklar.
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Resim 9: Hamza Tepe 2018 topografik plan.

Resim 10: Hamza Tepe 2018 hava fotoğrafı.
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Resim 11: Hamza Tepe 27 numaralı urne.

Resim 12: Hamza Tepe 29 numaralı urne.
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Resim 13: Hamza Tepe, Demir Devri, silindir mühür.
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GORDİON 2018

C. Brian ROSE*
Ayşe GÜRSAN SALZMANN

Gordion’un 2018 sezonu, gerek konservasyon gerek kazı açısından son 
derece başarılıydı. Erken Frig İç Kale Kapısı’nın rekonstrüksiyonunu tamam-
ladık ve İç Kale Höyüğü’nün ana omurgası üzerinde, iki farklı alanda incele-
me yaptık. Bildiğimiz kadarıyla türünün en erken örneği olan, devasa Erken 
Frig çakıl taşı mozaiğinin (M.Ö. 9. yüzyıl) konservasyonuna da devam edildi. 
Bu yıl yaklaşık kırk uzman ve bilimci, sit alanında beş farklı bölgede çalıştı. 
Ayrıca, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi ile son derece faydalı olan 
ilişkimizi sürdürmenin keyfi ni çıkardık. 

MİMARİ KONSERVASYON VE RESTORASYON
Gordion’da en önemli  ve en iyi korunmuş anıt, iç kalenin doğu kısmına 

erişim sağlayan “Erken Frig Doğu İç Kale Kapısı”dır. Günümüzde 10 m.ye 
erişen yüksekliği olan, Demir Çağında (M.Ö. 9. yüzyıl) Anadolu’da bugüne 
kadar bilinen en iyi korunmuş kapı kompleksidir (Şekil: 1-3).1  

Kapı, 1999 yılında meydana gelen depremle ciddi şekilde hasar gördü-
ğünde, kapıdaki hasarlı taşları yerinden söküp sağlamlaştırmak amacıyla, 
beş yıllık bir proje hazırladık. Bu da, toplam 112 bloktan oluşan, en çok hasar 
görmüş, üs  eki on iki taş sırasının yerinden sökülmesini ve konservasyonları 
tamamlandıktan sonra yeniden yerlerine yerleştirilmesini gerektirdi. Proje-
nin bu kısmı bu yıl tamamlandı, kapının restore edilmiş yüzünün üst kısmını 
görebilirsiniz.  

* C. Brian ROSE, Penn Müzesi, Philadelphia, A.B.D.
 Ayşe GÜRSAN SALZMANN, Penn Müzesi, Philadelphia, A.B.D.
1 Rodney S. Young, “Gordion: Preliminary Report, 1953,” American Journal of Archaeology 59 (1955), 

1–18; “The Campaign of 1955 at Gordion,” American Journal of Archaeology 60 (1956), 252-260; 
“Gordion Campaign of 1959.” American Journal of Archaeology 64 (1960), 233-236; “The Gordion 
Excavation Seasons of 1969–1973 and Subsequent Research,” American Journal of Archaeology 94 
(1990), 371–406; Meredith Keller, “Measuring Stability. Construction, Condition, and the Future 
of Gordion’s Early Phrygian Gate,” In Gordion Awakened. Conserving a Phrygian Landscape, edited 
by Meredith Keller and Frank Matero, 66-105 (Philadelphia, 2011); C. Brian Rose, “Fieldwork at 
Phrygian Gordion, 2013-2015,” American Journal of Archaeology 121 (2017), 148-154.
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Bu taşların hemen hemen tamamı duvarın sökülmesi sırasında kaldırılan 
taşlardı. Yalnızca dokuz yeni blok, hasarlı veya düşmüş orijinal taşların yerine 
kullanıldı. Konservasyonu tamamlanan kaplama taşların ardına, kireç harcı-
na bulanmış taş moloz yerleştirdik, yerinde bırakılan taşlardaki çatlaklar, harç 
mikro-enjeksiyonla sabitlendi. Rekonstrüksiyonu tamamlanan taşların sabitli-
ğini artırmak amacıyla, kaplama taşlarını duvarın merkezine tu  urmak için, 
2,5 m. uzunluğunda paslanmaz çelik çubuklar yerleştirdik (Şekil: 3). 

 Restore edilen burcun üzerini 2019 sezonun başında, sığ köklü çimlerden 
oluşan “yeşil örtü” ile kaplayarak iskeleyi kaldıracağız. Bitki kökleri yağmur-
lu mevsimde aşırı suyu emerken, kökler ahşapa zarar verecek derecede deri-
ne kadar inmeyecek.

OBJE KONSERVASYONU
Konservasyon bölümü, vaktin yaklaşık üçte birini, iç kalenin en öne çıkan 

megaronların birinden gelen, 33 çakıl taşı mozaik panelinin (Megaron 2, yakl. 
M.Ö. 825; Şekil: 4) bakımına ayrılmıştı.2 Bugüne kadar açığa çıkarılmış en 
erken çakıl taşı mozaik taban olan bu eser, muhtemelen bitişiğindeki Teras 
Bina Kompleksi’nde üretilen tekstillerin, desenlerini taklit eder; bir dizi çok 
renkli geometrik desen barındırır. Anladığımız kadarı ile, dekoratif tabanlar 
Gordion’da dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında icat edilmiş; ardından, yak-
laşık bir yüzyıl sonra, Midas’ın hükümdarlığı sırasında, Asur kontrolündeki 
bölgelere yayılmıştı. 

Mozaiğin en iyi korunmuş kısımları, kazıdan yedi yıl sonra orijinal ta-
bandan kesilmiş, ardından betonarme demiri ile, betona yerleştirilmiş. En 
sonunda da 1983’te Gordion Müzesi’nde sergilenmişti. Bir eserin bu şekilde 
muamele görmesinden, günümüz konservatörleri hoşlanmaz, panellerin ko-
runduğundan emin olmak için, yeni stratejiler geliştirmemiz gerekti. 

2018 sezonunun ana hedefl eri, gevşek çakıl taşlarını yeniden birleştirmek 
ve taşan harcın, alglerin ve genel kirlenmenin temizlenmesiyle, mozaik de-
senlerin görünüşünü iyileştirmekti. Betonu ince keski, bisturi ve dişçi aletleri 
kullanarak elle kaldırıp, yüzeydeki kirleri ve kireçlenmeyi fırçalayıp, elektrik 
süpürgesi ile süpürdük. Sonra, hassas bir şekilde sünger ve çeşme suyu ile 
yıkayarak giderdik. Bu sezon, konservasyon ekibi on paneli tamamlayıp, al-
tısında da, ön çalışma yaptı. 

2 Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015,” American Journal of Archaeology 121 (2017), 157-160; 
Rodney Young, “Early Mosaics at Gordion,” Expedition 7 (1965), 4–13; Dieter Salzmann, Untersuc-
hungen zu den antiken Kieselmosaiken. Berlin (1982), 4, 6-8, 78, 93-94 nos. 46-56.
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KAZI: ALAN 1’DEKİ GÜNEY KAPI 
En önemli amaçlarımızdan biri Gordion’un şehir planını daha iyi anla-

maktır; özellikle de, yönetim, endüstriyel ve yerleşim bölgelerinin fi ziksel 
bağlantılarını anlamak için, antik sokak sistemini yeniden kağıt üzerinde ça-
lışıyoruz. 

Bu amaçla İç Kale Höyüğü’nün ana omurgası boyunca, iki bölgede saha 
çalışması yaptık: kazıda iç kaleye doğru giden yeni bir yol keşfe  iğimiz 
güneyde (Alan 1’de Güney Kapı), ve höyüğün ortasında (Alan 4), Rodney 
Young’ın sokağın bir parçasını bulduğunu düşündüğü bölgenin batısında 
(Şekil: 5).

Alan 1’ de 2013 yılından beri araştırmalar sürmekte olup, burada iç kale-
deki bir kapıya doğru uzandığı varsayılan anıtsal bir anayol ortaya çıkarıldı.3 
Burası ilk kez M.Ö. dokuzuncu yüzyılda inşa edildikten sonra, en azından 
M.Ö. geç altıncı yüzyıla kadar, sürekli değişikliğe uğramıştı (Şekil: 6-9). Bu 
kadar değişiklik sebebi ile. Alan 1, kompleksini, ancak mimari tabakaların 
dönemlerine göre renklendirildiği plana bakarak anlamak mümkündür (Şe-
kil: 7). 

Erken Frig Döneminde, yaklaşik M.Ö. 850, gerçekleşen ilk inşa faaliyetle-
ri, bizim sandığımızdan daha geniş kapsamlı idı. Altı metre eninde, kuzey-
batı-güneydoğu doğrultusundaki bir yol, Aşağı Şehir’den bu bölgeye doğru 
uzandıktan sonra, açı yaparak batıya doğru döner. Bu yol, güneyde yaklaşık 
3 m. genişliğindeki bir sur duvarıyla sınırlandırılmıştı. Bu sur duvarı ise yük-
sekliği 2,5 m.yi aşan büyük bir yokuş veya basamaklı teras duvarıyla destek-
lenmişti (Şekil: 7.1). 

Önceleri bu yokuşu Orta Frig Dönemine tarihlemiştik. Ancak, bunun, 
Orta Frig Döneminde yeniden kullanılmış olsa da, 9. yüzyıl inşasının bir par-
çası olduğunu görebiliyoruz. Şunu da belirtmekte fayda var ki, kapıya doğru 
uzanan yolun uzunluğu, 50 m.den fazlaymış gibi görünüyor. Burası, bildiği-
miz kadarıyla Küçük Asya’da herhangi bir iç kale kapısına uzanan en uzun 
anayol. 

Doğudaki daha büyük açmada, bir kısmı hala 3,60 m. yüksekliğe kadar 
korunmuş olan Erken Frig yolunun kuzey duvarıyla, duvarın basamaklı te-
mellerini keşfe  ik (Şekil: 7.4, 8).  Bu açmanın batı tarafında, biçimli taşlarla 
çevrelenmiş kazamat duvar şeklinde, devasa bir burcu açığa çıkardığımız he-

3 Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015,” American Journal of Archaeology 121 (2017), 160-171.
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men anlaşıldı (Şekil:7.5). Daha batıdaki ikinci açmada, bu kazamat duvarının 
devamı olduğunu düşündüren moloz dolgu ele geçirildi. Eğer bu doğruysa, 
çevresinden iç kaleye doğru giden bir yolun zikzak çizdiği ve en azından 18 
m. uzunluğunda bir burç olduğunu düşünebiliriz.

M.Ö. erken sekizinci yüzyılda iç kale yeniden inşa edildiğinde, yolun gü-
ney tarafına 8 m. eninde ve en az 20 m. uzunluğunda, yeni ve devasa bir burç 
eklenmişti. Bu sırada bunu tamamlayan, ve yine 8 m. eninde başka bir burç 
da yolun karşı tarafına, doğuya inşa edildi (Şekil: 7a, b). Erken Frig duvarının 
dönemeci, artık yeni ve çok daha dikkatli bir şekilde inşa edilmiş, çok renkli 
taşlardan bir duvarla kaplanmıştı. (Şekil: 7.7). 

Birlikte ele alındığında, Güney Kapı ile Doğu Kapı, M.Ö. dokuzuncu 
yüzyılın ortasında uygulamaya konan, kapsamlı güvenlik tedbirlerine işa-
ret eder. Pek çok açıdan bunlar, Demir Çağında Anadolu’da bilinen diğer 
iç kalelerde kullanılanlardan çok daha anıtsaldı.  Böylesi kapsamlı inşa fa-
aliyetlerini, perde arkasındaki doğu Anadolu (Urartu), Yukarı Fırat (Kuzey 
Suriye’deki Zincirli/Sam’al) ve Asur’daki (II. Assurnasirpal döneminde Nim-
rud) neredeyse aynı derecede enerji dolu şehir kurma çalışmaları, ve iç kale 
inşaatlarına bir karşı hamle olarak değerlendirmeliyiz. 

ALAN 4: İÇ KALE HÖYÜĞÜ’NÜN MERKEZİ
Alan 4, İç Kale Höyüğü’nün merkezinin biraz batısında, “Teras Binası ke-

simi” olarak da bilinen, Frig endüstri bölgesinin hemen batısında konumlan-
mıştır (Şekil: 5). Buradaki kazılar 2015’te, burada gerçekten de bir ana caddenin 
olup olmadığını açığa çıkarmak amacıyla başlamıştı. Bu durumda, açmamıza 
höyüğün yüzeyinden başladık; 2018 sezonunun sonunda 12 m. derinliğe ulaş-
mıştık (Şekil: 10).4 Kazı sırasında Selçuklu hâkimiyetinden yaklaşık 50 depo-
lama çukuruyla (M.S. 13-14. yüzyıl), birinde altın pandantifi n ele geçirildiği 
Erken Roma’ya tarihlenen iki tabakayla (yakl. M.S. 60-120), ve Helenistik Dö-
nemden M.Ö. geç 4. ila 3. yüzyıllar arasına uzanan birkaç evle karşılaştık. 

2017 sezonu sonunda, M.Ö. altıncı yüzyılın ilk yarısında inşa edilmiş bü-
yük bir kamu binasının yıkıntısını içeren, büyük bir çukuru açığa çıkardık. 
Çukurda aralarında oluklu kiremitler, kapaklar, mahya kiremitleri, akıta-
caklı saçak kiremitleri ile eğik veya yanal simalara ait dekoratif parçalar ile, 

4 Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015,” American Journal of Archaeology 121 (2017), 171; Ke-
ith DeVries, “The Gordion Excavation Seasons of 1969–1973 and Subsequent Research,” American 
Journal of Archaeology 94 (1990), 394-395.
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pandantif friz plakaların da olduğu, çok sayıda mimari terakota bulunuyor-
du (Şekil: 11). Toplamda yaklaşık 2600 kilogram ağırlığında mimari terakota 
ortaya çıkarıldı. Kiremitlerin altında açığa çıkarılan seramikler, bahsi geçen 
binanın yakl. M.Ö. 540’ta şehre yapılan Pers saldırıları sırasında yıkıldığına, 
ardından yıkıntının buraya bırakıldığına işaret eder. Ele alınması gereken 
tek sorun, içinde bulunduğu çukurun yanındaki bir binadan gelmediği kesin 
olan, özenle hazırlanmış kiremitli çatıdır. Bu süslü kiremitli çatının en muh-
temel kaynağı, Alan 4’te çukurun hemen doğusundaki Teras Binaları’ndan 
biri olan Bina U’dur.

Yüzeye 12 m.den daha derin bir mesafede, 10 m. doğusundaki M.Ö. 8. 
yüzyıl anıtsal teras duvarına genel anlamda dik gelen, bir taş destek duvarını 
ortaya çıkardık (Şekil: 12). Payandanın dibinde herhangi bir sokak veya yü-
rünebilecek bir açıklığın olduğuna dair bir işaret olmaması dikkate değerdir. 

Kendimizden emin bir şekilde, höyüğün merkezindeki Orta Frig taba-
kasının, teras duvarının diğer tarafında olan Teras Binası kesimindeki Orta 
Frig taban seviyesinden, yaklaşık 10 m. daha alçak olduğunu söyleyebiliriz. 
Sonuç olarak, aralarında alçak bir bölgenin olduğu, iki yüksek tepeden olu-
şan bir yerleşimle karşılaştığımız açıktır. Bu yerleşimin tamamı, M.Ö. 9. ila 4. 
yüzyıllarda sur duvarlarıyla çevriliydi. 

BEYCEĞİZ TÜMÜLÜSÜ
Gordion’un 12 km. doğusunda bulunan yüce Beyceğiz Tümülüsü, sürekli 

olarak yağmacıların hedefi ndeydi. 2017’de Ankara Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi ve Gordion Projesi ortaklığında, bir kurtarma kazısının odağı oldu 
(Şekil: 13). Tümülüsün korunmuş yüksekliği 15 m.den biraz fazla olduğun-
dan, bu bölgedeki en büyük dördüncü tümülüstür. 

Tümülüsün yeteri kısmı kazıldığı halde, burada mezar odasının bulun-
madığını gördük. Başka bir deyişle, burası bir kenotaf idi ve tümülüsün ka-
buğunda bulunan seramikler, inşa tarihi olarak yaklaşık M.Ö. 700’ü işaret 
ediyordu. Her ne kadar bunun varlığından dolayı şaşırmamamız gerekse de, 
Gordion’un çevresinde kazısı yapılmış 45 tümülüs arasında, Beyceğiz açı-
ğa çıkarılan tek kenotaf mezardır. Asur yıllıkları, Midas’ın hükümdarlığına 
denk gelen bu dönemde, Friglerin yoğun silahlı çatışmalarla meşgul oldu-
ğunu bildirir. Komutanlardan bazıları, Küçük Asya’nın güneydoğusundaki 
savaş alanlarından evlerine dönememiş olmalıydı. Şüphesiz onları onurlan-
dıran birkaç kenotaf inşa edilmişti. 
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GORDİON KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİM PROGRAMI
2018 Programına önceki sezonlarda olduğu gibi Gordion sit alanında bir 

günlük  oryantasyon ile başladık. Bu yıl önceki 4 yıldan daha farklı ilgi grup-
ları oryantasyona katılması bizleri sevindirdi.  Aralarında Polatlı ve Anka-
ra’dan lise öğrencileri ve öğretmenler, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi 
üyeleri (POTA), Dünya Mirası Gezginleri Derneği üyeleri, çiftçiler ve ev ha-
nımları bulunuyordu. 

Toplantının birinci bölümünde kazı heyeti ve programımıza yakından 
katkıları bulunanlar tarafından anlatımlar yapıldı: Gordion kazı ve restoras-
yonun tarihçesini ve çalışmaların anlatımı (Başkan Prof. Brian Rose), kültür 
mirası programının amaçları ve beş yıllık birikim (2014-2018)  (Dr. Ayşe G. 
Salzmann ve Halil Demirdelen, arkeolog, müze eğitimcisi), Gordion tarihi 
peyzaj, endemik bitki örtüsü, ve peyzajı tehdit eden tarımsal ve endüstriyel 
faaliyetler (Dr. Naomi Miller), konuşuldu ve tartışıldı. En önemli konulardan 
birisi de Gordion’un UNESCO Dünya Mirası daimi listesine alınması çalış-
maları anlatıldı (Kadim Koç, Polatlı Belediyesi, POTA yöneticisi ve Mukad-
der Ekremoğlu, Dünya Mirası Gezginleri Derneği Platformu üyesi).
İkinci bölümde kazı alanı ve Midas Tümülüsü gezildi, alandaki laboratu-

ar çalışmaları sırasında katılımcılara buluntuların konservasyonu, konerva-
törler tarafından anlatıldı. Üçüncü ve son  bölümde 2018 sezonu programının 
ayrıntılarını anla  ık. altı haftalık programın içeriğinde, katılımcıların kazı 
alanındaki tecrübeleieri, değişik işleri öğrenip yapmaları (Frig açmalarında 
kazı, küçük buluntuların, seramik, metal restorasyonu gibi, buluntuların te-
mizlenmesi ve çizim işleri).  Ayrıca programda, Gordion dışındaki kazı pro-
jeleri, müzeler, Selçuk/Osmanlı cami ve türbeler ziyaret edildi ve doğa gezile-
ri yapıldı. Bunların arasında Ha  uşaş, Alaca Höyük, Kamankale, Yazılıkaya 
ve Polatlı’daki Kurtuluş Savaşı anıtları vardı.

2019 Kazı sezonuna girerken Gordion kültür mirası eğitim programımı-
zın amaçları doğrultusunda ilerliyoruz:

• Gordion Antik Kenti ve Polatlı çevresi tarihini, yani en az 3,000 yıllık 
kültürel mirasımızı yerel halka tanıtmak ve korunmasını sağlamak,

• Bu amaca ulaşmak için: okul yöneticilerinin, öğrencilerin, öğretmenle-
in, Belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün  işbirliği içinde çalışması, disip-
linler arası bir müfredat çerçevesinde öğretmenlerin orta okuldan başlayarak 
lise öğrencilerini eğitmesi ve okul dışı  etkinlikler düzenlemesi gerekmekte-
dir.  
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YAYIN, ELEMAN KADROSU VE ÖNEMLİ KONUKLAR
2019 yılında, kemik ve fi ldişi objelere, kremasyon tümülüslerine, Lidya se-

ramiklerine ve Helenistik Dönem yerleşimine odaklanan dört yeni Gordion 
monografi si yayınlanacak. 2018 sezonu çalışmalarımız, temsilcimiz Ankara 
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Sayın Mustafa Metin ile meslektaşı Sn. 
Emre Köse’nin enerjik destekleriyle kolaylaştı. Ayrıca, bu yıl Ankara Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi’nden Müze Müdürü Sn. Enver Sağır’in, düzenli 
aralıklarla gerçekleştirdiği ziyaretlerden son derece yarar sağladık. Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, özellikle Genel Müdür Sn. Murat 
Gürü’le, Sn. Ali Rıza Altunel’e, Sn. Melik Ayaz’a, Sn. Köksal Özköklü’ye, Sn. 
Umut Görgülü’ye, ve Sn. Nihal Metin’e teşekkürlerimizi sunuyoruz.
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Şekil 1: Erken Frig Doğu Kapısı’nın restore edilen Güney Burcu, konservasyonu 
tamamlanan son taş sırası da yerine yerleştirildikten sonra. Fotoğ̆rafçı Gebhard Bieg. 

Şekil 2: Vinç, Erken Frig Dog ̆u Kapısı’nın restorasyonu biten bloklarını iskeleden orijinal 
pozisyonlarına kaldırırken. Fotoğrafçı Gebhard Bieg. 
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Şekil 3: Erken Frig Dog ̆u Kapısı’nın kaplama tas ̧larını duvarın merkezine sabitleyen pas-
lanmaz çelik çubukları yerine yerles ̧tirirken. Fotoğrafçı Gebhard Bieg. 

Şekil 4: Gordion Müzesinde Erken Frig (MÖ 9. yy) çakıl taşı mozaiğinin konservasyonu. 
Fotoğrafçı Brian Rose. 
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Şekil 5: Frig Gorionu’nunda kazı alanlarının vurgulandıg ̆ı renk-
li tabaka planı. Planı hazırlayanlar Gareth Darbyshire ve 
Gabriel Pizzorno. 

Şekil 6: Güney Kapı’nın anayolu (Alan 1), kuzeybatıya bakış. Fotoğrafçı Gebhard Bieg. 
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Şekil 7: Alan 1’deki Güney Kapı kompleksi Erken, Orta ve Geç Frig unsurlarının renkli 
tabaka planı (MÖ 9.-6. yy). Planı hazırlayan Simon Greenslade. 

Şekil 8: Güney Kapı’daki anayolun kuzey duvarı (Alan 1), kuzeydoğ uya bakış . Ön planda 
görülen soldaki duvar Erken Frig’e tarihlenir (MÖ 9. yy); sağ ındaki çok renkli 
duvar Orta Frig döneminden- dir (MÖ 8. yy). Ayrıca, ön planda görünen büyük 
taş lardan oluş an “hız azaltan tümsek” Geç Frig yoluna çapraz istikame  edir. Fo-
toğ rafçı Brian Rose. 
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Şekil 9: Alan 1’in batı açmasında bulunan Güney Kapı anayolunun kuzey duvarı, kuzey-
doğuya bakış. Duvarlar Erken Frig döneminden (MÖ 9. yy), fakat Orta ve Geç Frig 
dönemlerinde yeniden kullanılmışlar (MÖ 8.-4. yy). Erken Frig burcunun taşları 
al  a görülüyor. Fotoğrafçı Gebhard Bieg. 
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Şekil 10: Alan 4’teki açma, güneydoğuya bakış. Fotoğrafçı Brian Rose. 

Şekil 11: Brigi  e Keslinke, Alan 4’ten gelen mimari terakotaları kataloglarken. Fotoğrafçı 
Gebhard Bieg. 
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Şekil 12: Alan 4’te payanda duvarı, Teras Duvarı ve Teras Binası R’nin seviyesi. Bina R, 
Bina U’nun yanındadır (Bakınız Şek. 18). Çizimci Sarah Leppard, değişiklik ya-
panlar Gareth Darbyshire ve Ardeth Anderson. 

Şekil 13: Beyceğiz Tümülüsü, kuzeye bakış. Fotoğrafçı Braden Cordivari. 
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KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ:
2018 YILI KAZI VE ARAŞTIRMA SONUÇLARI

1Christopher H. ROOSEVELT*
Tunç KANER

Christina LUKE

1. GİRİŞ
Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP), Manisa İli, Gölmarmara ve Saruhanlı 

ilçelerinin sınırında, Hacıveliler Köyü ve Marmara Gölü’nün yakınında bu-
lunan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı statüsündeki Orta ve Geç Tunç Çağı yer-
leşmesi olan Kaymakçı’da kazı ve kazı ile ilgili faaliyetleri yürütmeyi amaç-
lamaktadır (Roosevelt et al. 2018). Çalışmalar, Marmara Gölü havzasındaki 
kültürel faaliyetleri anlamayı amaçlayan ve 2005-2014 yılları arasında gerçek-
leştirilen Merkezi Lidya Arkeolojik Yüzey Araştırması (CLAS) üzerine inşa 
edilmiştir. Kaymakçı yerleşimi, diğer öğelerin yanı sıra, 8.6 hektarlık bir kale, 
kale eteklerine yayılmış bir alt yerleşim ve bir mezarlıktan oluşmaktadır. Ge-
diz Nehri vadisinde tespit edilen yerleşmelerin arasında dönemin en büyük 
yerleşmesidir ve bölge için önemli bir merkez olmalıdır (Luke ve Roosevelt 
2017; Roosevelt ve Luke 2017). Kaymakçı’nın kazılması, M.Ö. 2. binyıldaki 
Batı Anadolu, Ege ve İç Anadolu’nun ilişkilerini, Kaymakçı’da yaşayan top-
luluğun yıllar boyunca nasıl yaşamlarını sürdürdüğünü ve Manisa ilinin tu-
rizm açısından gelişimine katkı sağlayacaktır. 

2018’de yapılan çalışmalar, kazı ve analizler için alınan örnekleri; koruma, 
restorasyon ve arazi bakımı; ve geçmiş sezonlarda ortaya çıkarılan eserlerin 
yeni depoya taşınmasını kapsamaktadır. Proje ile ilgili olan diğer çalışmalar 
bu raporu kısa tutmayı amaçladığımız için bu raporda değinilmemiştir. Bu 
çalışmalar, bir kez daha Kaymakçı ve burada yaşayan insanların tarihi ile il-
gili özel soruları amaçlamaktadır. Bilhassa 2018 sonuçları, özellikle Kaymak-

* Prof. Dr. Christopher H. ROOSEVELT, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, İstan-
bul/TÜRKİYE, chroosevelt@ku.edu.tr

 Tunç KANER, Doktora ÖğrencisiArkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul/
TÜRKİYE, tkaner18@ku.edu.tr

 Doç. Dr. Christina LUKE, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE,  
christinaluke@ku.edu.tr
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çı’nın güney terasına ilişkin stratigrafi, kronoloji ve mekânsal organizasyon; 
malzeme ekonomisi ve bölgelerarası etkileşim; ve geçim ekonomileri ile ilgili 
soruların cevaplarını netleştirmektedir.

2. KAZI ALANLARI ÖZETİ
2018 yılında Kaymakçı’da yapılan kazılar, önceki sezonlarda kazısı başlayan 

iki kazı alanı (KA) 99.526 ve 108.522 / 109.523’da (Figür: 1) devam etmiştir (Ro-
osevelt et al. 2016, 2017, 2018, 2019; Ünlüsoy et al. 2018). Ek olarak, daha önce 
kazılmış olan iki alanın (97.541 ve 98.531) tabakalanması, gelecek dönem ka-
zıları ve yayınlanacak yayınlar için yeniden analiz edildi ve numaralandırıldı. 
Her çalışma sezonunda olduğu gibi, çalışmalarda ele geçen malzeme örnekleri 
sistematik ve bilimsel olarak toplandı ve kazı veri tabanına işlendi (KAP Kayıt 
Sistemi için 2014 raporuna bakınız). Geçmiş sezonlarda olduğu gibi çalışmalar 
sonunda, örneklerin büyük bir çoğunluğu (seramik, pişmiş toprak, metal, taş, 
kemik ve botanik) proje deposunda saklanırken, müze envanterlik kalitesinde 
kabul edilen eserler ise Manisa Müze Müdürlüğü’ne devredildi.

A. KA 99.526
Daha önceki raporlardan bilindiği üzere, 99.526 numaralı alan, Kaymak-

çı’nın güney terasının kuzeybatı kısmında bulunan 9x9 m.lik bir alandır. 
2014–2016 yılları arasında bu alanda yapılan kazılarda, Kaymakçı’nın Geç 
Tunç (LB) 1 ve 2 evrelerine tarihlenen iyi korunmuş mimari ve diğer kalıntı-
ları olan bir yapı bulunmuştu. Üç ana evreye yayılan bu kompleks, iki kuzey-
batı-güneybatı yönelimli oda, toprağa yarı gömük dairesel bir mimari öğe, 
karıştırma çukurları, ocaklar vb. farklı mimari unsurlar ile zengin buluntular 
içermekteydi. 2018 yılı kazılarının amacı, güney terasının bu alanında devam 
eden bir tabaka dizilimi elde etmek üzere mimari kalıntıların altında kalan 
tabakalanmayı incelemeye devam etmekti. Sezonun sonunda, daha geç dö-
nem mimari kalıntılar ile tanımlanan iki sondajda (güneydoğuda 99.526.220 
No.lu oda ve kazı alanının orta kısmında 99.526.222 numaralı oda) ana ka-
yaya ulaşıldı (Figür: 2–4). Yapılan kazı çalışmaları daha önceki kazı sezon-
larında ortaya çıkarılan mimari unsurları tahrip etmemek için iki sondaj ile 
sınırlandırılarak alanda çalışmalara son verildi. 

220 No.lu oda ile tanımlanan açmanın güneydoğu alanında, en erken ak-
tivite, bol miktarda ufak mika-şist parçacıkları içeren kırmızı steril toprağın 
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içine açılmış çukurlar ve dolgular ile temsil edilmekteydi. Bu “açık hava ko-
şullarına maruz kalmış dolgu” muhtemelen, doğrudan altta yer alan güney 
ve doğuya doğru eğimli olan mika-şist ana kayanın fiziksel ve kimyasal bo-
zulmasından kaynaklanıyordu. En düşük seviyede bulunan, kabaca dairesel 
yapıda, c. 50 cm. çapında ve ortalama15 cm. derinliğindeki 624 No.lu çukur, 
doğu profil boyunca doğrudan kırmızı steril toprağa kazılmıştı. Çukurun 
dolgusu, Geç Tunç 2 Dönemine tarihlenen malzemeler içermekteydi, buna 
göre üst seviyedeki malzemenin geçmiş dönemlerde yanlış değerlendirilmiş 
olabileceği kanısına varıldı. Bu çukurun üzerinde, 2016 yılında en üstte yer 
alan ince bir açık kahverengi dolgu tabakası vardı. Aynı zamanda 2016 yılın-
da tespit edilen diğer iki çukurun üst seviyesi, hem açık kahverengi dolgu 
hem de altta yatan kırmızı steril dolgu ile kesilmişti (Figür: 5). 716 No.lu çu-
kur, kırmızı steril toprağın içine 30 cm. derine kazılmış ve ardından çamur ile 
sıvanmıştı. Küllü dolgular, taş ve kerpiç kalıntıları, ufak taneli beyaz kireçli 
malzeme içeren kırmızı-killi malzeme ve çeşitli diğer buluntulardan oluşu-
yordu. 717 No.lu çukur, kırmızı steril toprağın içine doğrudan kesilmiş ve 
benzer şekilde küllü dolgular ve kerpiç kalıntıları, büyükçe taş molozları ve 
çeşitli diğer buluntular içermekteydi. Her iki çukurdan gelen seramiklerin 
çoğunluğu GTÇ 1B dönemine tarihlenmiştir. Ancak 716 No.lu çukur içeri-
sinde az sayıda GTÇ 2 Dönemine ait seramik parçalar ele geçirilmiş ve 717 
No.lu çukur içerisinde GTÇ 1A Dönemine ait az sayıda seramik parçası tespit 
edilmiştir. 

222 numaralı oda ile tanımlanan ve alanın merkezinde yer alan bölge, 
daha karmaşık özelliklere sahipti. Yine, mika-şist ana kayası güneye ve do-
ğuya doğru eğimliydi ve küçük şist parçaları ile zengin kırmızı steril toprakla 
kaplıydı (Figür: 6). Bu dolgunun en üst seviyelerinde birkaç küçük gri, kah-
verengi ve / veya yanmış kültürel dolgular, OTÇ seramikleri içermekteydi 
(ör., tankard tutamağı 99.526.683.18) ve bunların üstünde ise ince bir beyaz 
tabaka vardı. Bu beyazımsı tabaka, OTÇ veya erken GTÇ 1 evresi (örneğin, 
bronz halka 99.526.689.1) ile aynı dönem malzemelerden oluşan çeşitli dolgu 
maddeleri içeren birkaç çukur ile kesilmişti. Bu çukurların en büyüğü olan 
715 No.lu çukur, yaklaşık 45 cm. derinliğindeydi. Yan tarafları kırmızı steril 
toprağa ve alt kısmı ise ana kayaya doğru kesilmişti (Figür: 7). Bu çukur aşa-
ğıdan yukarıya doğru; odun kömürü, öğütme taşı ve GTÇ / GTÇ 1A tarihli 
diğer seramik, taş ve kemik buluntular içeren gri dolgu ile doldurulmuştu ve 
ayrıca, taşlı dolgularla kaplıydı.
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Çukur 715’in hemen üzerinde, ilk olarak 2016 yılında tanımlanmış olan 
bir çukurun üst seviyesinde başka bir çukur topluluğu vardı. Burada en alt 
seviyedeki dolgu, küllü ve aynı zamanda taş molozu, kerpiç kalıntıları içer-
mekteydi. Ayrıca, fayans boncuklar, aletler ve bir inek kafasına benzeyen 
plastik olarak modellenmiş obje gibi çeşitli buluntular elde edildi. 5–10 cm. 
kalınlığında kırmızı, killi bir iç sıvama tabakası, kısmen bu çukur topluluğu 
tarafından kesilmişti. Alanın kuzeydoğusunda 51 No.lu duvarın altında kır-
mızı kil sıvalı çukur ele geçti. Buradaki kırmızı killi sıva tabakası, kahverengi 
dolgunun kaldırılmasıyla açığa çıkarılmıştır. Ancak, herhangi bir temeli bu-
lunamayan duvarlar ile açıkça ilişkilendirilebilen taş döküntüsü kalıntıların-
dan dolayı çukurların şekli ve boyutları belirlenemedi. 2018’de açığa çıkarı-
lan kırmızı kil kaplı çukurların malzemesi, 2016 yılında çukurların yakınında 
kazılan ve kabaca çağdaş “karıştırma çukurundan” çıkanlarla malzemelerle 
çağdaş görünmektedir. Bu dolgulardan sadece elle işlenmiş küçük, tüme ya-
kın bir GTÇ 1A Dönemine ait akıtacaklı kap bulunmuştur (99.526.668.1).

Bu çukur ve taş dolgularının kuzeybatısında farklı bir  taş dolgusu ve 
açık kahverengi renkteki dolgu 556 No.lu çukur ile çağdaş olabilir, yoksa 556 
numaralı çukur bu dolguların içerisine inşa edilmiştir. Bu dolguların en ilgi 
çeken yanı 643 No.lu dolgu içerisinde bulunan, dağınık bir biçimde ele ge-
çirilmiş insan kemikleridir. 2016 yılı kazı çalışmaları sırasında bu dolgu ve 
çukurların üzerinde açık kahverengi renkli toprağa sahip çukur ve dolgular 
yer almaktaydı.

Özet olarak, ana kaya ile 99.526’da ayakta duran mimari arasındaki tabaka 
dizisi, kalın, kırmızı steril toprak ve daha sonraki duvar temelleri arasında 
sıkıştırılmış, kompakt çukur ve dolgu dizisi ile tanımlanabilir. 2018’de kazı-
lan her iki alandaki tabakalanma, güney terasının bu alanının, hava koşulla-
rına bağlı oluşan dolguların ara yüzeylerindeki küçük malzemeler ışığında, 
sadece minimal olarak kullanıldığını göstermektedir. Yerel GTÇ’den GTÇ 1 
aşamasına geçişte alan, atık bertarafı ve diğer açık hava etkinlikleri için kul-
lanılmıştı. 2018 yılında kazılan tüm çukurlar, yanmış küllü malzeme, kömür, 
çanak çömlek, metal, kemik ve botanik kalıntılardan oluşan karışık buluntu-
lar içeriyordu. GTÇ 1 evresinin geri kalanı boyunca alan, daha önce bildiril-
diği üzere, tanımlanamayan malzemelerin ve / veya yiyeceklerin hazırlanma-
sı ve üretilmesi, çukurlar ise malzemelerin atılması ve belki de 2016’da açılan 
direk deliklerinden yola çıkılarak söylenebilecek geçici barınaklar tarafından 
korunan diğer açık hava faaliyetleri için kullanılmıştı. GTÇ 1’den GTÇ 2 ev-
resine geçişte alan, mimari olarak 220 ve 222 No.lu odayı içeren yapıya dö-
nüştürülmüştür.
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B. KA 109.523
109.523 kazı alanı, Kaymakçı’nın güney terasında 19 x 19 m.lik bir alandır. 

Alan, 2014 yılında 9 x 9 m. bir açma (108.522) olarak kazılmaya başlamıştır ve 
2015 yılında ‘L’ şeklinde bir alanda kuzey ve doğuya doğru genişletilmiştir 
(109.523). Bu iki bölge, kuzeydoğusunda birçok bina ve sokağı olan kuzey-
batı-güneydoğu yönelimli bir caddeyi oluşturmaktaydı. 2018 yılında yapılan 
kazıların amacı, caddenin altındaki erken tabakalanmayı öğrenmek, alan-
daki tabakalanmayı araştırmak, bölgedeki tüme yakını açığa çıkarılmış bina 
(yapı 226’nın) inşasını incelemektir. Sezonun sonuna doğru, caddenin altın-
da  steril bir dolgu ile karşılaşıldı, ancak henüz ana kayaya ulaşılamadı. 226 
No.lu binanın keşfi, alanın organizasyonunu açıklığa kavuşturdu ve kısmen 
korunmuş zemin yüzeylerini ve gelecekteki sezonlarda daha da keşfedilecek 
özellikleri olduğunu gösterdi (Figür: 8–10).

Alandaki en erken tabaka 96 No.lu caddenin altında, zemin yüzeyinin 
3.15 m. altında yer almaktadır (Figür: 11). Burada derinleştikçe malzemenin 
azaldığı gözlemlenen dolgu toprağı bulunmaktaydı. En dipte bulunan se-
ramikler, yerel GTÇ 1B evresine tarihlendirildi. Çok sayıda küçük mika-şist 
parçası ve daha altta 99.526 kazı alanından bildiğimiz kırmızımsı - açık kah-
verengi, açık havaya maruz kalmış dolgu, ana kayanın hemen bu dolgunun 
altında olabileceğinin göstergesiydi. Bu alanın üst kısımlarında tanımlanabi-
len diğer öğeler, 2014 yılında kısmen kazılmış bir derin çukur ve devam eden 
küllü bir alan idi.

