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2018 YILI BONCUKLU HÖYÜK KAZISI

Douglas BAIRD*
Gökhan MUSTAFAOĞLU

Andrew FAIRBAIRN

1. GİRİŞ
Boncuklu höyük arkeolojik kazıları bize çiftçilikteki gelişmenin erken 

Holosen avcıları için ev organizasyonu ve uygulamaları, çevre düzenlemesi, 
dinsel tören ve sembolizm bakımından ne anlama geldiğini görme ve ayrı-
ca, çiftçiliğin Bereketli Hilalden batıdaki noktalara yayılmasını anlama şansı 
vermektedir. Boncuklu’nun Çatalhöyük’ün doğrudan öncülü gibi gözüktü-
ğü ve sadece 9,5 km kuzeyinde yer aldığı düşünüldüğünde, dinsel ve sembo-
lik uygulamalar özellikle ilgi çekicidir. Erken Neolitik topluluklarının önemli 
özelliklerinden biri olan ritüel ve sembolizmin gelişiminin izleri ve ev içi ve 
ev dışı günlük yaşam pratiklerini anlamaya yönelik çalışmalar, Boncuklu Hö-
yük’te 2018 yılı kazılarında ana araştırma konularını oluşturmuştur1.

2018 Kazı Sezonu
2018 yılı Boncuklu Höyük kazıları 23 Temmuz - 18 Eylül tarihleri arasında 

sürdürülmüştür. Çalışmalar, P açması, M ve nispeten yeni bir alan olan R 
açması olmak üzere 3 açmada yapılmıştır. P açmasında kazdığımız evlerdeki 

* Prof. Dr. Douglas BAIRD, (Kazı Başkanı) Liverpool Üniversitesi Arkeoloji Bölümü. Liverpool/İN-
GİLTERE.

 Dr. Öğretim Üyesi Gökhan MUSTAFAOĞLU, (Kazı Başkan Yardımcısı) Zonguldak Bülent Ecevit 
Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü. Prehistorya A.B.D. Zonguldak/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Andrew FAIRBAIRN, Queensland Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi-Queensland/
AVUSTRALYA.

1 Ekibimiz 2018 yılı kazı sezonunda Liverpool, Queensland, Londra, Hace  epe, Ege, İstanbul ve 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi uzman ve öğrencilerinden oluşmuştur. Kendilerine kazı sü-
resince vermiş oldukları katkı için teşekkür ediyoruz.

 2018 kazı sezonu sponsorları ve fon sahiplerine: Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü; Liverpool 
Üniversitesi; Queensland Üniversitesi; Wainwright Fonu, Oxford; Saha Araştırmaları Enstitüsü. 
Sürekli destekleri için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Konya Müzeler Müdü-
rü Yusuf Benli’ye, Konya Koruma Kurulu’ndan bakanlık temsilcimiz Enver Akgün’e göstermiş 
olduğu ilgi ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Yeniden yapılan deneysel evler ve 
Neolitik bahçe için BIAA’nın bağış toplanmasıyla desteklenen sponsorlarımıza: Stevenson Ailesi 
Yardım Vakfı, Aurelius Yardım Vakfı, Robert Kiln Yardım Vakfı, Charlo  e Bonham-Carter Yardım 
Vakfı, Dile  anti Derneği ve birkaç bireysel bağışçımıza teşekkür ederiz.
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ev içi faaliyetler ve yapı içindeki ritüel ve sembolizm uygulamalarının ne-
ler olduğunu anlamanın yanı sıra yapısal özelliklerini de anlamaya yönelik 
çalışmalar yapılmıştır. M açmasında, ise yapılar dışında kalan açık alanları 
ve standart olmayan evler üzerinde yoğunlaşılmıştır. M açmasında, muhte-
melen höyüğün tam yerleşim dizisini anlamaya yönelik olarak hedeflediği-
miz sondaj niteliğindeki kazılar sürdürülmüştür. R açmasında 2015 yılındaki 
yapmış olduğumuz jeofizik araştırmanın sonucunda ortaya çıkan büyük bir 
yapı anomalisinin arkeolojik delillerini anlamak için kazılarımızı bu açmada 
da sürdürmüş bulunmaktayız. 

Hane Arkeolojisi
Boncuklu yapılarının tipik özelliklerini gösteren 21 numaralı yapıda kazı 

çalışmalarını sürdürdük. P açmasında yer alan 21 No.lu yapı, kirli alan olarak 
isimlendirdiğimiz mutfak alanlarının kullanımını anlamamıza olanak sağla-
maktadır. Çalışmalarımızda Ana “temiz” zemin alanlarının aksine, mutfak 
alanının çok daha fazla sıklıkta zeminlerin tekrarlanan bir şekilde yamalan-
dığı ya da onarıldığı görülmüştür. Örneğin bu yıl, ana ocağın güney ve kuze-
yindeki alanlarda çok sayıda yamalı alan kazılmıştır. Yapının iskân dizisinin 
ikinci yarısında uzun sürdüğünü düşündüğümüz yapısal bir özellik şaşırtı-
cıdır. Bu, bina duvarının iç yüzüne karşı ocağın kuzeyinden inşa edilen bir 
yapıydı. Bu özellik bir dizi yıkılmış kerpiç ile belirgindir ve iç kısmı da kerpiç 
tuğlalarla doludur. Bu karmaşık yapının fonksiyonu hakkındaki gözlemleri-
mize göre binanın kullanımının son yıllarında karmaşık bir yaşam ve iskân 
serileri olduğu görülmektedir. Evin terkedilme sürecine yakın yapının dış 
kenarına yerleştirilmiş küçük direkler dizilerinin üst kenarı birkaç sıva yüze-
yine sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu yapının hem bir çöp alanı hem de bir çeşit 
tezgâh olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Açık Çöplük Alanlar
Standart Olmayan Yapılar
Bu yıl, daha önce M açmasında kazmış olduğumuz ve daha önceki bir 

evreye işaret eden, standart olmayan ‘hafif’ yapılardan muhtemelen mutfak 
veya günlük zanaat aktivitelerinin gerçekleştirildiği yapının başka bir örne-
ğini bulduk. Bu yapının ayakta kalan duvarları yoktu ve bir dizi şistli zemin, 
birden çok kazık izi ve bazı çukurlarla karakterizedir. İlk defa bu yapılardan 
biriyle ilişkili insan kalıntılarının kanıtını bulduk; yapı içinde bir çukurda, 
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küçük bir çocuğun kafatasının parçalarını bulduk. Bunun konvansiyonel 
mafsallı bir sondaj değil, açık alanlarda bulduğumuz gömü uygulamalarına 
daha çok benzeyen sadece birkaç kafatası elementi olduğu dikkate değerdir. 
Bu yapıların kullanımında ilginç bir başka ayrım olarak bu binalarda da gö-
müyle ilgili ritüel pratiklerin yapıldığı düşünülmektedir.

M Açması Geç Çöplük Alanı
M açmasındaki orta tabaka çökellerinin son evrelerinde bir dizi yapısal 

unsur ve çökelti kazdık. Bunlar, hafif yapıdan önceki bir aşamaya işaret eden 
kamışların fitolitler (silisleşmiş bitki hücreleri) şeklinde korunduğu, büyük 
çok fazlı ocakları içeriyordu. Bu açık alanlarda ayrıca büyük direk çukurları-
nın ve sepet yerleştirilmiş tabanlar tespit edilmiştir. Bu ocakların güneyinde 
bir dizi geniş ara tabakalar, sığ çukurlar ve erozyon sonucu oluşmuş oluklar 
da mevcuttur. Açık alanın güneydoğusunda geçmiş yıllarda taşlaşmış insan 
dışkısı (koprolit) tespit ettiğimiz “tuvalet” alanını kazmaya devam ettik. Bu-
rada daha kapsamlı olan kazılarımız, bu kamusal tuvalet alanının büyük bir 
sığ oyuk içinde oluşturulduğunu ve muhtemelen sazlıklar veya sazlar olan 
bitki materyalleriyle kaplı olduğunu anlamamıza izin vermiştir. Periyodik 
olarak insan dışkılarının birikiminden sonra bu tortular, muhtemelen hijyen 
amaçlı olarak benzer bitkisel materyaller ile kaplanmıştır. Genel olarak oyuk 
çok derin değildir buna rağmen oldukça küçük olan bu bölümde yüzlerce 
koprolit kazılmıştır (Resim: 1). Dolayısıyla, bu buluntu alanında tespit ettiği-
miz kanıtlar en eski tasarlanmış bir tuvalet örneklerinden birine işaret etmek-
tedir. Şaşırtıcı bir şekilde bu yıl P ve R açmalarında da insanların kullandığı 
tuvalet alanları bulduk, bu nedenle bu bölgeler, sitenin merkezinde yer alan 
açık alanlarda tespit ettiğimiz tuvalet alanları ile benzer işlevler göstermesi, 
insanın en temel ihtiyaçlarını gidermede seçici davranmadığının bir göster-
gesi olmalıdır. 

Tabii ki, tuvalet alanı içinde tespit edilen insan koprolitleri geçmiş diyet-
ler hakkında zengin bir bilgi kaynağıdır. Queensland Üniversitesi’nden Luke 
Reynolds, bitki tüketimini göstermeye yardımcı olmak için olası nişasta içe-
riği üzerinde araştırmalara başlamış bulunmaktadır. Bournemouth Üniver-
sitesi’nden Michelle Feider tarafından yapılan araştırmalarda ise şimdiden 
koprolitler içinde balık ve amfibi kalıntılarının bulunduğu tespit edilmiştir. 
Bu veriler neolitik Boncuklu insanlarının beslenme yapıları ve besin ekono-
mileri ile ilgili oldukça değerli bilgiler vermektedir.
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M Açması Daha Erken Çöplük Alanı
M açmasının batı tarafında, bu açık alanda organik malzemenin genel bi-

rikimini temsil eden bir dizi ince sıkışmış çöp birikimi açığa çıkarılmıştır. Bu 
bölgenin kuzey-doğu kısmında, oldukça çok tekrarlayan bir takım aktiviteyi 
temsil eden bir dizi çok ince sıralı killi, koyu gri küllü silt ve ince beyaz kül biri-
kim serileri de kazılmıştır. Şimdiye kadar bu özellikleri gösteren yüzlerce ince 
tabakanın bu sınırlı alan içinde birikmiş olduğu tahmin edilmektedir. Şimdiye 
kadar, bu alandaki en erken çökeltilerden bazılarına ulaşılmıştır. Bu şekilde 
en erken yerleşim safhalara ait aktivitelere yönelik izler de tespit edilmiştir. 
Fitolitle kaplı çukurlar sınırlı alana yoğun bir şekilde dağıtılmıştır. Bunların 
kenarları etrafındaki payeler, kil kaplı tabanları olan küçük ocaklar ve bir dizi 
temiz sıvalı oval çukurlarla karakterize edilir. Bunlar, bir dizi farklı özellikler 
gösteren açık alanda ateş yakma-pişirme aktivite izleri olarak yorumlanmıştır.

Gömüler/Mezarlar
Boncuklu Höyük’te açık alanlarda insan kemikleri bulunan kısımlarda 

kazılara devam edilmiştir. P açmasında baş ve vücudu aşı boyasıyla kaplı kü-
çük bir çocuğun gömüldüğü (Resim: 2) ve obsidiyen aletlerin mezar hediyesi 
olarak ele geçirildiği bir mezar kazılmıştır.

R Açması
R açmasında büyük bir binanın olası varlığı araştırılmaya devam edilmiş-

tir. Daha üst seviyede yer alan geç dönem tabakaları kazılarak kaldırıldıktan 
sonra çöplük birikintisinin içinde dış ocak tespit edilmiştir. En erken yapısal 
döküntü tabakasının altında alışılmadık kalınlıkta alçı ile sıvanmış taban iz-
leri tespit edilmiştir. Bu nedenle 2019 yılında R açmasında sürdürmeyi plan-
ladığımız kazılarla kendine özgü özellikler gösteren bu yapının yayılımı ve 
işlevi anlaşılmaya çalışılacaktır.

2. DENEYSEL ARKEOLOJİ 
2018 yılı deneysel arkeoloji çalışmaları Dr. Gökhan Mustafaoğlu tarafın-

dan yönetilmiştir.

Neolitik Evlerin Yapımı
Boncuklu Höyük’te Neolitik bir köy ortaya çıkıyor. 2018 kazı sezonunda 

büyük bir “Neolitik” inşaat faaliyeti programı başlattık. Bu, BIAA (İngiliz 
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Arkeoloji Enstitüsü) fonu tarafından finanse edilen iki Neolitik evin inşası 
tamamlanmış ve daha önceki yıllarda yapmış olduğumuz 1 ve 2 numaralı 
kerpiç evlere dâhil olarak gerçek bir Neolitik köy oluşturmaya başlanmıştır. 
Bu inşaat çalışmaları deneyimlerimizi bilgiyle zenginleştirmek ve arkeolojik 
bilgiyi test etme amacı taşımasının yanı sıra ziyaretçileri bilgilendirmek ve 
onların deneyimlerini arttırmayı da amaçlamaktadır. 

Bu yıl yeniden yaptığımız iki ev daha önce kazdığımız büyük boyutlu 
evlerin ve daha hafif, standart olmayan evlerin nasıl inşa edildiğini daha iyi 
anlamamızı sağlamayı amaçlamaktadır. Yeniden inşaat faaliyetleri süresince 
anlaşılması gereken en önemli zorluklardan biri, daha büyük boyutlardaki 
yapıların çatı taşıma sistemlerinin nasıl olması gerektiği idi. 6 m uzunluğun-
da 5 m genişliğinde bir bina inşa edildi (Resim: 3). 

Dr. Gökhan Mustafaoğlu, kerpiç binalar konusunda deneyimli yerel ustalar 
ile fikir alışverişinde bulunarak (bu şekilde aynı zamanda etnolojik bilgiler de 
deneyimlenmektedir), binanın merkezine yerleştirilebilecek en kalın, en uzun 
kirişleri kullanarak, makul bir çözümün ne olduğunu test etmek istedi. 5 m. 
genişliğinde, ancak nispeten ince duvarlarda kiriş ağırlığını azaltmak için bi-
naların daha dar uçlarında daha ince kirişler kullanılmış ve bu çatı sisteminin 
başarılı bir sonuç verdiği görülmüştür. Oval evlerin yapısal avantajları da -kiriş 
kalınlığı ve uzunluğu göz önünde bulundurulduğunda- test edilmiştir.

Standart olmayan yapı ise standart kerpiç yapılara göre ölçüleri daha kü-
çüktür (Resim: 4). Öncelikle yapının sınırları belirlenmiş ve yarım aya benze-
yen şeklinin etrafı direk çukurları açıldıktan sonra içlerinde direkler yerleşti-
rilmiştir. Daha sonra arkeolojik verilerden gözlemlendiği gibi bu şeklin etrafı 
tek sıra yatay kerpiç ile çevrelenmiştir. Böylece içeri su veya benzeri şeylerin 
girmesi engellenmiş oldu. Bu işlemi takiben saz ve dallarla örme işlemi de-
vam etmiş ve üzeri çamurla sıvanmıştır. Çatı ise eğimli olarak dal kamış ve 
çamur örtüyle kaplanmıştır. Taban, kil ve organik kalıntılarla karakterize edi-
len bir sıva ile sıvandıktan sonra içine bir ocak çukuru açılmıştır. Yapılan de-
neysel ateş yakma çalışmalarıyla, dumanın oldukça başarılı bir şekilde açık 
bırakılan giriş kısmından çıktığı gözlemlenmiştir. Günlük zanaat aktiviteleri 
ve yemek pişirme amaçlı kullanıldığı düşünülen bu standart olmayan yapı-
ların işlevselliğini anlamak için daha fazla sayıda uygulamayı 2019 yılı kazı 
sezonunda yapmayı planlamaktayız. 

Ağaç Dikmelerin Yerleştirilmesi
Neolitik evlerin içlerinde yaşamları boyunca taşıma direklerinin düzenli 

aralıklarla tabanlara yerleştirildiklerini ve daha sonra bu pozisyonlarının sık-
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lıkla değiştirildiğini biliyoruz. Deneysel olarak gözlemlemek istediğimiz ise 
bu işlemin ne kadar kolay veya zor olabileceği yönündeydi. Bu nedenle, de-
neysel ev 1’de bir direk yerleştirmek için deneyler yaptık. Gerekli derinlikte 
ve genişlikte delik kazıldı ve direği bir açıda deliğe yerleştirip daha sonra çatı 
kirişi altında pozisyonlandırıldı. Bu işlemin çatıyı oldukça iyi desteklediği 
anlaşılmıştır. Süreç, öngördüğümüzden daha kolay olarak gerçekleştirilmiş 
ve dikmelerin yapıların içlerine yerleştirilip-değiştirilme sıklığını anlamamı-
za da olanak sağlamıştır.

Neolitik Bahçe
Ayrıca, deneysel çalışmalarımızın bir parçası olarak, özellikle daha az so-

mut arkeobotanik ve çevresel kanıtların analizleriyle ilgili bazı sonuçlarımızı 
gelen ziyaretçilere daha iyi gösterebilmek için, Neolitik çevresel ortamın bir 
kısmını, tarımsal ve doğal haliyle yeniden inşa etmeyi amaçladık ve buna yö-
nelik çalışmaları 2018 yılında başlattık. Bu nedenle, Neolitik bir bahçe geliş-
tirmeye başladık. Bu, Neolitik’te yetiştirilen tahıl türlerinin küçük bir bahçe 
içinde gösterilmesini kapsamaktadır. Ayrıca, Neolitik, yabani badem, çitlem-
bik ve melengiç gibi bitkileri yapay olarak oluşturduğumuz tepeye diktik 
(Resim: 5). Buna ek olarak, Neolitik boncuklu insanları tarafından, yakıt, 
gıda, inşaat malzemesi, hasır ve sepetçilikte kullanılan (Neolitik çevre için 
bazı kanıtlara sahip olduğumuz) sulak alan bitkilerini içerecek ufak boyut-
lu bir gölet/havuzu 2019 yılı kazı sezonunda “Neolitik Bahçe” sınırları içine 
yapmayı planlamaktayız. 
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NİF (OLYMPOS) DAĞI ARAŞTIRMA VE KAZI PROJESİ:
2018 YILI KAZISI 

Elif Tül TULUNAY*
Müjde PEKER

Daniş BAYKAN
Dinçer Savaş LENGER

Mustafa BİLGİN
Ceren BAYKAN

İzmir ili Nif Dağı Kazısı 2018 yılı 13. Sezon çalışmalarımız, 09 Temmuz - 
16 Ağustos 2018 tarihlerinde, “Birinci Derece Arkeolojik Sit” tescilli dört kazı 
alanımızdan Karamattepe, Ballıcaoluk ve Dağkızılca mevkilerinde kısa süreli1 

*  Prof. Dr. Elif Tül TULUNAY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik 
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi, İnönü Cad. SÜMKO Sitesi M 6 A Blok Daire 15, 
34736 Kozyatağı - İstanbul / TÜRKİYE, e-posta: e  ulunay@gmail.com

 Doç. Dr. Müjde PEKER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik Arkeo-
loji Ana Bilim Dalı, 34134 Lâleli - İstanbul / TÜRKİYE, e-posta: pekermujde@gmail.com 

 Prof. Dr. Daniş BAYKAN, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Klâsik Arkeo-
loji Ana Bilim Dalı Balkan Yerleşkesi 22100 Edirne / TÜRKİYE, e-posta: danisbaykan@gmail.com 

 Doç. Dr. Dinçer Savaş LENGER, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eski 
Çağ Tarihi Ana Bilim Dalı, Dumlupınar Bulvarı 07058 Antalya / TÜRKİYE, e-posta: dinsavlenger@
gmail.com

 Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİLGİN, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü 2. Eğitim Binası, 03200 Afyonkarahisar / TÜRKİYE, 

 e-posta: bilginarkee@gmail.com
 Öğr. Gör. Ceren BAYKAN (M.A.), Trakya Üniversitesi ETBMYO Mimari Restorasyon Programı 

Sarayiçi Yerleşkesi 22100 Edirne / TÜRKİYE, e-posta: cerenbaykan@gmail.com 
1 İzmir (Smyrna) Körfezinin doğusunda, Kemalpaşa, Torbalı, Buca ve Bornova ilçelerinin ortak sı-

nırları çevresinde konumlanan NİF (Olympos / Kemalpaşa) Dağı’nın yeri ile arkeolojik yerleşim 
ve nekropolis alanlarını gösteren haritalar için bkz. Resim: 1 a - b - c; Tulunay 2012b, s. 81 ve s. 94 
Resim: 1 a - b; Tulunay 2009, s. 422 Resim: 1; Tulunay 2007, s. 357 Resim: 1 ve Tulunay 2006, s. 195 
Resim: 1 (Tulunay 2019, s. 603 Dpn. 1; Tulunay 2018, s. 301 Dpn. 1; Tulunay 2017, s. 331 Dpn. 1; 
Tulunay 2016, s. 383 Dpn.1; 2015a, s. 695 Dpn.1; Tulunay 2014, s. 343 Dpn.1; Tulunay 2013, s. 233 
Dpn.1; Tulunay 2012a, s. 147 Dpn.1; Tulunay 2011, s. 405 Dpn.1). 

 2018 yılı İzmir İli Nif Dağı Kazısı hazırlıkları çerçevesinde, 05 - 08 Temmuz 2018 tarihlerinde Torbalı 
ilçesi Dağkızılca mahallesindeki Nif Dağı Kazı Evi, gerekli tamirat ve eksiklikler tamamlandıktan 
sonra; temizlenip, laboratuvar, bilgisayar odası ve kütüphanesi düzenlenerek, çalışma ve konakla-
maya hazır hale getirilmiş; 09 Temmuz Pazartesi günü İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ziyaret 
edilmiş; Bakanlık Temsilcisi Metin Ağrak, İzmir Arkeoloji Müzesi araştırmacısı Sevim Acarsoy ve 
Kazı Başkanı Prof. Dr. Elif Tül Tulunay tarafından, Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Müjde Peker’in 
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gerçekleştirilmiştir2. 

de katılımıyla, Kazı Depoları açılarak tetkik edilmiştir. Nif Dağı’ndaki kazı alanları da aynı gün Ba-
kanlık temsilcisi, Kazı başkanı ve ekip üyelerince gezilerek incelemiş ve fotoğrafl anmıştır. 

 Nif Dağı’nda 2018 yılı jeofi zik araştırma, sondaj, kazı ve koruma-onarım çalışmaları, Birinci Dere-
ce Arkeolojik Sit tescilli dört kazı alanımız olan Karama  epe, Ballıcaoluk, Dağkızılca ve Başpınar 
mevkilerinde gerçekleştirilmiştir. Başpınar mevkiinde, dıştan köşeli içten yuvarlak tek apsisli bü-
yük yapı (A Yapısı), üç apsisli, tabanı opus sectile döşemeli kilise (B Yapısı) ve güneyindeki kü-
çük şapelden (C Yapısı) oluşan Bizans Yapı Kompleksi, üzerinde yer aldığı parselin kamulaştırma 
işlemleri 2017 yılında tamamlanmış olmasına rağmen; özellikle A Yapısı’nın duvarları freskli iç 
kısmını kazabilmek için gerekli olan kurul onaylı Koruma Çatısı Projesi’nin hâlâ uygulanamamış 
olması nedeniyle, 2018’de yine kazılamamıştır. Bu alanda sadece ot temizliği yapılmış ve mimariyi 
örten jeotekstil, gereken kısımlarda yenilenmiştir

 Maalesef Türkiye’deki birçok ören yerinde olduğu gibi Nif Dağı’nda da kültür varlıklarımıza çok 
zarar veren kaçak kazılar yapılmaktadır. Jeofi zik araştırma ve arkeolojik kazılara devam ederek 
mevcut kültür varlıklarımızı yok edilmeden belgeleyip koruma altına almak amacıyla önerdiği-
miz sit, çit ve çatı projelerimizin bir an önce gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2 2018 yılı Nif Dağı Kazısı, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü’nün 20.06.2018 / 94949537-160.01.01-E.525171 tarih / sayılı izni ve 19.06.2018 / 94949537-
160.01.01.(35) - 520715 tarih / sayılı Kazı ve Sondaj Ruhsatnamesiyle, 19.02.2018 tarih ve 2018 / 
11466 sayılı BKK ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına ve ödeneğiyle, 09 Temmuz - 16 Ağustos 2018 
tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Kazımıza sağlanan destek için teşekkür ederiz. 

 Kazı çalışmalarını yürüten ve buluntularını değerlendiren bilimsel ekibimizde görev üstlenen 50 
kişinin isimleri, unvanları ve bağlı oldukları kurumlar, uzmanlık alanlarına göre şöyledir: 

 Klâsik Arkeologlar: Prof. Dr. Elif Tül Tulunay (Kazı Başkanı) - İÜ emekli; Doç. Dr. Müjde Peker 
(Başkan Yardımcısı) - İÜ; Doç. Dr. Daniş Baykan (Metal Eserler Uzmanı) - TÜ; Doç. Dr. Dinçer Sa-
vaş Lenger (Nümismat) - AKÜ; Dr. Mustafa Bilgin (Antik Keramik Uzmanı) - PAÜ; Dr. Selma Gün 
(Antik Mimarî Uzmanı); Pınar Bilgin - PAÜ; Zehra Ceylancı - SÜ; Fırat Girengir - TÜ; İlkay Gizem 
Önem - İÜ; Eylem Özdemir - PAÜ; Kübra Selcik - PAÜ; Haci Yağuzluk - TÜ; Saimcan Sidar - İÜ; 
Bizans Uzmanı Sanat Tarihçisi: Dr. Öğr. Üyesi Muhsine Eda Armağan (Mimarî ve Plastik) - UşakÜ; 
Koruma-Onarım Uzmanları: Öğr. Gör. (M.A.) Ceren Baykan - TÜ; Restoratör Teknikeri İrem Buse 
Kır - TÜ; Jeodezi (Harita) Mühendisleri: Zeynep Özege (M. A.); Damla Kumbasar - OMÜ; Kadir 
Can Öncül; Okan Özege; Jeodezi (Harita) Teknikeri: Mert Özger; Jeofi zik Mühendisleri: Prof. Dr. 
Hakan Hoşgörmez - İÜ; Doç. Dr. Hakan Alp - İÜ; Dr. Öğr. Üyesi Oya Tarhan Bal - İÜ; Dr. Öğr. 
Üyesi Okan Tezel - İÜ; Mimar: Beyza Özyürek - OGÜ; İstatistik Uzmanı - Arkeoloji Öğrencisi: Öğr. 
Gör. Dr. Tutku Tuncalı Yaman; Öğrenciler: 

 Işıl Acar - İTÜ Mimarlık; Elif Akgümüş - TÜ Koruma ve Onarım; Yiğit Kaan Alpaslan - İÜ Jeofi zik; 
Rabia Armutçu - TÜ Koruma ve Onarım; Mert Ceylan - İTÜ Mimarlık; Aybeniz Çalışkan - İTÜ 
Mimarlık; Merve Çelikbilek - YTÜ Mimarlık; Cansu Çilden - İTÜ Mimarlık; Deniz Çit - İÜ Klâsik 
Arkeoloji; Ali Hamza Demirtaş - MSGSÜ Klâsik Arkeoloji; Ezgi Başak Filoğlu - İÜ Jeofi zik; Sanem 
Güney - DüzceÜ Klâsik Arkeoloji; Yaren Gürdamar - İÜ Jeofi zik; Şehriban İçten - TÜ Koruma ve 
Onarım; Mehtap Kaçar - İÜ Klâsik Arkeoloji; Buket Özkılınç - İTÜ Mimarlık; Öznur Sümengen 
- İTÜ Mimarlık; Özgün Öykü Şanlı - İÜ Koruma ve Onarım; Damla Üstünel - MSGSÜ Klâsik Ar-
keoloji; Feyza Hacer Vardar - TÜ Klâsik Arkeoloji; Ekrem Mehmet Zeren - İÜ Jeofi zik ve Bakanlık 
Temsilcisi: Metin Ağrak - Adana Müzesi Klâsik Arkeolog.

 2018 yılında Nif Dağı Kazı Evi’nde sosyal etkinlik gerçekleştirilememiş, yalnızca okçuluk çalışma-
larına devam edilmiştir. 

 Geçen on üç yılda bize destek olan kurumlara, kazımıza sağlanan olanaklara, özveriyle çalışan 
Bakanlık temsilcisi ve ekip üyelerimize, etkinliklerimize katılan ve kazımızı ziyaret eden herkese 
içten teşekkür ederiz. 



................................................................................................................  13

KARAMATTEPE
Elif Tül TULUNAY

Nif Dağı’nda 2018 yılının ilk arazi çalışmalarına, 09 Temmuz Pazartesi 
günü Karamattepe Geometrik / Arkaik Yerleşim - Hellenistik Nekropolis ala-
nında başlanmıştır. Kazı alanının, öncelikle durumu incelenmiş ve güneyi ile 
doğusunda kazılması planlanan açmalarda ot temizliği yapılmış; jeotekstil 
örtüler kaldırılmış; tüm araziye harita mühendislerince memleket koordinat 
sistemine göre karelaj oturtulmuştur. Karelajda, 10x10 m.lik plankarelerin sol 
alt (güneybatı) köşelerine numaralı kırmızı kazıklar çakılmış; her plankare, 
sol üst köşeden başlayarak saat yönünde (a - d harfleriyle) 5 x 5 m.lik dörder 
açmaya bölünmüştür. 

Karamattepe’de 2018 yılında 6 yeni açmada çalışılmıştır (Resim: 1 d, Re-
sim: 2 ve Resim: 3): Güneydeki V 33 a ve V 33 b ile doğudaki AB 32 a açmaları 
tamamen kazılmış; AB 31 a, AA 32 b ve AB 32 b açmaları ise mali olanaksızlık 
nedeniyle kazının kapatılması zorunluluğundan tamamlanamamıştır. 

Alanın güney-güneybatısındaki V 33 a ile V 33 b açmalarında (Resim: 2 
a - b), döküntü taşlar arasında doğrultu veren yan yana birkaç taş sırası dı-
şında düzgün mimari kalıntı tespit edilememiş; fakat çıkan taşların çizimi 
yapılarak genel plana aktarılmıştır. Ayrıca çalışılan açmaların ve tüm alanın 
genel hava fotoğrafları da çekilmiştir. V 33 a açmasında 1 adet (Resim: 3 f), V 
33 b açmasında ise 5 adet olmak üzere iki açmada toplam 6 adet demir ok ucu 
(Tip 1) bulunmuş olup, önceki yıllarda Karamattepe’ye güneyden bir saldırı 
(Pers istilâsı?) olduğu fikrini desteklemektedir. V 33 b açmasında bronz bir 
“saç spirali” de bulunmuştur (Resim: 3 g). Bu açmalarda ayrıca çok miktarda 
cüruf, birkaç çivi ve az sayıda keramik parçası da ele geçirilmiştir.

Alanın doğusunda kazılan AB 32 a açmasının kuzeyinde bir yay oluşturan 
ve AB 31 d açmasında devam edebileceği düşünülen taşlar açığa çıkarılmış-
tır (Resim: 2 c - d). Bu taşların arasında, küllü; açma kesitinde ise, kırmızı 
renkli toprak tespit edilmiş ve örnek alınmıştır. Açmanın kuzeybatı kesitinde 
(Resim: 2 e) ve kuzeybatısındaki taşların arasında, kısmen tümlenebilecek 
kaplara ait keramik parçaları bulunmuştur. Bunlar, 2019 kazı sezonunda te-
mizlenip, değerlendirilecektir. AB 32 a açmasında ayrıca 5 adet demir ok ucu 
(3 Tip 1 + 2 Tip 2) ile birkaç demir çivi ele geçirilmiştir (ok ucu Tip 1 örneği 
için bkz. Resim: 3 h; ok ucu Tip 2 örneği için bkz. Resim: 3 i). 

AB 32 a açmasının doğusundaki AB 32 b açmasının sadece batı yarısında 
çalışılmış (Resim: 3 a); açma genelinde kazma ile inilen ikinci seviyede (yak-
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laşık 15 - 20 cm. derinliğinde) kepir (marn) tabakası ortaya çıkmış ve açmada, 
yalnızca güneybatıda kepire oyulmuş iki adet yuvarlak çukur bulunmuştur 
(Resim: 3 b).

Karamattepe kazı alanının doğusundaki AA 32 b açmasının ise doğu yarı-
sında çalışılmış; kazma ile üç seviye (yaklaşık 20 - 25 cm. derinliğe) inildikten 
sonra ana kayaç olan kepire (marn) ulaşılmıştır (Resim: 3 c). Açmanın güney 
kesitinde AA 32 c açmasına doğru, güneybatı kesitinde açmanın kazılmamış 
batı yarısına doğru devam ettiği düşünülen taşlar ortaya çıkmıştır (Resim: 3 
d). Açmanın kuzeydoğusunda, yuvarlak oluşturan taşların ortasında, parça-
lar halinde bir kap (Resim: 3 e); hemen güneydoğusunda ise başka bir kaba 
ait keramik parçaları; AA 32 b açmasının kazılan kısmında ise keramik yanı 
sıra bir stylos (Resim: 3 k) ile cüruf ve demir objeler bulunmuştur.

Karamattepe 2018 çalışmalarında jeofizik (manyetik ve elektrik) araştır-
malar da yapılarak, özellikle alanın kazılmamış doğu ve kuzey kesiminde 
yapı / mezar izleri aranmıştır. Jeofizik verilerine göre çalışmalar 2019 kazı 
sezonunda yapılacaktır.

Karamattepe’de 2006 - 2018 yıllarında kazılarla gün ışığına çıkarılan koru-
nagelmiş mimarî (Geometrik / Arkaik yapı temellerine ait taş sıraları ile kuru 
duvar örnekleri) ve mezarlar (Erken Hellenistik Dönem’den itibaren 75 yıl ka-
dar kullanılan nekropolisteki inhumasyon ve kremasyon mezarların buluntu 
konteksti ve keramik tarihlendirmeleri) gözetilerek, evrelere göre incelendi-
ğinde, özellikle batı ve güneybatıda Geç Geometrik, orta kısımda ise güney-
doğudan kuzeybatıya bir hat üzerine sıralanmış Arkaik yapılaşma görülmek-
tedir (Resim: 1 d). Klâsik Dönemin temsil edilmediği Karamattepe’nin Hel-
lenistik mezarları ise, Geometrik ve Arkaik mekânlar içine veya bunlardan 
alınan taşlarla oluşturulmuş dairesel düzenlemeler ortasına yapılmışlardır.

Keramik
Mustafa BİLGİN

Karamattepe’de geçmiş yıllarda bulunan, dağlık kesimdeki bir yerleşimin 
Geometrik ve Arkaik Dönem kullanımına ışık tutan keramik, alanın Geç Ge-
ometrik Dönem’den itibaren iskân edildiğini ve M.Ö. 6. yüzyılın ortalarında 
terkedildiğini göstermektedir. 2018 kazı sezonunda ele geçen örnekler de bu 
görüşü destekleyecek niteliktedir.

Değerlendirmeye alınan keramik içinde, Geç-Sub Geometrik Döneme ait 
NİF.18.K.11 buluntu numaralı ilk örnek, kotyle-krater olarak tanımlanan kaba 
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ait ağız kenarıdır. Çapı 30 cm. olan ve daha çok şarap karıştırmak için kulla-
nılan kaba ait parçanın hamur rengi koyu bejdir. Günümüze ulaşabilen bölü-
mü siyah astarlı olup herhangi bir bezemesi yoktur (Resim: 4 a). 

Aynı döneme ait diğer bir örnek ise NİF.18.K.18 buluntu numaralı kotyle 
parçasıdır. Az oranda korunabilen ağız kenarı üzerinde dışta üç adet bant 
bezeme yer almaktadır. Bu bezemenin altında, üstten ve alttan bantlarla sı-
nırlanan dar bezeme frizi içinde, hafif bir açıyla sağa doğru yatık, birbirine 
paralel kısa çizgiler görülmektedir (Resim: 4 b).

Çalışmalarda tespit edilen NİF.18.K.23 buluntu numaralı ağız kenarı içte 
ve dışta bant bezemeli tabak parçası (Resim: 4 c) ile NİF.18.K.15 numaralı 
dışa kalınlaştırılmış ağız kenarı kırmızı bant bezemeli amphora/hydria parçası 
(Resim: 4 d), M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı - 6. yüzyılın ilk yarısına aittir. 

Karamattepe’de M.Ö. 7. yüzyılın ikinci - 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlendi-
rilen diğer bir buluntu grubunu çömlekler oluşturmaktadır. Bir yapı ile iliş-
kilendirilemeyen çömlek parçaları, geçmiş yıllarda tespit edilen kontekst bu-
luntularına göre Geç Geometrik Dönemden itibaren Arkaik Dönem boyunca 
kullanılmıştır. NİF.18.K.06 numaralı ağız-gövde kenarı parçası bunlara iyi bir 
örnektir (Resim: 4 e).

Karamattepe’nin nekropolis olarak kullanıldığı Erken Hellenistik Dönem-
de Attik ve Bölgesel Özellikte keramik dikkati çekmektedir. Genellikle iyi arı-
tılmış açık kırmızı hamurlu, siyah parlak astarlı Attik keramik, Karamattepe 
Nekropolisi’nin ithal vazoları arasındadır. Bu örnekler Hellenistik Dönemin 
erken safhasına (M.Ö. 325 - 275) tarihlendirilmekte olup bu özelliği ile Kara-
mattepe’de saptanamayan Klâsik Dönemden, Hellenistik Döneme geçişi en 
iyi yansıtan buluntulardır.

Attik keramik içinde değerlendirilen tek örnek NİF.18.K.31 numaralı kant-
haros kaide parçasıdır (Resim: 4 f). Kaidenin yüzeyle temas eden bölümüne, 
erken Hellenistik Dönem örneklerinde görülen yiv yapılmıştır.

Siyah astarlı keramik içinde, Attik örneklerin dışında, olasılıkla Nif Dağı 
ya da çevresinde üretilen ve hamuru Attik keramikten farklı özellikler gös-
teren buluntular da ele geçirilmiştir. Bu grup altında değerlendirilen parça-
ların Attik örneklerden farklı olan mika katkılı hamurları genellikle bej ren-
gin tonlarındadır; ancak bazen hamur rengi fırınlama kaynaklı yer yer griye 
dönüşmüştür. Karamattepe Nekropolisi’nde, bu özelliklere sahip ilk grubu, 
M.Ö. 325 - 275 yıllarına tarihlendirilen içe dönük kenarlı derin ve sığ kâseler 
oluşturmaktadır. NİF.18.K.10 buluntu numaralı parça, içe dönük kenarlı de-



16     ..............................................................................................................

rin bir kâseye aittir ve kaidesinin altında, erken dönem örneklerinde görülen 
bir yiv vardır (Resim: 4 g). NİF.18.K.36 numaralı örnek ise içe dönük kenarlı 
sığ kâsenin kaide kısmına aittir. Bu kaidenin tondosunun iç yüzeyine iki sıra 
rulet bezeme ile yüzeye oturduğu bölüme yiv yapılmıştır (Resim: 4 h).

Bölgesel keramik içinde değerlendirilen NİF.18.K.22 numaralı dışa dönük 
kenarlı kâseye ait ağız parçasının gri hamuru, kireç ve mika katkılıdır. Yerel 
atölyelerin birinde üretildiği anlaşılan bu örneğin astarı diğer buluntulara 
oranla çok daha ince ve mattır (Resim: 4 i).

Karamattepe Nekropolisi’nde tespit edilen bir diğer buluntu grubu, “batı 
yamacı stili”nde bezemeli örneklerdir. Değerlendirmeye alınan NİF.18.K.19 
numaralı ağız kenarı parçasının, profil özellikleri dikkate alındığında, derin 
bir skyphosa ait olduğu anlaşılmaktadır (Resim: 4 k). Bej hamurlu, siyah as-
tarlı kâsenin gövdesi üzerinde, bu stilde bezemeli diğer örneklerde sıklıkla 
görülen, kazımayla yapılmış iki adet ince bant bezeme vardır. Yüzeyindeki 
aşınma fazla olduğundan bezemeleri günümüze kadar ulaşamamıştır. Bu tip 
örnekler Atina Akropolisi’nde M.Ö. 275 - 260 yıllarına tarihlendirilmiştir.

Metal Buluntular 
Daniş BAYKAN

Karamattepe’de 2018 yılında, 8 adet Tip 1 ok ucu (M.18-1, M.18-2, M.18-3, 
M.18-6, M.18-7 Resim: 3 f, M.18-12 Resim: 3 h, M.18-18, M.18-20); 2 adet Tip 2 
ok ucu (M.18-14 Resim: 3 i), M.18-19) ve 1 adet tip 2 gibi ama daha uzun nam-
lulu ve ince ok ucu (M.18-4); bronz bir spiral (M.18-8 Resim: 3 g) ile demir bir 
stylos (M.18-21 Resim: 3 k) ele geçirilen metal buluntulardır. Karamattepe’de 
2018’de ele geçen 11 adet demir ok ucu ile birlikte 2006 - 2018 yıllarında bu-
lunan toplam ok ucu sayısı 486 adete ulaşmıştır; bunlardan 471’i demir 15’i 
ise bronzdur. 

2018 yılında Karamattepe’de sikke gün ışığına çıkmamıştır.

BALLICAOLUK 
Müjde PEKER

2018 sezonunda ödeneğe göre yapılan ayarlama nedeniyle Ballıcaoluk’ta 
(Resim: 5) iki dönem çalışılmış, AD 25 a, AC 24 c ve AD 24 d açmalarında kazı 
yapılmıştır (Resim: 5 d - c). 19 - 28 Temmuz 2018 tarihlerindeki ilk dönemde, 
AD 25 a açmasında kazı ve Z 19 d - Z 20 a açmalarında daha önceki sezonlar-
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da ortaya çıkarılan mezarlarda mimari çizim düzeltmesi yapıldı (Resim: 6). 
Ek ödenek gelmesiyle Ballıcaoluk’ta kazı çalışmalarına 7 - 15 Ağustos 2018 
tarihlerinde devam edildi ve bu ikinci dönemde AC 24 c ve AD 24 d açmala-
rında çalışıldı.

AD 25 a, AD 25 d, AC 25 b, AC 24 c ve AD 24 d açmalarında 2011 yılından 
beri Hellenistik Döneme ait bir konutun çeşitli mekânları ortaya çıkarılmak-
tadır (Resim: 7). Batıdan doğuya doğru yamaç eğimine sahip bu kesimde ba-
tıda daha yüksekte görülen ve düzeltilerek mekân zemini olarak kullanılan 
ana kayanın, doğuya doğru daha düşük seviyede olması nedeniyle, burada 
tabanın doldurularak düzletilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nereden alındığı 
henüz saptanamayan bu dolgu toprağının içinde Geç Geometrik / Arkaik dö-
nemlere tarihlendirilen keramik parçaları bulunmuştur. 

AD 25 a açmasının güneyinde, AD 25 d açmasının kuzeyindeki kısım da 
kontrol ve stratigrafiyi koruma amacıyla kazılmamıştır. 2016 yılında, AD 25 
d açmasında, bu seviyeye yakın bir kotta Hellenistik bir pithosun alt kısmı 
duvar yanında zeminde in-situ ele geçirilmişti. Çalışmalarla, farklı seviye ve 
doğrultularda ortaya çıkan duvarlar, buranın bir konut alanı, duvarların da 
konutun farklı evrelerindeki mekânlarla ilişkili olduğunu düşündürmekte-
dir. AD 25 a açmasının kuzeydoğu kesimindeki taş dolguda seviye inildi. 
Duvara zarar verdiği için önceki sezon kesimi gerçekleştirilen ağacın duvara 
tutunan kökleri 2017 sezonunda buradaki çalışmalar sırasında seviye inil-
dikçe kesilmişti. Bu sezon da köklerin kesilmesine ve altındaki toprağın te-
mizlenmesine kontrollü devam edildi. Kökler, duvardaki blok taşların derz 
aralarına girdiğinden, tamamıyla çıkarılamadı (Resim: 8 a - b). Kökün altında 
kalan topraktan ve taş dolgudan Geç-Subgeometrik (Resim: 11 a - c) ve Arka-
ik Döneme tarihlendirilen keramik parçaları ele geçirildi.

Ballıcaoluk’ta 2018’deki ikinci dönem çalışmaları, daha önce kazılan açma-
lardaki mimariyi takip edebilmek ve ortaya çıkmaya başlayan muhtemel konut 
yapısının planını anlayabilmek için AC 24 c ve AD 24 d açmalarında yapıldı. 
AC 24 c açmasının batı kenarında kuzey-güney doğrultulu taş sırası ve muh-
temelen bu duvardan dökülmüş taşlar ortaya çıkarıldı (Resim: 8 c - d). Duvar 
sırasına ait olmayan taşların toplanarak duvarın ortaya çıkarılmasına 2019’da 
devam edilecektir. AC 24 c açmasında 1 adet demir ok ucu Tip 2 (M.18.10 Re-
sim: 10 d) ve 1 adet tezgâh ağırlığı (PT.18.2 Resim: 10 c) bulunmuştur.

AD 24 d açmasının batı kenarının ortalarında, AC 24 c açmasına doğru gi-
den doğu-batı doğrultulu bir duvar sırası ortaya çıktı (Resim: 9 c-d). AC 24 c 
açmasında henüz bu kota inilmediğinden duvarın batıya doğru ne kadar de-
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vam ettiği belirlenemedi. Açmanın güneybatısında üst kotta yoğun miktarda 
çatı kiremiti parçası bulunmuş (Resim: 9 b); birleşebilir durumdaki kiremit 
parçaları numaralandırılarak toplanmıştır (Resim: 9 a).

AD 24 d açmasında pişmiş toprak figürin başlarına ait parçalar, 9 adet 
bronz sikke, 3 adet demir ok ucu (1 Tip 1 + 2 Tip 2) ve 3 adet kurşun sapan 
tanesi bulunmuştur.

Figürin Parçaları: Yüksek başlık takan bir genç bir kadın figürinine ait baş; 
bir büyük, yedi küçük parça halinde bulunmuştur (Resim: 10 a). Saç, kavun 
dilimi olarak tanımlanan biçimde işlenmiştir. Yüzde beyaz, saçta kırmızımsı 
kahverengi ve gerisinde beyaz; başlığın üzerinde mavi boya izleri koruna-
gelmiştir. Benzer örnekler “Doğucul Aphrodite” olarak tanımlanmaktadır. 
Hellenistik Dönem Smyrna kökenli örnekleri İstanbul Arkeoloji, Londra Bri-
tanya ve Paris Louvre müzelerinde görülebilir3.

Dolgun çehreli figürin başının, burun, ağız, çene ve yanak kısmı mevcut-
tur (Resim: 10 b). Ağzı hafif aralıktır. Aşınmış olmakla birlikte özenli işçiliğe 
sahip olduğu gözlenmektedir. Belirteç / atribü korunagelmediğinden kimlik-
lendirilmesi zordur. Fakat dolgun pürüzsüz yanakları genç bir kadını anım-
satır. Yakınında bulunan diğer figürin parçasıyla birlikte değerlendirildiğin-
de bir Aphrodite başı olabilir. Smyrna kökenli, benzer bir baş bugün Lond-
ra’da, Britanya Müzesi’ndedir ve Geç Hellenistik Döneme tarihlendirilir. Her 
ikisinin de Smyrna pişmiş toprak figürin atölyesinin ya da etkisindeki yerel 
bir atölyenin eseri olması mümkündür.

Keramik
Mustafa BİLGİN

Geç/Subgeometrik - Arkaik Dönem Keramik : Ballıcaoluk Yerleşmesi’nde 
2018’de kazılan AD 25 a plankaresinde yerleşmenin erken evresine ait fakat 
herhangi bir mimariyle ilişkilendirilemeyen keramik parçaları dikkati çek-
mektedir. Bunlar, 2017 yılı çalışmalarında AD 25 a açmasında, tespit edilen 
ve Hellenistik Döneme tarihlendirilen mekânın alt kotundaki dolguda ele ge-
çirilen keramik buluntularla aynı dönemsel özellikleri taşımaktadır. 

3 Hasselin-Rous, I., Çaldıran Işık, M. E., Kongaz, G., Musees archeologiques d’Istanbul Catalogue 
des fi gurines en terre cuite grecque et romaine de Smyrne / İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yunan-Ro-
ma Dönemi Pişmiş Toprak Smyrna Figürinleri Kataloğu, Paris, 2015, s. 144; Sharpe, H. F., “Terra-
co  a Figurines from Houses at Olynthus. Findspot and Function”, Figurines  de terre cuite en Mé-
diterranée grecque et romaine 2: Iconographie et contextes, Haz. A. Müller, E. Lafl ı, 2015, 215 - 230.
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Değerlendirmeye alınan örnekler arasında Geç-Subgeometrik Dönem 
özellikleri gösteren, NİF.18.BO.16 buluntu numaralı, konsantrik daire beze-
meli kapalı bir kaba ait gövde parçası yerleşmenin erken kullanım evresine 
aittir. Koyu bej hamurlu bu gövde parçasının konsantrik daire bezemesi kır-
mızımsı kahverengidir (Resim: 11 a). Subgeometrik Döneme ait NİF.18.BO.15 
numaralı gövde parçasının dış yüzeyinde, üstten bir bant ile sınırlandırılan 
bezeme alanında, dörtlü dikey çizgi kümesi tanımlanabilmektedir (Resim: 
11 b).

Yerleşmede tespit edilen en nitelikli parça ise NİF.18.BO.21 buluntu nu-
maralı amphora (?) omuz parçasıdır (Resim: 11 c). Koyu bej hamurlu bu örne-
ğin iç yüzeyi hamur rengindedir. Dış yüzeyi, beyaz astar üzerine kahverengi 
bezemeli olarak tasarlanmıştır. Omuzun başlangıcından itibaren başlayan 
bant bezemeler, kabın korunabilen bölümünü üç bezeme frizine ayırmıştır. 
Bezeme frizinin bir kısmında aşınma yoğundur. Ancak astarın ve bezemenin 
bozulmayan bölümünde, bezeme frizlerinin içine çoklu dikey çizgi küme-
lerinin yapıldığı görülmektedir. Bu tip bezemeler özellikle M.Ö. 7. yüzyılın 
ilk yarısında oldukça yaygındır. Yerleşmenin erken evresiyle ilişkili bir diğer 
örnek NİF.18.BO.18 numaralı skyphosa ait ağız kenarı parçasıdır. Küçük bir 
bölümü korunabilen bu parçanın ağız kenarının dışında kırmızı bant beze-
me tanımlanabilmektedir (Resim: 11 d). NİF.18.BO.05 ve NİF.18.BO.03 bu tip 
skyphoslara ya da kotylelere ait kaide parçalarıdır (Resim: 11 e ve Resim: 11 f). 

Yerleşmenin Arkaik Dönemini temsil eden NİF.18.BO.06 numaralı amhpo-
ra/hydria ağız parçası M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısı ile M.Ö. 6. yüzyılın ilk 
yarısına aittir (Resim: 11 g). NİF.18.BO.14 buluntu numaralı bant bezemeli 
bir tabak (Resim: 11 h) ile NİF.18.BO.13 numaralı dışa çekik kenarlı, kırmızı 
astarlı derin bir tabak (Resim: 11 i) da aynı döneme ait örneklerdir. 

Hellenistik Keramik: Ballıcaoluk Yerleşmesi’ndeki Hellenistik Dönem ya-
pısında, AD 25 a plankaresinde yürütülen çalışmalarda tespit edilen, çark 
yapımı, siyah astarlı, NİF.18.BO.09 numaralı kandil parçasının (Resim: 11 k), 
hamur yapısı Attik keramikten farklı ve açık bej renktedir. Olasılıkla Nif Dağı 
ya da yakın bir bölgede üretilen kandil, Attik örneklerin taklidi olarak kar-
şımıza çıkmaktadır. Aynı tabakada tespit edilen açık bej hamurlu bölgesel 
özellikte bir diğer örnek (NİF.18.BO.04), içe dönük kenarlı bir kâseye ait ağız 
kenarı parçasıdır (Resim: 11 l). Bu örnekler de yapının Erken Hellenistik Dö-
nem evresiyle ilişkilidir.

Yapının üst kotlarında saptanan, “batı yamacı stili”nde bezemeli bir un-
guentariuma ait omuz parçasının yakın bir benzeri, Atina Agorası’nda, M.Ö. 
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2. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmiştir (Resim: 11 m). Bej hamurlu, siyah 
astarlı unguentariumun dış yüzeyinde kazımayla yapılan iki bandın alt ve 
üst bölümünde beyaz boyalı bezemeler dikkati çekmektedir. 

Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER

Ballıcaolukta 2018 yılında ikisi tanımsız on iki bronz sikke ele geçirilmiştir. 
AC 24 c açmasında bulunan üç sikkeden biri M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilen 
Kolophon (S.18.11), biri de M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirilen Smyrna (S.18.05) 
darbıdır; diğer sikke (S.18.06) tanımsızdır. Kolophon sikkesi Apollon başlı / 
at protomlu seriye aittir. Baş / Apollon başı betimli Smyrna sikkesi (Resim: 10 
e) başka bir sikkenin üzerine basılmıştır. Bu sebepten her iki sikkenin ikonog-
rafyasının birbirine geçtiği gözlemlenmektedir. 

AD 24 d açması buluntusu dokuz sikkeden ikisi M.Ö. 4. yüzyıla tarihlen-
dirilen arı/geyik serisinden Ephesos (S.18.07 ve S.18.15); biri Apollon başı / 
kithara serisinden Kolophon (S.18.09 Resim: 10 g); biri Apollon / boğa betimli 
Gambreion (S.18.10 Resim: 10 h.) darbıdır. Smyrna basımı iki sikke (S.18.08 
ve S.18.12) ise M.Ö. 3. yüzyıla tarihlendirilmektedir; ilkinin ön yön yüzünde 
sağa dönük Apollon başı, arka yüzünde sola doğru oturan Homeros (Resim: 
10 f ); ikincisinin ön yüzünde sağa dönük bir baş ve arka yüzünde buhurdan-
lık yer almaktadır. Son üç sikkeden ikisi Geç Roma darbıdır: M.S. 4. yüzyıla 
ait sikkenin (S.18.14) arka yüzünde sola dönük elinde çelenk taşıyan Victoria; 
M.S. 5. yüzyıla ait sikkenin (S.18.16) ise ön yüzünde ¾ cepheden bir baş, arka 
yüzünde ise ayakta bir figür görülmektedir. Diğer sikke (S.18.13) tanımsızdır. 

Metal Buluntular 
Daniş BAYKAN

Ballıcaoluk’ta 2018’de Tip 1 ok uçlarından 1 adet (M.18-13) ve Tip 2 ok uç-
larından 3 adet (M.18-5, M.18-10, M.18-11) tespit edilmiştir. Ayrıca üç kurşun 
sapan tanesi ele geçirilmiştir (Resim: 14 a - b - c). 

DAĞKIZILCA 
Elif Tül TULUNAY

Nif Dağı yöresinin Antik Çağdaki ölü gömme geleneklerine ışık tutacak 
farklı tiplerde (tümülüs altı dromoslu tek veya iki odalı taş mezarlar, pişmiş 
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toprak lahitler ve basit tekne mezarlar gibi) birçok mezar barındıran, fakat 
maalesef yoğun kaçak kazılarla yıllarca tahrip edilmiş ve yağmalanmış olan 
Dağkızılca nekropolisinde, dokunulmamış yeni mezarlar bulmak amacıyla, 
2017’de kamulaştırılan ve arkeolojik kazı çalışmaları için Nif Dağı Kazısı’na 
tahsis edilen arazilerde (Resim: 12 c) kazılması düşünülen alanlarda, öncelik-
le, harita mühendisleri memleket koordinat sistemine göre karelajı oturttu; 
19.07.2018 tarihinde de jeofizik araştırmalara başlandı. 103 Ada 47 Parselde; 
manyetik, elektrik ve yer radarı / GPR yöntemleriyle; 101 Ada 54 parselde 
ise sadece manyetik yöntemle ölçümler alındı. Elde edilen verilere göre öne-
rilen E 27 b ve E 27 c açmalarında kazıya karar verildi. Jeofizik bulgular bu 
açmalarda doğu-batı yönünde olası bir oda mezar görüntüsü yakaladığından 
dromosu bulmak için kazı çalışmaları F 27 a, F 27 d ve F 27 b açmalarına doğ-
ru genişletildi. E 27 b ve E 27 c’de bir oda mezar çatısını andırır görünümde 
kavisli forma sahip ana kaya meydana çıktı (Resim: 13 a). Çevresinde ise iş-
lenmemiş bazı taşlar gözlendi. Hava fotoğrafı çekildi (Resim: 13 c). 

Sikkeler
Dinçer Savaş LENGER

Dağkızılca’da 2018 yılında bulunan dört sikkeden üçü Hellen, biri ise 
Geç Roma darbıdır. E 27 b açmasında bulunan üç sikkeden ikisi (S.18.01 ve 
S.18.02) Ephesos basımı olup, M.Ö. 4. yüzyıla tarihlendirilmektedir. Bu sik-
kelerin ön yüzünde arı, arka yüzünde ise sola dönük geyik yer alır. Aynı aç-
madan gelen üçüncü sikke (S.18.4) ise hangi imparator tarafından basıldığı 
bilinmeyen Geç Roma sikkesidir (M.S. 4. yüzyıl). Ön yüzünde inci diademli 
büst, arka yüzünde ise elinde çelenk tutan Victoria tasviri görülmektedir. 

F 27 d açmasında bulunan tek sikke (S.18.03) Mysia’daki Teuthrania ve 
Halisarna kentlerinde hüküm süren Satrap Prokles tarafından Teuthrania’da 
basılmıştır. M.Ö. 400’e tarihlendirilmekte olup, bugüne kadar Nif Dağı’nda 
bulunan en erken tarihli sikkedir. Ön yüzünde sola dönük Apollon, arka yü-
zünde ise sağa dönük Prokles başı bulunmaktadır (Resim: 13 d).   
 

Metal Buluntular 
Daniş BAYKAN

Ballıcaoluk’ta 2018 yılı metal buluntuları arasında, kazılan açmaların yü-
zeye yakın seviyelerinde çıkan 4 demir ok ucu (1 adet Tip 1, 3 adet Tip 2) ile 
3 adet kurşun sapan tanesi (Resim: 14 a - b - c); bulunmuştur. Ballıcaoluk’ta 
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2006 - 2018 yıllarında ele geçen toplam ok ucu sayısı 47 adede ulaşmıştır (41 
demir + 6 bronz). Nif Dağı Kazısı genelinde 2006 - 2018 sezonlarında toplam 
4148 adet metal buluntu ele geçirilmiştir; bunların 772 adedi kazı envanter 
defterine kayıtlı olup, 3376 adedi tasnif dışıdır. 

Temizlik-Koruma-Onarım Çalışmaları 
Ceren BAYKAN 

2018 yılında küçük buluntu koruma onarım çalışmaları Nif Dağı kazı evi 
laboratuvarında koruma onarım çalışmaları kapsamında bronz, demir ve 
kurşun malzemeden üretilmiş metal buluntuların temizliği, bozulma şekille-
ri ve durumları gözetilerek mekanik yöntemle yapılmış; uygulamanın kont-
rollü olabilmesi için temizlik aşaması optik görüntüleme cihazı ve büyüteçli 
masa lambası altında sürdürülmüştür. Koruma ve onarım uygulamaları ta-
mamlanmış eserler, boyut ve ağırlık ölçüleri alınarak kayıt edilmiş, birleşebi-
lir parçaları yapıştırılmış, fotoğraf ve çizimle belgelenmiştir.

Elif Tül TULUNAY
Nif Dağı’na 1999 yılında ilk ayak bastığımızda burası kaçak kazılarla 

darmadağın edilmiş bir durumda idi ve kültür varlıklarımız yoğun biçim-
de tahrip görüyordu. Eğer biz Nif Dağı’nda arkeolojik kazılara başlamamış 
olsaydık, bugün yörenin tarihine ve kültür çeşitliliğine ilişkin birçok önemli 
bilgi ve buluntu elimizde olmayacak, Nif Dağı bilinmezliğinin karanlığında 
yok olup gidecekti. Ör., Karamattepe’de bir Geometrik-Arkaik Dönem yer-
leşiminin varlığını; burada yoğun metalürjik faaliyetler gerçekleştirildiğini, 
Perslerin de M.Ö. 6. yüzyılın üçüncü çeyreğinde buraya geldiklerini ve mü-
himmat ikmali için üretim yaptıklarını; yerleşimin bundan sonra terk edil-
diğini, fakat M.Ö. 4. yüzyılın son çeyreğinden itibaren aynı alanın 75 sene 
kadar nekropolis olarak kullanıldığını asla bilemeyecektik! Çünkü bu alan 
2 b orman arazisi idi ve satılıp yapılaşmaya açılacaktı. Savunma duvarları 
Hellenistik Döneme tarihlendirilen Ballıcaoluk Kalesi’nin Geç Proto-Geo-
metrik Dönemden beri iskân edildiğini bilemeyecektik. Dağkızılca’da yıllar-
ca talan edilmiş iki ve tek odalı muhteşem oda mezarların bulunduğu büyük 
bir nekropolisin varlığından haberimiz olmayacaktı. Çok sayıda Makedon 
sikkesi çıkmasaydı Nif Dağı’nda bir Katoikia’nın varlığını düşünmeyecektik. 
Ender ya da eşsiz diğer küçük buluntularımızı ve özellikle ithal keramiği de 
hatırlatmak isterim. İki kilise ve bir şapelden oluşan Başpınar Bizans Yapı 
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Kompleksi’ni bilim dünyası tanımayacaktı. Laskarisler Döneminde (M.S.13.
yy.) Bizans Devletinin başkenti pozisyonundaki Nymphaion’a (eski Nif /bu-
günkü Kemalpaşa) yakınlığı ve buluntularından çoğunun bu döneme ait na-
dir eserler olması nedeniyle ayrıcalıklı bir yer kazanan bu büyük yapı grubu 
ilk kez bizim araştırmalarımızla arkeoloji literatürüne girmiştir. A Yapısı’nda 
muhtemel bir tahribattan önce kazıya devam edebilmemiz ve yapıyı tümüy-
le belgelememiz için onaylı koruma çatısı projesinin bir an önce yapılması 
gerekmektedir. Ören yeri statüsüne alınarak özellikle yabancı turistler için 
inanç turizmi kapsamında önemli bir ziyaret yeri olacak bu yapı grubu ülke 
turizmine de büyük katkı sağlayacaktır. 

Ben ve ilk günden beri çoğu ile birlikte çalıştığım ekip üyelerimiz büyük 
bir özveriyle çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Donanımlı bir kazı evi-
miz, yetkin uzmanlardan oluşan kadromuz, ekip ve ekipmanımız mevcuttur. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İstanbul Üniversitesi adına Bakanlar Kurulu 
Kararıyla başkanlığımda ilk kez 01 Eylül 2006 tarihinde başlayan İzmir İli 
Nif Dağı Kazısı, bugün bize bu dağlık yörenin, kırsal yerleşimlerini tanımak; 
sosyal yaşamı, ticarî ilişkileri ve kültür tarihini anlamak açısından birçok yeni 
bilgi ve bulgu kazandırmış, Türk Arkeolojisi için önemli bir çalışmadır. 
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Resim 1:  Nif Dağı - a, b, c) Harita ve uydu görünümü; d) Karamattepe 2018 planı. 

Resim 2: Nif Dağı - Karamattepe: 2018 Açma V 33 a, V 33 b, AB 32 a.
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Resim 3: Nif Dağı - Karamattepe: 2018 Açma AB 32 b, AA 32 b ve bu-
luntular.

Resim 4: Nif Dağı - Karamattepe: 2018 Keramik.
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Resim 5: Nif Dağı - Ballıcaoluk: 2018 Genel görünüm ve plan. 

Resim 6: Nif Dağı - Ballıcaoluk: 2018 Açma Z 19 d ve Z 20 a, plan ve görünüm.
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Resim 7: Nif Dağı - Ballıcaoluk: 2018 Açma AD 25 a, AD 25 d, AC 25 b, AC 24 c ve 
AD 24 d görünüm ve plan.

Resim 8: Nif Dağı - Ballıcaoluk: 2018 Açma AD 25 a ve AC 24 c görünümler.
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Resim 9: Nif Dağı - Ballıcaoluk: 2018 Açma AD 24 d görünümler.

Resim 10: Nif Dağı – Ballıcaoluk: 2018 keramik. 
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Resim 11: Nif Dağı – Ballıcaoluk: 2018 Pişmiş toprak buluntular ve sikkeler.

Resim 12: Nif Dağı - Dağkızılca 2018: Nekropolis havadan görünüm ve kamu-
laştırılmış / kazıya tahsisli alan planı.
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Resim 13: Nif Dağı - Dağkızılca 2018: Açma E 27 b - E 27 c - F 27 a - F 27 d - F 27 
b görünümler ve en erken sikke buluntusu.

Resim 14: Nif Dağı kazısı kurşun sapan taneleri - 2018 ve 2013. 
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Resim 15: Nif Dağı kazı evi 2018: Koruma onarım çalışmaları.
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AMASYA HARŞENA KALESİ VE 
KIZLAR SARAYI KAZISI

2018 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI 

E. Emine NAZA DÖNMEZ*
Şeyda ALGAÇ
Tolga AYDIN

Amasya Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı kazısı, 01.08.2018 - 08.09.2018 
tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’nün izniyle gerçekleştirilmiştir. Doç. Dr. E.Emine Naza 
Dönmez başkanlığında ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nden Dr. Öğr Üyesi 
Şeyda Algaç kazı başkan yardımcısı olarak görev yaptığı kazı ekibinde; Tolga 
Aydın (Sanat Tarihçisi), Fatih Samet Canıbek (Sanat Tarihçisi), Sevinç Akyüz 
(Restoratör), Fatma Şen (Sanat Tarihçisi), Rabia Karabağ (Sanat Tarihçisi), Ka-
rin Vitel (Arkeolog), Ceyda Güzel (Arkeolog), İstanbul Üniversitesi öğrenci-
lerinden Birsen Sarıca, Mimar Sinan Üniversitesi öğrencilerinden Delfin Taş-
dan ve Bakanlık temsilcisi olarak kazıda Kocaeli Müzesi’nden Sanat Tarihçisi 
Ramazan Sayim görev yapmıştır.

Kazı çalışması Kültür ve Turizm Bakanlığı DÖSİMM’in katkılarıyla ger-
çekleştirilmiştir.