Alanın güneybatı köşesinde, yaklaşık 1 x 1.6 m.lik bir alanda (Figür: 11) 
bulunan derin bir çukurun iki ardışık çukur doldurma faaliyetine dayalı 
olarak tabakalaşmış dolguları içerdiği anlaşıldı. Alt dolgular, gevşek, gri bir 
doku ile tanımlandı ve bol miktarda büyük hayvan kemikleri ve muhtemelen 
GTÇ 1B / 2A tarihli büyük seramik parçaları ele geçirildi. Üst dolgular ise 
yine küllü yapıda yumuşak, açık gri renkli bir dolgu ve daha küçük hayvan 
kemikleri ve seramik parçaları ile tanımlandı.

Güney kesitten yaklaşık 4 m. ve batı kesitten 2 m. uzaklıkta, yaklaşık 1 m. 
çapında küllü alan, kazılar sırasında tam olarak tanımlanamamasına rağmen, 
birkaç dolgu yoluyla kesitte izlenebildi. Burayla ilişkili en derin dolgu kemik 
ve yanmış kerpiç içeriyordu, ancak görünüşü için net bir açıklama yapmak 
şimdilik zor görünüyor. Bu dolgu, yerel GTÇ 2B evresinde inşa edilen 15 
No.lu duvarın yapımından muhtemelen daha erkene tarihli, ancak yine GTÇ 
2B evresi olan 226 numaralı binadan daha eski olabilir. Küllü dolgu, 226 No.
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lu binadan 96 No.lu sokaktaki açık alanın içine ardışık olarak atılan çöpleri 
gösteriyor olabilir. Ancak bu yorum daha fazla araştırma gerektirmektedir.

226 No.lu binadaki kazılar sayesinde hem odaların kullanım amaçları hem 
de evreleri ortaya çıkmış oldu (Figür: 8–10). Bina, “kuzeybatı koridoru” için-
deki bir duvar (130) ile bölünmüş bir merkezi mekan ve bir “merkezi oda”, 
binanın arkasındaki bir “kuzeydoğu odası”; bir “ön oda” ve bir “güneyba-
tı odası” ile tanımlandı. Binanın ana girişi bugüne kadar tespit edilemedi. 
Ancak, eğer Duvar 15 daha geç döneme ait bir yapı ise (aşağıya bakınız), 
başlangıçta doğrudan Sokak 96’ya açılan güneybatı odadan girişin sağlanmış 
olabileceği düşünülmektedir.

Çeşitli dolguların kaldırılması, merkezi odanın ana öğelerini ortaya çıkar-
dı. Kesintisiz korunmuş beyaz sıva yüzeyinin 71 numaralı duvara bitişik ol-
duğu ve bu alanda muhtemelen korunmuş bir taban seviyesini temsil ettiği 
görüldü (Figür: 12). İki öğütme taşı ve bir havan eli, buradaki gıda üretimi 
faaliyetlerinin yürütüldüğünü bize göstermektedir.

Farklı dolguların kaldırılması, kuzeybatı koridorun güneybatı kesiminde 
şistten yapılmış taş döşeme taban ortaya çıkardı. Tabanın kuzeydoğusuna 
bitişik duvarına yaslanan çakıllı ve kerpiç kalıntıları içeren kırmızı, killi bir 
mimari öğe tespit edildi. Bu öğenin Duvar 163’ün içinde bulunan dikey taş 
levha ile ilişkili bir çeşit fırın veya ocak olabileceği yorumlandı (Figür: 13).

Binanın arka bölümünde yer alan kuzeydoğu odasındaki kazılarda henüz 
herhangi bir taban ele geçmedi. Ancak 2018 yılında yan duvarlar arasında 
bulunan 1.5 m. genişliğindeki bir kapı ile merkezi odadan geçiş sağlandığı 
açıklığa kavuşturuldu.

Diğer kazı alanları içinde, 74 No.lu duvarın kısmen altında ve yakınında 
bulunan büyük bir pişirme kabı (Figür: 14) ve yüksek miktarda büyük pithos 
parçaları içeren ön odadaki dolgular dikkate değer buluntulardı.

Ayrıca 2018’de, 226 No.lu binanın evreleri ve ilişkili mimari öğelerin ka-
nıtları gün yüzüne çıkmaya başladı. 2014 ve 2015 yıllarında kazı alanlarının 
aralarındaki kesitlerin kaldırılması ile 15 No.lu duvarın 235 No.lu duva-
ra yaslandığı anlaşıldı. 96 ve 237 No.lu sokakların kesişimindeki kazılar ve 
2014 yılında kazılmaya başlanan 33 No.lu duvarın kazısına devam edilme-
si, bu alandaki yapı evrelerini ortaya koydu. Dahası, kuzeybatı koridordaki 
taş döşeme tabanın 130 No.lu duvarın altına devam ediyor olması ve başka 
duvarların daha erken evrelerinin kazılması, binanın en az iki evrede inşa 
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edildiğini ve GTÇ 2B’ye tarihlendiğini gösterdi. Bu binanın ve evrelerinin 
araştırılmaya devam edilmesi, gelecek dönemlerin öncelikli hedefi olacaktır.

3. 2018 KAZILARI VE ÖRNEK ANALİZLERİNDEN ÖNEMLİ SONUÇLAR
A. Tabakalanma, Kronoloji ve Mekânsal Organizasyon
2018 yılında yapılan kazı çalışmaları, gündelik ev işleri ve toplu halde üre-

tim amaçlı kullanılan müstakil ve birleşik bina komplekslerini içeren bir alan 
olan güney terasında sürdürüldü. Jeofizik ve kazı sonuçlarının gösterdiği 
gibi, bu tür binalar ve bina kompleksleri, sokaklar, koridorlar ve sokaklar ağı 
ile birbirine bağlanıp ve ayrılmaktadır. 2018’de ortaya çıkarılan mekanların 
tabakalanma ve seramik analizleri, güney terasın en erken evrelerini ve bina-
ların tarihlenmelerini açıklığa kavuşturdu.

99.526 kazı alanında, OTÇ faaliyetleri sadece ana kaya üzerinde bulunan 
açık hava koşullarına bağlı oluşan kırmızı steril toprak ve yukarıdaki kültürel 
seviyeler arasındaki ara yüzde yer alan dağınık ikincil veya üçüncül depolar 
ile temsil edilmekteydi. Henüz bu evre ile ilişkili hiçbir in-situ mimari öğeye 
rastlanmadı. Alan, erken GTÇ 1A ve GTÇ 1B evresinin büyük bölümünde 
dış mekan olarak kullanılmaya devam etti. Bu dönemde alan, insan iskeleti 
parçaları dahil, çöp çukurları, 2016 yılında tespit edilen kırmızı kil kaplı çu-
kurlar, ocaklar ve düşük sıcaklıklı “potalar” ile tanımlanan, üretim amaçlı 
ve sadece bulunan taş temeller ve direk deliklerinden dolayı olası sığınak 
amaçlı kullanılmış olabileceği yorumlandı.

99.526 No.lu alanının yeniden düzenlenmesinde GTÇ 1B/2B dönüşümü 
fark edilebiliyorken, 109.523 numaralı alanın benzer faaliyetlerde bulunduğu 
yapılan kazılarda tespit edilememiştir. Bununla birlikte, GTÇ 2B evresinde, 
iyi düzenlenmiş binalar ve caddelere bitişik sokaklar daha önceki dönem-
lerde planlanmış gibi görünmekteydi. Bu alandaki buluntuların en erken ta-
rihlileri, ana kayanın bozulması ile oluşan kırmızı steril toprak üzerinden ve 
geç döneme ait caddenin aşağısından çıkan dolgulardan gelmekteydi. (Not: 
2018’de, 2014’tekilerin aksine hiçbir OTÇ buluntuya rastlanmadı.) Derin bir 
çukur kazmak için sokak alanının kullanılmasının GTÇ 1B / 2A dönemine 
kadar uzandığı görüldü. Ancak bugüne kadar yapılan kazılar, GTÇ 2B evre-
sine tarihlenen  mimari yapıların çok evreli olduklarını ortaya çıkardı. Gele-
cekteki kazılar, bu alandaki olası erken mimari evrelerin varlığını ve tarihini 
belirlemeye yardımcı olacaktır.
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Stratigrafik kazı ve seramik analizleri ile sağlanan bu yorumlara ek ola-
rak, diğer buluntuların analizleri, geçmiş yıllarda tanımlanan mekânsal or-
ganizasyon modellerini desteklemektedir. Özellikle, tekstil ve besin üretimi 
ile ilgili kanıtlar, yerleşmenin iskan görmemiş kesimlerine (iç kale, çevredeki 
yamaçlar ve güney teras) göreceli olarak dağılmış olsa da, kazı çalışmalarının 
başlamasından bu yana başta güney terasından olmak üzere 7 adet 99.526’ten 
ve 11 adet 108.522 / 109.523’ten olmak üzere küçük çaplı delme, yontma gibi 
çalışmalarda kullanıldıkları düşünülen metal aletler bulundu.

B. Malzeme Ekonomisi ve Bölgelerarası Etkileşim
2018 yılında bulunan ve tekstil üretimini anlatan yeni buluntular arasında 

bir tezgah ağırlığı, konik ve bikonik ağırşaklar (bazıları tırnak izleri ile bezeli) 
ve uzun bakır alaşımlı bir iğne bulunmaktadır. Olası metal üretimi, iki adet 
kurşun tel, bir adet bakır alaşımlı tel ve muhtemel bakır alaşımlı bir döküm 
atığı, daha önceki dökme atığına benzeyen bir madde ile kanıtlanmaktadır. 
Üretimin varlığını gösteren diğer buluntular ise, boynuzdan yapılmış bir tu-
tamak, standart şekilli bakır alaşımlı bir bız ve büyükçe bir bakır alaşımlı 
keskinin üst kısmıdır. Kaymakçıdan gelen küçük metal aletler, bağlamları, 
tipolojisi ve kullanım aşınması ile ilgili devam eden analizlere göre neredey-
se sadece GTÇ 2 evresine tarihlenmektedir.

2018 yılında bulunan, tamamlanmış dekoratif eşyalar ve kişisel süs eşyala-
rının muhtemelen yerel üretim olduğu görüldü, ancak bazıları da ithal edil-
miş olabilir. Bunlar arasında; trapez kesitli kalıp yapımı, oval bir bakır alaşım 
yüzük, boru şeklinde bakır alaşım boncuk parçası, kurşun yüzük, belirsiz 
olası yumuşak taştan yapılmış yarım bir yüzük ve 5 ayrı kazı birimden 15 
tane küçük silindirik fayans boncuk parçası ve bir adet uzun, bikonik fayans 
boncuk yer almaktaydı. Plastik olarak modellenmiş dekoratif eşyalar arasın-
da iki spiral aplik parçası, bir protom ve 2016 yılında bulunan bir örneğe ben-
zer düşük ısıda pişmiş topraktan yapılmış bir inek kafasına benzeyen parça 
yer alıyordu. Bulunan delikli bir deniz yumuşakçası kabuğu da Ege veya Ak-
deniz kıyılarından ithal edilmiş bir parça buluntu olduğunu göstermektedir.

2018’de ele geçirilen kayda değer seramik buluntular arasında, yerel ola-
rak üretilmiş malların içinde tüme yakın, tek kulplu, akıtacaklı kap öne çık-
maktadır. 99.526 alanında bulunan GTÇ 1A tarihli yerel olmayan birkaç se-
ramik parçası, olası bölgeler arası etkileşimin göstergesi olabilir. Bunlar ara-
sında muhtemelen Batı Anadolu “Miken” geleneğine ait bir GTÇ 1A/2 boyalı 
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çömlek kulpu, güneybatı Ege’nin GTÇ 1 veya GTÇ 2 boyalı seramikleri, kah-
verengi benekli seramik (belki de On İki Adalar?) çok erken GTÇ 1A tarihli 
ve ithal düz mallar ve hepsi GTÇ 1A tarihli taşıma amphora parçaları vardı.

C. Geçim Ekonomisi
Önceki yayınladığımız yöntemleri takip ederek, geçim ekonomileri, siste-

matik örnekleme ile fauna ve arkeobotanik kalıntılarının analiz edilmesi ile 
tekrar araştırıldı. Tüm fauna buluntuları arazide elle seçildi, tüm kazılan top-
rak elekle elendi, her kazılmış alandan alınan 10 lt toprak flotation işlemi sı-
rasında, ağır ve hafif çökeltiler olarak ayrıştırıldı. Arazide elle seçilen eserler 
arasında, geçim ekonomisine gösterge olabilecek, öğütme taşları ve kuvarsit 
öğütücü (örn., 99.526.609.5 ve 99.526.652.3) bulundu.

Toplam 87 tortu örneği kazı sezonu sırasında ağır çökeltiler olarak ayrıl-
dı. Ortaya çıkan 85 hafif kalıntı örneği, sediment jeokimyası ve diğer mikro 
arkeolojik analizler için17 adet kömür örneği ile birlikte Koç Üniversitesi’ne 
gönderildi. Botanik kalıntılarının ön tanımları, artık Kaymakçı topluluğu için 
kabul ettiğimiz türleri ortaya çıkardı. Bunlar arasında; buğday (Triticum aes-
tivum durum), arpa (Hordeum vulgare), kara burçak (Vicia ervilia), üzüm 
(Vitis vinifera), nohut (Cicer arietinum) ve muhtemelen incir (Ficus carica), 
bu yıl 99.526 alanının kazısından ele geçirilen örneklerdir.

Zoo-arkeolojik analizler, 126 farklı kazı biriminden (99.526’dan 73 ve 
109.523’ten 53) gelen makroskopik faunal malzeme ve 198 farklı kazı birimin-
den gelen ağır çökeltiler üzerinden yapıldı. 2018 analizleri için toplam tekil 
numune sayısı 386 (NISP) idi. Makroskopik analizler önceki yıllara benzer 
izler gösterdi. Domuz (Sus domesticus / scrofa) ve koyun / keçi (Ovis / Capra) 
evcilleştirmenin dominant olduğunu, domuzların yaş profilleri de, tüm ya-
şam evrelerinde (cenin / yeni doğanda dahil) mevcudiyetlerini gösterdiği tes-
pit edildi. Diğer evcil hayvanlara baktığımızda koyunlar (Ovis aries), keçiler 
(Capra hircus)’den daha yaygındı, sığırlar (Bos taurus) topluluğun dörtte birini 
oluşturuyordu. At (Equus sp.) ve köpek (Canis sp.) küçük sayılarla temsil edi-
liyordu. Yabani memeliler ise geyik (Cervidae) ve kemirgenler olmak üzere 
buluntu topluluğunun sadece küçük bir bölümünü oluşturuyordu.

198 farklı kazı biriminin ağır çökelti analizleri sonucu küçük hayvan 
türlerinin daha önce yapılan çalışmalardan daha net olarak tanımlamamızı 
sağladı. Balıklar en yoğun miktarda ve tümü tanımlanabilir buluntulardı ve 
bunların içinde sazan (Cyprinus carpio), yayın balığı (Silirus glanis) ve Avrupa 
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yılan balığı (Anguilla anguilla) olduğu görüldü. Deniz yumuşakçaları nadirdi. 
Tüm kazı alanlarında (NISP = 2355) 2014–2018 yılları arasında bulunan top-
lam buluntu topluluğunun incelenmesi, balıkların toplam topluluğun nere-
deyse yarısını oluşturduğunu, kuşların, yumuşakçaların ve amfibilerin %1’in 
altında kaldığını gösterdi.

4. SONUÇLAR
Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nin beşinci sezonu, Kaymakçı’nın önemli Orta 

ve Geç Tunç Çağı yerleşimleri hakkında yeni veriler sunmaya devam etti. Faa-
liyetler arasında kazı ve örnek analizi, koruma, restorasyon ve arazi bakımı ile 
yeni bir araştırma ve ziyaretçi merkezinin tamamlanması yer aldı. Bu nedenle 
2018’deki çalışmalar, kronoloji ve yerleşmenin gelişimi, mekânsal organizas-
yon, malzeme ve geçim ekonomileri ve bölgelerarası etkileşimlerle ilgili birin-
cil araştırma sorularını yanıtlamak için yeni veriler sağlamaya devam etti.

TEŞEKKÜRLER
Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nin 2018 kazı sezonu Türkiye Cumhuriyeti 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü’nün izni ile sürmüştür. Proje, Koç Üniversitesi ve özel bağışçılara; kurum-
sal, finansal ve diğer destekleri için minnettardır. Öncelikle Kültür Varlıkla-
rı ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Genel Müdür Y. Kurt, Genel 
Müdür Yardımcısı A. R. Altunel, Kazılar Dairesi Müdürü M. Ayaz, Kazılar 
Dairesi Görevlileri U. Görgülü ve N. Metin ile Manisa Müzesi Direktörü L. 
Ekinci ve personeline en içten teşekkürü borç biliriz. İzmir Müze Müdürlü-
ğü’nün Bakanlık Temsilcisi S. Öğünç’e, ilgisi ve her türlü konuda güler yüzlü 
ve tecrübeli yardımları için teşekkür ederiz. Ayrıca bu proje, 6 ülkedeki 16 
üniversiteden ve 9 farklı milletten gelen, kendini adamış uluslar arası ekip 
olmadan mümkün olamazdı.
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Figür 1: 2018 kazı alanlarını gösteren Kaymakçı kalesi haritası (mavi renkler temizlenen 
alanları, turuncular ise kazılan alanları göstermektedir.)
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Figür 2: Güneydoğudaki KA 99.526 alanının hava fotoğrafı.
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Figür 3: KA 99.526 alanının ortofoto görüntüsü.
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Figür 4: KA 99.526 alanının evre planı.
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Figür 5: 220 No.lu odanın kuzeyinin, 716 (sağda) ve 717 (solda) no’lu çukurları da 
gösteren görünümü.
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Figür 6: KA 99.526 alanındaki 222 No.lu odadaki ana kayanın ve 711 no’lu çukurun üstten 
görünümü. (Kuzey üsttedir.)
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Figür 7: 222 No’lu odanın güneybatıdan görünümü, çukur 715’i de göstermek-
tedir.
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Figür 8: KA 109.523 alanının hava fotoğrafı, Kuzeydoğuya doğru



456     ............................................................................................................

Figür 9: KA 109.523 alanının ortofotosu.
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Figür 10:  KA 109.523 alanının evre planı.
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Figür 12: KA 109.523 alanındaki 226 no’lu binaya yaslanan 71 no’lu duvardaki beyaz sıva-
nın güneydoğudan görünümü.

Figür 11 Güney profilinde KA 109.523 alanındaki derin çukurların ortofotosu ve çizimi.
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Figür 13:  KA 109.523 alanında 226 No’lu binadaki kuzeybatı koridorunun 
(278 no’lu oda) güneybatıdan görünümü.

Figür 14: KA 109.523 alanında 226 No’lu binada, 74 no’lu duvarın altındaki 
kısmen korunmuş pişirme kabınıda gösteren ön odanın kuzey gö-
rünümü.
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MİLET 2018 YILI ÇALIŞMALARI

Christof BERNS
Julien ZURBACH

Milet 2018 yılı çalışmaları 15.08.2018–30.09.2018 tarihleri arasında gerçek-
leştirilmiştir. Çalışmalara olanak sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yardımlarını esirgeme-
yen Bakanlık Temsilcimiz H. Akat İslam’a içtenlikle teşekkür ederiz. Ayrıca, 
çalışmalarımız süresince yardımları ve iş birliği için Milet Müzesi Müdürü 
M. Çelebi ile tüm müze personeline teşekkürlerimizi sunarız. Milet Kazısı’na 
maddi kaynak sağlayan Bochum-Ruhr Üniversitesi, Paris Ecole normale 
supérieure ve Philadelphia’daki Institute for Aegean Prehistory ile kazımızı 
maddi ve manevi olarak destekleyen diğer Milet Kazısı dostlarına minnettar-
lığımızı belirtmek isteriz.

Bizim dışımızda gelişen sebeplerden dolayı planladığımız arazi çalış-
maları 2018 yılında kısmen gerçekleştirilebilmiş ve bundan dolayı daha çok 
depo çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 

1. YÜZEY ARAŞTIRMALARI
Dr. Natalia TOMA (Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin) çeşitli kamusal ya-

pılarda ele geçirilen ve arazide yekpare bir biçimde duran bezemeli mimari 
elemanların belgeleme çalışmalarını yapıp örnek parçalar almıştır. Bu numu-
nelik parçaların analizi yapılmakta ve böylece malzemenin kökeni ile ilgili 
bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir. Proje Milet’teki İmparatorluk Dönemi 
yapı süreçlerinin araştırılmasında önemli verilerin elde edilmesini sağlaya-
caktır.

Bunun yanı sıra Yük. Mimar Stefan Giese (Ellingen) Milet’in Bizans Dö-
nemi tahkimat duvarı ile ilgili belgeleme çalışmaları gerçekleştirmiştir. Ça-
lışmalar sırasında Güney Agora’nın kuzeybatı köşesinde yer alan küçük bir 

* Prof. Dr. Christof BERNS, Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mi  elmeerraumes, Fa-
chbereich Kulturwissenschaften, Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1 West, D-20146 
Hamburg /ALMANYA. 

 Prof. Dr. Julien ZURBACH, Département d’Histoire, Ecole normale supérieure, 45 rue d’Ulm, 
F-75230 Paris/FRANSA.
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kent kapısının belgelenmesi tamamlanmıştır (Resim: 1). Bu küçük kapı, ilk 
olarak iki yıl önce tespit edilmiş olup, Serapeion’un ve Agora Kapısı olarak 
bilinen kapının ortasında yer alan bir duvarın dirsek yapan kesiminde yer 
almaktadır.

Kiel ve Kocaeli Üniversiteleri Jeofizik öğrencilerinden oluşan, E. Erkul ve 
Dr. H. Stümpel tarafından yönetilen bir çalışma ekibi Batı Agora olarak bili-
nen alanın doğusunda yer alan insulada jeomanyetik ve jeoelektrik ölçümler 
yapmışlardır (Resim: 2-3). Jeofizik ölçümleri Milet kent alanının büyük bir 
bölümünü kapsamaktadır. Adı geçen insula ise ilk kez bu çalışma sezonunda 
incelenebilmiştir. Bu çalışmanın öncelikli amacı, 1971 yılında bu alanda yapı-
lan sondajlardaki belgelemelerin yeniden değerlendirilmesidir.

Prof. Ünsal Yalçın (Alman Madencilik Müzesi, Bochum) Bafa Gölü’ndeki 
alan incelemeleri ışığında, 1990’lı yıllardan itibaren başlatılmış olan araştır-
maları tamamlayabilmek amacıyla Milet’in taş ocaklarının güncel bir harita-
sını hazırlamıştır. 

2. BULUNTU ÇALIŞMALARI
2.1 Tunç Çağı
Milet’in Geç Tunç Çağı yerleşimine ait araştırmalar, 2018 yılında Julien 

Zurbach yönetiminde devam etmiştir. 
Eski dönem kazılarında ele geçirilen malzemeyle ilgili çalışmalar, Myken 

Dönemi (M.Ö. 14. – 12. yüzyıllar) yerleşimini önemli ölçüde açığa çıkarmış-
tır. Bölgenin çeşitli yerlerinde ortaya çıkan bu buluntuların belgeme çalışma-
ları, L. Steinmann’ın şehrin merkezinde yer alan Dionysos Tapınağı üzerine 
yaptığı araştırmalarla bağlantılı olarak, gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. 

Athena Tapınağı’nın bulunduğu tepedeki yerleşim merkezinin yaklaşık 
1 km. güneyinde bulunan Değirmentepe nekropolisi (Resim: 4), ileride ger-
çekleştirilecek olan Milet’in Myken Dönemi hakkında umut vaat eden veriler 
sunmaktadır. Bu alanda 2012 yılından itibaren Milet Müzesi tarafından kur-
tarma kazıları gerçekleştirilmektedir. 2018 yılında A. Aslan (Milet Müzesi) ve 
J. M. Henke (DAI) ile birlikte buluntular üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar, 
bu alanda kapsamlı bir araştırma projesi oluşturma olanağı sunmuştur. 

2012 yılında A. Aslan yönetiminde gerçekleştirilen mezar kazısı (DT12 2 
M), Myken Dönemine tarihlenmekte olup daha sonra yeniden kullanılma-
mıştır. A. Aslan ve J. Zurbach tarafından bu konuyla ilgili bir makale yayım-
lanacaktır. Mezarın yaklaşık M.Ö. 1400 yılından itibaren kullanılmış olması, 
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Değirmentepe’deki bilinen en eski mezara işaret etmektedir. 1908 yılında te-
penin doğu yamacında, LH III B-C (M.Ö. 13. – 12. yüzyıl) dönemine tarihle-
nen 11 adet Myken mezarı kazılmıştır.  2012 yılında kuzey yamaçta bulunan 
bir mezarda gerçekleştirilen kazıda, bu mezarların aksine, silah bulunmamış 
bunun yerine çok sayıda kaliteli keramik ve ziynet eşyası ele geçirilmiştir1. 
Malzeme üzerine yapılan çalışmalar, her nesilde en azından bir inhumasyo-
nun devamlılığını göstermektedir, bu da aile mezarı kullanımı ile uyumlu 
görünmektedir, belki de yalnızca seçilen bazı ölülere inhumasyon uygulan-
mıştır. Malzemenin en iyi şekilde korunageldiği son inhumasyonun bulun-
duğu 13. yüzyılın sonu ile 12. yüzyılın ortasında (LH IIIC Orta) bir ara göze 
çarpmaktadır. Bu durum, Miletos gibi diğer kentlerin de etkilendiği, Doğu 
Akdeniz’de gerçekleşen dönemin karışıklığı ile bağlantılı olmalıdır. 

2013 ve 2014 yıllarında kazılan mezarlarda Myken Dönemine ait malzeme 
detaylı bir biçimde incelenmiştir. Bu mezarlar Myken Döneminde planlan-
mış ve Roma İmparatorluk Döneminde yeniden kullanılmışlardır (Resim: 5). 
Tunç Çağı malzemesi, özellikle daha sonraki yerleşim sırasında dokunulma-
mış olan dromosun dolgusunda olduğu gibi yalnızca küçük çaplı kontekstler-
de korunagelmiştir. Bu kontekstlerde ele geçirilen keramikler, 2012’de ortaya 
çıkarılan LH III A-B evresine ait (14. ve 13. yüzyıllar) mezar ile tarihsel açıdan 
örtüşmektedir (Resim: 6).  

Tüm mezarlardaki doldurma toprak, muhtemelen yerleşim alanından ge-
len çanak parçalarını içermektedir. Athena Tapınağı çevresindeki yerleşimde 
yakın benzerlerine rastlanılan bu çanak çömleği, ölü için ayrılmış olan mal-
zemeden ayırmak nispeten kolaydır. 2012-2014 yılları arasında Değirmente-
pe’nin üstündeki alanda gerçekleştirilen kazılar, Değirmentepe civarında bir 
Myken yerleşiminin bulunduğuna işaret ediyor olmalıdır. 

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiye, gelecek dönemlerde yapılacak olan 
kazılar ışık tutacaktır. Bunlar arasında mezarların mekânsal ve kronolojik 
bölmeleri ve nekropolisin iç bölümleri mevcuttur. Örneğin doğu yamaçta-
ki mezarlar birçok silah içerirken, kuzey yamaçtakilerin daha ziyade ziynet 
eşyası barındırdığı anlaşılmaktadır. Farklı bölgelerdeki mezar kullanımla-
rının kronolojisi tüm yerleşimin gelişimine ışık tutabilmektedir. Örneğin, 
DT12.2M mezarı ile en Erken Myken evresinin (yak. M.Ö. 1400) mevcudiyeti 
kanıtlanmıştır. Ancak halen daha en erken (Erken-Orta Tunç Çağı) mezarla-

1 Mezarın kazı raporu için bkz. Hasibe Akat İslam, Arife Aslan, 23. Müze Çalışmaları ve Kurtarma 
Kazıları Sempozyumu, Mardin 2014, 377-396.
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rın yeri kesin olarak bilinmemektedir. Antropolojik malzeme üzerine yapıla-
cak olan kazı ve araştırmalar, nüfusun beslenme ve sağlık durumu hakkında 
yerleşimle ilgili tamamlayıcı veriler sunacaktır. Bu nedenle nekropolisdeki 
kazı çalışmaları Milet’in ilk yerleşim evresi hakkında toplumsal bir bakış açı-
sı sunması açısından bilimsel bir gerekliliktir.  

 2.2 Humeitepe
Milet’in kuzeydoğusunda bulunan Humeitepe’deki (Resim: 4) araştırma-

lar 2014 yılından itibaren Christof Berns başkanlığında Bochum Ruhr Üni-
versitesi’nden bir ekiple sürdürülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Milet’in 
kentsel mekanının uzun vadeli değişimini araştırmak ve bu önemli ticaret 
metropolündeki yaşam tarzı çeşitliliğini ve tarihsel özelliklerini ortaya koy-
maktır. Bu amaca yönelik olarak farklı metotlar uygulanarak incelemeler ger-
çekleştirilmiştir. Humeitepe, kentin kuzey ucunda yer alan, kentin merkezi-
ne komşu bir lokasyonda bulunmakta ve bunun yanı sıra, antik dönemde de 
iki limanı barındırmaktadır. 
İlk olarak bu alanda, 2014 ve 2015 arasında yoğun bir yüzey araştırması 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma alanı 20 x 20 metre ölçülerindeki poligonlara 
bölünmüştür. Her poligonun içinde 4 kesit bulunmaktadır ve her bir kesit sis-
tematik bir şekilde taranmıştır. Tüm buluntular işlevsel kategorilerine göre 
sınıflandırılmış ve istatistikleri yapılmıştır. Yaklaşık olarak toplam 18.000 
buluntunun envanteri yapılmıştır. Buluntuların çoğunu keramikler oluş-
turmaktadır. Keramik dışındaki buluntular arasında cam, metal, sikke, taş, 
pişmiş toprak figürler, cüruf ve duvar sıva parçaları bulunmaktadır. Kera-
mik buluntuların işlevsel dağılımlarına bakıldığında özellikle üç büyük grup 
göze çarpmaktadır (Resim: 7): Mutfak kapları, sofra kapları ve amphoralar. 
Amphora sayısının oldukça yüksek olması dikkat çekicidir. Bu durum büyük 
bir olasılıkla Milet’in önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret etmektedir.

Keramiklerin genel kronolojik dağılımlarına bakıldığında, Humeitepe’de 
Arkaik Dönemden Bizans Dönemine kadar yaşam faaliyeti olduğu görül-
mektedir. En eski buluntular Arkaik Döneme aittir. Bu buluntuların sayısı 
nispeten azdır ve bütün alana düzensiz bir biçimde yayılmış şekilde ele geçi-
rilmişlerdir. Bu tablonun Klasik Dönem ile oluşturduğu kontrast dikkat çeki-
cidir. Klasik Dönemde buluntu sayısı belirgin bir şekilde çoğalmıştır ve arazi 
üzerindeki dağılımları çok daha düzenlidir. Hellenistik Dönemde ise Klasik 
Dönemle karşılaştırıldığında buluntu sayısının tekrardan arttığı gözlemlen-
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miştir. Bu durum Roma İmparatorluk Dönemi için yine aynıdır. Bu dönemde 
tepenin hemen hemen bütün yüzeyine yayılmış yoğun buluntu kümelerine 
rastlanmaktadır. Bu gelişme, görüldüğü gibi Bizans Döneminde son bulmuş-
tur. Bu döneme ait sadece tek tük buluntular görülmektedir ve bu buluntular 
araştırma alanının şehir merkezine yakın kesimlerinde ve tepenin üstünde 
yoğunlaşmaktadır. Bütün dönemlerde gerçekleşen değişim değerlendirildi-
ğinde, Humeitepe’deki ilk sistematik yerleşimlerin Klasik Dönemde gerçek-
leştiğini söylemek mümkündür. Tepe, Hellenistik ve Roma dönemlerinde 
Milet kentinin önemli bir yerleşim alanıydı. Bizans Döneminde ise büyük 
ölçüde terkedilmiş olmalıdır. Bu gelişmenin Humeitepe’nin batısında bulu-
nan limanın kullanım süresi ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Liman 
bölgesi ve Humeitepe’nin diğer bölgeleri önümüzdeki yıllarda gerçekleştiri-
lecek olan kazılar yardımıyla kapsamlı olarak araştırılacaktır.

2.3 Diğer Buluntu Çalışmaları
Bochum Üniversitesi doktora ve yüksek lisans öğrencileri eski kazılarda 

ele geçen buluntuları belgeleme çalışmalarında bulunmuşlardır. Ahmet Ay-
demir “Arkaik Dönem pişirme kapları ve mutfak kapları” konulu doktora ça-
lışması için 1984 ve 2008 yılları arasında Kalabaktepe ve Zeytintepe’de ortaya 
çıkarılan malzemelerin belgelemesine devam etmiştir. Lisa Steinmann, “Di-
onysos Tapınağı ve Milet’te Kutsal Alan Topografyası” konulu doktora çalış-
ması için 1973-1977 yılları arasında Dionysos Tapınağı ve Mikail Kilisesi’nde 
yapılan kazılarda ele geçirilen buluntuları belgelemiştir. Sophie Herzhoff Mi-
let’te ele geçirilen ok uçlarını belgeleme çalışmalarını tamamlamıştır. Theresa 
Rafflenbeul ise 1971 yılında Batı Agora’nın doğusunda yapılan sondajlarda 
ele geçirilen buluntuları belgelemiştir. Tüm bu çalışmalar kapsamında, erken 
dönem Milet kazılarında ele geçirilen yayımlanmamış buluntuların değer-
lendirilmesi ve yayımlanması amaçlanmaktadır.

3. Kazı Alan Yönetimi
Bir diğer çalışma alanını ise ziyaretçi yollarının düzenlenmesi oluştur-

maktadır. Ziyaretçi yolları Milet’te jeofizik araştırmaları sonucunda tespit 
edilen antik yol sistemine göre düzenlenmiştir. Bu çalışmalar bu sene Tiyat-
ro Tepesinde, Heroon I’in bulunduğu alanda sürdürülmüştür.  Bunun için 
öncelikle alan temizliği yapılmış ve ardından hattın belirginleştirilmesi için, 
yolu yanlardan sınırlandıran taş dizileri kullanılmıştır. Böylelikle aynı za-
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manda Kale, Heroon ve Piskoposluk Sarayı arasında yer alan alanda eksik 
kalan ziyaretçi yolu güzergâhı da tamamlanmıştır. Aynı zamanda bu alanı 
sınırlandıran alanda, zarar görmüş olan yol güzergâhını belirleyen taş dizile-
ri de yenilenmiştir (Resim: 8).

4. YAYINLAR
2018 yılında Milet kazı çalışmalarından aşağıdaki yayınlar çıkmıştır:
J.-W. Meyer, Funde aus Milet XXXI. Fünf Stempelsiegel nordsyrischer 

Provenienz, AA 2018/1, 109-119.
P. Niewöhner, Healing Springs of Anatolia: St Michael and the Problem of 

the Pagan Legacy, in: B. Pitarakis – G. Tanman (Hrsg.), Life is Short, Art Long. 
The Art of Healing in Byzantium (Istanbul 2018) 97-124.

P. Niewöhner, The Late Antique ‘Area’ of Miletus and Other Christian 
Cemeteries in the Aegean, in: M. von Korres – S. Mamaloukos – K. Zampas 
– F. Mallouchou-Tufano (Hrsg.), ΗΡΩΣ ΚΤΙΣΤΗΣ. Festschrift Charalambos 
Bouras (Athen 2018) 263-272.

P. Niewöhner, Ein byzantinischer Löwenkopf-Wasserspeier aus der Ge-
gend von Milet im westlichen Kleinasien, in: A. Paribeni – S. Pedone (Hrsg.), 
Di Bisanzio dirai ciò che è passato, ciò che passa e che sarà» Scritti in onore di 
Alessandra Guiglia (Rom 2018) 187-203.

Oxford Dictionary of Late Antiquity II (2018) 1022 s. v. Miletus (P. Niewöh-
ner).

The Eerdmans Encyclopedia of Early Christian Art and Architecture II 
(2017) 145-146 s. v. Miletus (P. Niewöhner).

G. P. Schaus, Laconia and East Greece. Cultural Exchange in the Archaic 
Period, in: R. Gül Gürtekin Demir – H. Cevizoğlu – Y. Polat – C. Polat (Hrsg.), 
Archaic and Classical Western Anatolia: New Perspectives in Ceramic Stu-
dies (Leuven 2018) 285-302.
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Resim 1: Güney Agora’nın kuzeybatı köşesinde yer alan küçük kent kapısı (Fotoğraf: T. Taş).

Resim 2: Batı Agora’nın doğusunda gerçekleştirilen jeoelektrik ölçümleri (Fotoğraf: C. Berns).
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Resim 3: Jeomanyetik ve jeoelektrik ölçüm planı (E. Erkul – H. Stümpel, CAU Kiel).

Resim 4: 2018 yılında araştırılan buluntuların Milet planı üzerindeki dağılım 
alanları (Harita: B. Weber, Düzenleme ve Renklendirme: S. Huy). 



..............................................................................................................  469

Resim 5: 2014 yılında kazılan dromos. Alt katman 
Roma İmparatorluk Döneminde yeniden 
kullanılmış olan Myken mezarına ait. Son 
evreye ait üst blok Roma mezar yapısının 
temelinin bir parçasını oluşturmakta (Fo-
toğraf: J. M. Henke).

Resim 6: Myken kraterine (LH III A2 MÖ 1370 – 1310) ait iki çanak par-
çası, Env. No. DT13.68.1, DT13.192.1 (Fotoğraf: J. M. Henke). 
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Resim 7: 2018 Humeitepe buluntuları, işlevlerine göre keramik grup-
ları (n= 20.686) (İstatistik: S. Huy).

Resim 8: Kale, Heroon ve Piskoposluk Sarayı arasında yer alan ziyaretçi yolunun düzen-
lenmesi (Fotoğraf: C. Berns). 
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PORSUK-ZEYVE HÖYÜK 2018 YILI KAZISI

Claire BARAT*
Emine KÖKER GÖKÇE

Jean-François PİCHONNEAU
Vivien MATHE

Guillaume BRUNIAUX

2018 yılı Porsuk Höyük kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izniyle Unıversité Polyte-
chnique Hauts-de-France ve CALHİSTE araştırma laboratuvarına (EA 4343) 
bağlı Doç. Dr. Claire Barat başkanlığında gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 30 
Temmuz-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında, bakanlık temsilcimiz, uzman ar-
keolog Ertan Yılmaz (Karaman Müzesi) nezaretinde gerçekleştirilmiştir. 2018 
yılı Porsuk-Zeyve Höyük kazı planına uyulmuştur. Plan doğrultusunda Por-
suk-Zeyve Höyük üzerinde temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yürü-
tülmüştür. 2019 yılı kazı projesinin planlanması ve olası arkeolojik alanların 
tespiti için Jeofi zik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

1960 yılında yol çalışmaları sırasında tahrip olan, Şantiye I olarak adlan-
dırılan alanda, kazı çalışmaları sırasında Roma Dönemine ait mimari yapılar 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). K1-2 ve J1-2 plan karelerinde ortaya çıkarılan 
bu mimari yapının tabanı yer yer taş döşeme ile kaplanmıştır1. Kare planlı 
bir odanın zemininde ise cam üretimine ait fırın kalıntısına rastlanmıştır2. 
Birbiriyle ilişkili bu mimari yapı topluluğu içindeki dolgu toprağında cam ve 

* Doç. Dr. Claire BARAT, Université Polytechnique Hauts-de- France (Valenciennes, Fransa) ve 
CALHİSTE araştırma laboratuvarı (EA 4343) Porsuk-Zeyve Kazı başkanı Le Mont Houy, 59 313 
Valenciennes Cedex 9, FRANSA, Claire.Barat@uphf.fr ; clairebarat33@yahoo.fr 

 Arş. Gör. Dr. Emine KÖKER GÖKÇE, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakül-
tesi Arkeoloji Bölümü Porsuk-Zeyve Kazı başkan yardımcısı Nevşehir/TÜRKİYE, eminekoker@
nevserhir.edu.tr 

 Arkeolog Jean-François PICHONNEAU, Fransız Kültür Bakanlığı, Nouvelle Aquitaine Bölgesi 
Müdürlüğü, FRANSA, jean-francois.pichonneau@culture.gouv.fr  

 Doç. Dr. Vivien MATHE, La Rochelle Üniversitesi, LIENSs Araştırma Laboratuvarı (UMR 7266) 
FRANSA, vivien.mathe@unıv-lr.fr 

 Dr. Guillaume BRUNIAUX, La Rochelle Üniversitesi, LIENSs Araştırma Laboratuvarı (UMR 
7266); FRANSA, guillaume.bruniaux@univ-lr.fr.