2018 yılı kazı çalışmaları Harşena Kalesi’nde cami alanı olarak adlandırı-
lan kaleye girişte Gözetleme Kulesi’nin güneyinde yer alan alanda yapılmış-
tır. 2008 yılı Amasya Müzesi’nin1 kurtarma kazısı ve 2017 yılında kazı yap-
tığımız bu alanda ilk önce yüzey temizliği ile duvar kalıntılarının ve sokak 
döşemesinin ince temizlik işlemleri yapıldı. 2018 yılı kazı yapılacak alanda 
ot temizliği yapılarak toprak gün yüzüne çıkarıldı. Daha sonra haritacıla-

*  Doç. Dr. E. Emine NAZA DÖNMEZ, Harşena Kalesi ve Kızlar Sarayı Kazı Başkanı, İstanbul Üni-
versitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, 34134-İstan-
bul/TÜRKİYE, edonmez@istanbul.edu.tr
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Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı, Afyon/TÜRKİYE, seydaalgac@
hotmail.com

 Tolga AYDIN, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam 
Sanatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Bursa/TÜRKİYE, tlqydn@hotmail.com

1 Doğanbaş M.,2008,s.11-28



34     ..............................................................................................................

rın ‘pentax C6İN’ adlı cihazla kazı alanın koordinatlarını ölçerek açmaların 
çizimini ve açma kazıklarının çakılma işlemleri yapıldı. 2018 yılında seviye 
inme çalışmaları yapılan açmalar 5x5 metre olarak düzenlendi. Bu açmalar 
‘A1,A2,A3,A4 ve Z ‘ olarak adlandırıldı. (Resim: 1) A1 açmasının kuzeydoğu 
kısımında görülen döşeme, müzenin 2008 yılında yapmış olduğu kurtarma 
kazısın da ortaya çıkarılmıştır. Bu döşemenin kotu ise 653.03 cm.dir. Seviye 
inme çalışmaları sırasında A1 açmasının kuzey batı tarafında duvar kalıntısı 
olduğu düşünülen düzenli şekilde devam eden taş sırası yer alır. Duvar ka-
lıntısının kotu: 653.24 cm.dir. Bu duvar kalıntısının dibinde ana kaya üzerin-
de pithos gövdesi ve dibi ile A2 açmasının kuzey doğusunda belli aralıklarla 
bütüne yakın künkler bulunmuştur. A1 açması ile A2 açmasının ortak kesi-
tinde (A2 açmasının kuzeydoğusunda) bir tandıra rastlanılmıştır. Tandırın 
çapı 50 cm., cidarı 2,5 cm.dir. Bu tandırın dip kısmındaki 8 cm. çapında bu-
lunan delik, tandırın yanında yer alan künk parçası ile bağlantılıdır. Künkün 
boyu 30 cm., cidarı 1,5 cm.dir. Bu tandırın hizasında A1 açmasının güney batı 
kısmında bir adet tandır daha bulunmuştur. (Resim: 2 ve Çizim: 1) A3 açma-
sının seviye inme çalışmalarında A1’den devam eden döşeme gün yüzüne 
çıkarıldı. Bu döşeme A1 açmasından A3 açmasına meyilli olarak gelmektedir. 
Açma içerisindeki sokak dokusunun en alt seviye kotu 652.44 cm.dir. Döşe-
menin ana hatlarının A3 açmasında gözükmesi ile birlikte bu sokak dokusu 
Erken Osmanlı Dönemi sokağını teşkil etmektedir. (Resim: 3) Sokak dokusu-
nun kenarında mimari yapıyla ilişkili olduğu düşünülen 2 adet aralık blok 
taşı yer alır. Bu taşlar mimariye girişe hazırlık kısmının bir parçası olabilece-
ği düşünülmektedir. Seviye inme çalışmalarında A4 açmasında A3’ten gelen 
sokak dokusunun devamı burada da görülmektedir. Sokak döşemesinin en 
alt kotu 651.90 cm.dir. A4 açmasında doğudan batıya uzanan duvar kalın-
tısına rastlanıldı. Bu duvarın uzunluğu 542 cm., eni ise 54 cm.dir. 2018 yılı 
kazı yapılan alan ile müzenin 2008 yılında yapmış olduğu kazı alanı arasında 
kalan kısma Z Açması açılmıştır. Z açması A2 açmasının batı kısmında yer 
almaktadır. Seviye inme çalışmalarında kuzey güney doğrultusunda uzanan 
62 cm. genişliğinde ve 540 cm. uzunluğunda duvar kalıntısına rastlanıldı. 
Ayrıca bu duvara bitişik halde bulunan doğu batı doğrultusunda uzanan 52 
cm. genişliğinde 147 cm. uzunluğunda bir duvar kalıntısı daha tespit edildi. 
Seviye inme çalışmaları sırasında ortaya çıkan mimari duvar kalıntıları bize 
bir yapı kompleksinin var olduğunu göstermektedir. Hava fotoğrafları ile 
daha da belirgin gözüken mimari duvar kalıntıları, Erken Dönem Osmanlı 
mimarisindeki tabhaneli-zaviyeli olarak bilinen veya Ters T planlı da denilen 
cami yapılarına benzemektedir. (Resim: 4-5) 
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MÜZEYE TESLİM EDİLEN ENVANTERLİK ESERLER
HRŞ 18 01 envanter numaralı eser boyutları ve kalitesi sebebiyle ‘Tophane 

lülesi’ olarak bilinmektedir. Lülenin ağız ve gövdesinin üzerinde bitkisel süs-
lemeler bulunmaktadır (Resim: 6).

Osmanlı Dönemine ait iki adet gümüş sikkeden, HRŞ 18 02 envanter nu-
maralı eser III. Ahmet Döneminde basılmıştır. Ön yüzünde III. Ahmet Han’ın 
tuğrası bulunmaktadır. Arka yüzünde ise ‘Duribe fi Konstantiniye’ yazmak-
tadır. Bu Osmanlıca yazısının altında Arapça rakamlarla hicri ‘1115’ tarihi 
okunmaktadır. Daha sonra ki dönemde eserin ikinci kullanımının süs eşyası 
olduğunu üzerinde açılmış olan delikten anlayabiliyoruz. HRŞ 18 10 envan-
ter numaralı eser ise Osmanlı Padişahı II. Selim Döneminde basılmıştır. Ön 
yüzünde Osmanlıca ‘Sultan Selim bin Süleyman yazılıdır. Arka yüzünde ‘....
(azze) nasrühü düribe Amasya sene 9..(974)’ yazmaktadır (Resim: 7-8).

Taşınabilir eserler arasında üç adet bronz sikke bulunmuştur. HRŞ 18 03 
numaralı eser Osmanlı Padişahı II. Süleyman Döneminde basılmıştır. Ön yü-
zünde padişah II. Süleyman’nın tuğrası bulunmaktadır. Arka yüzünde ise 
‘duribe fi Konstantiniye’ yazmaktadır. Bu Osmanlıca yazısının altında Arap-
ça rakamlarla hicri ‘1099’ tarihi okunmaktadır. Sikkenin kenarı kırık ve nok-
san, ortası ise delik olduğu görülmektedir (Resim: 9). HRŞ 18 11 envanter 
numaralı eserin ön ve arkasında geometrik ve bitkisel süslemeler vardır. Söz 
konusu eser kime ait olduğu bilinmeyen Osmanlı Dönemine ait nakışlı Os-
manlı mangırıdır. (Resim: 10) HRŞ 18 12 envanter numaralı eserde Anadolu 
Selçuklu Dönemine ait sikkenin ön tarafında ata binmiş bir sultan tasviri gö-
rülmektedir. Arka tarafında Arap harfleriyle Es-Sultan…Keyhüsrev bin Kılıç 
Arslan…yazısı yer almaktadır. Sikke Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin 
Keyhüsrev (1192-1196, 1205-1211)’e aittir. Sikkenin ön tarafındaki at figürü-
nün baş kısmında korozyon görülmektedir (Resim: 11).

1758-1814 yılları arasında tarihlendirilen Alman jetonu HRŞ 18 09 envan-
ter numarasıyla kayıtlıdır. Ön tarafının orta kısmın da güneş, yıldızlar ve hilal 
motifi vardır. Bu kısımın etrafını çevreleyen Latince ‘IOHANN CHRISTIAN 
REICH RE. PF.’ yazısı bulunmaktadır. Bu isim jetonu darb eden ustanın is-
midir. Jetonun arka yüzünün orta kısmında bir gemi motifi yer alır. Gemi 
motifinin etrafında Latince ‘ DURCH GLIKAN BORD’ yazısı yazmaktadır. 
Jetonun Latince yazı kısmının üstünde bir delik görülmektedir (Resim: 12).

HRŞ 18 04 envanter numaralı eser zırh aksesuarı olarak kullanıldığı dü-
şünülmektedir. Bronz telden yapılmıştır. Tellerin ince ve sık işlenerek sarmal 
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formda boncuk tanesine benzer bir şekilde görülmektedir. Bu boncuğa ben-
zer formlar deniz kabuğunu andırmakta ve 18 adet boncuk sayısı bulunmak-
tadır (Resim: 13).

HRŞ 18 05 ve HRŞ 18 06 envanter numaralı eserler, Osmanlı askerlerinin 
kullandığı okların ucuna takılan demir objelerdir (temren/ok ucu) (Resim: 14 
a-b).

Roma Dönemi eseri olarak bulunan düdük HRŞ 18 07 envanter numaralı 
olarak kayıtlıdır. Kırmızı hamurlu pişmiş topraktan yapılmış olan eser kuş fi-
gürü şeklindedir. Baş kısmı kırık olarak bulunmuştur. Düdük faaliyeti halen 
devam etmektedir.

Seviye inme çalışmalarında Osmanlı Dönemine ait olduğu düşünülen do-
ğal taştan yapılmış bir adet imame bulunmuştur. HRŞ 18 08 envanter numa-
rasıyla kayıtlı olan doğal taşın maddesi akiktir. Eserin tam ortasından ipin 
geçebileceği bir şekilde delik bulunmaktadır. 

Kazı çalışmaları yapılan alanda ortaya çok sayıda sırlı sırsız seramik par-
çaları, lüleler, cam bilezik parçaları, bulunmuştur. Söz konusu alanda orta-
ya çıkarılan çok sayıda mıh ve demir yapı aksamları buradaki yapıda ahşap 
malzeme kullanımını göstermektedir. Bu eserler içinde 12 tanesi envanter-
lik, 10 tanesi etüdlük eserler olarak müzeye teslim edilmiştir. Diğer bulunan 
eserler kazı evi deposunda tasnif edilerek kutulanıp, depoya konulmuştur. 

Kazı süresince Restoratör Sevinç Akyüz kazı esnasında çıkarılan eserler 
ile depo içinde yer alan malzemeleri tasnifleyip koruma ve onarım işlemleri-
ni gerçekleştirmiştir.

KAYNAKÇA
Doğanbaş Muzaffer, ‘Amasya Merkez Harşena Kalesi 2007 Yılı Kurtarma Kazısı’, 

17. Müze Çalışmaları ve Kurtarma Kazıları Sempozyumu, Side, 2008, s. 11-28
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Resim 1: Harşena Kalesi 2018 yılının karolaj üzerinde açma isimleri ve yerleri.

Resim 2: A1-A2 Açmaları arasındaki kesitten bulunan tandırlar.
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Çizim 1: A1-A2 Açmaları arasındaki kesitten bulunan tandırların çizimi.
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Resim 3: Erken Osmanlı Dönemi sokak dokusu.
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Resim 4: 2018 yılı Harşena Kalesi hava fotoğrafı.

Resim 5: Harşena Kalesi 2018 yılında seviye inme çalışmaları biten açmalar.



................................................................................................................  41

Resim 6: Lüle.
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Resim 7: III. Ahmet Dönemi gümüş sikke.
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Resim 8: Yavuz Sultan Selim Dönemi gümüş sikke.
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Resim 9: II. Süleyman Dönemi bronz sikke.
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Resim 10: Nakışlı Osmanlı mangırı.
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Resim 11: Anadolu Selçuklu Sultanı I. Keyhüsrev’in bronz sikkesi.
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Resim 12: Alman jetonu
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Resim 13: Bronz zırh aksesuarı
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Resim 14a-b: Osmanlı Dönemi ok ucu (temren)
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2018 YILI THYATEIRA VE 
HASTANE HÖYÜĞÜ KAZILARI 

Engin AKDENİZ*
Rafet DİNÇ

Manisa’nın Akhisar ilçe merkezinde yer alan Thyateira antik kentindeki 
2018 yılı kazı çalışmaları 02 Temmuz-14 Aralık 2018 tarihleri arasında Prof. 
Dr. Engin Akdeniz’in başkanlığında, Bakanlık Temsilcileri Belgin Okudu-
cu ve Özlem Evci’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir (Harita). Kazılar, Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Manisa İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü ve Akhisar Belediye Başkanlığı’nın katkılarıyla devam etmiştir. 
Özellikle Akhisar Belediye Başkanlığı’nın gayretleriyle İŞKUR kapsamında 
kazımız bünyesinde görevlendirdiği ortalama 20 civarında işçi, 14 Aralık 
2018 tarihine kadar çalışarak kazıların ilerlemesinde çok faydalı olmuşlardır1. 

En eski buluntunun Son Neolitik-İlk Kalkolitik Döneme tarihlendiği, özel-
likle kuvvetli bir İlk Tunç Çağı yerleşiminin varlığının anlaşıldığı yayvan bir 
yerleşim olan Hastane Höyüğü’nün zaman içerisinde yoğun olarak tahrip 
edildiği, bu tahribatın bir sebebinin de höyüğün zirve kısmına inşa edilen 
anıtsal tapınak yapısı sebebiyle höyük toprağının yukarıya doğru bir plat-
form yaratacak şekilde çekilmesinden meydana geldiği önceki sezon kazıla-
rımızla tespit edilmişti (Akdeniz 2012: 21-45; Akdeniz-Erön-Akıllı, 2019:675). 
Hastane Höyüğü kazılarında, 2013 yılında ortaya çıkarılmaya başlanılan, da-
sit blokların üzerinin mermer ile kaplamasıyla oluşturulan doğu-batı uzan-
tılı, doğu yönünde altı krepis basamağının in-situ haliyle tespit edildiği bu 
tapınak yapısı (açığa çıkarılan kısmıyla yaklaşık 19x26,5 m. ölçülerinde), hö-
yüğün zirvesini kapladığından kazı alanlarının planlanmasında zorunlu ola-
rak dayanak noktasını oluşturmuştur (Resim: 1,2)2. Buna göre 2018 yılı kazı 
çalışmaları tapınak ve çevresindeki F-33/b ve F-32/d, D-33/a-b-c-d, Ç-33/b, 

*  Prof. Dr. Engin AKDENİZ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü-Aytepe-Aydın/TÜRKİYE.

 Dr. Öğretim Üyesi Rafet DİNÇ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü-Aytepe-Aydın/TÜRKİYE.

1 Yardım ve desteklerinden ötürü ilgili kurumlara teşekkür ederiz. 
2 Fotoğraf çekimlerinden dolayı Arkeolog Esra Dinç’e teşekkür ederiz.
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Ç-33/d, G-33/b, H-32/d, H-32/c, D-34/b, E-33/b plan karelerinde gerçekleşti-
rilmiştir (Resim: 3). 

H-32/c ve d plan karesindeki kazılarda 112.219 m.- 108.909 m. seviyeleri 
arasında açığa çıkarılan dörtgen planlı mekânların içerisinde tespit edilen sır 
cürufları önceki yıllarda bulunan fırınlarla ve seramik üretiminde kullanılan 
üçayaklarla birlikte değerlendirildiğinde, tapınağın güney kısımdaki alanın 
Osmanlı Döneminin sonlarında atölye sahası olabileceğini düşündürmektedir.

2018 yılı kazılarında da höyüğün zirvesinin bir dönem mezarlık olarak 
kullanıldığını gösteren mezarlar ortaya çıkartılmıştır (Resim: 4,5). Önceki yıl-
larda ortaya çıkartılan mezar tipleri ile benzer şekilde basit toprak mezar, 
taş sanduka mezar ve kiremit çatkılı mezar olmak üzere 3 mezar tipinin kul-
lanıldığı görülmüştür. Bunlardan F-33/b ve F32/d plankarelerinde 12 mezar 
kazılmıştır. 109.899 ve 108.899 seviyeleri arasındaki mezarlarda çoğunlukla 
bebekler çatı kiremitli taş sanduka mezarlara ve basit toprak mezarlara, ye-
tişkinler ise taş sanduka mezarlara gömülmüşlerdir. Mezarlar doğu-batı doğ-
rultusunda, baş kısımları batıya gelecek pozisyondadır. Yetişkin bir bireyin 
gömüldüğü taş sanduka mezarda hediye olarak tunç boncuklar, yine benzer 
mezar tipinde başka yetişkin bir bireye ait mezarda ise tunç boncukların yanı 
sıra tunç bir küpe, basit toprak mezarda yetişkin bir bireyin mezarında ise 3 
adet tunç yüzük bulunmuştur.

Ç-33/d plankaresinde iki taş sanduka mezar tespit edilmiştir. Bunlardan 
biri, levha benzeri dasit ve mermer mimari blok parçalarıyla örtülmüştür. 
Kötü durumda korunmuş olan iskelet genç-erişkin bir bireye aittir. Doğu-ba-
tı yönünde baş kısmı batıya getirilecek şekilde yatırılmış iskeletin kolları dir-
seklerden kıvrılarak göğüs hizasına bırakılmıştır. İskelete ait kemikler ağaç 
kökleri ve alanın hastane bahçesi olduğu dönemlerde yoğun sulanmasından 
dolayı tahrip olmuştur. Mezarda herhangi bir buluntuya rastlanılmamıştır. 
Diğer mezar ise Ç-33d plankaresinin kesitinde yer aldığı için önümüzdeki 
kazı sezonlarında kazılmak üzere bırakılmıştır. D-34/b plankaresindeki me-
zar, plankarenin kuzey-batı ucunda dolgu toprak içerisinde dağınık halde 
bulunmuş olup basit toprak mezar şeklindedir. Herhangi bir buluntuya rast-
lanmamıştır. 

Tapınağın kullanımının sona erdiğini düşündüğümüz M.S. 5 yüzyıl ve 
sonrasındaki birkaç yüzyıl boyunca ve Erken Bizans Döneminde tapınak ile 
çevresinin durumu belirsizdir. Mezarların kaldırılmasının ardından tapınak 
sahası ve çevresinde, tapınağın kullanımının sonra erdiği dönemlerde tahrip 
edilmiş vaziyette, çok yoğun miktarda, tapınağa ait mimari ve mimari plastik 
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parçalarına rastlanmıştır. Bu tahribatın M.S. 8. yüzyılın ilk yarısında başlayan 
ve Bizans’ın Karanlık Çağı diye anılan İkonaklazma Döneminde gerçekleşti-
rildiği önerilebilir. 

Höyükte açığa çıkarılan mezarlarda tapınağa ait parçalarla birlikte az sa-
yıda Orta Bizans mimari ve plastik parçaları da kullanılmıştır. Orta Bizans 
Dönemine, M.S. 10. yüzyıla tarihlenen parçalar bu süreçte höyük zirvesin-
deki yerleşimin kanıtıdır. Bu yerleşimin boyutu ve içeriği netlik kazanmasa 
da saptanan çok sayıda taş ve mermer mimari parça ile plastik eser incelen-
diğinde M.S. 10. yüzyıla ait en az bir dini yapının (olasılıkla Şapel) varlığına 
işaret etmektedir. Ancak bu yerleşimin çok uzun süreli olmadığı, uzun süren 
Arap akınları nedeniyle Orta Bizans Dönemi sonları ve Geç Bizans Dönemin-
de höyük üzerinin bir bölümünün tapınağa ve Orta Bizans Dönemi yapısına 
ait taşların da kullanılarak inşa edilen mezarlardan anlaşılmaktadır. Geçen 
yıllarda açığa çıkarılan mezarlarla birlikte genel olarak Hastane Höyüğü’n-
de tapınak çevresinde saptanan mezarlar, devşirme olarak kullanılan eserler 
de dikkate alınarak incelendiğinde höyüğün kazılan kısmının mezarların ta-
rihlenmesinin revize edilmesi gerektiği ortaya çıkmış olup Hastane Höyü-
ğü’nün zirve bölümünün Geç Orta Bizans Döneminde en azından M.S. 10. 
yüzyıl ile M.S.12. yüzyıllar arasında uzun bir süre mezarlık alanı olarak kul-
lanıldığı açıkça anlaşılmaktadır. 

Orta Bizans Dönemine ait olup gerek sonraki dönem duvarlarında, gerek-
se özellikle mezarlarda kullanılan parçalar ayrıntılı incelendiğinde bu par-
çaların büyük bölümünün tapınağa ait olduğu anlaşılmaktadır. Bunlar ara-
sında F-33/b ve F32/d plankarelerinde bulunan, üzerinde iki kartal, tavşanı 
pençeleri arasına alıp gagalayan bir anka kuşu ile bitkisel motiflerin işlendiği 
mermer blok, bir parçası geçen seneki kazıda bulunan mermer parçanın de-
vamı olup tapınak sahasının üzerinde ya da yanında yer aldığı düşünülen 
Şapel yapısının üst yapı süslemelerine ait olmalıdır (Resim: 6-7). Kartallardan 
biri sağa, diğeri ise sola bakar vaziyettedir. Eser Orta Bizans dönemine, M.S. 
10. yüzyıla tarihlendirilmektedir.

Tapınağın parçalarının adeta bir taş-mermer ocağı şeklinde parçalanarak 
yakılıp kireç yapıldığı bu seneki kazılarda tespit edilen buluntularda da gör-
mekteyiz. Buna karşın bu yoğun tahribatın arasında çok sayıda nitelikli üst 
yapı elemanı parçaları zamanımıza kalmayı başarmıştır. Genel olarak M.Ö. 
II. yüzyıldan M.S. IV. yüzyıla kadar uzanan döneme ait özellikler gösteren 
tapınağa ait bu kalıntılar arasında F32/d plankarelerinde, iki parça şeklinde 
bulunan, bir araya getirildiğinde girland taşıyan Eros ve köşesinde koçbaşı 
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bezemeli olduğu anlaşılan mermer plastik eserler Erken Roma İmparatorluk 
Dönemine tarihlendirilebilir (Resim: 8-9). 

2018 kazı çalışmalarında da tapınakla bağlantılı epigrafik buluntular tes-
pit edilmiştir. Bunlar arasında F-33/b plankaresinde bulunan, 140 cm. genişli-
ğinde, 86 cm. yüksekliğinde ve 30 cm. kalınlığındaki mermer bloğun üzerin-
deki QHW P…. yazısının her bir harfi: 23.5 cm.dir. Tanrı P… şeklinde okunan 
yazıya göre açığa çıkardığımız anıtsal yapının bir tapınak olduğunu destek-
lemektedir (Resim: 10). 

Tapınakla bağlantılı bir diğer epigrafik buluntu ise G-33/b plankaresinde 
ele geçirilmiştir. Muhtemelen bir adak yazıtının son bölümüne ait olan eser-
de korunmuş kısmından anlaşılabildiği kadarıyla “rüya (gereğince)” ifadesi 
okunmaktadır. Bu kişi rüyasında (tanrıdan) aldığı emir gereğince (… tanrıya) 
“sundu” ifadesi okunmaktadır. Bu mimari bloğun tapınak yapısı ile bağlantı-
lı olduğu şüphesizdir (Resim: 11)3.

Thyateira antik kentinin yayılım sahasındaki Tepe Mezarlığı örenyerinin 
yaz aylarında yoğun ziyaret edilen turistik bir alan olmasından dolayı kazı 
yapılmamış, temizlik ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Akhisar Bele-
diyesi tarafından açılan ihaleyi kazanan Malakari Mim. Rest. ve Yapı Koruma 
İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sürdürülen çalışmalar ilgili kurul kararı 
gereği proje müellifi Kıyas Tökmeci, İnş. Müh. Mehmet Bülent İliter ve Th-
yateira kazı başkanı Prof. Dr. Engin Akdeniz tarafından denetlenmektedir. 
Belediye tarafından “Manisa Akhisar Thyateira Antik yol sütunları restoras-
yon uygulaması ve antik alanın ziyaret merkezine dönüştürülmesi işi” olarak 
adlandırılan restorasyon çalışmaları 18 Eylül 2018 tarihinde başlatılmıştır. 
Uygulamalar, kazı başkanlığının da katılımıyla düzenli olarak denetlenmek-
te olup incelemeler sonrasında yapılan toplantılar imzalanarak kayıt altına 
alınmaktadır (Resim: 12).

2017 yılında bulunan ve 144 adet olarak sayılan, Akhaea Prensliği ile Bey-
likler Dönemine ait sikkelerin Restoratör Nazire Burçaklar ve Nükhet Kaçuk 
tarafından bu kazı döneminde yapılan konservasyon çalışmaları sonucu 146 
adet olduğu anlaşılmıştır (Akdeniz-Erön-Akıllı, 2019:672-673). Sikkeler üze-
rindeki bilimsel çalışmalar devam etmektedir.
İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü Dr. Öğretim 

Üyesi Mahmut Ziya Görgülü özellikle Tepe Mezarlığı restorasyon çalışma-

3 Verdiği bilgilerden ötürü ekip üyemiz Prof. Dr. Hasan Malay’a teşekkür ederiz.
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sında kullanılabilmesi için uygun olan mermer yataklarının tespiti amacıyla 
kazıya katılmıştır. Aynı fakültenin Jeofizik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Fethi 
Ahmet Yüksel, önceki yıllarda yapılan jeofizik çalışmaların değerlendirmesi-
ni yapmıştır.

Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Serpil Eroğlu Çelebi, insan iskeletleri üzerinde çalışmalar yap-
mıştır. F-32/d plankaresinde açılan 28 No.lu taş sanduka mezar içindeki bi-
reye ait diş örneği, kumerus (pazu kemiği) parçası ve dış kısmından toprak 
örnekleri analiz için mevzuata uygun şekilde Adnan Menderes Üniversitesi, 
Fen/Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç Dr. Nuray Horasan 
tarafından ESR analizi yapılmak üzere Müzeyyen Balkır’a teslim edilmiştir.
İnşaat Mühendisi Mahmut Bülent İliter, Hastane Höyüğü’ndeki tapınak-

tan mevzuata uygun şekilde harç ve tuğla numunesi alarak Diyarbakır’daki 
Kibele Laboratuvarı’nda analizlere başlamıştır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nden Doç. Dr. Gökben Ayhan Thyateira 
Hastane Höyük Osmanlı Dönemi lüleleri, Ege Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sa-
fiye Akdeniz, Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde Akhisar konusuyla bağ-
lantılı çalışmalar yapmıştır.

Adnan Menderes Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanlığı ile Harita 
Kadastro Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından ortaklaşa planlanan 
“Arkeolojik Çalışmalarda Harita ve Jeoinformasyon Teknolojileri Kullanma 
Semineri” kapsamında 23 Ekim 2018 tarihinde Thyateira Antik Kenti’nde ilk 
olarak kazı alanı taranmış daha sonra insansız hava aracı (İHA) ile çekim 
yapılmıştır. 
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Harita 1: Thyateira’nın konumu
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Resim 1: Hastane Hö yü ğ ü  hava fotoğ rafı

Resim 2: Hastane Hö yü ğ ü ’nü n zirvesindeki tapınak yapısı.
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Resim 3: Hastane Hö yü ğ ü  karelajı.
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Resim 4: Hastane Hö yü ğ ü , 29 No.lu mezar, aç ılmazdan evvelki gö rü nü mü .
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Resim 5: Hastane Hö yü ğ ü , 29 No.lu mezarın aç ıldıktan sonraki gö rü nü mü 
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Resim 6: Orta Bizans Dö nemi mimari plastik eser.

Resim 7: Orta Bizans Dö nemi mimari plastik eser.
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Resim 8: Erken Roma İ mparatorluk Dö nemi plastik eser.

Resim 9: Erken Roma İ mparatorluk Dö nemine ait plastik eser.
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Resim 10: Tapınağ a ait Grekç e yazılı mermer blok.

Resim 11: Tapınağ a ait muhtemel adak yazıtlarından biri.
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Resim 12: Tepe Mezarlığ ı Sü tunlu Cadde restorasyon projesi.
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ESKİ VAN ŞEHRİ, KALESİ VE HÖYÜĞÜ 20181 

Erkan KONYAR*
Bülent GENÇ

Can AVCI
Armağan TAN

Van Kalesi-Tuşpa; merkezinde doğal bir kayalık üzerinde yükselen sitadel, 
kuzeyinde sitadelle aynı doğrultuda uzanan Van Kalesi Höyüğü ve güneydeki 
Eski Van Şehri olmak üzere 3 ana kısımdan oluşur (Resim: 1). 2018 yılı kazı 
çalışmaları genel olarak höyük ve sitadel alanlarında sürdürülmüştür. Van Ka-
lesi Höyüğü’nde 2015 ve 2017 yılları arasında M25 ve N25 açmalarında orta-
ya çıkarılan sütunlu salonla bağlantılı odaların kuzey-güney yönünde tamamı 
açığa çıkarılmıştır. Bu alandaki Urartu mimarisinin, daha önceki yıllarda farklı 
açmalarda da karşılaştığımız gibi “Erken Urartu” ve “Geç Urartu” olmak üzere 
iki yapı katından oluştuğu anlaşılmıştır. 2018 yılında kazı çalışmaları sütunlu 
salon ile höyüğün batısındaki Urartu yapıları arasında kalan kesimde yoğun-
laştırılmıştır. Bu kapsamda çalışmalara sütunlu salonun batısındaki N24 ve 
M24 numaralı açmalarda devam edilmiş ve bu alandaki Orta Çağ/Yakın Çağ, 
Post-Urartu/Geç Demir Çağ ve Urartu Dönemine ait tabakalar açığa çıkarılmış-
tır (Çizim: 1). Sitadel alanında ise “Minua Širšini”si olarak bilinen yapıda temiz-
lik ve alanın işlevinin anlaşılmasına yönelik sondaj çalışmaları sürdürülmüştür.

VAN KALESİ HÖYÜĞÜ 
Geç Ortaçağ ve Yakınçağ Mezarlığı
Daha önceki yıllardan da bilindiği üzere Van Kalesi Höyüğü’nün en geç 

tabakası Ortaçağ sonlarından Yakınçağ Dönemine değin mezarlık olarak kul-
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lanım görmüştür. Höyüğün yüksek kesimlerinde olduğu kadar yamaçların-
da da yoğun bir gömü faaliyetinin varlığı bilinmektedir2. Bu seneki kazılarda 
N24 açmasında bu döneme ait toplamda 36 adet basit toprak mezar ile karşı-
laşılmıştır. Aynı zamanda geç dönem gömü faaliyetlerinden daha erken me-
zarların da tahrip olduğu görülmüş ve yaklaşık 54 bireye ait dağınık iskelet 
parçalarına rastlanmıştır.

M24 açmasının kuzeybatı ucundan itibaren daha aşağıdaki Post-Urartu 
tabakasına açılmış yaklaşık 1 m. uzunluğunda ve en geniş kısmı 34 cm. olan 
içerisi kül ve yanmış ahşap parçalarıyla dolu, kuzey-güney doğrultulu bir 
ateş/kül çukuru tespit edilmiştir. Çalışmaların devamında açmanın kuzey-
batısında kuzey-güney uzantılı yaklaşık 2 m. uzunluğunda ve genişliği 30-35 
cm. olan içerisinde yanmış ahşap ve külle karışık hayvan kemikleri bulunan 
bir ateş çukuru ile daha karşılaşılmıştır. Çukurların genel olarak derinlikleri 
10-15 cm. arasında değişmektedir. 

Ortaçağ-Yakınçağ Dönemine ait bu mezarlardan bazıları, büyük çoğunlu-
ğundan farklı olarak üzerlerinde takılarıyla birlikte defnedilmiştir. Bunlar-
dan N24 açmasında kolunda 12 adet cam bilezik bulunan muhtemelen genç 
erişkin bir kadına ait olan mezar dikkat çekicidir.

M24 açmasında ise Ortaçağ-Yakınçağa ait toplam 7 mezar sağlam bir şe-
kilde tespit edilerek kaldırılmıştır. Basit toprak türündeki bu mezarların üze-
ri höyük genelinde sıkça karşımıza çıktığı şekilde sal taşları ile kapatılmıştır3. 

N23 açmasındaki çalışmalarda ise sağlam bir şekilde toplam 10 adet basit 
toprak türünde Ortaçağ-Yakınçağ mezarı kaldırılmıştır. Bu alandan ayrıca 10 
bireye ait dağınık iskelet ve 9 adet karışık iskelet kalıntılarına rastlanmıştır. 
N23 açmasının kuzeydoğu kesiminde M24 açmasındakilerle benzer şekilde 
Post Urartu tabakasına açılmış olan 1.50 m. uzunluğunda doğu-batı doğrul-
tulu ve 34 cm. genişliğinde, 11 cm. derinlikte içerisi yanmış ahşap parçaları 
ve külleriyle dolu olan bir başka ateş çukuruna rastlanmıştır. 

Van Kalesi Höyüğü’nde Ortaçağ Dönemi yalnızca mezarlık ile temsil edil-
mez. Daha önceki yıllardan bildiğimiz gibi küçük taşlardan temelleri olan, tan-
dır, çöp çukuru ve benzeri yönleriyle bildiğimiz Ortaçağ mimarisi höyükte en 
az iki yapı katı ile temsil edilmektedir4. 2018 yılı kazılarında da M24 açmasının 
kuzeydoğusunda yaklaşık 1 metre çapında bir Ortaçağ tandırı ortaya çıkarıl-

2 Konyar 2012: 413-415, Konyar, Avcı et al. 2013: 194, Fig. 2.
3 Konyar 2012: 129.
4 Konyar, Ayman et al. 2012: 222, Konyar 2012: 130.



................................................................................................................  67

mıştır. Kaide kısmı taşlarla desteklenen tandırın iç kısmında havalandırma 
kanalı bulunmaktadır. Ortaçağ ile Post-Urartu tabakası arasında kalan dolgu 
toprağında Demir Çağ ve Ortaçağa ait karışık keramikler bulunmuştur. 

M24 açmasının kuzeyine doğru ve Post-Urartu tabakasının içerisine açılmış 
iki tane Ortaçağ çukuru tespit edilmiştir. Bu çukurlardan açmanın kuzeybatı-
sında yer alan ve çapı 120 ve 70 cm. arasında değişkenlik gösteren çukurdan 
Ortaçağ’a ait sırlı ve sırsız keramikler bulunmuş ve zemininin taş döşeli oldu-
ğu anlaşılmıştır. Açmanın kuzey doğusundaki diğer çukurun 47 cm. çapında 
ve görece daha küçük olduğu gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında Geç 
Demir/Post-Urartu Dö neminin karakteristik özelliğini simgeleyen ve önceki 
yıllarda da karşılaştığımız çanak çömleklerden krem astarlı ve triangle-ware 
olarak bilinen keramik parçaları da bulunmuştur5. Bu alanın kuzeybatı köşe-
sinde Urartu Dönemine ait çivi yazılı bir pithos gövde parçası ele geçirilmiştir. 

Post Urartu/Geç Demir Çağı 
Önceki yıllardan itibaren höyük genelinde izlerini takip edebildiğimiz 

Urartu sonrası ve Geç Demir döneminin zayıf da olsa mimari izleri 2018 yı-
lında da karşımıza çıkmaya devam etmiştir (Çizim: 2). Daha üstte yer alan 
hoker ve Ortaçağ-Yakınçağ mezarlarının büyük ölçüde tahrip ettiği bu dö-
nem mimarisi daha önceki yıllarda 45x45 cm. ölçülerinde kerpiç blokları ve 
yoğun derz izlerinden oluşan iki evreyle bilinmektedir6. Dolayısıyla hoker 
gömüleri de sayarsak şimdilik Van Kalesi Höyüğü’nde Urartu sonrası döne-
mi bu üç unsurla tanımlayabiliriz. 

Tüm bunların yanında bu yıl M23 açmasının güney kesiminde karşımıza çı-
kan ve sıkıştırılmış çamurdan doğu-batı ve kuzey-güney uzantılı duvar hatları 
tespit edilmiştir. Yaklaşık 70 cm. kalınlığında oldukça sert bu duvar hattının 
mimari bağlamı şimdilik tespit edilememiştir. Bu dolgu içerisinden Geç De-
mir Çağa ait çeşitli keramik parçaları ve açmanın kuzeybatı sınırına yakın bir 
bölgede demir bir ok ucu tespit edilmiştir. Bu sıkıştırılmış çamurdan duvarın 
devamı M24 açmasında da karşımıza çıkar. M24 açmasının kuzeydoğusundan 
başlayarak batıya doğru devam eden Post-Urartu Dönemine ait sıkıştırılmış 
çamur mühre duvar hattı yaklaşık 10 m. uzunluğunda devam eder. Açmanın 
kuzeydoğusunda yer alan Post-Urartu yıkıntısının içerisinden Urartu ve Geç 
Demir Çağına ait boyalı keramik parçaları tespit edilmiştir. Bu yıkıntının he-

5 Konyar, Genç et al. 2018: 143.
6 Konyar, Genç et al. 2017: 127-130.
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men altından tabana ulaşılmıştır. Tabanda Demir Çağına ait keramik parçaları 
ve geometrik desenli parçalar da görülmüştür. Toprağın yapısı ise sıkıştırılmış 
kil halinde devam etmektedir. Aynı zamanda açmanın doğu sınırına yakın bir 
yerde Urartu mimarisinin hemen üzerinde yer alan ve önceki yıllarda diğer 
açmalarda görülen7 düzensiz derzlere sahip bir tabaka ortaya çıkarılmıştır.

N24 açmasında doğu-batı doğrultusunda 3 m. uzunluğunda ve yaklaşık 
80 cm. genişliğinde Geç Demir/Post-Urartu yapı katına ait duvar hatları be-
lirlenmiştir ve bu hatta bölük pörçük kerpiç döküntülerine rastlanmıştır. Aç-
manın kuzeydoğu köşesinde daha erken tabakalardan karışmış olabileceğini 
düşündüğümüz obsidiyen bir ok ucu bulunmuştur. Geç Demir Çağ yıkıntısı 
ile Urartu yıkıntısı arasındaki geçiş tabakasında yüzeyde doğu-batı doğrul-
tulu diğer açmalarda da karşımıza çıkan derz hatların yer aldığı tabakayla 
karşılaşılmıştır. 

N24 ve M24 açmalarında Geç Demir/Post Urartu Döneminde büyük bir 
mekân olduğu tahmin edilen bir yapıya ait mimari ve bu mimari ile bağlantılı 
taban ortaya çıkarılmıştır. Tabanın hemen üstünde iki adet demir ok ucu ve 
Geç Demir Çağına ait boyalı çanak çömlek parçaları bulunmuştur.

N23 açmasında Post Urartu/Geç Demir Çağ mimarisine ait olan kerpiç 
üzerinde bir insana ait sağ ayak izi tespit edilmiştir. Yapılan ölçümler son-
rasında yaklaşık 36 numara büyüklüğündeki bu ayak izinin genç erişkin bir 
bireye ait olabileceği düşünülebilir. Post-Urartu Dönemine ait taban ve yı-
kıntılar kaldırılarak daha alt seviyelerdeki Urartu yapı katına ve yıkıntılarına 
ulaşılmıştır. 

Hoker Gömüler
Van Kalesi Höyüğü genelinde karşılaştığımız çok sayıdaki hoker gömüler 

Urartu sonrasında bir dönem höyüğün kısmen veya tamamen gömü ama-
cıyla (nekropol?) kullanılmış olduğunu gösterir. Bu hoker biçimli gömülerin 
yer yer Urartu mimarisinin kerpiç duvarlarına zarar verecek şekilde kazılmış 
olduğu tespit edilmiştir8 (Resim: 2). Bu kapsamda 2018 yılında da Van Kalesi 
Höyüğü’nde toplam 3 adet yeni hoker gömü daha açığa çıkarılmıştır.

Bunlardan ilki M25 açmasındaki sütunlu salonun en güneyindeki odanın 
batı duvarının bir kısmını tahrip etmiş şekilde yarı hoker tarzında gömülmüş 

7 Konyar, Genç et al. 2017: 127-130.
8 Konyar 2012: 418, Resim 11, Konyar, Genç et al. 2018: 143-145, Fig. 5-7
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muhtemelen bir kadın iskeletidir. Batı-doğu doğrultulu olan bu iskelet sol ta-
rafına yatar durumda ve oldukça tahrip olmuş vaziyettedir. İskeletin kulakla-
rında küpeler, her iki bileğinde bronz üzerine demir sarmal şekilde bilezikler 
de bulunmuştur. Özellikle boyun bölgesinde bir adet boncuğun yanı sıra sar-
mal biçimli bronzdan bir kolye ucu ve boynuna asılı olarak kullanılmış ola-
bileceğini düşündüğümüz cımbız veya cımbız benzeri kolye ucu ile bir adet 
küçük fibula bulunmuştur (Resim: 3). İskeletin sol kolunun hemen altında 
kiremit hamurlu hafif omurgalı küçük bir tabağın yer aldığı gözlemlenmiştir. 
Ayrıca bu tabağın içinde 2.07 cm. çapında diorit taşından yarı küresel formda 
ve ortasında ince bir bronzun geçtiği taş bir obje yer almaktadır. İskeletin sağ 
omzunun alt kısmında bulunan fibulanın benzer formda olanları Ziwiye9 ve 
Güney Kafkasya’dan10 bilinmektedir. Özellikle Adana Müzesi’nde bulunan 
bir örnekle de benzeşmektedir11.

Bu yılki çalışmalarda tespit edilen bir diğer hoker mezarı ise M24 açma-
sında karşımıza çıkar. Bu yıl açığa çıkarılan Urartu mekânlarından en ku-
zeydekinin batı duvarını kesen ve sol tarafına yatırılmış bu iskeletin oldukça 
kötü korunmuş olduğu anlaşılmıştır. Bir önceki mezarın aksine bu gömü-
de herhangi bir mezar armağanına rastlanmamıştır. Bu mezar aynı zaman-
da daha alt seviyelerde karşımıza çıkan Urartu mekânının batı yönde açılan 
kapı açıklığına tesadüf etmiştir.

Bir diğer hoker gömü ise N24 açmasında ve güneyden kuzeye 2 numaralı 
Urartu mekanının batı duvarını keser vaziyette bulunmuştur. Oldukça kötü 
korunmuş bu mezar da Urartu mimarisinin içerisine açılmıştır.

Hoker gömülerin Urartu tabakasına açılması ve kısmen Urartu duvarları-
nı tahrip etmesi söz konusu mezarın Urartu tabakasından daha geç olduğu-
nu gösterse de Geç Demir Çağ/Post Urartu tabakası ile bağlantısı henüz tam 
olarak belirlenememiştir. Buna karşın Urartu ile Post Urartu/Geç Demir Çağı 
tabakası arasında bir döneme ait olması daha muhtemel görünmektedir. 

Urartu Dönemi
Van Kalesi Höyüğü’nde Urartu Dönemi erken ve geç olmak üzere iki 

yapı katından oluşmaktadır (Çizim: 3). Taş temel üzerine kerpiç duvarlar-
dan oluşturulan Urartu mekanları her iki yapı katında da benzer plan an-

9 Muscarella 1965: Plate 58, Fig 3
10 Muscarella 1965: Plate 58, Fig 6
11 Öğün 1979: 183, Abv.6
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layışındadır (Resim: 4). Kuzey güney aksında birbirine bitişik yerleştirilmiş 
ve aralarında birer kapı geçidi ile bağlantı sağlanan oda veya antrelerden bu 
alanların doğu ve batısında yer alan daha büyük salon veya odalardan bazı-
larına kapı açıklıkları ile geçilir. Yapı konstrüksiyonları tek katlı bir düzenle-
meyi işaret eder. Özellikle Erken Urartu yapı katındaki taş temelli yapıların 
daha iyi işçilikli ve büyük boyutlarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu mimari 
geleneğin Geç Urartu yapı katında kısmen daha özensiz olduğu da dikkate 
değerdir.

2018 yılında Van Kalesi Höyüğü’nde Sütunlu Salon’un batısında ku-
zey-güney doğrultusunda birbirine bitişik yerleştirilen Urartu Dönemine ait 
3 yeni mekân daha açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Bu mekanlardan en güney-
de olanının güney duvarı buradan geçirilen asfalt yol nedeniyle tamamen 
yok olmuştur. N24 açmasındaki 1 No.lu bu mekanın kuzey, batı ve doğu 
duvarları belirgindir. Görüldüğü kadarıyla 5.50x3.50 m. boyutlarında olan 
bu mekanın yaklaşık 110 cm. yüksekliğinde korunmuş duvarları 3 sıra taş 
temel üzerine kerpiç örgüden oluşmaktadır ve kuzey duvarında bir kapı ge-
çişi bulunmaktadır. Ayrıca kapı girişinin mekan içerisine yakın sol tarafında 
muhtemelen kapı milinin oturduğu küçük oyuklu bir taş bulunmaktadır. Bu 
odanın tabanı üzerinde ince bir yangın hattının olduğu gözlemlenmiştir. Ta-
banın mıcır dolgusunun üzerine sıkıştırılmış çamurla yapıldığı anlaşılmıştır. 
Bu taban yapısı höyüğün diğer bölgelerinde de ortaya çıkarılan Erken Urartu 
mimarisi için karakteristiktir. Mekânın kuzeydoğu köşesinde yer alan 1 met-
re çapındaki bir çukurda yumruk büyüklüğünde taşlarla beraber atık vazi-
yette yoğun hayvan kemiklerine ve Urartu keramik parçalarına rastlanılmış-
tır. Bu çukurun, yapının ikinci bir yenileme evresinde, üzerinin kapatılarak 
düzleştirildiği anlaşılmaktadır.

En güneyde yer alan Urartu mekânının kuzey duvarında bulunan kapı 
girişi ile kuzeydeki ikinci bir Urartu mekânına geçilir. N24 açmasındaki 
3.20x3.70 m. ölçülerindeki 2 numaralı bu odanın tabanına ulaşılmış ve batı 
duvarına bitişik vaziyette inşa edilmiş yaklaşık 70x70 cm. ölçülerinde çamur-
dan yapılmış “U” biçimli bir ocak tespit edilmiştir (Resim: 6). Ocağın içeri-
sinde ve çevresine dağılmış durumda çok sayıda mantar başlı bronz çiviler 
bulunmuştur (Resim: 7). Bu bronz çivilerin benzerleri 2016 yılında M25 aç-
masında kuzeydeki Geç Urartu yapı katına ait mekânın kuzeybatı köşesinde 
yer alan ocağın içerisinde ve çevresinde de bulunmuştur12.

12 Konyar, Genç et al. 2017: 133-134, Fig. 9. 
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Odanın yer yer kül ve yangın izlerinin bulunduğu tabanı üzerinden çeşit-
li hayvan kemikleri ve çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Çok sayıdaki 
mantar başlı bronz çiviler (kabara) dışında demir bir ok ucu ve yılanbaşlı bronz 
bir bilezik parçası bulunmuştur. Odanın hemen hemen ortasına denk gelecek 
şekilde açılmış çok derin olmayan 45 cm. çapında yuvarlak bir kül çukuru da 
dikkat çeker. Bu çukur içerisindeki yanmış ahşap parçaları göz önüne alındı-
ğında çukurun ateş yakarak ısınma amaçlı kullanımı söz konusudur.

En kuzeydeki 3 numaralı Urartu mekanı ise kuzey-güney doğrultusun-
da dikdörtgene yakın bir plana sahiptir (Resim: 5). Güneyindeki 2 numaralı 
mekândan bir kapı açıklığıyla geçiş sağlanan bu odanın batı duvarında 180 
cm. genişliğinde batı yönde açılan bir başka kapı geçişi vardır. Bu kapı açık-
lığının üst seviyesinde yukarıda da bahsettiğimiz hoker biçimli bir gömüye 
rastlanılmıştır.

M24 açmasındaki 2 numaralı mekânın kuzey duvarı 3 numaralı bu mekâ-
nın güney duvarını oluşturmaktadır. Duvar 265 cm. uzunluğunda ve 110 cm. 
genişliğindedir ve üzerine açılmış 95 cm. genişliğindeki bir kapı açıklığıyla 
mekanlar birbirine bağlanır. 6x3.70 m. iç ölçülere sahip bu mekânın doğu 
duvarının doğu-batı uzunluğu 3.70 m., genişliği ise 120 cm. ölçülere sahiptir. 
3 sıra taş temel üzerine yükselen kerpiç duvarının korunabilmiş yüksekliği 
1.00-120 cm. arasındadır. Batı duvarının kesitinde de izlenebildiği üzere oda 
tabanında yoğun bir yangın ve kül katmanının olduğu da gözlemlenmiştir. 
Odanın dolgusundan yoğun şekilde hayvan kemikleri, Urartu çanak çömlek 
parçaları, bir adet demir ok ucu ve mantar başlı bronz çiviler (kabara) ele 
geçirilmiştir. Güney doğu köşesinde ise birbirine yakın mesafede içinde kül, 
hayvan kemikleri ile çanak çömlek parçaları bulunan 2 çukur tespit edilmiş-
tir. Bu alanların ısınma veya pişirme amaçlı kullanılmış olabileceği değer-
lendirilmiştir. Odada bulunan çok sayıdaki pithos ve depo kapları buranın 
depolama işlevine de işaret eder. 

N24 ve M24 açmalarına yayılan bu odaların batı duvarlarının dış hatları 
ile batıdaki bağlantılarını anlamak için yapılan çalışmalarda söz konusu du-
varın 1.30 m. kalınlığında olduğu anlaşılmıştır. Bu alanda yoğun bir şekilde 
kırmızı astarlı Urartu çanak çömleğinin olduğu görülmüş ve bir boğa başına 
ait pişmiş topraktan 4 cm. uzunluğunda bir adet boynuz parçası bulunmuş-
tur. Ayrıca duvarın yaklaşık 1 m. batısında ve taban üzerinde pişmiş top-
raktan bir boğa başı bulunmuştur (Resim: 8). Boynuzlarının uç kısmı kırık 
olan boğa başının bir riton olmaktan ziyade herhangi bir yere aplike edildiği 
düşünülebilir. Özellikle boyun kısmının yuvarlak biçimli ve içeri doğru bir 
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parça girecek şekilde yapıldığı görülmektedir. Yuvarlak biçimli bir boyunun 
1.5 cm. çapında boynuz açıklıklarıyla beraber 8-10 cm. civarında olduğu göz-
lemlenmiştir. Kırmızı ve yer yer kırmızıdan kahverengiye dönüşen astara sa-
hiptir. Bilindiği gibi Urartu sanatında benzer boğa başları genellikle bronz 
kazanlarda aplik olarak görülmektedir13. Özellikle Karmir-Blur’da bulunan 
geniş ağızlı bir çömleğin omuz kısmına yerleştirilmiş boğa başları höyükte 
bulunan boğa başıyla benzerdir (Piotrovsky 1969: Fig. 55). Bu örnek ve yine 
aynı alanda bulunan diğer bir boğa başına ait olan boynuz parçası bronzdan 
yapılan boğa başlarının keramik örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Daha önce de belirttiğimiz üzere bu alanı çevrelediğini düşündüğümüz 
güney duvarı höyüğün güneyinden geçen modern yol tarafından tahrip edil-
miştir. Yamaçtan itibaren korunabilmiş vaziyette kalabilen taban üzerinde 
kırmızı astarlı çanak çömlek parçalarının yoğunluğu dikkat çeker. Zeminin 
doğudaki 1 numaralı mekanla benzer şekilde irili ufaklı çakıl taşlarının üzeri-
ne sıkıştırılmış çamur ile oluşturulduğu anlaşılmıştır. Bu alanda ayrıca taba-
nın hemen üzerinde kireç taşından yapılmış bir Urartu mühürü bulunmuştur 
(Resim: 9). Silindir ve baskı biçimli bu mühürler Karmir-Blur14, Çavuştepe15, 
Ayanis16 ve Bastam17 gibi çeşitli Urartu yerleşimlerinden bilinmektedir. Hö-
yükte bulunan silindir ve baskı biçimli bu mührün hem gövdesi hem de kai-
desi üzerinde kanatlı hayvanların yer aldığı bezemeler bulunmaktadır. Üstte 
ip deliği kırılmış olarak bulunan mührün gövdesinde 3 farklı hayvan figürü 
işlenmiştir. Bunlardan biri boğa, biri dağ keçisi (ibeks) diğeri de çift boynuzlu 
bir dağ koyunu gibi durmaktadır. Boğa ve dağ keçisi karşılıklı olarak betim-
lenmiştir. Gövdeleri üç küçük dairesel oyuktan oluşan hayvanlar kanatlı ve 
yürür durumdadır. Mührün damga kısmında ise yine kanatlı koşar durumda 
gövdesi iki dairesel oyuktan oluşan boynuzlu bir geyik yer almaktadır.

VAN KALESİ SİTADELİ
Minua Širšini 
Van Kalesi’nin kuzey yamaçlarında AM67-68 plankarelerinde yer alan ve 

girişinin sağında bulunan yazıt nedeniyle Menua Širšini’si olarak adlandı-

13 Piotrovsky 1969: Fig. 108, Konyar, Işık et al. 2018.
14 Piotrovsky 1969: Fig. 39, Ayvazian 2006: 971, NP 52.
15 Erzen 1978a: Lev. 38.
16 Abay 2001: 321-353.
17 Kleiss 1979: Tafel 38-41.
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rılan yapı bu yıl temizlenmiş ve belgeleme çalışması yapılmıştır. Doğu-batı 
20.30 m. kuzey-güney 8.20 m. genişliğe sahip olduğu anlaşılan yapı 2.50 m. 
yüksekliğe sahiptir. Yapının 8.45 m. genişliğinde, 2 m. yüksekliğindeki kuzey 
yöndeki girişi de temizlenmiş tabanda yer alan birtakım izler ortaya çıkartıl-
mıştır (Resim: 10). 

Kazılar sonucu girişin yaklaşık 1.5 m. önünde ana kayanın yaklaşık %70 
bir eğimle devam ettiği anlaşılmış, eğimin başladığı alanda ise girişin doğu 
ve batısında iki sıra halinde yer yer çay taşlarının dizili olduğu görülmüştür 
(Resim: 11). Bu alanın daha iyi anlaşılması amacıyla doğu-batı doğrultulu 
7.50 m. kuzey-güney doğrultulu 2.40 m. bir alanda sondaj yapılmıştır. Eğimli 
olan ana kaya üzerindeki moloz içerisinden muhtemelen ana kayanın erez-
yonunu gösteren yoğun irili ufaklı mıcır dolgusu tespit edilmiştir. Dolgu içe-
risinden ana kaya üzerinde yer yer dizili halde olan çay taşlarının benzerleri 
doğu ve batı kesimde farklı kotlarda dağınık halde bulunmuştur. 

Yine sondaj yapılan bu dolgu alanın içinden yoğun olarak sırlı ve sır-
sız Osmanlı Dönemi keramiği ve az sayıda Urartu Dönemi keramiği tespit 
edilmiştir. Dolgu içerisinde ayrıca yoğun bir şekilde hayvan kemikleri ile de 
karşılaşılmıştır. Sondaj alanının doğusunda yoğun olarak tespit edilen mıcır 
dolgusunun hemen altından bir tanesi yapı taşı olarak işlenmiş olan çeşitli 
büyüklükte taş bloklar tespit edilmiştir. Olası dolgu için konulan büyük taş-
ların altında mıcır dolgu devam etmektedir. Homojen olan bu alandan Demir 
Çağa ait keramik parçaları da bulunmuştur.

Van Kalesi’nin kuzey yamaçlarında yer alan ana kayaya oyulmuş bu yapı, 
girişinin sağında bulunan yazıt nedeniyle ahır olarak tanımlanmaktadır18 
(Resim: 12). Ayrıca girişin doğusunda yüksek bir kaya platformu üzerinde 
yer alan stel yuvası ve buraya dikilmiş olabilecek stel, “kutsanmış kurbanlık 
hayvanların arındırılması” bağlamında değerlendirilmiştir19. Ancak Širšini’yi 
bütün çevresi ile birlikte değerlendirmek gerekmektedir. Özellikle 2018 yılın-
da yapının hemen dışında sürdürülen sondaj çalışmalarında, yapının önün-
de ve zeminde kayaya uygulanan ve bir stelin kaidesinin oturacağı biçimde 
açılmış yatak bu alanda birden fazla stelin dikilmiş olabileceği sorusunu do-
ğurmaktadır. Bu durumda Širšini’yi bir ahır olarak tanımlamaktan ziyade 
önünde ve çevresinde stellerle bağlantılı çeşitli uygulamaların yapıldığı ve 
zemini birbirine eşit büyüklükte çay taşlarından kaplanmış daha özel bir 

18 Salvini 2008: CTU A 5-68.
19 Tarhan 2011: 318-320.
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alan olarak tanımlamak gerekmektedir. Ancak henüz bu alana dikilmiş ola-
bilecek steller ve içeriği ile ilgili herhangi bir veriye sahip olmadığımız için 
bu konu şimdilik tartışmalıdır.

SONUÇ
2018 yılı kazı sezonunda toplam 7 açmada çalışılmış ve bu açmalarda 

Orta Çağ-Yakın Çağ, Post-Urartu/Geç Demir Çağ ve Urartu dönemlerine 
ilişkin detaylar açığa çıkarılmıştır. Çalışılan açmalarda Ortaçağa ait toplam 
70 bireye ait mezar kaldırılmış, yine bu alanlarda 86 adet dağınık iskelet 
parçalarına rastlanmıştır. M24 ve N24 No.lu açmalarda ise Post-Urartu/Geç 
Demir Çağ ve Urartu dönemleri belgelenmiştir. Söz konusu açmalara yayıl-
mış biçimde Post-Urartu Dönemini temsil eden ve mekan dışı zemin olarak 
kullanıldığını düşündüğümüz geniş bir taban dikkat çeker. Batı açmalarda 
daha önceki yıllarda açığa çıkarılan Urartu mekanlarının korunma yüksek-
liklerinin daha doğudakilere göre alçak olmasının sebebi Urartu sonrasın-
daki bir döneme ait bu mekan dışı oluşum olabilir. Bu tabanın kuzeyini çev-
releyen ve yığma çamurdan (mühre) oluştuğunu düşündüğümüz bir duvar 
hattı da ortaya çıkarılmıştır. Tabanla bağlantılı olarak Geç Demir Çağ boyalı 
keramik parçaları da bulunmuştur. Batıya doğru eğimli bir biçimde devam 
eden bu tabanın ilişkili olduğu mimari gelecek sezondaki kazı çalışmala-
rıyla daha iyi anlaşılacaktır. Bu tabanın hemen altında ise erken evre olarak 
tanımlayabileceğimiz yoğun derz izlerinden oluşan bir başka taban bulun-
maktadır. M24 ve N24 açmalarının doğusundan başlayarak derz izlerine 
sahip taban kaldırılarak daha altta bulunan Urartu yapı katına ait dolguya 
ulaşılmıştır. 

M25 ve N25 açmalarında geçen yıl ortaya çıkardığımız erken yapı katı sü-
tunlu salon ve bağlantılı odaların batısındaki açmaları oluşturan M24 ve N24 
açmalarında kuzey-güney hattında birbirine geçişleri bulunan 3 yeni Urartu 
mekanı bu yıl açığa çıkarılmıştır. En güneyde 5.50x3.60 metre ölçülerinde-
ki 1 numaralı odanın kuzey duvarında bulunan kapı vasıtasıyla 2 numaralı 
odaya geçilmektedir. İçerisinde bir ocak bulunan 3.20x3.70 m. ölçülerinde-
ki 2 numaralı bu odanın kuzey duvarındaki kapıyla 6x3.70 m. ölçülerindeki 
3 numaralı odaya ulaşılmaktadır. 3 numaralı bu odada herhangi bir tandır 
veya ocağın bulunmayışı ve oda içerisine dağılmış halde bulunan yoğun 
Urartu çanak çömlek ve pithos parçaları bu odanın depo odası olabileceğini 
göstermektedir. Bu üç odanın aynı zamanda doğudaki sütunlu salon ve ku-
zeyindeki mekânla duvarları ortaktır ve bitişik nizamda inşa edilmişlerdir. 
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Bu odaların zeminleri mıcır dolgu üzerine sıkıştırılmış çamur biçimindedir. 
Bu durum höyük genelinde Erken Urartu yapı katında karşımıza çıkan genel 
bir uygulamadır.

Yer yer Urartu dolgusunu keserek yapılan hoker gömüleri ise dikkat çek-
mektedir. 2 numaralı Urartu odasının doğu duvarını kesecek şekilde yapılan 
yarı hoker gömü buluntu ve takılarının zenginliği açısından önemlidir. Yine 
2 numaralı odanın batı duvarına zarar veren parçalı bir iskelet ortaya çıkarıl-
mıştır. 3 numaralı odanın batı duvarında ise yine yarı hoker bir başka gömü 
ortaya çıkarılmıştır.
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Çizim 1: Van Kalesi Höyüğü yerleşme katmanları 2018.

Çizim 2: Van Kalesi Höyüğü Post Urartu/Geç Demir Çağı yapı katı yayılım alanı.

Çizim 3: Van Kalesi Höyüğü Urartu yapı katı mimarisi.



78     ..............................................................................................................

Resim 1: Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü kazı alanları. Batıdan.

Resim 2: Höyüğün geç evre Urartu mimarisi içine 
açılmış hoker gömüler. 
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Resim 3: Hoker gömüde ortaya çıkarılan ölü armağanları.

Resim 4: Höyükteki Urartu yerleşmesinin havadan görünümü.
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Resim 5: Sütunlu salonun batısında, 2018 kazı sezonunda ortaya çıkarılan mekanlar.

Resim 6: İçinde at nalı biçiminde ocak bulunan 2 No.lu Urartu mekanı.



................................................................................................................  81

Resim 7: 2 No.lu mekanda, ocak çevresinde bulunan mantar başlı 
bronz çiviler.

Resim 8: Urartu mekanlarının batı duvarının dışında bulunmuş 
boynuzlarının uç kısmı kırık boğa başı.
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Resim 9: Urartu mekanlarının (I No.lu) güney duvarı dışında, mıcır taban üzerinde bu-
lunmuş kireç taşından Urartu mühürü.

Resim 10. Van Kalesi Sitadeli’nde yer alan Minua Širšini ana mekanı. 
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Resim 11: Minua Širšini giriş kısmında gerçekleştirilen sondaj. Dere taşlarından yapılmış 
taban döşemesi/dolgu.

Resim 12: Minua Širšini yazıtı.
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2018 YILI ÜÇAĞIZLI MAĞARASI KAZISI 

Erksin GÜLEÇ*
Ayşen AÇIKKOL YILDIRIM 

İsmail BAYKARA
Yarenkür ALKAN

Hatay İli sınırları içinde, Samandağ İlçesi’nin güneyinde, deniz kıyısın-
da bulunan Üçağızlı Mağarası’ndaki 2018 yılı kazı çalışmaları 15.07.2018 – 
14.09.2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazıda Bakanlık Temsilcisi 
olarak Hatay Müzesi’nden Arkeolog Hasan Sedef görev alırken, Cumhuri-
yet Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşen Açıkkol Yıldırım 
kazı başkan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Kazıdaki diğer heyet üyeleri 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Baykara, 
Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Ya-
renkür Alkan, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Antropoloji bölümünden Araş. 
Gör. Sercan Acar, Lisansüstü öğrencileri Sevgi Tuğçe Gökkurt, Birkan Gülse-
ven, kazıya katılan Antropoloji Bölümlerinin öğrencileri ise Kardelen Kaya-
türk, Harun Mavi, Sefa Keser, Onur Soydan, Mustafa Kenan Agras, Hasan 
Vural’dır. 1

2018 yılındaki arazi çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi kazı evinin de-
posunun açılarak etütlük eserlerin genel olarak gözden geçirilmesi ile başlamış 
ve daha sonra mağarada temizlik yapılmış ve ardından açmalara grid siste-
minin oturtulmasıyla sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları bu sene de mağaranın 
kuzey ve kuzeybatı duvarlarına yakın açmalardaki Öncül Üst Paleolitik kültü-
rüne ait H ve I tabakalarında gerçekleştirilmiştir. Elde edilen buluntular, coğ-
rafik bilgi sistemleri (CBS) tekniği kullanılarak X, Y, Z koordinat sistemine göre 
kaydedilmiştir. Böylelikle kazıdan çıkan tüm buluntuların coğrafi konumu ve 
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mağara içerisindeki dağılımları ve yoğunlukları belirlenerek, bunlara ilişkin 
verilerin daha sağlıklı işlenebilmesi ve daha detaylı çalışmalar yapılması plan-
lanmaktadır. Bu sezon kazılan açmalar aşağıda gösterilmiştir: 

Plankare Başlangıç Yüksekliği (cm.) Bitiş Yüksekliği (cm.)
-A3 -230 -290
-A4 -285 -290
A3 -285 -290 
A4 -285 -335 
B3 -285 -290
B4 -285 -335
C3 -285 -290
C4 -285 -335
D3 -285 -290
D4 -285 -335
E3 -285 -290
E4 -285 -335
 F4 -285 -290

Bu açmalar 50 cm.lik alt plankareler halinde ve kültür tabakaları takip 
edilerek kazılmıştır. A4-E4 sıralı açmalarına ait duvarın çökme tehlikesini or-
tadan kaldırmak amacıyla bu karelerin kazılmasına öncelik verilmiştir. Kazı 
sırasında ele geçirilen ve koordinatları kaydedilen 1510 adet numaralı bulun-
tu mevcuttur. Buluntular içerisinde 708 adet yontmataş alet, 659 adet kemik 
ve diş ve 143 adet yumuşakça kabuğu kalıntısı yer almaktadır. 

FAUNAL ANALİZ
2018 yılı laboratuvar çalışmasında; 2017 ve 2018 yıllarına ait 884 hayvan 

kemiği, 2018 yılına ait 239 deniz kabuğu boncuk, 3 işlenmiş kemik, besin ola-
rak tüketilmiş 1 karasal yumuşakça ve 2 denizel yumuşakça kabuğu (birer 
tane patella ve monodonta) tanımlanmıştır. Buluntuların tümü Öncül Üst Pale-
olitiğe ait F, G, H, I tabakalarından çıkarılmıştır. 602 kemiğin ait olduğu tak-
son belirlenebilmiştir. Bunların 584 tanesi toynaklılara, 15 tanesi etçillere ve 3 
tanesi kaplumbağalara aittir. Faunal kalıntıların büyük kısmını yaban keçisi 
(capra aegagrus) ve alageyik (dama mesopotamica) kemikleri oluşturmaktadır. 
Karaca (capreolus capreolus) ile kızıl geyik (cervus elaphus) kemikleri birbirleri-
ne yakın oranlardadır. Yaban domuzu (sus scrofa) ve yaban sığırı (bos primige-
nius) en düşük oranla temsil edilen toynaklı türleridir. 
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256 kemik, boyutlarına ve karakteristik özelliklerine göre ayrılmıştır. Kü-
çük boyutlu tanımı karaca ve küçük etçil boyutlarını; orta boyutlu tanımı 
alageyik ve yaban keçisi boyutlarını ve büyük boyutlu tanımı yaban sığırı ve 
kızıl geyik boyutlarını ifade etmektedir. 256 kemiğin %82,03’ü orta boyutlu 
memelilere aittir. 

Faunal kalıntıların (N: 884) büyük kısmını bilek ve parmak kemikleri (N: 
308) ile çene ve dişler (N: 246) oluşturmaktadır. Bunları ön ve arka bacak 
kemikleri, kaburgalar ve omuz ile kalça kemerini oluşturan kemikler izle-
mektedir. Kafatası bulgularının çoğu geyiklere ait antler ve bovidlere ait boy-
nuz kalıntılarıdır. 2018 yılı kazısında yaklaşık 75 cm. uzunluğunda bir yaban 
keçisi boynuzu keşfedilmiştir. Söz konusu eşsiz buluntu, sergilenmek üzere 
müzeye teslim edilmiştir. 

2018 kazı yılında 239 yumuşakça kabuğu boncuk elde edilmiştir. Oransal 
değeri önceki yıllardan da fazla olan nassarius gibbosula buluntuların %96’sını 
oluşturmaktadır. Boncuklardan biri kırmızı aşı boyalıdır. 35 tanesi ise yüksek 
ısıdaki ateşe maruz kalmıştır. Bunlar daha çok beyaz renkli kül tabakası içe-
risinde bulunmuşlardır. 

Grafik 1: Tanımlanabilen kemiklerin taksonları.

Grafik 2: Memeli hayvanların boyutlarına göre dağılımı.
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Grafik 3: Etçillerin dağılımı.

Grafik 4: Kemiklerin iskelet bölgelerine göre dağılımları.

YONTMATAŞ ALET BULUNTULARI
2018 yılı Üçağızlı Mağarası kazı çalışmaları sonucunda numara verilmiş 

708 adet yontmataş alet buluntusu saptanmıştır (Tablo: 1.) Bu buluntular taş 
aletler (n: H tabkası 637, I tabakası 26 adet), vurgaçlar (n: H tabakası 8 adet), 
çekirdekler (n: H tabakası 17, I tabkası 1 adet) ve tanımlanamayan parçalar 
(n: H tabakası 17, I tabkası 1 adet) olarak ayrılmıştır. Bu buluntulardan 11 
adedi envanterlik eser olarak müzeye teslim edilmiştir. 

Tablo 2’de 2018 yılı Üçağızlı Mağarası H ve I tabakalarına ait yontmataş 
buluntuların taşımalık tiplerinin dağılımı verilmiştir. Buluntular içerisinde 
düz yonga ve düz dilgilerin oldukça fazla oldukları görülmektedir. Bu taşı-
malıkları Levallois dilgiler, kortikal yongalar, Levallois yonga ve kortikal dil-
giler takip etmektedir. Taşımalık tipleri içerisinde eclat debordant, kabuklu 
parçalar, Nar Ibrahim ve kırık parçalar düşük oranda yer almaktadır. 

Tablo 3’de 2018 yılı Üçağızlı Mağarası yontmataş buluntuların topuk tiple-
rinin genel dağılımı verilmiştir. H ve I tabakalarından ele geçirilen yontmataş 
aletlerin topuk tipleri içerisinde façetalı ve düz topuğa sahip olanları yüksek 
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oranlarda temsil edilirken, kortikal, çatı biçimli, çizgi ve nokta tipli olanların 
oransal değeri daha düşüktür. 

Tablo 4’de 2018 yılı Üçağızlı Mağarası düzeltili alet tiplerinin dağılımı 
sunulmuştur. I tabakasında düzeltili alet olarak birer adet kısa ön kazıyıcı, 
Mousterian uç, taş kalem ve 3 adet kenar kazıyıcı alet tespit edilmiştir. H 
tabakasında ise ön kazıyıcı ve kenar kazıyıcı aletler yüksek oranlarda yer al-
maktadır. Bunun yanı sıra Levallois uç, Mousterian uç, komposit aletler (taş 
kalem+keskiler), taş kalemler ise düşük oranlarda yer almaktadır. 

Tablo 5’de ise 2018 yılı Üçağızlı Mağarası yontmataş buluntuların çekir-
dek tiplerinin genel dağılımı verilmiştir. H tabakasının çekirdek kalıntıları 
içerisinde Levallois çekirdekler, yarı prizmatik dilgi çekirdekleri ve denen-
miş çekirdekler yer alır ve bu çekirdeklerin oranları benzerdir. I tabakasında 
ise sadece bir tane Levallois çekirdek tespit edilmiştir.

2018 yılı Üçağızlı Mağarası kazı çalışmalarının Öncül Üst Paleolitik Döne-
me ait tabakalarda gerçekleştirildiği daha önce de belirtilmişti. Bu katmanla-
rın yontmataş alet endüstrisi Orta Paleolitik Dönemden bilinen Levallois tek-
niğin kullanılmasıyla karakterizedir ve bu teknik kullanılarak dilgisel parça-
lar elde edilmektedir. Bunun yanı sıra Üst Paleolitik Dönemin yarı prizmatik 
dilgi çekirdekleri kullanılarak da aletler üretilmiştir. Bu nedenle Levallois ve 
yarı prizmatik dilgi çekirdekleri bir arada ele geçmiştir ve çekirdek oranları 
ve bu çekirdeklerden ele geçirilen alet ürünleri benzer oranlarda yer almak-
tadır. Bunun yanı sıra H tabakasından 8 adet vurgaç bulunmuştur. Vurgaçlar 
genellikle dere çakıllarından ele geçirilen yumru biçimli kayaçlardan seçil-
mektedir. Vurgaçlar yontmataş aletleri yontmada ve kenarlarına şekil verme-
de kullanıldıkları gibi kemikleri kırmak içinde kullanılmaktadırlar. Bu yıl ele 
geçen kalıntılar üzerinde bu tip kullanıma ilişkin izler özellikle vurgaçların 
orta noktalarında ve yan kenarlarında tespit edilmiştir.

Tablo 1: 2018 yılı Üçağızlı Mağarası Yontmataş buluntularının dağılımı.

Yontmataş Aletler
H 

tabakası
I 

tabakası
N % N %

Taş Alet 637 93,8 26 3,6
Vurgaç 8 1,2 0 92,9
Çekirdek 17 2,5 1 0
Tanımlanamayan 17 2,5 1 3,6
Toplam 679 100 28 100,1
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Tablo 2: 2018 yılı Üçağızlı Mağarası yontmataş buluntuların taşımalık tiplerinin dağılımı

Taşımalık Tipi
H 

tabakası
I 

tabakası

N % N %

Kabuklu parça 3 0,4 0 0

Kortikal yonga 46 6,8 2 7,1

Kortikal Dilgi 21 3,1 1 3,6

Düz Yonga 255 37,6 9 32,1

Düz Dilgi 227 33,4 10 35,7

Levallois Yonga 28 4,1 1 3,6

Levallois Dilgi 46 6,8 4 14,3

Levallois uç 5 0,7 0 0

Eclat debordant 10 1,5 0 0

Kırık Parça 5 0,7 0 0

Nar İbrahim 1 0,1 0 0

Tanımlanamayan 32 4,7 1 3,6

Toplam 679 100 28 100

Tablo 3: 2018 yılı Üçağızlı Mağarası yontmataş buluntuların topuk tiplerinin genel 
dağılımı.

Topuk Tipleri
H 

tabakası
I 

tabakası

N % N %

Kortikal 40 5,9 1 3,6

Düz 177 26 7 25

Çatı Biçimli 3 0,4 0 0

Façetalı 158 23,3 9 32,1

Çizgi 29 4,3 1 3,6

Nokta 18 2,7 0 0

Bulunmayan 254 37,4 10 35,7

Toplam 679 100 28 100
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Tablo 4: 2018 yılı Üçağızlı Mağarası Yontmataş buluntularının düzeltili alet tiplerinin 
dağılımı.

Düzeltili Aletler
H 

Tabakası
I 

Tabakası

N % N %

Levallois Yonga 1 0,8

Levallois Uç 7 5,3

Mousterian Uç 6 4,5 1 16,7

Kenar Kazıyıcı 22 16,7 3 50,0

Kısa Ön Kazıyıcı 62 47,0 1 16,7

Uzun Ön Kazıyıcı 12 9,1

Çift Taraflı Ön 
Kazıyıcı 2 1,5

Chamfrein Parça 1 0,8

Taş Kalem 8 6,1 1 16,7

Sırtlı Bıçak 1 0,8

Keski 1 0,8

Uç 1 0,8

Kısmi Düzeltili Dilgi 3 2,3

Taş kalem-Keski 5 3,8

Toplam 132 100,0 6 100,0

Tablo 5: 2018 yılı Üçağızlı Mağarası yontmataş buluntuların çekirdek tiplerinin genel 
dağılımı

Çekirdek Kalıntıları
H 

tabakası
I 

tabakası

N % N %

Denenmiş 3 17,7 0 0

Levallois 7 41,2 1 100

Yarı Prizmatik 
Çekirdek

6 35,3 0 0

Tanımlanamayan 1 5,9

17 100 1 100
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Kazı alanından elde edilen tüm buluntular günlük olarak kazı evine geti-
rilerek temizlenmiş ve tasnif edilmiştir. Kazı çalışmalarının sona ermesinin ar-
dından mağaradaki açmalar koyu renkli naylon örtüler ile kapatıldıktan sonra 
üzerleri toprak ile örtülerek koruma altına alınmıştır. Geçtiğimiz yıl olduğu 
gibi hem kazı evine hem de kazı alanına çok yakın bir bölgedeki Meydan Jan-
darma Karakolu’yla güvenlik önlemleri konusunda işbirliği yapılmıştır. Ma-
ğaradaki kazı çalışmalarına 2019 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır. 
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HADRİANOUPOLİS 2018 ÇALIŞMALARI 

Ersin ÇELİKBAŞ*
Vedat KELEŞ

Hasan BUYRUK
Mevlüt ELİÜŞÜK

Ercan VERİM

“Paphlagonia H adrianoupolis’i” olarak adlandırılan yer bugün Karabük İli, 
Eskipazar İlçesi merkezinin 3 km. batısında “Viranşehir” olarak adlandırılan 
mevki ve çevresinde arazi üzerinde dağınık bir şekilde Budaklar, Büyükyaya-
lar, Çaylı ve Beytarla köylerini kapsamaktadır. Antik kente ait günümüzdeki 
kalıntılar Budaklar Köyü, Hacıahmetler Mahallesi’nde yoğunlaşmaktadır. 

Hadrianoupolis 2018 yılı çalışmaları Kastamonu Müze Müdürlüğü başkan-
lığında, Karabük Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Ü. Ersin Çelikbaş’ın bilimsel kor-
dinatörlüğünde ve Prof. Dr. Vedat Keleş, Dr. Öğr. Ü. Mevlüt Eliüşük, Araş. Gör. 
Ercan Verim, Dr. Öğr. Ü. Ömür Dünya Çakmaklı, Sinan Ekinci, harita mühen-
disi Damla Kumbasar, mimar Beyza Özyürek, restoratörler; Zafer Karahan, 
Hasan Uysal, Bengisu Yılmaz, arkeoloji ve sanat tarihi öğrencilerinden oluşan 
bir ekip ile 15.08.2018 tarihinde başlayıp 28.09.2018 tarihinde sona ermiştir1. 

2018 yılı kazı sezonunda çalışmalar Kilise C ve Güney Nekropolü olmak 
üzere iki noktada yoğunlaşmıştır. Kilise B yapısı içerisinde bitki temizliği-
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bük/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Vedat KELEŞ, On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Samsun/TÜRKİYE.

 Doç. Dr. Hasan BUYRUK Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ordu/
TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Ü. Mevlüt ELİÜŞÜK, Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Kara-
bük/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Ercan VERİM, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bö-
lümü, Isparta/TÜRKİYE.

1 Kazı çalışmalarına izin veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü’ne, Çalışmalarda yakın ilgi ve desteklerini gördüğümüz Karabük Valiliği’ne, Karabük İl 
Kültür Turizm Müdürlüğü’ne, Karabük Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Edebiyat Fakültesi Dekan-
lığı’na, maddi katkıları ile çalışmamıza destek veren Karabük İl Özel İdaresi’ne, çalışmalarımı-
zı yakından takip ederek bize desteklerini esirgemeyen Eskipazar Kay makamlığı’na ve Belediye 
Başkanlığı’na, çalışmalarımız sırasında bize ev sahipliği yapan, misafi  rperverliklerini bizlerden 
esirgemeyen Eskipazar halkına ve özverili bir şekilde çalışan tüm ekibe ve çalışanlarına teşekkür-
lerimizi sunmayı bir borç biliriz.
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nin yanı sıra zemin mozaiklerinde restorasyon-konservasyon çalışmalarına 
her yıl olduğu gibi bu yıl da devam edilmiştir. Harita mühendisi ve mimar 
eşliğinde antik kent genelinde kentin farklı yerlerinde konumlanan mezar-
lar, kazılarda ortaya çıkan mimari parçalar ve çekirdek bölgede konumlanan 
yapılar ile ilgili olarak çizim ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 
Mezarlarda ortaya çıkarılan iskeletler antropologlar tarafından belgelenerek 
kayıt altına alınmıştır. Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan eserlerin belgele-
me, düzenleme ve eser deposunda tasnif çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı 
evinin konaklama imkanları geliştirilmiş, çevre temizliği gerçekleştirilmiştir. 

GÜNEY NEKROPOLÜ
Mevlüt ELİÜŞÜK

Erdem TUNÇ
 Güney Nekropolü, Kilise B yapısının 300 m güneyinde, Hamam A yapı-

sının 100 m. güneydoğusunda halk tarafından “Balkayası” olarak adlandırıl-
mış yüksek bir kayalık alanda yer almaktadır (Resim: 1). Kayalık yükseltinin 
batı cephesine oyulmuş yedi adet kaya mezarı mevcuttur. Mezarlar yoğun bir 
tahribata maruz kalmıştır. Kazı çalışmaları Güney Nekropolü’nün üst kısmın-
da yer alan düz kayalık alanda yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucu 19 adet 
mezar gün yüzüne çıkarılmıştır. Mezarların büyük bir çoğunluğu tahrip edil-
miştir. Güney Nekropolü’nde ortaya çıkan mezarlar farklı tiplere sahiptir. Me-
zarların 14’ü kamasorion, 3’ü ön odalı kaya mezarı, 1’i oda mezar ve 1 tanesi de 
ön odalı kamasorion tipindedir. Mezarlardan ön odalı kaya mezarı, oda mezar 
ve kamasorion ikinci bir kullanım görmüştür. İlk kullanıma ait arkeolojik veriler 
yok denecek kadar az olmasına rağmen, içerisinde ve hemen çevresinde ortaya 
çıkan seramik parçalar mezarlara ilk gömünün M.S. 2-4. yüzyıl aralığında ya-
pıldığını işaret etmiştir. İkinci gömünün ise tam olarak ne zaman yapıldığı an-
laşılmamakla birlikte, M.S. 7. yüzyılda kentin boşalmaya başlaması nedeniyle 
gömüler M.S. 7. yüzyıl ve öncesinde yapılmış olma ihtimali yüksektir. Ortaya 
çıkarılan mezarların çizimleri gerçekleştirilerek kayıt altına alınmıştır.

ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI
Mustafa Tolga ÇIRAK

Nermin Aşkın BAYBURT
Emine ELİÇABUK

Güney Nekropolü’nde ortaya çıkarılan mezarlarda ele geçen iskeletlerin 
antropolojik çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Bu mezarlardan M3 de 6 bi-
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rey, M6 da 3 birey, M8 de 2 birey, M14 de 3 birey, M16 da 2 birey ve M17 de 
3 birey tespit edilmiştir. M6’da çıkartılan birey dışında tüm mezarlarda ke-
mikler dağınık ve parçalı bir şekilde ele geçirilmiştir. Genellikle ileri erişkin, 
çocuk, adölesan bireylerin olmasının yanı sıra bu bireylerde ileri derecede 
aşınma ve çürük tespit edilmiştir. Mezarların büyük bir çoğunluğunda yön 
birliği bulunmamaktadır. Kazılar sırasında ele geçirilen buluntular arasında 
tek olan metal obje M13’te bulunmuş, diğer mezar ve mezarların çevresinden 
seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bunun haricinde M14’ün temizlik çalışma-
ları sırasında ele geçirilen unguentarium parçalarından yola çıkarak mezar, 
M.S. 2. yüzyıla tarihlenmiştir. 

Dişler eski dönem toplumlarının beslenme biçimlerini, besinlerini nasıl 
hazırladıklarını, tükettikleri besinlerin neler olduğu hakkında bilgi vermekle 
beraber aynı zamanda sağlık yapıları ve temizlik alışkanlıklarıyla ilgili bilgi 
vermektedir. Diş üzerinde oluşan patolojik veriler sayesinde Hadrianoupolis 
Antik Kenti’ndeki bireylerin sert ve karbonhidrat ağırlıklı besin tükettiğini 
göstermektedir. Ayrıca bireylerde yoğun bir şekilde ostefit gözlemlenmesi 
bireylerin ağır bir iş yaptıklarının, fiziksel aktivitelerinin yüksek olduğunu 
göstermektedir. Bireylerde ayrıca topuk dikeni tespit edilmiştir. Bireylerde 
toplumların biyolojik çeşitliliği, akrabalık ilişkilerini, göçlerini anlayabilme-
mizi sağlayan çeşitli varyasyonlar tespit edilmiştir. Bunlar; accessory mental 
foramen, acetabular yarık, os trigonom, maxillar foramendir. 

Ayrıca daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve eser deposunda muhafa-
za edilen 2006, 2011, 2012 yıllarına ait kemikler değerlendirilmiş ve hayvan 
kemikleri haricinde toplam 22 birey tespit edilmiştir. Bireylerin yaşları ge-
nellikle erişkin, çocuk ve adölesandır. İleri erişkin bireylerde osteofit, diş aşın-
ması, yanlış kaynaşma, topuk dikeni; clavicula, acetabulum ve 1. Costaelerde 
enfeksiyon gibi patolojilerin yanı sıra supraorbital foramen, acetabular yarık, os 
trigonom, vastus çentiği gibi varyasyonlarda tespit edilmiştir.

KİLİSE C
Ercan VERİM
Sinan EKİNCİ

2018 yılı çalışmalarına kilisenin etrafında temizlik çalışması yapılarak baş-
lanmıştır. Temizlik çalışmasının ardından 2017 yılındaki kazı çalışmaları sıra-
sında apsis ve bemadaki mozaikleri korumak amacıyla yol tarafına örülen duvar 
kaldırılmıştır. Kazı çalışmalarında ilk olarak daha önce bir kısmı ortaya çıkmış 
olan synthronon basamaklarının bulunduğu alan ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). 
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Apsis ile bema arasında kalan alanlarda, synthronon basamaklarına ait düzgün 
kesme taşlar, templon levha parçaları, köşelerinde ve ortasında altar tablasının 
taşıyıcılarının yerleştirilmesi amacıyla oyulmuş deliklerinin açıldığı altar taban 
bloğu bulunmuş, apsis ile bemayı ayıran duvarın ve apsis zemininin mermer 
ile kaplandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bu çalışmalar esnasında, bemanın kuzey-
doğusunda opus sectile döşeli zemin izlerine rastlanmıştır (Resim: 3). Buradan 
elde edilen bulgular sonucunda, kilisenin ikinci evresinde, bema zemininin opus 
sectile tarzında mozaikle kaplandığı, apsisin içten yarım yuvarlak, dıştan ise beş 
köşeli düzenlendiği, yaklaşık 4 m. dışa taşkın ele alındığı, 5-6 basamaklı bir sy-
nthronona sahip olduğu ve zemininin mermerle döşendiği anlaşılmıştır.

Apsis ve bema alanındaki kazı çalışmasının ardından apsisin dış tarafın-
da, kuzey yönde kazı yapılmış, bu alanda kuzey nefin doğu ucundaki nişin 
sağ ve solundaki sütunlarla aynı özellikte sütun parçaları bulunmuştur. Bu 
sütunların ön tarafında da kilisenin kuzey nefine doğru uzanan bir su kanalı 
tespit edilmiştir. Burada bulunan su kanalı, bu su kanalının kuzey nefin doğu 
ucundaki nişle olan bağlantısı ve sütun parçalarının, apsisin solundaki nişin 
sağ ve solunda bulunan sütunlarla olan benzerliği, kilisenin ilk inşa evresin-
de, kuzeydoğu yönünde bir baptisterium (vaftizhane) bölümünün olduğunu 
düşündürmektedir. Bu durumun netleşmesi için gelecek sezon kuzeydoğu 
yönde kazı çalışmasına devam edilecektir. 

Kilisenin doğu ve kuzeydoğu yönündeki kazı çalışmalarının ardından 
templon ve güney nefin sınırlarını belirlemek ve ortaya çıkarmak için yapının 
güneydoğusunda 5.50 x 4. 25 m. ölçülerinde açma sınırı belirlenmiş ve kazı 
çalışmasına başlanmıştır. Bu çalışmalarda ilk olarak güney nefi naostan ayı-
ran ayak dizisinin oturduğu bloklar ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar esnasın-
da ayak dizisinin oturduğu platformun farklı noktalarında in-situ durumda 
İon tipteki sütun kaidesi parçaları ve farklı yönlerde kırık vaziyette in-situ 
olmayan sütun gövdesi parçaları bulunmuştur. Çalışmalar batıya yönünde 
ilerlemiş, güney nef ayak dizisinin sağ ve sol taraflarında, taş bloklarından 
-10 cm. aşağıda tessera parçaları ve harap vaziyette mozaikle döşeli zeminin 
izlerine rastlanmıştır. Ayrıca bu açmanın farklı kot ve yönlerinde Erken Bi-
zans Dönemine (M.S. 330-565) ait sikkeler, templon levha parçaları ve işlevi 
tespit edilemeyen birçok mimari plastik parça bulunmuştur.

Güney nef alandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından bema ve temp-
lon stylobatının çevresinde kazılara devam edilmiştir. Bema zeminin üzerinde 
ve templon stylobatının çevresindeki alanlarda, farklı kotlarda, mermerden ya-
pılmış ve üzerinde asma dalı ve yaprakları, sarmaşık dalı ve yaprakları, ma-
dalyon içinde haç motifi, çeşitli geometrik ve bitkisel motiflerin işlendiği çok 
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sayıda templon levha parçası bulunmuştur. Bemanın kuzeybatısında, güney 
nefteki ayak sıraları arasında olduğu düşünülen, tuğlaların dizilimleri ile oluş-
turulmuş harap vaziyette bir kemer izine rastlanmıştır (Resim: 4). Bu kemer ka-
lıntısı belgelendikten sonra alandan kaldırılmıştır. Naosun doğu ucunda, fresk 
izlerinin görüldüğü bir duvar parçası da bulunmuştur. Bema ve templon styloba-
tı çevresindeki kazı çalışması tamamlanmış, ikinci inşa evresine ait templonun, 
stylobatı haricinde diğer kısımlarının tamamen harap olduğu tespit edilmiştir. 
Buradaki çalışmalar sonucunda kilise bemasının yaklaşık 4.40 x 2.90 m. ölçüle-
rinde olduğu ve bema ile naosu ayıran templonun “U” biçimli düzenlendiği tes-
pit edilmiştir. Ayrıca alanda herhangi bir templon arşitravına rastlanmaması ve 
templonun kuzeydoğu ucunda bulunan bir balusterin, apsis ve bema arasındaki 
duvarda bir çıkıntı ile sonlanması, templonun alçak tipte düzenlendiğini göster-
mektedir. Templon stylobatını oluşturan taş bloklarının, baluster ve templon levha 
parçalarının farklı boyut ve malzemelerde olması, bazı alanlarda templon lev-
halarının düzgün olmayan taş parçaları ile birleşmesi ve templonun asimetrik 
bir planı, yapının ikinci inşa evresinde, maddi imkansızlıklardan dolayı gelişi-
güzel yapı malzemelerinin kullanılmış olduğuna işaret etmektedir (Resim: 5). 
İkinci inşa evresine ait bema zemini ve templon stylobatının ortaya çıkarılma-

sının ardından ilk inşa evresine ait bema zemine ulaşmak için kazı çalışmasına 
başlanmıştır. İlk olarak bemanın orta ekseninde bulunmuş olan altar taban bloğu 
ve bema ve templon stylobatı çevresinde bulunan mimari plastik parçalar alandan 
kaldırılarak kazı evine taşınmıştır (Resim: 6). Daha sonra kilise bemasının ilk 
inşa evresi zemini ile ikinci inşa evresi zemini arasındaki tabaka kaldırılmış, bu 
esnada iki zemin arasındaki tabakanın fotoğrafları çekilip çizimi yapılarak bel-
gelenmiştir (Resim: 7). İlk inşa evresi bema zemininin -42 cm. seviyesinde birinci 
inşa evresi bemasının mozaik bezeli zeminine ulaşılmıştır. Buradaki çalışmalar 
sonucunda kilise bemasının, ilk inşa evresinde, opus tessellatum tekniğinde mo-
zaikle döşendiği anlaşılmıştır. Daha sonra bu alanın tamamı açılmış ve bemada 
sağlam durumda bir mozaik kompozisyonun bulunduğu tespit edilmiştir. Ay-
rıca mozaik kompozisyonun orta ekseninin doğu ucundaki yazıtın sağ ve sol 
tarafında da kiboriuma ait sütunların oturduğu kaide izlerine rastlanılmıştır. 

Kilisenin ilk inşa evresi bema zeminindeki mozaik kompozisyonun orta-
sında kantharostan su içmeye hazır biçimde tasvir edilmiş antitetik duruşlu 
iki tavus kuşu figürü ve yine kantharostan çıkan üzüm salkımı, yaprağı ve 
meyvesi motifleri görülmektedir. Bu alandaki kompozisyonun doğusunda, 
beyaz tesseralardan oluşturulmuş zemin üzerine siyah tesseralarla yapılmış 
harflerden oluşan, yine siyah tesseralardan meydana getirilmiş iki çizgi ile sı-
nırlandırılmış, tabula ansata tipte bir yazıt yer almaktadır. Bu yazıtta Cambatis 
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adında birisinin bu alandaki mozaiklerin yapımını finanse ettiği bilgisi yazı-
lıdır. Tavus kuşu kompozisyonunun sağında ve solunda ise kare ve dörtgen 
şekilli geometrik panolarla çevrelenmiş sekizgen pano içinde İncil yazarla-
rından Lucas’ı sembolize eden boğa ve Marcus’u sembolize eden aslan figür-
lerinin görüldüğü mozaik kompozisyonlar yer almaktadır. Bema alanındaki 
mozaik kompozisyonlar apsistekiyle benzer biçimde dört yönden üç halatlı 
örgü motifinin görüldüğü bir bordürle çevrelenmiştir.

2018 yılı kazı çalışmalarından elde edilen bulgular sonucunda, mimari ve 
süsleme özelliklerinden de yola çıkılarak kilisenin ilk olarak M.S. VI. yüzyıl 
sonu ile V. yüzyıl arasındaki bir tarihte inşa edildiği anlaşılmıştır. Daha son-
ra bölgede veya yakın coğrafya da meydana gelen bir deprem sonucunda 
kilisenin yıkılmış, V. yy. sonu ile VI. yy. arasındaki bir tarihte yeniden inşa 
edilmiştir2. Her iki inşa evresinde de kilise üç nefli bazilikal planda inşa edil-
miştir. Doğusunda içten yarım yuvarlak dıştan beş köşeli apsis yer almakta-
dır. Kilisenin her iki inşa evresine ait apsis ve bölümleri, templon, kiborium, 
altar gibi litürjik mimari plastik parçaları incelendiğinde, kilisenin ilk inşa 
evresinde daha büyük ölçülerde düzenlendiği sonucunda varılmıştır. 2018 
yılında kilise kalıntısının sadece doğusunda kazı yapıldığı için yapının plan 
ölçüleri kesin olarak tespit edilememiştir. 

RESTORASYON-KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
       Zafer KARAHAN
       Hasan UYSAL

Bengisu YILMAZ
2018 Hadrianoupolis kazı sezonu restorasyon çalışmalarına her yıl olduğu 

gibi Kilise B yapısında başlanılmıştır. İlk olarak kilisenin çatı ile örtülü kısmı 
içerisinde; kilise içi yürüyüş bantlarının alt kısımlarında ve yer yer mozaikler 
üzerinde bulunan bitki ve bitki köklerinin kontrollü şekilde temizleme işlemi 
yapılmıştır (Resim: 8).

2 Bazı kaynaklarda 358-362 yılları arasında Nicomedia’da büyük bir deprem meydana geldiği ve bu 
depremin Batı Karadeniz’i de etkilediğinden bahsedilmektedir. Bunun yanında V. yüzyılda yaşamış 
kilise tarihçesi Sozomenos V. yüzyılda Herakleia Pontika kentinde büyük bir deprem meydana gel-
diğini ve bölgedeki birçok yapının yıkıldığını yazmıştır. Yapının ikinci inşa evresi ele alındığında, V. 
yüzyılda meydana gelen depremin Kilise C’yi etkilediği düşünülmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. W. 
Hoepfner (1966). Herakleia Pontike – Ereğli: Eine Baugeschichtliche Untersuchung. Forschungen an 
der Nordküste Kleinasiens, Ergänzungsbände Zu Den Tituli Asiae Minoris, II (I), Viyana:Österreichische 
Akademie der Wissenschaften, s. 97; Sozomenus (1995). Kirchengeschichte. (Çev.: J. Bidez), 2. Baskı, 
Berlin: Akademie Verlag, s. 13; V. K. Belke (1996). Tabula Imperii Byzantini 9: Paphlogonien und Honori-
as. Wien: Verlag Der Österrichischen Akademie Der Wissenschaften, s. 65-66.
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Temizlik çalışmalarının ardından yapılan görsel analiz değerlendirmele-
ri sonucunda, tessera aralarında derz boşlukları olduğu ve üzerlerinde kireç 
ve kalker tabakaları oluştuğu gözlemlenmiştir. Özel olarak hazırlanan kireç 
harcı ile (1 Oran; 3 maşrapa dere kumu, 1000 ml. tuğla kırığı, 1 kapak sarı 
pigment) tessera aralarına derz işlemi yapılmıştır. Derz işleminin ardından 
tesseralar üzerindeki kalker tabakaları bisturi yardımı ile mekanik temizlik 
işlemine tabi tutulmuştur. 

Kilise B yapısında tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra, Kilise C yapısın-
da bema ve apsis içerisinde ortaya çıkarılan mozaiklerde parça kaybını önlemek 
adına bordür uygulaması yapılarak sağlamlaştırma işlemi uygulanmıştır (Re-
sim: 9). Daha sonraki aşamada ise bema ve apsisde ortaya çıkarılan mozaiklerde 
mekanik temizlik yapılmış, ardından temizleme işlemi yapılarak belgelenmiş-
tir. Kilise C mozaiklerine koruma amaçlı “kış kapatma uygulaması” yapılmıştır.

Kış Kapatma Uygulaması: Kapatma için mozaiğin üzerine önce jeotekstil ör-
tülmüş, ardından 20 cm. kalınlığında dere kumu ile kapatılmıştır. Daha sonra 
ayırıcı tabaka oluşturmak için kumun üzerine sinek teli yerleştirilmiştir. Son 
olarak 10 cm. kalınlığında çakıl serilmiş ve kış mevsimi için mozaikler koru-
ma altına alınmıştır (Resim: 10). 

TEKNİK DÖKÜMANTASYON ÇALIŞMALARI
Damla KUMBASAR

Beyza ÖZYÜREK
Hadrianoupolis Antik Kenti 2018 yılı 01-28 Eylül tarihleri arasında kentin 

genelinde planlanan belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Planlanan alanlarda 
teknolojik yöntemlerle belgeleme uygulamaları ve teknik çizim çalışmaları 
yapılmıştır. Sezon içerisinde çalışılan alanların insansız hava aracı ile hava 
fotoğrafları çekilmiştir. 

Kent planının yenilenmesi için yapılacak çalışmaların altyapısı tesis edi-
lerek çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu altyapı çalışmalarına kent poli-
gon ağının tasarlanması ve uygulanması ile başlanmıştır. Yapılarının yakın 
çevresinde cors kullanılarak yapılan alım çalışması kentteki tüm alanlara 
uygulanmıştır. Alımlar ITRF koordinat sistemi kullanılarak tamamlanmıştır 
(Resim: 11). Yapılan çalışmalar kent planına aktarılmıştır. Kent 5 m.lik kare-
laj sistemi ve alımları yapılan öncelikli alanların (Nekropol-Kilise C) lokal 
karelaj sistemleri oluşturulmuştur. Oluşturulan karelaj noktalarının alanlara 
aplikasyonu yapılmıştır (Resim: 12-13). Kent genelinde bulunan 3 kaya me-
zar, 2 kamasorion mezar, 1 yeraltı oda mezar plan-kesit çizimleri yapılmış ve 
koordinatları alınarak arşivlenmiştir.
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Kilise C dokümantasyon çalışmaları kapsamında yapının hava fotoğrafla-
rı çekilmiştir. Kilise mimarisinin dönemsel farklılıklarını belirleme amacıyla 
ilk olarak yapının toprak kesitinin belgelenmesi için stratigrafi teknik el çizi-
mi yapılmıştır ve dijitale aktarılarak çizimi tamamlanmıştır. Kilisenin bema ve 
apsis iki evreli zemin tabakalanmasının teknik el çizimi yapılmıştır ve dijitale 
aktarılmıştır (Resim: 14). Sürdürülen çalışmalar eşliğinde templon platformu 
ile üzerinde bulunan altar ve opus sectile belgelenmesi yapılmıştır.

Yapıya ait mimari parçaların birleştirilmek üzere belgeleme çalışmalarına 
başlanmıştır. Mimari fragmanların teknik el çizimleri yapılarak dijitale akta-
rılmıştır (Resim: 15). 
İnsansız hava aracı ile alınan görüntüleri ve totalstation ile ölçümleri ger-

çekleştirilen yer kontrol noktaları işlenerek ortofoto oluşturulmuştur. Yapı-
nın kent karelaj sisteminden çekilerek oluşturulan lokal 5 m.lik karelaj siste-
mi ortofoto üzerine işlenmiştir. Kilise yapısının sezon sonu plan-kesit çizim-
leri tamamlanmıştır. Yapının kuzey nef ve pastaforion bölümünü ayıran duvar 
kesitinin teknik el çizim yapılmıştır ve dijitale aktarılmıştır. Yapı oluşturulan 
ölçekli-koordinatlı ortofoto üzerinden plan çizimi tamamlanmıştır. Yapılan 
çizim kent planına aktarılmıştır. 
İnsansız hava aracı ile alınan görüntüler ve totalstation ile ölçümleri ger-

çekleştirilen yer kontrol noktaları işlenerek ölçekli-koordinatlı Güney Nekro-
polü’nün, Geç Roma Konutu’nun ve Hamam B’nin ortofotosu oluşturulmuş-
tur. Beraberinde kent karelaj sisteminden çekilerek oluşturulan lokal 5 m.lik 
karelaj sistemi ortofoto üzerine işlenmiştir. Mezarların çizimleri ortofoto üze-
rinden yapılarak, kent planına aktarılmıştır. 

Kimistene Bölgesi araştırma ve dokümantasyon çalışmaları ile; kent coğ-
rafyasına dahil olan Kimistene Bölgesi’nde bulunan 3 alanda insansız hava 
aracı ile hava fotoğrafları alınmıştır ve beraberinde cors ile koordinat ölçüm-
leri yapılmıştır.

2018 yılı içerisinde Hadrianoupolis kazılarının alt yapısını oluşturmaya 
yönelik çalışmalar da gerçekleştirilmiştir. Eksikliği büyük oranda hissedilen 
kazı evinden bağımsız bir binayı teşkil edecek şekilde bir eser deposu, eser 
deposunun bağlı bir birim olarak laboratuvar, kazı evinin çevre düzenlemesi, 
Kilise B yapısının çevre düzenlemesi, Kilise B ile Hamam A yapısı arasında 
gezi yolu, çekirdek bölgede bilgilendirme levhalarına yönelik projeler yapıl-
mıştır. Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onayla-
nan projeler 2019 yılı içerisinde uygulanmaya başlanılacaktır.
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BEYCESULTAN HÖYÜĞÜ 
2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

Eşref ABAY*
Fulya DEDEOĞLU 

Gürkan ERGÜN
Şerife ÇAKAR
Muhip ÇARKI

Denizli ili Çivril ilçesi sınırları içerisinde yer alan Beycesultan Höyüğü 2018 
yılı kazı ve araştırmaları 4 Temmuz -13 Eylül 2018 tarihleri arasında Prof. Dr. 
Eşref Abay başkanlığındaki ekip1 tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar 
ağırlıklı olarak höyüğün hem batı hem de doğu konisinde yer alan N27, N28, 
O27 ve AA33 açmalarında gerçekleştirilmiştir. (Harita: 1). Gerçekleştirilen ça-
lışmalar neticesinde Selçuklu Dönemi, Bizans Dönemi, Geç Tunç Çağı ve Orta 
Tunç Çağı’na tarihlenen tabakalara ait buluntular açığa çıkarılmıştır.

SELÇUKLU DÖNEMİ ARAŞTIRMALARI 
Beycesultan Höyüğü’ndeki en geç kültür tabakası olarak tanımlanan Selçuk-

lu Dönemine ait bulgular höyüğün batı konisinde yer alan 10x10 metre ölçüle-

* Prof. Dr. Eşref ABAY, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova-İzmir/TÜR-
KİYE, esref.abay@ege.edu.tr.

 Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova-İz-
mir/TÜRKİYE, fulya.dedeoglu@ege.edu.tr.

 Arş. Gör. Gürkan ERGÜN, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova-İzmir/
TÜRKİYE, gurkanergun@yahoo.com.tr

 Arş. Gör. Şerife ÇAKAR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova-İzmir/
TÜRKİYE, serifecakar@hotmail.com

 Arkeolog Muhip ÇARKI, Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 
Sarıyer- İstanbul/TÜRKİYE, mcarki@gmail.com 

1 Kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ege 
Üniversitesi BAP 2017/EDB/008, 2017/BİL/003 nolu proje ve Türk Tarih Kurumu tarafından des-
teklenmektedir. Beycesultan Höyüğü 2018 yılı kazı çalışmalarına, antropoloji çalışmaları için Doç. 
Dr. Başak Boz, zooarkeoloji çalışmaları için Doç. Dr. Gülçin İlgezdi Bertram, Restoratör Öğr. Gör. 
Çağrı Murat Tarhan, Öğr. Gör. Dilek Öztürk Kınay, arkeologlar; Milos Rohacek, Yağız Aşyapan 
ile lisans öğrencileri; Silvana Ege Binder, Şeyma Karacalar, Sevda Yorulmaz, Esra Gelir, Züleyha 
Herdem, Latif Sezer, İsmail Kabakçı ve Kübra Karayazı katılmıştır. Bakanlık temsilcisi olarak ise 
Müze Araştırmacısı Kerim Karakurt katılmıştır. Kendilerine katkılarından ötürü teşekkür ederiz.
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rindeki O27 açmasında açığa çıkarılmıştır (Harita: 1). Selçuklu Dönemi mimari 
yapılarına ait taş temel kalıntıları plankarenin hemen hemen geneline dağınık 
bir halde yayılmıştır. Yıkıntılar arasından seçilebilen birkaç duvara ait taş temel 
kalıntısı dışında mimari yapılara ait pek bir kalıntı saptanamamıştır. Yapıların 
temel kalıntılarından anlaşılabildiği kadarıyla yapıların temeli 15-20 cm. doğal 
taşlardan oluşmakta olup yapı duvarlarının kalınlığı ise 45-50 cm. arasındadır. 
Mimari kalıntılar dışında alanda çeşitli bölgelerinde saptanmış toplu buluntu-
lar, ocak ve tabanlar gibi diğer mimari unsurlar da yer almaktadır. Açmanın gü-
neyinde boyutları yaklaşık olarak 3-4 cm. arasında değişen 15 adet çakmaktaşı, 
yumuşak ve küllü bir zemin üzerinde ve etrafında yoğun keramik parçalarıyla 
birlikte bulunmuştur. Bunun dışında açmanın güneybatı kısmında da formu 
tam olarak tespit edilemeyen kerpiçten bir ocak tespit edilmiştir.

BİZANS DÖNEMİ ARAŞTIRMALARI
Bizans Dönemine ait bulgular höyüğün batı konisinde yer alan 20x20 

metre boyutlarındaki O27 açmasının güneydoğu köşesindeki 10x10 metrelik 
alanda yürütülen çalışmalardan elde edilmiştir. Çalışmalar neticesinde Bi-
zans Dönemine ait 2a2, 2a1 ve 2b evreleri tespit edilmiştir.

Bizans Döneminin tespit edilebilen en geç evresi olan 2a2 evresi, ana hat-
larıyla alanda tabana gömülü büyük boyutlu pithoslar, kerpiç duvarlı yapıla-
ra ait taş temeller ve açığa çıkarılan iki insan iskeletiyle temsil edilmektedir. 
Alanda tespit edilen yapılara ait duvarlar ne yazık ki bütün bir yapının pla-
nını verecek düzeyde korunmamış, farklı yapılara ait olduğunu düşünülen 
duvar temelleri çoğu zaman tek duvar halinde tespit edilebilmiştir. Yapılara 
ait taş temeller alanın hemen hemen her noktasına dağılmış olsa da alanın 
kuzeydoğusunda doğu-batı yönünde uzanan duvar, iyi korunagelmiş olma-
sından dolayı yapı tekniği ve duvar işçiliği konusunda veri sağlaması ba-
kımından önemlidir. Doğu- batı yönünde 3.54 metre uzunluğunda, 85 cm. 
kalınlığında olan duvar, taş ve kiremit kombinasyonunun uygulandığı duvar 
tekniğinde inşa edilmiştir. Alanda tespit edilen insan iskeletleri ise düzen-
li bir hattı bulunmayan taş temellerin hemen altında bulunmuştur. Yapılan 
ön inceleme sonucunda erişkin bir kadına ait olan iskelet anatomik açıdan 
iyi korunmuştur. İskelet sırt üstü yatar pozisyonda, bacakları sola dönük bir 
şekilde dirsekten bükülmüş haldedir. Her iki kol da dirseklerden bükülmüş, 
karın üzerinde paralel bir şekilde yerleştirilmiştir. Açmada saptanan bir diğer 
insan iskeleti ise alanın kuzeyinde tespit edilmiştir. İki çatı kiremiti arasında-
ki bir alana yerleştirilen iskelet, sırt üstü yatar pozisyonda, sağ kolu dirsekten 
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bükülerek başının yanına, sol kolu ise yine dirsekten bükülerek karın üzerine 
yerleştirilmiştir. Alanın kuzeyinde taban üzerine oturtulan ancak çok küçük 
bir kısmı korunabilen, dörtgen planlı olduğu anlaşılan pişmiş topraktan bir 
tekne/işlik açığa çıkarılmıştır. Alanda taş temeller dışında taşınmaz mimari 
unsurun birer parçası olarak değerlendirilebilecek tabana gömülü olduğu 
anlaşılan büyük boyutlu pithoslara rastlanılmaktadır. Bunlardan bir tanesinin 
yalnızca gövdesinin alt kısmı ve dibi korunmuş olup yaklaşık 112 cm. çapın-
da olduğu anlaşılmaktadır. Dağılıp parçalanan pithosun içinden yanmış hal-
de arpa taneleri bulunmuştur. Diğer bir büyük boyutlu pithos ise alanın kuze-
yinde tespit edilmiştir. Tabana gömülü olduğu anlaşılan pithos tüme yakın ele 
geçirilmiş olup gövde genişliği yaklaşık olarak 120 cm. çapındadır. Pithosun 
içinden tahıllara ait herhangi bir kalıntının çıkmaması, pithosun içinde tahıl 
dışında sıvı ya da katı gıdaların depolandığını göstermektedir.

Alanın farklı noktalarında oval formlu çapları ise 80 cm., 1 metre, 2.20 
metre ve 1.85 metre olan, farklı boyutlara sahip 4 adet çukur tespit edilmiştir. 
Çukurların çeperlerinin ve tabanlarının sıvasız oluşu ve içinde tespit edilen 
kırık çanak çömlek parçaları, kemik, pişmiş toprak ve metal objeler gibi deği-
şik türdeki objeler göz önünde alındığı çukurların olasılıkla birer çöp çukuru 
olarak kullanıldıkları anlaşılmaktadır. 

2a tabakasının en erken evresi olan 2a1 evresine ait kalıntıları, 2a2 evresi-
nin hemen altında açığa çıkarılmıştır. Bu evreye ait kalıntılar mekanlara ait 
taş temeller ve zeminlerden ibarettir. Açığa çıkarılan taş temellerden ikisi ala-
nın güneyinde tespit edilmiş olup, muhtemelen bir yapının kuzey ve doğu 
duvarını oluşturmaktaydı. Taş temellerin ortalama kalınlığı 80 cm. olup 40-
45 cm. boyutlarındaki iri taşlardan inşa edilmişlerdir. 

Bizans Dönemi’nin en erken tabakası olan 2b tabakasına ait kalıntılara 2a1 
evresinin hemen altında ulaşılmıştır. Bu tabakaya ait oldukça az veri elde 
edilmiş olup bu veriler alanda tespit edilebilen çöp çukurları, hayvan iskele-
ti ve taban olabileceği düşünülen 5-10 cm.lik küçük doğal taşlardan oluşan 
taş döşemeden ibarettir. Açmanın batı ve güney kısmında ise iki adet oval 
planlı çukur tespit edilmiştir. Bunlardan açmanın batısında yer alan 1 metre 
çapında, doğusunda yer alan ise yaklaşık olarak 1.10 metre çapındadır. Her 
iki çukurun çeper ve tabanlarının sıvalı olmayışı ve içlerinde tespit edilen kı-
rık çanak çömlek parçaları, kemik kalıntıları bazı kırık pişmiş toprak objeler 
bu çukurların birer çöp çukuru olarak kullanıldığını göstermektedir. Alanın 
güneyinde ise olasılıkla küçükbaş bir hayvana ait iskelet tespit edilmiştir. İs-
keletin vücut ve bacak kısımları korunmuşken, baş kısmı korunmamıştır. 
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Bu tabakasının seramikleri, çoğunluklu olarak mutfak kapları ve depo-
lama çömleklerden ibarettir. En yoğun örnekler, dışa kalınlaştırılmış ağızlı 
çanaklar ile, basit ağız kenarlı çanak ve çömlekler oluşturmaktadır. Depola-
ma çömlekleri ise, dışa kalınlaştırılmış ağızlı boyunlu ya da boyunsuz çöm-
leklerle temsil edilmektedir. Depolama kapları, çoğunlukla kaba hamurlu ve 
astarsız iken, nitelikli seramik grubunu oluşturan örneklerin çoğu astarlıdır. 
Sıraltı tekniğiyle yapılmış örneklerde, mavi ya da yeşil sır örnekleri görül-
mektedir. Bazı örneklerinde dudak kenarında bant üzerinde lacivert ya da 
mavi renklerle yapılmış bitkisel bezemeler bulunmaktadır. Dönemin örnek-
lerinde, genelde hamur rengi, açık kahverengi, kızılkahve ya da kiremit ren-
gidir. Astar rengi ise çoğunlukla kızılkahvedir (Çizim: 1 ve 2).

Dönemin diğer buluntuları arasında, çok sayıda farklı opak renklerde 
cam bilezik parçaları, cam kap parçaları, taş ve cam boncuklar, pişmiş top-
rak ağırşak ve dokuma ağırlıkları, çok sayıda çakmaktaşı obje, demir, kemik, 
bronz ve taş objeler, bronz aplikler yer almaktadır. 

GEÇ TUNÇ ÇAĞI ARAŞTIRMALARI
2018 yılı Beycesultan Höyüğü kazılarında Geç Tunç Çağı araştırmaları 

höyüğün batı konisinde yer alan N27, N28 ve O27 açmalarında gerçekleş-
tirilmiştir (Harita: 1). Bu alanlardaki Geç Tunç Çağı araştırmaları daha çok 
2009-2017 yılları arasında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında açığa çıkarı-
lan ve şiddetli bir yangın sonucu yıkılan yapıların yer aldığı 5. Tabakaya ait 
mimari yapıların, gerek kesit-yürüme yolu nedeniyle gerekse de daha geç 
evre ve tabakalara ait yapı kalıntılarını koruma amacıyla açığa çıkarılamayan 
bölümlerinde gerçekleşmiştir. Bazı mekanların söz konusu nedenlerle tespit 
edilemeyen kısımlarının açığa çıkarılması dışında, daha alt tabaka ve evrele-
re ait yeni mimari yapılar da açığa çıkarılmıştır (Resim: 1).

Geç Tunç Çağı 5. Tabakaya ait iki ana evreden daha geç olanı ve yine 5b 
evresinde olduğu gibi bir yangınla yıkılan yapılarla temsil edilen bu evreye 
ait çalışmalar 2009 yılında tespit edilen 9 Numaralı mekanda2 ve 2010 yılı 
çalışmalarında tespit edilen 20 Numaralı mekanda gerçekleştirilmiştir. 2009 
yılında gerçekleştirilen çalışmalarda 9 No.lu mekanın sadece batı, güney ve 
kuzey duvarları net olarak tespit edilebilmiş, doğu duvarının ise sadece ku-
zeydeki bir kısmı tespit saptanabilmişti. 2010 yılında yapılan çalışmalar sıra-
sında 9 No.lu mekânın güney duvarı da kısmen ortaya çıkarılmıştır. 9 No.lu 

2 Bu mekanla ilgili detaylı bilgi için bkz. Abay ve Dedeoğlu 2013: 221.
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mekânın güney kesiminde yapılan çalışmalar esnasında 42- 38 cm. çaplarında 
iki adet kerpiç silo da ortaya çıkarılmıştır. Siloların batı tarafında ise siloların 
dayandırıldığı bir destek bulunmuştur. Siloların doğu tarafında ise siloların 
tabanın oturduğu bir platform yer almaktadır. 2010 yılı kazı çalışmaları sonu-
cu söz konusu mekanın doğu duvarında 20 No.lu mekana açılan bir kapının 
bulunduğu da tespit edilmiştir. Üstünde yer alan daha geç evre ve tabakalara 
ait yapılar nedeniyle tam olarak açığa çıkarılamayan mekanda 2018 yılı çalış-
malarında mekanın doğu duvarını bütünüyle tespit etmek amacıyla çalışma-
lar başlatılmış ve kısmen de korunmuş olan kerpiç duvar açığa çıkarılmıştır. 
Mekanın doğu duvarının da tespit edilmesiyle birlikte kuzey-güney 5.50 met-
re doğu-batı 2.85 metre (15.67 m²) boyutlarına sahip dikdörtgen bir mekan ol-
duğu anlaşılmıştır. Kazı ve temizlik çalışmalarının gerçekleştirildiği bir diğer 
5a2 evresine ait mekan 2010 yılı çalışmalarında açığa çıkarılan ve 9 Numaralı 
mekanın doğusunda yer alan 20 Numaralı mekandır. 9 No.lu Mekânın doğu 
duvarında yer alan bir kapı ile ulaşılan 20 No.lu mekanın bir kısmı N27 plan-
karesi dışında kazılmamış alanda kaldığından tamamı henüz açığa çıkarılma-
mıştır. Mekânın güney ve kuzey duvarların bir bölümünün kazılmayan alan 
içine girmesi ve bu yüzden doğu duvarının tespit edilememiş olması nede-
niyle mekanın boyutu tam olarak bilinememektedir. Mekanın güney duvarı-
na yakın bir noktada büyük oranda tahrip olmuş bir ocak tespit edilmişti. Söz 
konusu ocak dışında mekan içinde başka bir mimari unsura rastlanılmamıştı. 
Ocağın batısındaki alanda daha geç evreye ait taş temel kalıntılarının bulun-
ması bu alanda kazı çalışmalarının yapılmasını ve mekanla ilişkili mimari 
kalıntıların açığa çıkarılmasını engellemişti. Bu sebepten dolayı mekanla ve 
ocakla ilişkili olabilecek diğer mimari unsurların açığa çıkarılması amacıyla 
2018 yılı çalışmalarında mekanın güney bölümünde çalışmalar gerçekleştiril-
miştir. 20 numaralı mekanda sürdürülen çalışmalarda mekanın güney duva-
rına bitişik, içerisinde 2 adet pişmiş topraktan yapılmış ağırşağın ele geçtiği 
oldukça tahrip olmuş sıvalı bir kerpiç bölme tespit edilmiştir. 

Geç Tunç Çağının erken evrelerinden olan 5a tabakasında en yoğun görü-
len formlar, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı kaseler ve çanaklardır. Bir diğer 
grubu ise, dışa kalınlaştırılmış ağızlı keskin omuzlu çanak ve kaseler oluştur-
maktadır. Düzleştirilmiş ağız kenarlı tabaklar daha az olmakla birlikte form 
çeşitliliği içinde yer almaktadır. Seramiklerin hamur rengi genelde açık kırmı-
zı ve kızılkahve, astar rengi ise kırmızıdır. İyi fırınlanmış kaliteli seramikler 
üzerinde görülen -özellikle kadehler- ışın motifli perdah bezeme, dönemin 
ağırlıklı olarak bezeme profilini yansıtmaktadır (Çizim: 3). Seramiklerin yanı 



118     ............................................................................................................

sıra tabakanın diğer buluntuları arasında, pişmiş topraktan yapılmış hilal bi-
çimli ağırlık parçaları, pişmiş topraktan yapılmış kazıma ve nokta bezemeli 
ağırşaklar ve çakmaktaşı yer almaktadır.

Geç Tunç Çağı 5. Tabakaya ait iki ana evreden daha erken olan 5b evresi 
şiddetli bir yangınla son bulmuş ve bu evreye ait birçok insitu buluntusuyla 
birlikte bir çok mekan 2009-2017 yılları arasındaki çalışmalarda açığa çıkarıl-
mıştır. 2018 yılı çalışmalarında ise daha önceki yıllarda çalışılan bazı mekanla-
rın kazılmayan bölümlerinde gerçekleşen kazı çalışmalarının yanı sıra, 5. Ta-
bakanın geç evre mimari yapıları altında kalan erken evre yapılarının da bir 
kısmı açığa çıkarılmıştır. O27 açmasında yer alan ve daha önceki yıllarda kazıl-
maya başlanan, bir kısmı kazılmayan alan içinde kaldığından dolayı bütünüy-
le açığa çıkarılamayan mekanlardan biri olan 28 No.lu mekanın güneyinde 
çalışmalar gerçekleştirilmiştir. İlk olarak 2011 yılı çalışmalarında açığa çıkarı-
lan ve daha sonra 2012-2013 yılı çalışmalarında da kazılan büyük bir yangın ile 
yıkılmış olduğu anlaşılan mekânın içinde in- situ birçok buluntu ve mimari 
öğe tespit edilmiştir.3 Merkezinde yer alan büyük bir ocak yapısının yanı sıra 
duvarları boyunca yerleştirilen kerpiçten siloları ve depolama küpleri ile ya-
şam alanı olduğu anlaşılan 28 Numaralı mekanda 2018 yılı çalışmalarında ise 
güney duvarının tamamının açığa çıkarılması amacıyla çalışmalar yürütül-
müştür. 28 numaralı mekanın güneybatısında yer alan ve 2 numaralı mekan ile 
arasındaki geçişi sağlayan girişin doğusunda duvarla bitişik bir silo tespit edil-
miştir. Yarım oval formlu olan ve kerpiçten inşa edilmiş olan silo tıpkı mekanın 
kuzey duvarı boyunca sıralanmış ve bitişik halde yapılmış silolar gibi, güney 
duvarına dayandırılmıştır. İçinde az miktarda yanık buğday ve burçak kalıntı-
larına rastlanmıştır. Çalışmaların büyük bölümü mekanın kazılmayan güney 
duvarı ve çevresinde gerçekleştirilmiş olup, bu alanda çok sayıda in-situ bu-
luntu tespit edilmiştir. Yoğun bir yangına maruz kalan mekanın güney duva-
rının kuzey bölümünde tespit edilen buluntular arasında dağılmış bir halde 
123 adet aşık kemiği, ahşap dokuma tarağı, (Resim: 2) dal örgü sepet kalıntısı, 
2 adet tekstil örneği, 4 adet taş obje, 9 adet ağırşak, deniz hayvan kabuğunun 
ortası delinmek suretiyle yapılmış boncuklar, işlenmiş taş obje, sapan tanesi, 
tümlenebilir kap parçaları, kireçtaşı ve kemik boncuklar, bronz obje, perdah 
taşı, 2 adet bronz iğne, bronz mızrak ucu ve dokumada kullanıldığı düşünülen 
işlenmiş kemik bir alet bulunmuştur. Çoğunluğu dokuma ile ilişkili olan bu 
objelerin varlığı mekanda dokuma faaliyetlerinin gerçekleştirildiğini veya do-

3 Bu mekanla ilgili detaylı bilgi için bkz. Abay 2014: 179. Abay ve Dedeoğlu 2013: 219.
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kumada kullanılan bu aletlerin burada muhafaza edildiğini göstermektedir. 
2010 yılı çalışmalarında tespit edilen ve N27 açmasının kuzeydoğu köşesinde 
yer alan 14 No.lu mekanda4 da 2018 yılı çalışmalarında yeniden başlanmıştır. 
2010 yılında mekanın neredeyse tamamının kazılmasına rağmen mekanın ba-
tısında kalan ve 7 numaralı mekan ile bağlantısını sağlayan geçişle ilgili bazı 
noktalar açığa kavuşmamıştır. Geçişin yanı sıra mekanın batı duvarının güney 
kısmında tam olarak tespit edilememesi bu mekanda yeniden kazı çalışmala-
rının yapılmasını gerekli kılmıştır. Yapılan çalışmalarda mekanın batı duvarı-
nın kuzey bölümü (geçişin kuzeyinde kalan kısmı) 2010 yılı çalışmalarında 
tespit edilmiştir. Ancak mekan girişinin önünde duran ve ağız kısmı güneye 
doğru devrilen büyük bir pithos, yapılan yeni çalışmalar neticesinde saptan-
mıştır. Pithos içinden yanmış tahılların (buğday) yanı sıra bazı kemik parçaları 
da ele geçirilmiştir. Mekanın batı duvarının güney bölümünün tespit edilmesi 
amacıyla yapılan çalışmalarda ise batı duvarının güney bölümünün tahribata 
uğradığı ve yine de köşede çok az bir bölümünün korunduğu anlaşılmıştır. 
Kazı çalışmalarına 2009 yılında başlanan bir diğer mekan ise 22 Numaralı Me-
kandır. 5a2 evresine ait 5 ve 10 numaralı mekanların altında yer aldığından 
dolayı mekanın kazısı tam olarak gerçekleştirilememişti. 2018 yılı çalışmala-
rında mekanın tamamının kazılmasına ve bütünüyle mekanın açılması ama-
cıyla bu mekanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2009 yılı çalışmalarında 
5 numaralı mekanın batısında yer alan silolar nedeniyle mekanın batı duvarı-
nın iç yüzü açığa çıkarılamamıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde mekanın sı-
valı olan batı duvarının iç yüzü tespit edilmiştir ve ortaya çıkarılmıştır. Bulu-
nan duvarların bir önceki duvarı yapısı yıkılmadan üzerine inşa edildiği anla-
şılmıştır. 5a2 evresinde 5 ve 10 No.lu mekan olarak adlandırılan mekan arasın-
daki kuzey güney yönlü duvara ait taş temelin kaldırılmasının ardından taş 
temellerin hemen altında herhangi bir duvara ait (5b) bir iz bulunamamış ve 
alt evrede (5b) iki mekanın birleşik bir mekan olduğu dolayısıyla arada her-
hangi ara duvarla bölünmüş iki mekanın olmadığı anlaşılmıştır. 5b evresinde 
bu iki mekan doğu-batı 7.25 metre, kuzey güney 2.65 metre (19.21 m²) ölçüle-
rinde dikdörtgen planlı büyük tek bir mekandan oluşmaktaydı. 2009 yılı çalış-
malarında açığa çıkarılan ve 9 Numaralı mekanın kalıntıları altında bulunan 
23 numaralı mekanda 2018 yılında da çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Tıpkı di-
ğer 5a evresine ait mekanların altında tespit edilen diğer 5b mekanları gibi bu 
mekan da 5a evresine ait 9 numaralı mekanın kalıntıları altında bulunmakta-

4 Bu mekanla ilgili detaylı bilgi için bkz. Abay 2014: 178. Dedeoğlu ve Abay 2014: 5.
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dır. Daha doğru bir tabirle 5a evresine ait duvarlar, 5b evresine ait mekan du-
varlarının üzerine inşa edilmiş, çoğu durumda mekanların planları korunur-
ken, bazı durumlarda ise mekanlar ya genişletilmiş ya da daraltılmıştır. Dik-
dörtgen bir plana sahip olan mekânın 14 No.lu mekânın güney duvarıyla, batı 
duvarı ise 8 No.lu mekânın doğu duvarı ile ortak kullanılmıştır. Çok az bir 
kısmı korunmuş olan mekân tabanı üzerinde tüme yakın kap parçaları tespit 
edilmiştir. 2010 yılında gerçekleştirilen çalışmalarında mekanın güney duvarı 
tespit edilememiştir. 2018 yılı çalışmalarında ise mekanın sıvalı olan güney 
duvarı tamamıyla açığa çıkarılmıştır. Bu mekanın 5a evresinde inşa edilen 9 
numaralı mekandan boyut olarak bir daha küçük olduğu ve kuzey-güney 5 
metre doğu batı ise 2 metre ölçülerinde olduğu anlaşılmaktadır. Mekanın doğu 
duvarının güneyinde tespit edilen 90 cm. genişliğinde kapı girişi bulunmakta-
dır. Bu geçiş sayesinde mekanın doğusunda bulunan ve 2018 yılı çalışmaların-
da tespit edilen yeni mekanlardan biri olan 53 numaralı mekana geçildiği an-
laşılmaktadır. 5a2 evresine ait 20 numaralı mekanın kalıntıları altında yer alan 
53 numaralı mekanın güney duvarının 3.60 metrelik bölümü açığa çıkarılmış 
olup, mekanın doğu ve kuzey duvarı kazılmayan alan içinde kaldığından do-
layı tespit edilememiştir. Mekanın batı duvarı ise 23 numaralı mekanın doğu 
duvarı ile ortak kullanıma sahiptir. N28 açmasında 2017 yılı çalışmalarında 
tespit edilen ve 5a1 evresine ait olduğu düşünülen 43, 44 ve 45 numaralı me-
kanların batıya doğru olan kısımlarını tespit edebilmek ve mimarinin daha iyi 
anlaşılabilmesi için yapı komplekslerinin tamamının açığa çıkarılmasını sağla-
mak amacıyla N27 Açmasının güneydoğusunda 2010 yılı çalışmalarında tespit 
edilen 5a2 evresine ait 17 ve 18 numaralı mekanların bulunduğu alanda kazı 
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 17 ve 18 numaralı mekanların 
kerpiç ve taş temelden oluşan duvarları korunarak tabanları kaldırılmak sure-
tiyle daha alt evrede bulunan (5a1-5b) yapıları ortaya çıkarmak amacıyla çalış-
malar başlatılmıştır. 17 ve 18 numaralı mekanların hemen altında yine aynı 
duvarların kullanıldığı daha alt evreye ait (5a1) yapılar ortaya çıkarılmıştır. 
Bunlar 17 numaralı mekanın kalıntıları altında yer alan 51 numaralı mekan ile 
18 numaralı mekanın kalıntıları altında saptanan 50 numaralı mekandır. 17 ve 
18 numaralı mekanlar arasında tespit edilen ve mekanların kuzeyinde yer alan 
geçiş bir alt evrede saptanan 51 ve 50 numaralı mekanlarda da aynı yerde sap-
tanmıştır. 50 numaralı mekanın 4 duvarı da tespit edilmiş olup 18 numaralı 
mekanla aynı duvarları kullanması nedeniyle aynı plana sahip olduğu anlaşıl-
mıştır. Ancak 18 numaralı mekandan farklı olarak 50 numaralı mekan 18 nu-
maralı mekandan daha küçük ölçülere sahiptir. Başka bir deyişle sonradan 
inşa edilme evresi olan 5a2 evresinde mekanın güneye doğru uzatıldığı anla-
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şılmaktadır. Kuzey-güney 3.22 doğu-batı 2.05 metre ölçülerinde olan (6.60 m²) 
50 numaralı mekanın kerpiç duvarları diğer mekanlar gibi sıvalıdır. Mekanın 
içinde bir arada bulunan bronz bir hançer, (Resim: 3) taş bileği taşı ve tüm bir 
kap mekan içinde bulunan önemli buluntuları oluşturmaktadır. Kabza kıs-
mında iki adet perçin deliği ve ahşap sap izleriyle dikkat çeken bronz hançerin 
benzeri eski dönem kazılarından da bilinmektedir.5 Tipolojik olarak Miken 
Dönemi örneklerine de benzemektedir.6 

50 numaralı mekanın batısında yer alan 51 numaralı mekana 50 numaralı 
mekanın batı duvarının kuzeyinde bulunan 90 cm.lik bir geçişle geçilebil-
mektedir. Geçişin bulunduğu duvar her iki mekan için de ortak kullanıma 
sahiptir. Sıvalı kerpiç duvarlara sahip mekanın batı, kuzey ve doğu saptan-
mış olup, güney duvarı tespit edilememiştir. Mekan açığa çıkarıldığı ve sap-
tanabildiği ölçülerle kuzey-güney 2.90, doğu-batı 3.20 metre ölçülerindedir. 
Mekan içinden tümlenebilir kap parçaları, minyatür bir kap ve taş balta gibi 
buluntular ele geçirilmiştir. Mekanın kuzeydoğusundan başlayıp, batıya 
doğru uzanan, kerpiç bloklardan oluşan döşeli bir alan açığa çıkarılmıştır. 
Bu uygulama 2017 yılında tespit edilen 43 numaralı mekanın kerpiç döşeli 
taban uygulamasına benzemektedir. 50 Numaralı mekanın hemen güneyin-
de sadece 50 cm kalınlığında 2.10 metre uzunluğundaki batı duvarı ortaya 
çıkarılmış, muhtemelen de kuzey duvarı 50 numaralı mekanın güney duva-
rıyla ortak bir kullanıma sahip olan 52 numaralı mekan açığa çıkarılmıştır. 
Ancak bu mekanla ilgili detaylı bir çalışma yapılmamış olup sadece duvar 
hatları ortaya çıkarılmıştır. 2017 yılında açığa çıkarılan ve N28B plankaresi-
nin kuzeyinde yer alan 44 ve 47 numaralı mekanların bulunduğu alanla ça-
lışmalar yürütülmüş ve bu alanda da daha alt evreye (5b) ait iki yeni mekan 
daha saptanmıştır. 44 ve 47 numaralı mekanlar da tıpkı diğer 5a mekanları 
gibi daha alt evrede yer alan ve 49 ve 54 numaralı mekan olarak adlandırılan 
5b evresine ait mekan duvarları üzerine inşa edilmişlerdir. Söz konusu bu 
mekanlara ait sadece güney duvarları tespit edilebilmiştir. Mekanların henüz 
taban seviyelerine ulaşılmamıştır. Mekanların tıpkı 5a evresine ait 44 ve 47 
numaralı mekânlarda olduğu gibi kuzey bölümleri kazılmayan alan içerisin-
de kaldığın dolayı mekanlar hakkında geniş çaplı bilgi elde edilememiştir. 

Tabakanın en yoğun seramik formlarını, çanaklar, tabaklar ve kaseler 
oluşturmaktadır. Dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı kaseler ve çanaklar ile ba-

5 Mellaart-Murray, 1995, s.158, fi g. 106.
6 Papadopoulos, 1998, Lev. 9 Fig.67, Lev. 11 Fig. 76.
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sit ağız kenarlı tabaklar en yoğun görülen örneklerdir. Çoğu astarlı olan sera-
miklerin hamur rengi kırmızı ya da kızılkahvedir. Astar rengi ise çoğunlukla 
kırmızıdır. Tabakanın yoğunluklu olarak görülen bir diğer formu ise mey-
veliklerdir. Tabakaya ait çok sayıda, iyi fırınlanmış, astarlı, meyvelik ağız, 
ayak, kaide ve gövde parçaları bulunmaktadır. Tabakanın en yoğun seramik 
bulguları, 28 numaralı mekanda ele geçmiştir. Mekan içinden çok sayıda tüm 
kap ve tümlenebilir kap parçaları in-situ olarak bulunmuştur. Yonca ağızlı 
testi, gaga ağızlı testi, kaseler ve tek kulplu bardaklar tüm kap örnekleri ara-
sındadır. Hamur renkleri genelde kırmızı ve kahverengi olan kaplar, astar-
lıdır. 2 Numaralı mekandan 28 Numaralı mekanı sağlayan girişte, yine me-
kanın içinde yer alan pithosun kenarında ve girişinde çok sayıda tüm kap ve 
tümlenebilir kap parçaları bulunmuştur (Çizim: 4-5). 

ORTA TUNÇ ÇAĞI ARAŞTIRMALARI
2018 yılı Beycesultan Höyüğü kazı çalışmaları kapsamında höyüğün 

doğu konisinde yer alan ve 20x20 metre ölçülerinde bulunan AA33 açma-
sında kazı çalışmalarının yapılmasına karar verilmiştir (Resim: 4). Orta Tunç 
Çağı’na tarihlenen verilerin elde edildiği 20x20 metre boyutlarındaki AA33 
açmasının güney bölümünde kalan 20x6 metrelik alanda ve doğu kısmındaki 
6x6 metrelik bir alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir ve verilerin nere-
deyse tamamı bu alanlarda yürütülen çalışmalardan elde edilmiştir. Yüzey 
toprağının hemen altından gelen Orta Tunç Çağına ait kültür dolgusu, daha 
üst seviyelerde başka kültür tabakalarının var olmadığını göstermekle bir-
likte, mevcut kültür dolgusunun yüzeye yakın olmasından kaynaklı oluşan 
tahribatın dışında, kendisinden daha geç tarihli kültür tabakalarının tahri-
batı olmadığını da göstermiştir. Alanda yapılan çalışmalarda açığa çıkarılan 
mekanların çoğunun taş temellerinin kalması, kerpiç duvarların çok az bir 
kısmının korunması mimari yapıların yüzeye oldukça yakın olmasından ve 
yüzeyde yürütülen tarımsal faaliyet ve doğal koşulların bir sonucu olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Alanda çok sayıda kerpiç döküntü kalıntısı da yapı-
ların taş temelli kerpiç duvarlı yapılar olduğunu kanıtlamaktadır.

Yapılan kazılar sonucunda AA33 açmasında Orta Tunç Çağına tarihlenen 
farklı boyutlarda 7 mekan açığa çıkarılmıştır. Bunlardan güneybatı köşede yer 
alan mekan 1 Numaralı Mekan olarak adlandırılmıştır. Mekanın sadece taş 
temelleri korunabilmiş, güney, batı ve olasılıkla da doğu duvarına ait olan 
taş temeller günümüze kadar gelebilmiştir. Mekanın kuzey duvarına ait ise 
herhangi bir kalıntıya rastlanmamıştır. 80 cm kalınlığında, 40-25 cm. boyutla-
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rındaki iri doğal taşlardan örülmüş taş temellerin sık bir taş örgü dokusu ol-
mayıp, özensizce yerleştirilen farklı boyutlardaki taşlardan inşa edildiği anla-
şılmaktadır. Kalıntılardan anlaşıldığı kadarı ile mekan 7x3 metre boyutlarında 
dikdörtgen bir plana sahiptir. Mekanın güneyinde yaklaşık 2 metre çapındaki 
yuvarlak planlı bir çukur mekan içinin neredeyse yarısını yakın bir kısmını 
tahrip etmiş aynı zamanda mekanın hem tabanına hem de olasılıkla doğu 
duvarının güney bölümüne de zarar vermiştir. Çukur içinden çıkan keramik 
bulgular çukurun büyük bir ihtimalle Orta Tunç Çağına ait olması gerektiğini 
göstermektedir. Herhangi bir sıvayla çeperinin sıvanmadığı çukur içinde tes-
pit edilen keramik parçaları, büyükbaş hayvanlara ait kemikler, sürtme taş ve 
çakmaktaşı aletlere ait parçalar çukurun olasılıkla bir çöp çukuru olarak kul-
lanıldığını göstermektedir. Korunabilen kısmıyla anlaşıldığı kadar mekanın 
tabanı ortalama 5 cm. boyutlarındaki çakıl taşlarıyla döşenmiştir. Keramik ve 
kemiklerin yanı sıra mekan içinde bulunan buluntuları pişmiş toprak ağırşak 
ve dokuma ağırlıkları, bronz ok ucu, çakmaktaşı aletler oluşturmaktadır.

Alanın güneyinde kuzey ve doğu duvarı tespit edilebilen bir mekan açığa 
çıkarılmıştır. 2 Numaralı mekan olarak adlandırılan mekanın doğu duvarına 
ait çok az bir bölüm korunmuş olup, güney duvarına ilişkin herhangi bir 
kalıntıya ulaşılamamıştır. Mekanın kuzey duvarının bir bölümü (batı kısmı) 
ve batı duvarı kazılmayan alan içerisinde kaldığından dolayı mekan ile ilgili 
son derece sınırlı bir alan açığa çıkarılmıştır. Kalınlıkları 65 cm. olan duvarlar 
çok sık bir örgü dokusuna sahip olmayan 25-30 cm. boyutlarındaki taşlardan 
inşa edilmişlerdir. Yaklaşık 90 cm. yüksekliğe kadar korunmuş olan kuzey 
duvarın alt kısmındaki 15 cm.lik bir bölümünün sıvalı olduğu görülmekte-
dir. Mekan tabanına ilişkin herhangi bir kalıntıya ulaşılamamıştır ancak bu 
duvarın, alt seviyelerde yer alan sıvalı yüzeyi göz önüne alındığında birden 
fazla evrede kullanıldığı fikri akla gelmektedir. Mekan içinde keramik kemik 
dışında pişmiş toprak ağırlık parçası bulunmuştur.