1 PELON 1970: 279-280.
2 PELON 1992:  310; PELON 1976: 234, fi g. 3.
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seramik parçaları ele geçirilmiştir3. Bu alanın bir kısmı 1969 yılında kazılmış, 
sonraki yıllarda herhangi bir çalışma yürütülmemiştir. 

1969 yılından bu yana Porsuk Höyük’te stratigrafi yi anlamak için farklı 
alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu alanlardan ilki 1969 yılında 
höyüğün batı ucunda Şantiye II olarak adlandırılan alandır. Daha sonraki 
yıllarda ise höyüğün doğusunda Şantiye IV kazı alanı açılmıştır. Şantiye II, 
III ve IV’de kazı çalışmaları daha çok stratigrafi yi ve kültür katlarını anlamak 
için yapılmıştır (Resim: 1).  
Şantiye II ve IV’te yoğun şekilde 2015 yılına kadar kazı çalışmaları aralıksız 

devam etmiştir. 1996 yılında Heidelberg laboratuvarından alınan karbon 14 
sonucu Porsuk Höyük’ün kuruluşunu M.Ö. 1685-1525 tarihleri arasına işaret 
etmektedir4. Son karbon 14 ve dendrokronoloji verileri Şantiye IV alanında 
ortaya çıkarılan Hitit surlarının inşasının M.Ö. XVII. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar tarihlenmesi gerektiğini göstermektedir5. Bu analizler sonucunda Por-
suk Höyük’ün Orta Tunç Çağı sonunda Eski Hitit Krallığı Döneminde kurul-
duğu söylenebilir6. Bu tarihlerde Porsuk Höyük kuruldu mu yoksa Eski Hitit 
Krallığı’nın kurucu hükümdarları tarafından Aşağı Ülkeye yapılan seferler 
sırasında burada var olan yerleşim tahrip edilip yeniden mi kuruldu? Bu so-
runun cevabı için çalışmaların, Höyüğün sur sisteminden ziyade merkezine 
kaydırılması daha çok veriye ulaşmayı mümkün kılacaktır.

Porsuk Höyük’te şu ana kadar 6 seviye tespit edilmiştir. Bunlar:
Porsuk I-II Roma-Hellenistik Dönemler
Porsuk III-IV Demir Çağ
Porsuk V Geç Tunç Çağ
Porsuk VI Orta Tunç Çağ 
Porsuk Höyük kazısı 2015 yılında Prof. Dr. Dominique Beyer’in emekli ol-

ması ile el değiştirmiştir. Bu nedenle 2018 yılı çalışmaları daha çok temizlik, 
çevre düzenlemesi, koruma ve depo çalışmaları ile sınırlı tutulmuştur. Hö-
yük’te gerçekleştirilen kazı çalışmalarında stratigrafi nin tam olarak ortaya 
konamaması ve kazı çalışmaları sırasında tespit edilen buluntuların yeterin-
ce değerlendirilememesi ve yayın eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalar 
öncelikli olmuştur.

3 PELON 1970: 280, 282.
4 BEYER 2015: 101-110.
5 BEYER 2015: 101-110.
6 BEYER 2015: 101-110.
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TEMİZLİK VE KORUMA ÇALIŞMALARI
2017 yılında yapılan temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları7 sırasında 

özellikle Şantiye II’de bazı taş duvarların çok tahrip olduğu ve yıkıldığı göz-
lemlenmiştir. Bu nedenle yıkılan veya tahrip olan bu duvarların sağlamlaştı-
rılması planlanmıştır. 2018 yılında öncelikli olarak Şantiye II’de ve çevresinde 
ot temizleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çevredeki otlar temizlendikten 
sonra bazı duvarların çok tahrip olduğu gözlenmiş olup Demir Çağ’a ait üç 
duvarda stabilizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmayla 
duvarlar orijinal malzeme kullanılarak sağlamlaştırılmıştır. Sağlamlaştırma 
çalışmaları aslına uygun şekilde yapılmıştır (Resim: 2-4). 

Doğa şartları nedeniyle höyük üzerindeki mimari yapılarda meydana ge-
len tahribatları en aza indirmek, mevcut duvarlarda olası tahribatın önüne 
geçmek için bazı duvarlarda iyileştirme çalışması gerçekleştirilmiştir. Şantiye 
II’de yer alan Demir Çağ duvarının orta kısmında dışa doğru eğimin ar  ığı 
ve acil önlem alınması gerektiği gözlenmiştir. Bu nedenle bu duvarın ayrın-
tılı fotoğrafl arı çekilerek ölçekli çizimi yapılmıştır (Resim: 5). Önümüzdeki 
sezon olası restorasyon projesi için ön hazırlık çalışması olarak değerlendiri-
len duvar ile ilgili gerekli koruyucu ve güvenlik amaçlı ön çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir.
Şantiye II’de Hitit Dönemine ait toprak yığınından kesit almak için yü-

zey tıraşlanmıştır. Tıraşlanan yüzeyin ayrıntılı fotoğrafl arı çekilerek çizimi 
yapılmıştır (Resim: 6). Şantiye II’de Hitit Dönemine ait iki kerpiç duvarın da 
çizimleri yapılmıştır.

JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Porsuk-Zeyve Höyük’te daha önce küçük bir alanda jeofi zik taraması 

gerçekleştirilmiştir ancak zaman içinde yapılan çalışmanın yetersizliği göz-
lemlenmiştir. Höyük üzerinde yapılacak kazı çalışmaları için detaylı jeofi zik 
tarama verilerine ihtiyaç duyulmuştur.  Bu nedenle 2018 yılında Jeofi zik ça-
lışmalarına ağırlık verilmiştir. Doç. Dr. Vivien Mathe ve Dr. Guillaume Bru-
nıaux (La Rochelle Üniversitesi, Fransa) tarafında höyüğün bütün yüzeyinde 
jeofi zik taramaları gerçekleştirilmiştir. Jeofi zik taramasının yapılabilmesi için 
Porsuk-Zeyve Höyük’ün yüzeyindeki otlar, yonca biçme makinesi ile temiz-
lenmiştir. 2018 yılı jeofi zik sonuçları daha sonraki yıllarda yapılacak olan 
kazı çalışmalarında yol gösterici olacaktır. 

7 BARAT & KÖKER GÖKÇE 2018: 509.
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Porsuk Höyük’ün tepesinde Şantiye II, III ve IV dışındaki, kazı çalışma-
larının yürütülmediği alan üzerinde, jeofi zik tarama yapılmıştır. Höyük, ka-
lın bir konglemera tabaka üzerinde yer almaktadır. Konglemeranın altında 
alüvyol toprak (nehirlerden taşınmış) ve en alta kireç taşı zemin bulunur.

Jeofi zik taramada yüzeyin 1m. altında manyetik “anomaliler” tespit edi-
lebilmektedir. Bu manyetik “anomaliler”: ocak, fırın, seramik yığınları, çu-
kurlar, duvarlar (örneğin kuvarsit, alçıtaşı, kireçtaşı, yüksek mıknatıslanma 
oranına sahip bazalt bloklar)’dır. Tarama yapan sensörler yatay düzlemde 0,5 
m. aralıklarla ve yerden yaklaşık 0,3 m. yukarıda konumlanmıştır. 

Jeofi k tarama sonucunda, Şantiye II güney (Resim: 7-8)’de kerpiç ve ki-
reç taşı duvar izleri takip edilebilmektedir. Kil malzemesi yüksek ve artan 
manyetik hassasiyete sahiptir. Bu nedenle taramada rahatlıkla gözlemlenir 
ve pozitif anomali içerir. Alçı ve tortul kayaçlar çok az manyetik dir bu ne-
denle olumsuz anomali içerir. Şantiye II ve II bu iki malzemenin kullanımı 
görülmektedir (Resim: 8). Şantiye II-4 anomali güney sınırı düzensiz kerpiç 
duvarları içermektedir. Şantiye II-5 zayıf manyetik güney anomali alçıtaşı, 
çok manyetik olan II-4 sonunda kerpiçin üzerine binmiş durumdadır. 

Jeofi zik araştırma, 100 m. uzunluğunda pozitif ve lineer manyetik “ano-
maliler”  varlığını ortaya çıkarmıştır. Bazı eğriler platoyu boyuna ve kesişen 
2-3 m. genişliğinde “anomaliler”  tespit edilmiştir (Resim: 8, a1 ila a4, siyah 
bantlar). Bazı “anomaliler”  düşük seviyededir. Örneğin a1 ve a3’ün bir ve 
aynı yapıya ait olması muhtemeldir. 

Kerpiç Duvarlar: Büyük lineer “anomalilere” çok sayıda daha dar doğru-
sal ve pozitif anomaliler eklenmiştir (Resim: 8, siyah çizgiler). Biri 130 m. 
daha uzun olan (c1), platonun kuzey kenarına paraleldir ve a1’in batı yarı-
sının uzantısına yerleştirilmiştir. Bununla birlikte diğerleri (b1 ila b8), a1 ila 
a4 ve c1 “anomaliler”  yaklaşık olarak diktir. Manyetik açıdan bakıldığında, 
bu “anomaliler”  kerpiç duvarların veya ince sedimanlarla dolu hendeklerin 
özelliklerine sahiptir, ancak aynı zamanda dar yollara da (yaklaşık 1 m geniş-
liğinde) karşılık gelebilir.

Taş Duvar: Birçok negatif ve lineer “anomali”  de haritalanmıştır (Resim: 8 
beyaz çizgiler). Şantiye IV’e yakın olan “anomaliler”  kolaylıkla gözlenmek-
tedir. Anomaliler Şantiye IV alanında ortaya çıkarılan yapılarla aynı yönü 
takip etmektedir. Bu “anomaliler”  çok açısal şekilleri ve düşük manyetik 
yoğunlukları, bu duvarın kuvarsit olduğunu gösterir. Bir yandan, bir tarafta 
(d1 ila d4) yaklaşık 6 m.lik küçük kare yapılar, diğer yandan e1 ila e4 gibi 
daha karmaşık yapılar vardır.
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KERPİÇ ATÖLYE ÇALIŞMALARI
2013 yılında Porsuk-Zeyve Höyük kazı sezonunda yapılan çalışmalar de-

ğerlendirildiğinde farklı tekniklerin uygulandığı 4 kerpiç duvar denemesi 
yapılmıştır. Bu duvarlardan yoğun saman ve taşcık katkılı olanın en iyi koru-
nan duvar olduğu anlaşılmıştır. 2019 yılı kazı sezonunda kerpiç Hitit duvarı 
restorasyon projesi için 2018 yılında ön hazırlıklara başlanmıştır. Kerpiç için 
gerekli olan kum daha önce Porsuk-Zeyve Höyük kazılarından çıkarılan hö-
yüğün kuzey doğu yakasında yer alan höyük toprağından faydalanılmıştır. 
Toprak kireç ve su belli oranlarda karıştırılmıştır. Kerpiç hamuru yaklaşık 
1 saat çizmelerle çiğnenerek yoğunlaştırılmış ve dinlenmeye bırakılmıştır. 
Yaklaşık 12 saat dinlenmeye bırakılan kerpiç hamuru kalıplara sıkıştırılarak 
kerpiçler yapılmıştır (Resim: 9-10). Daha önceki yıllarda hazırlanan kerpiç 
kalıbın ölçüleri orijinaline uygun olarak hazırlanmıştır. Kerpiçler yapıldıktan 
sonra yaklaşık bir hafta güneşte kurutulmaya bırakılmıştır.

Porsuk-Zeyve Höyük çevresinde Kisecik Tepe’sinde yüzeyde bir grup 
Roma Dönemine ait üst yapıya ait mimari parçalar tespit edilmiştir (Resim: 
11-12)8. Bu parçalar, olası kaybolma ve doğa şartlarında bozulma riskine kar-
şı kazı evinin önüne getirilerek koruma altına alınmıştır. 

SERAMİK RESTORASYON VE ENVANTER ÇALIŞMALARI
2017 ve 2018 yılında gerçekleştirilen depo arşiv çalışmaları sırasında bü-

yük kısmı tamamlanabilir pitoslar tespit edilmiştir. 2018 yılında 2 adet pitosun 
büyük oranda tümlemesi yapılmıştır (Resim: 13). Pitosların çizimleri yapıl-
mış, fotoğrafl arı çekilmiş ve katalogları hazırlanmıştır. Kazı evi deposunda 
yer alan bazı seramik parçalarının çizimleri yapılarak fotoğrafl anmıştır.

Porsuk Höyük’te ilk kazı evi ve deposu şuanki konumunda 1970 yılında 
inşa edilmiştir. 1984 yılında taş ocağındaki patlama ile kazı evi ve deposu bü-
yük zarar görmüş, depodaki eserler dağılmıştır.  1985-1986 yıllarında kazı evi 
ve deposu tekrar inşa edilmiştir. 1984 yılında zarar gören ve dağılan eserle-
rin dökümü ve incelemesi geçen yıllara rağmen gerçekleştirilmemiştir. Claire 
Barat başkanlığındaki yeni kazı ekibi depo çalışmalarını 2017 yılında başlat-
mış9, 2018 yılında da depo çalışmalarına devam edilmiştir. Depo çalışmaları 
Jean-François Pichonneau ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

8 Bu  parçaların bilgisi kazı ekibine köylüler tarafından verilmiş.
9 BARAT & KÖKER GÖKÇE 2018: 509-510.



476     ............................................................................................................

Depoda yer alan bütün eserler FileMaker Pro 14 programına işlenmektedir.  
Malzemenin ne olduğu, nereden geldiği, niteliği, durumu gibi birçok detay 
ayrıntılı olarak girilmektedir. Şu ana kadar 3850 fi ş doldurulmuştur. 2017 yı-
lından itibaren depodaki seramik, kemik, taş, gibi buluntular curver unibox 
20 L (432x350x165)-29 L (432x355x245) plastik kutulara yerleştirilmektedir. 
İleride yapılacak inceleme ve çalışmalarda kolaylık olması için bu plastik 
kasalar numaralandırılmış, üzerindeki fi şlerle hangi yıla, şantiyeye ve plan 
kareye ait olduğuna dair bilgilere yer verilmiştir.

PORSUK KAZI ARŞİVİNİN OLUŞTURULMASI
Porsuk Höyük’te 1969 yılından bu yana yaklaşık 41 yıldır kazı çalışma-

ları gerçekleştirilmektedir. Kazının bilimsel devamlılığının sağlanması için 
Strasbourg Archimède Laboratuvarında (UMR 7044) muhafaza edilen Pelon 
ve Beyer kazılarının arşivlerinin taranması öncelikli yapılacaklar arasına alın-
mıştır10. Uzun yıllardır gerçekleştirilen kazı çalışmalarının arşivinin oluştu-
rulması için Valenciennes ve Hainaut-Cambrésis Üniversitesi master öğren-
cisi Prescilla Mfoume Obame, Strasbourg Archimède Laboratuvarında (UMR 
7044) iki aylık (9 Nisan 2018 tarihinden 9 Haziran 2018 tarihine kadar) bir staj 
yaparak orada bulunan Porsuk kazılarının arşivlerini taramıştır.

Alsace - Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme (Misha) şeh-
rinde bulunan Porsuk kazısının veritabanını zenginleştirmek için Prescilla 
Mfoume Obama, toplam 18 901 belgeden oluşan, 1208 siyah beyaz veya renk-
li 377 negatifi , 1058 diapozitifi , 1528 resimi ve 14 730 dijital fotoǧrafl arı, derle-
yip, düzenleyip, tarayıp, envanterini yapmıştır. Veri tabanında toplam 19 042 
belge bulunmaktadır.

2019 YILI RESTORASYON PROJESİ ÖN ÇALIŞMALARI
Prof. Dr. Dominique Beyer tarafından önceki sezonlarda yapılan çalışma-

larda ortaya çıkarılan Hitit duvarının11 2019 yılında restorasyon planlaması 
yapılmıştır. Bu nedenle bu alanın durum vaziyeti çıkarılarak belgelenmiştir 
(Resim: 14). 2019 yılı çalışma sezonunda ekibe dahil edilmesi planlanan res-
torasyon çalışmalarının bu alanda başlanması planlanmaktadır.

10 BEYER & STAHL 2015, 22-24.
11 BEYER et alii 2016, 254-268.
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TABELA ÇALIŞMALARI
2017 yılı çalışmalarında Porsuk-Zeyve Höyük kazı evi tabelalarının olma-

dığı tespit edilmiştir. 2018 yılında kazı evi için tabelalar hazırlanmış ve kazı 
evi giriş kapısına asılmıştır (Resim: 15). Höyük üzerinde yer alan Porsuk-Zey-
ve Höyük tanıtım yazılarının ise yetersizliği ve doğa şartları yüzünden tahrip 
olmasından dolayı tabelaların yenilenmesi çalışmaları gerçekleştirilecektir.

PORSUK-ZEYVE HÖYÜK TANITIM ÇALIŞMALARI
2018 yılında Porsuk Köyünde Porsuk-Zeyve Höyük kazı başkanı Doç Dr. 

Claire Barat tarafından bilgilendirme konferansı gerçekleştirilmiştir. Porsuk 
Köy Muhtarlığı’nda toplanan köy halkına Porsuk-Zeyve Höyük’ün tarihçesi 
görsel olarak anlatılmıştır. 2018 yılı kazı sezonunda höyüğü gezmek isteyen 
çevre halkına kazı başkanı eşlik ederek höyüğü tanıtmıştır. Daha sonraki yıl-
larda höyüğü tanıtıcı levha ve höyüğün çevreden de izlenebilmesi için daha 
önce gerçekleştirilen kazı toprakları daha aşağı seviyeye indirilmiştir.

BÖLGEDEKI KAZILARLA İŞBİRLİĞİ
2018 yılı kazı çalışmaları sırasında, Porsuk Höyük kazı ekibi yine Niğde 

il sınırları içerisinde yer alan Kınık Höyük kazı çalışmalarını takip etmek ve 
bilgi alışverişinde bulunmak için höyüğü ziyaret etmiş, kazı başkanı ve kazı 
ekibinden kazı ile ilgili bilgiler almıştır.  Ayrıca bu ziyare  e Kınık Höyük 
yüzey araştırmaları ve kazı çalışmalarında yer alan araştırmacılardan Alvise 
Matessi 2019 yılı Porsuk Höyük kazı çalışmalarına dahil edilmiştir. Porsuk 
Höyük’ün özellikle Geç Bronz ve Hitit Dönemi günümüze kadar anlaşılama-
mıştır. Anadolu’da Bronz Çağ ve Hitit Dönemi üzerine çalışmaları bulunan 
Matessi’nin Porsuk Höyük çalışmalarına önemli katkılar sağlanması beklen-
mektedir. Sirkeli Höyük kazı ekibi ise Porsuk Höyüğü ziyaret ederek kazı 
çalışmaları hakkında bilgi almışlardır.
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Resim 1: Porsuk Höyük Kazı Alanları (1969-2015 Yılları Şantiye I-IV).

Resim 2: Porsuk-Zeyve Höyük Chantier II duvar iyileştirme çalışması.
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Resim 3: Porsuk-Zeyve Höyük Chantier II duvar iyileştirme çalışması.

Resim 4: Porsuk-Zeyve Höyük Chantier II duvar iyileştirme çalışması.

Resim 5: Demir Çağ Duvarı.



..............................................................................................................  481

Resim 6: Chantier II’de Hitit Dönemine ait duvar.

Resim 7: Jeofizik taramaları sonucu oluşan harita.
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Resim 8: Jeofizik taramaları sonucu oluşan harita.

Resim 9: Kerpiç kalıbı ve saman, iri çakıl katkılı kerpiçler.
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Resim 10: Kerpiç kalıbı ve saman, iri çakıl katkılı kerpiçler.

Resim 11: Porsuk-Zeyve Höyük çevresindekiKisecik Tepesi’nde (195 no’lu parsel) tespit 
edilen mimari parçalar.
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Resim 12: Porsuk-Zeyve Höyük çevresindeki Kisecik Tepesi’nde (195 no’lu parsel) tespit 
edilen mimari parçalar.

Resim 13: Seramik restorasyon çalışması. 
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Resim 14: 2019 yılı restorasyon projesi ön çalışmaları.

Resim 15: Kazı evine Porsuk-Zeyve Höyük kazı evi tabelası
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2018 YILI GÜLPINAR / SMINTHEION KAZILARI 
(39.YIL)

Coşkun ÖZGÜNEL*
Davut KAPLAN

Tayyar GÜRDAL

2018 yılı Gülpınar Kazı ve Restorasyon çalışmaları, Prof. Dr. Coşkun Öz-
günel başkanlığında ODTÜ, OMÜ, AÜ ve BEÜN’den araştırmacı ve öğrenci-
lerin katılımları ile 02 Temmuz-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiş-
tir1.  Çalışmalar Apollon Smintheus Tapınağı kuzeybatısında ve güneyinde 
kazı, onarım ve çevre düzenleme olarak gerçekleştirilmiştir.

1. KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
 2018 kazı çalışmaları Hellenistik tapınağın kuzeybatısındaki temenos du-

varı, güneybatısındaki su kanalı, batısında ise kanalizasyona yönelik olan ça-
lışmalardır.

Hellenistik Duvar (Erken Temenos?)
Smintheion 1995 kazı ve restorasyon çalışmaları sırasında Erken Helle-

nistik Döneme tarihlenen duvarın farklı açmalarla yön tespiti yapılmış ve bu 
duvarın farklı kotlarla kuzeybatıya doğru devam e  iği tespit edilmiştir. Bu 

* Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, Sedat Simavi Sok. 23B/10, Çankaya Ankara/TÜRKİYE, ozgunel@
gmail.com

 Doç. Dr. Davut KAPLAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, 55139, Kurupelit-Samsun/TÜRKİYE, davutkaplan@gmail.com

 Dr. Öğrt. Üyesi Tayyar GÜRDAL, Bülent Ecevit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü. 67100 İncivez-Zonguldak/TÜRKİYE, tayyargurdal@gmail.com

 Kazı Başkanımız Prof. Dr. Coşkun Özgünel başta olmak üzere, Bakanlık Temsilcisi,  Melika Yurda-
kul’a bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan, kazı heyeti üyeleri Doç. Dr. Davut Kaplan ( Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Nimet Özgönül (ODTÜ 
Mimarlık Fakültesi), Tuğrul Selçuk (Heykeltıraş),  Dr. Öğrt. Üyesi Tayyar Gürdal (Bülent Ecevit 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Tolga Özhan (Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), ve Öğrt. Gör. Çilem Yavşan (Çanakkale On-
sekiz Mart Üniversitesi, Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu)’a teşekkür ederiz.

 Büyük bir özen göstererek çok ağır şartlarda bizlerle çalışan Arkeolog Murat Demir, Mediha Şen 
ve Onurcan Yavuz, Arkeoloji Bölümü Öğrencileri Berna Kurşun, Ali Akgül, Melisa Yağmur Ge-
zer’e, Mimarlık Bölümü öğrencileri, Gökçe Naz Soysal ve Dilara Özlü’ye, Muhasebe sorumlumuz 
Yurdakul Biçer’e içtenlikle teşekkür ederim.

1 Coşkun Özgünel, Smintheion Troas’ta Kutsal Bir Alan, Ankara 2001, sayfa 79-82, levha 58b,59a-b.
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duvar beş sıra rektogonal taş dizilerinden oluşmakta ve ilk üst 4 sıra işlen-
miş bosaj yüzeylidir ve 1.54 m. yüksekliğinde korunmuştur. Aynı duvarın 
iç yüzü kaba işçiliklidir. Duvarın cephesi doğuya bakar ve özenlidir. Duvar 
sıralarında hem farklılıklar hem de bozulmalar görülür. Erken Hellenistik 
Döneme ait bu duvar 1996 yılı kazılarında M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilmiş 
ve dikdörtgen biçimli (rektogonal) duvar örgüsüne sahip olduğu ifade edil-
miştir. Duvarın işlevini belirlemek amacı ile kuzeybatıya doğru yeni sondaj 
açılmış ve bir yolun varlığına dair döşeme ortaya çıkarılmıştır. Bu yolun ise 
temenos alanına doğru giden yol döşemesi olduğu ihtimali üzerine durul-
muştur ancak 1994 ve 1996 raporlarında geçen temenos alanının sınırları 
belirtilmemiştir2. Bu duvar yapısı ile çevrili alanda önemli bir yapının var 
olması ihtimali ileri sürülmüştür. 

2018 yılı çalışmalarında yukarıda bahsedilen duvarın kazısı amaçlan-
mıştır. Hem tapınak önünde hem de kuzeybatıya yaklaşık 30 m. mesafede 
sondajlar açılmış ve duvarın 3-4 arasında taş sırasına sahip olduğu belgelen-
miştir ancak zamanla açılan bu bölümler çevreden atılan toprak ve molozla 
dolmuştur.  Tapınak ön kısmında ise çevre düzenlemesi (çimlendirme) yapıl-
dığı için daha önce açılan sondajlara ulaşılamamıştır. 2000-2004 yılları ara-
sında ise kuzeye doğru, Hellenistik cadde kenarında yeni sondaj açılmış ve 
burada duvarın üç taş sırası ile korunduğu görülmüştür. Aynı noktada Roma 
döneminde taban suyunu batıya taşımak için bir kanal açılmış ve duvarın 
bir kısmı tahrip edilmiş ve duvar blokları iki parçaya ayrılarak Roma kanalı 
üzerine kapak taşları olarak kullanılmıştır. Dolayısıyla M.Ö. 4.yüzyıla ait du-
varın Roma İmparatorluk Çağında tahrip edildiği ve işlevini kaybe  iği an-
laşılmıştır. Bu nedenle Roma yapılarının temel seviyesi ve aşağısında duvar 
kalıntısı varken yüzeyde bu duvara ait herhangi bir kalıntı görülmemektedir. 

 Duvar kuzeybatıya doğru devam etmektedir. 2018 yılı kazı çalışmalarında 
duvarın toplam uzunluğu 61 m. olarak tespit edilmiştir (Resim: 1) ve doğrudan 
ana kayaya (kist)  oturmaktadır. Eğimli bir araziye oturduğundan her bir taş 
sırası başlangıç noktasında ana kayaya oturmaktadır. Duvar temeli ortalama 
0.90m.-1m. genişliğindedir. Ana kaya kesilerek açılmış ve taş bloklar ana ka-
yaya yaslandırılmıştır. Duvarın temelinde kullanılan bazı bloklar sağa ve sola 
eğimlidir ve duvarın zemine batması ve kaymasını önlemek içindir. Bazı nok-
talarda ise duvar temeli ana kayaya oturmuş ancak temel blokları geleneksel 
duvar temellerinde de olduğu gibi 0.10-0.15 m. dışarı taşmıştır. Dışarı taşan bu 

2 
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temel bloklar kare ve dikdörtgen biçimlidir.  Duvar temeli, temenos duvarının 
çevirdiği ve dönemine ait kutsal alanın inşa edildiği tepeye yaslanmaktadır. 
Duvar tek yüz ve kuzeye bakmaktadır. Arka yüzü kaba olarak işlenmiş ve yer 
yer duvar sıraları arka kısımda moloz taşlarla desteklenmiştir. Duvar, Gülpı-
nar Boynu olarak ifade e  iğimiz bölgenin Gülpınar yönünü yarıya kadar kat 
etmektedir.  Duvarın inşasında kullanılan tüm bloklar farklı yumuşaklık veya 
sertlikte yerel andezit bloklardan oluşmaktadır (Resim: 2).

Duvar izodom tiplidir ve rektogonal bosajlı taşlardan inşa edilmiştir. Du-
varda harç yoktur ancak duvarın 15-20 m. devam e  ikten sonra diziliş sı-
rasının bozulduğu, dikdörtgen ve kare şeklinde bazı blokların köşelerinin 
“L” şeklinde kesilerek ya bir önceki taşa bindirilmiş ya da bir sonraki taş bu 
profi le bindirilmiştir. Genelde duvarın, farklı kesilmiş bloklar dışında gele-
neksel formda rektogonal biçimli olarak devam e  iği görülmektedir. Ancak 
büyük çoğunluğu rektogonal olan duvar bloklarının yer yer yamuk ya da 
sadece bir köşesinin eğimli kesildiği görülmektedir. Duvar yaslama ya da 
destek şeklinde ana kayaya dayandırıldığı için atkı taşları ile duvar arkaya 
doğru bağlanmıştır. Bu atkı taşlarının bağlayıcı olan ve arkaya uzanan kısım-
ları kabaca yontulmuş her iki yandan moloz taşlarla sıkıştırılmıştır. Atkı taş-
ları dikdörtgen ancak cepheden bakıldığında kare veya dikdörtgen şekillidir. 
Diğer bloklar dikdörtgen ve yassı şekillidir. Benzer şekilde bu blokların da 
arka kısımları yine kabadır ve murç ile şekillendirilmiştir (Resim: 3). Taş sıra-
larının inşa edilirken kanırtma yuvaları açıldığı, taşların üst yüzeylerindeki 
0.5x0.3 m. uzunluğundaki oyuk, yuva veya izlerden anlaşılmaktadır.

Duvarda, 1994 ve 1996 yıllarında tespit edildiği gibi 3-4 taş sırası korun-
muştur. Yukarıdan kayan dolgu, alüvyon nedeniyle duvarın çoğu yerde öne 
doğru yaklaşık 0.40-0.50 m. eğildiği görülmektedir. Bu eğimin sebebi taban 
suyu ve zamana yayılarak devam eden depremler olmalıdır. Tapınak ve müze 
arasından geçen duvarın güneydoğu (Kocapınar) yönünde varlığı bilinme-
mektedir çünkü üzerinde müze payanda duvarı, otopark, modern fabrika 
yolları gibi yapılar yer almaktadır. Kuzeybatı ucu ise Hellenistik caddenin 
güney cephesinde sonlanmakta ve tahrip olduğu anlaşılmaktadır. Duvarın 
güneye dönüp dönmediği veya devamı sonraki kazı sezonlarında yapılacak 
çalışmalarla anlaşılacaktır.

Kazılar sırasında duvar kuzeydoğu tarafında ana kayaya kadar yaklaşık 
2 metre genişliğinde kazılmıştır. Dolgu toprak duvar boyunca ortalama 1.50-
1.80 m. derinliğindedir. Bu toprak Hellenistik tapınak inşası ve tahribatı sı-
rasında yukarıdan aşağıya doğru kayıp gelen tüf bloklar, andezit mermer 
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parçalar ve moloz taşlar ile dolmuştur. Roma ve Bizans çağlarında duvarın 
ön cephesinde taban suyunun ve yağmur sularını değerlendirmek amacıyla 
ve ha  a su depolarından sızan ve artakalan suların dinlendirildikten sonra 
aşağı ko  aki yapılara aktaran iki ayrı ko  a dört farklı künk sırası, dirsek taşı, 
dinlendirme pithosu ve farklı boylarda künkler tespit edilmiştir. Bu dolgu 
arasında arkeolojik küçük buluntular ise M.Ö. 6. yüzyıldan günümüze kadar 
farklı formlarda seramik, çatı kiremidi (imbrex) parçaları, tuğla parçaları ko-
rozyona uğramış sikkeler, çakmaktaşları, cam parçaları,  mermer parçaları, 
erimiş kurşun parçaları, demir ve bronz parçalardan oluşmaktadır.

Erken Hellenistik Döneme ait bu duvarın Erken Dönem kutsal alanını sı-
nırlandıran temenos duvarı olabilir. Ancak duvarın çevrelediği bölgenin çevre-
deki en yüksek nokta olması nedeniyle muhtemel tapınak veya altar yapıları-
nın şimdiye kadar kalıntılarına rastlanılmadığı görülmektedir. En üst noktada 
2017 yılında yapılan temizlik çalışmaları ile hemen hemen aynı ko  a ana kaya-
ya açılmış farklı yönlerde döşenmiş tüf blok sıralarının varlığı tespit edilmiştir. 
Ayrıca bu tüf sıralarının doğu bölümünde andezit bloklardan bir döşeme tes-
pit edilmiştir. Olasılıkla burada erken dönem tapınak veya altarı, Hellenistik 
Dönemde (M.Ö. 2.yy.) ise anıtsal tapınağa ait bir altar olmalıdır. Bu noktanın 
yüksek bir ko  a yer alması olası yapıların tahribine neden olmuştur. 

Kanalizasyon
2007 yılı çalışmalarında Hellenistik caddenin devamını açmak, 2010-2011 

yılları arasında ise büyük hamamın kanalizasyonunu ortaya çıkarmak ama-
cıyla hamamın batısında yapılan çalışmalarda merkezi bir kanalizasyon hat-
tına ulaşılmıştır. Çevrede bulunan hamam gibi anıtsal yapılar dışında özel 
konutların da geç döneme kadar atık sularını bu kanala aktardıkları anlaşıl-
maktadır. Tamamen tüften inşa edilen kanalı işlevsel hale getirmek ve alan-
daki çalışmaları zorlaştıran taban suyu ve yağmur sularını bu kanala aktar-
mak için kanal temizlik çalışmasına karar verilmiştir.

Büyük hamamın batısında yer alan Hellenistik caddeye uzaklığı 27.50 m. 
olan kanal kutsal alandaki hem mimari hem malzeme ve büyüklük açısından 
şuana kadar kanallar arasında ortaya çıkarılan en özgün yapıdır. Doğu-batı 
yönde uzanan kanalın açılan toplam uzunluğu 23 metredir (Resim: 4). Kana-
lın derinliği 1.25 m. genişliği 0.60 metredir. Tamamen tüf taşından inşa edil-
miş kanal tabanındaki tüfl er V formundadır. İki sıra tüf bloktan oluşan dik 
kanal duvarları üs  e yine farklı boyutlarda tüf bloklarla kapatılmıştır. Kapak 
taşlarının uzunlukları 0.60-0.80 metre, genişlikleri 0.60 - 0.90 kalınlıkları 0.50 
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- 0.55 m. arasında değişmektedir. Kanal kapak taşları düz ancak bazı yerlerde 
çatı şeklinde kapatılmıştır ve farklı dönemlere ait mimarinin atık suları için 
bu taşlar üzerine delikler açılmıştır (Resim: 5) . 

Büyük hamam kanalizasyon ha  ı giriş bölümünden hamama çapraz bir 
şekilde batıya doğru ilerleyerek şuana kadar açılan kanalın doğu ucunda ana 
kanala boşalmaktadır. Batıya doğru yaklaşık 2.85 m. sonra dikdörtgen bir açık-
lık yer alır. Yine batı kısımda hem kuzey hem de güneyden gelen pişmiş toprak 
borularla taşınan iki künk ha  ı üs  en bu ana kanala bağlanmaktadır ve bu 
künk ha  ının yakınında dağılmış bir şekilde mozaik (teserra) taşları olduğu tes-
pit edilmiştir. Uygulamalar üs  en açılan bu künklerin ve mozaik parçalarının 
geç dönem yapılarına ait olduğunu göstermektedir. Kanal batıda 23 m. sonra 
sonlanmış ve önü harçlı moloz duvarla kapatılmıştır. Tüf blokların araları ve 
özellikle kapak taşları hem dışarıya kokunun yayılmasını engellemek hem de 
taban ve yağmur sularının sızmasını önlemek için küçük moloz taşlarla kapatı-
larak ince dere kumu ve kireç harçtan oluşan bir dolguyla kapatılmıştır.

Kanal ha  ının devam edip etmediğini kontrol etmek için batı yönünde ya-
pılan kazılarda ise kanalın birbirine bitişik iki harçlı moloz duvarla kesildiği 
ve bu alanda geç döneme ait bir taban döşemesine rastlanılmıştır. Kalker dö-
şemesine ait dikdörtgen bloklar 1.16x0.52 m. ve 1.04x0.50 m. ölçülerinde de-
ğişmektedir. Çevresindeki duvarların yıkılmasıyla döşeme zemininde çök-
meler ve çatlamalar sonucunda bozulduğu görülmüştür. Moloz taş duvarlar 
ile doğuda ve batıda sınırlandırılan bu döşemenin batı duvarı altından atık 
suyun boşaltıldığı bir künk ve devamında ise andezit bloklarla yontulmuş 
birbirine bağlı dikdörtgen ve üzeri açık oluk taşları ile bir kanal oluşturul-
muştur. Dolayısıyla bu döşemenin üzerinin açık olduğunu işaret etmektedir. 
Döşemenin güney kısmında yapılan ve döşemeden daha alt ko  a Roma İm-
paratorluk Çağına ait seramikler ve çatı kiremitleri tespit edilmiştir. Döşeme 
kuzeye doğru devam etmekte ancak işlevi daha sonra yapılacak kazılarla or-
taya konulacaktır. Döşeme üzerindeki dolguda, bahçe toprağı altında döşe-
me zeminine kadar ulaşan yoğun biçimde çatı kiremitleri ele geçmiştir bu 
kiremit yoğunluğu büyük hamama kadar devam etmektedir. Atık durumda 
büyük çoğunluğu M.S. 5-6.yüzyıla tarihlenen bir kiliseye ait olduğu anlaşılan 
mimari parçalar ele geçirilmiştir. Bunlar arasında batı kesi  e ortaya çıkarılan 
kilise pencere çift payesi, kilise altarına ait iki farklı mermer tabla, mermer 
mortar parçaları, bitki bezemeli mermer parçaları, bu alanda postament ya-
zıtlı mermer kaide (Resim: 6) ve andezit sütun parçası ele geçirilmiştir. 
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Su Kanalı
Apollon kutsal alanlarında olduğu gibi Apollon Smintheus Kutsal Ala-

nı’nda da bir su kaynağı yer almaktadır. Modern Gülpınar yerleşiminin he-
men eteğinde yer alan bu su kaynağı antik dönemde kehanet amacıyla kulla-
nılmış ve yoğun olarak Roma Dönemi yapılarına su sağlamıştır. Günümüzde 
ise bu su kaynağı antik kanallardan ve yapılardan sızmakta kazı alanında 
çalışılmasını zorlaştırmaktadır. 2011-2012 kazı sezonlarında tapınak doğu ve 
batı yönlerinde bu taşan sular kontrol altına alınmış ancak batı yönde kamu-
laştırma olmadığından ve köylülere ait ekilebilir bahçelerin varlığı edeniyle 
kontrol edilememiştir. Yüzeye taşan sular yoğun bitki ve ağaç aynı zamanda 
da çalıların bir ormana dönüşmesine neden olmuş ve büyüyen ağaçlar ve ça-
lılar antik yapıların iç düzenleme ve kaplamalarını, taban döşemelerini ha  a 
duvarlarını tahrip etmiştir. En büyük tahrip ise bu soruna çare arayan Roma-
lıların geç dönem uygulaması olan kanallarda görülür. Tapınak batı kısmın-
da yaklaşık 55-60 m. uzaklıkta yer alan alanda yapılan kazılarda Hellenistik 
döşemenin başlangıcında bir Roma kanalı inşa edilmiş ve bu kanal ile taban 
suları tek bir noktada toplanarak batı yönünde olasılıkla bugünkü Gülpınar 
Deresi’ne yakın bir noktadaki yapılara aktarılmıştır. Roma kanalına, Bizans 
ve en son Osmanlılar da ekleme yaparak Kumbağlar Yolu’na kadar uzanma-
sını sağlamışlardır. Bu kanal zamanla yağmurla taşınan alüvyonla dolmuş ve 
üzerinde büyüyen ağaç ve çalıların kökleri ise kanalı tamamen tıkayarak aynı 
zamanda tahribine de neden olmuştur. Bu kanalın izlenebildiği son nokta 
Kumbağlar Yolu üzerinde yer alan Gülpınar halkı tarafından hamam ve ba-
zen de çamaşırlık olarak adlandırılan yapıdır. 