2 Numaralı mekanın kuzeyinde, açmanın batısında açığa çıkarılan mekan 
3 Numaralı mekan olarak adlandırılmıştır. Mekanın kuzey ve doğu duvarı 
net olarak saptanabilmiş durumdayken güney duvarı olasılıkla 2 numaralı 
mekanın kuzey duvarı ile ortak bir kullanıma sahiptir. Mekanın kuzey du-
varının batı kısmı ile olası batı duvarı kazılmayan alanda kaldığından dolayı 
şimdilik tespit edilememiştir. Mekanın tabanına ilişkin bilgiler kuzey duvarı-
nın önünden gelmektedir. Burada yaklaşık olarak 1 metre çapındaki bir alan-
da ortalama 1-2 cm. çaplara sahip çakıl taşı döşeli bir taban açığa çıkarılmış-
tır. Mekanda biri kuzey ve doğu duvarının köşe yaptığı noktada diğer ikisi 
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ise mekanın güneydoğu kısmına denk gelen bir bölgede yer alan üç pithos 
açığa çıkarılmıştır. Çapları 50-55 cm. arasında değişen pithoslar olasılıkla me-
kanın tabanına gömülmüşlerdir. Pithoslardan sadece güneybatıda yer alan 
bir tanesinin ağız ve taban kısmı kısmen korunmuş, diğer iki pithosun ise 
alt gövdeleri korunabilmiştir. Pithosların içinden gözle görülebilecek nitelikte 
herhangi bir kalıntı belirlenememiştir. Mekanın güneybatısında bulunan 20 
cm. çapındaki bir çukur içinde ise küçük boyutlu bir hayvana ait olduğu dü-
şünülen kemik parçaları ele geçirilmiştir. Mekan içinden ele geçirilen bulun-
tular ise keramik ve kemik başta olmak üzere pişmiş toprak dokuma tezgah 
ağırlıkları, çakmaktaşı aletler, bronz iğne ve bronz objelere ait parçalardır.

3 Numaralı mekanın hemen kuzeyinde ortak duvarların kullanıldığı me-
kan 4 Numaralı mekan olarak adlandırılmıştır. 3 Numaralı mekanın kuzey 
duvarı aynı zamanda 4 numaralı mekanın da güney duvarını oluşturmakta-
dır. Mekanın kerpiç beden yapısını koruduğu doğu duvarının tamamı açığa 
çıkarılmış; 3.5 metre uzunluğunda ve 45 cm. kalınlığında olduğu anlaşılmış-
tır. Mekanın kuzey duvarı da tıpkı doğu duvarı gibi kerpiç beden yapısını 
korumuş; duvarın 3.80 metrelik bir bölümü tespit edilebilmiştir. Mekanın 
batı duvarı ile kuzey ve güney duvarlarının batı bölümü kazılmayan alan 
içinde kaldığından dolayı mekan bütünüyle açığa çıkarılamamıştır. Mekanın 
tabanı tıpkı diğer mekanlarda olduğu gibi ortalama 1-2 cm. çapındaki çakıl 
taşlarıyla döşenmiştir. Mekanın güneydoğusundaki köşede 1 m² lik bir alan-
da tespit edilen ortalama 5 cm. çapındaki doğal taşlar, mekanın çakıl taşı ile 
döşenmeden önce bu küçük taşlarla zeminin sağlamlaştırıldığına dair veri 
sunmaktadır. Mekanda keremik ve kemik dışında bronz bir ok ucu, ezgi taşı 
ve pişmiş toprak ağırlık parçaları ele geçirilmiştir. 

Bir başka ortak duvarların kullanıldığı mekan 4 Numaralı mekanın he-
men kuzeyinde yer alır. 5 Numaralı mekan olarak adlandırılan mekanın gü-
ney duvarını 4 Numaralı mekanın kuzey duvarı oluşturmaktadır. Mekanın 
güney duvarının bir bölümü, doğu duvarının tamamı ve kuzey duvarının 
ise çok küçük bir bölümü açığa çıkarılmıştır. Mekanın batı duvarı ve kuzey 
duvarının kuzeyde kalan kısmı kazılmayan alan içerisinde kaldığından do-
layı açığa çıkarılamamıştır. Sıvalı olan duvarların kerpiç beden yapısı az da 
olsa korunmuştur. Mekanın kuzey-güney ölçüsü 2.33 metre olup doğu-batı 
ölçüsü kesin olarak saptanamamıştır. Alanda keramik ve kemik buluntuların 
yanı sıra bronz objelere ait parçalar ve çakmaktaşı aletler ele geçmiştir.

Açmanın kuzeydoğusunda tespit edilen 6 Numaralı mekan, 5 Numaralı 
mekanın doğusunda yer almakta ve 5 Numaralı mekanla ortak bir duvarı 
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paylaşmaktadır. 5 Numaralı mekanın doğu duvarı aynı zamanda 6 Numaralı 
mekanın da batı duvarını oluşturmaktadır. Mekanın güney duvarı 3.90 metre 
uzunluğunda, 50 cm. kalınlığında olup kısmen kerpiç beden yapısını koru-
muştur. Mekanın doğu duvarı ortaya çıkarılabilen uzunluğuyla 4 metre olup 
50 cm. kalınlığa sahiptir. Mekanın kuzey duvarı ile batı ve doğu duvarlarının 
kuzey bölümü kazılmayan alan içinde kaldığından dolayı mekanı tümüyle 
açığa çıkarmak mümkün olmamıştır. Mekanın diğer duvarlarından farklı ola-
rak doğu duvarının bitişiğinde batı kısmında açığa çıkarılan ölçüleriyle 3.45 
metre uzunluğunda, 50 cm. kalınlığında bir taş temel açığa çıkarılmıştır. Çift 
duvar izlenimi veren bu durum incelendiğinde taş temel kerpiç duvar yapısı-
na bitişik bir halde yapılmış olup, duvarı herhangi bir şekilde tahrip etmediği 
anlaşılmıştır. Öyle ki kerpiç duvarın mekan içine bakan kısmındaki ve güney 
duvarı ile doğu duvarının kesiştiği noktadaki duvar sıvalarına zarar verme-
den çok özenli bir biçimde oturtulduğu dikkat çekmektedir. Mekan içinde 
tespit edilebilen tek taşınmaz mimari unsur mekanın güneybatısında, güney 
duvarına çok yakın bir noktada konumlandırılmış olasılıkla daire formunda 
olan bir ocaktır. Ocağın çapı yaklaşık olarak 1 metre olup, 4 cm. kalınlığında 
ve 10 cm. yüksekliğinde bir dış çepere sahiptir. Dış çeperin çevresi ise ortala-
ma 20-25 cm. doğal taşlardan bir sıra ile çevrelenmiş ve desteklenmiştir. Oca-
ğın 3 cm. kalınlığındaki kerpiç tabanının alt kısmı ısının uzun süre muhafaza 
edilmesi amacıyla küçük çakıl taşlarıyla döşenmiştir. Mekan içinden keramik 
ve kemik bulguların yanı sıra pişmiş toprak dokuma ağırlığı ele geçirilmiştir.

3 ve 4 Numaralı mekanın doğusunda, 6 Numaralı mekanın ise güneyinde 
yer alan 7 Numaralı mekan her üç mekanla da ortak duvarları paylaşmaktadır. 
3 ve 4 Numaralı mekanların doğu duvarları ile 6 Numaralı mekanın güney 
duvarı, 7 Numaralı mekanın sırasıyla batı ve kuzey duvarlarını oluşturur. Me-
kanın güney ve doğu kısımlarının bir bölümü ile doğu ve güney duvarlarının 
büyük bir bölümü kazılmayan alan içinde kalmıştır. Mekanın açığa çıkarılabi-
len ölçüleriyle kuzey-güney 5.50 metre, doğu-batı 2.70 metre boyutlarında dik-
dörtgen planlı bir yapı olduğu anlaşılmaktadır. Mekan içinden keramik ve ke-
mik bulguların yanı sıra pişmiş toprak ağırşak ve obsidyen alet bulunmuştur. 

Orta Tunç Çağın seramikleri içinde en yoğun form grubunu çanaklar ve 
çömlekler oluşturmaktadır. Bu formlar içinde, basit ya da içe dönük ağızlı 
çanaklar ile dışa kalınlaştırılmış ağızlı, boyunlu ve boyunsuz çömlekler yo-
ğundur. Basit ağız kenarlı küresel gövdeli kaseler ile, dışa kalınlaştırılmış 
ağızlı tabaklarda ikinci yoğun grubu oluşturmaktadır. Seramik repertuarına 
ek olarak, çok sayıda farklı boyutlarda kapak bulunmuştur. Tabakanın sera-
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miklerinde ağırlıklı olarak hamur rengi, kırmızı, kahverengi, devetüyüdür. 
Astarlı olan seramiklerin astar rengi ise kahverengi ve kırmızıdır (Çizim: 6).

Açığa çıkarılan mekanlardan henüz tam olarak bütün sınırları belirlene-
bilen bir mekan olmasa da yapıların çoğunun büyük bir kısmı açığa çıkarıl-
mıştır. Mekanların bazılarında taban seviyelerine ulaşılmışken, bazılarında 
henüz taban seviyesine gelinmemiş ancak çoğunun temel taşları açığa çıka-
rılmış ve temel seviyesine kadar ulaşılmıştır. Mekanların mimari planlarıy-
la ilgili eldeki verilerin son derece sınırlı olmasında (mekanların üst yapısı, 
mekanlar arasındaki geçişler vs) henüz mekanların bir bölümünün kazıl-
mayan alanlarda olmasının yanı sıra çeşitli nedenlerle mekanların tahribata 
uğramasının da payı büyüktür. Mekanların işlevlerine yönelik yorum ya-
pılmasını sağlayacak mekan içi taşınır veya taşınmaz unsurların yetersizliği 
de mekanları yorumlamada güçlük çekilmesine neden olmaktadır. Ani bir 
terkedilişi gösteren geniş çapta bir yangın veya günlük ya da özel kullanıma 
yönelik objelerin çoğunun sağlam durumda ele geçmediği, özelikle keramik-
lerin yüzeyinde saptanan yoğun kalker kalıntıları da göz önüne alındığında, 
mekanların aniden boşaltılmadığı, belirli bir süre doğal tahribata açık halde 
bırakıldığı anlaşılmaktadır. Hemen hemen her mekanda tespit edilen doku-
ma ağırlıkları, ağırşaklar, çakmaktaşı aletler, bronz ok uçları, ezgi taşları ve 
bazı bronz objeler günlük aktivitelerin mekanlarda gerçekleştiğini gösterme-
si bakımından önemlidir. 3 Numaralı mekan gibi bazı yapılar tabana gömülü 
halde barındırdığı pithoslarla diğer mekanlardan kısmen ayrılmakta, burada 
ve çevresindeki mekanlarda çok sayıda ele geçirilen pithos kapakları bazı me-
kanların depolama işlevlerinin de olduğunu göstermektedir.
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Harita 1: Beycesultan Höyüğü topog rafi k planı.

Çizim 1: Bizans Dönemi 2a Tabakası çanak çömleği.
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Çizim 2: Bizans Dönemi 2bTabakası çanak çömleği.
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Çizim 3: Geç Tunç Çağı 5aTabakası çanak çömleği.
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Çizim 4: Geç Tunç Çağı 5bTabakası çanak çömleği.
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Çizim 5: Geç Tunç Çağı 5bTabakası tüm kaplar.
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Çizim 6: Orta Tunç Çağı çanak çömleği.
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Resim 1: Geç Tunç Çağı yapıları.

Resim 2: Geç Tunç Çağı ahşap dokuma tarağı.
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Resim 3: Geç Tunç Çağı bronz hançer.

Resim 4: Orta Tunç Çağı yapıları.
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AIGEAI KAZISI 2017-2018 

Faris DEMİR*

 Aigeai antik kenti Adana İli, Yumurtalık İlçe merkezinde yer almaktadır. 
Kent Hellenistik ve Roma dönemlerinde Aigeai ve Aegeae, Orta Çağda İtal-
yan denizciler ve tüccarlar tarafından Ajazzo ve Lajazzo, İslami Dönemlerde 
ise Ayas ismini almıştır1 (Harita: 1). Aigeai antik kentinde kazı, belgeleme 
ve temizlik çalışmaları, Liman Kalesi’nin batısında sahil yolu üzerinde Ke-
malpaşa Mahallesi 142 Ada, 12-13-14-18-19-20 numaralı parsellerde yer alan 
Roma villalarında gerçekleştirilmiştir2 (Resim: 2). Adana Müze Müdürlüğü 
başkanlığında ve bilimsel danışmanlığımda 2017 ve 2018 yıllarında kazı ça-
lışmaları etaplar halinde gerçekleştirilmiştir.

I. KAZI ÇALIŞMALARI
1. Yamaç Evler - Roma Villaları 
2016 yılı kazı çalışmalarında Roma villasının peristylum bölümü olan 

L6-8 plan kareleri 12 ve 13 No.lu mekânda çap ölçüleri farklı üç adet sütun 
gövdesi ve gövde parçası, 81 cm. genişliğinde blok taş ve güney yönüne doğ-
ru devrilmiş blok taşlar açığa çıkarılmıştı3. Alanın daha iyi anlaşılabilmesi, 
kazı alanının tahribata açık hale gelmemesi ve kazı çalışmalarının daha ra-
hat yürütülebilmesi için 2017 yılı kazı çalışmalarına peristylum bölümünün 
kuzeyindeki L7 plankaresindeki 18 ve 19 No.lu mekânlardan başlanmıştır 
(Resim: 3, Çizim: 1).

*  Dr. Öğr. Üyesi Faris DEMİR, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, 80000 Osmaniye/TÜRKİYE. farisdemir@gmail.com

1 Demir 2016, 1-13.
2 2017 ve 2018 yılı kazı çalışmalarına Adana Arkeoloji Müzesi elemanlarından Renas Kula, Esma 

Kiser ve Recep Durna temsilci olarak katılmışlardır. Çukurova Üniversitesi’nden Prof. Dr. Duygu 
Saban Ökesli ve Doç. Dr. Fatih Karaoğlan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Fatih Erhan, Öğr. Gör. Celal Bıçakçı, Arkeolog Gülem Göğebakan Demir’den oluşan kazı heyet 
üyeleri bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunmuşlardır. Aigeai kazılarına desteklerini sunan 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerine, Adana 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Tari’ye, Adana Arkeoloji Müzesi Müdürü Nedim Dervişoğ-
lu’na, Yumurtalık Kaymakamı Asalet Karabulut’a, Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik’e, 
kazı temsilcilerine, kazı heyet üyelerine ve stajyer öğrencilere teşekkür ederiz. Ayrıca Aigeai Kazı 
ve Araştırma Laboratuvarı’nın kurulmasında verdiği desteklerden dolayı Osmaniye Korkut Ata 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e teşekkür ederiz.

3 Demir 2017, 87.
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L7 plan karesi 18 No.lu mekânda kazı çalışmaları 5.85 m. kotunda baş-
lamış olup 4.50 m. kotunda mekânın zemin seviyesinde sonlandırılmıştır 
(Resim: 4). 4.36 x 3 m. ölçülerinde olan 18 No.lu mekânın duvarlarında 2 
kademeli 3 adet sundurma nişi bulunmaktadır. Sundurma nişleri 5.65 m. kot 
seviyesinde ve 5.05 m. kot seviyesindedir. Mekân duvarlarında kesme blok 
taşlar, kaba yonulu taşlar ve kireç harcı kullanılmıştır. Ayrıca bu mekânda 
mermer duvar kaplama parçalarına rastlanmıştır. Roma villalarında birçok 
mekânın mermer ile kaplı olduğu, Ortaçağ ve İslami Dönemlerde tahribata 
uğradığı anlaşılmaktadır. Bu mekânın güney duvarı Ortaçağda onarım gör-
müş ve kapı açıklığı kapatılmıştır. Mekânın güney duvarı 17 No.lu mekânın 
uzantısı olan koridorun güney duvarına birleştirilmiştir. 18 No.lu mekânın 
koridora bir kapı ile açıldığı mekânın güney duvarındaki iki sıra taş bloktan 
anlaşılmaktadır. Bu mekândaki kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, 1 adet 
pişmiş toprak ağırşak, bol miktarda zemin döşemesi ve çatı kiremidi, Ortaçağ 
ve İslami Dönemlere ait sırlı ve sırsız seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır.

L7-8 plankareleri 18 No.lu mekânın doğusunda yer alan 19 No.lu mekânda 
kazı çalışmaları 5.85 m. kotunda başlamış olup 4.10 m. kotunda sonlandırılmış-
tır (Resim: 4). Bu mekân 3 m. genişliğinde olup, mekânın duvarlarında kesme 
blok taşlar, kaba yonulu taşlar ve kireç harcı kullanılmıştır. Bu mekânın kuzey 
duvarında zemin seviyesinde büyük blok taşlar kullanılmıştır. Bu mekânda 
kapı sövesi, büyük kesme taş bloklar, kesme blok taş ve kaba yonulu taşlardan 
örülmüş merdiven podyumu ve 2 sıra opus sectila döşemesi ortaya çıkarılmış-
tır. Kapı sövesinin bağlı bulunduğu bölüm Ortaçağ kullanımında duvar örüle-
rek kapatıldığı görülmektedir. Bu mekânda Ortaçağa tarihlenen 2 adet bronz 
sikke, opus sectila parçalarına, harçlı mozaik parçalarına, üzerinde monogram 
bulunan seramik ve mimari parçalara, cam eser parçalarına, ağırşaklara, metal 
aksam parçalarına, bol miktarda çatı kiremidine, Ortaçağ ve İslami Dönemlere 
ait sırlı ve sırsız seramik parçalarına rastlanmıştır. Ayrıca bu mekânda 5.39 m. 
kotunda küllü alan içerisinde yanmış hayvan kemik parçalarına rastlanmıştır.

L7-8 plan kareleri 18 ve 19 No.lu mekânlarının güneyinde 17 No.lu mekâ-
nın uzantısı olan bir koridor ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Bu mekânda kazı 
çalışmaları 5.85 m. kotunda başlanmış 4.35 m. kotunda sonlandırılmıştır. Bu 
koridorun duvarlarında kesme blok taşlar, kaba yonulu taşlar ve kireç harcı 
kullanılmıştır. Bu mekânda 1 adet pişmiş toprak ağırşak, cam parçalarına, 
bol miktarda çatı kiremidi ve seramik parçalarına rastlanmıştır. Bu alanda 
zemin seviyesine inilmemiştir. Koridor 18 No.lu mekâna bir kapı girişi ile 
sonlanmaktadır.
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Roma Dönemi villasının peristylum bölümü olarak düşünülen L7-8 plan-
kareleri 12 No.lu mekânda kazı çalışmaları 6.05 m. kotunda başlanmış 4.50 
m. kotunda sonlandırılmıştır (Resim: 5). 2016 yılı kazı çalışmalarında 1.76 
m. boyunda ve 30 cm. çapında kuzey yönüne devrilmiş bir sütun ortaya 
çıkarılmıştı. 2017 yılı kazı çalışmalarında bu sütunla aynı aks üzerinde 2.56 
m. boyunda ve 35 cm. çapında kuzey yönüne devrilmiş başka bir sütun daha 
ortaya çıkarılmıştır. Roma Dönemi villasında birinci kat sütunları kuzey, du-
varlar ve ikinci kat sütunları güney yönüne doğru devrilmiştir. Bu tahribat 
I. Şapur’un üçüncü seferi4 sırasında Aigeai kentine saldırmasıyla ilişkili ol-
duğu düşünülmektedir. 2017 yılına kadar yapılan kazı çalışmalarında sütun 
kaidesine ve sütun başlığına rastlanmamıştır. Bu mekânda Roma Dönemine 
ait düzgün kesme taş bloklar üzerinde Ortaçağ Dönemine ait duvarlar ve 
merdiven podyumu görülmektedir. Bu mekânda yazıtlı kiremit parçası, cam 
eser parçaları, bol miktarda çatı kiremidi ve seramik parçaları ortaya çıka-
rılmıştır.

2018 yılı kazı çalışmalarında L7-8 plankareleri 12 ve 13 No.lu mekânlarda 
devam edilmiştir (Resim: 6-7). 13 No.lu mekânda Ortaçağ ve İslami Dönem-
lere tarihlendirilen kuzey-güney doğrultusunda düzensiz taşlarla örülü üç 
adet duvar kalıntısına rastlanmıştır. Bu duvarların 2.5 m. doğusunda Roma 
Dönemine ait bir duvar bulunmaktadır. 13 No.lu mekânda 12 No.lu mekâna 
geçişi sağlayan 2 m. genişliğinde doğu-batı doğrultusunda bir koridor, 12 
ve 13 No.lu mekânların birleştiği alanda zemin döşemeleri, 1.90 m. uzunlu-
ğunda kısmen tahrip olmuş bir sütun gövde parçası, bir sütun kaidesi ve bir 
sütun başlığı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7-8). Bu mekânlarda bol miktarda 
çatı kiremidi, sırlı ve sırsız seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır. 13 No.lu 
mekânda bulunan koridorun Roma Dönemi villasında peristylum ve triclini-
um bölümleri arasında yer aldığı düşünülmektedir. M8 plan karesinde ise 40 
cm. derinliğe kadar kazı çalışmalarına devam edilmiştir. M8 plan karesinde 
Ortaçağ Dönemine tarihlenen Korinth sütun başlığı ortaya çıkarılmıştır (Re-
sim: 8). Özellikle L7-8 ve M8 plankarelerinde bulunan Korinth sütun başlık-
larının varlığı bu alanda Ortaçağ Döneminde kapsamlı bir imar faaliyetinin 
gerçekleştiğini göstermektedir.

2017 ve 2018 yılı kazı çalışmalarında Roma Dönemine ait üst kat mozaik 
parçaları, opus sectileler, monogramlı çatı kiremitleri, M.S. 5 ve 6. yy. a ait 
tabaklar ve kandiller, metal aksamlar, cam kadehler ve bilezikler yerleşimin 

4 Honigmann-Maricq, 1953: 148; Maricq, 1958: 312.
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mimarisi ve kronolojisi hakkında önemli bilgilere ulaşılmıştır (Resim: 9). 
2017 ve 2018 yılı kazı çalışmalarında Roma Dönemine ait villaların Ortaçağ 
ve İslami dönemlerde ağır tahribata uğradığını teyit etmiştir. Farklı boyut-
larda ele geçirilen sütunlar, üst katlardan düşen mozaik parçaları, merdiven 
podyumları ve sundurma boşlukları Aigeai Roma villalarının en az iki katlı 
olduğunu göstermektedir. Üç katlı olduğu düşünülen odaların kat araların-
da yatay ahşap hatıllar kullanılmıştır. Roma villalarının duvarları mermer 
kaplama olup zeminler mozaik ve opus sectilalar ile döşenmiştir. Duvar örgü-
leri ve kullanılan malzemeler mekânların kullanım amacına göre değişiklik 
göstermektedir. Bazı mekânlarda düzgün kesme taş ve kireç harcı kullanılır-
ken bazı mekânlarda pişmiş toprak tuğlalar kullanılmıştır. Ahşap çatı düz ve 
oluklu kiremitler ile örtülmüştür. Ortaçağ ve İslami Dönemlere ait duvarlar-
da ise devşirme malzemeler, dışa gelen yüzeyi düzensiz kaba yonulu taşlar 
ile toprak ve kerpiç harç kullanılmıştır.

Aigeai Roma villaları Efes Yamaç Evler5, Zeugma6 ve Antakya7 evlerin-
de olduğu gibi zemin katta peristylum sütunlu avlu etrafında yemek odası, 
bekleme odası, yatak odası, dinlenme odaları, koridorlar ve bu odaların ge-
risinde mutfak, kiler, sarnıç ve işlikler yer almaktadır. Tüm Roma villaların-
da olduğu gibi bol sayıda ağırşak ve kandiller ele geçirilmiştir. Aigeai Roma 
villalarında ortaya çıkarılan Bahar Şenliği Mozaiği’ndeki8 tasvirlerde odalar-
da kullanılan mobilyalar hakkında bilgi edinebilmekteyiz. Klineler ve kol-
tukların üzeri rengârenk kumaşlar ve kuşaklar ile örtülmüştür. Bahar Şenliği 
Mozaiği’nde Artemis’e sunu, Aigeai kentinden bir manzara, liman ve deniz 
feneri betimlenmiş olup kent topoğrafyası ve günlük yaşam hakkında önemli 
bilgiler vermektedir.

II. BELGELEME VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Roma villalarında yürütülen çalışmalara kazı alanının genel temizliği ile 

başlanmış, kazı alanının mimari taş plan çiziminin yapılabilmesi için ayrın-
tılı temizlik çalışmaları yapılmıştır. Kazı alanın total station kot ölçümleri ile 
çizim çalışmalarına altlık oluşturulmuş, hava fotoğraflarında geometrik dü-
zeltme yapılarak mimari taş plan çizimleri gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). 

5 Ladsta  er 2013, 1-312.
6 Görkay 2012, 7-18;Önal 2013, 1-142.
7 Levi 1947, 1-624
8 Demir 2017, 83-97.
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2014-2016 kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan buluntuların bir kısmı yı-
kanarak temizlenmiş ve sınıflandırılarak fotoğraflanmıştır. Buluntuların ön-
ceki yıllarda bir hayli birikmiş olması ve kazı çalışmalarını engellememesi 
için buluntu temizliği ve sınıflandırma çalışmalarına ara verilmiştir. Kazı ça-
lışmalarında elde edilen buluntuların temizliği, sınıflandırma ve belgelendir-
me çalışmalarının yapılabilmesi için Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi bün-
yesinde Aigeai Kazı ve Araştırma Laboratuvarı kurulmuştur. Kazı alanında 
tahribata açık alanlar, mozaikli zeminli alanlar jeotekstil ve elenmiş toprak ile 
örtülerek koruma altına alınmıştır (Resim: 10).
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Harita 1: Kilikia Pedias ve Aigeai kentinin konumu.

Çizim 1: 2017-2018 yılı kazı çalışması yapılan alanların taş plan çizimi.
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Resim 1: Roma villaları, kazı alanı genel görünüm.

Resim 2: Roma villaları 2017-2018 yılı kazı çalışması yapılan alanlar.
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Resim 3: 2017-2018 yılı kazı çalışması yapılan alanların orthophoto görüntüsü.

Resim 4: Yamaç Evler - Roma villaları, L7 plan karesi kazısı yapılan mekânlar.
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Resim 5: Yamaç Evler - Roma villaları, 12 No.lu mekân.

Resim 6: Yamaç Evler - Roma villaları, 12 ve 13 No.lu mekânlar.
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Resim 7: Yamaç Evler - Roma villaları, 12 ve 13 No.lu mekânlar.

Resim 8: Yamaç Evler - Roma villaları, sütun kaideleri ve Korinth sütun başlıkları.
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Resim 9: Yamaç Evler - Roma villaları kazısı buluntularından örnekler.

Resim 10: Yamaç Evler - Roma villaları kazısı koruma önlemleri.
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MAGARSUS KAZISI 2018 YILI ÇALIŞMALARI1 

Fatih ERHAN*
Nedim DERVİŞOĞLU

Magarsus antik kentindeki kazı çalışmalarının başlatılması ve sürdürül-
mesine vesile olan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ve Adana Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ile Osmaniye Kor-
kut Ata Üniversitesi Rektörlüğü, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Arkeo-
loji Bölümü Başkanlığı’na teşekkürlerimizi sunarız.

GİRİŞ
Magarsus antik kenti, Adana’ya 49 km. uzaklıktaki Karataş İlçesi’nin 4 

km. güneybatısında, Dört Direkli Mevkii’nde yer alır. Antik Çağda Kilikia 
Bölgesi’nin Pedias kısmında yer alan kent, Akdeniz’e uzanan bir burun üze-
rine kurulmuştur (Resim: 1). 

2018 YILI KAZILARI
Magarsus tiyatrosunda 2013-2017 yıllarında sürdürülen kazı çalışmaları 

sonucunda cavea ve orkestranın tamamı, sahne binasının ise bir kısmı açılmış 
olup; 2018 yılındaki çalışmalar, 25.06.2018- 28.10.2018 tarihleri arasında, sah-
ne binasında (Resim: 2) Ğ-7, H-5, I-5, I-6 ve İ-5 açmalarında sürdürülmüştür2. 

Ğ-7 Açması
2017 yılı çalışmalarında, dolgu toprak yüksekliğinin 2.40 m.yi bulmasın-

dan dolayı, üç kısma ayrılarak kazılmış olan açmanın, ilk iki kısmının kazısı 
tamamlanmıştır. 2018 yılı çalışmalarında üçüncü kısmın kazısı yapılmıştır. 

Kuzey analemma duvarının bitişiğindeki 1.60 m.x5 m.lik alandan yüzey-
den itibaren 1.43 m. dolgu toprak kaldırılmıştır (Resim: 3). Kazı sırasında 

* Dr. Öğr. Üyesi Fatih ERHAN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Karacaoğlan Yerleşkesi, Pk.80000, Fakıuşağı/Osmaniye/TÜRKİYE, erhanfatih@hotmail.com

 Nedim DERVİŞOĞLU, Adana Müzesi Müdürü, Adana/TÜRKİYE
1 Kazılar Adana Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı’nda, Dr. Öğr. Üyesi Fatih Erhan’ın bilimsel danış-

manlığında sürdürülmektedir.
2 Magarsus kenti ve tiyatro kazısı hakkında detaylı bilgi için bkz. Erhan, Dervişoğlu 2019; Dervişoğ-

lu, Erhan 2018; Erhan, 2017; Erhan, 2016a; Erhan, 2016b; Erhan, Gülşen 2016; Yüksel, Yüksel 2014.
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mermer parçaları ve çeşitli ebatlarda kireç taşı bloklar ortaya çıkarılmıştır. 
Ayrıca, dolgu toprak içerisinde az miktarda seramik parçası (ağız kenarı, 
kulp, kaide ve gövde) tespit edilmiştir. 

Açmadaki kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

H-5 Açması
2017 yılı çalışmalarında, dolgu toprak yüksekliğinin 2.40 m.yi bulmasın-

dan dolayı, üç kısma ayrılarak kazılmış olan açmanın, birinci kısmının kazısı 
tamamlanmıştır. 2017 yılı çalışmalarında, caveaya paralel olan sahne binası 
önündeki dekor amaçlı kullanılmış duvarın kuzey ucu ve aynı yönde duvarı 
dik kesen batı yönüne doğru ilerleyen duvar kalıntısı açığa çıkarılmıştır. 

2018 yılında ise, ikinci ve üçüncü kısmın kazısı yapılmıştır (Resim: 4). Aç-
mada, 2.15 m. derinleşilerek bu kısmın kazısı tamamlanmıştır. Çalışmalarda, 
dolgu toprak içerisinde az miktarlarda seramik parçaları (ağız kenarı, kulp, 
kaide ve gövde) tespit edilmiştir. Ayrıca, sahne binasının arka duvarının ka-
lıntılarının bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. 

Açmadaki kazı çalışmaları tamamlanmıştır (Resim: 5).

I-5 Açması
Alandaki dolgu toprak yüksekliğinin 2.40 m.yi bulmasından dolayı, açma 

5 m. x 1.60 m.lik üç kısma ayrılarak kazı çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 6).
Sahne binasının arka duvarının kuzey tarafı üzerinde yer alan birinci kı-

sımda, 2. 40 m. derinliğe inilmiş ve bu kısmın kazısı tamamlanmıştır. Seviye 
inme çalışmaları esnasında, açığa çıkarılan sahne binasının arka duvarının 
batı yönünde çeşitli ebatlarda kireç taşı blok parçaları ve harç parçaları ortaya 
çıkarılmıştır. Duvarın doğu yönünde ise 93x41 cm. ölçülerinde kireç taşı blok 
ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, 2.30 m. seviyesinde de bir adet pişmiş toprak 
kandil açığa çıkarılmıştır. 8.5x7 cm. ölçülerindeki kandil üzerinde, bir elinde 
yay diğer elinde ok tutan kanatlı bir figür (Eros?) tasvir edilmiştir (Resim: 7). 

Açmanın ikinci kısmındaki kazı çalışmalarında, 90 cm. seviye inildikten 
sonra, İ-5 açmasından devam eden sahne duvarı dizisinin bu açmada da ku-
zeye doğru iki sıra kireçtaşı bloğu halinde devam ettiği görülmüştür. Ayrıca, 
dolgu toprak içerisinde az miktarlarda seramik parçaları (ağız kenarı, kulp, 
kaide ve gövde) tespit edilmiştir.

Bu açmadaki kazı çalışmalarına 2019 yılında devam edilecektir (Resim: 8).
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I-6 Açması
2017 yılı çalışmalarında kazısı büyük oranda tamamlanan açmada, sadece 

üçüncü kısımda taban seviyesinden 40 cm. yükseklikteki dolgu toprak kal-
dırılmıştır. 

Bu açmadaki kazı çalışmaları tamamlanmıştır.

İ-5 Açması
2017 yılı çalışmalarında, dolgu toprak yüksekliğinin 2.40 m.yi bulmasın-

dan dolayı, üç kısma ayrılarak kazılmış olan açmanın, birinci kısmının kazı-
sına başlanmış ve yarım kalmıştır (Resim: 9).

Açmanın 5x1.70 m. ölçülerindeki birinci kısmının kazısına devam edil-
miştir ve tamamlanmıştır. 1.40 m. seviyesinde kuzey- güney yönünde devam 
eden sahne binası duvar sırası ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, dolgu toprak içe-
risinde az miktarlarda seramik parçaları (ağız kenarı, kulp, kaide ve gövde) 
tespit edilmiştir. Açmanın bu kısmında çalışmalara devam edilecektir.

Açmanın 5x1.60 m. ölçülerindeki ikinci kısmının kazısında 1.40 m. sevi-
yesine kadar inilmiştir. Seviye inme çalışmaları esnasında, birinci kısımda 
ortaya çıkarılan kuzey – güney duvarının hemen arkasında, yıkık vaziyetteki 
kireçtaşı bloklar ile pişmiş toprak plakaların, açmanın kuzeyindeki I – 5 Aç-
ması’na doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, dolgu toprak içerisinde 
az miktarlarda seramik parçaları (ağız kenarı, kulp, kaide ve gövde) tespit 
edilmiştir. Açmanın bu kısmında çalışmalara devam edilecektir.

Açmanın üçüncü kısmında, yüzeyden 30 cm. derinliğe kadar inilmiştir. 
Çalışmalarda, dolgu toprak içerisinde az miktarlarda seramik parçaları (ağız 
kenarı, kulp, kaide ve gövde) tespit edilmiştir. Bu açmadaki kazı çalışmaları-
na 2019 yılında devam edilecektir (Resim: 10).

2018 yılı kazı sonuna kadar, tiyatronun cavea, orkestra kısımlarının kazısı 
tamamlanmış, sahne binasının ise kazısının tamamlanma aşamasına gelin-
miştir (Resim: 11). 

2018 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Magarsus tiyatrosundaki tahribat durumu ve kazının sonlarına yaklaşıl-

ması nedeniyle, yapıda acilen restorasyon çalışmalarının başlatılması karar-
laştırılmıştır. Bu amaçla özel bir firmaya restorasyon projesi hazırlatılmıştır. 
11 Ağustos 2017 tarihinde başlayan ve 2018 yılında da devam eden “Magar-
sus Antik Kenti Tiyatrosu Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin 
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Hazırlanması İşi” adındaki proje hazırlama süreci: Belgeleme ve sorun ana-
lizleri, tarihsel araştırma ve restitüsyon, müdahale kararları ile restorasyon 
projelerini kapsamaktadır. 

Bu çalışmalar kapsamda ilk önce rölöve çalışmaları yapılmış; tiyatronun 
içinde bulunduğu parselin ve yakın çevresinin 1/500, 1/200, 1/100, 1/50, 1/20 
ve 1/5 ölçeklerde rölöve çizimleri hazırlanmış, kültür varlığı niteliğindeki ya-
pının sorunları analiz edilmiştir (Resim: 12). 

Daha sonra, yapının restitüsyon çalışması yapılmıştır. Bu çalışma, kaynak 
araştırmasından elde edilen verilere göre hazırlanmış restitüsyon çizimlerini 
ve tarihsel araştırma raporunu içermektedir (Resim: 13-14).

Proje hazırlama işinin son aşamasında ise, malzeme analizi yapılmış ve res-
torasyona yönelik müdahale kararları hazırlanmıştır. Buna göre yapı, ana mal-
zeme olarak kullanılan taşın cinsi sebebiyle (işlenmiş yerel kireç taşı) örneğine 
az rastlanır bir tahribata uğramıştır ve oturma sıralarında ciddi deplasmanlar 
gözlemlenmektedir. Yapının restorasyonuna yönelik müdahale kararları bu 
doğrultuda geliştirilmiş; öncelikli amaç, yapının mevcut durumunu korumak, 
yapısal problemler ve malzeme bazlı bozulmalar ile bunların devamlılığına se-
bep olan sorunları çözümlemek olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda müdahale 
kararları; yapısal müdahaleler, malzeme bazlı müdahaleler ve diğer müdaha-
leler olmak üzere üç ana başlık altında ele alınmıştır (Resim: 15).

Hazırlanan proje, yatırım için Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sunulmuştur.

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
2018 yılı çalışmalarında, tiyatronun sahne binasında kazı çalışmaları sürdü-

rülmüştür. Sahne binasının arka duvarı dışındaki kısımları ortaya çıkarılmıştır. 
2018 yılı kazı çalışmalarında, sahne binası büyük oranda ortaya çıkarılmıştır. 
Yapının genelinde olduğu gibi, sahne binasının proskene ve skene kısımlarının, 
sonraki dönemlerde büyük oranda tahrip edildiği görülmüştür. Temel seviye-
sinde korunabilmiş olan sahne binası, dikdörtgen bir plana sahiptir.

2018 yılı buluntuları, etüdlük nitelikteki metal, cam, seramik parçaları, 1 
adet pişmiş toprak kandilden oluşmaktadır.

2019 yılı kazılarında, öncelikle tiyatronun sahne binası kısmındaki kazı 
çalışmalarının tamamlanması amaçlanmaktadır. Daha sonra, analemma du-
varının dış kısımlarında kazı çalışmaları yürütülecektir. 

2019 yılı restorasyon çalışmalarında ise, hazırlanmış olan projenin başla-
tılması planlanmaktadır. 
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Resim 1: Magarsus kent planı (Çiz. Faris Demir).

Resim 2: Tiyatro 2018 yılı kazısı, kazı öncesi, genel görünüm.
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Resim 3: Tiyatro 2018 yılı kazısı, Ğ-7 Açması, genel görünüm.
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Resim 4: Tiyatro 2018 yılı kazısı, H-5 Açması, 
kazı öncesi genel görünüm.

Resim 5: Tiyatro 2018 yılı kazısı, H-5 Açması, kazı sonu genel görünüm.
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Resim 6: Tiyatro 2018 yılı kazısı, I-5 Açması, 
kazı öncesi genel görünüm.

Resim 7: Tiyatro 2018 yılı kazısı, I-5 Açması, 
pişmiş toprak kandil.
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Resim 8: Tiyatro 2018 yılı kazısı, I-5 Açması, kazı sonu genel görünüm.

Resim 9: Tiyatro 2018 yılı kazısı, İ-5 Açması, kazı öncesi genel görünüm.

Resim 10: Tiyatro 2018 yılı kazısı, İ-5 Açması, kazı sonu genel görünüm.
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Resim 11: Tiyatro 2018 yılı kazısı, kazı sonu genel görünüm.

Resim 12: Tiyatro restorasyon projesi, vaziyet planı.
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Resim 13: Tiyatro restorasyon projesi, restitüsyon çizimi, 
vaziyet planı.

Resim 14: Tiyatro restorasyon projesi, restitüsyon çizimi, kesit.

Resim 15: Tiyatro restorasyon projesi, müdahale kararları.
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PERGAMON – 2018 YILI ÇALIŞMALARI RAPORU 

Felix PIRSON*
Ercan ERKUL

Stefan FEUSER
Bernhard LUDWIG

Ulrich MANIA
Rebekka MECKING

Katja PIESKER
Wolfgang RABBEL

Seçil TEZER ALTAY
İhsan YENEROĞLU

GİRİŞ
Hellenistik bir başkent olan Pergamon kentinin bütünlüklü bir organi-

zasyon olarak incelenmesini konu alan uzun vadeli araştırma programının 
2017 yılında tamamlanmasından sonra, 2018 yılında buluntu malzemelerinin 
yayın hazırlığına devam edilmiş ve 2019 yılında başlayacak yeni araştırma 
programının hazırlıklarına yoğunlaşılmıştır. Nitekim “Hellenistik ve Roma 
dönemleri arasında Pergamon mikrocoğrafyasının dönüşümü“ başlığını ta-
şıyan yeni projemiz, Alman Arkeoloji Enstitüsü Genel Kurulu’nda olumlu 
olarak değerlendirilmiş ve Alman Araştırma Vakfı (DFG) tarafından 12 yıla 
kadar finansal açıdan desteklenmesi uygun görülerek bütçesi onaylanmıştır. 
Araştırma programının ayrıntıları bir sonraki raporda verilecektir1. 

* Felix PIRSON, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. No:10, 34437 Gümüşsuyu, İstanbul/TÜRKİYE.
 Metnin Türkçeye çevrilmesinde emeği geçen Hülya Çatak’a çok teşekkür ederiz.
 Ayrıntılı ön raporlar Archäologischer Anzeiger‘de yıllık olarak yayınlanmaktadır. Daha geniş bil-

giye h  p://www.dainst.org/project/14186 adresinden ulaşılabilir. Bu yılki çalışmalar 23 Temmuz 
– 29 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Mimari konservasyon çalışmaları yıl boyunca Ber-
gama Müzesi denetiminde yürütülmektedir. Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazısı, bu yıl 
da çalışmalarını destekleyen tüm kurum ve kişilere teşekkürü bir borç bilir. Bunların başında T.C. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Bergama Müzesi, Ber-
gama Belediyesi ve Almanya Büyükelçiliği Kültür Bölümü (Ankara) gelmektedir. Maddi katkıda 
bulunanlar ve işbirliği yapanlar, ilgili bölümlerde yer almaktadır. Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü‘nü temsilen çalışmalara bu yıl İzmir Müze Müdürlüğü‘nden Halil Yener Taş 
katılmıştır. Dostane desteği için kendisine çok teşekkür ederiz.

1 Proje, Bri  a Schü   (FU Berlin, Geographie), Thekla Schulz-Brize (TU Berlin, Historische Baufors-
chung) ve yazarın yönetiminde gerçekleştirilecektir. Güncel bilgiler için bkz. h  ps://www.dainst.
blog/transpergmikro/ (12.06.2019 tarihli erişim).
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Kiel Üniversitesi ile işbirliği içinde, antik metropolün çevresinde yer alan 
ve doğal su kaynağına sahip, Roma Dönemine ait bir hamam kompleksini 
araştırmak üzere üç yıllık bir proje başlatılmıştır2. Bu proje aynı zamanda 
Roma Döneminde kentin kırsalındaki arazinin kullanılmasındaki değişiklik-
leri de incelemekte, böylelikle de yukarıda sözü edilen yeni araştırma prog-
ramını tamamlamaktadır. 

Pergamon amfitiyatrosunun uzun vadeli bir proje kapsamında detaylı bir 
şekilde incelenmesi, uzun zamandır önemli bir eksiklikti3. 2018’de bu anıtsal 
yapıda ilk temizlik ve ölçme çalışmalarına başlanabilmiştir.

Pergamon’un en büyük tümülüsü olan Yığmatepe Tümülüsü’nde 2014’ten 
beri gerçekleştirilen jeofizik tarama ve kazı çalışmalarıyla çok sayıda yeni 
veriler elde edilebilmiş, ancak yeni sorular da ortaya çıkarmıştır4. Bu neden-
le, 2017 yılında, Kiel Üniversitesi ile işbirliği yaparak, öncelikle arkeolojik ve 
jeofizik sonuçlar arasında koordinasyon sağlamak amacıyla, iki kazı sezonu 
içerisinde birtakım incelemeler yapılması kararlaştırılmıştır. Bununla ilgili 
aşağıda ayrıca bilgi verilecektir.

Alman Arkeoloji Enstitüsü Mimari Anıt Koruma Komisyonu’na sunul-
muş ve revize edilmiş genel konsepte uygun olarak, Kızıl Avlu ve gymnasi-
umda korumaya yönelik önlemlerin alınmasına devam edilmiştir. Aşağıda, 
farklı çalışma alanlarına ve ana sonuçlarına ilişkin kısa bir özet sunulmuştur 
(Resim: 1).

140 yıl önce, 9 Eylül 1878 yılında Pergamon kazısı çalışmaları başlatılmış-
tı. Dünyanın ve bölgenin geçirdiği savaşlar nedeniyle çalışmaların üç kez ke-
sintiye uğramasını göz önünde bulundurursak, Pergamon’da bugüne kadar 
yaklaşık 100 arkeolojik kazı sezonu gerçekleştirilmiştir. Pergamon kazısının 
140. yılı, 11 Eylül 2018’de İzmir Almanya Başkonsolosu, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı temsilcileri, yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri ile Bergama’nın 
sakinleri ve Studiosus Foundation temsilcilerinin yanı sıra Pergamon kazı-
sından meslektaşlar ve dostlarla birlikte kutlanmıştır.

2 Bu proje, Stefan Feuser (CAU Kiel, Klassische Archäologie), Katja Piesker (DAI Istanbul, Baufors-
chung) işbirliğiyle yönetilmekte ve Gerda Henkel Vakfı tarafından desteklenmektedir.

3 Bkz. E. Boehringer, Pergamon. Deutsches Archäologisches Institut. Neue Deutsche Ausgrabungen im Mit-
telmeergebiet und im vorderen Orient (Berlin 1959) 123; Radt 2016, 262−266.

4 Jeofi zik tarama yönetimi: Wolfgang Rabbel (CAU Kiel, Geowissenschaften). DFG (Alman Araştırma 
Vakfı) ve Agence de la Recherche tarafından desteklenmiştir. („Von den Grabhügeln der Herrscher zu 
den Nekropolen der Bürger: Moderne Funeralarchäologie im Dienste der Erforschung sozialer Stratifi zierung 
und lokaler Identitäten im hellenistischen Pergamon und den Städten der Aiolis“, Proje yönetimi: F. Pirson 
ve S. Verger). Bkz. M. Meinecke ile R. Mecking – W. Rabbel – E. Erkul, şurada: Pirson 2018, 128−142.
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Bu kutlama çerçevesinde, Pergamon gymnasiumundaki Roma Dönemi 
sütunlu galerinin bir köşesinin rekonstrüksiyonunun açılışı da yapılmıştır. 
Ayrıca, 20. yüzyılın başındaki kazılarda kullanılmış olan raylı sisteminin kısa 
bir bölümü ve bir dekovil vagon özgün yerinde yeniden kurulmuştur (Re-
sim: 2). Böylece ziyaretçilere kazı tarihçesi hakkında bilgi vermek ve yeni tek-
nolojik gelişmelerle zaman içinde kazıların gerçekleştirilmesinde kaydedilen 
ilerleme de gösterilmek istenmiştir. 

 
KLEOPATRA GÜZELLİK ILICASI, SUBURBAN TERMAL HAMAMI
2018 kazı sezonunda halk arasındaki ismiyle Kleopatra Güzellik Ilıca-

sı‘nda araştırmalara başlanmıştır. Pergamon’un yakınında yer alan bu antik 
termal hamam, Roma Dönemi kentinin yaklaşık 4 km. güneybatısında ve 
Asklepieion’un 2 km. güneybatısındaki bir sıcak su kaynağın bitişiğine inşa 
edilmişti (Resim: 3). Elaia’dan Pergamon’a uzanan antik karayolu, hamam 
kompleksinin güneyinden geçmekteydi. Buradan kuzeydoğudaki başka bir 
vadi geçerek Asklepieion’a ulaşım mevcuttu. 

Kleopatra Güzellik Ilıcası, doğal bir sıcak su kaynağına sahip, Roma Dö-
nemine ait bir hamamdır. Bu basit kırsal hamam, Osmanlı Döneminde kap-
samlı tadilat geçirerek genişletilmiş ve „Tabak Ilıcası“ olarak adlandırılmıştır. 
1980’li yıllarda modernize edilerek genişletilmiş, daha sonra da terkedilerek 
yıkılmaya bırakılmıştır. Yapı, günümüzde Bergama Belediyesi’nin sosyal te-
sislerine aittir (Resim: 4). 

UNESCO Dünya Miras Listesindeki Pergamon/Bergama’nın yakın çevre-
sinde yer alan Kleopatra Güzelik Ilıcası, Anadolu’da bugüne kadar devam 
eden yaklaşık iki bin yıllık kırsal termal kültürünün araştırılmasını mümkün 
kılmaktadır. Buradaki ilk kazılar 2011 ve 2016 yıllarında Bergama Meslek 
Yüksekokulu ve Bergama Müzesi tarafından gerçekleştirilmiş, ancak yarıda 
kalmıştır. Sonrasında Pergamon kazısından çalışmalara devam edilmesi ve 
tamamlanması istenmiştir. Bu yeni disiplinlerarası proje, arkeologlar, mi-
marlık tarihçileri, jeofizikçiler ve hidrolik mühendislerinin katılımıyla, Kiel 
Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmektedir. 
Üniversitenin yüksek lisans öğrencileri ise proje çerçevesinde eğitilmektedir. 

Kleopatra Güzellik Ilıcası’nda kazı alanının ve binaların etrafında kalan 
kısımların da anlaşılmasına yönelik jeofizik tarama gerçekleştirilmiştir. Jeo-
manyetik, jeoradar ve jeoelektrik kombinasyonuyla yapılan ölçümlerde, ya-
pının kuzeye yani Asklepieion tarafına doğru değil, aksine güney yönüne 
doğru genişlediğine dair bir takım strükterler saptanmıştır. 
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 Yapının rölöve çalışmalarında elle ölçü almak gibi geleneksel yöntem-
ler ile ileri teknolojik yöntemler birleştirilmiştir. Bu şekilde, hızlı bir belgele-
meyle, karmaşık bulgular için gerekli olan yoğun otopsi değerlendirmeleri 
birleştirilebilmiştir. Örneğin, bir duvarın elle çizilmiş görüntüsü ile yapının, 
Structure-from-motion temelinde oluşturulan 3 boyutlu modelini karşılaştır-
mak mümkün olmuştur.

Kazı çalışmalarının odak noktasını hamamın sıcaklık kısmı (Resim: 5) ve 
burada, bütünüyle korunmuş döşeme altı ısıtma sistemi ile pişmiş toprak-
tan yapılmış mesafe ayarlayıcı parçalar ile oluşturulan duvar boşluklarında-
ki ısıtma sisteminin rekonstrüksiyonu oluşturmuştur. Hypokaust sisteminin 
nasıl ısıtıldığı konusunda kazıda ortaya çıkartılan bir odun kömürü tabakası 
bilgi vermiştir. Odun kömüründen, tarihlendirme ve kullanım süresinin sap-
tanması için C 14 örneği alınmıştır.

Projeye paralel olarak yürüttüğümüz ören yeri bakım çalışmalarımız ile 
harabe görünümünün iyileştirilmesine de katkıda bulunulmaktadır. Projenin 
sonunda, yapının korunması ve müzeleştirilmesine yönelik bir anıt koruma 
konsepti geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

PERGAMON AMFİTİYATROSUNDA YENİ ARAŞTIRMALAR 
Pergamon amfitiyatrosu, Roma Dönemi kentinin kuzeybatısında, uzun 

bir tepe görünümünde olan Musalla Mezarlık Tepesi’nde, tiyatro ve stad-
yum ile birlikte mekânsal ve aynı zamanda olasılıkla işlevsel bir topluluk 
oluşturmaktadır (Resim: 6). Musalla Mezarlık Tepesi’nin, Roma Dönemi 
Pergamon’undaki seçkinlerin lüks konutlarının yer aldığı yaşam alanı ola-
rak kullanılmış olması, bu alandaki yapısal oluşumun Roma’daki Palatino 
Tepesi ile kıyaslanmasını mümkün kılmaktadır5. Amfitiyatro oluşturulur-
ken, Musalla Mezarlık Tepesi’nin batı yamacında ve doğudaki Boztepe’nin 
doğu yamacında oluşan derin bir alan ustalıkla kullanılmıştır. Her iki tepe 
arasında Selinus’a (Bergama Çayı) akan bir dere yer almaktadır. Amfitiyat-
ronun inşası sırasında kuzey ve güney kesimlerdeki yamaçlar arasında yer 
alan açıklıkların, arazi şartlarına uygun olarak oturma sıralarını taşıyan rad-
yal destek yapıları ile doldurulması gerekmekteydi. Derenin yapısal sisteme 
dahil edilmesi, arenada naumachia veya su oyunlarının da yapılabileceğini 
göstermektedir. 

5 F. Pirson, Die Siedlungsgeschichte Pergamons. Überblick und kritische Revision. Anneke Keweloh-Kalet-
ta’nın ekiyle birlikte, IstMi   67, 2017, 101.
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Pergamon amfitiyatrosu, Anadolu’nun günümüze dek en iyi korunagel-
miş amfitiyatrosudur6 ve Roma Dönemi Pergamon’un aşağı kentini ve kent-
sel gelişimini anlamamız açısından önem taşıyan bir yapıdır. Günümüze ka-
dar yapıya ait çok sayıda yüzeysel tanımlamalar yapılmış olmasına rağmen, 
detaylı bir yayın bulunmamaktadır. İlk bilimsel yaklaşım, 19. yüzyılın orta-
larında Charles Félix Marie Texier tarafından yapılmış plan çizimleridir; an-
cak amfitiyatro hatalı bir şekilde yuvarlak yerine oval olarak betimlenmiştir7. 
Anlaşılan o ki, Carl Humann, 1885 yılında burada ilk kez kazılara başlamak 
istemiştir ancak bu girişim, mülk sahibinin çalışma müsaadesi için aşırı yük-
sek bir ücret talep etmesi nedeniyle başarısız olmuştur8. Aynı şekilde Ric-
hard Bohn da amfitiyatroda çalışmalar gerçekleştirmiştir; ancak mimar Paul 
Schazmann’ın 1908 yılında yaptığı detaylı plan çizimleri hiç bir zaman yapı 
tarihi ve tanımlaması açısından kapsamlı bir çalışma olarak yayınlanmamış-
tır. Schazmann genel bir plan oluşturmamakla birlikte hala ayakta olan kalın-
tıları çok detaylı bir şekilde belgelemiştir, bu sebeple Schazmann‘ın çizimleri 
Pergamon Amfitiyatrosu’na ait halen en kapsamlı ve gerçekçi belgeleri oluş-
turmaktadır. Amfitiyatroda daha fazla araştırmaların yapılması Pergamon 
Kazısı için her daim önemli ve arzulanan bir konu olmuştur. 

Amfitiyatrodaki yeni çalışmalar, Pergamon Kazısı’nın yeni araştırma prog-
ramı (bkz. yukarı) kapsamında bir alt proje olarak hazırlanmıştır. 2018 kazı 
döneminde ilk aşama olarak yapının geniş bir bölümünü kaplayan yoğun bitki 
örtüsünden arındırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Belirli böl-
gelerde ilk kez yüzeysel bir şekilde toprak örtünün temizlenmesine de başlan-
mıştır. Bu adımlar, Structure from Motion (SfM) yöntemi kullanılarak yapılacak 
üç boyutlu belgeleme çalışmaları için atılmıştır. Çok sayıda fotoğraf ve birkaç 
çizim ile de belgeleme yapılmıştır. Bunun dışında dijital kazı veri tabanı olan 
iDAI.field2 ile yapının kataloglanması işlemi de gerçekleştirilmiştir. 

Temizlik çalışması sırasında binanın kuzeydoğu tarafında iki duvar orta-
ya çıkarılmıştır. Ortaya çıkarılan diğer kalıntılar ise arena bölgesinde yer al-
maktadır. Arenada açığa çıkarılan 13 cm. kalınlığında, içinde tuğla parçaları 
bulunan ve açıkça su geçirmez bir yapıya sahip olan taban, bu yapının anla-

6 Pergamon‘dakinin dışında Anadolu’da yalnızca biri Kyzikos’da, diğeri Anazarbos’ta olan iki am-
fi tiyatro daha günümüze kadar korunagelmiştir. Bkz. A. Yaylalı vd., 1994 Kyzikos Arkeolojik Kazısı, 
17. KST Cilt 2 [Ankara 1995], 315.); Anazarbos bei Adana (R. Posamentir - M. H. Sayar, Anazarbos - ein 
Zwischenbericht aus der Metropole des Ebenen Kilikien, IstMi   56, 2006, 322).

7 C. Textier, Description de l‘Asie Mineure 2 Paris, 1849, Res. 120-122; bkz. Radt 2016, 263.
8 K. Krumbacher, Griechische Reise. Blä  er aus dem Tagebuche einer Reise im Griechenland und in der Tür-

kei (Berlin 1886), 282.
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şılması açısından önemlidir. Söz konusu taban kuzeyde arenayı sınırlandıran 
duvar ile birleşmektedir. Bu buluntu, arena alanında su ile ilişkili yapıların 
bulunabileceğini açıkça göstermektedir. Arenada naumachia yapılabilmesini 
mümkün kılan büyük bir havuzun olup olmadığının anlaşılması, 2019 yılın-
dan itibaren bu alanda başlayacak kazılar ile açıklığa kavuşturulacaktır. 

Amfitiyatronun güneybatı kesiminde inşaat süreci ile alakalı önemli bir 
gözlem gerçekleştirilmiştir (Resim: 7). Burada açıkca görüldüğü üzere, yapı 
malzemelerinin binanın içine taşınabilmesi için amfitiyatronun güneybatı 
tarafı başlangıçta açık bırakılmıştır. Fakat daha sonra - muhtemelen kalan 
işlerin tamamlanmasından sonra - yapının bu bölümü de bitirilmiştir. İnşaat 
sürecinin daha fazla anlaşılması açısından, teknik ve yapım ekonomisi kri-
terleri ve aynı zamanda kaynakların kullanımı göz önünde bulundurularak, 
yapı malzemesinin kaynağının tespit edilmesi önem taşımaktadır.

YIĞMA TEPE TÜMÜLÜSÜNDE JEOFİZİK TARAMA
Eylül 2018’de Yığma Tepe’nin zirvesinde üç sismik ve bir jeoelektrik pro-

fil ölçülmüştür (Resim: 8). Buna ek olarak, Yığma Tepe’nin batı kanadındaki 
merkezi büyük yarığın kenarlarını kaplayan, daha küçük iki alanda jeoelekt-
rik ölçümü yapılmıştır. Bu ölçümler, sismik ölçümleri tamamlamak ve mev-
cut sismik ağı içerisinde konumlandırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu 
şekilde, güvenillir bir açıklama yapılması mümkün olmuş ve tümülüs içinde-
ki farklı derinlik seviyeleri arasında bağlantılar kurulmuştur. Yığma Tepe’nin 
zirvesinde, daha önce sismik ölçümlerle tespiti yapılan 5 ila 8 m. çapında bir 
yapı strüktürü doğrulanmış ve boyutunun tüm detayları kesinleşmiştir. Bü-
yük yarığın güney kenarının altında, daha önce sismik ölçümlerle konumlan-
dırılmış yatay bir yapı strüktürü, jeoelektrik ölçüm sayesinde yüzeye kadar 
takip edilmiştir. Ayrıca yarığın kuzey kenarının altında da jeoelektrik ve jeo-
sismik yöntemlerle tespit edilen strüktürler arasındaki benzer korelasyonlara 
dair izler mevcuttur; ancak çok belirgin değildir. Önceki tecrübelere göre, 
yapı strüktürleri, taş konstrüksiyonlar veya küçük yüzey taşlar ile güçlendi-
rilmiş katmanlar olarak değerlendirilebilir.

PERGAMON’DA 2018 YILI MİMARİ KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
2018 yılı Pergamon mimari konservasyon çalışmaları üç noktada yoğun-

laşmıştır: Gymnasiumda palaestranın kuzeybatı köşesindeki anastilosis ça-
lışmasının tamamlanması, Kızıl Avlu’nun temenos alanının güney istinat du-
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varının ve gymnasiumun doğu istinat duvarının sağlamlaştırılması. 120 m 
uzunluktaki söz konusu teras duvarı, antik ana yoldan gymnasiumun „Şölen 
Kapısı“ olarak adlandırılan kapıya kadar uzanmaktadır.

Gymnasium palaestrasının kuzeybatı köşesindeki rekonstrüksiyon çalışma-
ları bitirilerek Pergamon Kazısı‘nın 140. Yıldönümü kutlamalarına (bkz. yuka-
rı), yetiştirilmiştir (Resim: 9). Önceki yıl revize edilen gymnasium konservas-
yon konsepti bütünüyle uygulanmıştır. Böylece üst katın tamamında rekons-
trüksiyon yapılmamıştır. Burada üst katın mimari düzeni yalnız bir parapet, 
bir sütun kaidesi ve bir sütun tamburu ile ana hatlarıyla temsilen gösterilmiş-
tir. Bu kısmi rekonstrüksiyon, ören yerinin karakterine uygun olarak, onunla 
iyi bir şekilde uyum sağlamaktadır. Üst katın mimari parçalarının bir kısmı, 
kısmi rekonstrüksiyonun yanında, andezitten yapılmış kaidelerin üstünde su-
nulmakta ve bu bir müze sergilemesi gibi yakından incelenebilmektedir.

Pergamon’un genel anıt koruma konseptinde, gymnasium doğu hamam-
ları, orta vadede ele alınacak konservasyon projesi olarak tanımlanmıştır. Bu-
rada özellikle her şeyden önce büyük ölçekli yıpranmış üst bölümleri ele alı-
nacaktır. Pergamon kazısının yeni araştırma programı kapsamında, yapının 
mimarlık tarihi incelemesi planlanmış olmasına rağmen (bkz. yukarı), hasar 
dokümantasyonu ve önlemlerin planlanması daha fazla ertelenmemelidir.

Bu nedenle, yapının tüm duvar görüntüleri 12 kesit halinde çizimlerle bel-
gelenmiştir. Verimli bir kayıt için, Structure-from-Motion (SfM) yöntemi ile ha-
mamların 3 boyutlu modeli oluşturulmuştur (Resim:10). Bunun için gerekli 
olan fotoğraflar sadece zemin seviyesinden ve bir merdivenden çekilmiştir. 
Total station ile belirlenen kontrol noktaları, modeli ölçeklendirmek ve ayrı 
belgelenmiş bileşenlerine referans olarak kullanılmıştır. İHA ile yapılan çe-
kimlerle oluşturulmuş bir model, genel modelin uygunluğunun doğrulan-
masına yöneliktir. Bu şekilde, altı hafta içinde yaklaşık 200 m. duvarın, detay-
lı taş planı çıkarılmış ve haritalanması mümkün olmuştur. Model ve yeniden 
çizilen görüntüler, planlanan mimarlık tarihi incelemesinin bir parçası olarak 
da kullanılabilecektir.

Pergamon’daki yapı dokümantasyonuna yönelik olarak ilk defa 2018 yı-
lında büyük ölçekli olarak kullanılan SfM teknolojisinin çok başarılı olduğu 
görülmüş ve sadece anıt koruma projelerinin ön aşamalarında değil, belge-
leme çalışmalarında da oldukça kolaylaştırıcı bir potansiyele sahip olduğu 
gözlemlenmiştir.

20. yüzyılın başlarında palaestra ve doğu hamamlarda yapılan kazı ça-
lışmalarından çıkan hafriyat, yapıların içinden raylı sistemle doğuya doğru 
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götürülmüştür. Bu sebeple büyük bir moloz yığını oluşmuştur. Söz konusu 
moloz yığını yakın zamana kadar, gymnasium terasının orta istinat duvarını 
ve önündeki antik ana caddeyi metrelerce kapatmaktaydı.

Uzun zamandır -Aşağı Agora ile gymnasiumun Şölen Kapısı arasındaki- 
antik ana caddenin ziyaretçiler tarafından yürümek amaçlı kullanılabilmesi ve 
böylece kentin yapılarının birbiriyle tekrar doğru algılanabilmesi planlanmıştı. 
2018’den bu yana çalışmalar söz konusu teras duvarının doğu kısmında, yu-
karıda belirtilen merdivenler ile gymnasium Şölen Kapısı arasında yoğunlaş-
mıştır. Burada hala antik yolun üzerinde moloz yığınları durmakta ve teras 
duvarının alt kısmını yaklaşık iki metre yüksekliğe kadar kapatmaktaydı.

2017 yılında gerçekleştirilen duvar sağlamlaştırma çalışmaları, duvarın, 
üst kısmında oluşan bitkilerden ve gevşek taşlardan arındırılması ve yeni 
taşlarla tamamlanması gerektiğini göstermiştir. Aynı sebeple duvarın dış 
kaplamasında yıkılan bölümlerin tamamlanması ve duvarın daha yeni bö-
lümlerinin derz harcı yenilenmeliydi. 

Çalışmaya hazırlanırken, duvarın doğrudan üzerinde bulunan eski haf-
riyat molozu yer yer kaldırılmış ve alçaltılmıştır. Daha sonra, hala yolun 
üzerinde bulunan hafriyat molozu tabakasında iki açma açılmıştır. Böylece 
eski kazıların hafriyatının hangi derinliğe ulaştığını netleştirmek mümkün 
olmuştur. Bu ön çalışmadan sonra, geniş miktarlarda malzemeyi araç yardı-
mı ile çıkarmak mümkün olmuştur. Hafriyat çalışmalarının ardından, doğu 
duvarının yıkılma tehlikesi altındaki üç kısmında onarımlar yapılmıştır.

Pergamon’daki eski kazıların çalışma yöntemlerini göstermek için, Perga-
mon Kazısı‘nın 140. yıldönümü vesilesiyle, gymnasiumun iki merdiveninin 
yakınlarında, yolun doğusunda arkeolojik kazıların teknik tarihine yönelik 
bir sergileme gerçekleştirilmiştir (Resim: 2): Sergilemeye konu olan, yukarıda 
da söz konusu edilen dekovil vagonu, Aşağı Agora ve Gymnasium içindeki 
kazı çalışmalarını hızlandırmak amacıyla, 1901 yılında Almanya’dan İzmir 
üzerinden Pergamon’a getirtilmiştir.

Kazı dekovili, tam olarak büyük hafriyat yolu üzerinde olan rayların kısa 
bir bölümünün üzerinde, özgün yerine yeniden kurulmuştur. Raylar ve kazı 
hafriyatı kombinasyonunda, ileride gölge sağlayacak selvilerle ağaçlandırıl-
mış bir ziyaretçi platformu düzenlemesi yapılmıştır. Bu düzenleme esnasın-
da, Gymnasiumun kazı çalışmalarında, alanın oldukça yoğun müdahaleye 
maruz kalmış olduğu anlaşılmıştır. Dekovilin yanına yerleştirilen üç dilli bil-
gilendirme panosunda kazı dekovilinin Pergamon‘daki tarihçesi ve kullanı-
mı anlatılmaktadır.
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Kızıl Avlu’da 2009’dan bu yana temenosun güneyinde kesintilerle gerçek-
leştirilen çalışmalar, geniş çapta yağmalanan istinat duvarını sağlamlaştır-
maya yönelikti. 2018 kazı sezonunda 1130 andezit kesmetaş, taş ustaları tara-
fından hazırlanmış ve yerleştirilmiştir. 

Yan bağlantıları zayıf olan, tamamlanmış duvar kısımlarında duvar dış 
kaplamasını iç kısıma bağlamak için, çelik ankraj çubukları yerleştirilmiştir. 
Bu duvarın, 8-10 metre yüksekliğinde bulunan bir noktası büyük endişe ya-
ratmaktaydı. Duvarın derinliklerine kadar işlemiş olan bir çitlembik ağacının 
kökleri, duvarın dış kabuğuna baskı yapmış ve 19.yüzyıl eki olan bir pence-
renin çerçevesini duvar örgüsünden ayırmıştı. Ağacı sökmeye çalışırken dış 
duvar kabuğunun daha büyük parçaları ve pencere çerçevesinin çökmeye-
ceği garanti edilemediğinden, ilgili duvar alanları ilk olarak gergi kayışları 
ile sabitlenmiştir. Daha sonra, ağacı bir yükseltici vinç ile çıkarmak ve tehli-
ke altındaki duvar alanını kontrollü bir şekilde yıkmak mümkün olmuştur. 
Pencere çerçevesinin kayışlarla yerinde tutulması ve işlemden sonra yeni ta-
mamlanan duvar bölümleriyle bağlanması mümkün olmuştur.