Roma kanallarının kazılması ve onarılmasında ki asıl amaç eldeki belge ve 
bulgulara göre yaklaşık 2000 yıldır sorun olan bu taban sularını kontrol altına 
almaktır. Bu amaçla hem kanalların kazısı hem de bakım ve onarımı yapıla-
rak binlerce yıllık yapılara işlev kazandırmak ve kazı alanında ki çalışmalara 
kolaylık sağlamaktır. Bir diğer amaç ise 1980’li yıllara kadar Gülpınar halkına 
hizmet veren hem temizlik hem de çamaşır yıkamak için kullanılan ve ha  a 
ön tarafında yer alan su yalakları ile hayvanların su ihtiyacını gideren bir 
yapıya su vererek yeniden işlevsel hale getirmektir. Böylece hem Roma hem 
de Bizans Döneminde kullanılan ve son dönemlere kadar hamam/çamaşırlığı 
canlı tutan kanallar yeniden hayat bulması amaçlanmıştır. 

M.Ö. 4. yüzyıla ait temenos duvarı önünden başlayan ve tapınak altından 
sızan, ana kaya üzerinden kayarak belli bir noktada toplanan sular aşırı alüv-
yon nedeniyle çevreye yayılmakta ve kazıları zorlaştırmaktadır. Bu nedenle 
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Roma kanallarının başlangıcı bu temenos duvarının tahribi ile başlar ve batıda 
çamaşırlıkta son bulur. Dolayısıyla doğu–batı yönde uzanan kanallar bütün 
suları toplamak için ana kayaya yarma usulüyle bir temel açılmış ve belli 
bir eğim verilerek çamaşırlığa, batıya yönlendirilmiştir (Resim: 7). Kanalın 
toplam uzunluğu 70 metredir. Tabandan sızan temiz suları taşıyan bu kanal 
doğru bir hat çizmez ve zaman zaman S çizerek devam der. Roma döne-
minde özgün haliyle kullanılan kanal 15 m. sonra 0.30 m. yükseklikte inşa 
edilmiş geç döneme ait bir Bizans kanalı ile birleşmektedir (Resim: 8).  Bu 
iki kanal arasındaki kot farkı ise 0.50 metredir. Bizans kanalı şekil ve teknik 
açısından Geç Roma kanalı ile benzerlik göstermektedir. Her iki kanalın bir-
leştiği noktada 0.69x0.56 metre ölçülerinde, 0.50 m. derinliğinde bir çamur 
teknesi yer almaktadır. Kanalın çamaşırlığa doğru ilerleyen kısmında ilk tek-
neden 25.30 m. uzaklıkta 66 x 43 m. ölçülerinde ikinci bir tekne daha tespit 
edilmiştir. İlk tekneden sonra ve Türk dönemine ait bölüm de zaman zaman 
onarılmış, özgün şeklini ve kalitesini kaybetmiştir. Ağaç köklerinin de kanal 
içinde hayat bulması nedeniyle kanalda çatlaklar oluşmuş ve ha  a bir kısmı 
tahrip olmuştur. Çamaşırlığa yaklaşık 20 m. kala suyla çamaşırlığın bağlantı-
sı kesilmiştir. Bütün bu tahribatların antik yapılara verdiği zararları önlemek 
için kanal boydan boya açılmış ve onarılmıştır.

M.Ö. 4. yüzyıla ait duvarı tahrip eden Geç Roma kanalı daha öncede ifa-
de edildiği gibi ana kayaya açılmış ve duvar önünden akan sular ise duvar 
tahrip edilerek batıya yönlendirilmiştir. Dolayısıyla duvarın tahribatların-
dan birisi de Geç Roma Dönemi kanalıdır. Bu fi kri destekleyen bir başka 
belge ise kanalda kullanılan kapak taşlarının temenos duvarına ait olması-
dır. Kanal 0.17 m. derinliğinde, 0.15 m. genişliğindedir. Taban ve duvarları 
ince dere kumu ve kireç harçla karıştırılmış ve sıvanmıştır.  Kapak taşları 
temenos duvarının bloklarının ikiye yarılarak tek parça olarak bazen de kı-
rılarak döşenmesiyle yapılmıştır. Kapak taşlarının araları ise küçük taşlarla 
tıkanmış ve aynı harçla sıvanmıştır. Bu kaliteli işçilik daha önce de ifade 
edildiği gibi 15 m. devam eder ve ardından bir Bizans kanalı ile birleşir ve 
her iki kanal ilk dinlendirme teknesinde birleşir. Zaman zaman kıvrılarak 
batıya doğru devam eden kanal Türk döneminde, başlangıç noktasındaki 
özgünlük ve kalitesini kaybederek yine aynı ölçülerde fakat bu kez yassı 
moloz taşlarla kapatılarak devam eder.

Kanalda yürütülen çalışmalar sırasında kanal üzerinde kanalı kesen Bi-
zans Dönemine ait yapı temel kalıntıları ile karşılaşılmış olup aynı zamanda 
zemin döşeme parçaları ve döşeme yakınlarında toprağa gömülü şekilde bir 
adet sağlam pithos tespit edilmiştir. Buluntu olarak ise bir adet ağırşak, sikke-
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ler, seramik parçaları, cam parçalar, mermer parçalar ve bir fi güre ait olabile-
cek  mermer parça ele geçirilmiştir.

Bir zamanlar çamaşırlığa su sağlayan kanal son 30 yılda tamamen işlevini 
kaybetmiştir. Bundan sonra çamaşırlık ve bahçelere su ihtiyacı modern plastik 
borularla kısa yoldan döşenerek ulaştırılmış ancak bu da zamanla su sızdırdı-
ğından Geç Roma Döneminden günümüze tüm su kanalları ve boruların elden 
geçirilmesi, kazılması, onarılması ve canlandırılması zorunlu hale gelmiştir. 
Çalışmalar sonucunda kazılan kanallar temizlenmiş, üst örtüleri özgün şek-
line göre yenilenmiş ve su taşır hale getirilmiştir. Bu doğrultuda Romalıların 
başlangıcını yaptıkları su sorununu çözüm çalışması tarafımızdan da devam 
e  irilmiş ve taban suları tek bir çamur havuzunda toplanarak dinlendirme 
teknesinden geçirildikten sonra onarılan bu özgün kanala yönlendirilmiştir. 
Arazinin eğimli olması, bol ağaç ve çalılarla kaplı olması, kışın yağan bol yağ-
murlar ile kanaldaki olası tıkanmaları önlemek için üç ayrı noktaya küçük din-
lendirme tekneleri yapılarak bütün sular çamaşırlığa aktarılmıştır.

Çamaşırlık (Bekarlar Hamamı)
Bir önceki çalışma alanında yani Roma kanalları konusunda ifade edildiği 

gibi kutsal alanda çalışmayı zorlaştıran taban suları Roma kanallarıyla taşın-
mış ve Gülpınar halkının kullandığı çamaşırlığa yönlendirilmiştir. Çamaşır-
lık3 olasılıkla batıya devam eden bu kanalı tahrip ederek üzerine ya da bi  iği 
noktaya inşa edilmiştir. Günümüzde Kumbağlar ve Beşiktepe (Hamaksitos) 
yönüne devam eden stabilize yolun sağında yer almaktadır. Yapı kare plan-
lı üzerinde harçsız, yassı moloz taşlarla yapılmış bir kubbe ile kapatılmış-
tır. Kubbe ve duvarlar içeriden sıvanmış ve tepede özgün bir havalandırma 
deliği bırakılmıştır. Duvarlar çamaşırlık kapı köşelerinde kesme blok taşlar, 
diğer bütün duvarlarda moloz taşlarla inşa edilmiş ve çevre etnografi k mi-
marisine uygun inşa edilmiştir. Kapı sağ ve solunda iki adet yüksekte kare 
niş yer almaktadır. Kapının önünde eşik hizasından başlayan ya da eşik taşı 
olarak tapınak alt yapısına ait andezit blok taşlar kullanılmıştır. Üst yüzeyle-
rinde kenet yuvaları görülmektedir. Yapılan temizlik çalışmalarında bu blok 
taşlardan dört adet yola doğru döşenmiş olarak ortaya çıkarılmıştır. Yine bu 
blokların benzerleri batı yönde devam eden ve hayvan sulama teknesi olarak 
kullanılmış taşlardır (Resim: 9). 

3 D.Kaplan- M.Şen-İ.Günaydın, “Gülpınar’ın Unutulan Yapıları: Çeşme ve çamaşırhaneler”, Ulus-
lararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, Cilt 9, Sayı 43, 2016, 
s.1097-1117.
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Çamaşırlık Roma kanalından gelen suyun arka cephenin ortasında taş bir 
olukla minyatür bir tekneye aktarılmakta ve ardından mekanın ortasına açıl-
mış 1.56x1.30 ölçülerinde 1 metre derinliğinde bir havuza dökülmektedir. Et-
rafta yer alan taşlar yapı duvarına doğru meyillidir. Dolayısıyla çamaşır yıkama 
amaçlı kullanıldığı anlaşılmaktadır. Çamaşırlık olarak kullanıldığını gösteren 
bir başka belge ise yapının güney ve kuzey çevre duvarı arkasında ve aynı za-
manda ön tarafında yapılan temizlik çalışmalarında ortaya çıkartılan yoğun ve 
kalın kül tabakasından anlaşılmaktadır. Bölgedeki yöre insanının anla  ıklarına 
göre burada kazanlarda çamaşır için sıcak su hazırlanmakta ve küller ise temiz-
leyici madde olarak kullanılmaktadır. Bu çamaşırlığın uzun süre kullanıldığını 
gösteren bir başka buluntu ise 1948 tarihli Türkiye Cumhuriyeti 25 kuruş para-
dır. Çamaşırlık Gülpınar gençleri tarafından akşam saatleri ve kış günlerinde 
içerisinde sıcak su elde etmek suretiyle hamam olarak kullanılmıştır.

Çamaşırlığın eski görüntüsüne kavuşturulmasına, çevreye yayılan suların 
kontrol edilmesi ve hayvanların da faydalanması için su tekneleri de temiz-
lenmiş ve su taşkınlarına engel olması için yol kıyısına kuru bir duvar inşa 
edilmiştir (Resim 10 ). Kumbağlar’a giden bu yol ören yerinin merkezi nokta-
sındadır. Eğimli olmasından dolayı her yaz yazlık sakinleri tarafından kont-
rolsüz bir şekilde toprak doldurularak düzeltilmiş veya yağmurlarla bu top-
rak aşağıya akmış ve hamamı/çamaşırlığı alüvyon altında bırakmıştır. 2000’li 
yıllarda yoğun olarak kullanılan bu yazlık yolun değiştirilmediği sürece hem 
antik yapılar hem de çamaşırlık alüvyon ile dolmaya devam edecektir. Bu 
belirlenen parsellerden geçirilerek zeytinyağı müzesi olarak projeye dahil 
edilen zeytinyağı fabrikasının arkasında ve alt kısmında yer alan bahçelerin 
kamulaştırılması ve bu yolun parke taşı ile kaplanarak ören yerinin korun-
ması amaçlanmaktadır.

Taş Kireç Söndürme Çalışmaları
Roma yapılarının tümünde uygulanan hidrolik harç hazırlanması ve ge-

rekli yerlerde uygulanması için kireç söndürme çalışması gerçekleştirildi. 
Roma Döneminde büyük mimari faaliyetlere sahne olan kutsal alanda inşa 
edilen yapıların büyük çoğunluğu moloz taş ve kireç harçla inşa edildiğin-
den restorasyon ve konservasyonda da özgün malzeme kullanımına gidil-
miştir. Bu bağlamda 2015 yılında yapımı tamamlanan ören yeri içerisinde 
yapılaşmanın olmadığı ve büyük Roma hamamının doğusunda bir bahçede 
dolgu toprağa kireç söndürme amaçlı iki kuyuda çalışılmıştır.
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Söndürülen kireç küçük kuyunun taban seviyesinden yaklaşık 4 m. uzun-
luğunda kuzeye meyilli olarak bir kanalla yönlendirilmiş ve büyük kuyuda 
dinlendirilmiştir. Her iki kuyu ahşap kirişler ve kapaklarla kapatılarak gü-
venliği sağlandıktan sonra söndürme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Tapınak, Sunum, Fareler
Tapınak Apollon’un “Farelerin Efendisi Smintheus” ismi ile anılması 

antik kaynaklardan günümüze kadar ulaşmış, arkeolojik malzemelerle de 
belgelenmiştir. Kısmen onarılan ve görsel hale getirilen tapınağı mitoloji ile 
birleştirilmek, daha kolay anlaşılmasını sağlamak ve ziyaretçilere sunmak 
amacıyla fare heykelleri ile bütünleştirilmesi amaçlanmış ve güney köşesi 
basamakları üzerine farklı pozisyonlarda fare heykelleri yerleştirilerek mito-
lojinin mekanla bütünleşmesi sağlanmıştır (Resim: 11).

Çevre Düzenlemesi
2018 yılı kazı sezonunda çalışmalar temenos duvarından başlayarak Kum-

bağlar Yolu’nda sonlanan Geç Roma kanalları çevresinde gerçekleştirilmiştir. 
Bu düzenleme çerçevesinde toplam dört ayrı bahçe duvarına ait moloz taşlar, 
bitki örtüsü (çalı, ağaç vb.) temizlenmiş ve alan daha sonraki yıllarda çalışıl-
mak üzere hazırlanmıştır (Resim: 12). Çalıların ve molozların kaldırılması 
sırasında bir adet yazıtlı mermer heykel kaidesi (Resim: 13), mermer oluk 
parçası, granit sütun parçası, andezit bloklar, sella duvar parçaları ortaya çı-
karılmış ve  envanter numarası verilerek uygun bir alana taşınmıştır.

Otopark
Çanakkale civarında yer alan ve Antik Çağdan beri bilinen ören yeri Apol-

lon Smintheus Kutsal Alanı’nda yapılan kazı ver restorasyon çalışmaları yerli 
ve yabancı halkın ilgisini çekmiş ve yoğun ziyaretçi akımı başlamıştır. Ören 
yeri girişinde 10 adet otomobilin park edebildiği alan dışında minibüs ve oto-
büsler için herhangi bir park alanı bulunmamaktadır. Büyük turların is tekle-
ri ve halkın yoğun talebi geniş bir otoparkın olması gerektiğidir. Bu amaçla 
zeytinyağı müzesi yapılacak eski zeytinyağı fabrikasının doğu, güney ve ba-
tısını çevreleyen bahçenin ören yerini bölen yolun değiştirilmesi ve park ala-
nı olarak düzenlenmesi uygun görülmektedir. Bu amaçla hazırlanan projede 
otoparkın farklı araç tipleri için ve sayıca fazla ziyaretçiye hizmet verebilmesi 
için kamulaştırılmaların yapılması, bir an önce aktif hale getirilmesi gerek-
mektedir. Bunun için gerekli olan arazi çalışması, kazı ve sondajlar yapılmış 
ve otopark planı uygulanabilir bir şekilde çizilmiştir (Resim: 14).
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Resim 1: Smintheion Kutsal Alanı.
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Resim 2: Hellenistik duvar. 
            

Resim 3: Hellenistik duvar. Detay.
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Resim 4:  Kanalizasyon.

Resim 5:  Kanalizasyon detay.
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Resim 6: Yazıtlı postament kaide.  

Resim 7: Su kanalı ha  ının çamaşırlığa bağlanan bölümü.
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Resim 8: Geç Roma ve Bizans kanallarının bir-
leştiği nokta.

        Resim 9:  Çamaşırlık /hamam.
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Resim 10:  Çamaşırlık /Hamam

Resim 11:  Tapınak, sunum ve fareler.
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Resim 12:  Çevre düzenlemesi.

Resim 13: Yazıtlı mermer heykel kaidesi.
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Resim 14:  Otopark projesi.
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ÇATALHÖYÜK 2018

Çiler ÇİLİNGİROĞLU*
Arkadiusz MARCINIAK

Yusuf BENLİ

2018 yılı Konya Çatalhöyük kazıları Konya Müzesi Eski Müdürü Yusuf 
Benli başkanlığında, Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün bilimsel danış-
manlığında yürütülmüştür. Kazılar, 1 Temmuz – 15 Ağustos 2018 tarihleri 
arasında devam etmiş, bu tarihten sonra alanda müze denetiminde alan dü-
zenleme, güvenlik altyapısı iyileştirme ve temizlik gibi çalışmalar yapılmıştır. 
Kazı heyetinde 16’sı Türkiye’den, 8’i yurtdışından olmak üzere 24 kişi görev 
almıştır. Doğu Alanı kazı çalışmalarında Poznań ve Ege Üniversitesi ekipleri 
görev almış; konservasyon ve restorasyon çalışmaları ise Cardiff Üniversite-
si başkanlığında, Konya Müzesi restorasyon ve konservasyon elemanlarının 
katılımıyla yürütülmüştür. Ayrıca 24–29 Eylül 2018 tarihlerinde York Üniver-
sitesi’nden Sara Perry, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 
izniyle ve bilimsel danışmanın katılımıyla alanda toplumsal arkeoloji çalış-
maları gerçekleştirmiştir1. 

2018 yılı kapanış raporu çerçevesinde yapılan çalışmaları altı başlık altın-
da sıralayabiliriz

1. Devir-teslim işlemleri.
2. Kazı çalışmaları.
3. Çanak çömlek çalışmaları.
4. Konservasyon çalışmaları.
5. Toplumsal arkeoloji çalışmaları.

* Doç. Dr. Çiler ÇİLİNGİROĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya 
Arkeolojisi, 35100, Bornova–İzmir/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Arkadiusz MARCINIAK, Arkeoloji Enstitüsü, Adam Mickiewicz Üniversitesi, Arkeoloji 
Enstitüsü 61-614 Poznań/ POLONYA.

 Yusuf BENLİ, Konya Müzesi Eski Müdürü, Konya Müzesi 42200 Meram-Konya/TÜRKİYE.
1 Çatalhöyük 2018 yılı çalışmaları Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ege Üniversitesi, 

Stanford Üniversitesi, Adam Mickiewicz Üniversitesi, KOÇTAŞ Yapı Marketleri A.Ş. ve Savronik 
A.Ş.nin mali destekleriyle yürütülmüştür. 2018 yılı çalışmalarına olan değerli desteği için Ian Hod-
der’a teşekkür borçluyuz. 
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1. DEVİR-TESLİM İŞLEMLERİ
Çatalhöyük projesi eski başkanı Ian Hodder’ın Çatalhöyük’teki araştırma-

larını sonlandırması üzerine, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-
ğü’nün kararıyla Çatalhöyük kazısına 2018 yılında Konya Arkeoloji Müzesi 
başkanlık etti. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün devir-tes-
lim işlemlerinin gerçekleştirilmesi yönündeki talimatı doğrultusunda, kazı 
evinde yer alan tüm demirbaş ve sarf malzemenin kaydı ve sayımı gerçek-
leştirilmiş; kazıevi, kazı depoları ve depoların içindeki buluntuların dökümü 
yapılmıştır. Bu işlemleri takiben 28.07.2018 tarihinde Çatalhöyük kazı evin-
de Konya Müze Müdürü Yusuf Benli ve Ian Hodder arasında devir-teslim 
tutanakları imzalanmıştır. Bu işlemler sırasında İngiliz Arkeoloji Enstitüsü 
yöneticisi Gülgün Girdivan ve bilimsel danışman Çiler Çilingiroğlu hazır bu-
lunmuştur. 

2. KAZI ÇALIŞMALARI
2018 kazı sezonu daha önce hiç kazılmamış yeni bir alan olan, Çatalhö-

yük’ün Doğu Höyüğü üzerindeki doğu yükseltisinde yeni bir çalışmanın 
başlamasına imkân vermiştir. Bu yeni alanı “Doğu Alanı” (East Area) olarak 
adlandırdık (Şekil: 1). Doğu Alanı daha önce ne Mellaart ne de Hodder ka-
zılarında araştırılmış olduğu için, burada yerleşme tarihinin incelenmesi ve 
kazısı yapılmış diğer alanlarla kronolojik karşılaştırılması, Çatalhöyük Neo-
litik Dönem yerleşmesinin gelişimi, yayılımı ve terk edilme süreçleriyle ilgili 
yeni bilgiler sağlayacaktır. 

Doğu Çatalhöyük’ün doğu kısmı düz bir alandır ve tüm höyüğün nere-
deyse %50’sini kaplamaktadır. Yerleşimin bu bölümündeki tek farklı öğe, 
yerleşimin ana bölümüne oldukça yakın olan, kuzey ve güney tepelerden 
belirgin biçimde ayrılan ve doğu alanının en batısını oluşturan dairesel bir 
tepedir. Tepe, dairesel formda normal bir höyük görünümünde olup çapı 
yaklaşık 50 m. civarındadır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu alan daha önce hiç 
araştırılmamış olduğu için buradaki kalıntıların niteliği halen bilinmemek-
tedir. 

2018 kazı sezonunda Doğu Alan’da başlatılan yeni proje, birbiriyle ilintili 
bir dizi amaca sahiptir

1.  Çatalhöyük yerleşiminin doğu bölgesindeki yerleşim karakterini tanımak, 
2. Konut ve özel amaçlı yapıların karakterini, ölü gömme uygulamalarını 

ve bunların Doğu Alan’daki niteliğinde gözlenen değişimleri tanımak, 
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3. Yerleşim düzenini, Kuzey Alan ve 2000’li yılların başındaki kazı çalışma-
ları başlamadan önce yüzey sıyırması yapılan diğer alanlarla karşılaştırmak,

4. Yerleşimin bu kesimindeki terk edilme süreçleriyle, Kuzey Alandaki-
leri karşılaştırarak M.Ö. 7. binyılın ikinci yarısındaki demografik süreçleri 
çözümlemek.

2018 yılı kazılarının esas amacı, Doğu Alanda gelecek yıllarda kazılacak 
açma sınırlarının tanımlanmasıydı. Bu nedenle doğu yükseltisinin uzun ke-
narı boyunca 10x50m. boyutlarında doğu-batı doğrultulu geniş bir kazı alanı 
belirlenmiştir. Bu alanda, batıdan doğuya doğru 1’den 5’e kadar numaralan-
dırılan, 10x10m.lik beş açma açılmıştır (Şekil: 2). Alan, güney tepenin kuzey-
doğu yamacının bitiminden batı yamacın doğusundaki modern arazi sınırına 
kadar uzanmaktadır. Çalışma, tüm alandaki yüzey toprağının kaldırılmasıy-
la başlamıştır. Daha sonra yüzeyin yaklaşık 10 cm. derinliğindeki katmanla-
rın kazılması ile Neolitik ve Neolitik sonrası dönemlere ait dolguların açığa 
çıkması sağlanmıştır. 

2018 sezonunda yaptığımız kazı çalışmaları, Doğu Alanının yüzeye yakın 
dolgularındaki tabakalaşmayı anlamayı sağlamıştır (Şekil: 3) (bkz. Marciniak 
vd. 2018). 1 No.lu açma, yüzey sıyırma alanının en batı kısmında ve güney 
tepenin kuzeydoğu yamacı sınırında bulunmaktadır (Şekil: 4). 1 No.lu aç-
manın en batı bölümü, olasılıkla güney tepenin dik yamacından zamanla bu 
yöne akan materyal nedeniyle grimsi tuz içerikli kum tabakası ile kaplıdır. 
Erozyon süreçleri Neolitik Dönem yerleşiminin terk edilmesini takip eden 
zamandan günümüze dek sürmüştür. Bu nedenle bu açmadaki stratigrafik 
durum diğer bölümlerden önemli ölçüde farklılaşmaktadır. 

1 No.lu açmanın doğu bölümündeki tabakaların birikimiyle 2 ve 3 No.lu 
açmadakiler birbirinden farklıdır. Bu açmalarda Neolitik Dönem ve sonrası-
na ait kalıntılarla yüzeyin yalnızca 10-15 cm. altından itibaren karşılaşılmış-
tır. Genel olarak, kazılmış alanın bu kısmı iki bölüme ayrılmaktadır: 

1. Kuzey kısımda bir dizi binadan oluşan mekanlar, 
2. Güneyde yoğun bir atık birikimiyle (midden) karakterize geniş alanlar. 
Sözü geçen atık alanı Bina 173’ün doğu duvarına ve olasılıkla Bina 175’in 

güney duvarına yaslanarak yükselmektedir. Daha az belirgin olmakla birlik-
te, bir başka atık yığını 2 ve 3 No.lu açmalardaki Neolitik Dönem yapılarının 
üzerinde bulunuyor gibi görünmektedir. Bu gözlemlere göre, kazılan alanın 
bu kısmında iki farklı atık yığını üst üste binmiş durumdadır. Benzer karak-
ter ve renklerinden dolayı bu ikisinin niteliğini ve boyutlarını birbirinden 
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ayırt etmek zordur. Atık yığını içinde, kilden bir insan yüzü kabartması, üze-
rinde boğa boynuzu kabartması bulunan bir kap parçası (Şekil: 5), işlenmiş 
kemikler ve iki tane tam durumda yassı balta, büyük bir öğütme taşı parçası 
örneklerini de içeren işlenmiş taşlar gibi çok fazla sayıda küçük buluntu bu-
lunmuştur.

1, 2 ve 3 No.lu açmalarda gördüğümüz Neolitik Döneme ait konut ve atık 
alanları ve bunların üzerini örten homojen dolgu, 3 No.lu açmanın en do-
ğusuna kadar devam etmektedir. Böylece çalışmalarımız sonucunda 1 No.lu 
açmanın tümünde, 2 ve 3 No.lu açmaların kuzey kesimlerinde toplam dört 
tane Neolitik Dönem yapısı ve bunlarla ilişkili olan kalıntılar tespit edilmiş-
tir. Bu alanlarda kazılan yüzey dolguları içinde pişmiş topraktan insize spi-
ral bezekler gösteren bir parça, iki yüzeyli düzeltilenmiş obsidyen uçlar ve 
kemik bızlar gibi Neolitik Dönemin geç aşamalarına ait buluntular yer alır 
(Şekil: 6-7).  

Doğu alanın doğusunda kalan 10x10 m. boyutlarındaki son iki açma olan 
4 ve 5 No.lu alanlarda herhangi bir Neolitik Dönem kalıntısı bulunmamıştır. 
Bu alanlar açık kahve/bej renkli çok homojen bir kum tabakasıyla kaplıdır. 
Belirgin biçimde farklı tipteki iki dolgu arasındaki sınır henüz şu aşamada 
tam olarak tanımlanamamıştır. 3 No.lu açmanın doğu kısmını kaplayan bu 
dolgu 2 metre genişliğindedir ve bu geçiş alanında herhangi bir arkeolojik 
özellik tespit edilmemiştir. Bu bölge olasılıkla doğu tepenin üzerinde yer 
alan Neolitik yerleşiminin doğu sınırını oluşturmaktadır. 2 ve 3 No.lu açma-
ların güney kesiminde atık yığınına ait gibi gözüken bir dolgu, sözünü etti-
ğimiz en üst dolgunun altında kalmıştır, dolayısıyla sözü geçen açık kahve/
bej renkli dolgular bu atık dolgularından daha geç bir döneme ait olmalıdır. 
Ancak bu tabakaların Neolitik yerleşimin terk edilmesinden sonra yamaçta 
biriken alüvyonlardan oluştuğu ve zamanla Neolitik tabakaların üzerini kap-
lamaya başladığı göz ardı edilemez. Eğer bu yorum geçerli ise, Neolitik dol-
gunun açığa çıkan kenarı Neolitik yerleşimin gerçek doğu kenarı olmaktan 
ziyade, büyük bir alüvyon birikiminin batı ucu olabilir. Kazılan alan içinde 
dağınık halde çok sayıda gömü, fırın ve farklı karakterlerde çukurlar bulun-
maktadır. Bunlar 1 ve 4 No.lu açmalardaki iki kümeden oluşmaktadır. 2 ve 
3 nolu açmalarda da az sayıda unsur tespit edilmiştir; ancak 5 No.lu açmada 
hiçbir mimari kalıntı yoktur. Bu çukurlar ve kazılan alanın batı bölümündeki 
Neolitik yapılar arasındaki stratigrafik ilişki bu çukurların hepsinin Neolitik 
sonrasına tarihlendiğini göstermektedir.
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2018 kazı sezonunda belirgin bir Neolitik yerleşim ortaya çıkmıştır. Yer-
leşimin ana öğeleri, dört tane Neolitik Dönem binası ve bunlarla ilişkili atık 
yığınları ile tam tanımlanamayan konut yapılarını içermektedir. Söz konusu 
öğeler, 1, 2 ve 3 No.lu açmalarda ortaya çıkmıştır. Söz konusu unsurlar Neo-
litik yerleşimin en az üç farklı yapı evresini temsil etmektedir (Bkz. Şekil: 3). 

1. Düzenli dört bina: Bina 172, 173, 174 ve 175, 
2. Bina 173 içine sonradan eklenmiş olan özel amaçlı bir oda (Mekân 668; 

bkz. Şekil: 4), 
3. Düzenli beyaz tuğlalardan yapılmış, belirsiz plana sahip dört mekan: 

672, 674, 676 ve 677 No.lu mekânlar.
Doğu Alanın en erken evresi dört binada temsil edilmektedir: Bina 172, 

173, 174 ve 175. Bu yapılardan ilk ikisi 1 No.lu açmada, diğerleri ise Açma 2 
ve 3 içerisinde bulunmaktadır.

Bina 172, 1 No.lu açmanın kuzey kesiminde yer almakta olan masif bir 
kerpiç yapıdır (Şekil: 4). Yalnız en güney kısmı açmanın içerisinde kalmak-
tadır, yapının büyük bölümü doğrudan açmanın kuzey kenarının kuzeyinde 
konumlanmaktadır. Binanın kuzey bölümü açmanın dışında yer aldığından, 
binanın büyüklüğünü tahmin etmek oldukça zordur. Binanın açma içerisin-
de bulunan bölümü yaklaşık 20m2’dir. 172 No.lu binaya ait olan ve 1 No.lu 
açma içerisinde bulunan duvarlar açık biçimde ayırt edilebilir durumdadır. 
Güney duvar, Bina 173’ün kuzey duvarına paraleldir. Duvarlar, 2 No.lu aç-
madaki Bina 175’e benzer olarak, homojen ve turuncumsu kerpiç tuğlalardan 
örülmüştür. Binanın güney bölümü, yapının batı duvarı yakınında bulunan 
çift duvarla iki odaya ayrılmıştır. Açma içerisindeki batı oda 3.8m2, doğudaki 
eşi ise 9.5m2 boyutlarındadır. Duvarın güney bölümü, mezar olduğu düşü-
nülen bir çukur tarafından kesilmiştir. Doğu duvarın kuzey bölümü karşı-
sında küçük bir dik duvar parçası tespit edilmiştir. Açma içerisinde alanın 
küçüklüğünden dolayı gözlem sınırlı olduğundan, bu parçanın, binanın ku-
zey duvarına mı yoksa doğu-batı doğrultulu başka bir bölme duvarına mı ait 
olduğunu belirlemek zordur. Bu nedenle bu iki duvarın birbirine bağlanıp 
bağlanmadığını kestirmek imkânsızdır. Binanın duvarları içindeki tabakalar 
büyük olasılıkla oda dolgusunu temsil etmektedir. 

1 No.lu açmadaki Bina 173, iç alanı 40m2 olan kerpiçten dikdörtgen bir 
yapıdır (Şekil: 4). En güney kısmı dışında yapının neredeyse tamamı kazı-
lan alan içerisindedir. Hem kuzey hem de güney duvarları açık kahverengi 
kerpiç tuğladan örülmüştür. Bu duvarların yalnızca en üst sırası korunmuş 
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durumda olduğundan binanın ne büyüklüğü ne de planı şu an için bellidir. 
Binanın doğu duvarının orta kısmı olasılıkla başka bir öğe tarafından tahrip 
edilmiş ya da aşınmıştır. Bu sezon açığa çıkartılan seviye içerisinde binanın 
batı duvarı henüz görünür durumda değildir. Binanın güney duvarı açma 
sınırının dışında görünmektedir. 2018 sezonu kazıları sırasında bu binanın 
iç düzeni veya bina içi mimari öğeler kazılamamıştır. Bunun nedeni, binanın 
üzerini örten ve onu kısmen tahrip eden Neolitik sonrasına ait unsurların 
yoğun varlığıdır. 

Benzer kronolojik durum 3 No.lu açmanın kuzeydoğu bölümündeki Bina 
174’te görülür. Kuzeybatı köşenin küçük bir bölümü dışında bu binanın ne-
redeyse tamamı kazılan alan içerisinde yer almaktadır. Yapı yaklaşık 6 m. 
uzunluğunda, 5 m. genişliğinde olup dikdörtgen formdadır. Bina içinin alanı 
yaklaşık 31 m2, kapladığı toplam dış alan ise yaklaşık 40m2’dir. Tekli duvarları 
kahverengi kerpiç tuğladan yapılmıştır. 2018 sezonunda yalnızca tuğlaların 
en üst sırası kazılmıştır. Ciddi erozyon nedeniyle tuğlaların gerçek boyutu şu 
aşamada anlaşılmamaktadır. 174 No.lu binaya ait dört duvar tamamen açığa 
çıkartılmıştır: F.10045, batı duvarı; F.10035, kuzey duvarı; F.10036, doğu du-
varı ve F.10037, güney duvarı temsil etmektedir. Kuzey duvarı kısmen açma 
sınırı dışına gitmektedir. Bu üç duvarın iç yüzeyleri sıvanmıştır ve sıva, özel-
likle binanın kuzeydoğu köşesinde daha belirgindir. Bina 174’ün duvarları 
içerisindeki dolgu, oda dolgusuna işaret edecek şekilde alüvyonlu kahveren-
gimsi kum ile karakterize edilmektedir. Binanın dışında kalan dolgular tipik 
atık alanı özelliklerini taşımaktadır. 

Benzer karakterli bir konut yapısı Bina 174’ün batısında açığa çıkartıl-
mıştır. Bina 175, bu binaya ait doğu duvarı ve batı duvarından yola çıkı-
larak tanımlanmaktadır. Özellikle ayrı bir doğu duvarı iyi kalitede benzer 
boyutlarda turuncumsu kerpiç tuğlalarla yapılmıştır. Yapının güneydoğu 
kesiminde güney duvarın çok küçük bir parçası bulunmuştur. Binanın iyi 
korunmuş durumdaki batı duvarı da düzenli turuncumsu tuğladan yapıl-
mıştır. İlginç bir şekilde, duvarların hem iç hem de dış yüzeyleri sıvalıdır ki, 
bu durum Bina 175 ve 172 arasında yer alan, ancak henüz tanımlanmamış 
başka bir binanın varlığı anlamına gelebilir. Binanın kuzey duvarı açma-
nın dışında yer almaktadır. Duvarları kağıt üzerinde tamamladığımızda, 
yapının iç yüzeyi 21m2, dış yüzeyi 28m2 olarak hesaplanmıştır. Bina 175’in 
duvarları arasındaki dolgunun özelliği oda dolgusuna işaret etmektedir. 
Bu dolgu kerpiç döküntüsü ile yoğun alüvyon içeren kumlu toprağın ka-
rışımından oluşmaktadır. Benzer bir dolgu olası güney duvarının kenarına 
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kadar devam ediyor gibi gözükmektedir. Bu çizginin hemen güneyinde bir 
atık alanı tespit edilmiştir.

Açmadaki bir sonraki yapı evresi henüz belirsiz karakterli olan ve Bina 
173’ün güneydoğusuna sonradan yerleştirilmiş olan özel amaçlı bir tür oda-
dan oluşmaktadır. Oda yaklaşık 4m2dir ve duvarları sarı kerpiçten örülmüş 
olup oldukça iyi korunmuştur. Duvarların iç yüzü sıvalıdır. Sıva katmanla-
rı özellikle doğu ve güney duvar üzerinde iyi korunmuş durumda bulun-
muştur. Daha kötü korunmuş olan batı duvarı üzerinde, bu duvarı kesen 
olasılıkla bir tür giriş vardır. Bu odanın karakteri ve işlevinin gelecek sezon 
belirlenmesi planlanmaktadır. Odanın iç dolgusu iyi korunmuş durumdadır, 
odanın güneydoğu köşesini kesen bir çukur dışında, odada Neolitik sonra-
sına ait tahribat bulunmamaktadır. Bu oda, var olan mimari içine sonradan 
eklemelerin yapıldığı tipik bir Geç Neolitik ekleme pratiği örneğidir ve pa-
ralelleri TP ve TPC alanlarında daha önceki yıllarda gözlenmiştir. Bunlardan 
en belirgin olanı TP Alanı –248 ve 237 No.lu mekanlar olarak kayıtlara giren 
iki oda mezar ve TPC Alanındaki Bina 122’ye eklenmiş olan tahıl depolama 
odasıdır (Bkz. Marciniak 2015).

Neolitiğin en geç evresi büyük ölçüde tahrip olmuş, düzenli beyaz tuğ-
lalardan oluşturulmuş olan yapılarla temsil edilmektedir. Bunlar, Bina 172, 
173, 174 ve 175’in terkedilmesinden sonra inşa edilmiştir. Bu belirsiz oda-
lar/binalardan bir tanesi 1 No.lu açmadaki Bina 172’nin en kuzey kısmında 
konumlanmıştır. Yapının üç duvarı korunmuş olup kuzey duvarı açmanın 
kuzey sınırının dışında yer almaktadır. Güney duvar, Neolitik sonrasına ait 
olası üç mezar tarafından kötü biçimde tahrip edilmiştir. Oda, Geç Neolitik 
için tipik bir pratiği hatırlatan şekilde, daha erken tarihli Bina 172’nin içine 
sonradan eklenmiştir. Oldukça benzer bir yapının küçük parçaları 1 No.lu 
açma merkezinin doğu bölümünde de bulunmuştur. Bu kalıntılar iki kısa du-
varla temsil edilmektedir. Bu oda kesinlikle Bina 173’ün doğu duvarına yas-
lanacak şekilde binanın erken evresinin içine inşa edilmiştir. Neolitik sonrası 
önemli ölçüdeki tahrip nedeniyle 672 numaralı mekanın planının yanı sıra iki 
odası arasındaki işlevsel ve yapısal ilişkiyi belirlemek çok zordur.

Benzer bir yapı 2 No.lu açmanın doğusunda ortaya çıkmıştır. Üçüncü bir 
yapı, 2 No.lu açmanın güneydoğu bölümünde ve 3 No.lu açmanın güneybatı 
bölümünde bulunmuştur. Burada 674 No.lu mekanın dört duvarına ait par-
çalar tanımlanmıştır. Kuzey duvar,  Bina 174’ün güney duvarına bitişik inşa 
edilmiştir. Ancak bu duvarın yalnızca batı kısımları korunmuştur. Binanın 
kuzeydoğu köşesindeki belirgin tahribat nedeniyle planı ve boyutu bilinme-
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mektedir. Bu yapının batı duvarı da önemli ölçüde tahrip olmuştur. Olası 
bölme duvarlarına ait iki parçanın kalıntıları açmanın güney sınırına bitişik 
olarak yerleştirilmiştir. Büyük ölçüde tahrip oldukları için binanın mekan-
lara ayrılmasıyla ilgili hiçbir ayrıntı mevcut değildir. Bütün tuğlalar beya-
zımsı kilden yapılmıştır. 674 No.lu mekanın duvarları içindeki dolgunun ka-
rakter ve kökeninin belirlenmesi oldukça güçtür. Büyük olasılıkla bu dolgu 
oda dolgusundan ziyade bir atık alanına aittir. Bu nedenle, bina atık alanının 
kullanımı bittikten sonra inşa edilmiş olabilir. Bununla birlikte stratigrafik 
açıdan, yapının kasten Bina 174’ün güney duvarına bitişik inşa edildiği açık-
tır. Bu bina Neolitik Döneme tarihlendiği için, Mekan 674’ün Bina 174 ya da 
onun kalıntıları hala ayaktayken inşa edildiği açıktır.

674 ve 676 No.lu binaların formu ve yapı malzemelerindeki dikkat çekici 
benzerlikler göz önüne alındığında bu yapılar çağdaş gibi gözükmektedir. 
Ciddi tahrip nedeniyle bu yapıların karakteri ve işlevini kavramak ve planla-
rını yeniden canlandırmak zordur. Dolayısıyla oda dolgularının ya da taban-
ların korunmuş olması mümkün görünmemektedir.

Benzer bir yapıya ait parçalar 2 No.lu açmanın kuzeydoğu köşesinde bu-
lunmuştur. Henüz tanımlanmamış odanın küçük bir bölümü ile temsil edil-
mektedir, kalıntıları açmanın kuzey kenarı dışındadır. Güney duvarı, düzen-
li ve çok iyi korunmuş beyaz tuğlalardan yapılmıştır. Aynı şekilde iyi korun-
muş olan batı duvar  açmanın kuzey kesitinde açık şekilde görünmektedir.

2018 sezonunda Neolitik sonrasına tarihlenen çok sayıda unsur tespit 
edilmiştir. Bunlar, işlevinin ne olduğu tam bilinmeyen çukurlar ve mezar-
lardan oluşmaktadır. Bu öğelerin birbirleriyle çağdaş olduklarını söylemek 
oldukça güçtür. 2018 kazı sezonunda bu türde 24 öğe keşfedilmiştir.

Doğu Alandaki yerleşimin son evresi, henüz kronolojik durumları açık-
lık kazanmamış olan bir mezarlık alanı tarafından temsil edilir. Bu alanda 
toplam 18 mezar tespit edilmiştir ve bunlardan üç tanesi kazılmıştır. Bunlar 
arasında en belirgin olan ve 4 No.lu açma içerisinde bulunan dört mezarın 
üst yapısı taştandır. Tamamen açığa çıkartılan mezarlar 10023 ve 10024 No.lu 
unsurlardır.

Kazılan ilk mezarın üst yapısı, mezar çukuru etrafına dik olarak konul-
muş altı tane taş üzerine yatay olarak yerleştirilen bir kapak taşından oluş-
maktadır. Yarı dikdörtgen taşların boyutları yaklaşık olarak 14 – 20 cm. ge-
nişliğinde;  90 – 24 cm. uzunluğunda ve 0.6 –11 cm. derinliğinde değişmek-
tedir. Mezar çukuru, üst kısımda açık gri-kahve ve alt kısımda gevşek koyu 
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kahve alüvyonlu toprak ile dolmuştur. Mezara oldukça benzemesine rağmen 
içinde iskelet bulunamamıştır. Buna karşılık, mezar dolgusu içerisinde alt 
ve üst uzuvlara ait uzun kemikleri de içeren, iki bireye ait insan kemikleri 
bulunmuştur. 

Açığa çıkartılan diğer mezar (Unsur 10023), dikey yerleştirilmiş 12 yarı 
dikdörtgen taş üzerine yerleştirilmiş kapak taşından inşa edilmiştir. Bu taş-
lar, yaklaşık 0.6 – 61 cm. genişlik, 0.5 – 36 cm. uzunluk ve 0.6 – 2.7 cm. derinlik 
arasında değişen farklı ölçülerdedir. Bir kapak taşı altına yatay olarak çatı 
kiremidi parçaları yerleştirilmiştir. Mezar çukuru, 0.08 – 0.12 m. derinliğin-
de, ovalimsi (0.7X0.48 m.) formdadır. Çukurun içi, üstte açık kahverengimsi 
alüvyonlu kum tabakası, altta ise koyu kahverengi toprak ile doludur. Mezar 
tam pozisyonda, uzunlamasına yerleştirilmiş bir fetüs birey  içerir (Şekil: 8). 
Birey sağ tarafta yatmaktadır. Eklemli üst ve alt uzuvları ile neredeyse tam 
durumdadır. İskeletin unsurlarının küçük boyutlu olması ve kötü korunmuş 
olması nedeniyle, çene, bazı boyun omurları, eller ve ayaklara ait parçaları 
tanımlamak imkânsızdır. İşlenmiş bir hayvan dişi, parçalanmış kafatasına ait 
parçaların yanında bulunmuştur.

Kazılan alanın en doğu bölümünde bulunan 5 No.lu açma içinde oldukça 
değişik bir durum fark edilmiştir. 5 No.lu açmanın batı bölümü doğu tepe-
nin doğu yamacında bulunurken, doğu bölümü doğrudan bu tepenin doğu-
sunda henüz belirlenmemiş platoda yer almaktadır.  Doğu tepenin en doğu 
kısımları kendi üst seviyelerindeki ve daha batı bölümlerindeki dolgulardan 
belirgin biçimde ayrılır. Bu dolgular, yüzey toprağı tabakasının hemen altın-
da 10 – 15 cm. derinliğindedir ve yoğun alüvyonlu kahverengimsi/bej kum-
dan meydana gelen homojen bir yapıdadır. Bu dolgular erozyon sürecinin 
ve bu tepenin üst bölümlerinden aşağı doğru akan toprağın sonucu olarak 
şekillenmiş gibi görünmektedirler. Bu dolguların varlığı höyüğün, Neolitik 
sonrasında kullanımda kaldığına işaret etmesi bakımından ilginçtir. Bu du-
rum ayrıca oldukça fazla sayıdaki geç dönem çanak çömleği ve çatı kiremidi-
nin bu alanda bulunmuş olmasıyla doğrulanmaktadır.

Bu iki topografik unsur arasında kalan alan modern zamanlarda ku-
zey-güney doğrultulu bir hendek ile kesilmiştir. Bu hendek, jeofizik araştır-
malarda tarla sınırı olarak tanımlanmıştır (Campana vd. 2012). Bunun bü-
yük olasılıkla yirminci yüzyılın ilk yarısında kanal yapıları ve sulama sis-
temlerinin gelişimini içeren, Konya Ovası’nın tarımsal anlamda sanayileşme 
süreciyle ilgisi vardır. Doğu höyüğün en doğu alanının tarım arazisi olarak 
kullanılmış olması muhtemeldir. 2012 kazı sezonunda gerçekleştirilen jeofi-
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zik araştırmaların sonuçları bu durumu dolaylı olarak göstermektedir. Söz 
konusu hendek oldukça sığ olup kuzeyde yaklaşık 10 cm., güneyde yaklaşık 
30 cm. derinliğindedir. Hendeğin dibi ise düzdür. Bu kesintinin kenarı batıda 
diyagonaldir ve doğu tepeliğin doğal eğimini takip ediyor gibi görünmek-
tedir. Bu kesintinin doğudaki formunun tanımlanması belirsiz karakterdeki 
büyük depozitin hendek ile plato arasındaki ilişkisinin karışması nedeniyle 
tanımlanması zordur.  Bununla birlikte daha önemlisi, hendek çukurunun, 
yukarda belirtildiği gibi, kendi en üst kısımları ile karışan homojen kahve-
rengimsi/bej dolguların tüm derinliği boyunca devam etmemektedir.  Bu ne-
denle, büyük olasılıkla bu dolgunun altında yer alan Neolitik tabakaya ulaş-
manın imkânsız olduğunu kanıtlanmıştır.

3. ÇANAK ÇÖMLEK ÇALIŞMALARI 
Doğu alanındaki 2018 arazi çalışmalarında 50X10 m ölçülerindeki geniş 

açmanın yüzey toprağı kaldırılmış ve sadece Neolitik sonrasına tarihlenen 
bir taş dizisi/kümesi (Birim 40023 ) ile iki bebek mezarı (10022, 10024 No.lu 
unsurlar) olarak tanımlanan üç unsur kazılmıştır. Çanak çömlek içeren 21 
kazı biriminden 40000–40021 arasında kalanlar yüzey toprağı olarak nitelen-
dirilen katmanlara aittir. 40032–40029 birimleri 671 No.lu mekâna ait iken, 
40022 birimi ise 40020 ve 671 No.lu mekânın altındaki Neolitik Dönem atık 
alanına (midden) aittir. Bu kısa raporda, kazılan alan içindeki birim tanımla-
malarına göre, malzeme ve dağılımları hakkında bazı çıkarımlar yapılmaya 
çalışacaktır.

Tüm bu birim ve unsurlardan Neolitik, Kalkolitik ve Kalkolitik sonrası 
(ya da “geç malzeme”) olmak üzere dönemlerine göre sınıflandırılan 5297 
adet çanak çömlek parçası ele geçirilmiştir. Malzemenin toplam ağırlığı yak-
laşık 112 kg.dir. Geç malzemeler; Tunç Çağı, Demir Çağı, Hellenistik Dönem, 
Roma Dönemi ve Bizans Dönemi seramiklerini içermektedir. Kalkolitik sera-
mikler, basit çizgisel desenleriyle tipik krem üzeri kırmızı boyalı bezemelere 
göre ayırt edilir. Neolitik çanak çömlek, basit formları, el yapımı üretimi ve 
koyu ve açık renkler üzerindeki yalın perdahlı yüzeyleri ile kolayca karakte-
rize olmaktadır. Birçok birimde çanak çömlekler iyi korunamamıştır. Küçük 
ve orta boyutta ele geçirilen çanak çömlek parçalarının büyük çoğunluğunu 
küçük gövde parçaları oluşturmaktadır. Sadece 40022 No.lu birimde iyi ko-
runmuş çanak çömlekler ele geçirilmiştir. Bu birimde bulunan çanak çömlek-
lerin neredeyse tamamı Neolitik (n=355) ve Erken Kalkolitik Döneme (n=4) 
tarihlenmekte ve büyük kap parçalarını içermektedir. Bir Neolitik atık alanı 
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olarak tanımlanan bu birim, doğu alanında kısmen kazılmış olan tek Neolitik 
tabakayı temsil etmektedir.

40000 – 40004 arasında kalan kazı birimleri, doğuya doğru ve doğu-batı 
doğrultulu bir eğime sahip olan alandaki yüzey toprağını temsil etmektedir. 
Batı uçtaki 10x10 metre ölçülerindeki alanda 328 Kalkolitik sonrası, 126 Ne-
olitik ve 1 Erken Kalkolitik çanak çömlek ortaya çıkarılmıştır. Dolayısıyla bu 
alanda Neolitik sonrası dönem yoğunluğu görülmektedir. Bu alan, hemen 
sonrasında 40011 birimi tarafından takip edilir. Bu birim ise 276 Neolitik, 
3 Erken Kalkolitik ve 238 Kalkolitik sonrasına ait çanak çömlek içermekte-
dir. Bu alanda yüzey toprağının kaldırılmasından sonra Neolitik sonrası taş 
unsurlar (olasılıkla gömüler) ve yanık kerpiç duvarların izleri görülmüştür 
(Bina 172 ve Mekan 668). Bu kısımda ikinci tabakadaki Neolitik çanak çöm-
leğin sayısındaki artış sonraki taş dizileri tarafından kesilen Neolitik mimari 
kalıntılarını yansıtmaktadır. 

40001 ve 40012 birimleri, ikinci 10X10 metrelik alanın yüzey toprağıdır. Bu 
iki birim yaklaşık 1000 parça Neolitik ve 18 parça Erken Kalkolitik boyalı ça-
nak çömleği içermektedir. Bu alandan çok sayıda Neolitik çanak çömlek ele 
geçirilmesi olasılıkla Geç Neolitik dolguyu örten bir atık çukurunun (midden) 
varlığından kaynaklanmaktadır. Neolitik Dönem sonrası çanak çömleklerin 
yoğunluğu bu kısmın Neolitik Dönem sonrası etkinliklere tanıklık ettiğini 
göstermektedir; ancak Neolitik Dönem sonrasına ait mimari kalıntılar bu-
rada görülemediğinden bu etkinliklerin niteliği belirsizdir. Bununla birlikte 
40012 birimi ile ilgili ilginç özelliklerden biri kazılan tüm birimler içinde en 
yüksek sayıda Erken Kalkolitik krem üzeri kırmızı boyalı çanak çömlek par-
çalarına (n=15) sahip olmasıdır (Şekil: 9). Bu durum, doğu tepesinin olasılıkla 
M.Ö. 6. binyıl başlarında kısa süreli yerleşim gördüğüne veya bir atık alanı 
olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Yüzey toprağının kaldırılmasından 
sonra bu alanın neredeyse tamamını (Birim 40022) kapsayan atık alan dolgu-
su, açmanın kuzey kesimindeki (676 No.lu mekan) mimari unsurlar haricin-
de yavaş yavaş ortaya çıkmıştır. Söz konusu atık alan dolgusu (Birim 40022) 
2018 sezonundaki kazılmış tüm birimler arasında en iyi korunmuş Neolitik 
ve Erken Kalkolitik Dönem çanak çömleklerine sahiptir. Ayrıca bu birimde-
ki Kalkolitik sonrası çanak çömlek oranı aynı alanın üst birimlerine kıyasla 
büyük oranda düşmüştür (%89 Neolitik, %10 Erken Kalkolitik sonrası ve %1 
Erken Kalkolitik). 

Doğu yönündeki 10x10m.lik alanın üçüncüsü yaklaşık olarak doğu yük-
sekliğinin/tepesinin en üst noktasını oluşturmaktadır. 40002 ve 40012, esas 
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olarak Kalkolitik sonrası çanak çömleğin ele geçirildiği (her iki birimden 486 
adet olmak üzere) yüzey toprağına aittir. Bu kısımdaki alt birimler daha az 
Neolitik sonrası çanak çömleğin bulunduğu dolguları temsil etmektedir. Söz 
konusu birimlerin hemen altında daha iyi korunmuş durumda olan in-situ 
Neolitik tabakalar beklenmektedir. Bu alan zaten kuzey kesiminde iyi ko-
runmuş Neolitik tipte düz hatlı mimari kalıntıların izlerini göstermektedir 
(Bina 175 ve 174).

10x10 m. alanların dördüncüsü, alanların geri kalanından farklı bir ka-
raktere sahiptir. Burada yüzey toprağı çok miktarda Neolitik sonrası çanak 
çömlek içermektedir. Toplamda 964 Kalkolitik sonrası, 299 Neolitik ve Erken 
Kalkolitik çanak çömlek parçası tanımlanmıştır.

Bu alanda ortaya çıkarılan bir dizi taş sırasından hiç çanak çömlek gel-
memiştir. Öte yandan, mezar dolgularında az sayıda çanak çömlek parçası 
görülmüştür. 10022 No.lu unsur, 12 Kalkolitik sonrası ve 4 Neolitik seramik 
parçası içermektedir. 10024 No.lu unsurun dolgusunda toplam altı adet ça-
nak çömlek bulunmuştur. Bunlardan dördü Neolitik sonrası döneme ve sa-
dece ikisi Neolitik Döneme tarihlenmiştir. 

Doğu alanının en doğu kesiminde yer alan 10x10 m.lik alan iki birimde 
kazılmıştır. Burası, höyüğü bir kenarından diğerine kuzey-güney yönlü ke-
sen erken modern bir yolla kesişen kısımdır. En üstteki yüzey toprağı 72 Kal-
kolitik sonrası, 198 Neolitik ve iki Erken Kalkolitik çanak çömlek bulunmuş-
tur. Bu alandaki çanak çömlek miktarı diğer 10x10 m. alanlara göre çok daha 
azdır. Yüzey toprağının kaldırılmasından sonra, eski yolun kalıntıları olan 
hendek benzeri unsur kazılmıştır. Bu hendek benzeri kalıntı dolgusundan 
(10000 No.lu öğe) sadece 22 adet Neolitik sonrası ve 8 adet Neolitik çanak 
çömlek bulunmuştur. Kazılar burada 10000 No.lu hendeğin iç dolgusunun 
kaldırılmasından sonra durmuştur. Arkeolojik malzeme açısından (çanak 
çömlek dâhil) Doğu Alanının en doğusundaki kısım az miktarda sonuç orta-
ya koymuştur.

4. KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
2018 yılı konservasyon çalışmaları Cardiff Üniversitesi’nden Ashley Ling-

le ve Jerrod Seifert denetiminde gerçekleşmiştir. Arazide bilfiil Jerrod Seifert 
konservasyon çalışmalarını yürütmüştür. Seifert’e Konya Arkeoloji Müzesi 
konservasyon uzmanı Aliye Ünal, Konya Müzesi stajyerleri ve Ege Üniversi-
tesi arkeoloji öğrencileri tüm çalışması boyunca yardımcı olmuşlardır.
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Kerpiç mimari bulunan bölgelerde her yıl görülen, yıldan yıla devam 
eden bozulmalar maalesef kaçınılmazdır ve Çatalhöyük Neolitik mimarisi 
bu olumsuz koşullardan payını almaktadır. Her yeni sezon sonrası dönemde 
görüldüğü üzere, alanın bazı kısımları gözle görülebilen erozyon ve çökmeye 
maruz kalmaktadır. Bu bozulmadan en çok etkilenen kısımlar kuzey ve gü-
ney koruganlardır. Özellikle koruganların kenarlarına yakın yer alan mimari 
bozulmalardan daha çok etkilenmektedirler. Bu durumun başlıca nedenleri, 
yapıların neme ve yıl boyunca değişken iklim koşullarına maruz kalmasıdır. 

Bina 5, 48, 49, 82, 102, 119 ile 139, ve Bina 60’a topraklama (duvar kaplan-
ması) uygulaması yapılmıştır. Bina 119’a daha önceden topraklama yapılma-
mıştır, zira dört duvarı da alçı ile kaplanmış durumdadır. Alçı bütün duvar-
larda kısmen tabakalanma göstermekte ve hali hazırda açığa çıkan kerpiç 
üzerine topraklamanın yapılmasını sağlamaktadır. Bina 5’te yer alan 231 nu-
maralı öğenin tamamen çökmesi sonucunda açığa çıkan kısımlar tamamen 
topraklanmıştır. Güney koruganda topraklama uygulamasının yapıldığı tek 
yer Bina 4’tür. Kuzeyde Bina 132 ve Bina 139, güneyde ise Bina 4, 80 ve 97’de 
yer alan duvarlarda boşluklar kapatılmıştır. Bina 80 ve 139’da görülen zemin 
çatlakları da doldurulmuştur (Şekil: 10).

Güney koruganda bulunan derin sondajın hemen üstünde yer alan çöp-
lük, yıllar boyunca ağır erozyona uğramıştı ve kayma riski göstermekteydi. 
Bu durum alanın bütünselliği ve ziyaretçi güvenliğini kötü yönde etkileye-
bilir. Güney duvardan Bina 100’e doğru uzanan geniş bir alanın kum tor-
balarıyla desteklenmesi kararı alınmıştır. Derin sondajdaki toprak alınmış, 
kovalarla kaldırılmış ve yığılmıştır. Buradaki sondaj 2015 yılından beri te-
mizlenmediğinden, kum torbaları için gevşek toprak sağlamıştır.

2017 sezonu sırasında tamamlanmış olan model evleri bakım ve çeşitli uy-
gulamalara ihtiyaç duymaktaydı.  Ne yazık ki alana geldiğimizde model ev-
ler içindeki bütün boynuz kopyaları kırık ve yerlerinden çıkarılmış durum-
daydı. Konservasyon ekibi akşamları bunların rekonstrüksiyonu, onarımı ve 
yenileme çalışmalarıyla ilgilenmiştir (Şekil: 8). 

5. TOPLUMSAL ARKEOLOJİ 
24-29 Eylül 2018 tarihlerinde York Üniversitesi’nden Dr. Sara Perry baş-

kanlığındaki toplumsal arkeoloji ekibi Çatalhöyük’te çalışmalarda bulun-
muştur. Bu ekibe çalışmaları sırasında Çatalhöyük kazısı bilimsel danışmanı 
eşlik etmiştir. Beş farklı ülkeden beş uzmanın oluşturduğu küçük bir ekiple 



518     ............................................................................................................

Çatalhöyük’te 2009’dan beri yürütülen toplumsal arkeoloji programına de-
vam edilmiştir. Bu çalışma; Çatalhöyük’e gelen yerli, ulusal ve uluslararası 
ziyaretçi ve topluluk üyelerinin yanı sıra, internet ve sosyal medya kullanı-
cılarının da yararlandığı, Çatalhöyük’ün kamuya açık tarafının gelişmesini 
hedeflemektedir. 

Bu seneki çalışmalarda proje ekibi (Dr. Sara Perry, ekip lideri, University 
of York, İngiltere; Meghan Dennis, University of York, İngiltere; Sebastian 
Vizcay, INRIA, Fransa; Vassilis Kourtis, Atina, Yunanistan; Numan Aslan, 
Türkiye) Avrupa Birliği tarafından fonlanan EMOTIVE Projesi’ne odaklan-
mıştır. Bu yılki çalışmalar sırasında Çatalhöyük’ten sanal gerçeklik (VR) ve-
rileri toplanmıştır. Bu VR deneyimi, binlerce görselin bir araya getirilerek 
üç boyutlu bir model yaratılması olarak tanımlanabilir. Daha sonra Görsel 
Tabanlı İşlem’e (IBR) tabi tutularak fotogerçekçi bir duruma gelen bu model 
sayesinde, kullanıcılar sanki oradaymış gibi alanı keşfedebilmektedir (Şekil: 
11).
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Şekil 1: Çatalhöyük hava fotoğrafı üzerinde kuzey, güney ve doğu alanlarının konumu.

Şekil 2: 10X50 metre boyutlarındaki Doğu Alanı açmasının genel görünümü.
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Şekil 3: Sezon sonunda Doğu Alanı’nda ortaya çıkan unsurlar.

Şekil 4: Doğu Alanındaki 1 nolu açmada ortaya çıkan Neolitik (turuncu renkli) ve Neolitik 
sonrası (mor renkli) unsurlar.
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Şekil 5: Boğa kabartmalı çanak çömlek parçası.

Şekil 6: Spiral bezekli pişmiş toprak parça.
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Şekil 7: İki yüzeyi düzeltilenmiş obsidyen uç. 

Şekil 8: Fetüs iskeleti bulunan mezar.
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Şekil 10: Kuzey korugandaki Bina 139 tabanı  üzerindeki çatlakların konservasyonu.

Şekil 9: 400012 numaralı birimde bulunan krem üzeri kırmızı boyalı Erken Kalkolitik 
çanak çömlek parçaları.
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Şekil 11: Kuzey korugan içinde sanal gerçeklik verilerinin toplanması.
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Gaziantep İli İslâhiye İlçesi sınırları içinde bulunan Zincirli Höyük 2018 

yılı 12. Sezon kazıları Ağustos ve Eylül aylarında Chicago Üniversitesi tara-
fından gerçekleştirilmiştir. 2014 yılından beri Tübingen Üniversitesi projeye 
eşlik etmektedir. Kazılar dört alanda yapılmıştır: Alan 2 Doğu Sitadeli’nde, 
Alan 3 Güney Sitadeli’nde, Alan 4 Güney Kapısı’nın kuzeyinde ve Alan 8 
Aşağı Şehir’in güneybatı kısımlarında (Resim: 1). Çalışma programının asıl 
amacı Zincirli’de Demir Çağı II Döneminde gözlenen kentleşme sürecini 
kronoloji, şehir planlama ve sosyal organizasyon bakımından incelemek ve 
genel olarak kentleşme sürecinin Sam’al Krallığı’nın kurulumundaki rolünü 
anlamaktır. 

Zincirli Höyük için genel olarak kabul gören okuma Sam’al’ın ilk Arami 
krallarının M.Ö. geç 10. ya da erken 9. yüzyılda kenti sur duvarlarıyla çevir-
diği ve 39 hektarlık aşağı şehir ile merkez sitadelinin de yeni bir sur duvarı 
ile çevrilerek aynı anda oturum gördüğü şeklindedir. Bu görüş sitadel kapısı 
ve aşağı şehir güney kapısında bulunan ortostatların ikonografik ve stil bakı-
mından benzerlikleri üzerinden kurulmuştur (ör. Pucci, 2015). Ancak yakın 
zamanda yapılan araştırmalar güney kapısı ortostatlarının sitadel kapısı or-
tostatlarından stil olarak daha önceye tarihlendiğini ve hatta Sam’al Arami 
Hanedanlığı’ndan da erkene gidebileceği yönündedir. Büyük ihtimalle bu 
elemanlar başka bir yapıya ait olup güney kapısında tekrar kullanılmışlardır 
ve aşağı şehir sur duvarlarının doğru tarihlendirilmesi için güvenilir bir kay-
nak oluşturamazlar (Herrmann 2017). Kazılar ayrıca kentin birbirinden ba-
ğımsız beş alanında kesin ve göreli tarihler elde ederek ilk Demir Çağ kentine 
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ait sitadel ve aşağı şehrin karşılaştırmalı tabaka, seramik, maddi kültür, ve 
radyokarbon verilerini ortaya koymuştur (Schloen ve Herrmann 2016; Herr-
mann ve Schloen 2018, yakında yayımlanacak). 

Çalışmalarda ayrıca ilk Demir Çağ II aşağı şehrinden mekansal dokuyu, 
mimari eleman örüntüsünü ve yaşayanların sosyo-ekonomik profilleri anla-
mak adına daha çok bilgi toplamak amaçlanmıştır. Güney kapısı önünde ve 
güneybatı aşağı şehirde ilk yerleşim dönemlerini incelemek için düzenlenen 
geniş açmalar ve bağlamsal çalışmalar daha önce kuzey aşağı şehrinden elde 
edilen bilgileri geliştirmiş ve çeşitlendirmiştir. 

Bu çalışma sezonunun bir başka amacı da Zincirli’de Orta Tunç Çağı Dö-
nemini daha ayrıntılı çalışmaktı. 2015 yılında Doğu Sitadeli Alan 2’de yıkıl-
mış bir OTÇ II binası bulunmuştu (Schloen ve Herrman 2016; Herrmann ve 
Schloen 2018). 2017-2018’de bu bölgede çalışma yıkım seviyelerini takip ede-
rek genişletilmiş ve yıkılmış binanın Hilani I anıtsal yapısı ile tabakasal ilişki-
si eski kazılarca tahrip edilmememiş olan kısımlarında incelenmiştir. 

ALAN 3: GÜNEY SİTADELİ
Alan 3 70m’ye 10m’lik basamaklı bir açmadır ve sitadelin güney tarafında 

uzanmaktadır. Bu alanda daha önce geç Pers ya da erken Helenistik Dönem, 
Demir Çağ II-III ve Erken Tunç Çağına rastlanmıştı. 2018 yılında kazılar Dr. 
Barbara Bolognani gözetiminde Demir Çağı rampasının hemen kuzeyinde 
yer alan 55.68 Açması’nda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı sitadelin 
bu kısmında Demir Çağ II dip tabakalarına inmekti. 2017 yılında Demir Çağ 
IIB’ye tarihli bir bina ve içinde kerpiçten yapılma büyük ambarlar burada 
bulunmuştur (Herrmann ve Schloen, yakında yayımlanacak). 

Batı tarafında daha iyi korunmuş durumdaki ambar çamur sıva ile kap-
lıdır ve muhtemelen tahıl ambarı olarak kullanılmıştır. Bu sebeple binanın 
tahılların saklandığı ve endüstriyel düzeyde işlendiği bir yapı olduğu söy-
lenebilir. Ambarın dolgusunda bulunan Asur saray kabı parçası burasının 
M.Ö. 8. yy.da kullanımdan çıktığına işaret eder.

2018 çalışma yılında geniş duvarlı ve daha erken döneme tarihli bir yapı 
toprak rampanın iç eğiminde ve ambar binasının altında bulunmuştu (Re-
sim: 2). Yapı daha sonraki katmanlarla ve çökmelerle tahrip olmasına kar-
şın tabanda kilden ocak parçalarına rastlanmıştır. Kırmızı üstü siyah II (IV) 
Kıbrıs seramiği ve daha çok sayıda kırmızı astarlı ve perdahlıları bu seviyeyi 
Demir Çağ IIA’ya tarihler. 2018 sezonunun sonunda bu yapının altına atılan 
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küçük sondaj Demir Çağın en alt seviyesine inmiştir. Bir dizi taban, çukur ve 
mimari eleman parçaları İlk Tunç Çağı (İTÇ) seviyesinin üzerinde oturmak-
tadır. Bu erken dönem katmanları kırmızı astarlı ve perdahlıları, üçgen ağızlı 
çömlekler ve bir tane ithal Kıbrıs beyaz boyalı II amfora boynu ile ilintili-
dir. Bu sebeple yukarı höyüğün bilinen Demir Çağ katmanını en eski Demir 
Çağ IIA ya da hatta Demir Çağ I-II geçiş dönemine tarihlemek mümkündür. 
Sondajdan elde edilen radyokarbon tarihleri bu katmanları M.Ö. 9. yüzyılın 
başlarına götürmektedir. 

ALAN 4: GÜNEY KAPISI
Alan 4 kazıları Charles Wilson gözetiminde aşağı şehirde güney kapısı-

nın hemen kuzeyinde gerçekleştirilmiştir. 2007’de ve 2012-2015 yıllarında 
güney kapısından kuzeye uzanan döşeli Demir Çağ II-III caddeleri incelen-
mişti (Pucci 2015; Herrmann ve Schloen 2018). Bu katmanların altında güney 
kapısından da önceye tarihli üç adet binanın temelleri bulunmuş ve yanmış 
dolgunun içinde İTÇ seramiklerine rastlanmıştı. 2017 yılında bu binalar daha 
da ortaya çıkarıldı, ve İTÇ’ye tarihlendi (Herrmann ve Schloen, yakında ya-
yımlanacak).

2017 ve 2018 yıllarında güney kapısının doğusunda gerçekleştirilen kazı-
lar bir parçası kaplı günlük ticari etkinliklerin ya da törenlerin gercekleştiği 
bir açık alan ortaya çıkarmıştır. Bu meydanın doğusuna bitişik bir sıra Demir 
Çağ II-III buluntuları vardır. Bu buluntular kiremitten büyük oval bir fırı-
nı ve kerpiçten yapılma büyük bir ambarı içermektedir (Resim: 3). Ambarın 
dolgusunda Yeni Asur Dönemi M.Ö. 8-7. yüzyıllara tarihli bir şişe taklidi bu-
lunmuştur. Ambar, küçük ve yuvarlak kilden fırın içeren küçük, muhteme-
len evsel bir binanın yerini almıştır. Demir Çağının en erken seviyelerinin 
altında İTÇ’ye ait seramikler bulunnmuştur. Yine de bu bilgiler ışığında bir 
İTÇ IV yerleşiminin Zincirli Höyüğü’nün en az 165 metre güneyinde olduğu 
söylenebilir.

ALAN 8: GÜNEYBATI AŞAĞI ŞEHİR
Alan 8 Güneybatı aşağı şehirde kazılar 2018 yılında Nicole Herzog göze-

timinde gerçekleştirilmiştir. Bu alanda en geç dönem olarak 7. Yüzyıl Yeni 
Asur Dönemi belirlenmiştir. Alan’da açık avlulalar vardır ve avluların içinde 
bir seki ile birlikte dairesel taş temel ve (muhtemelen) yalaklar mevcuttur. 
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Kötü bir şekilde korunmuş olsa da bu bölgenin muhtemelen zeytin yağı ya 
da tekstil üretiminde kullanıldığı söylenebilir. 

7. yüzyıl katmanı birbiri ile bitişik odaları ve binaları içeren ve farklı bir 
mimari dokuyu barındıran Demir Çağ IIB-III yapı katmanının yerini almıştır. 
2017 yılında kazılan bu yapı katmanına ait bir oda yangın ile tahrip olmuş şe-
kilde bulunmuştur. Odanın içinde 15 adet tümlenebilir saklama, pişirme, ve 
sunum kapları bulunmuştur. Bunların yanında 90 adet kilden tezgah ağırlığı 
ve yine kilden bir fırın ya da ocak ele geçirilmiştir. Kaplar ve bir kap içinde 
bulunan iki adet tohumun radyokarbon tarihlendirmesi M.Ö. geç 8. ya da 
erken 7. yüzyıla işaret etmektedir (Herrmann ve Schloen, yakında yayımla-
nacak). 2017’de kazılan ve içinde üç adet taş kaidenin ve bir nişin olduğu yan 
odada bir aslan heykelciği ve üzerinde Aramice büyü yazılarının ve hayvan 
şekillerinin olduğu taştan yapılma bir kozmetik kap bulunmuştur. Bu oda 
muhtemelen mahallede gerçekleşen inançsal etkinliklerin gerçekleştiği bir 
mekandı (Katumuwa Steli ile ilişkili tapınak gibi: Herrmann 2014). 2018 yı-
lında yan odada taştan yapılma ördek biçimli büyük bir ağırlık (Resim: 5) ve 
aslan motifli bir baskı mühür bulunmuştur.

Bu binaların 2018 yılında kazılan en erken dönemleri güneybatı aşağı şeh-
rin en erken Demir Çağ oturumunu temsil etmektedir.  Başlangıçta, alanın 
doğu ve batı tarafında yer alan binalar büyük bir açık alanla ayrılmıştı (Re-
sim: 4). Radyokarbon incelemesi bu en eski alt evreyi M.Ö. 9. yüzyılın sonla-
rına veya 8. yüzyılın başlarına tarihler. Ancak bir başka taklit Asur şişesi, bir 
Asur tarzı fibula ve Kıbrıs beyaz boyalı IV seramik parçalarının gösterdiği 
gibi, oturum 8. yüzyıla kadar devam etmiş gibi görünmektedir. Demir Çağ 
IIA seramikleri en erken katmanlarda değil bu katmanların altındaki dolgu-
larında bulunnmuştur. 

Aşağı şehrin güneybatı ve kuzey kısımlarının (Alanlar 5 ve 6) karşılaştır-
ması farklı gelişim süreçlerine işaret etmektedir. İki alan da ilk olarak bir-
birleyle bitişik mütevazı binalardan oluşmaktaydı. Kuzey bölgesi daha çok 
evsel karaktere sahipken güneybatı evsel, üretim ve dinsel özelliklere sahip 
gibi durmaktadır. M.Ö. Geç 8. ve 7. Yüzyıl Yeni Asur etkisi ve kontrolü aşağı 
şehrin kuzeyinde evlerin genişleyip daha üst sınıfsal bir yapıya dönüşmesine 
sebep olurken güneybatı bölgesi daha çok geniş ölçekli üretim için ayrılmış-
tır. 

Seramik ve katmanlardan gelen yeni bilgiler ışığında sitatelin Demir Çağ 
IIA Döneminde tekrar oturuma açıldığı ancak aşağı şehrin Demir Çağ IIB ile 
birlikte iskan edildiği söylenebilir. Sitadelin en erken Demir Çağ tabakaları 
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buluntuları aşağı şehirden elde edilen seramik grubuna göre farklılık gös-
termektedir. Sam’al’ın tarihsel kronolojisinin de belirttiği gibi radyokarbon 
ölçümleri sitadelde Demir Çağ iskanını M.Ö. geç 10. ya da erken 9. yüzyıla 
tarihlemektedir. Aşağı şehirde dönem için ilk yerleşime ait radyokarbon ve-
rileri daha az açıktır ancak ilk tahminler oturumun M.Ö. 9. yüzyılın ikinci 
yarısında olduğu şeklindedir. İki aşamalı bir kentleşmeyi işaret eden yeni 
bulgular Zincirli’de yeni bir hükümdarlık merkezinin kurulması ve Sam’al 
Arami Hanedanlığı’nın yükselişini daha sonra gerçekleşen ve hükümdar et-
rafında büyük ve sur duvarlı bir aşağı şehrin oluşmasını takip eden süreci 
göstermektedir.

Alan 2: Doğu Sitadeli
Alan 2 höyük tepesinde yer almaktadır. Alanın kuzeyinde yapılan eski 

kazılarda iki adet anıtsal yapı bulunmuştur: Asur eyalet dönemine tarihli G 
Sarayı ve altında iki geniş odalı ve oldukça büyük taş temelli Hilani I (von 
Luschan, Humann, ve Koldewey 1898: Pls. 19 ve 21). 2017 ve 2018 yıllarında 
Alan 2 Dr. Kate Morgan gözetiminde kuzeydoğuya doğru 235 metrekare ge-
nişletilmiştir. Burada amaçlanan OTÇ II yıkım tabakasını incelemek ve bu 
tabakanın Hilani I ile olan ilişkisini incelemekti. 

Yüzeyin hemen altında DD/I yapısından dar bir sokakla ayrılan yıkılmış 
ikinci bir OTÇ yapısı (DD/II) bulunmaktadır (Resim: 6). DD/I yapısında ger-
çekleştirilen kazılarda pişirme ve sunum kapları, öğütme tertibatı ve içinde 
bronze iğneler içeren kemikten kap gibi diğer eserler bulunmuştur. DD/II 
yapısı uzun ve ince olup kalın ve sağlam duvarlıdır. Bu yapıda kilden ayak 
üzerine yerleştirilmiş birkaç saklama kabı, beş adet matara, birkaç bardak ve 
diğer ufak kaplar bulunmuştur (Resim: 7). Syro-Cappadocian linear-cursi-
ve stilinde (Mazzoni 1975) iki silindir mühür ve mühür baskılı kapı ve kap 
mühürleri de yine bu yapıda bulunmuştur. Ayrıca oldukça çok sayıda çan 
şeklinde tezgah ağırlıkları bu yapılar arasındaki koridorda ele geçirilmiştir. 

Alan 2’de bulunan kapların bölgede bulunan diğer yerleşimlerden ge-
len malzemelerle karşılaştırması (ör. Alalakh Seviye VII) bu kapları OTÇ 
II’ye tarihlendirir. En ilginç örneklerden bir tanesi tek kulplu ve göbekli 
mataradır. Bunlardan renksiz ve ya iki renkli sekiz tanesi ortaya çıkartıl-
mıştır. Bu kaplar ithal olarak Anadolu’da Kültepe Karum Kaneş I seviye-
sinde (Emre 1995), Fırat’ta Mari, Terqa ve Tell Bi’a/Tuttul’da ve hatta Orta 
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Mezopotamya’da Tell ed-Der/Sippar-Amnanum’da bulunmuştur (Einwag 
2007:202–5). Genel olarak bu kapların kuzeybatı Suriye’den ithal edildikle-
ri ve şarap taşımasında kullanıldıkları düşünülmektedir (Gates 1988:71–2; 
Einwag 2007:204). Yıkım tabakasında bulunan kapların içinden gelen on 
adet tohumun radyokarbon tarihlendirmesi M.Ö. 17. yüzyılın ikinci yarısı-
na işaret etmektedir.