 Önceki yıl Attalos Evi’nde başlayan duvar ve zemin dekorasyonunun resto-
rasyon ve konservasyon çalışmaları bu sene de devam etmiştir9. Bu seneki çalış-
maların odak noktasını, yapının kuzeydoğu kanadındaki ana mekânda bulu-
nan duvar dekorasyonu oluşturmuştur. Burada özellikle yoğun çimento bazlı 
uygun olmayan eski dolguların kaldırılması kayda değer bir zaman almıştır.

RESİM KAYNAKÇASI
Tüm resimler Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazısı arşivinden (İstanbul – 

Berlin) alınmıştır.
Resim:1: B. Ludwig (U. Wulf’a göre)
Resim:2 ve 9: U. Mania
Resim:3: B. Ludwig (TanDEM-X Alman Havacılık ve Uzay Merkezi verileri teme-

linde)
Resim:4: B. Ludwig
Resim:5: J. Steglich
Resim:6 ve 7: İ. Yeneroğlu
Resim:8: W. Rabbel – E. Erkul - R. Mecking
Resim:10: K. Başak

9 Pirson 2018, 188.
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Resim 1: Pergamon. 2018 çalışma alanlarının tümü.
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Resim 2: Pergamon, gymnasium. Tarihsel kazı dekovili raylı sisteminin kısa bir 
bölümünün özgün yerinde yeniden kurulmuş hali. 

Resim 3: Pergamon, suburban termal hamamın konumu. 
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Resim 4: Pergamon, suburban termal hamam. Bir vadiden geçerek Asklepieion’a kadar 
uzanan araştırma alanının güneybatıdan görünümü, arka planda Pergamon 
kent tepesi.

Resim 5: Pergamon, sururban termal hamam. Güneydoğudan büyük sıcaklık mekânının 
yarım yuvarlak nişine bakış. 
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Resim 6: Pergamon, amfitiyatro. Kent tepesinin Hellenistik Dönem tiyatrosundan Musalla 
Mezarlık ve çevresinin görünümü.

Resim 7: Pergamon, amfitiyatro. Güneybatı tarafı. Kuzeydoğudan görünüm.
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Resim 8: Pergamon, Yığma Tepe Tümülüsü. 2015 ve 2017 yıllarında 
ölçülen s-dalgaları profillerine kıyasla yeni sismik refleksiyon 
profillerinin konum planı (kırmızı).

Resim 9: Pergamon, gymnasium. Palaestranın kuzeybatı köşesinde rekons-
trüksiyonu yapılan sütunların güneyden görünümü. 
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EKŞİ HÖYÜK 2017-2018 YILLARI 
ARKEOLOJİK KAZI ÇALIŞMALARI 

Fulya DEDEOĞLU*
H. Hüseyin BAYSAL

Erim KONAKÇI
Ali OZAN

Bora TEMÜR
Aydın CURA

 Ayşen ÇELEBİ
Ferhat ERİKAN

Denizli İli’nin, Çal İlçesi Dayılar Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Ekşi 
Höyük yerleşimi, ilk olarak Eşref Abay başkanlığında Çivril ve Baklan ovala-
rında yürütülen yüzey araştırmalarında tespit edilmiştir.1 Söz konusu yüzey 
araştırması ve aynı bölgenin dağlık kesimlerinde Fulya Dedeoğlu tarafından 
yürütülen yüzey araştırmaları neticesinde, Ekşi Höyük’ün de aralarında yer 
aldığı, M.Ö. 7. ve 6. binyıllara tarihlenen 18 yerleşim yeri bulunmuştur.2 Bu ça-
lışmalar kapsamında toplanan çanak çömlekler Ekşi Höyük yerleşiminin Neo-
litik Çağın en erken evrelerinden Kalkolitik Çağına değin kesintisiz ve yoğun 
bir şekilde iskân edildiği bilgisini sağlamıştır. Yüzeyden toplanan çanak çöm-

*  Doç. Dr. Fulya DEDEOĞLU, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İzmir/TÜRKİ-
YE, dedeoglufulya@hotmail.com

 H. Hüseyin BAYSAL, Denizli Müze Müdürü, Denizli/TÜRKİYE, hierapolis@kultur.gov.tr
 Doç. Dr. Erim KONAKÇI, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-

mü, İzmir/TÜRKİYE, erimkonakci@hotmail.com
 Doç. Dr. Ali OZAN, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Denizli/

TÜRKİYE, aliozan@pau.edu.tr
 Araş. Gör. Bora TEMÜR, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, İzmir/TÜRKİYE, 

temurbora@hotmail.com
 Araş. Gör. Aydın CURA, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, De-

nizli/TÜRKİYE, acura@pau.edu.tr
 Arkeolog Ayşen ÇELEBİ, İzmir/TÜRKİYE, celebiaysen@gmail.com
 Ferhat ERİKAN, Ege Üniversitesi, Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi, Doktora öğrencisi, İzmir/

TÜRKİYE.
1 Abay 2011, 20
2 Dedeoğlu 2014, 33-56; Dedeoğlu vd. 2016, 554.
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leklerden elde edilen ilk bilgiler Ekşi Höyük’te başlayan arkeolojik kazılarla 
da doğrulanmıştır. Arkeolojik kazılar Ekşi Höyük’ün, bölgede bugüne kadar 
herhangi bir kazı çalışması ile araştırılmamış olan Neolitik ve Kalkolitik çağla-
rın anlaşılması için son derece önemli bir yerleşim yeri olduğunu göstermiştir.3

Ekşi Höyük,4 deniz seviyesinden 812 m. yüksekliğe sahip doğu-batı uzantılı 
doğal bir tepe üzerinde yer alan ve yaklaşık 2 hektarlık yayılıma sahip bir yer-
leşimdir (Resim: 1). Yerleşimin güneybatısında mevsimlik küçük bir göl, kuze-
yinde ise Büyük Menderes Nehri bulunmaktadır. Yerleşim aynı zamanda, çev-
re bölgeler ile iletişimi sağlayan doğal güzergâhlar üzerinde konumlanmıştır. 
Tüm bu coğrafi özellikler yerleşimin iskân görmesinde etkili olmuş olmalıdır.

2017 ve 2018 yıllarında kazı çalışmalarıyla incelenmeye devam eden yer-
leşimde, önceki yıllarda kazısı yapılan alanlara ek olarak, yerleşimin kuzey, 
güney ve batı kesimlerinde yeni çalışma alanları oluşturulmuştur (Resim: 
2-3). Bu alanlardan elde edilen veriler höyüğün ilk olarak yaklaşık M.Ö. 6750-
6700 yılları aralığında da iskân edilmeye başlandığını ve olasılıkla bu iskânın 
M.Ö. 6000-5700 yıllarına değin kesintisiz olarak sürdüğünü göstermektedir. 
Höyük üzerinde tespit edilen bir grup çanak-çömlek parçası, höyüğün M.Ö. 
5. binyılın ortalarında ve takip eden tarihlerde iskân edilmiş olabileceğine 
yönelik birtakım öngörüler sunmuş olsa da bu çanak çömleklerle ilişkilen-
dirilebilecek mimari öğeler -mevcut çalışma alanları içerisinde- henüz tes-
pit edilememiştir. Bunu izleyen süreçte höyük terk edilmiş ve bir daha iskân 
edilmemiştir. MS 11. yüzyılda ise bir mezarlık alanı olarak kullanılmıştır. 

M.Ö. 6750-6600 YILLARINA TARİHLENEN TABAKALAR
Höyüğün bu -mevcut durumda tespit edilebilen ilk- yerleşim evresi, bir-

kaç farklı tabaka içerisinde bulunan, kireç tabanlı dörtgen yapılar ile tanım-
lıdır. 2016 yılında açığa çıkarılmış olan dörtgen planlı, tabanında -üçü be-
zemeli- dört ayrı sıvama evresi bulunan ve M.Ö. 6600 yıllarına tarihlenen 
kireç tabanlı yapının,5 bir benzeri, daha erkene tarihlenen tabaka içerisinde 
tespit edilmiştir (Resim: 2-4). Bu tabakaya ait veriler kısıtlı bir alanda açığa 

3 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve maddi 
desteği ile yürütülen Ekşi Höyük 2017 yılı kazılarına katkıda bulunan Çal Belediyesi’ne, Ege Üni-
versitesi BAP Koordinatörlüğü’ne (17.BİL.002 ve 17.EDB.009 No.lu projeler), Türk Tarih Kurumu-
na ve Aki Çelik San. ve Tic. Ltd. Şti.ne teşekkür ederiz.

4 Dedeoğlu vd. 2017, Dedeoğlu vd. 2018.
5 Analizlerin kalibre edilmiş sonuçları %95 olasılıkla MÖ 6680-6590, %68 olasılıkla MÖ 6645-6600 

tarihlerini vermektedir. Dedeoğlu vd. 2018, 557-559.
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çıkarılabilmiştir ve tabakanın mimari öğeleri, kireç tabanlı yapı ve yapının 
üst örtüsünü desteklemek amacıyla kullanılan bir direğin kalıntılarını barın-
dıran çukur ile sınırlıdır. Söz konusu çukur, dörtgen planlı yapının kuzeybatı 
duvarı önünde bulunmaktadır ve çukurun içerisinden alınan yanmış ahşap 
örnekleri üzerinde yapılan analizler, bu tabakanın M.Ö. 6780-6593 yılları ara-
lığına tarihlendiğini göstermiştir.6

Yaklaşık 3x3,5 m. boyutlarındaki kireç tabanlı yapının7 kuzeybatı duvarı-
na ait kalıntıların, 3 m. uzunluğundaki kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Ker-
piç duvarın kalınlığı 25 cm.dir ve yapının diğer kesimlerinde korunmamıştır. 
Yapı tabanı yoğun tahribattan ötürü pek çok yerde kesintiye uğramıştır. Bu 
tahribatın oluşturduğu kesitlerden, tabana ait beş ayrı sıvama evresi oldu-
ğu anlaşılabilmektedir. Söz konusu sıvama evreleri üzerinde, yer yer kırmızı 
boya korunmuş olmakla birlikte, ardılı olan kireç tabanlı yapıdan farklı ola-
rak, bezeme tespit edilememiştir. Daha geç sürece tarihlenen kireç tabanlı ya-
pının bezemelerinin korunduğu kısıtlı alanlar göz önüne alındığında, bu ya-
pının tabanı üzerinde var olabilecek bezeme motiflerinin günümüze ulaşma-
mış olması mümkündür. Kireç tabanların yapımında ve yenileme evrelerin-
de ince çakıl taşları altlık olarak kullanılmış ve bu çakıl taşlarının üzeri kalın 
ve sert yapılı kireç ile sıvanmıştır. Her ikisi de dörtgen formda ve doğrultuda 
(kuzeybatı-güneydoğu) inşa edilen bu yapıları birbirinden ayıran en tanımlı 
mimari özellik, erkene tarihlenen kireç tabanlı yapının kuzeydoğu köşesinde 
bulunan, 90 cm. uzunluğunda, köşeleri yuvarlatılmış kabaca bir kare biçi-
mindeki ocak yapısıdır. Ocak ve yapı tabanının, tüm evrelerdeki sıvamala-
rının eş zamanlı olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bu evreler boyunca 
ocağın bulunduğu alan, köşeleri yuvarlatılmış kare bir form ile yapının geri 
kalanından ayrılmaktadır. Bu sıvama evrelerinde kireç tabanlarda kullanılan 
inşa tekniği kullanılmıştır. Ocağın en üst sıvama evresi üzerinden yaklaşık 
8-10 cm. kalınlığında kül dolgusu kaldırılmıştır. Söz konusu dolgu ve ocak 
tabanı -tek bir çakmaktaşı yonga haricinde- buluntudan yoksundur. Ocağın 
kireç tabanlı yapı içerisinde inşa edilmesi, görece olarak nitelikli yapım tarzı 
ve üst dolgusu içerisinde tüketime yönelik herhangi bir buluntunun tespit 
edilmemiş olması, bu ocağın basit bir ateş yakma/pişirme alanından daha 
farklı bir işleve yönelik inşa edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.

6 Marmara Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilen analizler neticesinde %93,6 olasılıkla be-
lirlenen tarih aralığıdır. Söz konusu analizler, aynı kömürleşmiş maddeler için, %1,8 olasılıkla MÖ 
6806-6786 tarih aralığını da öngörmektedir.

7 Bir üst tabaka içerisinde yer alan kireç tabanlı yapının yaklaşık boyutu 2 x 4 m’dir.
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Bu tip tabanların benzerleri Batı Anadolu yerleşimlerinin özellikle en eski 
aşamalarından bilinmektedir. Benzer tabanlar Göller Yöresi’nde Hacılar’ın 
akeramik olarak adlandırılan tabakasında,8 Bademağacı’nın Erken Neolitik 8 
olarak adlandırılan yapı katında (siyah ve kırmızıya boya izleri taşıyan kireç 
bir taban)9 ve İzmir’de Ulucak’ın VI. tabakasından bilinmektedir.10 Çukuriçi 
Höyük’ün XIII. tabakasında da benzer nitelikte bir taban ortaya çıkartılmış-
tır.11 Tüm bu yerleşimlerde kırmızı kireç tabanların mutlak tarihleri M.Ö. 7. 
binyılın ilk yarısını vermektedir.

M.Ö. 6400-6000 YILLARINA TARİHLENEN TABAKALAR
Höyüğün bu tarih aralığında iskân gören tabakaları apsidal ve dörtgen 

planlı yapı geleneği ile tanımlıdır. Bu tabakaların arasından en erkeni kısıtlı bir 
alanda açığa çıkarılabilmiştir. Bu nedenden ötürü, söz konusu tabakanın tespit 
edilebilen yegâne mimari öğesi, bir apsidal yapının yumuşatılmış köşelere sa-
hip duvarıdır. Yoğun tahribata uğradığı anlaşılan tabakanın mevcut durumda 
herhangi başka bir mimari öğesi ya da buluntusu tespit edilememiştir.

Bahsi geçen apsidal yapıdan daha geç sürece tarihlenen tabaka, tespit edi-
lebilen iki farklı evresi boyunca, bu tip yapılara ait geleneğinin sürdürüldüğü 
bir mimari düzeni yansıtmaktadır. Erken evreye ait tespit edilebilen mimari 
öğelerin merkezinde, 8x4,8 m. boyutlarında, 1 m. kalınlığında duvarlara sa-
hip, apsidal yapı bulunmaktadır (Resim: 2-3, 5). Yapı güneybatı-kuzeybatı 
doğrultulu inşa edilmiştir ve yapının girişinin güneybatı kesimindeki açık-
lıkta yer aldığı düşünülmektedir. Yapının giriş kısmında orta boylu taşların 
üzerinin sıvanması ile oluşturulmuş bir döşeme bulunmaktadır. Yangın iz-
leriyle örtülü yapı tabanının üzerinde ateşten etkilenmiş günlük kullanıma 
yönelik kemik bız, yongalar, sapan taneleri, kil nesneler, sürtme taşları, fi-
gürinler ve çanak çömlek parçaları gibi buluntular açığa çıkarılmıştır. Ayrıca 
kuzeydoğu duvarının önünde bulunan yanık kesim içerisinde bir sığırın kü-
rek kemiğine ait kalıntıların, dilgi çıkarımına yönelik bir çekirdeğin ve kırmı-
zı ya da kahve renklerde astarlı, tek renkli yüzey uygulamasına sahip çanak 
çömlek parçalarının bir arada bulunduğu gözlemlenmiştir.12

8 Mellaart 1970, 3–8
9 Duru 2008, şek. 35, 36.
10 Çilingiroğlu, Çevik ve Çilingiroğlu 2012, 149.
11 Horejs vd. 2015, 297-298. 
12 Dedeoğlu vd. 2018, 555-556
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Evre içerisinde tespit edilebilen diğer mimari öğeler, söz konusu apsidal 
yapı ile bitişik inşa edilen dörtgen yapılardır. Apsidal yapının kuzeybatı du-
varına dik bir açı ile birleştirilen, korunan kısmı 10 m. uzunluğunda, 1 m. 
genişliğindeki bir duvar, hâlihazırda apsidal yapının kuzey kesiminde bu 
evre ile ilişkilendirilebilen yegâne mimari öğedir. Ancak, duvarın doğusun-
da bulunan ve bu tabakanın geç evresinde kullanılan mekânın, erken evrede 
de kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. Mevcut durumda bu mimari 
unsurların -erken süreçte- eş zamanlı olarak kullanıldıklarına yönelik yeterli 
veri bulunmamaktadır. Gelecekte bu durumu açığa çıkarmak amacıyla çalış-
malar yürütülmesi planlanmaktadır. 

Apsidal yapının güneyinde ise kullanım alanı 40 m2 boyutlarında, duvar 
kalınlığı 1 - 1,2 m. genişliğinde, olan dörtgen bir mekân yer almaktadır (Re-
sim: 2-3, 6). Söz konusu mekânın kuzeybatı duvarı, apsidal yapının güney-
doğu duvarı ile koşut ve bitişik olarak inşa edilmiştir. Kuzeydoğu ve güney-
doğu duvarlarının korunan temelleri, büyük taşların arasının küçük taşlar 
ile doldurulduğu bir inşa tekniğinin kullanıldığını göstermektedir. Mekânın 
içerisinde tespit edilen buluntu grupları, mekânın farklı bölümlerinde farklı 
işlere yönelik kullanım alanları oluşturulduğuna dair birtakım veriler barın-
dırmaktadır. Dörtgen mekânın doğu kesiminde, duvara bitişik olarak inşa 
edilen fırının işlevinin çoğunlukla kil nesneleri pişirmeye yönelik olduğu, 
fırın etrafında çok sayıda tespit edilen sapan tanelerinden yorumlanabilmek-
tedir. Ayrıca fırının önünde -olasılıkla fırının küllerini temizlemek amacıyla 
oluşturulan- “kül çukurlarında”, külün içerisinde bulunan atık/kullanılmaz 
durumdaki kil nesneler, bu yorumu desteklemektedir. Söz konusu “atık kil-
ler” muhtemelen fırının külleri ile birlikte “kül çukurlarına” çekilmişlerdir. 
Mekânın kuzeyinde ise in-situ olarak tespit edilen 8 adet opal çekirdek bu 
kesimin yontmataş çıkarımı için kullanıldığını göstermektedir. Mekânın geri 
kalan kesimi -yer yer M.S. 11. yüzyıla tarihlenen basit toprak mezarlar tara-
fından tahrip edilmiş olsa da- kil nesnelerin ve yontmataş aletlerin mekân 
içerisinde yoğun bir kullanımı/üretimi olduğunu gösteren bir buluntu dağı-
lımını yansıtmaktadır.

Dörtgen mekânın güneyinde sert yapılı bir düzlem tespit edilmiştir. Düz-
lemin doğusunda 8 adet direk çukuru, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir 
hizada uzanır şekilde açığa çıkarılmıştır. Düzlemin batı kesiminde, bir çukur 
içerisinde tespit edilen 8 adet sapan tanesi, dörtgen mekânın güneyinde sa-
pan tanelerinin depolandığına yönelik veri sunmaktadır. Mevcut durumda 
bu tabakanın erken evresiyle ilişkili veriler bahsedilen yapılar ile sınırlıdır.
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Tabakanın geç evresinde apsidal yapının, bilinçli bir yakma eylemi sonra-
sında, ön kısmının iptal edildiği anlaşılmaktadır. Geç evrede daraltılan kesi-
minin tabanı kerpiç bloklar ile kapatılmış (Resim: 7), geç evre tabanı oluştu-
rulurken, bu kerpiç blokları altlık olarak kullanılmıştır. Geç evrede, yapının 
duvarlar içerisinde kalan kullanım alanı 21 m2’den 11 m2’ye düşürülmüştür.13

2017-2018 yılları aralığında apsidal yapının yukarıda bahsedilen geç ev-
resiyle ilişkili, yapının kuzeyinde ve güneyinde, mekânlar ve mimari unsur-
lar açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Daha önceki çalışmalarda, apsidal yapının 
kuzeyinde açığa çıkarılan, kuzey ve batı duvarları tespit edilebilen dörtgen 
mekânın,14 tabanının ve kuzeydoğu köşesinde bulunan 3,5 m2 boyutlarındaki 
sekinin en az iki defa yenilenerek kullanıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu 
yapının birçok defa yenilenen yaşam düzlemi, apsidal mekân ile benzer bir 
şekilde, erken ve geç evrelerde kullanıldığını düşündürmektedir. Bu mekâ-
nın, daha geç sürece tarihlenen tabaka içerisinde de kullanıldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, yenileme ve kullanımın, bu mekân için uzun süreçli 
bir uygulama olduğu anlaşılmaktadır. Mekânın yaklaşık 1,30 m. kuzeybatı-
sında, kuzey duvarı ile koşut uzanan, yaklaşık 1,5 m. uzunluğunda ve 70 cm. 
kalınlığında taş temeller açığa çıkarılmıştır. Bu temellerin daha geç sürece 
tarihlenen tabakaların dolgusundan ve tarım faaliyetlerinden ötürü yoğun 
tahribata maruz kaldığı anlaşılmaktadır. Temeller batı yönünde, 2018 yılı ça-
lışmaları neticesinde tespit edilen, doğu köşeleri yumuşatılarak kavisli bir 
görünüm kazandırılan bir diğer apsidal yapının kavisli kuzeydoğu duvarına 
dayanmaktadır (Resim: 2-3, 8).

Tespit edilen bu yeni apsidal yapı, tabakanın geç kullanım evresine ta-
rihlenmektedir.15 Günümüze korunarak ulaşan taş temelleri, kuzeybatı-gü-
neydoğu doğrultusunda 5,70 m., kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 7 m. 
boyunca uzanmaktadır. Yapının kuzeybatı ve güneydoğu duvarları yakla-
şık 1,10 m., kuzeydoğu ve güneybatı duvarı yaklaşık 1,20 m. kalınlığındadır. 

13 Önceki yayınlarda apsidal yapının ön kısmında tespit edilen yoğun yangın izleri, bu alanda -geç 
evrede- bir “sundurma” bulunduğu şeklinde yorumlanmıştır (Dedeoğlu vd. 2017, 392-394; 2018, 
556.). Ancak apsidal yapının erken evresinin yakılarak kapatıldığının tespiti ve geç evresi ile çağ-
daş diğer apsidal yapıların önünde bu tarz bir mimari uygulamanın bulunmaması, taban üzerine 
yayıldığı anlaşılan bu yangının tekrar değerlendirilmesini gerektirmiştir. Zira yangın izleri apsidal 
yapının erken evre duvarları sınırları içerisinde kalmakta ve bundan öteye yayılmamaktadır. 

14 Dedeoğlu vd. 2017, 392-394; 2018, 556.
15 TÜBİTAK-MAM ölçüm laboratuvarında yapılan 2 adet analizin kalibre edilmiş sonuçları sırasıyla 

%95,4 olasılıkla MÖ 6211-6031 ve %86,8 olasılıkla MÖ 6066-5977, %8,6 olasılıkla MÖ 5947-5921 
tarihlerini vermektedir.
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Yapının girişi olasılıkla güneybatı yönünde yer almaktadır. Höyük üzerinde 
tespit edilen diğer benzer yapıların girişlerinin de güneybatı yönünde bu-
lundukları düşünülmektedir; zira tümünün kavisli bir şekilde dönüş yapan 
kısımları kuzeydoğuda bulunmaktadır. Yapının tabanı 5-15 cm. boyutların-
da küçük taşlar ile döşelidir. Taban döşemeleri mekânın kuzeybatısında ve 
kuzeydoğusunda korunmuştur. Mekânın kuzeydoğu köşesinde tespit edilen 
yaklaşık 0,85 m2 boyutlarındaki taban sıvası, döşemelerin üzerinin yer yer 
sıvalı olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Döşeme üzeri sıvama, 
mekânın geri kalan kesiminde tespit edilememiştir; ancak bu durum sıvanın 
tahribatından kaynaklanıyor olabilir. Dörtgen mekânın güneyinde bulunan 
apsidal yapının geç evresinde döşeme bulunmazken, erken evresinde bu-
lunan döşemenin üzerinde ince bir sıvama yapıldığı, daha önceki yıllarda 
gerçekleştirilen çalışmaların neticeleri arasındadır. Yapının batı kesiminde, 
köşeleri yuvarlatılmış dörtgen biçimli bir ocak açığa çıkarılmıştır. Yer yer tah-
ribata uğrayan ocağın, tespit edilebilen kenar uzunluğu 85 cm.dir.

Dörtgen mekânın kuzeyinde yer alan apsidal yapının duvarlar arasındaki 
kullanım alanı yaklaşık 15 m2 boyutundadır. Her iki apsidal yapı, boyutları 
ve taban döşemesinin mekân içerisindeki yayılımı gibi birtakım özellikleri ile 
farklılık gösterse de höyük üzerinde apsidal yapı geleneğinin, bu tabakanın 
geç evresinde, tek bir mekânla sınırlandırılmadığı açıktır. Yerleşimin söz ko-
nusu evresinde en az iki apsidal yapının çağdaş olarak kullanılmış olduğu 
anlaşılmaktadır.

Apsidal yapıların güneyinde ise, erken evre ile benzer bir şekilde, kil nes-
nelerin pişirilmesine yönelik ateş yakma alanları yer almaktadır. Erken ev-
rede höyüğün bu kesiminde konumlanan dörtgen mekânın, mevcut veriler 
dahilinde, geç evre içerisinde kullanım dışı kaldığı, ancak bu mekânın doğu 
duvarına yaslandırılarak inşa edilen fırının, birçok defa yenilenerek geç evre 
içerisinde de kullanılmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Fırın bu süreçte at 
nalı şeklinde bir biçim kazanmıştır ve güneyinde daha küçük boyutlu ikinci 
bir göz bulunmaktadır. Fırının kuzeybatısında 8-10 cm. boyutlarındaki düz 
taşların üzerine sert dokulu bir tabanın sıvanmasıyla oluşturulan başka bir 
ateş alanı yer almaktadır. Söz konusu ateş alanı basit bir toprak gömü tarafın-
dan tahrip edilmiştir; ancak tabanı üzerinde ve çevresinde çok sayıda pişmiş 
ve pişmemiş durumda sapan tanesi, ağırşak, ağırlık ve kil nesne açığa çıka-
rılmıştır. Ayrıca bahsedilen bu nesnelerin yapımına yönelik olduğu anlaşılan 
bir kil topağı yine bu ateş alanının üzerinde tespit edilmiştir. Ateş alanının 
altına serili yüksek ateşe dayanıklı taş sıraları ve üzerinde bulunan çok sa-
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yıdaki kil nesne, bu alanın ve çevresinin kullanım amacının bu nesnelerin 
pişirilmesine yönelik olduğunu göstermektedir. Ateş alanı ve yakın çevre-
sinde açığa çıkarılan buluntuların neredeyse tümünün altında hasır izi tespit 
edilmiştir. Alanının önüne serildiği anlaşılan hasır -belki de- pişmemiş ya da 
kurumaya bırakılmış kil objelerin nemli toprak ile bağlantısını kesmek için 
kullanılmış olabilir. Söz konusu ateş alanının yaklaşık 1,3 m. güneyinde, 1,20 
m. uzunluğundaki kesimi korunmuş, 1 metre genişliğe sahip duvar temelleri 
yer almakla birlikte, tahribat, bu iki mimari öğe arasında ilişki kurmayı güç-
leştirmektedir.

M.Ö. 6400-6000 yıllarına tarihlenen tabakalarda açığa çıkarılan mimari 
geleneğin benzerleri Kuruçay Höyük’ün 12. ve 11. yapı katlarında buluna-
bilmektedir. 12 alt yapı evresine tarihlenen 1 ve 2 numaralı evler, dörtgen bir 
yapıdan ve bu yapıya bitişik olarak inşa edilen doğu-batı doğrultulu, apsi-
dal bir yapıdan oluşan mimari bir düzeni yansıtmaktadır. Ekşi Höyük yer-
leşimindeki apsidal yapının erken kullanım evresi ve bu evrede bu yapıya 
bitişik olarak inşa edilmiş olan dörtgen yapı benzer mimari düzenin Yuka-
rı Menderes Havzası’nda da kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca Kuruçay 
Höyük’ün 11. yapı katında tespit edilen -bir çevre duvarının kuleleri olarak 
yorumlanan- 3 adet apsidal yapının ortak bir mimari düzen içerisinde, eş za-
manlı kullanımları, Ekşi Höyük’te M.Ö. 6200-6000 yılları aralığına tarihlenen 
apsidal yapılarla benzerlik göstermektedir.16

Söz konusu tabakalarla ilişkili olarak tespit edilen buluntular arasında 
kemik aletler, kil nesneler, sapan taneleri, yontmataş çekirdekler-aletler ve 
atıklar, figürinler ve kemer tokası bulunmaktadır. Kemik aletlerin -özellik-
le bızların- yoğunluğu, höyüğün güney kesiminde açığa çıkarılan pişmiş ve 
pişmemiş ağırşaklar ve pişirme alanlarıyla, dolayısıyla dokumacılıkla ilişki-
lendirilebilir. Boynuz eklentili bir maskı olan kil figürin, önceki yıllarda açığa 
çıkarılmış boyalı ve masklı figürinlerle birlikte değerlendirildiğinde, bu tip 
maskların yerleşim içerisinde kullanımının belirli bir önem arz ettiği anla-
şılmaktadır. Ön ve arka ayakları ve baş kısmı işlenmiş hayvan biçimli kemer 
tokası, eşsiz bir eser olmasının yanı sıra, yüksek nitelikli bir işçilik örneğini 
de yansıtmaktadır. Bol miktardaki hayvan kemiği ve yumuşakça kavkısı bu 
süreçte höyükte iskân eden topluluğun tüketimine yönelik kanıtlar sunmak-
tadır. Ayrıca yapılan ön çalışmalar mekânın içerisinde ve dışarısında arpa ve 
mercimeğin bulunduğuna işaret etmektedir.

16 Duru 1994, 9-12.
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M.Ö. 6000-5800 YILLARINA TARİHLENEN TABAKALAR
Höyük’ün bu tabakası, dörtgen planlı birkaç yapı ile tanımlanmaktadır. 

Taş temelli 2 yapı ve bu yapıların çevresindeki tabanlar üzerindeki 2 tüm 
kap, bu tabakadaki mekân ve alanları oluşturmaktadır. Kerpiç duvarları ve 
yer yer kerpiç blokları ile ayırt edilebilen bir mekân, bir kapı geçidi ile bu iki 
yapının bulunduğu alana açılmaktadır.17

2017-2018 yılları arkeolojik kazı çalışmaları neticesinde, bu evreye ilişkin 
en tanımlı mimari öğeler çalışma alanının kuzeydoğusunda tespit edilen 
kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı duvar ile bu duvarla ilişkilendirilen yaşam 
düzlemidir. Söz konusu duvarın korunmuş uzunluğu 3,6 m., genişliği ise 70 
cm.dir. Duvarın doğu tarafında beyaz, sert yapılı bir taban tespit edilmiştir. 
Bu tabanın duvarın doğusunda kalan kesimi doğuya ve kuzeydoğuya doğ-
ru belirgin bir eğim ile alçalmaktadır. Taban bir dolgunun üzerine sıvanmış-
tır. Tabanın dayandığı duvarın batı yüzü yaklaşık 70 cm. boyunca sıvalıdır; 
ancak duvar sıvası, tabanın altında olduğu gibi bir toprak dolgunun üze-
rine sıvanmıştır. Sadece en üst sırada tek sıra kerpiç parçalarından bir dizi 
oluşturulmuştur. İnşa tekniği bakımından farklı bir görünüm sergileyen bu 
duvarın iki yönü arasındaki yükselti farkı, duvarın eğimli bir alan üzerine, 
doğusunda bulunan tabana destek olarak inşa edilmiş olabileceğini düşün-
dürmektedir. Aynı yapı katı ile ilişkili olarak konu edilen duvarın batısında 
bir yaşam düzlemi ve bu düzlemin üzerine düşmüş çatı yıkıntısı tespit edil-
miştir. Çatı yıkıntısı ve üzerine çöktüğü zeminin altında ise kerpiç duvarları 
yer yer korunmuş, güneye eğimli bir taban bulunmaktadır.

Bu yapı katında bulunan çanak çömleklerde monokrom örneklerin yanı 
sıra çok sayıda boya bezemeli örnek ele geçmiştir. Boya bezemeli seramikler 
ağırlıklı olarak krem astar üzerine başta kırmızı olmak üzere koyu renkte 
bezeme şablonları ile bezelidir. Ağırlıklı olarak çizgisel bezemeler görülmek-
le birlikte figüratif örneklerde ele geçmiştir. Bu yapı katında bulunan sera-
mikler bir bütün halinde değerlendirildiğinde nispeten daha yoğun katkının 
görüldüğü örneklerle temsil edilmekle birlikte düşük bir oranda da olsa nite-
likli üretimler söz konusudur.

M.S. 11. YÜZYILA TARİHLENEN MEZARLIK ALANI
2017-2018 yıllarında söz konusu döneme ilişkin, önceki yıllarda bulunan-

lara ek olarak, 17 adet gömü daha tespit edilmiştir. Sayısı 40 aşan gömülerin, 

17 Dedeoğlu vd., 391-932
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höyüğün üzerinde konumlandığı tepenin kuzeyinde ve doğusunda yoğun-
laştığı anlaşılmaktadır.

2017-2018 çalışmaları neticesinde açığa çıkarılmış olan 15 adet gömüden 
7 tanesi bütünlüğünü koruyarak günümüze ulaşabilmiştir. Geriye kalan gö-
mülerin çoğu tarım faaliyetlerinden ötürü tahribata uğramıştır. Gömüler hö-
yükte daha önce tespit edilmiş olanlar ile benzer bir şekilde güneybatı-ku-
zeydoğu doğrultuludur. Baş kısımları güneybatı yönüne konumlanmaktadır, 
sol elleri karın üzerine ve sağ elleri omzun üstüne yerleştirilmiştir. İki örnek 
haricinde yüzleri güneydoğuya dönük olacak şekilde çevrilmişlerdir. Söz ko-
nusu örneklerin yüzü yukarıya dönük şekilde gömülmesi, bu örnekleri diğer 
gömülerin yerleştiriliş biçiminden ayırmaktadır. Ayrıca bu örneklerin elle-
rinin her ikisi de göğüs üzerinde konumlandırılmıştır. Bir diğer gömünün 
ise, ortalama 70 cm. uzunluğunda ve 40 cm. genişliğinde düz taşlar ile üstü 
kapanmıştır. Bu yönüyle höyük üzerinde tespit edilen diğer gömülerden ay-
rılmaktadır. Söz konusu gömüde farklı bir uygulama kullanılmasının nedeni 
tam olarak bilinmemektedir. Dış kenarlarının 45x20 cm. boyutlarında taşlar 
ile çevrelendiği anlaşılan bir diğer mezarın, içerisinde insan kalıntılarının tes-
pit edilememiş olması ve küçük boyutları (yaklaşık 120x50 cm.) temsili bir 
mezar olabileceğini düşündürmektedir.

Höyüğün güney kesiminde tespit edilen 2 adet gömü, çalışma alanında 
açığa çıkarılan diğer gömülerden farklı bir biçimde yerleştirilmiştir. Söz ko-
nusu gömülerin sırt kısımları, açılan mezar çukurunun kuzeybatı kesitine 
dayandırılmıştır ve vücutlarının ön tarafı güneydoğu yönünde dönüktür. 
Benzer doğrultulu iki farklı gömü biçiminin tespiti, mezarlık alanın farklı 
kullanım evrelerinin olabileceğini düşündürmektedir; ancak mevcut durum-
da bu durumu doğrulamak için yeterli veri bulunmamaktadır. Tespit edilen 
tüm gömülerin tahribata uğradıkları anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak Anadolu’nun batı yarısında, özellikle de Göller Yöresi’nden 
Ege kıyılarına değin uzanan alanda Neolitik Çağına tarihlenen yerleşimlerin 
kazıları son birkaç on yıl içerisinde başlamıştır. Göller Yöresi’nde Hacılar Hö-
yük ile başlayan arkeolojik kazıları Kuruçay, Höyücek ve Bademağacı takip 
etmiştir. Bu arkeolojik kazılar Göller Yöresi’nde Neolitiğin başlangıcı, geli-
şimi ve son safhalarına dair önemli bilgiler üretmiştir. Yakın zamanda Ege 
kıyılarında İzmir’de Ulucak, Yeşilova, Dedecik Heybelitepe ve Ege Gübre 
gibi Neolitik Çağa tarihlenen yerleşimlerde yürütülen arkeolojik kazılar, Kıyı 
Ege’de de Göller Yöresi ile karşılaştırılabilecek nitelikler sergileyen gelişmiş 
bir Neolitik yaşam tarzının bulunduğunu ortaya koymuştur. Ancak yakın 
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zamana kadar Göller Yöresi ve Kıyı Ege arasında yer alan Yukarı Mende-
res Havzası’nın aynı dönemi sadece yüzey araştırmalarından bilinmekteydi. 
Ekşi Höyük kazıları, şu ana değin sadece 3 sezon çalışılmış olsa da bu boş-
luğu dolduracak bilgiler üretmeye başlamıştır. Böylece Göller Yöresi’nden 
başlayarak Kıyı Ege’ye değin uzanan tüm alanda, yerleşik yaşamın ve çift-
çiliğin başlangıcı, bu toplulukların mimari gelenekleri ve düşünce tarzları, 
maddi kültür öğeleri ve bunların zaman içerisinde gösterdikleri dönüşüm, 
konu edilen toplulukların toplumsal yapısı ve bölgeler arası ilişkiler gibi bir-
çok konuda bilgi üretmeye başlamıştır.
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Resim 1: Ekşi Höyük.

Resim 2: Ekşi Höyük 2018 yılı çalışmaları.

Resim 3: Ekşi Höyük mimari ögeleri.
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Resim 4: Tabanları kireç sıvalı yapılar.

Resim 5: Apsidal yapı.
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Resim 6: Apsidal yapının güneyinde yer alan dörtgen mekânın korunan 
temelleri.

Resim 7: Apsidal yapının erken evre tabanı üzerine serili kerpiç bloklar.
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Resim 8: Höyüğün kuzeyine konumlanan apsidal yapı.
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MAYDOS KİLİSETEPE HÖYÜĞÜ KAZILARI 
2018 SEZONU ÇALIŞMALARI 

Göksel SAZCI* 
Meral BAŞARAN MUTLU

Maydos Kilisetepe Höyüğü’ndeki arkeolojik çalışmalar 13.07.2018 tarihin-
de başlayıp 14.09.2018 tarihinde sona ermiştir. Çalışmalar ev ve arazi grubu 
olmak üzere iki grup halinde sürdürülmüştür.1 

ARAZİ ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmalarının ilk haftasında höyükte çalışma alanları ve çevresin-

deki büyüyen otların temizlenmesi yapılmış, bunun yanı sıra açma içlerine 
koruma amaçlı yerleştirilmiş geotekstiller kaldırılmıştır. 

Arazi çalışmalarına ise önceki yıllarda açılan D3.1, D3.2, D3.3, D3.4 ve 
E4.3 karelerinde devam edilmiştir (Resim: 1). Bunun yanı sıra bu yıl çalışılan 
alanların kuzey kısmına doğru D2 karesinde (D2.4) ve güney kısmına doğru 
da D5.1 karesinde (D5.1) 10x10 m.lik iki yeni açma açılmıştır. 

D3.1, D3.2, D3.3 ve D3.4 Açmalarındaki Çalışmalar: Bu dört açmanın kesişti-
ği köşelere denk gelen küçük bir alanda yapılan çalışmalarda, önceki yıllarda 

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

  Dr. Öğretim Üyesi Meral BAŞARAN MUTLU, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakül-
tesi, Arkeoloji Bölümü, Elazığ/TÜRKİYE, meral.basaran@gmail.com

1 Maydos Kilisetepe Höyüğü kazılarına 2018 sezonunda Doç. Dr. Göksel Sazcı (Kazı Başkanı), Dr. 
Öğretim Üyesi Meral Başaran Mutlu (Kazı Başkanı Yardımcısı), Devrim Çalış Sazcı, M.A. (Seramik 
Bahçesi ve Ev Grubu sorumlusu), Dr. Öğretim Üyesi Can Yümni Gündem (Arkeozooloji), Dr. Öz-
gür Çizer (Arkeozooloji), Araş. Gör. Mehmet Ayaz, M. A., Gürkan Çağan (Restoratör), Selçuk Kalfa 
(Fotoğrafçı), Yüksek Lisans öğrencileri Mürsel Seçmen, Deniz Uzun, Mustafa Can Baştopuz, Aylin 
Badem, Abdussamet Kılıç, Betül Saraçoğlu ve İpek Özden, lisans öğrencileri Elif Urkun, Düzgün 
Çiçek, Ece Cömert, Seyhun Emre Çetin ve Şeyma Duman ekip üyesi olarak katılmışlardır. Kazımı-
za Bakanlık temsilcisi olarak Niğde Arkeoloji Müzesi’nden Sn. Mustafa Eryaman eşlik etmiştir.

 Desteklerinden dolayı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversite-
si’ne, Çanakkale Valisi Sn. Orhan Tavlı Bey’e, Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı 
Sn. İsmail Kaşdemir Bey’e, Eceabat Kaymakamı Sn. Turan Yılmaz Bey’e, Çanakkale İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Sn. Kemal Dokuz Bey’e, Eceabat Belediye Başkanı Sn. Adem Ejder Bey’e, Çanakkale 
Arkeoloji Müzesi Müdürü Sn. Ali Atmaca Bey’e, 2018 kazı sezonundan itibaren ana sponsorumuz 
olan İçdaş A.Ş.’ye, maddi desteklerinden ötürü INSTAP’a ve Türk Tarih Kurumu’na Maydos Kili-
setepe Höyüğü Kazısı Ekibi olarak çok teşekkür ederiz.
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ortaya çıkartılan İlk Tunç Çağı sonu ve Orta Tunç Çağının erken dönemlerine 
tarihlediğimiz Maydos VIII tabakasına ait savunma duvarının batı kenarı-
nı tespit etmek hedeflenmiştir. Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda bu du-
varın, höyüğün yamacında olması sebebiyle hem erozyondan hem de daha 
sonra üzerinde gerçekleştirilen mimari aktivitelerden yoğun olarak olumsuz 
biçimde etkilendiğini tespit etmiştik. Bu sezon yaptığımız çalışmalar netice-
sinde savunma duvarının tahrip olmuş batı kenarını tespit edebilmek müm-
kün olmuştur. Açılan alanlarda duvarın testere dişi biçimi denilen çıkıntılara 
sahip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 2). 

Bu detay bölge için oldukça ilginçtir çünkü Troia yerleşimi incelendiğinde 
benzer testere biçimindeki çıkıntılar Troia VI Döneminde vardır.2 Troia VI 
savunma duvarı bu tipte inşa edilen duvarların gelişkin formuna örnektir. 
Öncesinde bilinen savunma duvarları Troia I- III dönemlerine aittir. Bu dö-
nemlerde ise savunma duvarlarında testere dişi şeklindeki çıkıntılar görün-
mez. Troia yerleşiminde Troia IV ve V dönemlerine ait savunma duvarlarının 
nasıl olduğu bilinmez. Bu nedenle dönem bakımından Troia IV-V dönemle-
riyle çağdaş olan Maydos VIII tabakasına ait savunma duvarı bölgede bu tür 
duvar yapım geleneğinin gelişimi hakkında fikir vermesi açısından oldukça 
önemlidir. 

D3.2 Açması’ndaki Çalışmalar: Bu açmada iki alan dışında çok fazla çalışma 
olmamıştır. Bu yıl açmanın kuzey kısmına denk gelen alanda yeni açılan D2.4 
açması ile arada bırakılan araba yolu kaldırılmıştır. Maydos VII tabakasına 
denk gelen dolgu içerisinde benzerlerine önceki yıllarda da rastlanılan bir 
adet tüme yakın tek kulplu fincan bulunmuştur (Resim: 3). Ayrıca yukarıdan 
akan Bizans dolgusu içerisinde de kurşundan bir adet sapan taşı (terazi ağır-
lığı da olabilir) ve bir de balık ağı ağırlığı ele geçirilmiştir.

Ayrıca bu yıl geotekstiller açıldığında açmanın güneydoğu kısmında bu-
lunan pitoslardan bir tanesinin etrafındaki toprakların aşındığı görülmüş, 
bu nedenle pitosun kaldırılma gerekliliği doğmuştur. Bir kısmı önceki kazı 
sezonunda kaldırılan pitosun geriye kalan kısımları da kaldırılmıştır. Pito-
sun içerisinde ve çevresinde taştan ve kilden ağırlıklarla birlikte 3 adet üzeri 
bezemeli ağırşak bulunmuştur (Resim: 4). Bezemeli ağırşaklardan bir tanesi 
ilginçtir, çünkü ortasındaki delikte daha önceleri takılı olan kemik iğin kalın-
tıları bulunmaktadır. 

2 Klinko   2002, 281- 293
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D2.4 Açması’ndaki Çalışmalar: D2.4 Açması 2018 sezonunda ilk kez kazıl-
maya başlanmıştır (Resim: 1). Buradaki araştırmaların amacı geçen kazı sezo-
nunda Orta Tunç Çağının geç dönemlerine ait savunma duvarının3 önünde 
tespit edilen döşeme yol nedeniyle bu alanda bir kapı ya da geçit olup olma-
dığını tespit etmekti. Yapılan çalışmalarda döküntü toprağın tümü kaldırıl-
mış ve Orta Tunç Çağına (Maydos VI. tabaka) ait savunma duvarın devamı 
ortaya çıkartılmıştır (Resim: 5). Kazı neticesinde savunma duvarının kuzey 
kısımda kesildiği ve bu alanda bir geçit oluşturduğu tespit edilmiştir. Ancak 
geçen yıl duvarın hemen önünde ortaya çıkartılan ve döşeme olduğu düşü-
nülen taşların devamında bu sene surdan dökülen döküntü taşlar tespit edil-
miştir. Böylece söz konusu taşların da sura ait olduğu ve dönemin muhtemel 
yaşam düzlemi üzerine devrildikleri anlaşılmıştır. 

E4.3 Açması’ndaki Çalışmalar: Bu açmadaki kazı çalışmalarına geçen kazı 
sezonunun sonuna doğru başlanmıştı ve yüzey toprağı 50- 80 cm. derinliğe 
kadar kazılmıştı4. Geçen yılki çalışmalarda yalnızca açmanın batı profiline 
yakın kısımlarında toplu gömülmüş insan kemiği kalıntılarına rastlanılmıştı. 
Bu yılki yapılan kazılarda ise orta kısımda iki çocuk mezarı ve güneye ya-
kın kısımda da 3 tane yetişkin mezarı olmak üzere toplam beş mezar açığa 
çıkarılmıştır. Yetişkin mezarlarının birinin yanında bulunan para üzerinde 
1845 tarihi okunabilmiştir. Dolayısı ile mezarlar yak. 150 yıllıktır. Batı profili-
ne yakın bir yerde de muhtelif insan kemiklerine rastlanılmıştır. Bunların da 
geçen yıl buradan kaldırılan toplu gömü çukurlarından kalan parçalar olma 
olasılıkları yüksektir.

Mezarların altında kuzey kısımda Bizans Dönemi döküntülerine rastla-
nılmıştır. Bu döküntülerin altında kuzeybatı köşede, üzeri ortası delik bir taş 
kapakla kapatılmış yine Bizans dönemine ait bir pitos tespit edilmiştir (Re-
sim: 6). Yine güney kısımda da Bizans dolgusu vardır. Bizans dolgusunun 
içerisinde çok sayıda demir cürufu ile birlikte iki adet demir ok ucu ve bir 
tane de demir hançer ele geçirilmiştir. Açmanın güneybatı köşesine yakın bir 
yerde de içinde Horasan harcı sıvalarının bulunduğu derin bir çukurun oldu-
ğu anlaşılmıştır (Resim: 6). Bizans dolgusunun altında ise üst üste inşa edil-
miş, kısmen Bizans mimari aktiviteleri tarafından tahrip edilmiş zayıf duvar 
kalıntılarına rastlanılmıştır. Bu duvarların en üstte olanı, hem Geç Geometrik 
Döneme tarihlediğimiz oval planlı duvar kalıntılarının hemen üzerine otur-

3 Sazcı- Mutlu 2019, 150-151, Res. 1.
4 Sazcı- Mutlu 2019, 154.
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masından hem de bu duvara ait dolguyla birlikte Arkaik Dönemden bildi-
ğimiz gri seramiklerin gelmesinden Arkaik Döneme tarihleniyor olmalıdır. 
Bu duvar kalıntılarının hemen güneyinde yarıya kadar toprağa gömülmüş 
büyük bir kap ortaya çıkartılmıştır. Bu kabın omuzlarının hemen üzerinde iki 
adet delik vardır (Resim: 7). Bu deliklere sahip olması sebebiyle, ‘yayık’ olma 
olasılığı vardır. Çünkü benzer kaplar günümüzde de halen Anadolu’da kul-
lanılmaktadır5. Günümüzde benzer kapların ağzı deri ile kapatılır ve içeri-
sindeki ayran çalkalanır. Çalkalanırken fermantasyon devam ettiğinden gaz 
oluşur. Oluşan gazın dışarı atılması gerekir. Her seferinde ağız kısmının açı-
lıp kapatılması zahmetli olduğundan deliklerdeki tıpa açılır ve gaz dışarıya 
salındıktan sonra çalkalanmaya devam edilir. Kabın yayık olarak kullanılıp 
kullanılmadığı, kabın dibinden alınan örneklerin lipid/ yağ analizleri yapıl-
dıktan sonra kesin olarak anlaşılacaktır. 

Son olarak açmada Arkaik Döneme tarihlenen mimari kalıntılar kaldırıl-
mış ve Geç Geometrik Döneme ait dolguya ulaşılmıştır. Geç Geometrik Dö-
neme ait açmanın güneybatı ve kuzeydoğu köşelerinde oval yapılara ait du-
var kalıntılarına rastlanılmıştır (Resim: 6). Bu dönemle ilgili çalışmalara 2019 
kazı sezonunda devam edilecektir. 

D5.1 Açması’ndaki Çalışmalar: D5.1 Açması ilk kez 2018 kazı sezonunda 
açılmıştır. Buradaki çalışmaların sebebi höyüğün batısında kesitte gözlemle-
nen, muhtemelen savunmayla ilgili kalın duvarlara ulaşmak ve bu duvarları 
Maydos Kilisetepe Höyüğü stratigrafisine bağlamaktır (Resim: 9). Çalışma-
lara kazının son 3 haftasında başlanmıştır. İlk etapta yüzey toprağının kaldı-
rılmasına başlanmış ancak bu çalışmalar henüz tamamen sonlandırılmamış-
tır. Açmanın güneydoğu köşesinde bir çocuk mezarı ortaya çıkartılmıştır. Bu 
mezarın hemen üzerinde ise muhtemelen mezara su dökmede ya da içerisine 
çiçek konulmak için kullanılmış, Çanakkale seramiği tarzında üretilmiş üze-
rinde akıtma bezeme bulunan çift kulplu bir vazo bulunmuştur (Resim: 10). 
Bu mezarın hemen batısında ise ahşap bir tabut içerisine en az iki kişinin ke-
mikleri karışık halde istiflenip gömülmüştür. Aynı şekilde açmanın ortasına 
denk gelen bir alanda yine bir çukur içerisine insan iskeletleri gelişi güzel 
boşaltılmıştır. Tüm bu buluntular 100- 150 yıllık bir geçmişe sahiptir (Resim: 
11). Açmada diğer ortaya çıkartılan buluntular ise Bizans Dönemi’ne aittir 
(Resim: 11). Bunların arasında kuzeydoğu köşede üzeri yine E4.3 açmasında 
olduğu gibi delikli taşla kapatılmış bir pitos tespit edilmiştir. Bu pitosun çev-

5 Schoop 1998, 26- 32.
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resi ayrıca bir taş sırası ile güçlendirilmiştir. Ortaya yakın bir alanda, iskelet-
lerin arasında yuvarlak bir taş birikintisi tespit edilmiştir. Henüz net olmasa 
da önceki yıllardan edindiğimiz tecrübe ile bu buluntunun bir kuyuya ait 
olduğunu söyleyebiliriz. Batı kısımda ise kuzeydoğu-güneybatı ve kuzeyba-
tı-güneydoğu yönünde uzanan iki duvar kenarı ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca 
batı profiline yakın bir alanda biraz daha derinleşilmiş ve Bizans mimari ka-
lıntılarının koyu renkli ve küllü bir dolgu içerisine oturtulduğu anlaşılmıştır. 
Bu dolgunun içerisindeki bulgular ise Erken Demir Çağına tarihlenmektedir.
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Resim 1: Açmaların höyük üzerindeki konumları.
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Resim 2: Maydos VII. Tabakaya ait savunma duvarı ve batı kenarının 
oluşturduğu testere dişi biçimindeki çıkıntılar.

Resim 3: Orta Tunç Çağının erken dönemlerine tarihlenen fincan.
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Resim 4: Pitosun içerisinde ve çevresinde bulunan bezemeli ağırşaklar. Ortadaki ağırşağın 
deliğinde içerisinden geçen kemik iğe ait kalıntılar tespit edilmiştir.

Resim 5: VI. Tabakaya ait savunma duvarı ve önüne düşen taşların kazı sonrası durumu.
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Resim 6: E3.4 Karesi Bizans, Arkaik Dönem ve Geç Geometrik Dönem mimari 
kalıntıları.

Resim 7:  Arkaik Döneme tarihlenen ve omuz kısmındaki 
deliklerden ötürü muhtemelen ‘yayık’ olarak 
kullanıldığı düşünülen kap.
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Resim 8: Anadolu’da günümüzde halen yayık olarak kullanılan kap. Kabın çalka-
lanmasından nedeniyle fermantasyon nedeniyle oluşan gaz kabın ağzın-
daki deriyi şişirmiştir (Schoop 1998, Resim: 2).



..............................................................................................................  201

Resim 9: Höyüğün batısında bulunan kesitte gözlemlenen, İlk Tunç Çağı 
savunma sistemleriyle ilgili kalın duvarlar.

Resim 10: Çocuk mezarının hemen üzerinde bulu-
nan Çanakkale yapımı Osmanlı vazosu.
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Resim 11: D5.1 açmasında yakın döneme ait mezar kalıntıları ile muhtelif Bizans Dönemi 
kalıntıları ve açmanın son hali. 
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PHRYGİA HİERAPOLİS’İ (PAMUKKALE) 
2017- 2018 YILI KAZI VE RESTORASYON 

ÇALIŞMALARI 

Grazia SEMERARO*

2018 yılı araştırmalarıyla birlikte 40. Sempozyumda (Çanakkale) sunulan 
2017 yılı1 sonuçları birlikte yer almaktadır. 

2018 yılı Kazı ve restorasyon çalışmaları 30 Ağustos ile 3 Kasım tarihleri 
arasında, Ploutonion’daki restorasyon çalışmaları ise Prof. Francesco D’And-
ria’nın sorumluluğunda Denizli Müzesi işbirliğinde Nisan ayında başladı 20 
Ağustos tarihinde sona erdi. 

Çalışmalara yedi İtalyan Üniversitesi‘nden (Salento, Messina, Roma La 
Sapienza, Firenze, Pisa, Padova ve Torino Politeknik), CNR’dan (Arkeoloji 
Varlıkları ve Anıtlar Enstitüsü) ve Pamukkale Üniversitesi’den gelen araştır-
ma grupları katıldı2. Şantiye çalışmalarında (genel koordinatör Kadir Özel) 

* Prof. Dr. Grazia SEMERARO, Kazı Başkanı, Dip. Beni Culturali, Università del Salento, via D. 
Birago 64, 73100 Lecce/ İTALYA. grazia.semeraro@unisalento.it.

1  2017 yılı: Kazı ve restorasyon çalışmaları 7 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında, Ploutonion’daki 
restorasyon çalışmaları ise Denizli Müzesi işbirliğinde Haziran ve Eylül aylarında gerçekleştiril-
di. Kazı çalışmalarımız boyunca sağladığı değerli desteği için Kültür Bakanlığı temsilcisi Şükrü 
Akbulut’a teşekkür ederim. 2017 Yılı Kazı ve Onarım çalışmalarına katılanlar: Heyet Üyeleri: Dr. 
Nalan Fırat, kazı başkan yardımcısı; Salento Üniversitesi: Prof. Dr. Francesco D’Andria, Jacopo De 
Grossi Mazzorin, Claudia Minniti; Dr. Francesco Meo, Florinda Notarstefano, Corrado Notario, 
Pio Felice Panarelli. Doktora öğrencileri: Maria Valentina Aquilino, Vito Giannico. Yüksek lisans 
öğrencileri: Gaia Sabe  a, Vincenzo Ria. Firenze Üniversitesi: Prof. Dr. Ilaria Romeo; Dr. Davide 
Arnesano; Doktora öğrencileri:Greta Balzanelli. Yüksek lisans öğrencileri: Martino Maioli; Öğren-
ci: Arianna Lobina. Messina Üniversitesi: prof. Dr. Lorenzo Campagna; Dr. Alessio Toscano Raff a. 
Doktora öğrencileri: Marta Venuti. Pisa Üniversitesi: Arkeologlar, Dr. Anna Anguissola, Antonio 
Calabrò, Silvana Costa.Torino Politeknik: Mimarlar: prof. Dr. Antonia Spanò; Doktora öğrencile-
ri: Giulia Sammartano, Lorenzo Teppati Losè. Roma “La Sapienza” Üniversitesi: Prof. Dr. Marco 
Galli; Epigrafi stler Francesco Guizzi. E, Alister Filippini; Michela Nocita. CNR-IBAM Lecce, Ulusal 
Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Arkeologlar: Dr. Tommaso Ismaelli, 
Sara Bozza. Padova Üniversitesi: Mühendisler: Prof. Dr. Gilberto Artioli; Rita Deiana; Dr. Jacopo 
Boaga, Filippo Lorenzoni.Oslo Üniversitesi: Prof. Dr. Rasmus Brandt; Caroline Laforest; Elisabeth 
Stenius. Centro di Conservazione Archeologica Roma : restoratörler Dr. Roberto Nardi, Andreina 
Costanzi Cobau, Gian mario Porcheddu. Lecce’den restoratörler: Mario Catania. Türk restoratör-
ler: Çağrı Durmuş, Arif Duygun, Kadir Özel.Stajer :Gürkan Gurdal

2 2018 yılı Heyet Üyeleri: İnci Türkoğlu, Paü Kültür Varliklarini Koruma Ve Onarim Bölümü, Ki-
nikli Kampüsü Denizli, kazı başkan yardımcısı; Salento Üniversitesi: Prof. Dr. Caterina Manni-
no, Dr. Maria Valentina Aquilino, Vito Giannico. Gaia Sabe  a; Arkeologlar: Marco Calò, Serena 
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yaklaşık olarak 25 Türk işçi ve tekniker yer aldı. Kültür Bakanlığı Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürü Murat Gürül’e ve Müdür Yardımcısı Ali 
Rıza Altunel’e, Kazılar Şubesi’nden Melik Ayaz’a ve Nihal Metin’e. Denizli 
Müzesi Müdürü Hüseyin Baysal’a, Denizli Kültür Müdürü Gülsüm Çele-
bi’ye, kazı başkan yardımcısı Nalan Fırat’a (2017) ve İnci Türkoğlu (2018) te-
şekkürlerimi sunmak isterim. Kazı çalışmalarımız boyunca sağladığı değerli 
desteği için Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Şükrü Akbulut’a (2017) ve 
Birgül Çamoğlu Günaydın (2018) teşekkür ederim. 

Çalışmalar aşağıdaki İtalyan kurumlarının (Üniversiteler Bakanlığı, Dışiş-
leri Bakanlığı, Ulusal Araştırma Konseyi, Lecce Salento Üniversitesi), İtalyan 
ve Türk sponsorların (Lecce Quarta Caffè, Denizli Kömürcüoğlu Mermer) 
desteğinde gerçekleştirildi; FIAT-Tofaş ve Koç-Vakfı sponsor olarak Ploutoni-
on Restorasyon çalışmalarına katkıda bulundular; Tofaş CEO’su Cengiz Erol-
du ve Tofaş Genel Müdürü Ömer M. Koç’a projeye verdikleri destek için en 
içten teşekkürlerimi sunarım. UDAS-International Consulting Inc. Müdürü 
arkadaşım Cafer Sait Okray her zaman Hierapolis Kazılarının yanında yer 
almıştır. 

Çalışmalar kentin anıtsal merkezinden başlayarak sunulacaktır (Resim: 1).

EVLER – 104. İNSULA3

2017 yılında Floransa Üniversitesi tarafından kazılara yeniden başlanmış-
tır (Resim: 1, h). Amacımız Manasse yazıtlı evin kazısının tamamlanmasıdır. 
Yola yakın kısımda yer alan iki mekanın kazısı yapılarak Orta Bizans evresi 
gün ışığına çıkartıldı (Resim: 2).

D’Alfonso, Annamaria Loconte Scarcelli, Michele Pirro Leo, Raff aeole Rizzo. Firenze Üniversite-
si: Prof. Dr. Ilaria Romeo; Dr. Davide Arnesano; Arkeologlar: Claudia Di Domenico, Anna Maria 
Nardon, Arianna Lobina. Messina Üniversitesi: Prof. Dr. Lorenzo Campagna; Dr. Alessio Toscano 
Raff a. Doktora öğrencileri Marta Venuti; Arkeolog Claudia Casella. Pisa Üniversitesi: Prof. Dr. 
Anna Anguissola, Dr. Silvana Costa. Roma “La Sapienza” Üniversitesi: Prof. Dr. Francesco Guizzi. 
CNR-IBAM Lecce, Ulusal Araştırma Konseyi Arkeolojik Eserler ve Anıtlar Enstitüsü: Dr. Giuseppe 
Scardozzi, Immacolata di Taranto. Torino Politeknik - Mimarlar: Prof. Dr. Antonia Spanò; Dr. Giu-
lia Sammartano, Lorenzo Teppati Losè. Padova Üniversitesi - Mühendisler: Prof. Dr. Rita Deiana, 
Dr. Jacopo Boaga, Dr. Filippo Lorenzoni, Dr.Filippo Lorenzoni, Dr.Ma  eo Salvalaggio, Dr. Michele 
Secco. Arkeolog Dr. Nalan Fırat, Antalya. Pamukkale Üniveristesi, Denizli: Arkeologlar: Dr.Umay 
Oğuzhanoğlu Akay; Arkeoloh Sanat Tarihiçisi Fehmi Bor; Öğrenciler: Emir Oğuzhan Babur, Esra 
Beşteker, Batikan Çetin, Mehmet Ataberk Ciroğlu, Serkan Emer, Şerife Göçer, Ahmet Güleryüz, 
Ekin Gültekin, Serhat Kaçan, Mert Sahinsoy, Gülsüm Tuğba Tuğral, Ayşegül Elibol Tüfekçi, Gülniz 
Yükbilmez. Restoratörler: Arif Duygun, Kadir Özel. 

3 Prof. Dr. Ilaria Romeo, Dr. Davide Arnesano, Floransa Üniversitesi
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Önemli bir uygulama Manasse Duası Odası’ndaki fresklerle ilgili ola-
rak gerçekleştirildi. Fresklerin in-situ olarak korunması yüzeye çıkan neme 
bağlı olarak oluşan yüksek tuz nedeniyle oldukça sorunludur. Bu durum 
çevresel koşullar (Hierapolis’e özgü) ve fresklerin yapım tekniğinden kay-
naklanmaktadır. Bu nedenle restorasyonun yapılabilmesi için fresklerin kal-
dırılması gerekliydi. Bu işlemin nihai amacı, kaldırılan sıvaların alüminyum 
petek yuvalara harç yatağında yerleştirilerek müzede ya da sit alanında ser-
gilenmesidir. Bu proje onaylandıktan sonra, Roberto Nardi başkanlığındaki 
ekip tarafından (Roma Arkeolojik Konservasyon Merkezi) uygulama ger-
çekleştirildi.

Önümüzdeki çalışma döneminde restorasyonu yapılacak ve duvarlardan 
ayrı, in-situ olarak yerleştirilecektir. Bu zor uygulama Manasse Duası yazıtı-
nın kurtarılmasını sağlayacaktır.

2018 yılında ‘Boyalı Yazıtlı Ev’in araştırmalarına devam edildi. Bir mer-
divenle birbirinden ayrılan Orta Bizans Dönemine tarihlenen iki mekan gün 
ışığına çıkartıldı. Kazı çalışmalarında Proto Bizans evresine ulaşıldı.

APOLLON KUTSAL ALANI VE NYMPHAEUMU (Resim: 1, E-F)
Kutsal Alan’ın Üst ve Alt Terası - Güney Bölüm 4

2017 yılında kazı çalışmaları, bir tanesi üst terasta diğeri alt terasta yer 
alan iki portikonun bulunduğu kutsal alanın güney bölümünde gerçekleş-
tirildi (Resim: 3, 1-3). Kazı çalışması üst terastaki güney portikoda yapıldı 
ve portikonun arka duvarının ve planının tespit edilmesini sağladı. Kutsal 
alanın mermer deposunda geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkartılan çok sayıdaki 
mimari öge bu portikoya aittir. Korinth düzenindeki portikonun rekonstrüksi-
yonunun yapılmasını sağlayan başlıklar, kaideler ve sütunlar söz konusudur. 
Portiko İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir.
İkinci kazı çalışması alt terasta büyük tapınak nymphaeumunun yanın-

da gerçekleştirildi (Resim: 3,3). Alt tarafta yer alan dor düzenindeki porti-
ko yapısının anlaşılması için önemli bir noktadır. Portiko ile nymphaeum 
arasındaki bağlantı henüz açık değildir. Nymphaeumun Severuslar Döne-
minde büyük bir yeniden yapılanma döneminde inşa edilmiş olduğu hatır-
lanmalıdır. Dor düzenindeki portiko ise Iulius- Claudiuslar Döneminde inşa 
edilmiştir. 

4 Prof. Grazia Semeraro, Valentina Aquilino, Gaia Sabe  a, , Salento Üniversitesi
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Kazı çalışmalarında Bizans evreleri gün ışığına çıkartıldı. Bu dönemde 
(İ.S. VI. yüzyıl) portiko üretim faaliyetleri için kullanılmıştır. Gerçekten de de-
mir cürufları ele geçirilmiştir.

Travertenden büyük bir duvar gün ışığına çıkartıldı. Nymphaeumdan ön-
ceki bir yapıya aittir, ancak büyük olasılıkla portiko değildir. 2018 yılında me-
kanın içinde açılan bir sondaj yapının İ.Ö. I. yüzyıla tarihlenmesini sağladı 
(Augustus Dönemi) (Resim: 4).

2018 yılındaki diğer kazı, restorasyon ve düzenleme çalışmaları üst teras-
ta gerçekleştirildi5.

Apollon Tapınağı’nın Kuzeyindeki Alan (Resim 3, 6): Bu alanda geçtiğimiz 
yıllarda kısmen ortaya çıkartılan kurban törenlerine ayrılmış önemli bir alan 
yer almaktadır. Kazı çalışmaları, Apollon Tapınağı’nın yıkıntısından gelen 
bazı mimari ögelerin tespit edilmesini sağladı, fotoğrafta gördüğünüz bu gü-
zel sima ve aslan başı gibi (Resim: 5). Yıkıntı tabakasının (İ.S. V. yüzyıla tarih-
lenmektedir) altında, kurban törenlerine ayrılan alanın sınırları tespit edildi. 
Bu alan, ktotonik törenlerin yapıldığına işaret eden yaygın yanık tabakaları 
ile belirgindir. Bu veri kutsal alanın topografisi için son derece önemlidir. 

Tapınağın Güneyindeki Alan (Resim: 3, 5): Çalışmalarda, Bizans Döneminde 
kutsal alanın tahrip edilerek sökülen mermer bloklarının depolandığı alan 
ele alındı. Kazı çalışmalarında kutsal alanın bezemelerine ait, aralarında mer-
mer kaidelerin ve yazıtlı teknenin de yer aldığı çok sayıda mermer öge sap-
tandı. Bu kazı çalışmasından da Apollon Tapınağı’na ait fotoğrafta görülen 
sima gibi son derece ilginç mimari ögeler tespit edildi (Resim: 6). Çok iyi 
durumda korunmuş olmasıyla dikkat çekmektedir.

NYMPHAEUM6

Nymphaeumdaki (Resim: 1, f) kazılar ilginç sonuçlar ortaya çıkardı. 2017 
yılında Messina Üniversitesi havuzun içinde orijinal planının anlaşılması 
amacıyla kazı çalışması gerçekleştirdi. Nitekim nymphaeum (III. yüzyılda inşa 
edilmiştir), Bizans Döneminde önemli bir yeniden yapılanma geçirmiştir. Bu 
yeniden yapılanma çalışması nedeniyle orijinal yapısının anlaşılması zordur. 

Kazılar sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşıldı.
1- Bazı noktalarda korunmuş olan pişmiş toprak levhalı taban yapısının 

okunması mümkün oldu.