Alan 2’deki kazı çalışmaları, Hilani I yapısının daha önce kazılmamış kıs-
mıyla da kesişmiştir. Bu kazıda Hilani temelinin OTÇ tabakası ile çağdaş mı 
olduğu yoksa OTÇ tabakasını yukarıdan mı kestiği araştırılmıştır. Hilani I’in 
güney köşesinde iki adet oluğun kaldırılmasından sonra DD//II yapısından 
gelen kırmızı-turuncu yanmış kerpiç parçalarının Hilani I köşe taşlarıyla ça-
kıştığı gözlenmiştir. Bu sebeple Hilani temelinin OTÇ tabakasını kesmediği 
ve aslında onunla çağdaş olduğu ortaya çıkmıştır. Erken Demir Çağı II’de 
Hilani I’in taş platformu soyulmuş ve üzerine geniş ancak sığ taş temelleri 
oturtulmuş gibidir (EE/I).

Koldeway Hilani I’i şehrin en eski Demir Çağ sarayı olarak belirlemiştir 
(von Luschan, Humann, ve Koldewey 1898: 172). Ancak Hilani I’in Demir 
Çağ II değil OTÇ II Dönemine tarilendirilmesi Zincirli’de incelenen bu iki 
dönem için yeni bir resim ortaya koymaktadır. OTÇ’de Zincirli’nin daha önce 
düşünülenden daha önemli bir merkez olduğu ortaya çıkmıştır. Yerel baş-
kent Tilmen Höyük -eski Zalb/war (Barjamovic 2011)- gibi dursa da (Duru 
2003; Marchetti 2011), Hilani I Tilmen’de bilinen yapılardan daha büyüktür 
ve etrafta bulunan mühür ve mühürlü bullalar binada idari bir yapının ol-
duğuna işaret eder. Seramik ve ufak buluntular Zincirli’nin Orta Anadolu 
ve Orta Fırat arasındaki bir ticaret ağının bir parçası olduğunu göstermek-
tedir. Bu ağ Eski Asur ticaret kolonileryile çağdaştı (Barjamovic 2011). Zin-
cirli muhtemelen Hattušili I’in Alalakh seferinden bir sene önce Zalb/war 
(Tilmen) ile beraber yıkılmıştı (Annals §§2-4). Hilani I planına en yakın yapı 
Tilmen Höyük’teki E Binasıdır (Resim: 8). Bu bina saraydan daha çok bir 
tapınak gibi durmaktadır (Marchetti 2008: 355). Eğer Hilani I de bir tapınak 
ise ikinci binyıl tapınaklarının tipik birinci binyıl Suriye-Hitit bīt hilāni saray 
formlarını etkilediği söylenebilir. Hilani I’in OTÇ’ye tarihlendirilmesi Demir 
Çağ II için de anlam taşımaktadır. Şu aşamada höyüğün tepesinde Sam’al’ın 
Arami krallarına atfedilebilecek anıtsal bir yapı ve ya J Binası’ndan (M.Ö. 
yak. 840–815, Kulamuwa Hükümdarlık Döneminde) önceye tarihlenebilecek 
bilinen bir saray bulunmamaktadır.
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Resim 1: Zincirli’de Chicago-Tübingen kazı alanları ve Orient-Comité tara-
fından ortaya konulan mimari. 2018 yılı açmaları taralı gri şekilde 
gösterilmiştir (von Luschan, Humann, and Koldewey 1898: Pl. 29).

Resim 2: Alan 3 Güney Sitadeli: Demir 
Çağ IIA binası (hava ortomoza-
iği: E. Kerr).
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Resim 3: Alan 4 güney şehir kapısında bulunan Demir Çağ II-III tarihli kerpiç ambar, ba-
tıdan bir bakış (fotoğraf: H. Brahe). 

Resim 4: Alan 8 Güneybatı Aşağı Şehir: Demir Çağ IIB yapıları (hava ortomozaiği: J. Her-
rmann ve E. Kerr).
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Resim 5: Alan 8’de bulunan bazalt ördek şekilli ağırlık (Fotoğraf: R. Ceccacci).

Resim 6: Batı Sitadeli’nde Alan 2: OTÇ II yıkılmış 
binaları ve Hilani I (hava ortomozaiği: 
M. Weber and J. Herrmann; harita: V. 
Herrmann ve A. Wright).
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Resim 7: Alan 2 DD//II yapısında bulunan OTÇ II kapları (Fotoğraf: R. Ceccacci).

Resim 8: İki OTÇ anıtsal yapısının karşılaştırması: Zincirli’den Hilani I (sol; von Luschan, 
Humann, and Koldewey 1898: Pl. 19) ve Tilmen Höyük E Binası (sağ; Duru 2003: 
Resim: 9-10).
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KOMANA KAZISININ 10.YILI
2018 YILI ÇALIŞMALARI

Mustafa N. TATBUL*
D. Burcu ERCİYAS

GİRİŞ
Komana’da 2018 yılında arkeolojik araştırmaların 15. yılı, kazı çalışma-

larının ise 10. yılı tamamlanmıştır. Komana’da ilk 10 yılda yürütülen kazı 
çalışmaları değerlendirildiğinde elde edilen arkeolojik veriler dört bakımdan 
önemlidir:1

İlk olarak, Komana’da, arkeolojik olarak çok ender verilere sahip olduğu-
muz Osmanlı Dönemi kırsal yerleşimlerinin anlaşılmasına katkı sağlayacak 
bilgiler üretilebilmektedir. Yapılan çalışmalarda Gümenek Köyü’nün 17.-18. 
yüzyıl yerleşimine (Kumanat) ait kalıntılar günyüzüne çıkarılmaktadır.
İkinci olarak, Komana 11. yüzyılın ortasından itibaren Anadolu’da Bizans 

hakimiyetinin zayıflaması ve Türklerin bölgeye yerleşmesiyle ortaya çıkan 
yeni sosyo-politik, ekonomik ve inançsal dinamikleri temsil eden bir yerle-
şim evresine sahiptir. 12 ile erken 14. yüzyıla tarihlenebilen bu evre özellikle 
kırsal ekonomi, ticaret ve üretim pratikleri hakkında önemli veriler sağla-
maktadır.

11-12. yüzyılın şimdilik yalnızca mezarlık alanı ve mezarlık kiliseleri ile 
temsil edildiği Komana’da üçüncü olarak, yazılı kaynakların çok kısıtlı oldu-
ğu Erken Bizans ile Orta Bizans arasındaki “Karanlık Çağ” olarak adlandırı-
lan dönem ve öncesindeki gelişmeleri temsil eden veriler son derece değerli-
dir. Komana, 6. ve 7. yüzyılları temsil eden bir yerleşim olarak, Anadolu’nun 
tamamı için kabul gören olumsuz çevresel koşullar ve doğal afetlerin yanısı-
ra, Pers ve Arap akınlarının yarattığı karmaşık sosyo-politik iklimin ve Antik 

* Dr. Mustafa N. TATBUL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planla-
ma Bölümü Dumlupınar Bulvarı No.1 Çankaya-Ankara/TÜRKİYE.  mtatbul@gmail.com

 Prof. Dr. D. Burcu ERCIYAS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü Dumlupınar Bulvarı No.1 Çankaya-Ankara/TÜRKİYE. berciyas@metu.edu.tr

1 Komana kazısında elde edilen küçük buluntular üzerine yapılan çalışmalar editörlü (Erciyas ve 
Acara Eser) bir kitapta toplanarak 2019 yılında yayınlanmıştır. Kitabın ilk bölümünde kazı çalış-
malarına dair ilk 10 yılın değerlendirildiği kapsamlı bir bölüm bulunmaktadır (Erciyas 2019). 
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Çağın sonundan itibaren ise kentlerin küçülmesi, surlu kasabalara dönüşme-
si ve kırsalın önem kazanmasıyla yerleşim düzenlerinde oluşan değişimlerin 
anlaşılması bakımından önemli veriler sağlamaya başlamıştır.

Son olarak ise, yazılı kaynaklara dayanarak Helenistik Dönemde bir tapı-
nak devleti olan ve Roma Döneminde de varlığını yarı özerk statüde bir kent 
olarak sürdüren Komana’da Helenistik ve Roma dönemlerine dair arkeolojik 
kanıtlar derin tabakalarda ortaya çıkmaya başlamıştır. Buluntular, M.Ö. er-
ken 3. yüzyıl ile M.S. 3. yüzyıl arasında bir zamana yayılmaktadır. Helenistik 
Dönemden günümüze kadar sürekli yerleşilen Komana’da erken dönem yapı 
kalıntılarının (Helenistik ve Roma dönemleri) Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinde tekrar tekrar kullanıldığı, bütünlüğünü yitirdiği 
ve kentin alçak alanlarında ise Yeşılırmak’ın biriktirdiği alüvyon nedeniyle 
oldukça derine gömüldüğü anlaşılmaktadır.

2009 yılında başlayan kazılar öncesinde, 2004-2008 yılları arasında gerçek-
leştirilmiş olan ve yüzey araştırmalarının ilk safhasını oluşturan çalışmalarda 
da Komana ve çevresinde özellikle Roma dönemi ve Ortaçağ boyunca yoğun 
bir biçimde yerleşildiği tespit edilmiştir.2 Kazılarda toplanan veriler yerle-
şimde tabakalanmanın daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmuş, yeniden baş-
layan yüzey araştırmalarının ikinci aşamasında araştırma sorularının gün-
cellenmesiyle yeni bir bakış kazanılmasını sağlamış ve yüzey buluntularının 
daha iyi yorumlanması ve değerlendirilmesi bakımından bir klavuz haline 
gelmiştir. 

Komana’da 2018 yılı kazı çalışmalarının ardından tabakalardan elde edi-
len verilere göre güncel kronolojik sıralama son kullanımdan başlayarak şu 
şekilde oluşmuştur:3

• 17. - 18. yy. Osmanlı mahallesi/köyü (Kumanat)
• 12. - erken 14. yy. Danişmend işlikleri/yerleşimi (Sisiyye)
• 11. - 12. yy. Kilise ve mezarlık/Aşağı şehir
• 7.yy – 8.yy. Erken Bizans surlu kırsal yerleşimi (harçlı yapı grubu)
• 2. yy. Roma yazıtları/sikkeler
• M.Ö. erken 3. yy. Hellenistik dönem yapı temelleri, seramiği/sikkeler

2 Erciyas 2006; Erciyas 2007; Erciyas v.d. 2008; Erciyas ve Sökmen 2009; Erciyas ve Sökmen 2010; 
Erciyas 2012.

3 Erciyas 2019’ dan derlenmiştir.
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Komana’da 2018 yılındaki kazı çalışmaları HTP01 ve HTP02 olmak üze-
re iki farklı alanda gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). HTP01 alanında yapılan 
kazı çalışmalarında surlu yerleşimin merkezinde çalışmalar sürdürülürken, 
HTP02 alanının kuzeyinde ve güneyinde sur yapısının ortaya çıkarılmasına 
devam edilmiştir. 

HTP01 Alanı
HTP01 alanı Hamamtepe höyüğünün merkezinde yer alır. Bu bölgede ça-

lışmalar 2009 yılından beri sürdürülmektedir. Önceleri geniş alanda yatay 
veriler toplanabilmesi için planlanan açmalarda daha sonraki yıllarda derin-
leşen kazı çalışmaları aynı zamanda kazı çalışmalarının en güvenilir tabaka-
larını ve dolayısıyla da tepenin kronolojisini sunmuştur. 

HTP01 alanındaki 2018 yılı çalışmalarının iki bölgede iki temel amacı bu-
lunmaktadır. Kuzey-doğu’da harçlı yapı evresinin anlaşılması ve kuzey-batı 
bölümde Kilise B’nin kuzey nefinin ortaya çıkarılarak planının netleşmesi 
hedeflenmiştir. 

HTP01 (Kuzey-Doğu)
HTP01 alanının kuzey-doğu bölümündeki çalışmaların amacı önceki yıl-

larda kazısı yapılan 11. - 12. yüzyıllara tarihlenen Orta Bizans Dönemi Kilise 
B yapısının temel duvarlarının hemen altında tespit edilen Erken Bizans Dö-
nemi harçlı yapı evresinin ortaya çıkarılması olmuştur.

Yapılan çalışmalarda 2017 yılına kadar tespit edilmiş en erken yapı ev-
resi Erken Bizans Dönemine tarihlenirken, ortaya çıkarılan harçlı duvarla-
rın temel dolgularında Roma ve Helenistik dönemlere tarihlenen sikkeler ve 
seramikler, unguentarium ve pişmiş toprak figürin parçaları gibi çeşitli mal-
zemeler tespit edilirken henüz bir yapısal kalıntı bağlamına ulaşılamamıştı. 
Ancak, 2018 yılı çalışmaları sırasında Erken Bizans Dönemi harçlı duvarları-
nın altında tabaka dolgusu oldukça steril bir Helenistik dönem duvar temeli 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Duvar temeliyle ilişkili tabakada yoğun mik-
tarda boyalı Helenistik dönem seramiği bulunmuştur.

4 2018 yılı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve 
Tokat Valiliği desteğiyle yürütlmüştür. 
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 Bu tabakada M.Ö. erken 3. yüzyıla tarihlenen seramiklerle birlikte bir 3. 
yüzyıl Knossos sikkesi bulunmuştur (Resim: 3). Komana kazısında şimdiye 
kadar bulunmuş en erken arkeolojik buluntudur. Karadeniz bölgesinde yay-
gın olarak bulunan Amisos ve daha az sayıda Komana sikkelerinin yanısıra, 
bulunmuş olan bu Girit sikkesi Komana’nın olasılıkla Karadeniz üzerinden 
uzak coğrafyalar ile olan ticari ilişkisinin sorgulanması bakımından önem-
li bir veri ortaya koymaktadır. Helenistik Dönem konteksti içerisinde yine 
tarihleme açısından önemli sayılabilecek bir de bronz fibula bulunmuştur 
(Resim: 4).

HTP01 (Kuzey-Batı)
HTP01 alanının kuzey-batı tarafında yapılan çalışmalarda ise yine daha 

önceki yıllarda kazısı yapılan Kilise B yapısının kuzeyinde yeni iki çalışma 
alanı oluşturulmuştur. Bu kısımda öncelikle 11. - 12. yüzyıl kilisenin kuzey 
nefinin ortaya çıkarılması, ve ardından sırasıyla 17. - 18. yüzyıl Osmanlı Dö-
nemi mekanları ile 12. - erken 14. yüzyıl Danişmendli ve Selçuklu mekanları-
nın daha geniş bir alanda yayılımını görmek amaçlanmıştır (Resim: 5).

HTP02 Alanı
HTP02 Hamamtepe’yi çevreleyen sur ve surla ilişkili tüm kazı çalışmala-

rını tanımlamaktadır. Yine surlarda da 2009 yılından bu yana kazılar devam 
etmektedir. Çalışmaların genel amacı sur yapısını tarihleyebilmek, yapısal 
özelliklerini ve evrelerini tanımlayabilmek, sur-yerleşim ilişkisini farklı dö-
nemler için irdeleyebilmek olmuştur.

2018  yılında HTP02 alanındaki çalışmalar surun kuzey-batı köşesinde iç 
ve dış tarafında yürütülmüştür. 

Surun dış tarafında uzun yıllar duvarın yıkıntısı kaldırılmış, ancak 2017 
yılından itibaren güvenilir arkeolojik kontekstlere ulaşılmıştır. 2018 yılında 
sur dışında yapılan çalışmaların amacı buradaki tabakaların ve mimari ev-
relerin daha iyi anlaşılması ve sur yapısının kuzey-batı, ve kuzey kısmının 
tamamının ortaya çıkarılarak belgelenmesi ve ziyarete hazırlanmak üzere 
koruma çalışmaları yapılması olmuştur (Resim: 6). 

2017 yılı çalışmaları sırasında surun dışında bulunan bir mekanın tabanı 
üzerinde erken 7. yüzyıla tarihlenen altın bir Phocas sikkesi ve cam ağırlık 
tespit edilmiş, surun en erken kullanıldığı dönemin tarihlenebilmesi bakı-
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mından bu bulgu son derece önemli olmuştur. Tarihlemenin dışında surun 
dış organizasyonunun anlaşılması bakımından surda yürütülen çalışmalara 
devam edilmiştir.

Özellikle de önceki sezonda kale girişlerinden biri olduğu düşünülen kıs-
mın daha iyi anlaşılması hedeflenmiştir. 

Surun iç tarafında yapılan çalışmada ise surun Osmanlı, Selçuklu ve Bi-
zans dönemlerinde iç organizasyonun anlaşılması amaçlanmıştır. Çalışmalar 
sırasında girişten güneye uzanan ve ardından doğuya kıvrılan ve dere çakıl-
larından oluşan bir sokak döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). Sokağın 
tarihlenebilmesi için 2019 da kazı çalışmaları sürdürülecektir.

Surlu yerleşmenin iç bölümünde Hamamtepe’nin karakteristik ocaklı ve 
tuğla döşemeli Selçuklu mekanlarının ortaya çıkarılmasına devam edilmiştir. 

TESPİT VE JEOFİZİK ARAŞTIRMA
Komana antik kenti sınırları içerisinde 7 köy yerleşimi bulunmaktadır. 

Kentin kesin sınırlarının belirlenebilmesi ve bir kent planı oluşturulabilmesi 
için 2018 yılında Gümenek ve Bula köylerinde bulunan kültür varlıklarının 
belgelenmesine devam edilmiştir. Ayrıca, Hamamtepe’ye sıkışmış kazı alan-
larının arttırılması ve kentin daha bütüncül anlaşılabilmesi amacı ile kent 
sınırları içerisinde kalan seçilmiş 1 alanda jeofizik araştırma ve yüzey incele-
mesi yapılmıştır. 

Gümenek (Kılıçlı) ve Bula köyleri arasında bulunan ve 2004 - 2008 yılları 
arasında gerçekleştirilen yüzey araştırmasında tespit edilen Orta Bizans Döne-
mi kilise yapısı etrafında bulunan tarlada elektrik direnç yöntemi kullanılarak 
jeofizik çalışması yapılmıştır (Resim: 8).5 Çalışmada 20x20 metre ölçülerinde 16 
birimde çalışılmış, toplamda 6400 metrekare alan taranmıştır. Elektrik direnç 
yöntemi ile gerçekleştirilen çalışmada aynı zamanda 2006 yılında yine alanda 
manyetik tarama yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmanın sonuçlarının karşılaş-
tırılması ve yöntemlerin verimliliğinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Orta Bizans Dönemi kırsal kilise yerleşmesi olan alanda yapılan arkeo-
jeofizik çalışmayla birlikte sistematik yüzey araştırması gerçekleştirilmiştir. 
Kilisenin odağında bulunduğu kırsal yerleşmenin yayılım alanı arkeojeofizik 
verilere ek olarak yüzey buluntularının dağılımları birlikte analiz edilerek 
karşılaştırmalı olarak anlaşılmaya çalışılmıştır (Resim: 9). 

5 Erciyas 2006, 16; Erciyas v.d. 2008, 199-200.
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KORUMA VE SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Koruma ve konservasyon çalışmaları kapsamında, hem küçük buluntula-

rın koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları hem de arazide ortaya çıkarılan ya-
pısal ögelerin koruma ve sağlamlaştırılması çalışmaları kazılarla eş zamanlı 
olarak gerçekleştirilmiştir. 6. - 7. yüzyıl harçlı duvarlarının geçici koruma 
ve sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 10). Çalışmalarda 
2012 yılında yapılan malzeme analizleri ışığında hazırlanan harç kompozis-
yonu kullanılmıştır. Bu malzeme analizleri sırasında Hamamtepe’yi çevre-
leyen sur duvarı ve kiliselerin hem derzlerinden hem de duvar sıvasından 
örnekler alınmış ve fiziksel ve granülometrik analizlere, tane boyutu analizi-
ne tabi tutulmuş gözeneklilik, gerçek yoğunluk, görünür yoğunluk oranları 
belirlenmiş, kimyasal analizlerle bu çalışmalar desteklenmiştir (Resim: 11). 
Analizler sonucu belirlenen harç kompozisyonu günümüze uygulanmış ve 
orjinaline uygun, geri dönüştürülebilir, duvarın ve taşların yapısına zarar 
vermeyecek bir harç belirlenmiştir. Bu harcın belirlenmesinde orjinal harcın 
oranları esas belirleyici olmuştur. Buna göre; harçta agrega (bağlayıcı) oranı 
7 kireç oranı ise 3’dür. Agrega (bağlayıcı) olarak dere kumu ve küçük boyut-
lu çakıllar ile yapıştırıcı ancak kolay çözelebilir pozolanit malzeme (pomza 
tozu) kullanılmıştır. 

YAYIN FAALİYETLERİ
Komana’da yapılan kazı çalışmalarının 5.yılında, 2015’te, içerisinde disip-

linlerarası çalışmalara ait bölümlerin bulunduğu editörlü (Erciyas ve Tatbul 
2015) bir kitap yayınlanmıştı. Çalışmaların 10. yılında ise küçük buluntulara 
dair çalışmaların ve arkeolojik kazıların son değerlendirmesinin yer aldığı 
editörlü (Erciyas ve Acara Eser 2019) bir monografi yayınlanmıştır. 2019 yılı 
çalışmalarında Erken Bizans, Roma ve Helenistik Dönem tabakalarındaki ça-
lışmalara ve sur duvarının ortaya çıkarılmasına devam edilecektir.

BİBLİYOGRAFYA
Erciyas, D. B. 2006 “Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2004.” 23. 

Araştırma  Sonuçları Toplantısı (30 Mayıs-03 Haziran 2005, Antalya) 2: 13-22. Ankara: 
T.C. Kültür  Bakanlığı Yayınları.

Erciyas, D. B. 2007 “Komana Antik Kenti Yüzey Araştırması 2005.” 24. Araştırma 
Sonuçları  Toplantısı (29 Mayıs-02 Haziran 2006, Çanakkale) 2: 155-66. Ankara: T.C. Kül-
tür Bakanlığı Yayınları.



..............................................................................................................  543

Erciyas, D. B. 2012 “Komana ve Çevresinde Çağlar Boyu Yerleşim” Türkiye’de Ar-
keometrinin Ulu Çınarları. Prof.Dr. Ay Melek Özer ve Prof.Dr. Şahinde Demirci’ye Arma-
ğan. 163-171. Homer Kitabevi, İstanbul

Erciyas, D. B. ve M. Acara Eser (ed.) 2019 Komana Small Finds Yerleşim Arkeolojisi 
Serisi 7, Monografi 2, Ege Yayınları, İstanbul.

Erciyas D. B. ve E. Sökmen 2009 “Komana Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştır-
ması 2007” 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1. Cilt 26-30 Mayıs 2008 Ankara, 289-306.

Erciyas D. B. ve E. Sökmen 2010 “Komana Antik Kenti Arkeolojik Araştırma Proje-
si 2008 Yılı Raporu” 27. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt 25-29 Mayıs 2009 Denizli, 
355-374.

Erciyas, D. B., E.Sökmen, T. Kalaycı 2008 “Tokat İli Komana Antik Kenti Yüzey 
Araştırması 2006” 25. Araştırma Sonuçları Toplantısı 2. Cilt 28 Mayıs-1 Haziran 2007, 
Kocaeli, 197-212.

Erciyas D. B. ve Tatbul M. N. (ed.)  2015 Komana Ortaçağ Yerleşimi / The Medieval 
Settlement at Komana. Yerleşim Arkeolojisi Serisi 5, Monografi 1, Ege Yayınları, İstanbul.



544     ............................................................................................................

Resim 1: Hamamtepe kazı alanının doğudan görünümü.

Resim 2: Erken Bizans Dönemi duvarları altında tespit edilen 
Helenistik Dönem yapı temelleri.
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Resim 3: Helenistik Dönem buluntusu bir Girit sikkesi (M.Ö. 3.yüzyıl).

Resim 4: Helenistik Dönem buluntusu bir fibula ( M.Ö. 3.yüzyıl).
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Resim 5: Kilise B yapısı ve Selçuklu mekanı.
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Resim 6: HTP02 alanında bulunan sur duvarı.
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Resim 7: Surun Selçuklu Dönemindeki girişi ve sokak döşemesi.

Resim 8: Bula’da Orta Bizans Dönemi kilisesi bulunan tarlada arkeojeofizik çalışması.
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Resim 9: Bula’da Orta Bizans Dönemi kilisesi bulunan tarlada sistematik yüzey 
toplaması.

Resim 10: Erken Bizans Dönemi harçlı yapılarının konservasyon çalışması ve 
geçici koruma önlemleri.
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Resim 11: Konservasyon ve geçici koruma çalışmalarında kullanılan orjinal harcın 
arkeometrik analiz değerleri. 
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TEPEBAĞ HÖYÜK 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Deniz YAŞİN* 
Nedim DERVİŞOĞLU

Tepebağ Höyu ̈k, Adana’nın şehir merkezinde Seyhan İlçesi sınırları için-
de yer alır.  Doğudan Seyhan Nehri ile sınırlı olan Höyük  kuzey-gu ̈ney doğ-
rultusunda 360 m., doğu-batı doğrultusunda 620 m. uzunlukta olup ova se-
viyesinden 14.5 m., denizden ise 40 m. yüksekliktedir (Resim: 1). 

Kilikya Bölgesi ve Adana kültür tarihi için büyük önem ihtiva eden Tepe-
bağ Höyük`de arkeolojik kazı çalışmalarına höyüğün tepe kısmında yer alan 
yaklaşık 5,6 hektarlık alanın kamulaştırılması ve niteliksiz yapıların yıkılma-
sı sonrasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ile Adana Müze Müdürlü-
ğü Başkanlığında 2013 yılında başlanılmıştır.1

KAZI ÇALIŞMALARI
2018 yılı kazı çalışmaları üç farklı alanda sürdürülmüştür (Çizim: 1). 

Bunlardan birincisi kazı alanın kuzeydoğusunda yer alan BD36, BE34, BE35, 
BE36 ve BF36 açmaları diğeri ise daha önceki yıllarda kazı alanının güney/
güneybatısında açılmış olan BJ32 ile BI31 açmalarıdır. Bir diğer alan ise kazı 
alanının kuzeybatısında kalan BD29 ve BC29 açmalarıdır. 

Höyüğün stratigrafisine yönelik kazı çalışmalarında günümüzden kesin-
tiler ile Geç Tunç Çağına devam eden kültür evreleri belgelenmiştir.

  
Geç Tunç Çağ II/Orta Kilikya 4 
2018 yılı kazı çalışmalarında BE 36 No.lu açmanın güneyinde kuzeyba-

tı-güneydoğu doğrultusunda devam eden BE 36-D/036 duvarı ile buna dik 

* Dr. Deniz YAŞİN, Bern Üniversitesi Ön Asya Arkeolojisi (Universität Bern, Institut für Archäo-
logische Wissenschaften, Abteilung für Vorderasiatische Archäologie-Bern/ALMANYA.

 Nedim DERVİŞOĞLU, Adana Müze Müdürü, Adana/TÜRKİYE. 
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile 2013 yı-

lında başlatılan kazılar, Adana Arkeoloji Müze Müdürlüğü başkanlığında, Adana Büyükşehir Be-
lediyesi’nin maddi katkıları ile sürdürülmektedir. 

 Kazı Çalışmaları: Gamze Kaynak (Arkeolog), Reyhan Ece Şentürk(Arkeolog), Zehra Çakan 
(M.A.Arkeolog), Kadim Umuthan Kurucu (Arkeolog), Melike Uğuruyar (Arkeolog),  Betül Gö-
rentebevik (Arkeolog), Nazime Turanlı (Arkeolog), Mehmet Erkan Özerol (Sanat Tarihci, Feray 
Pekuva (Restoratör)
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açı ile güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda bağlanan BE 36-D/035 duvarı 
açığa çıkartılmıştır (Resim: 2, Çizim: 2). İki duvarın birleşme noktasında bu-
lunan bir ortaçağ çukuru duvarı tahrip etmiştir. Çukurun kuzeyinde bulunan 
bir taş sırası BE 36-D/036 duvarının kuzeybatı yönüne doğru devam ettiğini 
göstermekte olup duvar bu alandaki çukurlar tarafından tahrip olmuştur. 
Duvarların dış yüzeyleri düzeltilmiş iri taşlardan yapılmıştır. İç kısmında ise 
irili ufaklı düzensiz formdaki taşlardan yapılmıştır. Bu alanda BE 36-D/035 
duvarının batısından duvarın alt seviyesinde kuzeybatıya doğru devam 
eden küçük çakıl taşlarından yapılmış döşeme açığa (BE36-DŞ/038 ve  BE36-
DŞ/040) çıkarılmıştır. BE 36-D/035 duvarının kuzeybatısında devam eden 
döşemenin doğusunda küçükbaş hayvan başı iskeleti açığa çıkarılmıştır. Bu 
alandan gelen seramikler Geç Tunç Çağı II´ye/Orta Kilikya 4`e tarihlendiril-
miş olup detaylı kronoloji çalışmaları devam etmektedir.

BE36  açmasının güneydoğusunu içine alan BE36-D/035 duvarının güney-
doğusu ve BE36-D/036 duvarının güneybatısındaki derinleşme çalışmalarına 
sonucunda bu alanda yoğun küllü toprak ve duvarların kesiştiği köşede da-
ire şeklinde küllü alan açığa çıkarılmış olup bu alanın açık hava ocak olduğu 
düşünülmektedir (Resim: 2, Çizim: 2). Çalışmalar sırasında yoğun tohum ör-
nekleri analizleri yapılmak için alınmış olup X: 050-270, Y: 330-950 koordinat-
larındaki alanda küllü toprakla karışık halde 21 adet çoğu kırık durumda cam, 
kemik ve taş boncuk ile tüme yakın bir tabak (Drab Ware) ele geçirilmiştir.

BJ 32 açmasındaki çalışmalarda kuzey profilinin içine giden yarım daire 
formu veren bir taban açığa çıkartılmıştır (Çizim 3). BJ32-TB/003 numaralı ta-
ban sıkıştırılmış balçık/topraktan yapılmış olup üzerinden gelen seramiklere 
göre Geç Tunç Çağı II´ye/Orta Kilikya 4`e tarihlendirilmektedir.

BI31 açmasının güneydoğusunda yer alan X: 075-165-265-460-320, Y: 665-
670-590-710-1000 koordinatlarındaki alanda bir sondaj çalışması yapılmıştır 
(Çizim: 4). Buradaki derinleşme çalışmalarında küllü alan açığa çıkartılmış 
olup buradan damga mühür “katip mührü” (BI31 PT-015/001) ele geçirilmiş-
tir.  Derinleşme çalışmalarında alanın kuzeybatısında sıkıştırılmış balçıktan 
yapılmış ve kısmen korunmuş bir taban tespit edilmiştir (BI31-TB/004). Ta-
ban üzerinden gelen seramiklere göre Geç Tunç Çağı II´ye/Orta Kilikya 4`ün 
erken evresine tarihlendirilmiştir. 

Demir Çağı II/Yeni Kilikya 3/4 
2018 yılında BE-BD 36 No.lu açmalardaki derinleşme çalışmalarına devam 

edilmiş olup BD 36 No.lu açmanın güneyindeki derinleşme çalışmalarında 



..............................................................................................................  553

sıkıştırılmış balçık dan yapılmış bir taban (BD36-TB/029) açığa çıkarılmıştır. 
Etrafı çukurlar tarafından tahrip olmuş ve yaklaşık 4 m2 lik bir alanda tespit 
edilen kil taban üzerinden zengin buluntu gurubu açığa çıkarılmıştır (Çizim: 
5). Bu tabanın üzerinden iki adet skarabe, bir adet boncuk, bir demir hançer ile 
birlikte Yeni Asur Dönemi saray seramiği ile “Dellenbecher” olarak adlandı-
rılan seramikler ele geçirilmiştir. Buluntu gurubunun yaklaşık olarak Demir 
Çağı II/Yeni Kilikya 3`ün sonu/4è tarihlendiği düşünülmektedir. 

BE36 açmasının kuzeybatısında ve BD36 açmasının güneybatısında yak-
laşık olarak 4x3 m. boyutlarında ve kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen for-
munda beyaz bir hat belirlenmiştir. Bu hattın bu alandaki Ç/002 ile Ç/006 
No.lu çukurların profilinde yaklaşık 70 cm. kadar derine devam ettiği göz-
lenmiştir. Bu alan tam olarak açığa çıkarıldıktan sonra işlevinin ve tarihleme-
sinin netleşeceğini umuyoruz. 

BJ 32 açmasında kuzeyi, kuzeydoğusu, güneyi ve güneybatısı açma sınır-
larına devam eden batısında ve doğusunda Demir Çağı duvarları ile sınır-
landırılmış olan alanda 2018 yılında derinleşme çalışmaları yapılmıştır (Çi-
zim: 6). Alan içinde dört adet çukur tespit edilmiştir (BJ32-Ç/004, BJ32-Ç/005, 
BJ32-Ç/006, BJ32-Ç/007). BJ32-Ç/004 çukuru yaklaşık 50 cm. derinliğinde olup 
yuvarlak formdadır. Bu çukurun güneybatısında (BJ32-Ç/005) ve güneydo-
ğusunda (BJ32-Ç/007) olmak üzere bu çukuru kesen ve derinlikleri 20-25 cm. 
olan iki tane çukur açığa çıkarılmıştır. Alanının yaklaşık olarak orta kısmında 
derinliği 25 cm. olan başka bir çukur daha tespit edilmiş olup (BJ32-Ç/006)  
bu çukurun güneybatısında yuvarlak bir form veren küllü bir alan tespit 
edilmiştir. Çukurlardan gelen seramikler Demir Çağı II´ye/Yeni Kilikya 3-4`e 
tarihlenen dönemlerini işaret etmektedir ancak bu seramiklerin uzmanları 
tarafından çalışması  henüz tamamlanmamıştır. 

Osmanlı Dönemi /Modern
2018 yılında BE 34 (Çizim: 7) ile BF 36 açmalarında derinleşme çalışma-

larına bu alandaki stratigrafinin netleştirilmesi ve mimari ögelerin birbiri ile 
olan bağlantısının ve bütünlüğünün anlaşılması amacı için başlanılmıştır. 
Yüzey toprağında derinleşme sırasında bu alanda yer yer modern dönem be-
ton mimarisinin kaldırılması çalışmaları yapılmış olup BE 34 No.lu açmanın 
kuzeybatısında aktif su borusuna rastlanıldığından çalışmalar kısıtlı bir alan-
da sürdürülmüştür. Her iki alanda da Osmanlı döneminin son evresine tarih-
lendirilen mimari ögeler tespit edilmiştir. BE 35 açmasının güneyinde kısmen 
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kireçtaşı blok taşlardan yapılmış ev mimarisine ait iki duvarı(BE35-D001/
D002) korunmuş bir mekan ile güneyinde sıkıştırılmış topraktan yapılmış bir 
taban ile açığa çıkarılmıştır. Bu mimariye kuzey-güney doğrultusunda dik 
olarak uzanan başka bir duvar (BE35-D003)sırası ile doğusunda tuğla döşe-
me tespit edilmiştir(Çizim: 2).

2018 yılında kazı alanının kuzeybatısında 10x10 m. ölçülerindeki BC 29 
ile BD29 açmaları açılmıştır. Yüzey toprağının ve modern dönem beton mi-
marisinin temellerinin kaldırılması sırasında BD 29 No.lu açmanın yaklaşık 
olarak 50 cm. derinlikte açmanın orta kısmında kentsel arkeolojinin kaçınıl-
mazlarından olan modern mimarinin unsurlarından olan faal elektrik kablo-
sunun tespit edilmesinden dolay buradaki çalışmalara ara verilmiş olup bu 
alanda metal gülle(TbH18 BD29 MT001-001) tespit edilmiştir.

KÜÇÜK BULUNTULAR
BI31 açmasındaki derinleşme çalışmalarında tam olarak korunmuş pişmiş 

topraktan yapılmış bir adet damga mühür (TbH18 BI31 PT015/001) ele geçi-
rilmiştir (Resim: 3). Mührün tutamak kısmı yukarıya sivrilerek gelen üçgen 
silindir formda olup her iki yüzeyindeki dikey oluklar mühür yüzeyine ya-
kın yerde bir taraftan diğer tarafa doğru açılan bir delikler birleşmiştir. Ola-
sılıkla buraya başka bir maddeden aplikasyon yapıldığı düşünülmektedir. 
Mühür yüzeyinde Hitit hiyeroglif yazısı ile bir katip ismi mevcuttur ancak 
isim kısmı iyi korunmadığı için tam olarak okunamamıştır. Katip mührünün 
buradan gelen seramikler ile birlikte Tunç Çağı II´ye/Orta Kilikya 4`e tarih-
lendirildiği düşünülmektedir.

BD36 açmasının güneydoğusundaki derinleşme çalışmalarından 21 adet 
adet çoğu kırık durumda cam, kemik ve taş boncuk (Resim: 4). ile tüme yakın 
bir tabak (Drab Ware) (TbH17.BD36.H-055.BH-02), birlikte açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 5). Bu açmanın güneyinde tek kulplu/tutamaklı sivri dipli minyatür 
bir kap açığa çıkarılmıştır (Resim: 6). Tüm bu küçük buluntular Geç Tunç 
Çağı II´ye/Orta Kilikya 4`e tarihlendirilmiştir. 

BJ32 açmasının kuzeydoğusunda derinleşme sırasında tek parça olarak 
demirden yapılmış, korozyona uğramış bir hançer (TBH18 BJ32 MT-008/001) 
ele geçirilmiştir (Resim: 7). Hançerin kabzası dikdörtgen formlu namlu iki 
ağızlı dışbükey yüzeyli ve sivri uçludur. Bir başka demirden bıçak ise BD36 
açmasında tek parça olarak BD36-TB/029 tabanı üzerinden açığa çıkarılmış 
olup çok fazla korozyona uğramıştır(TbH.BD36.MT-190/BN002) (Resim: 8). 
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Aynı taban üzerinden iki adet skarabe biri iyi korunmuş (TbH18.BD36.T-183/
BN001) diğeri ise yarısı kırık olarak (TbH18.BD36.T-190/BN001) ele geçiril-
miştir. Yumuşak turkuaz rengindeki granulat hamurundan yapılmıştır. D36-
TB/029 tabanının üzerinden buluntularla ile beraber ele geçirilen seramik 
malzeme içinde Yeni Asur saray seramiği ve “Dellen Becher” olarak adlandı-
rılan üzeri dekorasyon amaçlı küçük çukurların olduğu seramikler ele geçi-
rilmiştir. Cidarı çok ince ve içinde katkı maddelerinin görülmediği bu sera-
mikler yaklaşık olarak 7. yy.-6. yy. arasına tarihlendirildiği düşünülmektedir. 

SERAMİK ÇALIŞMALARI
Tepebağ Höyük 2017-2018 kazı sezonlarında ele geçirilen seramikler kaba 

ve ince istatistik olmak üzere iki aşamada her dönemin uzmanlarından olu-
şan uluslararası bir ekip tarafından değerlendirilmiştir. 

 Abbasi Dönemine ait olduğu düşünülen seramikler çarkta ve kalıpta ol-
mak üzere iki şekilde biçimlendirilmiştir. Çarkta yapılan kaplar oran olarak 
daha fazladır. Alanda yapılan kazılarda çanak, çömlek,  testi, tabak ve depo-
lama kaplarına ait kırık parçalar ele geçirilmiştir. Tepebağ Höyük’te Abbasi 
seramiği, sırlı ve sırsız olarak iki bölümde incelenmiştir.  Sırsız kaplarda ha-
mur sarımsı krem, yeşilimsi krem, gri,  açık kahve, koyu kahverengi ve kır-
mızı renk tonlarındadır.  Bu seramiklerin çoğunluğu günlük kullanım kap-
larıdır. Hamur rengine göre belirlenmiş olan sırsız seramikler, krem renkli 
seramikler,  koyu kahverengi yüzlü seramikler, pişirme kapları olarak grup-
lara ayrılmıştır. Krem renkli ince cidarlı kapların bir bölümü kalıpta biçim-
lendirilmiş olup üzerlerine baskı bezeme uygulanmıştır.   Ayrıca çalışmalar 
sırasında Orta Çağa ait yeşil ve kahverengi sırlı kap formları ele geçirilmiştir. 
Bunlar genellikle tabak, çanak, testi gibi kapların ağız, dip, kulp ve gövdele-
rine ait parçalardır.

Demir Çağı seramikleri standart seramik, white painted, bichrome, red 
slip, black on red, kırmızı boyalı, soluk boyalı, Yeni Assur standart seramik-
leri,  Batıdan ithal ve/veya Batı etkili kap formları kırık parçalar halinde ele 
geçirilmiştir. Bu seramik grupları tabak, kulplu ve kulpsuz kâseler, testi,  Io-
nia kâseleri, oinochoe, skyphos, krater, amphora formları ile temsil edilmekte-
dir.  Çarkta şekillendirilmiş olan bu kaplar çoğunlukla ince ve orta katkılıdır.  
Üzerlerine astar, perdah ve boya bezeme uygulanmıştır. Astar olarak çoğun-
lukla kırmızı renk, boyamada ise daha çok kahverenginin tonları ve kırmızı 
renk kullanılmıştır. İki renklilerde (bichrome) kahverengi-turuncu ve kahve-
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rengi-kırmızı renkler tercih edilmiştir. Bu dönemde yatay bantlar, zikzak, içi 
kafesli üçgenler, meander motifi, dalgalı bantlar, balık kılçığı motifleri kap 
yüzeyine severek uygulanmıştır. Kap formların bazılarında boya ile veya ka-
zıyarak çömlekçi işareti yapılmıştır.

Tepebağ Höyük’te Demir Çağı’na ait Kıbrıs tipi boyalı kapların (white pa-
inted, bichrome, black on red ), İonia Bölgesi/Doğu Grek seramiği (İonia kâ-
sesi) ve Yeni Assur seramiklerine ait parçaların görülmesi bu dönemde Me-
zopotamya, Kıbrıs ve Doğu Grek ile ilişkileri göstermesi açısından önemlidir. 

Geç Tunç Çağ’ı ise orta standart, boya bezemeli kaplar, kahverengi per-
dahlı, bichrome ware, kırmızı ve kahverengi astarlı, kırmız bantlı kaplar ile 
Kıbrıs tipi white slip,  monochrome ware seramik gruplarının kâse, tabak, 
testi, çanak, çömlek formları ile temsil edilmektedir. Bu formlar orta katkılı 
olup çarkta şekillendirilmiştir. Üzerlerine perdah,  astar ve boya bezeme uy-
gulanmıştır. Tabak ve çanaklar çoğunlukla Hitit İmparatorluk /Geç Tunç II 
Dönemine ait olduğu düşünülen orta standart (yalın kaplar), kırmızı bantlı 
seramik grupları içinde görülmektedir. Bu kaplardan bazıları üzeri perdahlı,  
kırmızı ve kahverengi astarlıdır.  Bu dönemde özellikle yalın kaplar üzerinde 
görülen çömlekçi işaretlerinin Hitit İmparatorluk Dönemine ait olduğu dü-
şünülmektedir. Tepebağ Höyük’te Kıbrıs etkili white slip seramiğinin görül-
mesi bu bölgenin Kıbrıs ile ilişkilerin dikkat çekmektedir.

KRONOLOJİ

2013 yılında Kilikya bölgesinde yürütülen kazı başkanlarının ve seramik 
uzmanlarının katılımı ile düzenlenen yerel bir kronoloji oluşturulmasına yö-
nelik çalıştayların sonuçları 2017 yılında yayınlanmıştır2. 

Tepebağ Höyük`de 2017 ve 2018 yıllarında yürütülen kazılar ışığında de-
taylı bir kronoloji oluşturulmuştur. Burada dikkat çeken unsur Demir Çağı I, 
II (erken evresi) nin şu andaki verilere göre kazılan alanda net olarak tespit 
edilememesidir. Bu dönemleri temsil eden bazı seramik örnekleri herhangi 
bir mimariden bağımsız olarak az da olsa mevcuttur. 

Tepebağ Höyükte belgelenen seramik ve mimari ögelere göre tabakalama 
detaylı olarak aşağıdaki tabloda (Tablo:1) gösterilmektedir. 

2 AoF, 2017 „Comparative Stratigraphy of Cilicia“,44 s.150-186; 



..............................................................................................................  557

New 
Cilician 
Periodi-
zation

Appro-
ximate 
Date

Conven-
tional Peri-
odization

Level/
Phase
Tepebağ 
Höyük
(TbH)

Tepebağ  Höyük
Architecture

Adana-
Tepebağ  
Höyük
Po ery

State

*MCI 2 1522-
1420 BC

Late 
Bronze 
Age I

Level 17
Black 
Impressed 
Ware

excavation in 
progress

MCI 3 1420-
1350 BC Level 16

Hitite 
Monochrome 
Ware, Drab 
Ware

MCI 4 1350-
1190 BC

Late 
Bronze 
Age II

Level 15

Walls; 
BE36-D35, 
BE36-D36, 
BE36-D37
Pebble floor; 
BE36-DŞ34 
(Late 
PhaseTbH15.01), 
BE36-DŞ38, 
BE36-DŞ40
Lime floor; 
BJ32-TB03

Hitite 
Monochrome 
Ware; Drab 
Ware;Cypriot 
impotrs 
include 
Bichrome, 
White Slip 
II, Cypriot 
Monochrome, 
Band Painted 
Ware

*NCI 1 1190-
1130 BC Iron 

Age I

Level 14 ? Cross-
hatched Ware

excavation 
in progress

NCI 2 1130-950 
BC Level 13 ? White 

Painted, 
Black-on-Red

excavation 
in progress

NCI 3 950-720 
BC Iron 

Age II

Neo 
Assyrian

Level 12 ?

White 
Painted, 
Bichrome, 
Red Slip, 
Black-on-Red 
Ware

excavation 
in progress

NCI 4 720-609 
BC Level 11 Floor;BD36-T29

Neo-Assyrian 
Palace 
Pottery,
”Dellen 
Becher”

Urban 
occupation 
(excavation 
in progress)
Domestic 
architecture

NCI 5 609-539 
BC

Iron Age III
Post-
Assyrian

Level 10 ?
Iona Bowls, 
Korinth 
Po ery

NCI 6 539-330 
BC Level 09 ?
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*LCI 1 330 -50 
BC Hellenistic Level 08

Stone Walls; 
BE36-D01, 
BE36-D27, Floor 
BE36-DŞ26, 
pits; BD36-Ç25, 
BJ31-Ç04, 
Channel, 
BJ31-K08, 
Stonewall; 
BJ3-D06

Unguentari-
um, Kantha-
ros, Black-Fi-
gure Po ery, 
Echinus- 
Bowls, West 
Slope Style 
Po ery,Fish 
plate, Megara 
Bowls,

Urban 
occupation 
(excavation 
in progress)
Domestic 
architecture, 
Pits

LCI 2-4 50 BC.-
300 AD

Roman Level 07 ?
Eastern 
sigillata A

LCI 5-6 300-650 
AD

Late 
Roman/
Late 
Ancique

Level 06 ?

*MeCI 
1-2

650-900 
AD

Early 
Islamic / 
Middle 
Byzantine Level 05

Pits; BE36-Ç11, 
BE36-
Ç15,BE36-Ç16, 
BE36-Ç18, BE36-
Ç21,BE36-Ç29, 
BD36-Ç07, 
BD36-Ç09,BD36-
Ç13,BD36- Ç14, 
BD36- Ç17, 
BD36- Ç19, 
BD36- Ç21, 
BD36- Ç22, 
BD36- Ç23, 
BD36- Ç27, 
BJ31-Ç02, 
BJ31-Ç05,
pebble 
pavement floor; 
BJ31-DŞ07

Early Islamic 
Po ery; 
Monochrome 
and 
Polychrome 
Glazed Wares

Urban 
occupation,
Domestic 
architecture, 
Pits

Abbasid 
Po ery; Egg-
Shell Ware, 
Neckless 
Cooking 
Pot (« Bri le 
Ware »), 
Monochrome 
and 
Polychrome 
Glazed Wares

MeCI 3 900-1000 
AD

Medieval

Level 04 ?

MeCI 
4-6 1000-

1450 AD Level 03 ? Armenian 
Glazed 
Po ery

1299-
1923

O oman 
Period

Level 02-
01(late 
Phase)

Pit; BE36-Ç10
Wall of 
mudbrick; 
BD36-D01

Kütahya 
Porcelain,
Glazed 
Po ery (Mo-
nochrome, 
Polychrome)

Urban 
occupation, 
Domestic 
architecture
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1923-
Turkish 
Republic 
Era Level 01

Concrete 
foundation, 
(pits/pits of 
illegal digs); 
BE36-Ç04,BE36-
Ç05,BE36-Ç08, 
BD36-Ç02, 
BD36-Ç03,BD36-
Ç05,BD36- Ç06

Urban 
occupation, 
Domestic 
architecture

Tablo 1: Tepebağ Höyük, karşılaştırmalı Kilikya kronolojisi (*MCI: Orta 
Kilikya, *NCI:Yeni Kilikya, *LCI:Gec Kilikya, *MeCl: Ortacag Kilikya)

SONUÇ
Tepebağ Höyük 2018 yılı kazı sezonu kentsel arkeolojinin kolaylıkları ve 

zorluklarına tanıklık edilerek, Adana’nın antik yerleşim şeması ve tabaka-
lanması, bilimsel veri edinilmesi adına verimli olmuştur. Kent merkezinde 
yürütülen diğer kazılarda olduğu gibi 2-3 metre derine inen Modern dönem 
çukurlarının antik dönem mimarisini tahrip etmesi, aktif su ve elektrik hat-
tının hala alanda olması şehir içinde yürütülen kazıların genel sorunudur. 

2018 yılı kazılarında Geç Tunç Çağı II`ye tarihlenen kültür tabakaları mi-
mari ve buluntuları ile açığa çıkartılmış olup sevindirici sonuçlar vermiş-
tir. Bu döneme ait zengin seramik repertuvarı Kilikya’nın İç Anadolu (Hitit 
standart seramiği, drab ware) ve Kıbrıs (Kıbrıs monokrom seramiği) ile olan 
ilişkileri görme açısından önemlidir. Bu dönem ile ilgili daha iyi sonuçlara 
ulaşmak için önümüzdeki yıllarda daha geniş alanlarda kazı yapılması plan-
lanmaktadır. 

Seramiklerinin daha kapsamlı olarak uzmanları tarafından incelenmesi ile  
yaklaşık olarak Demir Çağı I-II/Yeni Kilikya 1-2/3 dönemlerinin Tepebağ Hö-
yük de kazılan alanlarda yerleşim tabakaları ile temsil edilmediği düşünül-
mektedir, Her ne kadar bu dönemler ait seramikler az da olsa tespit edilmiş 
olsa da yerleşim motifi çerçevesinde net bir şey söylemek şu andaki verilere 
göre zordur. Ancak konu üzerine çalışma ve araştırmalar devam etmektedir. 

Yerleşim tabakalarından gelen ve M.Ö. 8.-6. yüzyıl arasına tarihlendirile-
bilecek Asur standart seramikleri ile Yeni Asur saray seramiklerinin tespiti 
Tepebağ Höyük kronolojini netleştirebilmek adına sevindirici olmuştur. 
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Resim 1: Tepebağ Höyük genel görünüm.

Çizim 1:Tepebağ Höyük, çalışılan alanlar.
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Resim 2: BE36 Açması,  Geç Tunç Çağı II/Orta Kilikya IV.

Çizim 2:BE 36 Açması mimari plan, Geç Tunç Çağı II/Orta Kilikya IV.
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Çizim 3: BJ 32Açması mimari plan, Geç Tunç Çağı II/Orta Kilikya IV Dönemi tabanı.
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Çizim 4:BI 31Açması mimari plan, Geç Tunç Çağı II/
Orta Kilikya IV Dönemi tabanı.

Çizim 5: BD36 Açması, Demir Çağı /Yeni 
Kilikya Dönemi tabanı.
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Çizim 6: BJ32 Açması, Demir Çağı/Yeni Kilikya Dönemi mimari plan.

Çizim 7: BE35 Açması, Son Osmanlı Dönemi mimari plan.
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Resim 3: BJ 31 Açması,  damga mühür (TbH18 BI31 PT015/001).

Resim 4-6: BG36 Açması, boncuklar, drab ware (TbH17.BD36.H-055.BH-02), minyatür kap. 

Resim 7: BJ32 Açması, demir hançer (TBH18 BJ32 MT-008/001).
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Resim 8: BD36 Açması, BD36-TB/029n tabani, demir bıçak (TbH.BD36.MT-190/BN002).
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ZERZEVAN KALESİ 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Aytaç COŞKUN* 

Diyarbakır ili, Çınar ilçesine 13 km. uzaklıkta, Demirölçek Köyü’ne 1 km. 
mesafede yer alan Zerzevan Kalesi arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmala-
rı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğü’nün izinleri ile Diyarbakır Müzesi başkanlığında, Doç. Dr. Aytaç COŞ-
KUN’un bilimsel danışmanlığında 10 Haziran -  31 Aralık 2018 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilmiştir. Zerzevan Kalesi’nde yürütülen bu büyük projenin 
tarafıma verilmesinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı1, Kültür Varlık-
ları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, desteklerinden dolayı Dicle Üniversite-
si’ne2, Diyarbakır Valiliği’ne, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne, İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü’ne, Diyarbakır Müze Müdürlüğü’ne, Çınar Kaymakamlı-
ğı’na, Karacadağ Kalkınma Ajansı’na, GAP İdaresi Başkanlığı’na, Türkiye İş 
Kurumu’na (İŞKUR), Türkiye Jokey Kulübü’ne teşekkürü bir borç bilirim.

Zerzevan Kalesi’nin 2018 sezonunda Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sürekli olarak istihdam edilen heyet üyeleri 3 Arkeolog ve 1 Res-
toratör ile 54 kişi İŞKUR TYÇP (Toplum Yararına Çalışma Projesi) kapsamın-
da çalışmalara katılmıştır3. Zerzevan Kalesi’nde yıl boyu devam eden çalış-

*  Doç. Dr. Aytaç COŞKUN, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 21280 Diyarba-
kır/TÜRKİYE, aytaccoskun@gmail.com, www.zerzevan.org

1 Zerzevan Kalesi kazılarına sağladıkları izin ve sonsuz destekleriyle Kültür ve Turizm Bakanımız 
Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a, Kazılar Daire Başkanımız Sayın Melik Ayaz’a, Kazılar Şube Müdü-
rümüz Sayın Umut Görgülü’ye, Kazılar Şubesi’nden Sayın Uygar Güler’e; desteklerinden dola-
yı Diyarbakır Valisi Sayın Hasan Basri Güzeloğlu’na, Diyarbakır Vali Yardımcısı Sayın H. Hasan 
Gökpınar’a; her konuda ve her ortamda çalışmalarımızı destekleyen ve yürütmemizi sağlayan Di-
yarbakır İl Kültür Müdürü Sayın Cemil Alp’e, Diyarbakır Müzesi Müdürü Sayın Vehbi Yurt’a ve 
tüm müze çalışanlarına, büyük bir özveri ile bizi hiç yalnız bırakmayan Çınar Kaymakamı Sayın 
Selami Kaya’ya, Dicle Üniversitesi Rektörü Sayın Talip Gül’e, Rektör Yardımcısı Sayın Eyyüp Tan-
rıverdi’ye, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Hasan Maral’a, İŞKUR İl Müdürü 
Sayın İsmail Koç’a ve Hipodrom Müdürü Sayın Yılmaz Çelik’e teşekkürlerimi sunarım.

2 Bu araştırma Dicle Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destek-
lenmiştir. EDB.18.005, 2018.

3 Beşinci sezon çalışmalarına Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü’n-
den Doç. Dr. Sabri Karadoğan, Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 
Doç. Dr. Neslihan Dalkılıç, Bitlis Eren Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden 
Dr. Öğr. Üyesi Atiye Bahar Mergen, Arkeologlar Fatma Durma, Şıvan Ayus, Mehmet Bilen, Sadık 
Yesin, Mehmet Fatih Yıldırım, Pınar Şenol, Nurşen Demir, Restoratör Recep Özger, Helin Çetin, 
Dicle Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri, Ayşe Poyraz, Bayram Gündem, Hüseyin Diz-
man, Fatma Tanrıverdi, Habibe Durmuş, Bayram Kaçar, Harran Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü 
öğrencisi, Mehmet Salih Demirel, Dicle Üniversitesi, Mimarlık Bölümü öğrencisi, Sultan Yılmaz, 
Dicle Üniversitesi, Mimari Restorasyon Bölümü öğrencisi Azad Ekinci katılmıştır.
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maların daha etkin yapılabilmesi için Çınar İlçesi’nde bulunan eski ceza evi, 
kazı evi olarak kullanılmak üzere 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 
sürekli olarak tahsisi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında kazı evi ek binasının 
yapılması için GAP İdaresi tarafından ödenek sağlanmıştır. 2018 yılı çalış-
maları sonucunda Diyarbakır Müzesi’ne 16 envanterlik, 65 etüdlük olmak 
üzere, toplam 81 eser kazandırılmıştır. Zerzevan Kalesi beşinci dönem kazı, 
belgeleme ve restorasyon çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Diyarbakır 
Müzesi’nden katılan Sayın Emrah BÜYÜKTAŞ, Mevlüt ÇOLAK, Nesrin ŞE-
KER ve Müjdat GİZLİGÖL’ün bir ekip üyesi gibi kazı çalışmalarına büyük 
katkısı olmuştur.

2018 yılı Zerzevan Kalesi arkeolojik çalışmalarında, öncelikli olarak aske-
ri yerleşimin sayısal detaylı planını çıkarmaya yönelik sürdürülen çalışmalar 
ile Güney Kule ve Kilise’nin restorasyon proje çalışmalarına devam edilmiş 
ve jeomorfologlar tarafından yerleşim ve çevresinde araştırmalar gerçekleşti-
rilmiş, Mithraeum, kuzey kule, yeraltı sığınağı, konut-N, G yapıları, nekropol 
alanında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bütün alan temizlenmiş, 
ziyaretçilerin ve ekibin kazı alanına rahat ulaşabilmesi için yaya yolları yeni-
den düzenlenmiş, bütün alana Türkçe-İngilizce yönlendirme ve bilgilendirme 
tabelaları yerleştirilmiş, Büyükşehir Belediyesi tarafından bazalt parkeden araç 
yolu ve otopark yapımına başlanmıştır. Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da 
yerleşimin bulunduğu Demirölçek Köyü’nde ikamet eden ve ücretleri İŞKUR 
tarafından ödenen 4 bekçi, kazı evinde ise 3 bekçi görevlendirilerek alanın ve 
kazı evinin bütün yıl boyunca korunma altına alınması sağlanmıştır. 

21 Eylül 2018 tarihinde Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri 
Ersoy Zerzevan Kalesi kazı ve restorasyon çalışmalarını yerinde incelemiş-
tir. Diyarbakır ve bölgenin tarihine, turizmine büyük katkıda bulunacak bu 
önemli Roma Dönemi askeri yerleşiminin turizme kısa sürede kazandırılma-
sı için Sayın Bakanımız, kazı ve restorasyon çalışmalarına önemli ölçüde des-
tek sağlanacağını belirtmiştir.

           
BELGELEME ÇALIŞMALARI
Sayısal Kent Planı ve Mimari Belgeleme
Askeri yerleşimin sayısal kent planının çıkarılması çalışmaları 2014 yılın-

da başlatılmış, 2018 yılı kazı sezonunda daha ayrıntılı olarak yerleşimdeki 
yapıların detaylı rölöveleri total station kullanılarak tamamlanmış, ana plana 
eklenmiştir.
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2018 yılı çalışmaları kapsamında Mithras Tapınağı, yeraltı sığınağı, Konut 
N,G ve kaya mezarlarının mimari blok ve yapı bölümlerinin çizimleri detay-
landırılmış, rölöveleri alınmıştır. Ayrıca yerleşimin topografyasıyla birlikte 
surlar ve sur içindeki yapılarının bilgisayar ortamında 3D rekonstrüksiyonu 
çalışmalarına devam edilmiş, sur içindeki henüz kazılmayan diğer yapılar da 
belirli bir yüksekliğe kadar ayağa kaldırılmıştır. Garnizonun en iyi korun-
muş yapılarından Güney Kule ve Kilise’nin restorasyon proje çalışmaları da 
önemli bir aşamaya getirilmiştir (Çizim: 1-2, Resim: 1). 

KAZI ÇALIŞMALARI
2018 yılı Zerzevan Kalesi arkeoloji projesi kapsamında öncelikli olarak bü-

yük oranda tamamlanan sayısal kent planının ve görünürdeki yapıların bel-
geleme çalışmaları detaylandırılmıştır. Yapıların mevcut durumlarının daha 
rahat anlaşılabilmesi ve ölçümlerin tekrar yapılabilmesi amacıyla güney kule, 
yeraltı kilisesi, kaya sunağı, konut A, B, J, K, L, M, N yapıları, kilise, sunu ça-
nakları, tonozlu sarnıçlar, su kanalı ve kaya mezarları otlardan arındırılarak 
temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Mithraeum, yeraltı sığınağı, 
kuzey kule, yeraltı sığınağı, konut N, G ve kaya mezarlarında kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar esnasında A Yapısının batısında yüzeyde 
bir adet sikke ve boncuk (AVI), kuzey yamacında bir adet ok ucu (BBB), kuzey 
kulenin kuzey yamacında ise iki adet ok ucu (BBA) ele geçmiştir.

Yerleşimin daha rahat gezilebilmesi için geçici yol güzergâhlarında çalış-
malar bu sezon da yürütülmüş ve söz konusu yolların düzenlenmesi, çevre 
temizliği de gerçekleştirilmiştir. 2018 kazı sezonunda söz konusu gezi yolları 
kesin olarak belirlenmiş kısa, orta ve uzun parkurlar oluşturulmuştur. Ay-
rıca bütün alan Türkçe-İngilizce yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları da 
yerleştirilmiştir.

Yeraltı Sığınağı (U-V, 24-25)
2016 yılı kazı sezonu çalışmalarında tespit edilen 400 kişinin geçici ola-

rak barınabileceği, ana kayanın oyularak oluşturulduğu yeraltı sığınağında 
2018 yılında da çalışmalara devam edilmiştir. Yerleşimin kuzey sur duvarına 
yakın bir alanda yer alan, iki bölümden oluşan sığınak 5 havalandırmaya ve 
döner merdivenli bir girişe sahiptir. Her bir bölümü 14x3,5 m. boyutlarında 
olan sığınağın tespit edilen yüksekliği 4.16-4.36 m. arasında farklılık göster-
mektedir. Yapının savaş zamanı çevrede yerleşik tarımla uğraşan insanların 
kullanabileceği bir sığınak, barış zamanında ise yiyecek deposu olarak kulla-
nıldığı düşünülmektedir. 
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2018 yılında U24-25/V24-25 plan karesinde yer alan sığınağın içinde kazı 
çalışmaları yeniden başlatılmıştır (Çizim: 3). Yapı zemininin zarar görmeme-
si için havalandırmalardan yapının içine düşen bloklar ahşaptan yapılan por-
tatif plakanın üzerine yerleştirilmiştir. Kazı çalışmaları esnasında dördüncü 
havalandırmanın altında bulunan ve toprakla dolu olduğu için askıya alınan 
40 cm. derinliğinde, yarıçapı 91 cm. olan çanağın temizliği yapılmıştır. Batı 
koridorunun bulunduğu alandaki kazı çalışmalarının son bulması ile alınan 
son ölçüler uzunluk 13.63 m. genişlik: 2.75-3.14 m. olarak ölçülmüştür. Batı 
koridorunda her havalandırmaya denk gelecek şekilde 3 adet (toplam 5) 
daha çanak tespit edilmiştir. Üçüncü havalandırmanın altında bulunan çapı 
77 cm. olan 30 cm. derinliğindeki diğer çanak da tamamen ortaya çıkarılmış-
tır. Batı koridorunda zeminin yerden yüksekliği eğime bağlı olarak 4-4.32 
m.ler arasında değişkenlik göstermektedir. Doğu koridorunun genişliği ya-
pının giriş kısmında bulunan basamaklardan dolayı 1.55 – 3.58 m. arasında 
farklılık gösterirken uzunluğu 12.58 m. olarak ölçülmüştür. Yapının yüksek-
liği alanın eğimli olması ve tavanda ki parçalanmalardan dolayı 4.16-4.36 
m. olarak farklılık göstermektedir. Doğu koridorunda çalışmalar esnasında 
havalandırmaların altına denk gelen 2 adet daha çanak ortaya çıkarılmıştır. 
1. havalandırmanın altında üst kısmı 77 cm., tabanı 56 cm. çapında, 35 cm. 
derinliğinde olan diğer çanak daha tespit edilmiştir. İkinci havalandırmanın 
altındaki üst kısmı 72 cm., tabanı 45 cm. olan 40 cm. derinliğinde olan çanak 
da ortaya çıkarılmıştır. Doğu koridorunun güney kısmında bulunan onbeş 
basamağın uzunluğu 75-150 cm. arasında farklılık göstermektedir. Çalışma-
lar sonucu yeraltı sığınağının içindeki kazı çalışmaları tamamlanmış ve sığı-
nakta korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Sığınakta yapılan kazılar ile 705 cm.’de pithos kaide parçası (AYH), 707 
cm.de tamamlanabilen seramik parçaları (AYG), 701 cm.de dördüncü hava-
landırmanın tabanında seramik ve pithos parçaları (AYM), 691 cm.’de tıkaç 
(AYL), 673 cm.’de kandil parçası (AZB), 729 cm. pithos parçası (AZC) ve 731 
cm. pithos kaide parçası (AZD), 581-712 cm. seramik parçaları (AZM-AZO), 
750 cm. ticari amphora (AZR), 748 cm. tümlenebilir seramik parçaları (AZP), 
722 cm. tuğla parçası (AZS), 734 cm. kandil (AZT), 748 cm.de sonda (AZU), 
Resim: 9)4, 731 cm. amphora parçaları (AZZ), 754 cm.de 2 adet altın sikke 

4 Kaşık ile silindirik sapın arasında boğum bulunmakta, kaşık haznesi ise küçük ve sığ biçimdedir. 
Kaşık-sondalar antik dönemde tıpta çok yaygın kullanılan bir ale  ir. Alet hem sonda olarak hem de 
ilaç ölçme, karıştırma ve uygulama için kullanılır. Kaşığın sap kısmında bir eğiklik söz konusudur. 
Oransay 2006, 178, C8, C10 Uzel (2000), Lev. XII no.25 Lev. XIII no.33; Nidari Ergun kolleksiyonu: Lev. 
LXVII no.2,3; Alanya Müzesi: Levha IV no.2; AÜ Tıp Fak. Kollek.:Lev. XXIII, no.42; İst. Ark. Müz.:Lev. 
LXXXVI no.12-14, Hassel, Künzl (1980) no.13,14, Uzel (2000) Levha LI, 30, Künzl (1999) no.23-25.
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(BAD, Resim: 8)5, 767 cm. ağırşak (BAE), 771 cm. sikke (BAF) açığa çıkarıl-
mıştır (Resim: 2-4).

Konut N Yapısı (AB-AC/26-27) 
Konut N Yapısı, konut alanın ikinci terasında, M yapısına bitişik konum-

da 9.32x 7.60 m. boyutlarında olup tek mekânlıdır. Konutların genel olarak 2 
katlı olduğunu söyleyebiliriz. Askerlerin ve sivillerin kaldığı alanda konut-
ların alt katları genelde depolama alanı, at ya da kesim hayvanları için kul-
lanılmış, üst katları ise yaşam alanı olarak işlev görmüş olmalıdır. Alt kısmı 
ana kayaya oyularak yapılan, ana kayanın oyulması ile elde edilen bloklar ise 
yapının duvarlarında kullanılmıştır. Yapıya geçiş batıdan sağlanmış ve giriş 
kapısı büyük oranda tahribata maruz kalmıştır. 2016 kazı sezonunda başla-
nıp ara verilen yapının 2018 kazı sezonunda çalışmalar devam etmiş ve yapı 
tamamen ortaya çıkarılmıştır. 

Yapının merkez alanında daha sonradan yapılmış olduğu tespit edilen ge-
nişliği 140 cm., uzunluğu 263 cm. ve yüksekliği 225 cm. olan taş bloklardan 
oluşan bir duvar tespit edilmiş olup, duvarın güneydoğu kısmında sarnıç 
bulunmasından dolayı taş bloklar yapının güneydoğu kısmına taşınmıştır. 
Kapıdan uzaklığı 78 cm., çapı 78 cm. ve yüksekliği 40 cm. olan batı C2 ko-
numunda 258 cm. derinliğinde bulunan modern döneme ait tandır fotoğraf-
lama ve belgeleme işleminin ardından kaldırılmıştır. Merkezde bulunan ve 
sonradan yerleştirildiği düşünülen sütun gövdesi belgeleme işlemi sonrasın-
da taşınmıştır. Sütun gövdesinin çapı 141 cm., uzunluğu ise 80 cm. olarak 
ölçülmüştür. Merkezde bulunan ve doğu duvarına bitişik (kuzeydoğu-ku-
zeybatı) bir şekilde günümüzde örülen duvar belgeleme işleminin ardından 
kaldırılmıştır. Güneybatı duvarına bitişik halde bulunan ana kayanın oyul-
ması ile oluşturulmuş ve yiyecek saklamak amaçlı kullanıldığı düşünülen 
uzunluğu 174 cm., yüksekliği 134 cm., genişliği 147 cm. ve derinliği 393 cm. 
olarak ölçülen bir depo ortaya çıkarılmıştır. Batı duvarının korunan yüksekli-
ği 180-182 cm., doğu duvarı 214-278 cm., güney duvarı 200 cm., kuzey duvarı 
120-185 cm. yüksekliğindedir. Güney duvarının toplam uzunluğu 760 cm., 
kuzey duvarın 774 cm., doğu duvarın 890 cm. ve batı duvarın uzunluğu ise 

5 Phokas/602-610, Ö/ yüzünde çeperin içinde imparator büstü sakallı, başında bir başlık ve bu baş-
lığın üst kısmında da haç motifi  tasvir edilmiş, sağ elinde haç ve haçın çevresinde “ONFOCAS” 
yazısı, solunda ise “PERPAVG” yazısı yer almaktadır. A/ yüzünde ise sol elinde haçlı küre, sağ 
elinde asa tutan ayakta, kanatlı Victoria yer alır, fi gürün çevresinde VICTORI-AAVVGI, fi gürün 
alt kısmında ise “CONOB” yazısı yer almaktadır.
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956 cm.dir. Duvarlar ana kayanın oyulması suretiyle oluşturulmakla beraber 
bazı yönlerde blok duvarlarla karşılaşılmıştır. Kuzeybatı ve güneybatı duvarı 
bloklarla yükselmekteyken güney duvarında 69 cm.ye kadar ana kaya oyula-
rak oluşturulurken bloklardan oluşan en yüksek noktası 138 cm.dir. Yapının 
doğu duvarının altında ağız çapı 58 cm., taban genişliği 115 cm., derinliği 
138 cm. olan bir sarnıç ortaya çıkarılmıştır. Lentosu bulunmayan yapının 
batı duvarında bulunan kapının genişliği 138 cm., yerden korunan yüksekli-
ği 180 cm. olarak ölçülmüş olup iki basamaklı girişin sağlandığı kapının ilk 
basamağının yüksekliği 29 cm., genişliği 38 cm. ve uzunluğu 52 cm., ikinci 
basamağının yüksekliği 42 cm., genişlik 33 cm. ve uzunluğu 126 cm.dir. Yapı-
da 6 parça halinde sütun tamburu tespit edilmiştir. Yapının güney duvarına 
yapışık halde bulunan ve sonradan yapıldığı tespit edilen 3 adet yapı deste-
ği bulunmaktadır. Bu üç yapı desteğinin en büyüğünün uzunluğu 219 cm., 
genişlik 34 cm., ortadaki desteğin uzunluğu 131 cm., genişlik 40 cm. ve son 
desteğin uzunluğu 123 cm., genişliği 38 cm.dir. Yapının merkezinde bulunan 
ve üst örtüyü taşımak amaçlı oturtulan sütun altlığının oturduğu yerin çapı 
77 cm., derinliği ise 13 cm. olan bir çanak ortaya çıkarılmıştır. 

Konu a 180 cm.de yapının güney duvarı C3’de cam takı parçası (AVF), 
183 cm.de D5’de cam takı parçası (AVG), 180-185 cm. arasında pithos kaide 
parçası ve seramik parçaları (AVH), 197-215 cm. arasında çatı kiremiti par-
çası, pithos parçaları ve seramik parçaları (AVM), 210 cm.de seramik parça-
ları (AVN), 197 cm.de bir adet ağırşak (AVJ), 202 cm.de bir adet bronz sikke 
(AVT), 192 cm.de cam bilezik parçaları (AVU), 202 cm.de bronz sikke (AVV), 
198 cm. derinliğinde kemer tokası parçası (AVS), 218 cm.de ağırşak, cam bile-
zik parçası, ok ucu parçası (AYA), 237 cm.de ok ucu ve cam takı parçası (AYB), 
220 cm.de ok ucu (AYC), 220 cm.de ok ucu parçası, cam bilezik parçaları, 
seramik parçaları (AYC), 227 cm.de ok ucu (AYE), 230 cm.de ağırşak (AYF), 
279 cm.de cam bilezik parçaları (AYK), 243 cm.de kandil parçası (AYN), 252 
cm.de bronz sikke (AYP), 252 cm.de ok ucu parçası ve bir adet metal aksam 
(AYP), 249 cm.de iki adet kapak (AYO, Resim: 11), 275 cm. tıkaç, (AYS), 289 
cm.de kandil ve fibula parçası (AYZ), 387 cm.de yüzük (AZL), 370-393 cm. 
derinlikleri arasında cam kap parçaları (AZJ), 293 cm.de amulet (AZH, Re-
sim: 10)6, 295 cm.de bronz sikke (AZI) ortaya çıkarıldı (Resim: 5). 

6 Tek bir parçadan meydana gelen eserin ön yüzünde birbirine paralel olarak kazıma tekniği ile ya-
pılan iç içe geçmiş konsantrik daire (göz) motifl eri bulunmaktadır. Bunlardan üç daire aynı boyut-
ta iken, bir tanesi ise diğerlerinde oranlar küçüktür. Amuletin iki tane asma deliği bulunmaktadır. 
Arka yüzünde ise herhangi bir bezeme ya da motife yer verilmemiştir.
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Konut G Yapısı (AB-AC/27-28) 
Konut G Yapısı, konut alanın birinci terasında, tonozlu sarnıcın batısın-

da 10.37 x 7.92 cm. boyutlarında olup tek mekânlıdır. Yapıya geçiş batıdan 
sağlanmış ve giriş kapısı büyük oranda tahribata maruz kalmıştır. Aynı za-
manda yapının kuzey duvarında iki giriş daha bulunmaktadır. Yapının batı 
yönlü giriş kapısı 220 cm. uzunluğunda, 179 cm. genişliğindedir. Doğu-batı 
yönlü ikinci giriş kapısının genişliği 126 cm., yüksekliği 227 cm., doğu-batı 
yönlü üçüncü giriş kapısının genişliği 114 cm., yüksekliği 177 cm. olarak öl-
çülmüştür. Konu aki çalışmalara 2018 yılı kazı sezonunda başlanmış olup 
yapı tamamen ortaya çıkarılmıştır. Yapının güneybatı duvarının altında ana 
kayanın oyulması ile oluşturulmuş ve yiyecek saklamak amaçlı yapıldığını 
düşünülen iki adet depo ortaya çıkarılmıştır. 1. depo 104 cm. genişliğinde, 
222 cm. uzunluğunda, derinliği ise 431 cm.dir. 2.depo ise 213 cm. uzunluğun-
da, 171 cm. derinliğinde ve genişliği 100 cm.dir. Kuzey-güney doğrultusun-
da 2 numaralı depoya doğru 162 cm. uzunluğunda, 10 cm. genişliğinde su 
oluğuna rastlanılmıştır. Yapının kuzeydoğusunda ana kayanın oyulması ile 
oluşturulmuş ve yiyecek saklamak amaçlı kullanıldığı düşünülen yüksekliği 
74 cm., uzunluğu 276 cm., genişliği 246 cm. olarak ölçülen bir başka depoya 
daha rastlanılmıştır. Aynı zamanda yapının kuzey duvarının hemen altında 
kapıya 429 cm. mesafede, derinliği 178 cm., ağız çapı 57cm. olan bir sarnıç 
tespit edilmiştir. Yapının ana kayaya oyulması ile oluşturulmuş güney duva-
rının yüksekliği 135 cm., uzunluğu 10.17 m., yine ana kayanın oyulması ile 
oluşturulmuş doğu duvarının yüksekliği 180 cm., uzunluğu ise 724 cm.dir. 
Yapının düzgün taş bloklardan yapılan batı duvarının uzunluğu 270 cm. en 
yüksek noktası ise 105 cm.dir.

Konut yapısında kazı çalışmaları ile 238 cm.de sikke (BAC), 249 cm.de 
ağırşak ve cam parçaları (BAH), 255 cm.de cam takı parçaları ve cam kaide 
parçası (BAI), 264 cm.de haç biçimli plaka (BAL), 270 cm.de ok ucu (BAO), 
273 cm.de bronz disk parçaları (BAR), 288 cm.de ağırşak (BAS), 289 cm.de 
cam bilezik parçası (BAT) açığa çıkarılmıştır.