5 Prof. Dr. Grazia Semeraro; Dr. Valentina Aquilino, Gaia Sabe  a, Salento Üniversitesi 
6 Prof. Dr. Lorenzo Campagna; Dr. Alessio Toscano Raff a; Marta Venuti, Messina Üniversitesi 
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2- Havuzun tamamını geçen büyük fay kırığı gün ışığına çıkartıldı. Bu bir 
sismik kırıktır. İçinde sütunlar ve başlıklarla birlikte mimari ögelerin yıkıntısı 
korunagelmiştir. Böylece bu yıkıntının deprem nedeniyle meydana geldiği 
ve yapının sonunu getirdiği açıklık kazanmıştır. Olasılıkla İ.S. VII. yüzyıldaki 
büyük deprem söz konusudur.

3- Havuz büyük bir duvarla yeniden inşa edilmiştir (genişlik 95 cm.). Su 
almak için kullanılan daha dar bir havuz yeniden inşa edilmiştir (Resim: 7). 

Daha küçük olan havuz büyük havuzla aynı hizada değildir. Bunun yeri-
ne mermer theatron ve theatronun iki yanında yer alan iki portikoyla aynı aks-
tadır. Bu veri, iki anıt – theatron ve nymphaeum - arasındaki güçlü bağlantıyı 
kurmaktadır. 

Theatronun I. yüzyıla tarihlendiği unutulmamalıdır. Nymphaeumun in-
şası kutsal alanın görünümünü önemli ölçüde değiştirmiştir. Theatronun, 
portiklerin ve nymphaeumun bütüncül bir sistem oluşturduğu açıktır. Bu sis-
temin işlevi muhtemelen, kutsal alandaki dini törenler ve kült sisteminde 
meydana gelen önemli değişikliklerle bağlantılıdır. Nymphaeumun heykelt-
raşi ögeleri güçlü dini özelliklere sahiptir ve Hierapolis’in en önemli tanrı-
larının büstleriyle bezeli olduğu hatırlanmalıdır: Apollon, Artemis, Hera, 
Demeter, Zeus.

Theatron da dini bir işleve sahiptir. Oturma basamakları yaklaşık iki yüz 
kişiliktir. Sayının düşük olması nedeniyle, dini belki de gizemli bir birliğin 
üyeleri tarafından kullanılmış olduğu düşünülebilir. 

Bu önemli anıt sisteminin işlevinin açıklığa kavuşturulması için alt teras-
taki araştırmalara devam edilmesi ve genişletilmesi gereklidir. Bu önümüz-
deki çalışma döneminin hedefi olacaktır.

2018 yılında anıtın sismik davranışını incelemek için yapı mühendisleri 
(Padova Üniversitesi) tarafından bazı analizler yapıldı. Sonuçları bu sene 
başlayacak olan restorasyon projesinde kullanılabilecektir. Belgeleme çalış-
maları Torino Politeknik grubu tarafından gerçekleştirildi, son nesil cihazlar-
la lazer tarayıcı ile üç boyutlu modelini hazırladılar.

Apollon Kutsal Alanı ile Ploutonion Arasındaki Bölüm7

2017 yılında Apollon Kutsal Alanı ile ploutonionun arasında, mermer çat-
laklarının içinde büyümüş bir incir ağacının tahrip ettiği büyük bir mermer 

7 Prof. Dr. Francesco D’Andria, Dr. Sara Bozza, Salento Üniversitesi.



208     ............................................................................................................

kaide yer almaktadır. Korunmasını sağlamak ve işlevini anlamak amacıyla 
kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi. Kaideyi içine almış bazı Er-
ken Bizans yapıları gün ışığına çıkartıldı. Yakınında başka bir mermer kaide 
tespit edildi (Bizans yol döşemesi tarafından tahrip edilmiştir). Bu çalışma, 
işlevinin açıklığa kavuşturulmasını sağladı. Bu iki kaide, alanın üst kısmına 
erişimi sağlayan bir yapının parçasıdır. Planda görüldüğü gibi (Resim: 8), 
kutsal alanlar bölgesine girişi sağlayan bir kapının mevcudiyetini varsaymak 
zorundayız. Bu kentin kutsal topoğrafyası için çok önemli bir veridir.

Restorasyon: Kaidenin blokları, temizlik ve restorasyon çalışmalarını ger-
çekleştirebilmek için geçici olarak yerlerinden kaldırıldı. Tüm yapıyı kapla-
mış olan bitki kökleri temizlendi. Blokların restorasyonu yapıldı ve sağlam-
laştırıldı. 

 PLOUTONİON8 (Resim : 1, g)
Ploutonionda bazı kazı çalışmaları yapıldı ve geçtiğimiz yıllarda başlanan 

restorasyon programına devam edildi. 2017 yılındaki kazı çalışmaları iki uy-
gulama ile sona erdi:

1- Abatonda yapılan kazı (Ploutonion mağarasına girişin kuzeyinde kaya 
kırığının yanındaki mekan). Mekanın batı yarısında, sismik fay kırığını vur-
gulamak için sınırlı bir sondaj yapıldı. Kült faaliyetlerinde kullanılan kap ve 
keramiklerin konulduğu küçük ritüel ocaklar ortaya çıkartıldı.

2 -Güneydoğu bölüm. Burada Erken Bizans havuzlarının önündeki yüzey 
toprağı kaldırıldı. Orta Bizans evinin kazı ve çizim çalışmaları tamamlandı. 
Döşeme yapımında kullanılmış devşirme malzemeler arasında portikoya ait 
yazıtlı bir arkhitrav bloğu tespit edildi. Portikoyu ithaf etmiş olan bir kadının 
yalın halde yazılmış ismi korunmuştur: Glykonis (Resim: 9).

Restorasyon ve Tamamlama Çalışmaları
2017 ve 2018 yıllarındaki çalışmaların amacı theatronun ve İon Portiko-

su’nun doğu ve güney taraflarındaki eksik kısımların tamamlanmasıydı.
Theatronun kuzey tarafında oldukça zorlu bir müdahale gerçekleştirildi. 

Bu tarafın büyük kısmı Bizans Döneminde sökülmüştür. Ayrıca deprem fayı-
na yakınlığı nedeniyle oluşan çöküntülerden zarar görmüştür. 

8 Prof. Dr. Francesco D’Andria, Dr. Pio Panarelli, Salento Üniversitesi
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Nero İon Portikosu 
2017 yılı çalışmalarında, 2016 yılında başlanmış olan anastylosis çalışma-

sına devam edilerek doğu taraftaki iki sütun yerine yerleştirildi. Amacımız, 
güney taraftaki diğer iki sütunun arkhitrav ve kornişleriyle birlikte yerlerine 
yerleştirilerek, doğu ve güney taraflarda portikonun görünümünü yeniden 
kazandırabilmektir.

Doğu taraftaki bir kaidenin üstüne plouton, Kore ve Zeus Sabazios ithaf 
yazıtını taşıyan mermer sütun gövdesi yerleştirildi. Zeus Sabazios adı kut-
sal alanda bulunan yazıtlarda ilk kez karşımıza çıkmaktadır, ancak Phrygia 
Bölgesi’nde tapınılan bir tanrı olması nedeniyle çok önemlidir9. Gezi güzer-
gahının hazırlanması sırasında sütunun yanına metnin tercümesinin ve yo-
rumunun yer aldığı bir bilgilendirme levhası yerleştirilecektir. 

Hades Heykelinin Tümleyici Restorasyonu
Geçtiğimiz yıllarda bulunan Hades heykeliyle ilgili oldukça zor bir çalış-

ma gerçekleştirildi10. Restorasyonun esas sorunu gaz salınımına uzun süre 
maruz kalmış mermer yüzeyinin bozulmuş olmasıdır.

Fiziksel olarak yapılan restorasyon çalışmasından sonra sanal restoras-
yon yapıldı. Lazer tarayıcı ile tarama işlemi tamamlandı. Müze’de saklanan 
ve tiyatrodan gelen Hades başıyla bütünleşen bir üç boyutlu model elde 
edildi. 2018 yılı Ekim ayında heykelin kopyası ploutoniondaki yerine yerleşti-
rildi ve ziyaretçiler tarafından çok beğenilen bir çekim merkezini oluşturdu 
(Resim: 10).

KUZEY NEKROPOLİS 
Nekropoliste (Resim: 1, b) iki grup çalıştı (CNR IBAM ve Pisa Üniversi-

tesi). CNR ekibi11, tüm lahitlerin yerlerinin işaretlendiği 1:500 ölçekli planın 
hazırlanmasına devam etti. Bu çalışma lahitlerin üzerindeki mezar yazıtları-

9 F. D’Andria, Hierapolis di Frigia. Coabitazione, interazione e confl i  o nella storia religiosa di una ci  à 
d’Asia, Parola del Passato, vol. LXXI/ 1-2, 2016, p. 50, fi g. 8.

10 Heykelin sayısal kopyasının restorasyonu Prof. Francesco D’Andria tarafından yapılan araştır-
malara dayanmaktadır: F. D’Andria, Hierapolis Virtuale, in A. Polosa (ed) Studi in onore di Stella 
Schneider Equini (c.s.); F. D’Andria, 

 The colossal statue of Hades in the context of the Ploutonion of Hierapolis, in Hergestellt und aufgestellt. 
Produktionsdynamiken und Kontexte romischer Skulpturen im antiken Mi  elmeerraum. Interna-
tionale Tagung, 25-27 Februar 2019, Universitat Graz (c.s.).

11 Dr. Giuseppe Scardozzi, Immacolata Di Taranto, CNR – IBAM.



210     ............................................................................................................

nın yayınıyla bağlantılıdır. Pisa ekibi ise12, nekropolis içi yol güzergahlarını 
belirten nekropolisin bir sektörünün alansal düzeni üzerinde çalışmaktadır 
(Resim: 11). Özellikle, iki araştırma gerçekleştirildi. Birinci araştırmada 171-
174 No.lu mezarlar ve aynı yerdeki mermer lahitler incelendi. Bu analizler, 
2017 yılında Heyet depolarında saklanan mermer lahit parçaları ve özellik-
le 171-174 No.lu mezarlardan gelen parçaların incelenmesi çalışmasının ta-
mamlanmasını sağladı. İkinci araştırma 162-159c mezar komplekslerinin ve 
yıkıntı halindeki blokların incelenmesidir. 159c kompleksinin yüzey temiz-
liği yapılarak yapının şimdiye kadar yapılmamış olan belgelemesi yapıldı. 
Özellikle kompleksin içindeki, farklı seviyeleri merdivenle birbirine bağla-
yan yol sistemi dikkat çekicidir.

KUZEY BÖLÜM13

2017 yılında en kuzeyde (Resim: 1, c) dörtgen biçimli travertenden bü-
yük bir yapının etrafında yeni bir araştırma başlatıldı (Resim: 12 ). Lykos Va-
disi’ne bakan büyük bir düzlüğün sınırında yer almaktadır. Ayrıca vadiye 
doğru inen büyük kalker kanallardan birine bağlıdır. Yapılan ilk yayında14 
tekstil üretimi faaliyetleriyle bağlantılı olabileceği varsayımı yapılmıştır. Bu 
üretim faaliyetleri çok sayıdaki edebi ve epigrafik kaynaktan bilinmekteydi, 
ancak arkeolojik araştırmalarda belgelenmemişti. İşlevinin belirlenmesi için 
kazı çalışmasına başlandı. Alanın tamamı çok kalın ve sert kalker tabakasıyla 
kaplıdır. Bu nedenle kompresör kullanılarak kaldırılması gerekliydi. Özenli 
işçilik sergileyen yapı büyük traverten levhalarla yapılmış büyük bir havuz-
dur.

Kuzey tarafta yapılan sondajda pişmiş toprak bir döşeme tespit edildi. 
Havuz Roma Döneminde yapılmıştır. Erken Bizans Döneminde kapatma lev-
haları çıkartılarak doğu duvarı inşa edilmiştir. Bu dönemde havuz tarımsal 
faaliyetler için büyük bir su deposu olarak kullanılmış olabilir. Bir önceki 
dönemdeki işlevi henüz açıklığa kavuşmadı. Bununla birlikte üretim faali-
yetleri için kullanılmış olduğu açıktır. Hierapolis’in üretim faaliyetlerini ar-
keolojik açıdan daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

12 Prof. Dr. Anna Anguissola, Dr. Silvana Costa, Pisa Üniversitesi.
13 Prof. Dr. Grazia Semeraro, Dr. Francesco Meo, Corrado Notario, Salento Üniversitesi.
14 G. Scardozzi (ed.), Nuovo Atlante di Hierapolis di Frigia. Hierapolis di Frigia VII, Istanbul 2015, s. 97. 
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PHRYG NEKROPOLİSİ15

Geçen çalışma döneminin en büyük yeniliği kuzey tarafta yer alan Phryg 
nekropolisinin bulunmasıdır (Resim: 1, a). Territoryumun en eski kullanım 
dönemlerine ışık tutabilecek önemli bir yeniliktir. 2018 yılından itibaren he-
yetimiz, kentin kuzey girişinin yakınlarında Denizli Müzesi tarafından16 ya-
pılan kurtarma kazıları sırasında belirlenen alandaki çalışmaları üstlendi. Bu 
alan, Demir Çağında yakma yöntemiyle yapılan gömülerin yer aldığı mezar-
lık alanı tarafından kullanılmıştır. 

Müze kazıları sırasında taşlarla yapılmış yuvarlak alanların içinde küçük 
cistalar bulunmuştu. İki tanesinin içinde yakılmış kemiklerle doldurulmuş 
iki khytrai ve küçük kaplar yer almaktadır.

Kazının genişletilmesi, bir yolun bulunması gibi topografya için önemli 
ögelerin belirlenmesini sağladı (Resim: 13). Yanında büyük bloklarla yapılmış 
bir yapı bulunmaktadır, bir sınırlandırmaya ait olabilir (çevre duvarı). Ayrıca 
kremasyon (ustrinum) alanının kazısı yapıldı ve ölü yakılan odun yığını ile et-
rafına yayılan küllerle dolu bir çukur sisteminin belirlenmesi mümkün oldu 
(Resim: 14). Bir çukurdaki yanmış kemikler kenarlarda ısı değişikliğiyle bağ-
lantılıdır ve çukur içinde doğrudan yapılan kremasyonu düşündürmektedir. 
Ölü yakılan odun yığının yakınındaki küçük bir çukur kömür ile doludur 
ancak kemik yoktur. Paleobotanik örneklerin Salento Üniversitesi Paleobo-
tanik Laboratuvarı’nda yapılan analizleri17 ilk ilginç verileri ortaya çıkarttı: 
ölü yakılan odun yığınında incir ağacının odunu (Resim: 15) , kemiksiz olan 
çukurda ise çam ağacının odunu kullanılmıştır. Kremasyona bağlı karmaşık 
bir ritüel sistemi ana hatlarıyla belirlenmiş oldu; bir sonraki çalışma döne-
minde başlayacağımız antropolojik kalıntıların analizi ile birlikte daha fazla 
araştırılması ve daha iyi çalışılması mümkün olacaktır.

Malzemeler kronolojik olarak Demir Çağına tarihlenmektedir: Phryg kera-
miklerinin dışında küçük oinokhoai ve khytrai tipolojisi Ege kıyısı kentlerinin 
Doğu-Grek özelliklerine işaret etmektedir. Bununla birlikte gün ışığına çıkar-
tılan yapılar sistemi kesin karşılaştırmalar bulmanın zorluğunu göstermekte-
dir. Stratigrafik verilere dayanarak taştan yapılmış bir tümülüs varsayımı hariç 
tutulmaktadır, ancak yuvarlak yapılar toprak bir tümülüsü çevreliyor olabilir.

15 Prof. Grazia Semeraro, dr. Vito Giannico, Salento Üniversitesi
16 Kazı çalışmaları Müze arkeologları tarafından gerçekleştirildi, özellikle işbirlikleri için Elvan Al-

tıntaş, Meral Tarhan ve Birgül Çamoğlu Günaydın’a teşekkür etmek isterim.
17 Prof. Girolamo Fiorentino’ya yönetiminde gerçekleştirilen analizlerin ilk sonuçlarını bana ile  iği 

için içtenlikle teşekkür ederim.
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Oldukça farklı bir kontekst söz konusudur. 
Bu buluntuların öneminin çerçevesini belirtmek için Hierapolis toprakla-

rındaki Protohistorik Dönem buluntularının çok nadir olduğunun altı çizil-
melidir: tüm buluntular yüzey araştırmalarından gelmektedir ve kesin tarih-
lemeleri mümkün değildir. Roma kentinde sadece az sayıda Arkaik Döneme 
tarihlenen keramik bulunmuştur18.

Nekropolisin ait olduğu yerleşim, kuzey tarafta olasılıkla kent tarafından 
işgal edilmemiş dış kısımda aranmalıdır. 

Bununla birlikte kaynaklarda adı geçen Arkaik yerleşim –Kydrara- bu 
bölgeyle bağlantılıdır: Herodotos Lydia Kralı Kresos’un buraya, Lydia ve Ph-
rygia arasındaki sınıra bir stel diktirmiş olduğundan bahsetmektedir19.

TOPOGRAFYA ARAŞTIRMALARI
Araştırma konusu olan anıtlarla ilgili yoğun bir çalışma yürütüldü (To-

rino Politeknik ekibi)20. Metrik belgeleme, hızlı veri toplama imkanı sunan, 
konvansiyonel olmayan hava araçları (dron), mobil haritalama sistemleri, 
güçlü lazer tarayıcı yöntemi gibi teknolojilere dayanmaktadır.

2017-2018 yıllarında aşağıdaki alanlarda çalışmalar gerçekleştirildi:
- Apollon Kutsal Alanı Nymphaeumu.
- Boyama havuzları.
- Kuzey Nekropolis’in kuzey kısmı
- Triton Nympheumunun arkaya doğru yıkılmış duvarı 
- Aziz Philippus Martyrionu (Trimble V10 mobil haritalama sisteminin 

test edilmesi)
- Tiyatro 
Hierapolis haritasının güncellenmesiyle çizimler için kullanılan topoğra-

fik yükseltiler ağı genişletildi.
UTM WGS84 sisteminde coğrafi olarak bağlamak amacıyla kent ağına 

bağlı yeni kazı alanları da dahil olmak üzere bir dizi yükselti ağı projelendi-
rildi ve ölçümlendi. 

18 Phryg Dönemi için Bkz. D’Andria F. D’Andria, “Nature and Cult in the Ploutonion of Hierapolis before 
and after the Colony”, in C. Șimşek, F. D’Andria (eds.), Landscape and History in the Lykos Valley. Lao-
dikeia and Hierapolis in Phrygia, Newcastle upon Tyne 2017, s. 214. 

19 Edebi metinler ve Kydrara’nın yeri için Bkz. Ri  i 2017, s. 170
20 Prof. Antonia Spanò, Dr. Giulia Sammartano, Lorenzo Teppati Losè
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Yeni ağın ölçümü GPS tekniği aracılığıyla, Geomax GPS alıcıları kullanı-
larak gerçekleştirildi. 

Nymphaeumun lazer tarayıcıyla rölövesi yapıldı. Daha önceden (2004 
yılı) belirlenmiş topoğrafik ağ kullanılarak 100 adet kontrol noktası ölçüldü 
(UTM WGS84 koordinat sisteminde coğrafi olarak bağlanmış); kontrol nok-
talarının kullanımı yaklaşık 1 santimetrelik bir doğruluğu garanti etmektedir. 
Klasik mimari ölçeğe (1:50) göre üretim için uygun bir değerdir. Yapının mi-
mari bağlamı ve seviye farklılıkları dikkate alınarak, bu yapının tek bir nokta 
bulutunu oluşturmak için yaklaşık 45 tarama yapılması gerekli olmuştur.

Dört Pervaneli Dronla Fotogrametrik Uçuşlar 
Hierapolis’te RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) sistemleri fotogra-

metri kullanımı 2015 yılında sabit kanatlı dronla yapılan en alt nokta çekim-
leriyle başladı. Harita mühendisliği grubu Hierapolis arkeolojik sit alanının 
metrik belgelemesi için daha güncel başka teknolojiler kullanmaktadır: 2017 
yılı çalışmalarında dört pervaneli dronla uçuşlar gerçekleştirildi ve binaların 
dikey yapısının üç boyutlu modellemesinin doğru olarak hazırlanmasını ga-
ranti eden en alt nokta çekimleri ve eğik çekimler yapıldı. 

Bu tip uçuşlar, nymphaeum, Phryg yerleşimi ve diğer kazı alanları için de 
gerçekleştirildi.

Uçuşlar 1 santimlik zemin piksel çözünürlüğü elde edecek şekilde plan-
landı. Bu nedenle mimari ölçeğe uygun detay seviyesini garanti eden son 
derece hassas bir yöntemdir (1:100-200).

Önümüzdeki aylarda verilerin özenle hazırlanmasından sonra ulaşılacak 
olan sonuç, farklı araştırmalar ve uygulamalar için uygun temsil modelleri 
çıkartan çoklu sensör modelleriyle birleştirilerek elde edilen yoğun ve hassas 
üç boyutlu modeller üreten çeşitli işletim birimlerine sunulacaktır (örneğin, 
yapıların yeniden yapılanma ve yapım evrelerinin varsayımlarına dayanan 
modeller, statik değerlendirmeler ve jeosismik araştırmalar için şematik mo-
deller gibi).

 
JEOFİZİK VE YAPISAL ARAŞTIRMALAR
Padova Üniversitesi grubu21, Apollon Tapınağı ve ploutonion yakınların-

da jeoelektrik ve jeosismik araştırmalar yürütmüştür. Nymphaeum yapısı 

21 Prof. Dr. Rita Deiana, Dr. Jacopo Boaga Dr. Filippo Lorenzoni, Dr. Ma  eo Salvalaggio, Dr. Michele 
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üzerinde tahribat yapmayan analizler gerçekleştirdi. Yapıların stres altında 
(sismik olaylar gibi) dinamik davranışlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Ya-
pının “dinamik kimliğinin” saptanması çalışmasıdır. Araştırma, yüksek doğ-
ruluk ve hassasiyete sahip, yapının çevresel uyarımların bir sonucu olarak 
gösterdiği ivmelenmeleri (basit görsel incelemede gözlemlenemez) ya da dış 
zorlamalara verdiği cevabı kaydetme özelliğine sahip piezoelektrik ivme öl-
çerlerle yapının dinamik davranışını saptamaktadır.

İNCELEMELER VE ARAŞTIRMALAR 
Çeşitli gruplar, keramikten, antropolojik kalıntılara, yazıtlardan heykelt-

raşiye, mimari ögelere kadar malzemelerin incelenmesi çalışmalarını yoğun 
bir şekilde yürüttüler. 

Burada özellikle ploutonion buluntularıyla ilgili yapılan arkeozoolojik 
araştırmalarda22 kutsal alandaki fauna kalıntıları incelendi. Büyük bölümü, 
daha önceki analizlerin sonuçlarını doğrulayan kuş kemiklerinden oluşmak-
tadır. Bu veri son derece önemlidir, zira kaynaklarda anlatılan gazdan zehir-
lenen kuşları hatırlatmaktadır (Strabon).

En ilginç sonuçlar arasında deniz balığı kalıntıları sayılabilir. Ayrıca bir 
köpek iskeleti de tespit edildi. 

Özellikle Apollon Kutsal Alanı’ndan gelen mermer parçaların analitik in-
celemesinden söz etmek istiyorum23; çoğu küçük parça olarak elimize geçmiş 
olan 55 adet heykel belirlendi. Pergamon tipi Athena heykeline ait B Tapına-
ğı’nın önünde bulunmuş onlarca küçük parça saptandı.

Keramik çalışmaları arasında, kentin çeşitli noktalarında bulunan Geç 
Antik Dönem unguentariumlarından organik kalıntıların kimyasal analizleri 
için küçük örnekler alındı. Bu araştırmalar24 ilk sonuçlarını vermeye başladı. 
Bitkisel kalıntıların izleri belirlendi: sıvı liquidambar officinalis ve styrax (te-
davi amaçlı olarak balsam kıvamında kullanılmıştır). Hayvansal kökenli yağ 
asitlerine ait izler tespit edildi. Bu bize “enfleurage” tekniğiyle hazırlandığını 
düşündürmektedir25. Bu teknik Ortaçağda parfümlü yağların hazırlanmasın-

Secco.
22 Fauna incelemeleri 2017 yılında Prof. Jacopo De Grossi Mazzorin ve Claudia Minniti tarafından 

yürütüldü (Salento Üniversitesi)
23 Çalışma Prof. Caterina Mannino ve Dr. Vincenzo Ria tarafından yürütüldü.
24 Dr. Maria Valentina Aquilino.
25 M.V. Aquilino, F. Notarstefano, A. Salomone, G. Semeraro Content of stamped Late Roman Ungu-

entaria from Hierapolis of Phrygia. Molecular evidence of the actual use, Colloquia  Anatolica et  Aega-
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da kullanılmıştır. Hierapolis unguentariumları homojen bir tekniğe sahiptir ve 
olasılıkla tek bir üretim merkezinden gelmektedir. 

KÜLTÜR VARLIKLARINI TANITIM VE EĞİTİM ÇALIŞMASI
Mini Arkeoloji Eğitim Projesi 
2018 yılı çalışmaları sırasında Denizli Müzesi işbirliğiyle çocuklara yöne-

lik bir eğitim projesi başlatıldı. Program Pamukkale Mahallesi ‘Şehit Musta-
fa Uygun’ İlköğretim Okulu’nun işbirliğiyle gerçekleştirildi. 11 ve 12 Ekim 
günlerinde IV A ve IV B sınıfları öğrencileri öğretmenlerinin eşliğinde Hie-
rapolis sit alanını ve müzeyi gezdiler. Programda çeşitli etkinlikler öngörül-
dü. Çocuklar Hierapolis tiyatrosunun yakınında özel olarak hazırlanmış bir 
alanda arkeolojik bir kazının nasıl yapıldığını öğrendiler. Eser restorasyonu 
laboratuvarına katıldılar ve müzede eserlerin nasıl sergilediğini öğrendiler. 
Tüm etkinlikler devam eden bir kazı ve restorasyon çalışması çerçevesinde 
gerçekleştirildi böylece öğrencilerin görme olanakları oldu.

KONFERANSLAR VE YAYINLAR
Roma Türkiye Büyükelçiliği ve Türk Kültür Enstitüsü tarafından Yunus 

Emre Merkezi’nde, 13 Mart tarihinde, Türkiye’deki İtalyan çalışmalarıyla 
ilgili konferans dizisi çerçevesinde Hierapolisle ilgili bir konferans düzen-
lendi. 

27-28 Mart günlerinde Türkiye’deki Heyetler’le ilgili olarak İstanbul’da bir 
sempozyum düzenlendi. 30 ve 31 Mart tarihlerinde Roma La Sapienza Üni-
versitesi’nde Hierapolis sempozyumu gerçekleştirildi.

BAŞLICA YAYINLAR (2017-2019) 
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ea Congressus internationales Smyrnenses X, Unguentarium. A terraco  a vessel form and other 
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logy of Western Anatolia – EKVAM.
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BALATLAR KİLİSE KAZISI 
2018 YILI ÇALIŞMALARI 

Gülgün KÖROĞLU*

Sinop il merkezinde bulunan Balatlar Kilise olarak bilinen yapı kalıntısın-
daki kazı çalışmaları 2 Temmuz 2018 tarihinde başlamış, 18 Ağustos 2018 tari-
hinde sona ermiştir. 2018 yılı kazı çalışmalarına Bakanlık temsilcisi olarak Sam-
sun Müzesi uzmanı arkeolog Salih Kurudere eşlik etmiştir. Kazı çalışmaları TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 
Türk Tarih Kurumu ve Mehmet Kurukahveci tarafından desteklenmiştir.1

Balatlar Kilise olarak tanınan yapı kalıntısı Geç Roma Dönemine ait impa-
ratorluk hamamıdır. İnşa edildiği 2/3.yüzyıldan 20.yüzyıl ilk çeyreğine kadar 
kilise, manastır, mezarlık, seramik ve cam atölyesi olarak sürekli kullanıl-
mıştır. 2010 yılında başlayan kazılar sonucu Geç Roma Dönemi hamamının 
palaestra, caldarium (sıcaklık), tepidarium (ılıklık) ve frigidarium (soğukluk) gibi 
farklı birimlerine ait mekanları ortaya çıkarılmıştır.

2018 yılı kazı çalışmaları ağırlıklı olarak Roma hamamının soğukluk (fri-
gidarium) birimi olan XVI numaralı mekanda gerçekleştirilmiştir (Plan). Bu 
bölüm Erken Bizans Döneminde (5-7. yüzyıllar arası) mezarlık alanı olarak 
kullanılmıştır. 17. yüzyıl sonuna kadar hangi amaçla kullanıldığı ise bilinme-
mektedir. 18. yüzyıldan 20. yüzyıl ilk çeyreğine kadar geçen süreçte ise bu-
rada kurulmuş manastıra bağlı Sinop’un Rum Ortodoks Hıristiyan cemaati-
nin gömüldüğü bir mezarlık vardır. Frigidarium ve batısında kalan hamamın 
giriş bölümü olan vestibül, 13.yüzyılın ilk yarısında Selçukluların sur ve iç 
kaleyi onarım çalışmaları sırasında büyük ölçüde tahrip edildiği sikke bu-
luntularından anlaşılmaktadır. Özellikle bu mekanların duvarları ile yapının 
ana kanalının taşları sökülmüştür. Kanalın sökülmesi sırasında Erken Bizans 
dönemine ait döşeme mozaiklerinin bir bölümü tahrip olmuştur (Resim: 1). 

Büyük bir kısmı 2017 yılında IVr plan karesinde gün ışığına çıkarılan 8 
numaralı mozaik panonun kuzey ve güneyde kalan bölümlerini görebilmek 

* Prof. Dr. Gülgün KÖROĞLU, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, 
Sanat Tarihi Bölümü, Bomonti Yerleşkesi, Şişli-İstanbul/TÜRKİYE, gulgun.koroglu@msgsu.edu.tr
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amacıyla çalışmalara başlanmış ve IVp plankaresi açılmıştır. Çalışmalar her 
iki yönde birer metre genişliğinde dar bir koridor üzerinde devam edecek 
şekilde yürütülmüştür. 8 numaralı mozaik pano 3.50 x 2.00 m. ölçülerinde-
dir. 8 numaralı mozaik pano dikdörtgen biçimli bir alanı kapsamaktadır (Re-
sim: 2). Etrafını sarı ve kiremit rengi alternatif dizilmiş karelerden oluşan diş 
motifli bordür ile beyaz tesseralardan düz bir çerçeve bordür kuşatan alanın 
içi birbiriyle olarak düğümlü geçmelerle bağlanan toplam sekiz madalyona 
sahiptir. Mozaiğin zemini beyaz, madalyonların içi ise sarı taş tesseralarla dol-
durulmuştur. 7 madalyonun içinde karşılıklı birbirine bakar vaziyette güver-
cin, keklik, su tavuğu, kanarya gibi farklı kuş tasvirleri vardır. Üst sağdaki 
madalyonda bir yemlik ve yemliğe yönelmiş bir kumru görülür. Madalyonla-
rın ve düğümlü geçmelerin arasında, tam merkezde 4 taç yapraklı çiçek/haç, 
iki yanda ise vazo betimi kap tasvirleriyle süslenmiştir. Madalyonlar ile diş 
biçimli çerçeve arası ise badem biçimli süsleme elemanlarıyla dolgulanmıştır.

Bu panonun batısına bitişik olarak 0.66x0.47 m ölçülerinde 9 numaralı 
pano bulunmuştur. 9 numaralı panonun sadece geometrik desenli bordürle-
rinden bir bölümü gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 3).

Mozaik panonun kuzeyinde mozaik döşemeden daha geç bir tarihe ait 
1.30x0.75 m. ölçülerinde, 50 cm. yüksekliğinde devşirme malzeme ve düzenli 
olmayan moloz taştan örülmüş çamur harçlı, doğu-batı yönlü duvar parçası 
ortaya çıkarılmıştır. Taş örgününün hemen içinde mozaikli bir sıva parçası-
nın da bulunduğu dikkati çekmektedir. 

13. yüzyıl başlarında Selçukluların Sinop surlarını ve iç kaleyi onartmak 
için gerçekleştirdikleri tahribat 8 ve 9 numaralı mozaik panoların güneybatı 
kısmını büyük oranda yok etmiştir. Bu alanda, açmanın batı kesiti içine giren 
büyük boyutlu, dikdörtgen formlu bir taş blok ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca 
kanalın üst kısmını kapatan blok taşların alındığı ve alanın geniş bir şekilde 
tahrip edildiği anlaşılmaktadır. Açmanın taşların alınması sonucunda yaşa-
nan tahribat sonucunda batıya ve güneybatıya doğru eğim yaptığı görülmüş-
tür. 

IVp plankaresinin üst seviyelerinde, yüzey toprağının hemen altında Geç 
Osmanlı Dönemine ait Rum Ortodoks cemaate ait basit toprak mezarlar orta-
ya çıkarılmıştır. Mezarların çevresini tek ya da iki sıra halinde devşirme veya 
moloz taşlar çevirmekte, mezarların üzerini ise yassı taş plakalar kapatmak-
tadır. Başları batıya doğru gelecek şekilde yatırılmış iskeletlerin başının ya-
kın çevresinde başka kafatasları olduğu da görülmüştür. Diğer kemikler ise 
iskeletin ayak kemikleri civarında karışık bir şekilde toplanmıştır. Her yaş-
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tan birey mezarlara gömülmüştür. Aynı aileden olduğu anlaşılan bireylerin 
aynı mezar çukuruna gömülmesi Balatlar mezarlığında sıklıkla uygulanan 
bir gelenektir. Ölen bireylerin kıyafet, ayakkabı ve diğer aksesuarlarıyla bir-
likte gömüldükleri günümüze ulaşan buluntulardan anlaşılmaktadır. Gömü 
hediyesi olarak cam şişe, bardak, kandil, pişmiş toprak çanak ya da kaselerin 
de mezarlara bırakıldıkları görülmektedir.

18-20. yüzyılın ilk çeyreği arasında İncedayı Mahallesi’ndeki mezarlığın 
yanı sıra Balatlar Kilisesi’nin yakın çevresindeki mezarlık alanı yoğun bir şe-
kilde kullanılmıştır. Yeni mezarlar açılırken eski mezarların tahrip edildikleri 
dikkati çekmektedir. 

XVI numaralı mekanda yüzey toprağının -0.5 ile -1.5 m. derinde Geç Os-
manlı Dönemi mezarlığının kaldırılmasından sonra içinde tonoz ve duvar-
lara ait taşlar olan, bol kireç, kum harçlı sıva, tuğla ve kiremit parçaları olan 
molozdan oluşan tabakanın kaldırılmasından sonra frigidariumun orijinal ta-
banına ulaşılmıştır. Frigidariumun kuzey kesiminde (IVl plankaresi) dairevi 
bir şekilde tabana oyulmuş 3 adet çöp çukuruyla karşılaşılmıştır. Çukurlar 
Geç Osmanlı Dönemine ait olup, içlerinden hayvan kemiklerinin yanı sıra ye-
şil sırlı Çanakkale işi seramik parçaları da ele geçirilmiştir. Eski dönemlerde 
bu tür çukurların sadece çöp çukuru olmadığı aynı zamanda tuvalet için de 
kullanıldığı bilinmektedir. Alanın mezarlık olarak kullanıldığı 18.yüzyıldan 
önceki yıllarda sivil yerleşim için kullanılmış olması mümkündür (Resim: 4).

Üst seviyelerdeki yerleşimin çöp çukurlarından biri frigidariumun tabanı-
na geç 6 ya da 7. yüzyıl ilk yarısında açılan tonozlu mezarının batısına denk 
gelmiş ve batı duvarının yıkılmasına neden olmuştur. 2018 yılının en önemli 
buluntusu olan dikdörtgen biçimli, beşik tonozlu mezarın duvarları ve to-
nozu tuğla ile örülmüştür. Bu mezarın benzerleri IVf ve IVj plan karelerinde 
bulunur. 2014 ve 2017 yılı kazılarında gün ışığına çıkarılan 9 adet tonozlu me-
zarla çağdaş olup geç 6-7. yüzyıl ilk yarısına tarihlenir. Mezara giriş doğu ke-
simdeki kare biçimli açıklıklardan olup, bu açıklığı yassı büyük bir taş kapat-
maktadır. Kapak taşı mezarın tahrip edildiği dönemde içine düşürülmüştür. 
Mezardan genç yaşta ölen bir erkek bireye ait iskelet çıkarılmıştır (Resim: 5).

XVI numaralı mekan IVn plankaresinde gün ışığına çıkarılan Mezar 1’de 
iki adolesan, çok sayıda bebek ve farklı yaşlarda çocuğa ait iskelet bulunmuş-
tur (Resim: 6). Parçalar halinde bulunan 2 adet cam bilezik, 2 adet halkası 
boncuklu bronz küpe, bebeklerden birinin boyun ve çene kemikleri üzerine 
yapışmış durumda bronz haç sarkaç ve 1 adet bronz kanca gelen buluntular 
arasındadır (Resim: 7). 
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Frigidariumun güney kesimini oluşturan alanda Geç Helenistik-Erken 
Roma Dönemine ait olması mümkün birbirine kurşun kenetlerle bağlanmış 
büyük taşlardan oluşan bir döşeme vardır. Roma hamamı inşa edilirken bu 
zemin kullanılmıştır. IVo plankaresinde devam eden seviye indirme çalışma-
larında stylobatın bir kot üzerinden gelen kalın Horasan harçlı içinde tuğla 
kırıkları, kum ve kireç harç olan taban üzerinde iki mezar ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 8). Mezar 23’te iki birey bulunmakla birlikte mezardan herhangi bir 
buluntuya rastlanmamıştır. 22 numaralı mezar ise kazı sezonu boyunca açı-
lan diğer mezarlardan biçim açısından farklılık göstermektedir. Tek sıra taşla 
etrafı kuşatılmış antromorfik mezardan fresk parçaları dışında herhangi bir 
buluntu elde edilememiştir. Bu alanda Roma Dönemi frigidariumunun taban 
seviyesi mezarlar yapılırken korunmuştur. 

 X numaralı mekan, Balatlar’daki Roma hamamının palaestrasıdır 
(Resim: 9). 2018 yılı kazılarında Roma Dönemi zemin seviyesine ulaşılmak 
istenerek a1, a2, a3, b1, b7, b8 ve c,1, plankarelerinde ilk kez kazı çalışma-
ları gerçekleştirilmiştir. Bu büyük salonun duvarlarında dışa açılan kemerli 
geçişler olup, daha sonraki dönemlerde bu geçişler genişletilmiştir. Bu me-
kanda Roma Dönemi zeminini kaplayan yüzey toprağının hemen altında 
Geç Osmanlı Dönemine ait basit toprak mezarlar saptanmıştır. Her yaş ve 
cinsiyetten bireyin baş batıya, ayaklar doğuya doğru gelecek şekilde yatırıldı-
ğı mezarlarda sırasıyla aynı aileden olduğu düşünülen çok sayıda birey gö-
mülmüştür. Mezarlara giysi, ayakkabı ve diğer aksesuarlarıyla gömüldükleri 
günümüze ulaşan buluntulardan anlaşılmaktadır (Resim: 10). 

Balatlar yapı kalıntısının güney sınırında bulunan IVu olarak adlandırı-
lan açmada 2017 yılında başlayan çalışmalar 2018’de güneye doğru genişle-
tilerek devam etmiştir. Çalışmanın amacı hamamın güney sınırını bulmaktı. 
Bu kapsamda gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda yüzey toprağının 
hemen altında doğu-batı doğrultunda üç adet kanal belirlenmiştir (Resim: 
11). Kanallardan ikisinin üstü taş levhalarla kapatılmıştır. IVu da bulunan 
kanal düzenlemesi Geç Osmanlı dönemi mimarisine dahil alt yapı sistemiyle 
ilişkili olup doğu kesiminde görülen tahrip izinin de bunu doğruladığı belir-
tilmiştir. Kanal-1 olarak adlandırdığımız doğu-batı doğrultulu kanalın doğu-
dan batıya doğru 8.50 m.lik kısmı açığa çıkarılmıştır. Kanal temelinin moloz 
taş ve Horasan harcı ile sağlamlaştırıldığı, kanalın yan duvarları örüldükten 
sonra üstünün yassı taş ve tuğla parçaları ile kapatıldığı anlaşılmıştır. Kana-
lın dış boyutları 0.50 m. genişliğinde ve 0.45 m. yüksekliğinde olup kanalın iç 
ölçüleri 0.20-0.25 m. genişliğinde ve 0.30 m. yüksekliğindedir. Kanal-1’in 4.80 



..............................................................................................................  231

m. güneyinde, 45.60 m. seviyesinde Kanal 1’e benzeyen kapalı bir kanal daha 
bulunmuştur. Kanal-2 olarak adlandırdığımız doğu-batı doğrultulu kanalın, 
harç dolgulu olarak moloz taşlardan basit bir işçilikle yapıldığı anlaşılmıştır. 
Batıya doğru eğimli olan Kanal-2’nin üstü yassı taşlarla ve tuğla parçaları ile 
kapatılmış, dış ölçüsü 0.50 m. genişliğe ve 0.45 m. yüksekliğe, iç ölçüsü 0.16-
0.20 m. genişliğe ve 0.16-0.20 m. yüksekliğe sahiptir. Kanal-2’nin içi yukarı-
dan aşağıya doğru daralan bir forma sahiptir. Kanal-2 temelinin moloz taş 
ve Horasan harcı ile sağlamlaştırıldığı, yan duvarlarının örüldükten ve içine 
pişmiş topraktan yarım künk yerleştirilip içi kalın bir kireç harcı ile sıvandık-
tan sonra üstü yassı taş ve tuğla parçaları ile kapatılmıştır. Kanal-2’nin içi Ka-
nal-1’e göre daha dar ve su sızdırmaması için daha kalın bir kireç harcı ile sı-
vanmıştır. Kanal-2, açmanın batı sınırına kadar 8.80 m. kadar takip edilmiştir. 
Açmanın güneydoğusunda 45.02 m. kotunda, 1.40x1.10 m. boyutlarında ve 
0.55 m. derinliğinde Kanal-2’yi kesen basit bir çöp çukuru bulunmuştur. Çöp 
çukurunun içinden çok sayıda farklı dönemlere tarihlendirilebilecek seramik 
parçalar, iki adet lüle parçası, içinde kırmızı boya kalıntılarının olduğu geç 
döneme tarihlendirilen küçük cam şişe, cam ve kemik parçaları çıkarılmıştır.

Kazı alanının kuzeybatı kesiminde kalan, hamamın palaestrası olduğu dü-
şünülen X numaralı mekanın batısında, XV numaralı mekan olarak adlandır-
dığımız dörtgen planlı mekanda 2018 yılında küçük bir çalışma yapılmıştır 
(Resim: 12). Roma Dönemindeki işlevi bilinmemekle birlikte doğu ve kuzey 
duvarları içine yerleştirilmiş pişmiş topraktan tütek /künklere dayanılarak 
burasının Geç Roma Dönemi hamamının ısıtılan bir mekanı olduğu anlaşıl-
mıştır. Kuzey duvarında kemerli bir geçiş mevcut olup mekan kilise ve me-
zarlık olarak kullanılırken bu kemerin içi doldurularak kapatılmıştır. Erken 
Bizans Döneminde kilise ve gömü alanı olarak kullanıldığını gördüğümüz 
mekanın tarihini mezarlarda ele geçirilen küçük buluntulara dayandırarak 
tarihlemekteyiz. 2017 yılında XV numaralı mekanın kuzey duvarının iç tara-
fında doğu-batı doğrultusunda belirli aralıklarla sıralanan Erken Bizans Dö-
nemine ait 4 adet mezar (c10-c11) gün ışığına çıkarılmıştı. 2018 yılında da c10 
plankaresinde üzerinde yassı kayrak taşlarından kapak taşları kullanılmış 
olan yeni bir mezar açılmıştır. 
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Plan: Balatlar 2018 plan.

Resim 1: SBK 2018 hava fotoğrafı.
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Resim 2: 8 Numaralı mozaik.
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Resim 3: 9 Numaralı mozaik pano.
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Resim 4: XVI numaralı mekandaki çöp çukurları ve mezar.

Resim 5: XVI Numaralı mekandaki mezar ve batısında-
ki çöp çukuru.
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Resim 6: XVIn Plankaresi, Mezar 1.

Resim 7: IVn Plankaresi 1 numaralı mezardan bronz takılar.
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Resim 8: XVI Numaralı mekanın güney kesimindeki mezarlar.

Resim 9: X Numaralı mekan.



238     ............................................................................................................

Resim 10: X Numaralı mekan a1 plankaresinden mezar.
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Resim 11: IVu Plankaresinden kanallar.

Resim 12: XV Numaralı mekan.
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GAZİANTEP DOĞANPINAR BARAJI/ 
DEDE HARABELERİ

2018 KURTARMA KAZILARI ve KAPANIŞ RAPORU 
(2016-2018) 

Gülriz KOZBE* 
Akarcan GÜNGÖR

1. GİRİŞ
Dede Harabeleri kazıları, Gaziantep İli, Oğuzeli İlçesi sınırlarında yürü-

tülmekte olan Doğanpınar Barajı Kurtarma Kazıları projesi kapsamında Prof. 
Dr. Gülriz Kozbe’nin bilimsel danışmanlığı ve Gaziantep Müzesi Müdürlü-
ğü’nün başkanlığı1 altındaki bir ekip ile2 21 Ekim 2016 tarihinde başlamış3; 
28 Eylül 2018 tarihinde ise son bulmuştur. Bu doğrultuda gerçekleştirilen 
çalışmalarda nihai sonuçlara ulaşılmış ve kırsal yerleşim kimliğini yansıtan 
önemli sonuçlar elde edilmiştir.

2. DEDE HARABELERİNİN COĞRAFİ KONUMU
Dede Harabeleri yerleşimi, Gaziantep il merkezinin güneydoğusunda yer 

alan Oğuzeli İlçesi’ne bağlı Belören Köyü sınırları içerisinde yer almaktadır. 
Oğuzeli ilçe merkezine 13 km. mesafede olan yerleşim alanı Tilbaşar Ovası’nı 

*  Prof. Dr. Gülriz KOZBE, Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Raman Kampüsü 72100 
Batman/TÜRKİYE, gkozbe@yahoo.com

 Öğr. Gör. Akarcan GÜNGÖR, Batman Üniversitesi, Sason M.Y.O., Eser Koruma Bölümü, 72100 
Batman/TÜRKİYE, akarcangungor@gmail.com

1 Söz konusu kurtarma kazılarının gerçekleştirilmesi için gerekli izni sağlayan TC Kültür Turizm 
Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 20. Bölge Müdürlüğü-Kahramanma-
raş üzerinden maddi destek sağlayan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne ve Müze Müdürlüğü 
şahsında kazıların gerçekleşmesi adına her türlü kolaylığı gösteren tüm Gaziantep Müzesi perso-
neline çok teşekkür ederiz.

2 Arkeologlar: Öğr. Gör.. Akarcan Güngör (Batman Üniversitesi), Öğr. Gör.. Eyüp Caner (Batman 
Üniversitesi) Arkeolog: Yunus Akgün, Habip Uçar, Tarık Günce, İlyas Çetinkaya, Duygu Caner, 
Soydan Bakış, Osman Özbey, Coğrafyacı: Aladdin Al, Sanat Tarihçisi: İbrahim Çakmak, Emrah Çe-
lebi, Medeni Kahraman’ın yanı sıra ağırlıklı olarak Batman Üniversitesi Sanat Tarihi, Arkeoloji ve 
Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümleri öğrencilerinin oluşturduğu tüm ekibe projenin 
gerçekleşmesi adına göstermiş oldukları yoğun çaba ve emekleri için teşekkür ederiz. 

3 Kozbe-Caner 2019.
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sulayan, Fırat’ın kolu Sacır Suyu’nun 1 km. güneyindeki sulak arazinin mer-
kezinde yer alan doğal bir kayalık üzerine kurulmuştur (Harita: 1; Resim: 1). 
Yerleşim alanı ve çevresi, iklim ve toprak özellikleri ile zengin bir ziraat alanı 
olan Tilbaşar Ovası’nın doğu yönündeki son düzlük alanını oluşturmaktadır.

3. DEDE HARABELERİ KAZILARI ve STRATİGRAFİSİ
2016-2017 kazı sezonlarında yerleşim alanında beş ayrı kültür tabakasının 

olduğu tespit edilmiş ve Geç III, Geç II, Geç I Tabakaları olarak adlandırılan, 
M.S. 2.-7. yüzyılları kapsayan tabakalarda nihai sonuçlara ulaşılmıştır. 2018 
kazı sezonunda ise Erken II ve Erken I Tabakaları olarak adlandırılan ve M.Ö. 
4. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyılın başlarını kapsayan tabakalarda kazı çalışmala-
rı gerçekleştirilmiş ve buralarda da nihai sonuçlar elde edilmiştir. 2018 kazı 
sezonunda yerleşim alanının güney sınırını tespit etmek amacı ile bir dizi 
sondaj çalışması gerçekleştirilerek yerleşimin güney sınırı da belirlenmiştir. 
Bu çalışmaların yanı sıra 2018 sezonunun önemli bir bölümünü yayına yöne-
lik çalışmalar ile restorasyon ve konservasyon çalışmaları oluşturmuştur. Bu 
doğrultuda konservasyonu tamamlanmış olan sikkeler ışığında tabakalara 
ait tarihlemeler güncellenmiş ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilmiştir.

4. DEDE HARABELERİ GEÇ DÖNEM TABAKALARI
Geç III- Geç II Tabakaları
Geç III ve Geç II tabakaları yerleşimin en geç döneminde iskân görmüş 

tabakalarıdır. Geç III Tabakası, tarımsal faaliyetlerden ötürü yakın zamanda 
büyük bir tahribata uğramıştır. Bu tabakanın 1990’lı yıllarda araziyi düzleş-
tirmek ve taştan arındırmak için iş makinaları ile tıraşlanmış olduğunu köy 
halkı ve muhtarının beyanları doğrultusunda öğrenmekteyiz. Bu tahribat 
esnasında açığa çıkan eserlerin Dede Harabeleri’nin yakınındaki bahçelerde 
kullanıldığı da belgelenmiştir. Bu sebepler Geç III tabakasıddnı anlayabilme-
miz için engel teşkil etse de mevcut veriler ve Geç II mimarisi önemli ipuçları 
vermektedir. Geç III ve Geç II Tabakaları, 5. yy sonlarından 7. yy sonlarına 
kadar iskân görmüş; çağdaş sayılabilecek nitelikte tabakalardır. Bunun temel 
sebebi yerleşimin hareketli bir fay hattı üzerinde yer alması ve bu yüzyıllar 
içerisinde yaşanmış olan yıkıcı depremlerdir. Bu depremler yakın zamanda 
yapılan araştırmalar ve antik kaynaklar referans alınarak doğrulanmıştır. MS 
6. yy içerisinde Antakya merkezli birçok deprem gerçekleşmiş ve etkileri Ur-
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fa’da dahi yıkımlara sebep olmuştur4. Depremler yerleşimde kısa süreli bir 
tabakalaşmanın oluşmasına sebep olmuştur ve Geç III Tabakası’ndaki yapı-
lar, Geç II Tabakası mimarisini oluşturan duvar ve temellerin üzerine aynı 
planda inşa edilmişlerdir. Yerleşim merkezinin tahrip olmasından ötürü Geç 
III Tabakası ile ilgili verileri, Dede Harabeleri’nin kuzey, güney ve batı sınır-
larındaki alanlardan elde etmekteyiz. Geç III Tabakası mimarisini günümüze 
dek kısmen korunagelmiş şarap işlikleri, bunlara bağlı yapılar (Resim: 2) ile 
bir adet horreum (depo) binasının temelleri oluşturmaktadır (Resim: 3). 

Geç II Tabakası’nın olası bir depremle yıkılmış olduğunu ve Geç III Taba-
kası’nın bu tabaka üzerine aynı planda inşa edildiğini bahsetmiştik. Geç II 
Tabakası, mimari plan açısından yerleşimin en korunmuş tabakasıdır. Geç III 
Tabakası’nın Geç II Tabakası temel ve duvarlarını kullandığı gibi bu tabaka 
mimarisi de Geç I Tabakası mimarisine ait duvar ve temelleri de temel olarak 
kullanmış ve yapılar Geç I Tabakası ile çoğu alanda aynı planda inşa edilmiş-
tir (Resim: 4). Yerleşim sınırlarının kademeli olarak genişlediğini ve Geç III 
Tabakası’ndan sonra en geniş sınırlara sahip olan tabakanın Geç II Tabakası 
olduğu anlaşılmıştır. Geç II Tabakası’nda şarap işliği ve şarap işliklerine dair 
herhangi bir iz bulunmamıştır. Geç II Tabakası daha çok ağırşak, Pompei tipi 
hazneli değirmen ve evsel üretime dönük zeytinyağı pres taşları (Resim: 5) 
ile pres ağırlıklarını bünyesinde barındırmaktadır. Köylüler tarafından taşı-
nan ve alanda kazılarda çıkan buluntular göz önüne alınacak olursa bu ta-
bakada dokumacılık ve hayvancılığın yanı sıra tahıl ve zeytinyağı üretimi-
ne dayalı tarımsal faaliyetlerden söz etmek mümkündür. Geç III ve Geç II 
Tabakası’nın ortak özelliklerinden biri de çatı kiremitlerinin kullanılmasıdır. 
Dede Harabeleri Geç I ve Erken Dönem tabakalarında ise çatı kiremitlerinin 
kullanılmadığını görmekteyiz.

Geç III- Geç II Tabakaları Seramikleri
Dede Harabeleri Geç III ve Geç II Tabakaları’nın ana mal gruplarını, M.S. 

1. yy. ile M.S. 7. yy. gibi geniş bir zaman aralığında güncelliğini korumuş 
popüler bir mal grubu5 olan kırmızı astarlı Roma seramiği (Çizim: 1), Kuzey 
Suriye ve Orta Fırat Bölgesi’nde karşımıza çıkan ve 6.-7. yy. içerisinde olduk-
ça yaygın bir kullanıma sahip olan Kuzey Suriye boyalı amforaları6 (Çizim: 

4 Sbeinati v.d. 2005.
5 Hayes 1972.
6 Vokaer 2013. 
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2) ile Kuzey Suriye’de Androna kazılarında benzer örneklerini saptadığımız 
tarak bezemeli amforalar oluşturmaktadır7. M.S. 6.-7. yy.lara tarihlediğimiz 
Dede Harabeleri kırmızı astarlı Roma seramiği, Kuzey Suriye ve Doğu Ak-
deniz’de yoğun kullanım görmüş olup; Dede Harabeleri yerleşimine en ya-
kın yerleşmeler olan Tarsus/Gözlükule ve Antiokheia’da benzer örneklerini 
görmek mümkündür8. Bu mal gruplarının yanı sıra yabancı literatürde brittle 
ware olarak bilinen pişirme kapları (Çizim: 3), yine günlük kullanıma yönelik 
krem astarlı mallar ile devetüyü astarlı mallar, söz konusu tabakaların diğer 
seramik gruplarını oluşturmaktadırlar. Bu tabakalarda açığa çıkan sikkeler 
ışığında bu mal grupları, M.S. 5. yy. sonları ile 7. yy. sonları arasına tarih-
lendirilebilinir. Ancak tarak bezemeli amforalar grubu, Geç III Tabakası’ndan 
ziyade yoğun olarak Geç II Tabakası’nda açığa çıktığı için Kuzey Suriye bo-
yalı amforalarından daha erken bir tarihte, 5. yy.ın sonları ile 6. yy. içerisinde, 
kullanılmış olmalıdırlar. Daha sonra Kuzey Suriye boyalıları ile birlikte kul-
lanılmaya devam etmiştir.

Geç I Tabakası
Geç I Tabakası, Geç II Tabakası’nın altında gözlemlenebilen duvar hatları 

izlenerek açığa çıkarılmıştır. Geç II ve Geç III Tabakaları’na göre daha dar 
sınırlara sahip olan Geç I Tabakası, yerleşimin merkezi kesimlerini kapsayan 
E19-20-21-F19-20-21-G19-20-21 açmalarında gözlemlenmiştir. Geç I Tabakası, 
Geç III ve Geç II mimarisine göre daha planlı ve daha dayanıklı geniş du-
varlara ve temellere sahiptir. Geç II ve Geç III tabakalarında açığa çıkarılan 
mimariler plan olarak Geç I Tabakası’ndan itibaren kullanılan duvar ve te-
melleri takip ederek inşa edilmiş olup plan açısından benzerlik gösterirler. 
Geç I Tabakası mimarisinin erken dönem mimarisi ile gerek plan gerekse tek-
nik açıdan hiçbir benzerliğinin olmadığı tespit edilmiştir. Geç I Tabakası’nın 
karakteristik özelliği, çatı kiremiti (tegula) ve imbrekslerin kullanılmamış ol-
masıdır. Bu tabaka, Geç II ve Geç III Tabakası tarafından oldukça fazla tahrip 
edilmiş ve bir kısım yapı malzemesi devşirilerek tabakaya zarar verilmiştir. 

Geç I Tabakası Seramikleri
Dede Harabeleri yerleşiminin Geç I Tabakası’na ait ana mal grubunu, 

Terra Sigillata Seramikleri oluşturur (Çizim: 4). Terra Sigillata mal grubu, 

7 Mango 2002.
8 Adak-Adıbelli 2006.
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M.Ö. 2. – M.S. 3. yy. aralığında kullanım görmüştür9. Bölgede Doğu Sigilata 
olarak adlandırılan mal grubu, Dede Harabeleri yerleşiminin bulunduğu 
bölgeyi de kapsayan Doğu Akdeniz, Suriye ve Anadolu’nun güneydoğu-
sunda yerel anlamda üretilmiş ve yoğun kullanım görmüştür10. Geç III ve 
II tabakalarına oranla daha az rastlanmakla birlikte brittle ware seramikle-
rinin yanı sıra kırmızı astarlı Geç Roma seramikleri de Geç I’in diğer mal 
gruplarını temsil etmektedirler. Ele geçirilen sikkeler doğrultusunda Geç 
I seramikleri, M.S. 2. yy. sonu ile 5. yy.ın ilk çeyreği arasına tarihlediğimizi 
söylemek mümkündür.

5. DEDE HARABELERİ ERKEN DÖNEM TABAKALARI
Erken II Tabakası
Geç I Tabakası’nın E20-E21-F19-F20-F21 açmalarında tamamen ortaya çı-

karılmasıyla Dede Harabeleri’nde daha erken tabakaların varlığı tespit edil-
miş ve bunları anlamak için Geç I Tabakası’na ait mimari kalıntılar belge-
lenerek kaldırılmıştır. Erken II Tabakası yerleşimin çekirdek bölgesi olarak 
düşündüğümüz E20-E21-F19-F20-F21 açmalarda gözlemlemiştir. Erken II 
Tabakası’nın D19-20-21-22-23 açmalarını da kapsadığı, lokal olarak yüzlek 
vermiş olan kireçtaşı ana kaya üzerinde yer aldığı ancak ana kaya üzerindeki 
mimarinin bir üst tabaka tarafından tamamen kaldırılarak yok edilmiş oldu-
ğu gözlemlenmiştir. 

Tahribata rağmen tabakanın mimari özelliklerini ve tabakayı tanımlaya-
bilecek düzeyde veriye ulaşılabilmiştir. Erken II’ye ait duvar ve temel geniş-
likleri 0.80 m.den başlamakta olup bazı duvarlar 1.0 m. genişliğe kadar ulaş-
maktadır. Geç tabakalara göre daha düzgün işçiliğe sahip olan duvarların 
statik kaygı doğrultusunda daha enli inşa edildiği görülmektedir. Mekânları 
oluşturan duvar hatlarında geç tabakalara göre simetrinin ön planda oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Buna göre yapılarda statik kaygının ön planda 
olmasından ve simetri açısından estetiğin geç dönemlere göre belirgin bir 
yerinin olduğundan bahsedebiliriz. Mekânlar, 7-39m2 aralığında ölçülere sa-
hiptir. Temel seviyesinde korunan yapılar dikdörtgen planlıdır. E20 ve E21 
açmalarındaki yapılar, merkezi konumundaki I No.lu Avlu etrafında inşa 
edilmiştir. E20 Açmasında 4 No.lu Duvarın kuzey bölümünde ve 2 No.lu 

9 Tekocak 2017.
10 Zoroğlu 2003.
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Duvardaki kapı açıklıklarıyla mekânlar arası geçiş sağlanmaktadır. Diğer 
mekânlara ait kapı girişlerinin olmayışı bir deprem ve hemen sonrasında 
geç tabakada gerçekleştirilen inşa faaliyetlerinden kaynaklanıyor olmalıdır. 
Eken II Tabakası mimarisinde kullanılan taşların kireçtaşı olduğu; geç taba-
kalarda ise erken tabakalarda kullanılmadığını bildiğimiz bazalt taşlarının 
kullanıldığı tespit edilmiştir. Duvarları oluşturan taşlar arasında tutucu bir 
harç izine rastlanılmamış olup yoğun topraktan dolayı kerpiç harç kullanı-
larak örüldüğü düşünülmektedir. Erken II yapılarında Geç I Tabakası’nda 
olduğu gibi çatı kiremitleri kullanılmamıştır. Ayrıca Erken II Tabakası’nda 
zeminlerin daha geç dönem örneklerine nazaran daha büyük taşlarla döşen-
diği görülmüştür.

Erken II Tabakası Seramiği
Erken II Tabakası’nın ana seramik mal grubunu, Megara kâseleri (kalıp 

yapımı kâseler) oluşturmaktadır (Çizim: 5). Kalıp yapımı kâselerin ilk olarak 
M.Ö. 4. yy. sonlarına doğru üretilmeye başlandığı ve M.Ö. 86 yıllarına kadar 
kullanım gördüğü öne sürülmektedir 11. Doğu Akdeniz’de ise M.Ö. 1. yüzyı-
lın sonlarına kadar Tarsus ve Antakya’da üretiminin devam ettiği bilinmek-
tedir12. Bu doğrultuda Dede Harabeleri kazılarında ele geçirilen kalıp yapımı 
kâseler, Erken II Tabakası’nda tespit edilmiş olup yoğun olarak kullanılmış 
olmalıdır.

Erken I Tabakası
Erken I Tabakası, Dede Harabeleri yerleşiminin ilk iskân gördüğü dönemi 

kapsamaktadır ve iki evreye sahiptir. E19-E20-E21-E22-F19-F20-F21 açmala-
rını kapsayan Erken I, Erken IB ve Erken IA olarak adlandırılan her iki evre, 
çağdaş niteliktedir ve mal grupları aynıdır. Duvar genişliklerinin fazla olma-
sı ve mevcut temel derinlikleri, yapıların inşasında statik kaygı doğrultusun-
da önlemler alındığının göstergesidir. Ayrıca yapılarda plan olarak simetriye 
dikkat edilmiş olup temel ve duvar taşları özenli bir şekilde bir araya getirile-
rek yapıya görsellik kazandırılmış olmalıdır. Erken IB, Erken IA Tabakası’nı 
oldukça fazla tahrip etmiş olsa da yer yer açılan sondajlarda Erken IA evresi-
nin izlerine rastlanılmıştır. 

11 Rotroff  1982.
12 Çorbacı 2007.
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Erken IB Tabakası
Erken IB tabakasının en dikkat çekici yapısı E19-E20-F19-F20 açmalarını 

kapsayan, 114 m2’lik büyüklüğe sahip 1 No.lu Kompleks Yapı’dır (Resim: 6). 
Mimari kalıntılardan bu yapının, 4 mekândan oluştuğu düşünülmektedir. 
Kompleks Yapı, kare planlı olup yaklaşık 28 m2 olan her bir mekânı da kare 
planlıdır. Üst katların tahribatı nedeniyle Kompleks Yapı’nın kuzey bölümü 
korunamamıştır. Bu yapıya ait duvar ve temeller, 1.22 m. genişliğe sahiptirler. 
Temel seviyesinde korunmuş olan yapıya ait herhangi bir zemin tespit edile-
mezken temel taşları ortalama 5 sıra halinde örülmüştür. Yapının güneybatı 
köşesindeki taş temeller, Erken IA Tabakası’na ait yapının temel seviyesinin 
alt koduna kadar indirilmiştir. Bunun temel sebebi, Erken IA’ya ait yapının 
sonradan çöp çukuru olarak kullanılmış olması ve içerisinin kül gibi gevşek 
malzeme ile dolu olmasıdır. Erken IB Tabakasına ait 1 No.lu Kompleks Yapı 
inşa edilirken bu kül tabakası tamamen kaldırılmış ve temeller 12 taş sırasıy-
la ana toprağa ulaşıncaya kadar indirilmiştir.

Erken IB Tabakası’na ait bir diğer yapı, sınırları kısmen gözlemlenebilen, 4 
mekândan oluşan ve E21, E22, F21ve F22 açmalarını kapsayan 2 No.lu Komp-
leks Yapı’dır (Resim: 6). 2 No.lu Kompleks Yapı, yaklaşık olarak 200 m2’dir. 
Daha geç dönem tabakaları tarafından gerçekleştirilen tahribatlardan dolayı 
duvar taşları temel seviyesinde korunan komplekse ait herhangi bir in-situ 
buluntu ele geçmemiştir. Lokal olarak III No.lu Mekân içerisinde iki alanda 
zemin gözlenmiştir. Yapıya ait duvar ve temellerin kerpiç harçla tutturul-
muş olduğu düşünülmektedir. Temel duvarları 80-110 cm. arasında genişliğe 
sahiptir. Temellerin daha alt kotlarında iri taşlar kullanılırken üst yüzeyleri 
küçük taşlarla kaplanmıştır. Temel yüzeyi kerpiç blokların oturtulması için 
teraziye getirilmiş olmalıdır. Buna karşın herhangi bir kerpiç izine rastlanıl-
mamıştır. Kompleks Yapı planının, geç tabakalarla karşılaştırıldığında daha 
simetrik ve düzenli tasarlandığı gözlemlenmiştir. Kompleks yapıya ait I 
No.lu Mekân iki kapı açıklığına sahip olup; hem III No.lu, hem de IV No.lu 
Mekân’a bağlanmaktadır. Muhtemel ana girişi, I No.lu Mekân içerisinden III 
No.lu Mekân’a geçiliyor olmalıydı. Kompleks yapının en büyük mekânı ise 
III No.lu Mekândır. IV No.lu Mekân ise dışardan komplekse girişin sağlandı-
ğı merkezi bir birim niteliğindedir.

Erken IA Tabakası
Dede Harabeleri Erken IA Tabakası, yerleşim alanının en erken dönemi-

ni kapsamaktadır ve belirli alanlarda açılan sondaj çalışmaları ile tespit edi-
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lebilmiştir. Bu tabaka, yerleşimin ilk çekirdek merkezini oluşturmakta olup 
olasılıkla büyük bir kompleks yapı ve çevresinde yer alan silo ve basit su 
sarnıcından oluşuyor olmalıydı. Erken IA Tabakası’na ait en belirgin yapı, 
Erken IB Tabakası’na ait 1 No.lu Kompleks Yapı’nın güneydoğu köşesinde 
temel taşlarının sırasını tespit etmek amacı ile açılan sondajda belirlenmiştir. 
I No.lu Mekân olarak adlandırılan bu yapının boyutları, kuzey-güney yö-
nünde 2.65 m. uzunluğunda, doğu-batı yönünde ise 2.10 m. genişliğindedir. 
Yapı, muhtemelen işlevini yitirdikten sonra çöp çukuru olarak kullanılmış 
olmalıdır ki içerisinde çok yoğun kül ve çanak çömlek parçaları tespit edil-
miştir. İçerisinden çıkan seramik örneklerinde daldırma kâseler yoğunlukta 
olup M.Ö. 4. yy.ın son çeyreğine ait olmalıdır. Mekânın temel seviyesine ka-
dar yürütülen çalışmalarda ana toprağa ulaşılmış; daha erken döneme ait 
herhangi bir arkeolojik bulguya rastlanılmamıştır.

Erken IA Tabakası’na ait tespit edilen bir başka unsur, E21 açmasında III 
No.lu Mekân içerisinde açılmış olan sondaj çukuru içerisinde ana kaya oyu-
larak yapılmış tahıl silosudur (Resim: 7). Silo tanımlaması, zemininde ele ge-
çirilen buğday ve diğer tahıl tohumlarından yola çıkarak yapılmıştır. Silonun 
derinliği 1.90 m. ölçülerinde olup; çapı 1.30 m.dir. Silo 1.40 m. derinlikte doğu 
yönüne doğru bir girinti ile geniş bir alan oluşturularak ayrı bir hazne görü-
nümü kazanmıştır. Burada karbonize olmuş 1 adet zeytin çekirdeği ve buğ-
day başta olmak üzere birçok farklı bitkiye ait tohum örneği ele geçirilmiştir. 
Toplam hacmi, 2.959 litre olan silo, 592.66 m. derinlikte son bulmuştur.