Lahit Tip Kaya Mezarları 6-7-8-9 (N/O- 15/16)
Yerleşimin kuzeyinde, Mithraeumun kuzeybatısında, N/O- 15/16 planka-

relerinde yer alan ana kayaya oyulmuş mezarlarda kazılar yürütülmüştür. 
Yapılan çalışmalar sırasında mezarlarda herhangi bir buluntuya rastlan-
mamıştır. 2017 kazı sezonunda tespit edilen ve 2018 yılında kazı çalışma-
larına başlanan 6 ve 7 numaralı mezarlara ulaşmak için öncelikle geçici bir 
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yürüyüş yolu yapılmıştır. Kazılar devam ederken 8 ve 9 numaralı mezarlar 
da tespit edilmiştir. Alandaki kazı çalışmaları sonrası 4 mezar tamamen orta-
ya çıkarılmıştır. 6 numaralı mezar 203 cm. uzunluğa, 104 cm. genişliğe sahip 
olup derinliği tahribat nedeniyle yan kesitlerinde 92-72 cm. aralığında ölçül-
müştür. 7 numaralı mezar 209 cm. uzunluğunda, 109 cm. genişliğinde ve 71 
cm. derinliğindedir. 8 numaralı mezar 112 cm. genişliğinde, 196 cm. uzunluğa 
ve 73-90 cm. aralığında bir derinliğe sahiptir. 8 numaralı mezarın yanında 92 
cm. genişliğinde, tahribat nedeniyle uzunluğun tespit edilmediği düzeltilmiş 
bir alan bulunmaktadır. 9 numaralı mezar ise 106 cm. genişliğinde, 196 cm. 
uzunluğunda ve 52-75 cm. arasında bir derinliğe sahiptir. Kaya mezarlarının 
çevresinde başka mezarların da olabilmesi ihtimaline karşı güney ve kuzey 
yönlerinde temizleme çalışmaları yapılmış fakat herhangi bir buluntuya ya da 
mezara rastlanılmamıştır.

Mithraeum Çevresi (T-U 25/26)
2017 yılında Mithraeumda başlayan kazı çalışmaları, 2018 yılında çevresin-

de devam etmiştir. Bu alanda yapılan çalışmaların amacı taş blokların ve mo-
loz yığının Mithraeumun tavanına baskısından dolayı yapıya zarar vermesi-
nin engellenmesi, Mithraeum, sığınak ile kuzey kule arasında kalan alanın te-
mizlenmesi ve birleştirilmesidir. Bu alandaki çalışmalara başlanmadan önce 
gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve detaylı belgeleme yapılmıştır. Blokların 
belgelemesinden ve taşınmasından sonra alanda kazı çalışmalarına başlan-
mıştır. Kazı çalışmaları ilk olarak Mithraeum ve sığınak yapısının kuzeyinden 
başlayıp daha sonra Mithraeum girişine doğru devam etmiştir. 

Yapılan çalışmalarda 218 cm.de saç tokası (BBH), 221 cm.de cam bilezik 
parçaları (BBI), 223 cm.de ağırşak (BBJ), 226 cm.de pithos parçaları, metal par-
çası (BBK), 193 cm.de bronz sikke (BBL), 183-230 cm. derinlikleri arasında 
cam bilezik parçaları (BBN), 247 cm.de ok ucu (BBS), 273 cm.de saç iğnesi 
(BBY)7, 277 cm.de ağırşak (BBZ) ortaya çıkarılmıştır.

Mithraeum Tavanı (U-V 25/26/27): Mithraeumun kuzeyinde ve batısında ya-
pılan kazı çalışmalarının askıya alınması ile birlikte yapının tavanı üstünde 
ağırlık riski oluşturan ve tavana baskı yapan blokların ve moloz taşların tas-
fiyesine kuzey kulenin batısından başlanmıştır. 

7 Kadınların saçlarını toplamada kullandığı, yuvarlak profi lli, baş kısmı kırık, orta kısmında sarmal 
üçlü yiv bulunan bronz iğne.
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Mithraeum
Garnizonun kuzeyinde yeraltına ana kaya oyularak inşa edilen yapı, 7 

metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde, 2,5 metre yüksekliğindedir. Yapı-
nın doğu duvarında ana kayaya oyulmuş sütunlar ve ortada büyük, yanlar-
da iki küçük niş bulunmaktadır. Ortadaki büyük niş etrafındaki iki sütunun 
üzerinden yükselen kuşak üzerinde boya kalıntıları izlenebilmektedir. Muh-
temelen söz konusu kuşakta Mithras’a ait semboller bulunmaktaydı. Mith-
ras’ın boğayı kurban e iği sahnenin yer aldığı plaka da yine bu ortadaki bü-
yük nişe konulmaktaydı. Doğu duvara Mithras’ın sembollerinden olan ışın 
tacı motifi de kazınmıştır. Küçük nişlerden birisinde oldukça düzgün oyul-
muş su veya kan çanağı ve hemen önünde zeminde havuz bulunmaktadır. 
Su veya kan çanağı ile havuz duvarın içinden geçen bir kanal ile bağlantılıdır 
ve Mithras dini törenlerinde su veya kan kullanıldığı bilinmektedir. Ayrıca 
tavan kısmında simetrik olarak yapılmış dört adet hayvan bağlama yeri de 
bulunmaktadır. Bağlama yerleri Mithras ayinlerinde boğanın kurban edilme-
si için kullanılmış olmalıdır. Yapı, Roma İmparatorluğu’nun doğu sınırında 
tespit edilen ilk ve tek Mithras Tapınağı’dır. Yapının giriş kapısında ise yazıt 
ve semboller de açık bir şekilde görülmektedir. 

Pers kökenli olan tanrı Mithras “anlaşma ve dostluk” kavramlarının tanrı-
sıdır, “aracılık eden” anlamına gelir. Mithras güneş tanrısıdır ve kültü güneş 
tapınımına dayanır. Ayrıca ışığın, savaşın, adaletin ve inancın da simgesidir. 
M.S. 2. ve 3. yüzyılda Roma İmparatorluğunda oldukça yaygınlaşmıştır. M.S. 
4. yüzyılda Hıristiyanlığın yayılmasıyla birlikte ise yasaklanmıştır. Mithras 
dini Romanın egemen olduğu bütün topraklarda özellikle askerler, tüccarlar 
ve aristokratlar arasında oldukça yaygındır. Öğretisi dünyanın yaratılışı üze-
rinedir ve evreni kontrol eden tanrı olarak da bilinir. Dinsel törenleri gizlidir 
ve dışarıya tamamen kapalıdır. Mithras dinine katılacak kişi on iki eziyeti 
çekmek zorundadır. Sadece erkeklerin kabul edildiği bu dine katılanlar yedi 
aşamadan geçmektedirler. Törenler yeraltında mağaralarda veya tapınaklar-
da gerçekleştirilmektedir (Çizim:3, Resim: 6-7).

Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlü-

ğü’n ün sağladığı ödenek ile Güney Kule ve Kilise’nin restorasyon proje ça-
lışmaları 2017 yılında başlamış ve 2018 kazı sezonunda da devam etmiştir. 
Söz konusu yapıların plan, iç mekan ve cephe özelliklerinin tanımlanması için 
detaylı ölçüm çalışmalarına başlanmış, rölöve çizimleri hazırlanmaktadır. Çi-
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zimler tamamlandıktan sonra malzeme ve bozulma analizleri de yapılacaktır. 
Kulenin ve M.S. 6. yüzyılda inşa edilen kilisenin restitüsyon projesinin hazırla-
nabilmesi için döneme ait bulunan benzer yapı gruplarında incelenmesi çalış-
maları da yapılmaktadır. Yapılardan elde edilen veriler, kazılardan elde edilen 
sonuçlar ve analojik veriler ışığında restitüsyon projesi hazırlanacaktır. Resto-
rasyon projesi için çağdaş arkeolojik restorasyon ilkeleri temel alınacak, her iki 
yapının yaşatılması için alınması gereken önlemler sunulacaktır. Bununla bir-
likte askeri yerleşimdeki yapıların bilgisayar ortamında 3D rekonstrüksiyonu 
da hazırlanarak, sur içindeki diğer yapılar da belirli bir yüksekliğe kaldırılarak, 
ileride yapılacak restorasyon çalışmaları için örnek olabilecektir. 

2018 yılı kazı çalışmalarının başlamasıyla beraber sığınaktaki blokların ze-
min sıvasına zarar vermemesi için konservasyon çalışması yapılmıştır. Kazı 
çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan seramik parçaları arazide belgelen-
dikten sonra kazı evine getirilmiş ve özenli bir şekilde temizlenmiştir. Temiz-
leme aşamasından sonra seramik parçalarından kap formunu tamamlayacak 
parçalar belirlenmiş ve birleştirme çalışmaları yürütülmüştür. 

Çevre Düzenleme Çalışmaları
2018 yılında Diyarbakır-Mardin karayolu üzerindeki yönlendirme lev-

halarından eksik olanlar giderilmiş, eski olanlar ise tamamen yenilenmiştir. 
Zerzevan Kalesi sit alanı dışında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafın-
dan alana ulaşımın daha rahat hale gelebilmesi için bazalt parke araç yolu 
ve park alanı çalışmaları başlamıştır. Bununla birlikte alana ulaşım ve ziya-
retçilerin rahatlıkla yerleşimi ziyaret edebilmeleri için kazı ekibi tarafından 
güvenli yürüyüş yolları da yeniden düzenlenmiştir. Zerzevan Kalesi Çevre 
Düzenleme Projesi, askeri yerleşimin ören yeri statüsü kazanabilmesi ve kazı 
ile restorasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde uluslararası ölçüde sürdü-
rülebilmesi için büyük önem taşımaktadır. Ören yeri karşılama merkezi (WC, 
kafe, gişe, otopark vb. mekânlar), arkeopark, kısa, uzun ve orta parkurlar, 
dinlenme alanları, yön levhaları, alan ile ilgili bilgi panoları bu proje kapsa-
mında planlanmıştır. Çalışmalar kapsamında Türkçe-İngilizce yönlendirme 
ve bilgilendirme tabelaları bütün alana yerleştirilmiştir. 

Kazı Evi ve Deposu (Çınar Eski Cezaevi) 
2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kazı evi olarak kullanılmak 

üzere sürekli tahsisi gerçekleşen Çınar ilçesindeki eski cezaevinde çalışmalar 
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yürütülmüştür. Kazı evi bahçesinde çevre düzenleme çalışmaları yapılmış, 
ayrıca yapıda onarımlar gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı çalışmaları kapsamında 
ceza evi binasının hemen yanındaki alana, 2 katlı ek bina projesi hazırlanarak 
GAP İdaresi Başkanlığı’na başvurulmuş ve proje 2018 yılı yatırım programı-
na alınmıştır. Sağlanan ödenek kapsamında zemin ka a çalışma odası, kü-
tüphane, laboratuvar, seminer salonu, 2. ka a ise yatakhaneler planlanmış-
tır. Projenin uygulanmasından sonra cezaevi binasının tamamen eser deposu 
olarak kullanılması planlanmaktadır.
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AMBAR 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
(İLK SEZON)

Aytaç COŞKUN* 

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan, Diyarbakır Ambar 
Barajı’nın baraj göl alanından etkilenecek taşınmaz kültür varlıklarının 
korunmasına ilişkin 765 sayılı ilke kararı çerçevesinde Diyarbakır ili, Kocaköy 
ilçesine 5 km. mesafede Ambar Köyü’nde yer alan, Ambar arkeolojik kazı, 
koruma ve belgeleme çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile Diyarbakır Müzesi 
başkanlığında, Doç. Dr. Aytaç Coşkun’un bilimsel danışmanlığında 08 Ekim 
- 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1.
İlk sezon çalışmaları Kocaköy Kaymakamı Sayın Yusuf Turhan, Kocaköy 

İlçe Jandarma Komutanı Sayın Binbaşı Mustafa Karagöz, Diyarbakır Müze 
Müdürü Sayın Vehbi Yurt ve müze uzmanlarının katılımıyla başlatılmıştır2.

Ambar baraj kazısı birinci dönem kazı ve belgeleme çalışmalarına Bakanlık 
temsilcisi olarak Diyarbakır Müzesi’nden katılan Sayın Yakup Narin’in bir 
ekip üyesi gibi kazı çalışmalarına büyük katkısı olmuştur.

Ambar Çayı Baraj Projesi kapsamında tespit ve tescil edilen kaya mezarları 
1, 2, 3, 4, 5; kaya konutu, değirmen ve sarnıç yapılarının mevcut durumlarının 
detaylı belgelemesi yapılmış, alanın topoğrafi k haritası çıkarılarak total 
station yardımıyla alınan ölçüler Autocad ortamına aktarılmıştır. Belgeleme 

*  Doç. Dr. Aytaç COŞKUN, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 21280 Diyarba-
kır/TÜRKİYE, aytaccoskun@gmail.com.

1 Ambar kazılarına sağladıkları izin ve destekleriyle, Kazılar Daire Başkanımız Sayın Melik Ayaz’a, 
Müze Kazıları Şube Müdürümüz Sayın Köksal Özköklü’ye, Müze Kazıları Şubesi’nden Sayın Zer-
rin Akdoğan’a; Devlet Şu İşleri Genel Müdürlüğü’ne, desteklerinden dolayı Diyarbakır İl Kültür 
Müdürü Sayın Cemil Alp’e, Diyarbakır Müzesi Müdürü Sayın Vehbi Yurt’a ve tüm müze çalışan-
larına, büyük bir özveri ile bizi hiç yalnız bırakmayan Kocaköy Kaymakamı Sayın Yusuf Turhan’a, 
Dicle Üniversitesi Rektörü Sayın Talip Gül’e, Rektör Yardımcısı Sayın Eyyüp Tanrıverdi’ye teşek-
kürlerimi sunarım.

2 İlk sezon çalışmalarına Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Coğrafya Bölümü’nden 
Doç. Dr. Sabri Karadoğan, Dicle Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden Doç. 
Dr. Neslihan Dalkılıç, Tarih Bölümü, Eski Çağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi İsmail 
Baytak, Arkeologlar, Mehmet Bilen, Mehmet Fatih Yıldırım,  Pınar Şenol, Fatma Tanrıverdi, Ayşe 
Poyraz, Nurşen Demir, Öznur Ay, Başak Oban, İhsan Delen, Bayram Gündem, Hüseyin Dizman, 
İrfan Bakır, Yunus Altındağ,  Sosyal Antropolog Canan Zengin, Mimar Bayram Canseven ve  Res-
toratör Helin Çetin katılmıştır.
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çalışmaları sonrasında çalışılacak bütün yapıların temizliği yapılmıştır. 2018 
yılı kazı sezonu çalışmaları kapsamında kaya mezarları ve sarnıç yapılarında 
kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

BELGELEME ÇALIŞMALARI
Sayısal Plan ve Mimari Belgeleme
2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında tüm yerleşim ve nekropol alanının 

sayısal planı çıkarılmaya başlanmıştır. Öncelikle çalışılacak alanların 
topografi k planları çıkarılarak bütün alan 10x10 m.’lik gridlere bölünmüştür. 
Kazı alanının içerisinde ve dışında sabit noktalar alınarak yerleşimdeki 
yapıların hassas bir şekilde yerleşim planına işlenebilmesi için gerekli alt 
yapı tamamlanmıştır. Nekropol alanı olarak adlandırdığımız kaya mezarı 
1-5, kaya konutu, sarnıç, değirmen yapılarının sayısal planının çıkarılması ve 
belgeleme çalışmaları 2018 yılı kazı sezonunda başlatılmış ve bütün yapıların 
ayrıntılı olarak, detaylı rölöveleri total station kullanılarak tamamlanarak 
çizilen ana plana eklenmiştir (Çizim: 1-5). 

KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
Ambar Çayı Baraj Projesi kapsamında tespit ve tescil edilen kaya mezarları 

1,2,3,4,5, kaya konutu, değirmen ve sarnıç yapılarının mevcut durumlarının 
daha rahat anlaşılabilmesi ve ölçümlerin tekrar yapılabilmesi amacıyla 
temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2018 kazı sezonunda, kaya mezarları 
(KM1-5) ve su sarnıcında kazı çalışmaları yürütülmüştür. 
Şeyh Şerafe  in Mahallesi Değirmeni (Aşa Mala Seyda) (AF-AG-AH/80-81-82)
Tescil Durumu ve Sonrasında Alınmış Kararlar: Çakmaklı, Aşa Mala 

Seyda Değirmeni; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
22.05.2013-1396 No.lu kararı ile 2863 Sayılı Kanunu’nun tespit ve tescil 
ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, yapı grubunun I. Grup yapı olarak 
belirlenmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Konum Bilgileri: 627717.812 – 4237792.038 / ED50 6° olarak tespit edilmiş; 
Şeyh Şerafe  in Mahallesi sınırları içerisindedir.

Mevcut Durum ve Özellikleri
2018 kazı sezonu itibariyle değirmende öncelikli olarak temizlik ve çevre 

düzenlemesi çalışmaları yapılmıştır. Değirmen yapısı Ambar Köy merkezinin 
1,5 km. kuzeydoğusunda olup Ambar Çayı’nın 50 m. doğusunda ve AF/
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AG/AH 80-81-82 plan karelerinde yer almaktadır. Yapı dikdörtgen plana 
sahip dört bölümden oluşmakta, asıl değirmenin kullanıldığı mekanda ise 
tahıl ve un ambarı, dairesel formda su kuyusu bulunmaktadır. Değirmenin 
bulunduğu ana mekan tam olmamakla beraber, 10.70 x 4.10 m.; tahıl ambarı, 
5.43 x 3.65 m., un ambarı; 3.80 x 2.80 m. ölçülerinde ve su kuyusu ise 2.32 
m. çapındadır. Duvar kalınlığı genel olarak değirmen bölümünde 0.65 m., 
tahıl ambarında 0.80 m., un ambarında 0.55 m.dir. Su değirmenine sahip 
olan mevcut yapının bir vadi içerisinde yer alması ve su kaynağına yakınlığı 
dikkat çekmektedir. Su kaynağına 52 m. mesafede yer alan değirmenin, 
hemen yanında yer alan Ambar Çayı’ndan değil, vadinin üst noktasındaki 
şu an kurumuş şelaleyi anımsatan bir dereden temin edildiği, su kuyusunun 
bulunduğu konumdan anlaşılmaktadır. Bu dereden temin edilen suyun, su 
kuyusuna ulaşarak değirmen zemininde kurulmuş mekanizmayı çalıştırdığı 
tespit edilmiştir. Değirmenin ambar bölümleri temel seviyesine kadar 
yıkılmış, değirmen bölümü ise kısmen ayakta olup değişime uğramıştır, 
fakat yapıda çökme riski de bulunmaktadır. Su kuyusu ise değirmen kotunun 
üzerinde kalmakta, bunun sebebi su haznesinin çarkı döndürecek basınç 
üretmesidir. 2.32 m. çapında olan kuyu, yaklaşık 8 m. derinliğe sahiptir.

Değirmenin duvarları kalker malzemeden, kırma taş kullanılarak inşa 
edilmiştir. Duvarların dayanıklılığını artırmak için taş aralarına birer metre 
aralıklarla hatıl adı verilen destekleyici ahşap malzeme kullanılmıştır. Çatısı 
düz dam biçiminde inşa edilmiş olup örtü malzemesi olarak kalıp harç 
kullanılmıştır. Orijinal yapısında da üzeri ahşap destekli düz dam şeklinde 
olması muhtemeldir. Değirmenlerin yapısı genelde üç bölümden oluşur, 
fakat mevcut yapı incelendiğinde değirmenin dört bölümden oluştuğu 
tespit edilmiştir. Olasılıkla üst bölümde sepet (tahılların döküldüğü ambar), 
bu bölmeden tanelerin döküldüğü kaşık, kaşık haznesini hareket e  iren 
(titreştiren) salınaç, tanelerin düştüğü boğaz (besleme kanalı) ile tahıl akışını 
kontrol eden regülatör bulunmaktaydı. Bu bölümün kenarında değirmen 
taşlarını temizlemek, kırılan ya da dişlenmesi gereken değirmen taşların 
değiştirmek gibi işler için gerektiğinde değirmen taşlarının kaldırılması için 
kaldıraçlar yer almaktaydı. Metal bir kolun ucunda bulunan düzenek, taşları 
kaldırmak için kullanılır. Değirmen yapısının orta bölümünde ise değirmen 
taşları yer alır; üs  eki dönen taş, al  aki hareketsiz taşa zemin görevi yaptığı 
için taban taşı denilmektedir. Değirmen taşlarının çevresindeki çemberler 
hem üst taş dönerken öğütülen unun etrafa savrulmasını önlemek ve çıkarılan 
unun alt tahıl ambarına aktarılmasını sağlamak hem de hızla dönen taşların 



590     ............................................................................................................

kırılmasını önlemek için yapılmıştır. Öğütülen un alt tahıl ambarında ya da un 
deposunda toplanır. Su değirmeni yapısının alt bölümünde su tekerleğinin 
dönmesini düzenleyen farklı parçalar yer almaktadır. En önemli parça, su 
akışını karşılamak için yatık şekilde yerleştirilen ve bıçak ağzına benzeyen 
görünümüyle su tekerleğinin kendisidir. Tekerlek gücünü su oluğundan 
ya da eğimli oluktan gelen su ile kazanır. Kaldıraç ise tekerlek yatağına 
bağlanır ve öğütme sırasında istenen kalitede unu elde etmede dönen taşın 
ayarlanması için kullanılır. Bu mekanizmanın çok az bir bölümü korunduğu 
gözlenmiştir. Olasılıkla değirmen taşının üzerinde ahşap malzeme ile yapılan 
bir mekanizma olduğu ve günümüze ulaşmadığı düşünülmektedir. Bu tip 
değirmenlerin özellikle Karadeniz, kısmen de Doğu Anadolu’da kullanıldığı 
bilinmektedir (Çizim: 3, Resim: 1).

Şeyh Şerafe  in Mahallesi Kaya Konutu
Tescil Durumu ve Sonrasında Alınmış Kararlar: Şeyh Şerafe  in Mahallesi 

Kaya Yerleşimi; Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
22.05.2013-1400 nolu kararı ile 2863 Sayılı Kanunu’nun tespit ve tescil ile ilgili 
7. Maddesi uyarınca tescilinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

Konum Bilgileri: 627709.913 – 4237593.067 / ED50 6° olarak tespit edilmiş, 
Ambar Köyü, Şeyh Şerafe  in Mahallesi sınırları içerisindedir. 

Mevcut Durum ve Özellikleri (AZ/BA79-80):
2018 kazı sezonu itibariyle Kaya Konutu olarak belirlenen yapıda öncelikli 

olarak temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Kaya konut yapısı Ambar Köy merkezinin 1 km kuzeydoğusundaki 

kayalık arazide, Ambar Çayı’nın doğusuna hakim hafi f eğimli bir yamaçta ve 
AZ/BA79-80 plan karelerinde yer almaktadır. Yapı, doğu-batı doğrultusunda, 
ana kayanın oyulmasıyla elde edilmiş ve tek mekânlı olarak düzenlenmiştir.  
Konuta giriş, batıda üç kademeli, ortada iki ayrı kiriş şeklinde oyulmuş 
açıklıklarla sağlanmaktadır. Yapı, 8.50 x 5.22 m. boyutlarında dikdörtgene 
yakın bir plana sahiptir. Girişi üç bölmeye ayıran dikdörtgene yakın formdaki 
kirişler, 1.06 x 2.07 m. ve 1.10 x 0.93 m., iki kriş arasındaki mesafe ise 2.90 
m., giriş açıklığı 8.84 m. olarak ölçülmüştür. İçerisi toprak-moloz ile kaplı 
yapı içerisinde doğu-batı doğrultusunda uzanan, genel olarak 0.35 x 0.75 
m. ölçülerinde hayvan yemlikleri bulunmaktadır. Girişin solunda yer alan 
hayvan yemlikleri tahrip edilmiştir. Ayrıca konutun giriş kısmı da kaçak kazı 
yapıldığı için tahribata uğramıştır (Çizim: 4, Resim: 2).
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Sarnıç (EV/EY40-41-42)
2018 kazı sezonu itibariyle Sarnıç olarak belirlenen yapıda öncelikli olarak 

temizlik ve kazı çalışmaları yapıldı. Sarnıç yapısı Ambar Köy merkezinde ve 
nekropol alanının batısında yer almaktadır. 

Sarnıç ana kayanın oyulmasıyla oluşturulmuş ve tek bölümlüdür. Sarnıç 
yapısının ağız kısmında hayvanların içeri girmesini engellemek amacıyla 
köylüler tarafından çevreden getirilen büyük çapta yığma taşlar mevcut 
olup çalışmalara engel teşkil e  iğinden taşlar belgeleme ve fotoğrafl ama 
işlemlerinin ardından kaldırılmıştır.

Sarnıcın giriş genişliği 1.52 m., yüksekliği 1.20 m.’dir ve içerisindeki su 
seviyesinin değişmemesi, dolgu moloz taşlardan dolayı derinliği tam olarak 
alınamamıştır. Su seviyesinden tavana olan yükseklik 1.16 m., suyun derinliği 
ortalama 0.90 m.’dir. Sarnıcın üst kesiminde küçük bir havuz (0.48x0.72 m.) ve 
giderinin (0.64x0.10 m.) görüldüğü işlik söz konusudur. Sarnıcın kuzeyinde 
yer alan 8 m uzunluğunda 0.76 m. genişliğinde bir su kanalı mevcu  ur. 
Su kanalının ağız kısmında yapılan çalışmalarda, EY41-42 karelajlarında 
sarnıcın batısında 1.10-1.25 m. aralığında seramik parçaları ele geçmiştir 
(AAC). EV41-42 karelajlarında sarnıcın batısı 2.20-2.59 m. aralığında geç 
dönem seramik parçaları ele geçmiştir (AAE).

Kaya Mezarı-1 (DS/DT61-62)
Tescil Durumu ve Sonrasında Alınmış Kararlar: Ambar Köyü Kaya Mezarı; 

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 22.05.2013-1381 kararı 
ile 2863 sayılı kanunun tespit ve tescil ile ilgili 7. Maddesi uyarınca tesciline, 
koruma alanı sınırlarının 1/5000 ölçekli harita üzerinde belirlendiği şekliyle 
uygun olduğuna karar verilmiştir.

Konum Bilgileri: 627540.679 – 4236977.058 / ED50 6° olarak tespit edilmiş, 
Ambar Köyü sınırları içerisinde; köyün batısındaki kayalık arazide yer 
almaktadır.

Mevcut Durum ve Özellikleri
2018 kazı sezonu itibariyle Kaya Mezarı-1 olarak adlandırılan yapıda 

belgeleme ve kazı çalışmaları yürütülmüştür. Mezar, Ambar Köy merkezinin 
650 m. kuzeyinde Ambar Çayı’nın batısında yer almaktadır. Yapı doğu-
batı doğrultusunda, tabandan 2.50 m. yükseklikte ana kayaya oyularak 
yapılmış, tek odalı olarak düzenlenmiştir. Mezarda klineye yer verilmemiştir 
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ve girişi doğuda olup, oval forma yakın bir plana sahiptir. Mezar odasına 
dikdörtgen ve kemerli bir kapıyla giriş yapılmaktadır. Kapının genişliği 0.65 
m., yüksekliği ise 1.02 m. olup kapıyı çevreleyen kemerin genişliği 1.03 m., 
yüksekliği ise 1.40 m.dir. Kaya Mezar-1’de yapılan kazı çalışmaları sonrasında 
mezar odasına giriş doğudan 2 basamakla sağlanmaktadır. Girişi sağlayan 
birinci basamağın genişliği 0.26 m., uzunluğu 0.56 m. ve rıhtı 0.22 m.; ikinci 
basamak tahrip olmakla beraber; korunan genişliği 0.18 m., uzunluğu 0.56 
m., rıhtı ise 0.13 m.dir. Mezar odası 1.19x1.70 m. boyutlarında, iç yüksekliği 
ise 1.67 m. olarak ölçülmüştür.

 
Ambar Köyü Merkez Kaya Mezarları
Tescil Durumu ve Sonrasında Alınmış Kararlar: Ambar Köyü Kaya 

Mezarları ve İşlikleri, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu 
22.05.2013-1393 Kararı ile I. Derece Arkeolojik Sit Alanı sınırları ve tescil 
fi şinin güncelleştirilmesi talebine ilişkin; güncellenen tescil fi şinin uygun 
olduğuna, 1/5000 ölçekli harita üzerine işaretlenen I. Derece Arkeolojik Sit 
sınırlarının uygun olduğuna, 2863 sayılı yasanın 17. maddesi gereğince,  
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun, Arkeolojik Sitler, 
Koruma ve Kullanma Koşulları Başlıklı 05.11.1999 gün ve 658 sayılı ilke 
kararının 1. maddesinde bahsedilen hususlar çerçevesinde belirlenmesine 
karar verilmiştir (Resim: 3).

Kaya Mezarı-2 (EY/EZ44-45-46)
Konum Bilgileri: 627246.412 – 4236739.604 / ED50 6° olarak tespit edilmiş, 

Ambar Köyü sınırları içerisindedir.

Mevcut Durum ve Özellikleri:
2018 kazı sezonu itibariyle Kaya Mezarı-2 olarak belirlenen yapıda 

belgeleme ve kazı çalışmaları yapılmıştır. Mezar Ambar Köyü merkezinde 
yer almaktadır ve kuzey-güney doğrultusunda, ana kayanın oyulmasıyla 
yapılmış ve tek odalı olarak düzenlenmiştir. Mezarda herhangi bir kline 
bulunmamaktadır. 

Kaya mezarının girişi güneyde yer almakta ve mezarın kapısına kadar 
olan kısımda 1.13x0.95 m. ölçülerinde bir platform yer almaktadır. Kaya 
mezarının ana odasına giriş bir kemer ile iki basamakla sağlanmaktadır. 
Birinci basamağın genişliği 0.21 m., uzunluğu 0.57 m. rıhtı ise 0.36 m, ikinci 
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basamağın genişliği 0.29 m., uzunluğu 0.36 m., rıhtı ise 0.34 m.dir. Tek odalı 
kareye yakın bir plana sahip mezar 2.82 x 1.73 m. ölçülerinde olup mezar 
odasının tabandan yüksekliği 1.49 m.dir ve mezar odası oval biçimdedir 
(Resim: 4).

Kaya Mezarı-3 (ET/EU43-44-45)
Kaya Mezar-3 olarak adlandırılan yapı Ambar Köyü merkezinde yer 

almaktadır, belgeleme ve kazı çalışmaları yürütülmüştür. Mezar, kuzeybatı-
güneydoğu doğrultusunda, ana kayanın oyulmasıyla yapılmış, tek odalı, 
arcosoliumlu beş klineli bir plana sahiptir. Mezar odasında yapılan çalışmalar 
sonucunda birisi batıdaki klinenin altında; diğeri ise kuzeydeki klinenin 
altında olmak üzere iki adet sanduka mezar ortaya çıkarılmıştır. 

Kaya mezarının girişi güneyde olup mezarın kapısına kadar olan kısımda 
genişliği 0.97 m., uzunluğu ise 2.22 m. ölçülerinde bir dromos yer almaktadır. 
Klineler ise mezar odasının kuzey, doğu ve batı duvarlarında yer almaktadır. 
Mezar odasının giriş kapısı, 1.00x0.52 m. ölçülerindedir. Kemerli giriş kısmının 
her iki yanına İon tarzı (plaster) sütunlar stilize olarak işlenmiştir. Girişin 
batısında yer alan sütunun eni 0.16 m., boyu 0.92 m.; girişin doğusundaki 
sütunda tahribat nedeniyle ölçüm alınamamıştır.

Mezar odasına giriş iki basamakla sağlanmaktadır. İlk basamağın genişliği 
0.25 m., uzunluğu 0.61 m., rıhtı ise 0.5 m.; ikinci basamağın genişliği 0.29 m., 
uzunluğu 0.47 m., rıhtı ise 0.32 m.dir. Tek odalı dikdörtgen bir plana sahip 
mezar odasının uzunluğu 4.49 m., genişliği 2.34 m., yüksekliği ise 1.83 m. 
ölçülerindedir. Batıda yer alan ilk klinenin genişliği 0.72 m., uzunluğu 1.85 m., 
klineden acrosoliuma olan yüksekliği 0.86 m.dir. Bu klinenin altında yer alan 
sanduka mezarının genişliği 0.37 m., uzunluğu 1.20 m., klineye olan yüksekliği 
0.45 m.dir. Batıda yer alan ikinci klinenin genişliği 0.62 m., uzunluğu 1.86 m., 
klineden acrosoliuma olan yüksekliği 1.00 m.dir. Kuzeyde yer alan klinenin 
genişliği 0.49 m., uzunluğu 1.62 m., klineden acrosoliuma olan yüksekliği 
0.90 m.dir. Bu klinenin altında yer alan sanduka mezar tahrip edildiğinden 
herhangi bir ölçüm alınamamıştır.  Doğuda yer alan girişteki ilk klinenin 
genişliği 0.66 m., uzunluğu 1.87 m., klineden acrosoliuma olan yükseklik 
0.85 m.dir. Doğuda yer alan ikinci klinenin genişliği 0.66 m., uzunluğu 1.82 
m., klineden acrosoliuma olan yükseklik 0.80 m.dir. Kaya mezarının duvar 
yüzeylerine çeşitli simgeler kazınmış, Doğu ve Batı duvarında ise kabartma 
şeklinde bir kadın fi gürü işlenmiştir. Doğu duvarındaki kadın fi gürünün 
ölçüleri; boyu 0.66 m., bel kısmı ise 0.10 m.dir. Batı duvarında yer alan 
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kadın fi gürü ise tahrip edilmiştir. Toprak-moloz ile kaplı kaya mezarında 
yer yer tahribatlar tespit edilmiştir. Mezar odasında yapılan çalışmalarda 
EU43-44/E/3-4 karelajlarında 1.00-1.20 m aralığında izole insan kemikleri 
ele geçirilmiştir (AAB). Yapı dışında yapılan çalışmalarda EU43-44/D2 
karelajlarında 0.62 m. derinliğinde İslami döneme tarihlenen bir adet bronz 
sikke ortaya çıkarılmıştır (AAA) (Çizim: 5, Resim: 5-7).

Kaya Mezar 4 (EZ/FA40-41-42)
Kaya Mezar-4 olarak adlandırılan yapı Ambar Köyü merkezinde yer 

almaktadır, yapıda belgeleme ve kazı çalışmaları yürütülmüştür. Mezar, 
doğu-batı doğrultusunda, ana kayanın oyulmasıyla yapılmış, tek odalı, 
arcosoliumlu üç klineli bir plana sahiptir. Kaya mezarının girişi doğuda, klineler 
ise mezar odasının kuzey, güney ve batı duvarlarında yer almaktadır. Mezar 
odasının giriş kapısı 0.77 x 0.58 m. ölçülerindedir. Tek odalı kareye yakın bir 
plana sahip mezar odası 2.07 x 2.11 m.dir. Kuzeydeki klinenin genişliği 0.68 
m., uzunluğu 1.78 m., klineden kemere olan yüksekliği 0.96 m.dir. Güneydeki 
klinenin genişliği 0.81 m., uzunluğu 1.81 m., klineden kemere olan yüksekliği 
0.95 m.dir. Mezar odasının batısında yer alan klinenin genişliği 0.77 m., 
uzunluğu 1.65 m., klineden kemere olan yüksekliği 0.89 m. ölçülerindedir.  

Mevcut haliyle köylüler tarafından tezek deposu olarak kullanılan 
mezar odasında yapılan temizlik ve kazı işlemleri sonucunda klineler ortaya 
çıkarılmış, fakat tabanda yer alan taş yığınlarının ve dolgu toprağın kaldırılma 
işlemi tamamlanamamıştır (Resim: 8-9).

Kaya Mezar 5 (EJ/EK39-40) 
2018 kazı sezonu itibariyle Kaya Mezarı-5 olarak belirlenen yapıda 

öncelikli olarak belgeleme ve kazı çalışmaları yapılmıştır. Mezar Ambar 
Köyü merkezinde yer almaktadır. 

KM-5 doğu-batı doğrultusunda, ana kayanın oyulmasıyla yapılmış, tek 
odalı, üç klineli ve arcosoliumlu bir plana sahiptir. Kaya mezarının girişi 
doğuda olup kapı yüksekliği 1.12 m., genişliği 0.78 m., klineler ise mezar 
odasının kuzey, güney ve batı duvarlarında yer almaktadır. Mezar odasının 
içinde tavanda muhtemelen içeriyi havalandırmak amacıyla sonradan 
yapılmış 0.48 x 0.45 m. ölçülerinde bir oyuk yer almaktadır. 

Mezar odasının giriş kapısı, 0.87 x 1.12 m. ölçülerindedir. Tek odalı kareye 
yakın bir plana sahip mezar 2.91 x 2.58 m. ölçülerine sahiptir. Batı yönünde 
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yar alan klinenin genişliği 0.64 m., uzunluğu 2.19 m., klineden kemere olan 
yükseklik 0.98 m’dir. Güney yönündeki klinenin genişliği 0.59 m., uzunluğu 
1.94 m. ve klineden kemere olan yükseklik 0.80 m., kuzey yönlü klinenin 
genişliği 0.61 m., uzunluğu 2.00 m., klineden kemere olan yükseklik 0.93 
m.dir. 

Mevcut haliyle köylüler tarafından tezek deposu olarak kullanılan mezar 
odasında yapılan temizlik işlemleri sonucunda  klineler ortaya çıkarıldı 
fakat tabanda yer alan taş yığınlarının ve dolgu toprağın kaldırılma işlemi 
bitirilememiştir. 

2018 kazı sezonunun sona ermesiyle birlikte kazı yapılan nekropol 
alanındaki yapıların korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmüş, kazı alanı 
kapatılarak çalışmalara ara verilmiştir (Resim: 10).

Çalışmanın Önemi
Diyarbakır’ın Roma Dönemi hakkında bugüne kadar kapsamlı herhangi 

bir araştırmanın ya da bilimsel danışmanlığımda yürütülen Zerzevan 
Kalesi dışında bir kazının gerçekleştirilmemiş olması, bölgenin söz konusu 
dönemleri hakkında bilgilerimizin oldukça kısıtlı olmasına neden olmuştur. 
Şehrin M.Ö. 69 yılında Roma hakimiyetine girmesinden, M.S. 639’da İslam 
orduları tarafından fethine kadar geçen uzun zaman dilimi de önemli 
eksiklikler içermektedir.  

Arkeolojik olarak bölgenin en zengin şehirlerinden olan Diyarbakır’da 
yapılacak Ambar Kazısı, Diyarbakır ve çevresinin tarihine ışık tutulacağı 
gibi, diğer kültürlerle olan etkileşimleri ortaya konulacak, ayrıca sonraki 
yıllarda gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara da anlamlı katkılar sunacağı 
muhakkaktır. 

Ambar kazı projesi kapsamında tespit edilen kültür varlıklarının su 
altında kalmadan, doğa ve insan tahribine uğramadan önce bilimsel olarak 
belgelenmesi son derece önemlidir. Ayrıca antik kaynaklarda belirtilen 
yerleşimler ve bunların lokalizasyonu konusunda da etkin veriler elde 
edilmesi son derece önemlidir.

Baraj bölgesinde yapılacak jeomorfoloji çalışmaları ile de alanın bölgesel 
ölçekte situasyonu, yerleşme ile bulunduğu doğal ortam arasındaki etkileşim 
topoğrafya, jeoloji-litoloji, jeomorfoloji, iklim, hidrografya ele alınıp doğal 
çevreden kaynaklanan avantajlar ve dezavantajlar belirlenecektir.
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Çizim 1: Ambar Kazısı, Nekropol Alanı.
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Çizim 2: Değirmen ve Kaya Konutu.

Çizim 3: Değirmen.
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Çizim 4: Kaya Konutu.

Çizim 5: Kaya Mezarı-3
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Resim 1: Değirmen

Resim 2: Kaya Konutu.
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Resim 3: Nekropol alanı havadan görünüm.

Resim 4: Kaya Mezarı-2.
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Resim 5: Kaya Mezarı-3.

Resim 6: Kaya Mezarı-3, mezar odası.
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Resim 7: Kaya Mezarı-3, kadın figürü.

Resim 8: Kaya Mezarı-4.
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Resim 9: Kaya Mezarı-4, mezar odası.

Resim 10: Kaya Mezarı-5.