Erken I Tabakası Seramiği
Dede Harabeleri yerleşiminde ele geçen seramik grupları arasında en er-

ken döneme ait mal grubunu, daldırma kâseler oluşturmaktadır (Çizim: 6). 
Daldırma astarlı kâseler, Hellenistik Dönemde Doğu Akdeniz’de kullanımı 
yaygın olan oldukça popüler bir formdur13. Erken dönem örnekleri, daha sığ 
ve içe çekik ağız kenarı profili daha belirginken; 3. yy.dan sonra ağız kenarla-
rı daha az içe çekilmiş ve daha derin kaseler görülür14. Dede Harabeleri yer-
leşiminde daldırma kâselerin çoğunluğu bu gruptan olup; sığ örneklerimiz 
oldukça azdır. Bu basit firnisli örnekler, araştırmacılar tarafından M.Ö. 4. yy. 
içerisinde değerlendirilmiştir15. Bu doğrultuda Dede Harabeleri yerleşiminde 

13 Özdemir 2008.
14 Rotroff  1997.
15 Özdemir 2008; Özyiğit 1990.
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tüm veya tüme yakın herhangi bir örnek ele geçirilemediği için içe çekik ağız 
kenarının belirgin olduğu ve sığ olduğu düşünülen örnekleri, 4. yy. içerisinde 
değerlendirmek yerinde olacaktır.

Siyah firnisli mal grubu, Dede Harabeleri yerleşiminin erken dönem ta-
bakalarına ait bir diğer mal grubudur (Çizim: 7). Bu mal grubuna ait sera-
mikler, içe çekik ağız kenarlı kâseler ve dışa çekik ağız kenarlı kâse ve çanak-
lardan oluşturmaktadır. Bilindiği gibi içe çekik ağız kenarlı kâseler sınıfında 
M.Ö. 4. ve 3. yüzyılda Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de yoğun kullanım görmeye 
başlamıştır. İthal mal olmak dışında Tarsus/Gözlükule’de ve Samaria antik 
kentinde olduğu gibi 3. yy. içerisinde yerel üretim merkezlerinin olduğu da 
bilinmektedir16. Geç örneklerin daha kaliteli olduğu daldırma astarın artık 
daldırma firnise dönüştüğü ve daha derin bir forma büründükleri söylene-
bilir17. Dolayısıyla bu grubun Dede Harabeleri yerleşiminde, M.Ö. 4. yy.dan 
M.Ö. 1. yy. başlarına kadar kullanım gördüğü düşünülmektedir. M.Ö. 2. yy.in 
başlarından itibaren bu mal grubu ile birlikte aynı amaçla kullanılan kalıp 
yapımı kâselerin de kullanıldığını söylemek mümkündür.

6. SONUÇ
Beş ayrı kültür tabakasının tespit edildiği Dede Harabeleri yerleşimi, 

M.Ö. 4. yy. ile M.S. 7. yy. aralığında yaklaşık 1000 yıl iskân görmüş; bu süreç 
içerisinde tarımsal üretimin ağırlıklı olduğu kırsal bir köy olarak kullanılmış 
ve Hellenistik Dönemden Geç Antik Döneme kadar bu kimliğini, sınırları-
nı genişleterek daima korumuştur. Burada yaşayanların standart bir yaşam 
tarzı içinde olup standart bir iş koluyla meşgul olmadıklarını; birden fazla 
faaliyeti aynı anda gerçekleştirdiklerini söyleyebiliriz.
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İlayda ÜRÜN

Antandros kazılarının 2017 yılı çalışmalarının 40. Kazı Sonuçları Toplan-
tısı kitabında yer almaması nedeniyle, 2017 ve 2018 yılı kazı çalışmaları bu 
metinde birlikte değerlendirilmiştir.1 2017 ve 2018 yılında kazı ve restorasyon 
çalışmaları, 2001 yılından beri devam etmekte olan Yamaç Ev ve Nekropolis 
sektörlerinde sürdürülmüştür. 

YAMAÇ EV SEKTÖRÜ
Denize dik olarak uzanan Kaletaşı Tepesi’nin güneybatı yamacına teraslar 

üzerine konumlanmış olan Roma Villası’ndaki çalışmalar villanın avlusu-
nu güneyden sınırlayan duvarın güneyindeki bir alt terasta yoğunlaşmıştır. 
Avlu aynı teras üzerinde yer alan kuzeyden villaya ait portiko duvarı, do-
ğudan villaya ait hamam ve açık havuz, doğudan tablinum ile sınırlanırken 
güneyden tablinumun güneyini de sınırlayan ve avlu boyunca devam eden 
doğu-batı doğrultulu duvar (HEE duvarı) ile sınırlanmıştır. 2016 kazı sezo-
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1 Kazı sezonu boyunca özverili çalışmalarından dolayı tüm kazı ekibine, Antandros kazılarını mad-
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nunda ortaya çıkarılan bu duvarın aynı zamanda bir teras duvarı olduğu ve 
güneyinde olasılıkla villa sahibine ait olması gereken kapıları güneye açılan 
mekanlar bulunduğu anlaşılmıştı. Bu mekanlara batıdan başlayarak isim ve-
rilmiş olup, 1. Mekan olarak adlandırılan ilk mekan içerisinden hemen üst te-
rasta hizasındaki alan tablinumdan düştüğü anlaşılan mozaik ve duvar resim 
parçaları yoğun olarak dolgusundan ele geçirilmişti. Benzer bir dolguya 2016 
sezonunda açılan 2. Mekanda da az olsa rastlanmıştı.

HEE duvarına güneyden dik olarak yaklaşık dörder metre arayla bağla-
nan 6 duvarın üst kodu belirlenmiş olup, bu alanda yan yana en az 5 mekan 
olduğu, hatta avlunun boyutu göz önüne alındığında 8 mekanın bu alanda 
yer aldığı öngörüsünde bulunulmuştu. 2017 ve 2018 kazı sezonlarında daha 
çok bu mekanların ortaya çıkarılmasına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür 
(Plan: 1). Bu kapsamda 2. Mekan ve mekanın girişinin bulunduğu güney kıs-
mın doğusunda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmaların amacı, hem 
mekanları açığa çıkarmak hem de mekanların açıldığı güney bölümden geç-
mekte olduğu düşünülen yolun belirlenmesidir.

HEE duvarına dik bağlanan duvarlardan sınırları belirlenmiş olan 3. Me-
kan içerisinde 18.42 m. seviyesinde çalışmalara başlanmış, 17.04 m. seviye-
sinde çalışmalar sonlandırılmıştır. Mekana ait farklı bir taban yapısı belir-
lenememiş olup, yamacın eğimine uygun olarak mekanın kuzeyinde 17.56 
m. seviyesinde anakayaya ulaşılmıştır (Resim: 1). Mekanın kuzey yarısını 
kaplayan anakayanın orta bölümünde kuzey duvarının altından itibaren 
kuzey-güney doğrultuda anakaya üzerine açılmış bir kanal tespit edilmiştir. 
Anakayaya açılmış kanal ile aynı aksta olmasa da, mekanın güney duvarına 
içten dik olarak yerleştirilmiş birbirine paralel iki blok, mekanın güney duva-
rında bırakılmış delik ile aynı hizadadır. 3. Mekan içerisindeki ortaya çıkarı-
lan anakayaya açılmış kanal, güney duvara dik olarak yerleştirilmiş iki blok 
ve bunların arasından duvara açılmış olan delikten oluşan organizasyonun 
alandaki eğim nedeniyle kuzeyden gelen taban suyunun taban altından tah-
liyesine yönelik olduğunu ortaya koyar. Mekanın giriş kapısının diğer iki me-
kanda olduğu gibi güney duvarın doğu kısmında olduğu, ancak eşik taşının 
korunmadığı anlaşılmıştır. Mekan içerisinde özellikle Hellenistik ve Roma 
dönemlerine tarihlenen malzemeler karışık olarak ele geçirilmiştir.

Yan yana ortaya çıkarılan üç mekanın da kapısının güneye açılması ve 
henüz tam olarak ortaya çıkarılmamakla birlikte, yan yana en az beş mekanın 
daha aynı sırada bulunduğuna ilişkin veriler, bu mekanların güneyinden bir 
yolun geçtiği ihtimalini güçlendirmiştir. Yolu ortaya çıkarmak amacıyla 2., 3. 
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ve 4. mekanların güneyinde de kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mekan-
ların önünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında yola işaret edecek herhangi 
bir zemin kaplamasına ulaşılamamış olup, özellikle mekanlara ait güney du-
varlara yakın bölümde duvarların üst bölümünden düştüğü anlaşılan moloz 
taş yığınları ve kireçli toprak yapısının yanı sıra, yine mekan duvarlarının 
yapımında devşirme olarak kullanıldığı anlaşılan birisi profilli olmak üzere 
işlenmiş 6 blok dağınık bir biçimde bu alanda ele geçmiştir (Resim: 2). 18.29 
m. seviyesinde başlayan çalışmalar, blok taşların oturduğu seviye olan 16.84 
m.ye ve 4. Mekan önüne kadar sürdürülmüş, alanın seviye düzlenmesinin 
ardından çalışmalara bu sezon için ara verilmiştir. Çalışmalar sırasında Hel-
lenistik ve Roma dönemlerine ait karışık malzeme ele geçirilmiş olup, homo-
jen bir tabakaya rastlanmamıştır.

Roma Villasının güney bölümünde yan yana dükkan benzeri mekanların 
tespit edilmesinin ardından, güneyden Roma Villası’na geçişe olanak tanı-
yacak basamaklı bir yolun 1. Mekanın hemen batısından yukarıya, kuzeye 
doğru çıkacağı düşünülmüş, bu düşünceyi üç teras boyunda kesintisiz bir şe-
kilde villanın batı sınırını oluşturan HYA duvarı da desteklemiştir. 1. Meka-
nın batısında kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Modern zeytin terasının üze-
rine inşa edildiği, mekanları güneyden sınırlayan duvar ile aynı doğrultuda 
bir duvarın varlığı belirlenmiştir. 1. Mekan batı duvarına batıdan bağlanan 
duvarın alt taşlarını işlenmiş devşirme bloklar oluştururken, üst kısmı mo-
loz taşlardan, horasan yapıştırıcı kullanılarak elde edilmiştir. Duvarın arka 
kısmında gerçekleştirilen çalışmalar, bu doğu-batı doğrultulu duvarın kuzey 
yüzünün güney yüzü kadar düzgün olmadığı, daha küçük moloz taş ve yo-
ğun horasan ile inşa edildiğini ortaya koymuştur (Resim: 3). Bu duvarın alt 
kısmında devşirme yekpare bloktan oluşturulmuş bir kanalın güneye devam 
ettiği gözlenmiş ve bu işlemin de kuzeyden gelen suyun duvar altından tah-
liyesine yönelik olduğu kanaatine varılmıştır. Elde edilen bulgular ve duvar 
işçiliği bu duvarın villanın geç döneminde bu alanda bir oluşturulan terasın 
güney istinat duvarı olduğunu kanıtlamıştır. 

Kanalın hemen doğusundan başlayarak doğuya doğru uzanan bir taş sı-
rası 1. Mekanın güney duvarının kısmen daha erken bir yapının temelleri 
üzerine oturduğunu kanıtlarken, kanalın batısında yer alan horasan harçlı 
1,80x1,17 m. boyutlarındaki blokajın işlevi tam olarak anlaşılamamış, ancak 
olasılıkla teras duvarı olan kanalın altından çıktığı duvarın batıya doğru de-
vam ettiği görülmüştür. İstinat duvarı olarak tanımlanan duvarın arka kısmı, 
kuzeyinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, yaklaşık 55 cm. kalınlığında 
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HYA duvarına paralel olarak uzanan bir duvar belirlenmiştir IFY kodu ve-
rilen duvar, HYA duvarının yaklaşık 1,40 m. batısında yer almaktadır. Du-
var kuzey bölümde 17,80 m. kodunda anakayaya oturmakta olup, güney 
bölümünde de yaklaşık benzer kodda son bulmaktadır. IFY duvarının batı 
bölümünde herhangi bir taban net olarak yakalanamamakla birlikte, 20,32-
19,71 m. seviyeleri arasında yoğun bir yanık tabaka ile karşılaşılmıştır. 17,18 
m. seviyesinde sonlandırılan çalışmalarda homojen bir buluntu tabakası ile 
karşılaşılamamış olup, seramik buluntular Arkaik Dönemden başlayıp Roma 
Dönemine kadar geniş bir zaman dilimine aittir. Yapılan çalışmalarda her ne 
kadar HYA ile IFY duvarları arasında yamaç yukarı çıkmaya olanak tanıyan 
bir açıklık elde edilmiş olsa da, bu alanda herhangi bir taban döşemesi veya 
basamağın ele geçirilmemiş olması bu konudaki kuşkuların devam etmesini 
sağlamıştır (Resim: 4).

2018 yılı çalışmalarında daha çok villanın güneyinde yan yana sıralan-
mış olan mekanların doğu sınırını anlamaya yönelik olarak yürütülmüştür. 
Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan HEE duvarının doğu 
uzantısı ve mekanların güney duvarının doğu hizası göz önünde bulunduru-
larak Yamaç Ev olarak isimlendirilen çalışma alanının güneydoğu köşesinde 
çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar kısa zamanda sonuç vermiş ve mekan 
sırasının doğu sınırı ve güneydoğu köşesi açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Üst 
kısmı büyük oranda tahrip olmuş olan güney duvarının döküntü taşları da 
duvarın güney bölümüne dağılmıştır. Duvarın üst kısmının takip edilmesi 
nedeniyle duvar oturma düzlemine kadar ortaya çıkarılmamıştır. Her ne ka-
dar bu sıradaki mekan sayısı net olarak bilinmese de 7 - 9 mekan olduğu 
düşünülmektedir. Batı bölümdeki üç mekanın giriş kapıları mekanları güney 
duvarının doğu bölümünde olsa da, en doğuda ortaya çıkarılan mekanın gi-
rişinin aynı yönde olduğuna ilişkin veriye rastlanmamıştır.

Antandros kazı evinin taşınması nedeniyle 2018 yılı çalışmaları kazıdan 
ziyade kazı evinin düzenlenmesi ve arazideki bazı eksikliklerin giderilmesi 
yönünde gerçekleştirilmiştir. Önceki yıllarda kazı çalışmalarının gerçekleşti-
rildiği villanın avlusunda ortaya çıkarılan su kuyusunun çizimlerinin detay-
landırılması amacıyla temizlik çalışması yapılmış ve su kuyusunu kuzeyden 
taban suyunun transferiyle destekleyen kanalın üstü kapatan taşlardan biri-
sinin profilli olduğu fark edilmiştir. Taşın kaldırılması sonucunda üst kısmı 
alınlıklı bir dekret parçası olduğu ve 22 satırının korunduğu görülmüştür2 

2 Dekret, Prof. Dr. Hasan Malay ve Prof. Dr. Cumhur Tanrıver tarafından yayına hazırlanmaktadır.
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(Resim: 6). Dekret, Pergamon kralları Eumenes ve Attalos tarafından bölgeye 
atanan Zoilos isimli bir komutanın onurlandırılmasına ilişkin bir metin içer-
mekte olup, Antandros’un Hellenistik Dönemde Pergamon Krallığı toprakla-
rı içerisinde yer aldığını teyit eden önemli bir epigrafik kanıttır.

2016 yılında 1. Mekan içerisinde ele geçirilen seramik yığını da detaylı bir 
şekilde çalışılmıştır. Arkaik Dönemden Roma Dönemine kadar geniş bir za-
man dilimine ait seramik parçalarının oluşturduğu ve yığın içerisinden Orta 
ve Geç Tunç Çağa ait seramik buluntularının belirlenmesi, Antandros’un 
kuruluş evresinin İ.Ö. 2. binin ilk yarısına kadar geriye gittiğini kanıtlayan 
sezonun en ilginç keşfi olmuştur3 (Resim: 7).

Yamaç Ev sektöründe daha önce ortaya çıkarılmış olan mozaik ve duvar 
resimlerinin yıllık konservasyonları yapılmış, kış aylarında halen çalışmakta 
olan ana kanalizasyon hattının en alt terastaki bölümünün önü açılarak, su-
yun daha rahat akması sağlanmış, konservasyonu yapılmıştır.

NEKROPOLİS SEKTÖRÜ 
Antandros Nekropolis’inde 2017 ve 2018 yılı çalışmaları, daha önceki se-

nelerde olduğu gibi mezarlık alanının kuzeydoğu, güneydoğu açmalarında 
eş zamanlı olarak yürütülmüş, 2017 kazı sezonunda 18, 2018 sezonunda da 8 
olmak üzere toplam 26 mezar açılmıştır. Bu mezarların 8 adedini basit toprak 
inhumasyon, 4 adedini çatı kiremidi, 6 adedini pithos, 5 adedini urne, 2 adedini 
birincil kremasyon, 1 adedini de lahit mezar oluşturmuştur. Mezarların yanı 
sıra nekropolisin M.S. 1. Yüzyılda kullanım dışı kalmasının ardından mezar-
ların üstü erozyonla kapanmış ve alan M.S. erken 4. yüzyılda kentin genişle-
mesi ile birlikte endüstri alanına dönüşmüştür. Özellikle nekropolisin içeri-
sinden geçmekte olan yolun kuzey bölümünde önceki yıllarda bir şarap işliği 
belirlenirken, 2017 ve 2018 sezonlarında yolun güneyinde yoğunlaşılmıştır.

Güney bölümde nekropolise yeni alanların kazandırılması ve ayrıca bu 
bölümde Geç Roma mimarisinin ortaya konması adına çalışmalar yürütül-
müştür (Plan: 2). Bu alanın en batısında açığa çıkarılan mekan 4 No.lu olup, 
4,00x4,25 m. boyutlarındadır. Kuru duvar tekniği ile yapılan mekan içerisin-

3 Benzerleri için bakınız; C. W. Blegen - J. L. Caskey - M. Rawson, Troy III: The Sixth Se  lement, Prin-
ceton University Press, London, 1953, s.161, fi g.429.7 (Troia VI); S. Lloyd - J.Mellaart, Beycesultan 
vol 2, Middle Bronze Age Architecture and Po  ery, The British Institute of Archaeology at Ankara, 
London, 1965 s.88, fi g. P.3.13; J. Mellaart - A. Murray, Beycesultan vol 3, Part II, Late Bronze Ageand 
Phrygian Po  ery and Middle and Late Bronze Age Small Objects, The British Institute of Archaeology 
at Ankara, London, 1995, s.23,28,39, fi g.P.17.6; s.65,83, fi g.P.47.21.
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de 3,60-3,30 m. seviyelerinde yoğun çatı kiremidi ele geçmiş olup, bunların 
in-situ olduğu görülmüştür (Resim: 8). Çatı kiremitlerinin kaldırılmasının ar-
dından mekanın tabanına ilişkin farklı bir malzeme tespit edilememiş, bu ta-
bakanın altında herhangi bir in-situ malzemeye rastlanmamıştır. Ancak 3,30-
3,10 m. seviyeleri arasında dağınık olarak 158 adet korozyonlu sikke ve ço-
ğunluğu Geç Roma Dönemine ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. 3.03 m. 
seviyesine gelindiğinde artık sikkelerin neredeyse tamamen kesildiği ve ele 
geçirilen malzemenin niteliği değiştiği tespit edilmiştir. Bu seviyeden itiba-
ren mekan içerisinde doğu-batı doğrultulu 2.70 m., kuzey-güney doğrultulu 
en geniş alanı 1.05 m. olan moloz taştan yapılmış bir mezar platformu ortaya 
çıkmaya başlamıştır. 524 No.lu mezar olarak isimlendirilen dikdörtgen plat-
formun kuzeyi neredeyse tamamen tahrip edilmiş durumdadır ve dolgunun 
üzerinden Roma Dönemine ait sikkelerin ele geçirilmesi, Roma Dönemindeki 
inşa faaliyetleri sırasında bazı mezarların, hatta 524 No.lu mezar dolgusunun 
kuzeydoğu bölümünün de tahrip edildiğini ortaya koymuştur. Platformun 
kaldırılmasının ardından inhumasyon basit toprak gömü bir birey ile karşıla-
şılmıştır (Resim: 9). Baş doğuya gelecek şekilde sırtüstü yatar pozisyondaki 
bireyin, iki dizi de hafif kıvrılmış, iki yandaki kollar da dirsekten bükülmüş, 
ellerin pelvisin altına doğru gittiği görülmektedir. Kemikleri oldukça iyi ko-
runmuş birey ait herhangi bir mezar hediyesi saptanamamıştır.

Mezarın çevresinden siyah ve kırmızı figür seramikler ele geçmiştir. Bir-
kaç gövde parçasının üzerinde yazı ve figürlerin bulunması üzerine gövde 
parçaları tek tek incelemeye ve restorasyon çalışmasına alınmıştır. Bazı par-
çaların birleşmesi, bu mezarın yapım aşamasında İ.Ö. 6. yüzyıla ait bir başka 
mezarın tahrip edildiği düşüncesini oluşturmuştur. 

4 ve 9 No.lu mekanların üst seviyesinde saptanan 5 No.lu mekan yüzeye 
oldukça yakın korunmuş olup, duvarları tek taş sırası ile temsil edilmektedir. 
Kuzeybatı köşesinden itibaren mekanın kuzey duvarı antik yola paralel ol-
makla birlikte, 4 ve 9 No.lu mekanlara göre 2.40 metre güneye konumlanmış-
tır. Yaklaşık 11 m.lik kuzey duvarının tamamı açığa çıkarılmış, ancak güney 
sınırı açma güney kesitinin altına doğru devam etmesinden ötürü tam olarak 
mekan ölçüleri saptanamamıştır. Açıldığı kadarıyla mekanın ölçüleri 11x5.50 
metredir. 4 ve 9 No.lu Mekan duvarları ile 5 No.lu mekan duvarları arasında 
toprak katmanının bulunması, bu iki mekanın kullanım evresinin sona erme-
sinin ardından 5 No.lu mekanın inşa edildiğini kanıtlamaktadır. Duvarların 
da farklı doğrultularda bulunması bu görüşü desteklemektedir. 5 No.lu me-
kan duvarları yüzeye çok yakın olması ve modern tahribat sebebiyle kulla-
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nım evresi şimdilik saptanamamaktadır. 5 No.lu mekanın kronolojisine dair 
tek kanıt, 5 No.lu mekan doğusunda yer alan 6 No.lu mekan üst seviyesinden 
ele geçirilmiş (FLI 32) anonim follis (976?-1030/35) sikkesidir. Nekropol sek-
töründeki Geç Roma yerleşiminin en son evresi, yani 5 No.lu mekan için şuan 
önerilebilecek tarih İ.S. 10-11. yüzyıl olarak belirlenmiştir. 

4 No.lu Mekanın yaklaşık 3.60 metre doğusunda ve antik yola paralel ko-
numdaki 9 No.lu mekanın kuzeybatı köşesi ortaya çıkarılmış olup, batı du-
varı 5 No.lu Mekan duvarı altına girmektedir. 2008 yılında açığa çıkarılan ve 
o tarihlerde alt seviyelerdeki mezar yapılarına ulaşmak için kaldırılan EYS 
duvarının mekanın doğu duvarı olduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda mekan 
doğu-batı doğrultulu yaklaşık 5,40 m. iken görünen kuzey güney doğrultulu 
uzunluğu yaklaşık 6 m.dir. 4 No.lu mekanın kuzey duvarının oturma düzle-
mi 3.39 iken, 9 No.lu mekanın kuzey duvarının oturma düzlemi 3.82 m. ola-
rak ölçülmüştür. Mekanın kuzeybatı köşesinde fırın (cam fırını) olarak kulla-
nıldığı düşünülen yaklaşık 1.5x2 m. ebatlarında bir yapı açığa çıkarılmıştır4. 
Mekanın tamamını kaplayan ve taban seviyesini oluşturduğu düşünülen ya-
nık tabakanın fırından çıkan küllerin atılması ile olduğu düşünülmektedir. 
Buluntular ışığında fırın ve mekan kulanım evresinin İ.S. 4-5. yüzyıl olduğu 
öngörülebilir. Ayrıca çok sayıda profilli ve amorf seramik, metal buluntular 
(demir çivi, kurşun kenet), cam parçaları, bronz sikkeler de buluntular ara-
sındadır. Arazinin eğimi doğrultusunda yaklaşık 40 cm. olan bu yanık taba-
kanın steril bir özellik göstermesi ve ilk tespitlere göre İ.S. 4-6. yüzyıl seramik 
grubunun ağırlıkta olması dikkat çekicidir. Yanık alana ilişkin dokümantas-
yon çalışmasının ardından yanık alan kaldırılmış, alt seviyelerdeki olası me-
zarların açığa çıkarılması için çalışmalar devam etmiştir. 

4 No.lu Mekan ile 9 No.lu Mekanın kuzey duvarlarının tek taş sırası ko-
runmuş bir duvar ile kapatılması ile 3.60 m. genişliğinde, yola paralel olarak 
konumlanmış bir mekan elde edilmiş olup, bu da 10 No.lu Mekan olarak 
isimlendirilmiştir. Bu mekanı güneyden sınırlayan duvar henüz açığa çıkarıl-
mamıştır. 10 No.lu mekanın çok küçük bir bölümünün açığa çıkarılması ne-
deniyle mekanın tarihlenmesi bugün için sağlıklı bir sonuç vermemektedir. 

9 No.lu mekan içinde, fırının güneyi, yanık alanın alt seviyesinde (2.74 m., 
40/T plankaresi) ele geçirilen tama yakın korunmuş iskeletin (511 No.lu me-
zar) kafatası, kollar, eller, kaburga kemikleri, bacak kemikleri, pelvis kemikle-

4 Evren Açar, “Late Roman Glass Finds and Glass Workshop(?) from Antandros”, Uluslararası Pro-
pontis ve Çevre Kültürleri Sepozyumu, 15-19 Ekim 2018, Biga (Baskıda)
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ri az miktarda tahrip olmuş şekilde ele geçirilmiştir. Herhangi bir buluntusu 
olmayan mezar net olarak tarihlendirilememiştir. Aynı alanda daha derinleşil-
mesi sonucunda daha önceki çalışmalarda belirlenen İ.Ö. 6. yüzyıla ait çakıllı 
tabaka içerisine yerleştirilmiş, istinat duvarı ile çevrelenmiş bir urne belirlen-
miştir. 517 No.lu mezar (2,45 m., 39/V plankaresi) olarak adlandırılan ampho-
ra urnenin ağzına kapak olarak bir içe çekik ağızlı kase yerleştirilmiştir. Kase 
tama yakın korunurken, urnenin gövdesinin 40 cm. güneyine sonradan yer-
leştirilen 520 No.lu kiremit mezar tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır. 520 
No.lu mezar (40/T-V plankaresi), üçer kiremitin birbirine çatılarak, birer adet 
de kiremitin doğu ve batıdan kapama olarak kullanılmasıyla oluşturulmuştur 
(Resim: 10). Baş doğuya gelecek şekilde doğu-batı doğrultulu yatırılmış yetiş-
kin bireye ait iskeletin boyu 1.69 m., omuz genişliği 40 cm., pelvis genişliği 30 
cm.dir. Eller iki yanda, sırtüstü yatırılmış bireyin çenesinin altından bir adet 
bronz sikke ve bir adet niteliği anlaşılamayan bronz parça ele geçirilmiştir.

520 No.lu mezarın hemen güneydoğusunda (40/Y plankaresi), basit top-
rak inhumasyon gömüye ait kafatası kemikleri ile karşılaşılmış, 523 No.lu me-
zar olarak adlandırılmıştır. Baş doğuya gelecek şekilde doğrudan toprağa ya-
tırıldığı anlaşılan bireyin gövde kemiklerinin büyük oranda 520 No.lu mezar 
tarafından tahrip gördüğü anlaşılmıştır. 520 No.lu mezarın bu kez doğusun-
da, (40/Y plankaresi) gri hamurlu bir urne tespit edilmiştir. 525 No.lu mezar 
olarak isimlendirilen urne, çok kırıklı olarak açığa çıkarılmıştır. İ.Ö. 6. yüzyıla 
ait olan amphoranın ağzına kapak olarak kullanılan gri, yarısı parçalı olarak 
korunmuş bir kase bırakılmıştır. Kase dışında bir buluntuya rastlanmamıştır. 

520 No.lu mezarın kuzeyindeki seviye düzleme çalışmaları sırasında 39/
U-V plankaresinde yer alan doğu-batı doğrultulu taş dizisinin kaldırılması-
nın ardından, başı doğuda ayakları batıda basit toprak, inhumasyon çocuk 
mezarı tespit edilmiştir. 526 No.lu mezar adı verilen 73 cm. boya sahip bu bi-
reye ilişkin herhangi bir buluntu ele geçirilmemiştir. Aynı alanda (37-38/U-V 
plankareleri) birbirlerine oldukça yakın, toprağa dik olarak yerleştirilmiş, iki 
adet amphora urne mezar tespit edilmiştir (Resim: 11). 527 No.lu urne mezar, 
ağzı neredeyse tama yakın korunmuş masa amphorası formunda olup, ufak 
eksikleri bulunan İonia kasesi ile ağzı kapatılmıştır. 528 No.lu urne mezar ise, 
geniş ağızlı amphora olup, ağzı İonia kasesi ile kapatılmasının ardından üze-
rine alt kısmı düz bir taşın kapatılması suretiyle elde edilmiştir. Her iki urne 
de İ.Ö. geç 7- erken 6. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

520 No.lu kiremit mezarın kaldırılmasının ardından hemen alt seviyesin-
de pithos ağız ve gövde parçaları belirlenmiştir. Bu parçaların 520 No.lu ki-
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remit mezar tarafından tahrip edilmiş bir pithos mezar olduğu anlaşılmış ve 
529 No.lu Mezar ismi verilmiştir. 98 cm. uzunluğunda, 58 cm. genişliğindeki 
pithos, ağız doğuda, dip batıda olacak şekilde yatırılmıştır. İçerisinde yapılan 
çalışmalar sonunda hoker pozisyonunda yatan bir çocuk mezarı olduğu anla-
şılmıştır. Kemikleri oldukça iyi korunmuş durumdadır. Bireyin, çakıl taşları 
ile pithosun içerisinde oluşturulan düz alan üzerine yaratıldığı görülmüştür. 
Başına yakın bir alanda bir adet bronz saç tokası ele geçirilmiştir.

2017 yılı nekropolis çalışmaları daha ziyade antik yolun kuzeyinde Geç 
Roma Dönemine ait yapıların işlevlerinin ve kronolojik dizinlerinin anlaşıl-
ması ve olası mezar yapılarının açığa çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürü-
tülmüştür. Önceki çalışmalarda ortaya çıkarılan şarap atölyesi ve kuzeyinde-
ki depolama alanının içi, kuzey ve doğusunda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. 
Bu bağlamda çalışmalar boyunca depolama alanının tamamı açığa çıkarıl-
mış, ayrıca mekan içinde, kuzey ve doğusunda da derinleşilmiştir. 

2016 yılı kazı sezonunda bir kısmı açılan yapının tamamı ortaya çıkarıl-
mıştır. 3 No.lu mekanın İ.S. 4. yüzyıldan başlayan evresinden itibaren ihti-
yaç dahilinde eklemeler yapılarak yapı kompleksleri oluşturulmuştur. Bu 
bağlamda depolama alanı en son eklenen alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Duvarlar arasında organik bağa bakıldığında bu alanın en iyi ihtimalle İ.S. 4. 
yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülmektedir. Yapının kuzey duvarı yakla-
şık 6 m. olarak ölçülürken, doğu duvarı ise 4.20 m.dir. Mekan içinde herhangi 
bir tabana rastlanmazken, arazi eğiminden dolayı mekan içi farklı dönemlere 
ait buluntuların olduğu dolgu toprak yapısıyla örtülmüştür. 

Depolama alanı içerisinde alt kodlara inilmesi sonucunda ortaya çıkan 
ikişer kiremidin karşılıklı çatılması, doğu, batı bölümlerine birer çatı kire-
midinin yerleştirilmesiyle elde edilmiş çatı kiremidi mezar 495 No.lu olarak 
adlandırılmıştır. Bir çocuğa ait olan mezar içerisinden dişler dışında ufalan-
mış kemik parçalarının yanı sıra bronz parça, deniz kabuğu, 3 adet figürin, 
kurşun (strigilis ?) parçası, birisi kurşunlu olmak üzere 36 adet aşık kemiği el 
geçirilmiş olup, mezar İ.Ö. 5. yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlenmiştir. 

2016 kazı sezonunda 3 No.lu mekan depolama alanı olarak kullanılmış 
yapının içinde derinleşilen alanda bir kısmı mekanın doğu duvarının altına 
giren harçlı taş sırasının bir mezar yapısı olduğu düşünülerek ve 505 mezar 
numarası verilmiştir. Bunun yanı sıra mekanın orta bölümünde ortaya çıka-
rılan moloz taştan yapılmış dikdörtgen podyumun, lahit üst yapısı olması 
nedeniyle 506 No.lu mezar ismi verilmiştir. 506 No.lu mezarın podyumunun 
güneydoğu köşesini tahrip ederek yerleştirilmiş bir çocuk inhumasyonu 503 
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No.lu Mezar olarak adlandırılmıştır. Olasılıkla toprağa açılan çukurun içeri-
sine yatırıldıktan sonra üstü çatı kiremitleri ile kapatıldığı anlaşılan 102 cm. 
boyundaki bireyin yanında deniz kabuğu ve bronz yüzük parçası ele geçiril-
miştir. 504 No.lu mezar da, 506 No.lu Mezar podyumunun kuzeydoğu bö-
lümünü tahrip ederek yerleştirilmiş bir çocuk inhumasyonu olup, doğrudan 
toprağa yatırılan bireyin üstü iki adet Hellenistik Dönem mezar steli parçası 
kullanılarak kapatılmıştır. Diğeri gibi başı doğuya gelecek şekilde yatırılmış 
çocuk bireye ait az sayıda kemiğin yanı sıra bir cam boncuk ve deniz kabuğu 
mezar içerisinden ele geçirilmiştir. Steller yardımı ile mezar geç Hellenistik 
Döneme tarihlenebilir. 

Depolama alanının ortasında (17-19/A-C1 plankaresi), üst seviyesi 6.11 m., 
olan moloz taşlardan yapılmış doğu batı doğrultulu platformun dış yüzünün 
sıvandığı tespit edilmiş olup, platformun kaldırılmasının ardından bunun la-
hit mezarın (506 No.lu Mezar) üst yapısı olduğu anlaşılmıştır. Kapağa sahip 
olan lahit, 214 cm. uzunluğunda, 83 cm. genişliğindedir. Üst üste iki yetişkin 
bireyin doğu-batı doğrultulu olarak yatırıldığı lahdin içerisinden ayakucuna 
bırakılmış iki masa amphorası, bronz halka, birisi demir diğeri bronz iki stri-
gilise ait parçalar ve bir Attika stemless ele geçirilmiştir. Mezar özellikle Attika 
stemless yoluyla İ.Ö. geç 5. yüzyıla tarihlenmiştir (Resim: 12). 

506 No.lu lahit mezarın hemen doğusunda 16-17/A1 plankarelerinde bu-
lunan kuzey-güney doğrultulu duvarın güney kesitinden dağınık bir şekilde 
ele geçen kemik ve buluntular 507 No.lu mezar olarak belirlenmiştir. Bir eğe-
ri yüklü bir katır/at figürini, bir figürin parçası ve 3 aşık kemiği olasılıkla 506 
No.lu mezar tarafından tahrip edilmiş olan 507 No.lu inhumasyon mezarın 
buluntuları olarak kayıtlara geçmiştir. 

Depolama alanı olarak kullanılmış yapının kuzeyinde de çalışmalar ger-
çekleştirilmiştir. Yaklaşık 1 m2’lik bir alana yayılmış birincil kremasyon me-
zardan üç küçük altın boncuk ele geçirilmesi oldukça dikkat çekicidir. Mezar 
ve boncuklar mezardan gelen diğer bir buluntu olan kırıklı bir şekilde ele 
geçirilmiş kantharos yardımıyla İ.Ö. 4. yüzyılın ortalarına tarihlendirilmiştir. 
Yine bu alanda kuzey kesite yakın (15/G1-H1 plan kareleri), kısmen anakaya 
oyularak yerleştirilmiş pithos 509 No.lu mezar olarak adlandırılmıştır. Ağzı 
doğuya gelecek şekilde doğu batı yatırılmış olan pithosun ağzı taşla destek-
lenen bir stoter ile kapatılmıştır. Boyun ve ağız bölgesindeki kurşun kenetler-
den Antik Dönemde tamir gördüğü anlaşılan pithosun içerisine ankayanın ki-
reçli yapısı pithos dolgusunun taşlaşmasına ve hem pithosun kendisinin hem 
de içerisinden gelen figürinlerin ve iskeletin tahrip olmasına neden olmuştur. 
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Herhangi bir kemik buluntusuna rastlanmamasına karşın, ikisi tapınak oğ-
lanı, birisi hymenaios (?), bir diğeri yükleriyle beraber katır olan dört figürin 
mezar buluntusu ayağa kaldırılmıştır. Mezar buluntuları itibariyle İ.Ö. geç 5. 
yüzyıla tarihlendirilmiştir.

16-17/F1-H1 plan kareleri kapsayan üstü yaklaşık 200x110 cm. ölçülerinde, 
sıva ile kaplanma izleri tespit edilen moloz taş podyumla kapatılmış birincil 
kremasyon belirlenmiştir. 510 No.lu Mezar adı verilen kremasyon içerisin-
den, bol miktarda kötü yanmış kemik ele geçirilmiştir. Kafatası kemiklerinin 
doğuda, bacaklara ait uzun kemiklerin ise mezarın batısında iyi yanmamış 
şekilde tespit edilmiştir. Kremasyonun içerisinden ele geçirilen iki khytridion, 
demir strigilis, bronz kolye ucu(?) ve unguentarium mezarı İ.Ö. 2. yüzyıla ta-
rihlendirilmiştir.

15/C1 plan karesi, 6.55 m. üst seviyesinde 3 No.lu mekanın kuzey duvarın 
alt seviyesinde tespit edilen pithos mezarın ağzı taş ile desteklenen stroter ile 
kapatılmıştır. Kısmen içine çökmüş olan pithosun içerisinden iskelete ait az 
sayıda kemik ele geçirilmesine karşın, üç figürin ve 50 civarında aşık kemiği-
nin ele geçirilmesi 512 No.lu bu mezarın bir çocuk mezarı olduğu kanaatini 
uyandırmıştır. Çocuk figürinlerinden yola çıkılarak mezarın kabaca Hellenis-
tik Döneme ait olduğu söylenebilir. Bu mezar hemen güneyinde saptanan ve 
513 No.lu Mezar olarak nitelendirilen pithos mezarın açılması yeni sezonda 
hedeflenmektedir.

514 No.lu Mezar, 19/F1-H1 plan karelerinde olup, ikişer çatı kiremidinin 
çatılmasıyla elde edilmiştir. Başı doğuya gelecek şekilde yatırılmış olan bi-
reyin kemikleri büyük oranda eriyerek tahrip olmuştur. Çatı kiremitlerinin 
kaldırılmasının ardından üst kodda saptanan bronz sikke dolgu malzemesi 
olarak değerlendirilmiştir. Boyutları nedeniyle bir çocuğa ait olduğu düşü-
nülen 514 No.lu Mezara ait herhangi bir buluntu ele geçirilememiştir. 

2017 ve 2018 sezonları nekropoliste özellikle Geç Roma Dönemine ait ya-
pılaşmanın niteliği ve mimarisinin anlaşılması adına önemli sonuçlar doğur-
muştur. Gelecek sezon Geç Roma Dönemi mimarisinin izin verdiği alanlarda 
derinleşilmesi planlanmaktadır.
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DOMUZTEPE 2018 KAZILARININ 
İLK ÖN RAPORU

Halil TEKİN*

GİRİŞ
Kahramanmaraş il merkezinin yaklaşık 40 km. güneyindeki Narlı Ova-

sı’nda yer alan Domuztepe Höyüğü, Pazarcık ve Türkoğlu ilçeleri sınırları 
içinde yer almaktadır. Höyük, Amerikan-İngiliz ortak projesi olarak 1993 yı-
lında yörede gerçekleştirilen yüzey araştırması esnasında saptanmış ve bilim 
dünyasına tanıtılmıştır. Araştırma heyeti, yerleşimin gerek boyutları gerekse 
üzerindeki arkeolojik bulguları dikkate alarak burada kazılar yapmaya karar 
vermiş ve 1996 yılında arazi çalışmalarına başlamıştır. 2013 yılından itibaren 
eski heyetin kendi arzusu ve Bakanlığın onayı ile kazılara Hacettepe Üni-
versitesi devam etmektedir. Yeni heyet, 2014 yılında, arazi çalışmalarına eski 
heyetin Operation I olarak tanımladığı alanda başlamış ve 2018 yılında da 
bu alanda devam etmiştir. 2018 yılı kazı çalışmalarında kazılar daha çok eski 
heyetin bir ritüel alanı olarak yorumladığı ve “Hendek” olarak tanımladığı 
bölümde yoğunlaştırılmıştır1. 

Önceki kazı raporlarında da vurgulandığı gibi2, eski heyetin Domuztepe 
Höyüğündeki ilk kazı çalışmaları Operation I olarak adlandırılan güney yük-

*  Doç. Dr. Halil TEKİN, Hace  epe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, TR-06800, 
Beytepe, Ankara, TÜRKİYE, e-mail: htekin4@gmail.com

1 Domuztepe Höyüğü 2018 kazı heyeti Doç. Dr. Halil Tekin başkanlığında, Hitit Üniversitesi’nden 
Arş. Gör. Dr. Mehmet Ozan Özbudak (Kazı Başkan Yardımcısı), Hace  epe Üniversitesi’nden Biyo-
log Dr. Öğr. Üyesi Cahit Doğan, Arkeolog Kenan Ulaş, Dumlupınar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
Yüksek Lisans öğrencisi Mahir Tuncer ile Hace  epe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nün Lisans 
öğrencileri Ömer Güleryüz, Beste Örücü, Ayça Nur Pekşenel, Nurhaniye Arıkan ve Beyzanur Kar-
gı’dan oluşmuştur. Bakanlık Temsilcisi olarak Kahramanmaraş Müzesi’nden Arkeolog İdris Akgül 
görev almıştır.

 2018 kazılarının sağlıklı bir ortamda yürütülmesinde Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdü-
rü Sayın Seydihan Küçükdağlı ve müdürlük personeli ile Kahramanmaraş Müze Müdürü Sayın 
Ahmet Denizhanoğlu ve müze uzmanları büyük katkı sağlamışlardır. Kendilerine kazı heyeti ola-
rak şükranlarımızı sunarız. 

 2018 yılı kazılarında Türkoğlu Belediyesi, kazı evinin çevre düzenlemesi ile iaşe ve temizlik gi-
derlerini karşılamıştır. Türkoğlu Belediye Başkanı Sayın Osman Okumuş ve belediye personeline 
sonsuz teşekkür ederiz. 

2 Campbell et al. 1999.
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seltisinde başlatılmıştır (Resim: 1). Hacettepe Üniversitesi’ne mensup yeni 
kazı heyeti de ilk çalışmalarına bu alanda başlamış ve halen devam etmek-
tedir. Yeni kazıların bu alanda başlatılmak istenmesinin temel amacı, eski 
heyet tarafından “ritüel alan” şeklinde bilim dünyasına duyurulan ve ken-
dilerince etraflıca araştırılamadan Ölüm Çukuru, Hendek ve Kızıl Teras gibi 
öngörülerde bulunulan alanların daha kapsamlı olarak araştırılması ve eski 
heyetin ileri sürdüğü bazı görüşlerin teyit edilip edilmeyeceğidir. Eski heyet 
tarafından kazılan alanların bazı bölümlerinin, kendilerince, her kazı sezonu 
sonunda atık toprakla tekrar doldurması nedeniyle yeni kazılarda daha çok 
bu toprağın tahliyesiyle meşgul olmak durumunda kalınmıştır. Bunun temel 
nedeni yeni kazılarda eski atık toprak içinde envanter veya etütlük nitelikte 
küçük buluntulara rastlanmasıdır. 

Operation I olarak tanımlanan alan, kare görünümünde ve yaklaşık 2.500 
metrekarelik bir genişliğe ulaşmaktadır (Resim: 2). Eski heyetin bazı yerler-
de 2 metre derinliğe indiği anlaşılmaktadır. Yeni heyet 2014 yılında bu ala-
nın kuzey kesiminde ve daha önce hiç kazılmamış olan bölümündeki 15x10 
metrelik bir alanda çalışmaları başlatmış ve buraya Alan 1 adını vermiştir. 
Zaman içinde derinleşmeyle birlikte kazı alanında genişleme olmuş ve eski 
heyetin kazdığı seviyelere ulaşılmıştır.

Böylelikle, 2016 yılından itibaren yaklaşık 400 metrekarelik bir genişliğe 
ulaşılarak kazılan bölümde belirli bir seviye yakalanmıştır. Söz konusu alan 
a, b, c ve d olmak üzere 10x10 metre boyutlarında dört açama şeklinde ayrıl-
mış ve bu adlandırma ile belgeleme yapılmıştır3. 

KAZI ÇALIŞMALARI 
Domuztepe Höyüğü’nün eski heyet tarafından hazırlanan topografik 

planı ve bu plana göre düzenlenen açma isimlendirilmesi oldukça karmaşık 
olduğundan, yeni heyet ilk sezondan itibaren yeni bir plan hazırlanmasını 
ve bunun dijital ortamda 3 boyutlu olması gerektiğine karar vermiştir. Bu 
yıl, büyük bölümü T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile küçük bölümü Türk 
Tarih Kurumu4 tarafından sağlanan maddi destek sayesinde höyüğün 3D 
topografik planı yapılmış ve açmalar bu plana göre yeniden adlandırılmıştır 
(Resim: 3).

3 Tekin 2016.
4 Domuztepe Höyüğü 2018 kazılarını 10.000TL ile desteklenmesine karar veren Türk Tarih Kurumu 

yetkililerine sonsuz teşekkür ederiz.
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Hazırlanan bu yeni topografik plan ve oluşturulan karelaj sistemi ile kazı-
ların yürütüldüğü alanların yeni isimleri belirlenmiştir. Eski heyetin 2 boyut-
lu topografik planı ile yenisi arasında belirgin farklar olduğu dikkat ekmek-
tedir. Yeni dijital plan ile höyüğün gerçek boyutlarını saptamak da mümkün 
olmuştur. Hazırlanan bu 3 boyutlu topografik plan, Bakanlığın taşra birimle-
rine birer kopya olarak sunulmuş ve SİT sınırlarının sağlıklı biçimde revize 
edilmesi talep edilerek, ileride gerçekleştirilecek kamulaştırma işlemlerinde 
bu planın dikkate alınması istenmiştir. Bu yeni topografik plan ile birlikte 
ileride yürütülecek arkeolojik kazılara önemli bir dayanak sağlanmış, kamu-
laştırma çalışmaları tamamlandığında kazılması düşünülen alanlara yakın 
bölümlerde sabit noktalar belirlenmiştir. Yeni topografik plana göre önceki 
ve yeni isimleriyle açmaların adlandırılması şu şekilde oluşmuştur:

Alan 1a = A38B21
Alan 1b = A38B22
Alan 1c = A39B21
Alan 1d = A39B22
Domuztepe Höyüğü 2018 kazıları Bakanlığa sunulan program çerçeve-

sinde yürütülmüş ve kazı sonunda öngörülen hedeflere önemli ölçüde ula-
şılmıştır. 2017 yılı kazılarında çalışmalar 4. Yapı Katı seviyesinde sonlandı-
rılmıştı. 2018 yılında kazı çalışmaları Alan 1’in tümünü kapsayacak biçimde 
yürütülmüştür. Bununla birlikte, ağırlık A38B21 (Alan 1a) ve A38B22 (Alan 
1b) açmaları içinde kalan “Hendek” kısmına verilmiştir. Buradaki kazı ve 
belgeleme çalışmaları kazı başkan yardımcısı Arş. Gör. Dr. Mehmet Ozan 
Özbudak’ın sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda 
20 metre uzunluğundaki bu alan yaklaşık 5 metre genişlikte olup, düzgün 
olmayan bir kenar çizgisine sahiptir. 

Alanın kuzeybatı kesiminde yaklaşık bir metre çapında büyük bir ocak 
tabanı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 4). Söz konusu ocağın (Ocak 8) yakın çev-
resinde yoğun kül ile birlikte evcil ve yabani hayvanlara ait yüzlerce kemik 
bulunmuştur. Çoğunun üzerinde kesme ve pişirme izi rahatlıkla görülebil-
mektedir. Bunların yanında, binlerce pişmiş toprak kap parçası gelişi güzel 
atılmış biçimde ele geçmiştir. Söz konusu çanak-çömlek parçası arasında ni-
telikli hamurdan üretilmiş ve üzeri boya bezekli olanların yanında, çoğunluk 
mineral katkılı ve pişirme amaçlı boya bezeksiz örneklerden oluşmaktadır. 
Bu ikinci grup kapların önemli bölümü kazan veya tencere görünümlü ve 
iri boyutludur. Bunların dış yüzeyinde yoğun ateş izi dikkat çekmektedir. 
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Gerek kap formları gerekse hamur niteliği dikkate alındığında bu kapların 
ocakta yemek pişirmek için kullanıldığı ve kırılmaları durumunda etrafa ge-
lişi güzel atıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kapların Domuztepe Höyüğü-
nün Geç Neolitik sakinleri için yaygın formlara sahip olduğunu belirtmek 
gerekir. 

A38B22 (Alan 1b) açmasının güney kesiminde tek sıra dizisi korunmuş 
bir binaya rastlanmıştır. Bina 10 adı verilen bu yapı, 10 metre uzunluğunda 
5 metre genişliğindeki bir odası tümüyle gün ışığına çıkartılmıştır (Resim: 
5). Söz konusu odanın orta kesiminde yaklaşık 70 santimetre çapında ısınma 
amaçlı bir ocak yer almaktadır (Resim: 6). Bu odanın doğu kesimindeki bir 
kapı aralığıyla kuzeyindeki paralelinde ikinci bir oda ile bağlantısı bulun-
maktadır. Yaklaşık aynı boyutlardaki bu ikinci odanın tek sıralı taş temel-
lerinin bir kısmı gün ışığına çıkarılmış olup, kuzeybatı duvarında tek sıra 
kerpiçler kısmen korunmuş olarak durmaktadır.

Bina 10’nun diğer uzantıları doğuya doğru ve 2017 kazılarında tamamı 
ortaya çıkartılan Silo 5 ile Bina 8’in altına devam etmektedir. Gelecek yıl 
yürütülecek kazı çalışmalarıyla binanın boyutları ve tam planını anlamak 
mümkün olacaktır.

ÇANAK-ÇÖMLEK 
Domuztepe Höyüğü çanak-çömleği kazı heyeti tarafından, hamur grupla-

rına göre 5 ana gruba ayrılmaktadır. Yeni kazı heyetinin ilk kazı sezonundan 
itibaren saptadığı bu durum, 2018 çalışmalarında da teyit edilmiştir. Söz ko-
nusu 5 grup şu şekildedir5: 

1.Grup: Kaba ve Organik Katkılı Kaplar
2.Grup: Kaba ve Mineral Katkılı Kaplar
3.Grup: Koyu Yüzlü Kaplar 
4.Grup: Turuncu Nitelikli Kaplar
5.Grup: Nitelikli Kaplar
2018 kazılarında gün ışığına çıkarılan çanak-çömlek parçaları üzerine yü-

rütülen ayrıntılı çalışmalar henüz tamamlanmıştır. Bununla birlikte, bu ça-
nak-çömlek grupları içinde kaba ve mineral katkılı kaplar beş yapı katında 
da çoğunluğu oluşturmaktadır (Resim: 7). Dış yüzeyindeki izlerden yoğun 

5 Tekin 2017
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ateşe maruz kaldıkları anlaşılan bu kaplar, genelde pişirme amaçlı kullanıl-
mıştır. Kap formlarının çoğunlukla boyunsuz çömlek veya geniş kazan form-
larından oluşması bu görüşü destekler niteliktedir. 

Koyu yüzlü kaplar ise 2018 yılında sayıca artmıştır (Resim: 8). Bu grubun 
en karakteristik özelliği hamurunda yoğun ofiyolit mineralinin olması ile iç 
ve dış yüzeyin koyu renkte astarlanmasıdır. Kuzey Suriye ve Çukurova’nın 
Geç Neolitik Döneminde çok yaygın olan bu çanak-çömleğin Domuztepe 
Höyüğü’nde de sayıca fazla olduğu saptanmıştır.

Domuztepe Höyüğü’nün arkeoloji literatüründe tanınırlığında en etkili 
buluntu grubu hiç kuşkusuz üzerinde boya bezekler bulunan çanak-çömle-
ğidir. 5. Grup içinde değerlendirilen ve nitelikli kaplar olarak adlandırılan 
bu grubun en karakteristik özelliği kaliteli bir hamura sahip olmasıdır. Bu 
kapların hem dış hem de iç yüzeylerinde boya bezek bulunmaktadır (Resim: 
9). Söz konusu boya bezekler içinde geometrik olanlar çoğunluğu oluştursa 
da figüratif olanlar oldukça dikkat çekici sahnelere sahiptir6. Geçmiş yıllarda 
ortaya çıkarılan kapların üzerindeki boya bezekler arasında dönemin inanç 
sistemini yansıtan sahneler yer almaktaydı.

Günümüzde Uzak Asya’da varlığını sürdüren “boynuz biçimli çatı” uy-
gulamasının Yakın Doğu’da ilk örneklerini bu kapların üzerinde boya bezek 
olarak görmek mümkündür. Domuztepe Höyüğü’nün Geç Neolitik Dönemi-
ne ait boya bezekli çanak-çömleğinde “öykücü” anlatım oldukça yaygındır. 
Bunlardan bazıları sonraları Sumer mitolojisinde karşımıza çıkan unsurların 
öncüleri niteliğindedir. Bunlar arasında, “hayat ağacı” motifinin ilk görsel-
lerine Domuztepe Höyüğü boya bezekli çanak-çömleğinde rastlanmaktadır 
(Resim: 10). Ayrıca, boğa, güneş, kartal, akbaba, turna gibi sonraları yazılı 
mitolojide önemli figürler olarak kendilerine yer bulacak hayvan motiflerini 
de boyalı kapların üzerinde belirli sahnelerin unsurları olarak görmek müm-
kündür.

KÜÇÜK BULUNTULAR
2018 kazılarının küçük buluntuları arasında yontma taş endüstrisine ait 

çok sayıda örnek bulunmaktadır. Bunların büyük çoğunluğu çakmaktaşın-
dan üretilmiştir. Domuztepe Höyüğü’nün 10 kilometre çevresindeki arazide, 
özellikle tepelik alanlarda yoğun biçimde çakmaktaşı yumrusuna rastlamak 

6 Tekin 2019.
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mümkündür. Erişimin bu kadar kolay olmasından dolayı yerleşimde ham-
madde olarak çakmaktaşı tercih edilmiş olmasının yanında obsidiyen alet-
ler sayıca daha azdır. En yakın obsidiyen yatağı Orta Anadolu’da Aksaray 
ili sınırları içindeki Hasan Dağı çevresi ile Doğu Anadolu’daki Bingöl yatak-
larıdır. Domuztepe sakinlerinin her iki kaynağı da kullandığı saptanmıştır. 
Aletlerin gerek form gerekse işleniş biçimleri günlük işlerde kullanıldığına 
işaret etmektedir. Özellikle hayvan kesimleri ve kemik ile dericilik işlemle-
rinde bu aletlerden yoğun olarak yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Boya bezek-
li çanak-çömlek üzerindeki erkek tasvirlerinde bireylerin sakal ve bıyıksız 
olmaları bu türden aletlerle tıraş da olduklarını göstermektedir. Kazılarda 
gün ışığına çıkarılan bazı obsidiyen aletlerin tıraş bıçağı olarak kullanılmaları 
kuvvetle muhtemeldir. 

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 kazılarında da kemik aletler gün yü-
züne çıkarılmıştır (Resim: 11). Çoğunlukla küçükbaş hayvanların (koyun ve 
keçi) bacak kemiklerinden üretilen aletler arasında deliciler sayıca kalabalık 
grupları oluşturmaktadır. Söz konusu kemik aletler içinde iribaş hayvan ke-
miğinden üretilmiş kaşık benzeri araçlar da mevcuttur. Domuztepe sakin-
leri yaşam biçimine uygun biçimde bir alet çantasına sahiptir. Çoğunlukla 
küçükbaş hayvanlara sahip olmalarından dolayı alet çantalarında da buna 
yönelik buluntular yer almaktadır.

2018 kazılarında gün ışığına çıkarılan küçük buluntular arasında “sayaç” 
olarak nitelenen eserler dolgu toprak içinden gelmektedir (Resim: 12). Ço-
ğunlukla kaba hamurlu bir seramiğin yuvarlatılması sonucu elde edilen bu 
eserler farklı çaplarda olup, sayma işleminde kullanıldığı düşünülmektedir. 

Bir Neolitik kazısında sıklıkla rastlanan buluntu gruplarından birisi de 
perdah taşlarıdır. Yerleşimin çevresinde elde etmesi kolay hammaddelerden 
yararlanılarak üretilen perdah taşları farklı boyut ve biçimde olabilmektedir. 
Bu farklılık kullanım alanlarından kaynaklanmaktadır.

2018 kazılarında ele geçirilen en dikkat çekici küçük buluntu serpantin 
taşından üretilmiş ve “amulet” olarak kullanılan nesnedir. Yaklaşık 5 santi-
metre boyutundaki amulet “T” biçimli stilize insan görünümündedir (Resim: 
13). Üst kısmında yer alan iki delik stilize insanın gözlerini temsil etmekte 
olup, aynı zamanda bir ip yardımıyla bedende taşınmaya imkân vermekte-
dir. Söz konusu eser ilk bakışta Şanlıurfa’nın tanınmış Erken Neolitik Dönem 
merkezi Göbeklitepe’nin büyük boyutlu “T” biçimli kireçtaşından dikilitaş-
larını anımsatmaktadır. Bu türden amuletler eski heyet tarafından yürütülen 
kazılarda da gün ışığına çıkarılmıştır. 



..............................................................................................................  283

SONUÇ
Domuztepe Höyüğü 2018 kazılarında gün yüzüne çıkarılan arkeolojik 

bulgular, yerleşimde eski heyet tarafından ileri sürülen bazı görüşlerin revize 
edilmesini zorunlu kılmaktadır. Eski heyet tarafından Hendek olarak tanım-
lanan ve Kızıl Teras ile Ölüm Çukuru olduğu düşünülen ritüel alanlarıyla 
ilişkili gösterilen yerin gerçekte binaların arasındaki meydan veya boş alan 
olduğu anlaşılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin farklı yörelerinde hâlâ 
yaygın olan bu uygulamada, evlerin dışındaki boş alanlarda yakın akrabala-
rın (bazen komşuların) ortak kullanımına açık yiyecek pişirme ocaklarıyla 
benzeşmektedir. Bu türden ortak kullanıma açık ocaklar çoğunlukla yakacak 
sıkıntısı çeken yerlerde ocağın bir kez yanması durumunda birden fazla aile-
nin bundan yararlanmasını sağlamaktadır. Pişirme sonrasında tüketilen hay-
vanların kemikleri ile kırılmış çanak-çömlek parçaları bu alana rastgele atıl-
mıştır. Zamanla yaklaşık 50 santimetrelik dolgu oluşmuştur. Bu çöp alanının 
kuzey kesiminde yer alan ve iki odası gün ışığına çıkarılan büyük boyutlu 
binanın içinde maalesef dikkate değer arkeolojik bulgu ele geçirilememiştir. 
Taban üzerinde ele geçirilen küçük buluntular arasında günlük kullanıma 
işaret eden çakmaktaşı ve obsidiyenden üretilmiş yontma taş aletleri ile ke-
mikten üretilmiş deliciler ön plana çıkmaktadır. 

Domuztepe Höyüğü 2018 kazılarında ulaşılan en dikkat çekici sonuç hiç 
kuşkusuz yerleşimin öncü sakinleri hakkında bazı ipuçları olmuştur. Eski he-
yetin yerleşimin farklı alanlarında gerçekleştirdiği sondaj kazılarıyla ana top-
rağa kadar ulaştıkları ve ilk iskânın yaklaşık M.Ö. 7.000-6.800’lerde başladığı 
önceki yayınlarda dile getirilmiştir7. Yaklaşık 1.500 yıl kesintisiz iskânın ar-
dından M.Ö. 5.450’de Domuztepe Höyüğü terk edilmiştir. Aradan geçen bu 
zaman içinde yerleşimde benzer bir yaşamın devam ettiği anlaşılmaktadır. 
Gün ışığına çıkarılan mimari kalıntılar burada yılın tüm zamanında iskânın 
olmadığı, mevsimsel döngülere koşut olarak topluluğun önemli kısmının gö-
çer bir yaşam sürdüğü güçlü biçimde hissedilmektedir. Kazılarda çok sayıda 
küçükbaş hayvan kemiğinin ele geçmesi koyun ve keçinin burada yaşayanlar 
için çok önemli olduğunun göstergesidir. 

Geçmiş yıllardaki kazılarda Domuztepe Höyüğü sakinleriyle Mezopo-
tamya’nın güneyindeki topluluklar arasındaki bağlantıya dair bulgulara 
ulaşılmış; 2018 kazılarında ise daha erken dönemde Güneydoğu Anadolu’da 
yaşayan topluluklarla olan bağlantıların izlerine ulaşılmıştır. Gelecekte yü-

7 Campbell et al. 2014.
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rütülecek kazı çalışmaları ile buna yönelik daha güçlü kanıtlara ulaşılması 
beklenmektedir.
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Resim 1: Domuztepe Höyüğü’nün batıdan görünüşü.

Resim 2: Operation I alanının güneydoğudan görünüşü.
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Resim 3: Domuztepe Höyüğü’nün topografik planı.

Resim 4: Ocak 8’in batıdan doğudan görünüşü.
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Resim 5: Bina 10’un kuzeyden görünüşü.

Resim 6: Ocak 9’un doğudan görünüşü.
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Resim 7: Mineral katkılı kaba çanak-çömlek.

Resim 8: Koyu yüzlü çanak-çömlek.
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Resim 9: Nitelikli çanak-çömlek.

Resim 10: “Hayat Ağacı” motifli kap parçaları.
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Resim 11: Kemik aletler.

Resim 12: Kap parçalarından yapılmış “sayaç”. 
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Resim 13: Serpantinden yapılmış “T” biçimli amulet.
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GÖKÇEADA-YENİBADEMLİ HÖYÜK 
2018 YILI KAZILARI

Halime HÜRYILMAZ*

I. GİRİŞ
Gökçeada Yenibademli Höyük 2018 yılı kazıları 3 Temmuz - 28 Ağustos 

2018 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Programda öngörüldüğü üzere, bu 
yıl daha çok höyük yüzeyinin temizliği üzerine odaklanılmış, kazı çalışmala-
rı asgari düzeyde tutulmuş ve çalışmalar deniz biyolojisi, arkeozooloji, litolo-
ji, küçük eser restorasyonu, onarım, analiz ve belgeleme ile desteklenmiştir1.

II. KAZI ÇALIŞMALARI
H 10 Açması
Kazı çalışmalarının sürdürüldüğü açmalardan ilki, H 10 plankaresinin gü-

neybatı dörtlüğüne denk gelmektedir. Burada önceki yıllarda açığa çıkarılan 
Erken Bronz Çağ (= EBÇ) II ye ait III. ve IV. yapı katlarının mimarlık kalıntıları 
korunarak, aralardaki boşluklarda derine inilmiştir (Çizim: 1). Çalışılan alanın 
kuzey bölümünde, aynı döneme ait V. yapı katını belirleyen bir yapının köşesi-
ne işaret eden taş örgülü temellere rastlanılmıştır. Bunlar birbirine 90 derecelik 
açı ile bağlanmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan temel kalın-
tısının (korunan uzunluk: 1.35 m.) uzun aksına ait taş örgüsünün batı yönü, 

*  Prof. Dr. Halime HÜRYILMAZ, Hace  epe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
06800 Beytepe-Ankara / TÜRKİYE.

1 2018 yılı kazılarına Doç. Dr. Mehmet Serkan Akkiraz, Dr. Asuman Kapuci (Dumlupınar Üniversi-
tesi); Doç Dr. Onur Gönülal (İstanbul Üniversitesi); Restoratör - Arkeolog Mustafa Kulkul; Elif Öz-
can, Zuhal Orpak, Mustafa Torun (Dumlupınar Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri); Onur 
Tuğal, Erhan Yüksel (Hace  epe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü öğrencileri) ve T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı temsilcisi olarak Kayseri Arkeoloji Müzesi elemanı Arkeolog Dilek Keçe katılmıştır. 
Bu yılki kazı çalışmalarını fi nansal yönden T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ve proje kapsamında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı desteklemiştir. 
Çanakkale Arkeoloji Müzesi’nin değerli elemanları bürokratik işlemlerin yürütülmesinde, ayrıca 
Gökçeada Kaymakamlığı’nın ve Belediyesi’nin, 5. Komando Alay ve Garnizon Komutanlığı’nın 
ve İlçe Halk Kütüphanesi’nin değerli yöneticileri ve çalışanları lojistik yönden yardımlarını esir-
gememişlerdir. İl Kültür ve Turizm Müdürü Sn. Kemal Dokuz, hava fotoğrafl arı çekiminde destek 
vermiştir. Bu vesileyle, 2018 yılı kazı çalışmalarına izin veren başta Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü’ne, Hace  epe Üniversitesi Rektörlüğü’ne, yukarıda anılan kurumların yöneti-
cilerine, kazıda emeği geçen ekip elemanlarına ve ada halkına burada teşekkür etmek isterim.
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Pithos magazininin arka kapalı duvarının temeli altında kalmaktadır. İkinci 
temel kalıntısı (korunan uzunluk: 1.60 m.) ise kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
uzanmaktadır. Bunun güneydoğu ucu açma içinde kesildiğinden, doğu yö-
nündeki boşluğun, kapı yerine işaret ettiği hususuna şimdilik ihtiyatla yakla-
şılmaktadır. V. yapı katının üçüncü mimarlık kalıntısı (korunan uzunluk: 1.08 
m.) açmanın güney kesiti hizasında olup, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde 
uzanmaktadır (Çizim: 1). Bir ucu açma içinde kesilen, diğer ucu da güney kesit 
içinde kalan temel parçasının, komşu açmalarda da uzantılarına rastlanılma-
dığından, ait olduğu yapı katı haricinde, yorumlanması mümkün olmamıştır. 
V. yapı katının buluntu topluluğu genel anlamda değerlendirildiğinde, kuzey 
bölümdeki yapıyı kullanan ailenin üretim ekonomisinde keramik, kemik ve 
taş endüstrisinin önem kazandığı anlaşılmaktadır. Dönemi karakterize eden el 
yapımı keramik örnekleri daha çok çanaklardan ve çömleklerden oluşmakta-
dır. Taş endüstrisini belirleyen gereçler arasında yer alan bileği taşı, yerleşim-
de alışılagelen örneklerdendir. Metal buluntular açısından önemi tartışmasız 
görünen bir yassı balta (Resim: 1) ise Yortan2, Emet3 ve İasos’tan4 bilinen bakır 
baltaları hatırlatmaktadır. 2017 yılında yerleşim yerinde ele geçirilen bir di-
ğer metal balta ile biçim benzerliği sergileyen bu örneğin, yapılarda kullanılan 
ahşap dikmelerin kesilmesinde işlev kazanmış olması muhtemeldir. V. kat ya-
pısının güney yönündeki boşlukta rastlanılan buluntu topluluğu, yapı içinde-
kilere kıyasla çok daha fazladır. Ele geçirilen keramik örneklerinin arasında, 
Limni Adası’ndaki Poliochni’nin5 siyah döneminin sonlarına doğru hizmete 
konulan ve kırmızı dönemin içine değin uzanan bir zaman diliminde gelişim 
gösteren ayaklı meyveliklerin çeşitlemeleri; kuzey Yunanistan’da Kastanas’ın6 
Erken Hellas Döneminin erken etabına tarihlendirilen tavanın benzeri ve Ge-
libolu Yarımadası’nda Protesilaos’un7 EBÇ’na verilen ip delikli tutamaklı ka-
pağını çağrıştıran bir örnek bulunmaktadır. Aynı kontekst kapsamında sayıla-
bilecek diğer buluntular, kil kanca ve kil çapa parçalarıdır (Resim: 2). Bunlar 
Yunanistan’da Erken Hellas Döneminde yaygınlaşan ve Yenibademli’de de 
önceden bulunan örneklerin8 benzerleridir. Kemik buluntu bağlamında zen-

2 Buchholz ve Drescher, 1987, 42, Taf. 2 e.
3 Müller-Karpe, 1994, Taf. 95, 9.
4 Pecorella, 1984, 75, Fig. 14, 6.
5 Bernabò-Brea, 1964, Tav. I a-c; Tiné, 1997, 47; Traverso, 1997, 63-66; Cultraro, 1997, 107. 
6 Aslanis, 1985, Tav. 24, 14.
7 Demangel, 1926, 41-42, Fig. 52, 1, Fig. 54.
8 Yunanistan’da ve Yenibademli Höyük’te bulunan kil kancalar ve kil çapalar için bkz. : Weiβhaar, 

1980, 33-49; Buchholz ve Wagner, 1987, 121-136; Hüryılmaz, 2001, 9-20; Hüryılmaz, 2018, 105-118. 



..............................................................................................................  295

gin sayılan V. katın dolgusunda, muhtemelen kolye tanesi yapılmak üzere se-
çilen iki sığır dişi ve küçükbaş hayvanların kemiklerinden üretilen mablaklar 
ve farklı boyutlarda deliciler açığa çıkarılmıştır. Bunların yapı dışındaki kültür 
dolgusunda ele geçirilmiş olmaları, dericilik sektöründeki faaliyetlerin konut 
dışında gerçekleştirildiğini düşündürmektedir.

H 10 açmasında VI. yapı katını belirleyen ve EBÇ II dönemine tarihle-
nen tek mimarlık kalıntısı, güney kesitten başlayan ve kuzeybatıya yönelen 
taş örgülü temel parçasıdır (Çizim: 1). Üstten iki taş sırası seviyesine kadar 
ortaya konulan bu temel parçasının, çok küçük ölçekte kalması, onun değer-
lendirilmesini mümkün kılmamakla birlikte, kültür dolgusu VI. yapı katının 
karakterini tanımlamaya yarayan buluntular vermiştir. Keramik örneklerini 
çanak, fincan, testi, mahmuzlu kulp, pedestal ayak ve üçayak parçaları temsil 
etmektedir. Buluntu topluluğunda kemik deliciler ve mablakların yanı sıra, 
bir geyik dişi de yer almaktadır. Hammaddeleri farklı kayaçlardan olan taş 
endüstrisinin yapımları ise bileme, perdahlama, sayım ve zanaat işlerinde 
kullanılan alet ve gereçleri yansıtmaktadır. Bunlar aile fertlerinin hangi iş 
kollarında üretimde bulundukları konularına dolaylı kanıt oluşturmaktadır. 
VI. yapı katının tek metal buluntusu olan bir saç kıskacı (Resim: 3),Yunanis-
tan’dan Mezopotamya’ya kadar geniş bir coğrafi bölgede yayılım gösteren9 
örneklerle benzeşmektedir. Spiral şeklinde burularak oluşturulan Yeniba-
demli’nin saç kıskacı, biçim yönünden Troia10 ve İasos11 gibi merkezlerden 
bildiğimiz örnekleri hatırlatmakta ve şimdiye kadar yerleşim yerinde beğeni 
olgusu ile ilişkilendirilen tek metal süs eşyası olarak kalmaktadır. 

G 10 Açması
G 10 plan karesinin güneydoğu dörtlüğüne denk düşen G 10 açmasında, 

önceki yıllarda plan karenin batı kesiminde kısmen açığa çıkartılan ve EBÇ 
II dönemine tarihlendirilen II. yapı katına ait taş döşeli sokağın uzantısının 
aranması amacıyla, yüzeyden itibaren 1.50 m. derine inilmiştir. Anılan plan 
karenin batı yarısına göre, daha alçak koddan başlayan doğu yönündeki kül-
tür dolgusunda sokağın uzantısının günümüze ulaşmadığı anlaşılmıştır (Çi-
zim: 2). Batı yöndeki bölümünün uzunluğu 13 m. ve genişliği yaklaşık 2.80 
m. olan bu sokağın, II. yapı katı zamanında, tepe düzlüğünün güneybatı bö-

9 Tolstikow ve Trejster, 1996, 120.
10 Schmidt, 1902, No. 6014-6015, 6142-6144.
11 Pecorella, 1984, 76, Fig. 14, 8.
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lümüne inşa edilen yapılara sınır teşkil ettiği belirlenmiştir. G 10 açmasında, 
kod farkı nedeniyle III. yapı katının kalıntıları ile başlayan kültür dolgusun-
da, IV-VI. yapı katlarına da ulaşılmıştır. III.-VI. yapı katları, EBÇ II Dönemine 
tarihlendirilmektedir.

III. yapı katının mimarlık kalıntısı (korunan uzunluk: 2.40 m.), çalışılan 
alanda plan bütünlüğü sağlamamaktadır. Bunun kuzeybatı yönündeki uzan-
tısı sokağın altında kalmakta, güneydoğu taraftaki ucu ise doğu kesitin içine 
girmektedir (Çizim: 2). Şimdilik yapının kısa ya da uzun yönüne mi temel 
oluşturduğu anlaşılamayan bu mimarlık kalıntısının, güney yönündeki kül-
tür dolgusunda pithos parçalarından başka, ip delikli tutamaklı çanak ve çizi 
bezekli bir pyxis parçası (Resim: 4) ele geçirilmiştir. Troia kap tipolojisinde, 
Blegen12 tarafından D 31 tipi olarak kaydedilen ve erken Troia I zamanında 
kullanımda kalan bu tipteki pyxisler, Midilli Adası’nda Thermi’den, Melos 
Adası’nda Phylakopi’den ve Gelibolu Yarımadası’nda Protesilaos’tan, ayrıca 
Panderma’dan da bilinmektedir13. Rozet ve zikzak motifleriyle kendine özgü 
bir kompozisyon sergileyen örneğimiz, yerel üretim olup, çift silindirik kutu 
biçiminde olduğuna ilişkin deliller göstermektedir. 

Açma içinde IV. yapı katının belirleyici öğeleri sayılan iki temel parçası, 
bir yapının köşesini ortaya koymaktadır (Çizim: 2). Bunlar kuzey yönünde 
dik açı ile birbirine bağlanmakta, güney istikametindeki uzantıları ise ka-
zılmayan alan içinde kalmaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda inşa 
edilen batı taraftaki temelin açığa çıkartılan bölümünün uzunluğu 3.00 m. 
kuzeybatı-güneydoğu yönünde konumlanan ikinci temelin uzunluğu ise 
2.20 m.dir. Her iki temel parçasının taş örgülerinde gözlenen ötelenmeler, 
yerleşim yerinin mimarisinde izler bırakan, ancak şiddeti yüksek olmayan 
depremi çağrıştırmaktadır. Yapı bütünlüğü açısından, henüz planı belirlene-
meyen söz konusu yapının iç dolgusu korunarak, dışında kalan boşluklarda 
kültür dolgusu kazılmıştır. Yapı ile ilişkilendirilen kültür dolgusunda, çoğu 
siyah ve kahverengi mallara ait Troia I zamanının kapları ile uyumlu gövde, 
tutamak, kulp ve dip parçaları ele geçirilmiştir.

V. yapı katına tanıklık eden kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ve 
açma içinde mimari bütünlük ortaya koymayan bir yapının temeli (Çizim: 2), 
2.80 m. uzunlukta olup, zayıf bir konstrüksiyona işaret etmektedir. Bunun da 
güney yönünde kalan kültür dolgusunda, Troia I yerleşiminde karakteristik 

12 Blegen ve diğ. , 1950, 76. 
13 Podzuweit, 1979, 228.



..............................................................................................................  297

olan D 24 tipindeki çömleklerin üçayaklarını hatırlatan bir ayak parçası ve 
erken Troia I’de14 varlığı bilinen A 10 tipindeki çanakları anımsatan iç yüzeyi 
çizi bezekli keramik örneği bulunmuştur. 

Küçük ölçekte kalan, ancak açma içinde VI. yapı katından söz edilmesine 
dayanak teşkil eden 1.10 m. uzunluğundaki taş örgülü temel parçası (Çizim: 2), 
kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda uzanmaktadır. Henüz en alt taş sırasına ula-
şılamayan bu temelin mimari yönden değerlendirilebilmesi için, önümüzdeki 
yıllarda açmanın kuzey bölümünde konumlanan üst yapı katlarına ait bina te-
mellerinin kaldırılması gerekmektedir. 2018 yılında kısmen ortaya konan teme-
lin açığa çıkartıldığı düzlemde ele geçirilen buluntular omurgalı çanaklara, kısa 
boyunlu çömleklere ve üçayaklı pişirme kaplarına aittir. Buluntular arasında 
anılmaya değer bir delici, yaban domuzunun defans dişinden yapılmıştır. 

III. YANBİLİM DALI İNCELEMELERİ
Deniz Biyolojisi
Son yıllarda kazıya bilimsel açıdan katkı sağlayan İstanbul Üniversitesi 

mensuplarından Doç. Dr. Onur Gönülal, 2018 yılında H 10 ve G 10 açmaların-
dan elde edilen deniz ürünlerinin kabuklarını inceleyerek, EBÇ II dönemin-
de Yenibademli toplumunun kıyısal ekolojiyi ne ölçüde tanıdığı konusunda 
bilgi birikimini arttırmıştır15. İlgili uzmanın incelemelerine göre, Mollusca fi-
lumuna ait kabuklar (Resim: 5), Bivalvia ve Gastropoda sınıfına ayrılarak, tür 
düzeyinde teşhis edilmiştir. Kabuklar arasında Arthropoda sınıfına ait bir yen-
geç kıskacı ve Gastropoda sınıfına dâhil edilen Patella ulyssiponensis kabukları 
yerleşim yerinde ilk defa tespit edilmiştir. Genel anlamda bir değerlendirme 
yapıldığında, yerleşimin kıyı avcılığına dayanan besin skalasında, zirvede 
görünen Patella türlerini, Ostrea edulis izlemekte ve bunu Cerastoderma glaucu-
mun takip ettiği anlaşılmaktadır. 

Arkeozooloji
2018 yılı kazıları sırasında, H 10 açmasında 20, G 10 açmasında ise 9 adet 

kemik eser bulunmuştur. Bunların yapımında koyun, keçi (Ovis, Capra) ve 
domuz (Sus ) kemiklerinden yararlanılmıştır. Kesme ve düzeltme işlemlerin-
de metal aletler kullanılmıştır. Kimi eserler şekillendirildikten sonra, perdah-

14 Blegen ve diğ. , 1950, Fig. 264, 28.
15 İlgili uzmanın bu konuda Uluslararası Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu’nda sunduğu 

bildiri, baskıdadır.  
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lama işleminden geçirilmiştir. Kemik aletlerin büyük çoğunluğunu oluştu-
ran deliciler (Resim: 6), genellikle koyun ve keçi kemiklerinden yapılmıştır. 
Bunlar tip itibariyle çeşitlilik göstermekte ve imalatlarında küçükbaş hayvan-
ların Metatarsus ve Metacarpus kemikleri kullanılmıştır. Üretilen mablaklar, 
sayı bakımından daha az olup, mutfak artığı olduklarına dair yanma izleri 
yansıtmamaktadır. Muhtemelen sıyırma ve düzeltme gibi işlevleri olan sıyır-
ma gereçleri, kaburga kemiklerinden olup sınırlı sayıdadır. Bunlardan biri-
nin ucu, iki yönden sivriltilmiş, ikincisinin ise hafif yuvarlatılmıştır. Bugüne 
kadar yerleşim yerinde açığa çıkarılan kemik buluntular dikkate alındığında, 
başının altı yivlerle sınırlanan bir süs iğnesi dışında, hayvan kemiğinden ya-
pılan bezemeli iğneye rastlanmamıştır. Bu durum Yenibademli sakinlerinin 
beğenilme kaygısını taşımadıklarını, onlar için deri işleme sektöründe işlev 
gören aletlerin ve gereçlerin daha önemli olduklarını düşündürmektedir. 

Litoloji 
Her iki açmada ele geçirilen taş endüstrisinin alet ve gereçleri, adanın 

yerel kayaçlarından yararlanıldığını göstermektedir. Yakın çevrede mevcut 
olan kumtaşı, silt taşı, andezit, boynuz taşı ve çakmaktaşı, alet ve gereçlerin 
temel hammaddeleri arasında sayılmaktadır. Bileme işinde kullanılan gereç-
ler kumtaşı ve silt taşından, kap yüzeylerinin parlatılmasında işlev görenler 
ise boynuz taşındandır. Dilgi ve delgi türü buluntuların hammaddeleri çak-
maktaşındandır. Sürtmetaş teknolojisi ile ilintili üç öğütme taşından biri kireç 
taşından, diğer ikisi andezittendir. El değirmeni niteliğinde olan bir diğer 
buluntu ise kumtaşı-silt taşından yapılmıştır. Yerleşim yerinde bugüne kadar 
bulunan taş eserler arasında ünik kalan ve muhtemelen hassas zanaat işlerin-
de önem kazanan minyatür sap delikli taş balta (Resim: 7), parlak yüzeyli ve 
özenli işçilik göstermektedir. 

Küçük Eser Restorasyonu
2018 yılı kazı sezonunda, her iki açmada da restore edilebilecek durumda 

olan çanak çömlek bulunamadığından, 2017 yılında açığa çıkarılan pişmiş top-
rak kapların restorasyonuna odaklanılmıştır. Bu doğrultuda, Troia I zamanına 
tanıklık eden omurgalı ve sahte ip delikli tutamaklı olan bir çanak; dışa açılan 
ve yatay tutamağı tek delikli olan bir diğer çanak; iki tane gaga ağızlı testi ve biri 
yüksek, diğeri basık olan iki taç biçimli kapak; ayrıca Limni Adası’ndaki Poli-
ochni yerleşimine özgü ayaklı meyveliklerin yerel çeşitlemeleri sayılan iki kap 
restore edilerek (Resim: 8), Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne kazandırılmıştır.
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Onarım
Tepe düzlüğünün merkezi kesiminde yer alan G 9 açmasında, II. yapı ka-

tına ait EBÇ II döneminin dikdörtgen planlı yapısının güney yönündeki uzun 
duvarına temel oluşturan en alt taş sırasının üzerine, dönemin özelliği olan 
toprak harçla bir sıra taş örülerek temelin algılanması sağlanmış ve hava ko-
şullarından bir yıl süre ile etkilenme durumunun test edilmesi için üzeri açık 
bırakılmıştır. Aynı yapı ile çağdaş, güney yönünde konumlanan ikinci yapının 
kuzey yönündeki uzun duvarının orta bölümünde, toprak harç kaybının ön-
lenmesi ve taş örgünün yıkılmaması amacıyla, acil önlem olarak üzerine iki 
sıra taş örülmüş ve alt sıralarının dış cephelerindeki boşluklar toprak harçla 
güçlendirilmiştir (Resim: 9). Güneydoğu ucu en alt seviyede günümüze ula-
şan söz konusu taş örgülü duvarın bütünlüğü ve algılanması doğrultusunda, 
höyükte biriktirilen taşlar kullanılarak yükseltilmiştir (Resim: 10). G 10 açma-
sının kuzey bölümünde yer alan ve kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda uzanan 
bir diğer yapı temelinin üst sıra taşları tamamlanarak, doğu cephesindeki taş-
larının arası toprak harçla takviye edilmiştir. H 10 açmasında III. ve IV. yapı 
katlarına ait iki temel kalıntısının taşları korunarak, üst sıra örgülerine toprak 
harç eklenmiştir. Aynı açmanın doğu yönünde kalan, kuzey-güney istikame-
tindeki ara kesitin korunması ve kültür katlarının takibi açısından önem ta-
şıyan toprak dolgunun üzerine, yatay konumda bir sıra taş yerleştirilmiştir. 

Analizler
(a) Polen
Höyüğün tepe düzlüğünde olmak üzere, farklı noktalardan alınan toprak 

numuneler, Doç. Dr. Mehmet Serkan Akkiraz tarafından incelenmiştir. Teşek-
kürlerimizi yinelediğimiz ilgili uzmanın saptamalarından, höyüğün yakın 
çevresinde çam ve meşe türü ağaçlardan başka, papatyagiller ve zeytingiller 
de yetiştiği anlaşılmaktadır. 2018 yılında alınan tortullardan elde edilen po-
len sayım sonuçları her ne kadar iklim ve bölgenin genel bitki örtüsü hak-
kında doyurucu bilgi sağlamasa da, doğal çevre ortamının tanımlanmasında 
ipuçları vermektedir. 

(b) Keramik
Arkeometri bağlamında, H 10 ve G 10 açmalarının kültür dolgularından 

alınan 16 keramik örneği, Doç. Dr. Ali Akın Akyol tarafından incelenmiştir. 
Çok kısa bir sürede sonuçları tarafıma ileten ve Uluslararası Propontis Sem-
pozyumu’nda bilim dünyasına duyuran Sn. Akyol’a teşekkürlerimi sunarım. 
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EBÇ II Dönemine tarihlendirilen ve farklı yapı katlarından alınan numune-
lerin hamur renkleri, kromametrik analiz yöntemi ile tanımlanmıştır. Kil ör-
neklerinin ince kesitleri, optik mikroskopta incelenmiştir. Agregayı oluşturan 
kayaç ve mineraller, Point Counting programı kullanılarak belirlenmiştir. Kil 
örneklerinin element içerikleri X-Işınları Fluoresans analiz yöntemine göre 
saptanmıştır. Dört grupta toplanan keramik örneklerinin petrografik özellik-
leri, tüf ve andezit olmak üzere iki kayaç çeşidine işaret etmiştir. Yukarıda anı-
lan analizler doğrultusunda elde edilen sonuçlar, daha kapsamlı olmak üzere, 
Propontis ve Çevre Kültürleri Sempozyumu kitabında yayımlanacaktır. 

(c ) Metal
Yenibademli Höyük’te 2018 yılında ele geçirilen iki adet metal eserin ele-

ment bazında kompozisyonlarını, üretim tekniklerini ve muhtemel kaynakla-
rını belirlemek amacıyla, Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, yassı balta ve saç kıs-
kacından örnekler almıştır. Höyüğe ait metal eserlerin ilk analizlerini gerçek-
leştirme nezaketinde bulunan ve kendisine teşekkür borçlu olduğumuz ilgili 
uzmanın hazırladığı ön rapora göre, p-XRF analiz sonuçları yassı baltada bakır 
oranının % 73.07, saç kıskacında ise bu oranın % 73.25 olduğunu göstermiştir. 
Analize miktar bakımından uygun bulunan yassı baltanın, muhtemel jeolojik 
kaynağının tespitine yönelik kurşun izotop analizi henüz tamamlanmamıştır.

Belgeleme
Belgeleme çalışmaları kapsamında, her iki açmada ortaya çıkartılan mimarî 

kalıntıların ve açma kesitlerinin çizimleri yapılarak, fotoğrafları çekilmiş ve di-
jital ortama aktarılmıştır. Açmalardan elde edilen ve toplamda 146 adete ula-
şan keramik, kemik, taş ve metal buluntuların envanter fişleri, çizimleri ve gör-
selleri hazırlanmıştır. Amorf nitelikte olan 3662 adet keramik parçası ise borsa 
fişlerine işlenmiştir. Kazı döneminin sonunda, Çanakkale Arkeoloji Müzesi’ne 
19 adet envanterlik ve 9 adet etüdlük değerde bulunan eser teslim edilmiştir. 

Diğer Çalışmalar
Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün il bazındaki kazı alan-

larına ait hava fotoğraflarının temini konusunda, Yenibademli Höyük’te de 
Drone ile çekim yapılmıştır. Bu yöndeki çalışmadan başka, höyüğün güney-
doğusunda bulunan ve rutubetten etkilenen iki adet bilgi panosu yenilenmiş 
ve yön tabelalarından biri Kaleköy-Merkez arasında bağlantı sağlayan asfalt 
yolun kenarına, diğeri de höyüğün yaklaşık 90 m. güneyine konulmuştur. 
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İNÖNÜ MAĞARASI 2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Hamza EKMEN*
Ahmet MERCAN

F. Gülden EKMEN
Ali GÜNEY

GİRİŞ
Zonguldak İli, Karadeniz Ereğli İlçesi’ne bağlı, Alacabük Köyü sınırları 

içinde yer alan İnönü Mağarası’nda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kül-
tür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ile Karadeniz Ereğli 
Müzesi Müdürü Ahmet Mercan başkanlığında ve Zonguldak-Bülent Ecevit 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Hamza Ekmen’in bilimsel 
danışmanlığında 01.08.2018-24.09.2018 tarihleri arasında kazı çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir.1 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve maddi desteği ile birlikte, 
Zonguldak Valiliği, Kdz. Ereğli Belediyesi ve Zonguldak-Bülent Ecevit Üni-
versitesi’nin2 kurumsal destekleri ile sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilen 
İnönü Mağarası 2018 yılı kazılarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen 
Kdz. Ereğli Müzesi uzmanlarından Ömer Fidan katılmıştır. 3

*  Dr. Öğr. Üyesi Hamza EKMEN, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Farabi Kampüsü, Fen-Ede-
biyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Zonguldak,/TÜRKİYE.

 Ahmet, MERCAN, Kdz. Ereğli Müzesi Müdürü, Zonguldak/TÜRKİYE.
 Dr. Öğr. Üyesi F. Gülden EKMEN, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Farabi Kampüsü, Fen-E-

debiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Zonguldak/TÜRKİYE.
 Arş. Gör. Ali GÜNEY, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, Farabi Kampüsü, Fen-Edebiyat Fa-

kültesi, Arkeoloji Bölümü, Zonguldak/TÜRKİYE.
1 İnönü Mağarası 2018 yılı kazılarına, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencilerinden; M. 

Hasan Kıraç (Mezun), Buğra Bektaş (Mezun), Berkcan Alagöz, Burak Kader, Onur Ferhat Özşahin, 
Hakan Berkin Yıldız, Ümmügülsüm Uğurlu, Feyza Akyüz, Kübra Göl, Gamze Kaygusuz, Şey-
ma Üçüncü, Şeyma Altunkara, Fatmanur Tunç, Abdülkadir Altay, Aydın Yılmaz, Özge Karakaya; 
Samsun-Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencilerinden Mahsun Durukan (Yüksek Lisans öğrenci-
si), İstanbul Üniversitesi, Prehistorya Anabilim Dalı öğrencilerinden Bilgehan Akyıldız, Ege Üni-
versitesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğrencilerinden Ömür Öykü Gönen, 
ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencilerinden Şevval Cefi k katılmıştır.

2 Bu çalışma, Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi, BAP Koordinatörlüğü, 2016-9114963401 no.lu 
proje kapsamında desteklenmiştir. 

3 2018 yılı İnönü Mağarası Kazılarının başarılı bir şekilde tamamlanmasında ve bu projenin gerçek-
leştirilmesinde desteklerini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’ne, bu yıl içinde Zonguldak Valiliği yapan Sn. Ahmet Çınar’a, Sn. Erdoğan 
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I. KAZI ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 
İnönü Mağarası 2018 yılı kazılarının ön çalışmasını, mağara içi ve yakın 

çevresinin temizliği ile çalışma alanlarının tesis edilmesi oluşturmuştur. Bu 
doğrultuda öncelikle mağara içi otlardan arındırılmış ve ardından alanda de-
taylı temizlik çalışmaları yapılmıştır. Sonrasında, mağaraya ulaşılması için 
kullanılan toprak yolun temizlenmesi ve düzenlenmesi sağlanmıştır. Mağa-
radan çıkan bulguların değerlendirilmesi için Çaylıoğlu Orman İşletme Şef-
liği’ne ait iki adet lojman, Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’nün izinleri 
ile 2018 yılı kazı çalışmaları süresinde kullanılmak üzere tarafımıza tahsis 
edilmiştir. Mağaradan elde edilen her türlü buluntunun ilk değerlendirmele-
ri, buluntuların yıkanması, fotoğraflarının çekilmesi, çizimlerinin yapılması, 
bilgisayar ortamına aktarılması işlemleri ve restorasyon çalışmaları bu me-
kanlarda gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca mağaradan çıkan kültür dolgusu toprağının elenmesi için İnönü-2 
Mağarası’nın önündeki alan düzenlenmiştir. Kuru elek ve yüzdürme (flotas-
yon) çalışmaları bu alanda gerçekleştirilmiştir.

II. KAZI ÇALIŞMALARI 
İnönü Mağarası, 2017 yılı kazıları sonucunda, mağara içinde Ortaçağ (I. 

yapı katı), Erken Demir Çağı (II. yapı katı) kültür katlarının varlığı net bir 
şekilde belirlenmişti. Bununla birlikte yüzeyden ve mağara içindeki tahribat 
alanlarından elde edilen bazı seramiklerden hareketle mağaranın, Kalkolitik 
ve Erken Tunç Çağı’nda da yerleşim gördüğüne dair ipuçları elde edilmiş-
ti. 2018 yılı kazılarının ana hedefini, söz konusu dönemlere ait kültür kat-
manlarının araştırılması ve İnönü Mağarası yerleşiminin tabakalanmasının/
stratigrafisinin ortaya çıkarılması oluşturmuştur. Bu doğrultuda 2017 yılında 
kazısı yapılan H/7, İ/7, H/8 ve J/8 açmalarında kazıların devam ettirilmesi 
planlanmıştır (Çizim: 1). 

Bektaş’a, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya ve Zonguldak İl Özel İdare Kültür ve 
Sosyal İşler Müdürü Ferhan Bostancı’ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca, 2018 yılı İnönü 
Mağarası kazılarına desteklerini esirgemeyen Kdz. Ereğli İlçesi Belediye Başkanı Op. Dr. Hüseyin 
Uysal’a, Başkan Yardımcısı Esra Alpago’ya, Yasemin Gültekin’e ve Seda Çiçek’e teşekkürü borç 
biliriz. Ayrıca, mağaradan elde edilen bulguların dokümantasyonun yapılması ve restorasyon ça-
lışmaları için ihtiyaç duyulan mekanların teminini sağlayan Zonguldak Orman Bölge Müdürü 
Sn. Zekeriya Beyazlı’ya, Çaylıoğlu Orman İşletme Şefl iğine ve personellerine teşekkürlerimizi su-
narız. Detaylı fotoğrafl arın çekiminde yardımını esirgemeyen Prof. Dr. Mustafa Sözen’e ve 2018 
yılı İnönü Mağarası kazılarına bakanlığımızı temsilen katılan Ereğli Müzesi uzmanlarından Ömer 
Fidan’a, ekip üyelerine, öğrencilerimize ve işçilerimize vermiş oldukları katkılardan dolayı teşek-
kürlerimizi sunarız. 
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II.a. H/7 Açması Çalışmaları 
C gözü içerisinde yer alan H/7 açmasında 2017 yılında yapılan kazılarda, 

açmanın kuzeydoğusunda ağırlıklı olarak düzensiz taşlardan oluşan bir dol-
guya rastlanmıştı. 2018 yılı çalışmaları sırasında, bu taşların kaçak kazı faa-
liyetleri sırasında dinamit vb. patlayıcıların kullanılması nedeniyle mağara 
duvarlardan kopan taş parçalarının oluşturduğu yığın olduğu anlaşılmıştır. 
Söz konusu taşların kaldırılmasının ardından bu alanda tunçtan yapılmış 2 
adet bilezik ele geçmiştir. Bileziklerden biri 5 adet sarmaldan oluşan spiral 
forma sahipken, diğeri 1,8 cm. genişliğinde rulo şeklinde kıvrılmış levha for-
mundadır. Bileziğin üzeri kazıma tekniği ile yapılmış, balık kılçığı motifi ile 
süslüdür. Bu taşlı alanın güneyinde, doğu kesitine bitişik halde kerpiç izle-
rine rastlanılmıştır. Bu alanda yürütülen çalışmalar sırasında ”C” formunda 
bir ocak açığa çıkarılmıştır (Resim: 1). 

Açmanın güneydoğusunda devam eden çalışmalarda düzgün bir hat ha-
linde uzanan ahşap hatıllara rastlanılmıştır. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde 
uzanan hatılların, İ/7 ve H/8 açmalarında bulunan hatılların devamı olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu seviyede karşılaşılan seramikler genellikle kaba hamur-
lu, yatay bant üzeri parmak baskı bezemeli örneklerden oluşturmaktadır. Ele 
geçen buluntular çoğunlukla tezgâh ağırlığı ve ağırşaklardır (Resim: 2). 2017 
yılında ağırlıklı olarak İ/7 açmasında araştırılan II. yapı katı, Erken Demir Ça-
ğı’na tarihlendirilmişti. H/7 açmasında açığa çıkarılan ve İ/7 açmasına doğru 
Erken Demir Çağı (II. yapı katı) kalıntılarının altına doğru devam eden ah-
şap mimari kalıntıların İnönü Mağarası’nın III. yapı katını ait olduğu anlaşıl-
maktadır. Bu tabakada bulunan çanak-çömlek ve küçük buluntuların paralel 
örnekleri dikkate alındığında bu tabakanın Geç Tunç Çağı/Erken Demir Ça-
ğı’na Geçiş aralığına tarihlendirilmesi mümkündür. Seviyeden alınan karbon 
örneklerinin analiz sonuçları da söz konusu tarihler ile uyum göstermektedir.

Açmanın batısında yürütülen çalışmalarda, belirli bir hat göstermeyen, 
düzensiz bir kil yığını ile karşılaşılmıştır. Kil yığınının hemen altından aç-
manın güney kesitinde, düzensiz ahşap parçalar açığa çıkarılmıştır. Açmanın 
doğu yarısında tespit edilen, III. yapı katına ait mimari kalıntılar askıya alı-
narak, çalışmalara a-e/1-10 plan karelerinde, açmanın batı yarısında devam 
edilmiştir. Bu alandaki çalışmalar sonucunda anakayaya ulaşılması ve taba-
kalanmanın izlenmesi hedeflenmiştir. Alanın güneyinde düzensiz taşlar açığa 
çıkarılmıştır. Bu taşların arasında c-d/7 plankaresinde bir ahşap dikme tespit 
edilmiştir. Ahşap dikmenin doğusunda ise kil sıvalı bir zemine rastlanmıştır. 
Ahşap dikme ve etrafındaki taşlar ve taban parçası dikkate alındığında, söz 
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konusu seviyede mağara içerisinde basit kulübe tarzı alanların oluşturuldu-
ğu akla gelmektedir. Bu seviyede ele geçen genellikle kırmızının tonlarında 
astarlı gaga ağızlı testi parçaları, ağız kenarı altı parmak baskılı seramikler ve 
gövdeye bir sap ile bağlanan ilmek kulp parçaları, İnönü Mağarası’nın kuş 
uçumu 3 km. uzağında bulunan Yassıkaya Mağarası Erken Tunç Çağı bulun-
tularının tam paralelleridir.4 Yassıkaya Mağarası’nda çok sayıda örneği bulu-
nan ağız kenarı altı parmak baskılı seramiklerin benzerleri Çankırı-Yazıboy5, 
İstanbul-Koyunbaba6 ve Trakya’da Kanlıgeçit7 Erken Tunç Çağı yerleşimle-
rinden de bilinmektedir. Gaga ağızlı testilerin ve kulpların etrafında bulunan 
memecik şeklinde kabartılar, metal kapların perçin noktalarının taklidi ola-
rak değerlendirilebilir (Resim: 3). Benzer uygulamalar Yassıkaya Mağarası8 ve 
Kastamonu-Kınık9 yerleşiminin M.Ö. 3. binyılın ikinci yarısına tarihlendirilen 
tabakalarından bilinmektedir. Küçük buluntular arasında ince işçiliğe sahip, 
genellikle koyu renkli dilgiler dikkat çekmektedir. Bu tabakada bulunan yan-
mış tohum kalıntılarının TÜBİTAK-MAM’da yapılan C14 analizleri ağırlık-
lı olarak M.Ö. 2300-2100 tarihleri aralığını vermiştir. Dolayısıyla, Yassıkaya 
Mağarası buluntularının tam paralellerinin ele geçtiği bu yapı katının, Erken 
Tunç Çağı III Dönemine ait olduğu ve İnönü Mağarası IV. yapı katını temsil 
ettiği anlaşılmıştır. 2017 yılında H/7 açmasının batı kısmında bulunan kaplar, 
IV. yapı katı ile aynı kot seviyesindedir. Dolayısıyla 2017 yılında ele geçirilen 
söz konusu kapların da Erken Tunç Çağına ait oldukları teyit edilmiştir.10 

IV. yapı katının düzgün bir hat vermeyen taşlarının kaldırma işleminin 
ardından yeni bir tabakaya inilmiştir. Bu yapı katında yoğun olarak siyah as-
tarlı ve parlak perdahlı, daha az sayıda ise kahverengi-siyah arası tonlarda ve 
yine parlak perdahlı örneklerden oluşan seramiklerle karşılaşılmıştır. Çalış-
maların devamında açmanın güneyinde ana kayaya ulaşılmıştır. Bu seviyede 
ele geçirilen buluntular arasında ise çakmaktaşından bir ok ucu ve dilgiler 
ile pişmiş topraktan yapılmış idol (Resim: 4) bulunmaktadır. Pişmiş toprak-
tan yapılmış yassı dikdörtgen gövdeli, kaşları, gözleri ve göğüsleri belirtilmiş 

4 Turan Efe, Yassıkaya mağarasının Geç ETÇ II-Erken ETÇ III’e tarihlenmesinin mümkün olacağını 
belirtmiştir. Efe ve Mercan, 2002, 366.

5 Ma  hews 2009, fi gs. 3.19, 3.21.
6 Heyd ve vd., 2016, Fig. 8.7.
7 Özdoğan ve Parzinger, 2012, 104-105.
8 Efe 2004, fi gs. 15-16.
9 Genç 2005, Çiz. 153.
10 Ekmen ve diğ., 2019, res.12
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kadın idolün tam benzeri Çanakkale/Gülpınar yerleşiminin II. tabakasında 
(M.Ö. 5320-4940) bulunmuştur.11 Anakaya üzerindeki bu son yapı katı, V. 
yapı katı olarak tanımlanmıştır. 

II.b. İ/7 Açması Çalışmaları 
Mağaranın, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan kuzey duvarı İ/7 aç-

masının tam ortasından geçmektedir. Bu yönüyle bir üçgen halinde olan aç-
manın, batı kenarı 4,30 m., güney kenarı ise 5 m. uzunluğundadır (Çizim: 
1). İ/7 açmasının kuzeyinde yürütülen çalışmalarda, mağara duvarına bitişik 
bir alanda etrafı tek sıra yassı taşlarla çevrili bir çukur tespit edilmiştir. Çu-
kurun içinde sürdürülen çalışmalar sırasında kemik artıkları ve çanak-çöm-
lek kırıklarının yanında çok sayıda ağırşak ve tezgâh ağırlığına rastlanmış-
tır. Çukurdan ele geçirilen buluntular arasında, içerisinde çok sayıda tohum 
bulunan bir minyatür kap bulunmaktadır (Resim: 5). Bu tipteki çukurların 
Erken Demir Çağına ait çok sayıda örneğine Menekşe Çatağı’nda12, İstan-
bul yüzey araştırmalarında13, Aşağı Pınar’da14 rastlanılmıştır. İnönü Mağa-
rası’nda tespit edilen çukurun içerisinde ele geçirilen buluntuların nitelikleri 
ve bezemeli seramik parçaları dikkate alındığında, Erken Demir Çağı’nda 
benzer bir geleneğin temsilcilerinin bu mağarada yaşadığı söylenebilir. Çu-
kurun içerisinde ele geçirilen çok sayıda tam haldeki küçük buluntular (ağır-
şak, ağırlık), minyatür kaplar ve süslemeli çanak-çömlek parçaları bu görü-
şü desteklemektedir. Çukurun içerisinde ele geçen seramiklerin tamamı el 
yapımıdır. Hamurları kahverenginin tonlarında olup kum, taşçık ve bitkisel 
katkıya sahiptirler. Çoğu örnekte kabartma şerit bant üzerine uygulanan par-
mak baskı türündeki bezemelere rastlanmaktadır. Parmak baskıya sahip ka-
bartma bantlar, kap yüzeyine dikey veya yatay şekilde konumlandırılmıştır. 
Az sayıdaki örnekte ise kabartma bantlar iki veya üç sıra alt alta gelecek şe-
kildedir. Bu süsleme geleneği çok geniş bir coğrafyada, geniş bir zaman dili-
mi içerisinde kullanılmış olmasına rağmen, en yakın benzerleri Troia VIIb115, 
Maydos-Kilisetepe16, Gordion17, Boğazköy18 ve İstanbul-Arkeoloji Müzeleri 

11 Takaoğlu 2015, fi g.14/6
12 Erim-Özdoğan 2003, 222-23.
13 Aydıngün ve Aydıngün 2013, 73-4.
14 Özdoğan 2000, 72-3.
15 Blegen vd., 1958, 281.
16 Sazcı 2012, res. 4.
17 Voigt ve Henrickson 2000, fi g. 4.
18 Genz 2000, abb. 11.
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Ek Binası temel kazısında19 ve İstanbul çevresindeki yüzey araştırmalarında20 
ele geçirilmiştir. 

Çukurun etrafındaki alanda bulunan, 2017 çalışmaları sırasında d-e/9-
10 plankarelerinde açığa çıkarılan kerpiç yığını kaldırılmıştır. Kerpiçli alan 
kaldırıldıktan sonra kuzeydoğu-güneybatı aksında uzanan ahşap hatıllara 
rastlanmıştır (Çizim: 2-Resim: 6). Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan 
dış hatılların içine daha ince ve küçük boyutlu hatıllar ızgara şeklinde yer-
leştirilmiştir. Dış hattı oluşturan daha kalın hatıllar birbirine çantı tekniği ile 
tutturulmuştur. Hatılların bir kısmı açma kesitlerinin altından H/7, H/8 ve 
İ/8 açmalarına doğru uzanmaktadır. Hatıllardan iyi korunanlardan birkaç 
örneğin ölçüleri 147 cm., 132 cm. ve 150 cm. uzunluğunda ve genişlikleri 7 
cm., 11 cm. ve 12 cm’dir. Hatıllar arasında yerleştirilmiş kazıkların, hatılla-
rı sabitlemek için yerleştirdikleri düşünülmektedir. Bu durumda hatıllarla 
oluşturulmuş mimari bütünlüğün taban olarak düşünülmesi gerekmektedir. 
İ/7 açmasındaki hatılların uzanış yönleri, İ/8 açmasındaki hatıllar ile bazı 
farklılıklara sahiptir. İ/7 ve İ/8 açmasındaki tabanların birbirinden bağım-
sız olduğu görülmekte ve bu durumda iki farklı yapının bulunduğu anlaşıl-
maktadır. Hatılların altında ince bir kil tabakası gözlemlenmiştir. Hatılların 
üzerinde ele geçen in-situ buluntular arasında bronz hançer, taş balta ve bi-
ley taşı bulunmaktadır. Kuzeydoğu yönünde uzanan hatıllardan bir kısmı 
“adak çukurunun” taşlarının altına doğru uzanmaktadır. Bu durumda İ/7 
açmasında açığa çıkarılan ahşap temel kalıntılarının Erken Demir Çağı’na 
tarihlenen adak çukurundan daha eski bir tarihe III. yapı katına ait olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Açmanın güneydoğusundaki f-j/8-10 plankarelerinde derinleşme çalış-
malarına devam edilmiştir. Bu seviyede ele geçen seramiklerin tamamı el 
yapımı ve genellikle siyah, yüzeyleri koyu gri ve koyukahverengidir. Çoğu 
örnek siyah astarlı olup iyi perdahlıdır. İyi pişirilmiş olan seramikler ge-
nellikle ince hamurludur. Az sayıda kaba hamurlu parça vardır. Seramikler 
üzerinde göze çarpan özelliklerden biri memecik şeklindeki kabartmalardır. 
Bu tabakadan alınan C14 sonuçları, M.Ö. 5. binyılın sonlarına işaret etmek-
tedir. Söz konusu alanda ana kayaya ulaşılması nedeniyle çalışmalar sonlan-
dırılmıştır. 

19 Dönmez 2004, 44-45, Lev. 2/1, Res. 5
20 Aydıngün ve Aydıngün 2013, res. 1, 3.
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II.c. İ/8 Açması Çalışmaları 
2017 yılında, İ/8 açmasında açığa çıkarılan taş dizilerinin herhangi bir 

mekânla ilişkisinin bulunup bulunmadığının anlaşılması amacıyla, İ/8 açma-
sı ortadan ikiye bölünerek açmanın kuzey yarısında, a-j/1-4 plankarelerinde 
çalışmalar sürdürülmüştür. Bu kısımda yer alan taş dizilerinin temizlenmesi 
sırasında h-j/2-4 plankaresinde kil taban ve çevresinde çok sayıda küçük veya 
orta boyutlu bağımsız döküntü taşlara da rastlanmıştır. Söz konusu taban 
ve etrafındaki taşlar, bu alanda bozulmuş basit bir mimari düzenin varlığı-
na işaret etmektedir. Çalışmalar sırasında f/1 plankaresinde taşlar arasında 
7 cm çapında bir dikme deliği tespit edilmiştir. Bu alanda belgeleme çalış-
malarının tamamlanmasının ardından daha erken tabakalara inebilmek için 
bağımsız taşlar ve kil taban kaldırılmıştır. Çalışmalar sırasında, daha önce İ/7 
açmasında ortaya çıkarılan ahşap hatıllarla oluşturulmuş tabanın devamına 
rastlanmıştır. Söz konusu hatıllar kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmak-
tadır. Tabanın dış hattını çevreleyen daha kalın ahşaplar çantı tekniğinde 
birbirine bağlanarak köşe yapmaktadır (Çizim 2). Dış hattı çevreleyen hatıl-
ların içi daha ince hatıllarla ızgara şeklinde döşenmiştir. Yakın zamana kadar 
hayvan ağılı olarak kullanılan mağaranın kuzeydoğu köşesine yakın bir nok-
tadan kaynayan suyu mağara dışına tahliye etmek amacıyla su borusunun 
döşenmesi sırasında a-f/3-4 plankarelerindeki hatılların tahrip edildiği anla-
şılmıştır (Resim: 7). Hatıllardan tam olarak korunmuş birkaç örnek 210 cm., 
126 cm., 217 cm. uzunluklarında ve 10 cm., 14 cm., 7 cm. genişliklerindedir. 
Ahşap kalıntıların üzerinde sürdürülen çalışmalarda tamamı tunçtan yapıl-
mış çok sayıda metal eşya bulunmuştur. Bunlar arasında gözlü iğne (toggle 
pin), dikiş iğneleri, rulo başlı iğneler, balta parçası, bir adet kovanlı mızrak 
ucu, bıçak, küpeler (Resim: 8) yer almaktadır. Bu tabakada bulunan ve ta-
mamına yakını el yapımı örneklerden oluşan seramiklerin astarsız oldukları 
görülmektedir. Bazı kapların üzerinde hafif perdah işlemi gözlenmektedir. 
Seramikler üzerinde göze çarpan özelliklerden biri at nalı şeklinde tutamak-
lara sahip örneklerin fazla sayıda olmasıdır. 

II.d. J/8 Açması Çalışmaları 
J/8 açması mağaranın doğu köşesinde ve C gözünün dip kısmında yer al-

maktadır. Dolgu kalınlığının diğer alanlara göre daha az olduğu bu kısımda 
yürütülen kazılarda anakayaya ulaşmak; dolayısıyla bu kısımda tabakalaş-
mayı görmek ve mağara duvarındaki çatlaklardan sızan suyu bu kısımda 
toplamak ve tahliye etmek hedeflenmiştir. 2017 kazı sezonunda açmanın do-
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ğusunda çok sayıda işlenmiş kemik ve boynuzların bulunmasından dolayı 
burada bir işliğin bulunduğu düşünülmüştü. 2018 yılında yürütülen çalış-
malarda benzer buluntularla karşılaşılması, alanın işlik olarak kullanılmış 
olabileceği fikrini desteklemiştir. Kazılara devam edildikçe, bir üst seviyenin 
kaba nitelikli ve perdahsız seramiklerinin yerini siyah astarlı, iyi perdahlan-
mış, ince hamurlu örneklerin aldığı gözlemlenmiştir. 

J/8 açmasında, anakayanın hemen üzerinde yer alan seviyede yürütülen 
çalışmalar sırasında bir çömlekçiğe rastlanmıştır (Resim: 9). Çömlekçik ma-
ğaranın kuzeydoğu duvarının hemen önünde b/1 plankaresinde, 235,24 kot 
derinliğindedir. Ağzı hafif güneybatı yönünde eğik vaziyette durmakta olan 
ve içinde çok sayıda boncuk yer alan kabın mağara tavanından sızan suların 
etkisiyle pozisyonunu kaybettiği görülmektedir. Gerekli belgelemelerin ya-
pılmasının ardından, kabın bulunduğu seviyedeki bütün toprak ince göze-
nekli eleklerle elenmiştir. Kabın içerisinde ve çevresinde 4 farklı hammadde 
ile üretilmiş binlerce boncuk ele geçirilmiştir (Resim: 10-12). Yaklaşık 10.350 
boncuk tanesinin, 10.000’den fazlasının steatitten (sabun taşı) üretildiği, 93 
adetinin carnelian (akik), 27 adetinin altından, 1 adetinin elektrum ve 1 ade-
tinin ise radyolaritten (?) yapıldığı anlaşılmıştır. Kabın içerisinde, boncukla-
rın yanında iki adet işlenmemiş sığır dişi bulunmaktadır. Basit ağız kenarlı, 
düz dipli, yayvan gövdeli, omuzlu çömlekciğin omuzları üzerinde karşılıklı 
şekilde yerleştirilmiş dikey tüp tutamaklar yer almaktadır. Kabın form ve 
hamur özellikleri V. tabakada bulunan diğer çanak çömlek ile son derece 
uyumludur. Söz konusu kabın ve bu tabakada bulunan çanak çömleklerin 
Trakya ve Balkan yerleşimlerinden bilinen benzerleri M.Ö. 5. binyılın son-
larını işaret etmektedir. Altın boncukların tam paralelleri Varna Mezarlı-
ğı’ndan21 ve Sitagroi22 yerleşiminden bilinmektedir. Varna Mezarlığı ve Tell 
Yunatsite altın boncukları elde edilen tarihler ışığında bilinen en eski altın 
buluntular olarak ifade edilmiştir. Bu açıdan bakıldığında İnönü Mağarası 
altın boncuklarının konteksi belli en eski altın boncuklar arasındaki yerini 
aldığını söyleyebiliriz. Özgün buluntuları ve bölge arkeolojisi için önemli ol-
duğunu düşündüğümüz bu yapı katının daha net bir şekilde tarihlendirile-
bilmesi amacıyla kabın içerisinden alınan bir karbon örneği, bir işlenmemiş 
diş, kabın oturduğu taban seviyesinden alınan bir karbon ve boynuz parça-
ları C14 yaşlandırması için TÜBİTAK Marmara Araştırma Enstitüsü (MAM) 

21 Slachev 2010, 192.
22 Nikolaidou 2003, 335, 336.
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laboratuvarına gönderilmiştir. Laboratuvar sonuçlarına göre, örneklerbirbiri 
ile uyumlu olacak şekilde M.Ö. 4300-4000 tarihleri aralığına aittir. Dolayısıy-
la gerek karşılaştırma/analojik değerlendirmeler, gerekse de radyo karbon 
tarihleri, V. tabakanın M.Ö. 5. binyılın son çeyreğine tarihlendirilmesi gerek-
tiğini göstermiştir. 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
İnönü Mağarası 2018 yılı kazılarında, geçtiğimiz yıl tespit edilen Ortaçağ 

(I. yapı katı) ve Erken Demir Çağı’na (II. yapı katı) ait tabakaların araştırma-
ya devam edilmesi ve yüzeyden elde edilen Erken Tunç Çağı ve Kalkolitik 
Çağ’a ait buluntuları içeren kültür katmalarına ulaşılması hedeflenmiştir. Ça-
lışmalar neticesinde yaklaşık 1,5 m. kalınlığındaki kültür dolgusu içeresinde 
aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi beş kültür katmanının var olduğu tespit 
edilmiştir. 

Tablo 1: İnönü Mağarası tabakalanması/stratigrafisi.

I. Tabaka Ortaçağ
II. Tabaka Erken Demir Çağı
III. Tabaka Geç Tunç Çağı 
IV. Tabaka Erken Tunç Çağı
V.  Tabaka Kalkolitik Çağ 

Mağara içi kültür dolgusunun en üst seviyesi kaplayan hayvan gübresi-
nin içinde ve hemen altında elde edilen az sayıda sırlı ve/veya yalın çark işi 
çanak çömlek parçaları I. yapı katını temsil etmektedir. Bu yapı katına ilişkin 
herhangi bir mimari kalıntıya rastlanılmamıştır. 

I. yapı katının hemen altında ulaşılan II. yapı katı, Erken Demir Çağı’nı 
temsil etmektedir. 2017 yılı kazılarında İ/7 ve H/7 açmalarında II. yapı katına 
ait basit taş mimari kalıntıların yanında mağara duvarına bitişik bir pozis-
yonda ve etrafı yassı taşlarla çevrili bir çukur ile karşılaşılmıştı. 2018 yılı ka-
zıları neticesinde bu çukurun çağdaş diğer yerleşimlerdeki örneklerle benzer 
bir yapıya sahip olduğu ve bu nedenle “adak çukuru” olarak tanımlanabile-
ceği düşünülmüştür. Bu yapı katında bulunan küçük buluntuların çoğunlu-
ğu ağırşak, ağırlık ve makaralardan oluşmaktadır. Ağırşak formları arasında 
basık küresel, silindirik, simetrik veya asimetrik çift konik formlu örnekler 
yaygındır ve bazılarının üzerinde kazıma ve baskı bezeme görülür. Özellikle, 
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çift konik forma sahip olup ortası oluklu olan örnekler dönemin tipik formla-
rındandır ve benzerleri Troya’nın VIIb tabakasından bilinmektedir.23 Tezgâh 
ağırlıkları ise, yuvarlak, piramidal ve yassı gövdeli olup köşeleri yuvarlatıl-
mıştır. Benzer formlar Troia’nın VIIa24 ve VIIb25 tabakalarında ele geçmiştir. 
Bununla birlikte, II. yapı katında bulunan Barbarian ware/Coarse ware ve 
Handmade Lustrous ware (Knobbed ware/Buckelkeramik) seramikleri ile ele 
geçirilen çizi/kazı bezekli seramiklerinin benzerleri Trakya, Güney Marmara 
ve Ege kıyılarındaki bazı yerleşimlerin Erken Demir Çağı yapı katlarından 
bilinmektedir.26 
İnönü Mağarası 2018 yılı kazılarının en ilginç ve heyecan verici sonuçla-

rından birisi mağaranın Geç Tunç Çağı’nda (III. yapı katı) iskân edildiğine 
ilişkin verilerin elde edilmesidir. Bu döneme ait büyük bir kısmı İ/7 açması 
içinde bulunan ahşaptan yapılmış yapı kalıntılarının İ/8 ve H/7 açmalarına 
doğru devam ettiği tespit edilmiştir. Ahşap tabanların üzerinde bulunan çok 
sayıda metal eşya oldukça iyi korunmuş durumdadır. Söz konusu buluntu-
ların P-XRF sonuçlarına27 göre tamamının tunçtan üretildiği belirlenmiştir. 
Söz konusu tunç eserlerin benzer örneklerine bakıldığında, Hitit İmpara-
torluk Çağı ile yakından ilişkili olduğu görülmektedir. Özellikle hatıl ta-
ban üzerinde in-situ pozisyonda bulunan gözlü hançerin tam paralllerinin 
Ortaköy/Şapinuva’da bulunmuş olması oldukça dikkat çekicidir. Ortaköy 
hançerinin M.Ö. 14. yüzyıla ait D binasından ele geçtiği belirtilmektedir.28 
Bölgede daha önce yapılan araştırmalarda, M.Ö. 2. Binyıl ve özellikle Hitit 
kültürüne ait izler tespit edilmemiştir.29 İnönü Mağarası III. yapı katında 
bulunan metallerin benzerlerinin Hitit merkezlerinde bulunmuş olması, bu 
mağarada yaşayan toplulukların zaman zaman Hitit kentlerini yağmalayıp 
ganimeti toplayan Kaşkalılar ile ilişkili olup olmadığı sorusunu akla getir-
miştir. 

Geç Tunç Çağı’na ait III. yapı katının altında bir boşluk görülmektedir. 
Bu boşluğun ardından kültür dolgusunun en fazla olduğu alanlardan olan 

23 Blegen vd., 1958, 257, 37.676, 37.683, 37.280, 37.305, 37.60.
24 Blegen vd., 1958, 221, 37.289.
25 Blegen vd., 1958: 256, 37.153, 37.287.
26 Aydıngün ve Aydıngün 2013; Hnila 2012; Dönmez 2004; Gunter 1991.
27 P-XRF ölçümlerini ve değerlendirmelerini yapan Prof. Dr. Ünsal YALÇIN’a ve Dr.Ümit GÜDER’e 

teşekkür ederiz. 
28 Ortaköy/Şapinuva kazıları başkanı Prof. Dr. Aygül SÜEL’e verdiği olduğu bilgilerden dolayı teşek-

kür ederiz.
29 Karauğuz 2015, 23-24; Karauğuz 2010.
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H/7 açmasında Erken Tunç Çağı’na (IV. yapı katı) ilişkin bulgularla karşıla-
şılmıştır. IV. yapı katında bulunan omuz üzerinde yatay ve dikey kabartma 
şerit bant bezemeli, gaga ağızlı testi parçaları ile gövdeden kulba bir sap ile 
bağlanan ilmek kulplu çanak parçaları, Yassıkaya Mağarası kaplarının30 eş-
leridir. Bununla birlikte söz konusu çanak çömlek içerisinde tarihleme açı-
sından önemli bir diğer grubu literatürde “black topped ware” olarak anılan 
siyah ağız kenarlı çanak-çömlek grubu oluşturmaktadır. Black topped ware 
türü kap parçalarının Yassıkaya yerleşiminde de bulunduğu Prof. Dr. Turan 
Efe tarafından bildirilmiştir. Çanak çömlek bulguları ışığında İnönü Mağara 
IV. yapı katının Erken Tunç Çağı III dönemine ait olduğunu söylemek müm-
kündür. Bu yapı katından alınan karbon örneklerinin tarihleri de söz konusu 
tarihler ile son derece uyumludur. 

2018 yılı kazıları neticesinde İnönü Mağarası’nın en eski yerleşim taba-
kasının M.Ö. 5. Binyılın son çeyreğine ait olduğu anlaşılmıştır. Bu döneme 
ait yerleşme anakayanın hemen üzerinde yer almaktadır. Söz konusu kültür 
katmanı V. yapı katı olarak tanımlanmıştır. Bu tabakada ele geçen bazı sera-
mik grupları bu tabakanın tarihlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 
V. yapı katında, yoğun olarak bulunan koyu yüzlü hatta siyah yüzlü, par-
lak perdahlı seramik mal grubunun yapım teknolojisi ile ilgili öneri, kömür, 
karbon ya da grafitin kap yüzeyine sürülerek parlatılması yönündedir. Kö-
mür bölgesi olan Zonguldak’ta ise bunların yoğun olarak bulunması daha 
anlamlı görünmektedir. Bu seramik grubu içinde bazı parçalar üzerinde ise 
perdah bezeme bulunmaktadır. Perdah bezemeli seramikler Batı Anado-
lu’da ilk kez Erken Kalkolitik Çağda ortaya çıkmakla birlikte, yoğun olarak 
kullanıldığı dönem Orta Kalkolitik Çağ’dır. Batı Anadolu’nun yanında Gü-
neydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye bölgeleri perdah bezemenin kullanıldı-
ğı diğer coğrafyaları oluşturmaktadır.31 Aynı tabakada bulunan, çizi-kazı ve 
nokta bezeli seramiklerin, basık bikonik gövdeli çömleklerin ve uzun bo-
yunlu küresel gövdeli çömleklerin benzerleri de Aşağıpınar’ın Kalkolitik 
Çağ yerleşiminden bilinmektedir.32 Bu yapı katında bulunan, içinde 10, 350 
civarında boncuk bulunan kap oldukça dikkat çekicidir. 10, 000’den fazlası 
steatitten üretilmiş boncukların, Kalkolitik Dönem’de Boğazköy yakınların-
da Çamlıbel Tarlası33 başta olmak üzere birçok yerleşimde benzer örnekleri 

30 Efe 2004, fi g.1/9-11.
31 Çayır-Büyükulusoy, 2014.
32 Yumaklı 2016, kat. no. 160, 162
33 Schoop, 2011, abb. 19.
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görülmektedir.34 Boncuklar içinde 27 örneği bulunan altın boncukların tam 
paralelleri Varna Mezarlığı’ndan35 ve Sitagroi36 yerleşiminden bilinmektedir. 
Bu yerleşimlerde bulunan altın boncukların, ağırlıklı olarak M.Ö. 4500-4000 
aralığına ait olduğu ve bilinen en eski altın buluntular olduğu ifade edil-
miştir. İnönü Mağarası’nda kabın bulunduğu V. tabakadan ve kabın içinden 
alınan karbonlaşmış kalıntı, kemik ve dişlerin C14 analizleri M.Ö. 4300-4000 
tarihlerini vermiştir. Dolayısıyla İnönü Mağarası altın boncukların Anado-
lu’nun ve Yakındoğu’nun en eski tarihli boncukları arasındaki yerini aldığını 
söyleyebiliriz. 
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2018 YILI KARAİN MAĞARASI KAZILARI

Harun TAŞKIRAN*
Kadriye ÖZÇELİK

Gizem KARTAL
Yavuz AYDIN
Eşref ERBİL

M. Beray KÖSEM
Göknur KARAHAN

1. GİRİŞ
2018 yılı Karain Mağarası arkeolojik kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlı-

ğı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izinleri ve ödeneğiy-
le, ayrıca Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ve 
Türk Tarih Kurumu’nun maddi katkılarıyla 09.07.2018 tarihinde başlamış ve 
17.08.2018 tarihinde sona ermiştir1. Kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı 

*  Prof. Dr. Harun TAŞKIRAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.

 Prof. Dr. Kadriye ÖZÇELİK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.

 Dr. Öğr. Üyesi Gizem KARTAL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE. 

 Arş. Gör. Dr. Yavuz AYDIN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Eşref ERBİL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Sıhhiye Ankara/TÜRKİYE.

 Öğr. Gör. Dr. M. Beray KÖSEM, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, 06100-Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.

 Arş. Gör. Göknur KARAHAN, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, Ardahan/TÜRKİYE.

1 Yazarların dışında, kazılarımıza; Doç. Dr. Adnan Baysal (Trakya Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi 
Serdar Mayda (Ege Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Emma Baysal (Trakya Üniversitesi), Dr. Ceren 
Kabukçu (Liverpool Üniversitesi), Arkeologlar; E. Koray Sarıoğlu, Çiğdem Şahin (A.Ü. Sosyal Bi-
limler Enstitüsü Lisansüstü Öğrencileri), Güngör Özçelik, Hilal Toruk; Öğrenciler Murat Mutlu, 
Gökhan Bekleviş, Yunus Emre Sevindik, Hayriye Ceren Cemali, Alperen Kaan Selek, Başak Erikli, 
Cemile Amaç, Elif Buse Eraslan, Gülbahar Gacıoğlu, İmran Şahin, Keriman Güneş, Nurgül Abut, 
Tayfun Altıata, Uhde Börçek, Umutcan Bacaksız, Yağızalp Türker, Tahir Bayram, Hafız Mustafa 
Demir katılmışlardır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nden Antropolog Gökhan Yıldırım temsil etmiş-
tir.. 2018 yılı kazılarımızda adı geçen tüm heyet üyeleri, öğrenciler ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 
temsilcisine özverili çalışmalarından ötürü teşekkürlerimizi bir borç biliyoruz.
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evi ve çevresi ile kazı evi depolarının temizlenmesi gerçekleştirilmiştir. 2018 
yılında kazı ekibinden kazı başkanı ve 1 asistanın akrep tarafından sokulması 
nedeniyle belirli aralıklarla, kazı evi, kazı evi deposu ve çevresi çeşitli zararlı 
böcek ve sineklere karşı ilaçlanmıştır. Daha sonra “B” ve “E” gözlerinde 2018 
yılı kazı sezonu sonunda kazı alanlarının üzerine kapatılmış olan siyah pol-
yester örtüler kaldırılmış, kazı alanı ve çevresinin temizliği gerçekleştirilerek 
kazıya hazır hale getirilmişlerdir. Karain Mağarası 2018 yılı kazı çalışmaları 
10.07.2018 tarihi itibariyle başlamış olup, çalışmalar her zaman olduğu gibi 
mağaranın “E” ve “B” gözlerinde gerçekleştirilmiştir. 

2. “E” GÖZÜ KAZISI
Karain Mağarası E gözü 2018 yılı kazılarında toplam 17 plankarede çalı-

şılmıştır (Çizim: 1). Söz konusu plankarelerde kazılmış olan 4 arkeolojik sevi-
yede 3 farklı jeolojik birim ile karşılaşılmıştır. 2018 yılında kazısı gerçekleşti-
rilen plankarelere ait arkeolojik ve jeolojik seviyeler ile bunların başlangıç ve 
bitiş kotları Tablo 1’de görülmektedir (Tablo:1).

Tablo 1: 2018 yılı Karain E gözü kazılan plankare ve seviye bilgileri. 

Plankare Arkeolojik 
Seviye (AH)

Jeolojik Seviye 
(GH)

Başlangıç Kotu 
(m.)

Bitiş Kotu 
(m.)

E 15 48, 49 IV.1 / IV.2 / IV.3 -9.90 -10.10
E 16 48, 49 IV.2 / IV.3 -9.90 -10.10
E 17 48 IV.1 / IV.2 -9.90 -10.00
E 18 46, 47, 48 IV.1 / IV.2 / IV.3 -9.70 -10.00
F 15 48 IV.1 / IV.2 -9.90 -10.00
F 16 48, 49 IV.2 / IV.3 -9.90 -10.10
F 17 48 IV.1 / IV.2 / IV.3 -9.90 -10.00
F 18 48 IV.1 / IV.2 / IV.3 -9.90 -10.00
F 19 48 IV.1 / IV.2 / IV.3 -9.90 -10.00
G 15 48 IV.2 -9.90 -10.00
G 16 48 IV.2 -9.90 -10.00
G 17 48 IV.2 / IV.3 -9.90 -10.00
G 18 48 IV.2 / IV.3 -9.90 -10.00
H 15 48 IV.2 -9.90 -10.00
H 16 48 IV.2 -9.90 -10.00
H 17 48 IV.2 -9.90 -10.00
H 18 48 IV.1 / IV.2 / IV.3 -9.90 -10.00
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2018 yılı E gözü kazıları 2017 yılı kazı sezonunda olduğu gibi2 ana dol-
gu üzerinde yer alan plankarelerde gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmaları ya-
tay planda gerçekleştirilmiş olup 2017 yılı buluntu dağılımı da göz önünde 
bulundurularak mekânsal analizlerin gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. 2018 
yılı kazıları H 17 plankaresi 48. arkeolojik seviyenin kazısı ile başlamış olup 
kazılar esnasında karşılaşılan jeolojik birimler IV.1, IV.2 ve IV.3’dür. Söz konu-
su birimlerin tümü Orta Paleolitik Dönemin Proto-Charentian kültürüne ait 
yontmataş buluntuların yanında çeşitli faunal kalıntılar da sunmuştur. 

IV.1 jeolojik birimi, Karain E gözü stratigrafisi içerisinde belki de ayrımı 
en net yapılabilen seviyelerden bir tanesidir. İsmail Kılıç Kökten’in fil katı 
olarak isimlendirmiş olduğu seviye, geçmiş yıllardaki kazılardan da bilindiği 
üzere büyük boyutlu ve ılıman memeli faunasına ait kalıntıların ele geçiril-
miş olduğu bir seviyedir3. Bu birime ait sedimanlar açık krem renkli olup yer 
yer siyahımsı ve konkresyonlu yapıdadır. Bununla birlikte ana dolgu içeri-
sinde IV.1 sedimanları yer yer farklı özellikler gösterebilmektedir. Bu durum 
özellikle E17, E18 ve F18 plankarelerinin yer aldığı kuzeybatı kısımda izlen-
mektedir. Söz konusu alanlarda IV.1 sedimanları oldukça sert yapıda olup bu 
alanlarda çekiç-keski yardımıyla çalışılmıştır. Bu duruma, özellikle Karain 
E gözünün pek çok seviyesinde sıklıkla rastlanan lokal kalsitik oluşumların 
sebep olduğu anlaşılmaktadır.

2018 yılında kazısı gerçekleştirilen bir diğer birim olan IV.2 renk ve doku 
olarak üzerinde yer alan IV.1 birimine oldukça benzemektedir. Geçmiş yıllar-
daki kazı çalışmalarında söz konusu birimlerin birbirinden ayrılmasını sağla-
yan en büyük kıstas IV.1 biriminde sıklıkla rastlanan siyahımsı konkresyon ve 
kalsit kuşaklardı4. Bununla birlikte 2018 yılı kazılarında gözlemlenen IV.1’in 
yer yer farklı özellikler göstermesi, bu birimin IV.2 ile ayrımının yapılmasını 
güçleştirmiştir. Bu sebepten dolayı 2018 yılı kazılarında çalışılan plankarele-
rin bir kısmında, bahsetmiş olduğumuz benzerliklerden dolayı IV.2 sediman-
ları IV.1 ile bir arada ele geçmiştir. IV.2, ana dolgu boyunca bazı alanlarda 
kısmen sert bir yapıda olmakla birlikte karakteristik olarak genelde yumu-
şak bir görünüm sergilemektedir. 2018 yılı çalışmalarında IV.2 biriminin net 
bir şekilde görülebildiği alan G15-16 ve H15-17 olmak üzere 5 plankareden 
oluşmaktadır. Bunun dışında 7 plankarede yani E15, E17-18, F15 ve F17-19 
plankarelerinde IV.2 ve IV.1 sedimanları bir arada kazılmış ve toplanmıştır.

2 Taşkıran ve diğ., 2019:297.
3 Kökten, 1957: 47; Taşkıran ve diğ., 2018: 289-290.
4 Taşkıran ve diğ., 2018:296.
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E gözü 2018 yılı kazılarında yoğunlukla çalışılan jeolojik birimlerden bir 
diğeri ise IV.3’dür. Oldukça yumuşak bir yapıya sahip olan IV.3 birimi E15-
16, E18, F16-19, G17-18 ve H18 olmak üzere toplam 10 plankarede kazılmış-
tır. Söz konusu birim turuncumsu kahverengi görünümüyle daha açık renkli 
olan IV.2’den ayrılmasına rağmen ana dolgu üzerindeki bazı alanlarda iç içe 
geçmiş bir vaziyette gözlemlenmiştir. Bunun sebebi, yatay düzlemde IV.2 ve 
IV.3 sınırında kalan yoğun taş döküntü ve aynı zamanda kuzeye doğru özel-
likle 5 plankarede ortaya çıkan taş döşeli alandır.

2.1. “E” Gözü Yontmataş Endüstri Buluntuları 
2018 yılı E gözü kazılarında 3 farklı jeolojik birimde çalışılmıştır. IV.1, IV.2 

ve IV.3 olarak isimlendirilmiş olan birimlerin tümü, yontmataş tekno-tipo-
lojisi bakımından Karain Orta Paleolitiğinin Proto-Charentian evresine ait 
buluntular sunmuştur. Buluntular içerisinde en yoğun grup kenar kazıyıcı-
lardır (Çizim 3: 1-7). Bunlar hem taşımalık kalınlığı hem de düzelti tekno-
lojisi açısından Charentian’in erken evresine işaret eden parçalardır. Kenar 
kazıyıcılar dışında diğer alet tipleri arasında yine kalın taşımalıklar üzerine 
yapılmış uçlar (Çizim 4: 1-5), çontuklular, dişlemeliler (Çizim 5: 2-4) ve düzel-
tili yongalar dikkat çekmektedir. Aletler dışında herhangi bir düzelti taşıma-
yan yongalar ve yontmataş üretimine işaret eden yongalama artıkları sıklıkla 
karşılaşılan unsurlardır. Yine yontmataş endüstrinin önemli unsurlarından 
birisi olan vurgaçlara ait örnekler de tespit edilmiştir. 2018 yılı kazılarında 
tespit edilmiş olan 4 adet vurgacın 3 tanesinin tek bir plankareden (E16) ele 
geçirilmiş olması da dikkat çekici bir durumdur. Yontmataş endüstri öğele-
ri içerisinde görülen bir diğer parça ise 2017 yılı kazılarında da örneklerine 
rastlanan ve hammaddesi kalker olan küçük bir kıyıcıdır5 (Çizim 5: 1).

2.2. “E” Gözü Fauna Buluntuları
2018 yılı E gözü kazılarında her yıl olduğu gibi pek çok fauna kalıntısı tespit 

edilmiştir6. Tür tespiti yapılmış olan örneklerden bir tanesi sansargiller (Muste-
lidae) ailesinin bir üyesidir. Söz konusu örnek Martes martes (Kaya sansarı) türü 
altında tanımlanmıştır. 2018 yılının diğer bir önemli fauna buluntusu ise, daha 

5 Aydın ve Erbil, 2018.
6 2018 yılı kazılarında tespit edilmiş olup raporda adı geçen fauna kalıntılarına ait analizler ve tür 

tanımlamaları ile kronolojik ve coğrafi k tespitler Dr. Öğretim Üyesi Serdar Mayda tarafından ya-
pılmıştır.
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önceki yıllarda da örneklerine rastlanan su aygırıdır7. Bununla birlikte tespit 
edilmiş olan bu örnek şu ana kadar bilinen ilk yavru su aygırı örneğidir. Ka-
lıntılar sol alt çene ve dişlerden oluşmaktadır. Bireyin Hippopotamus amphibius 
olarak tanımlanması uygun görülmüştür. Tür tespiti yapılmış olan diğer iki 
örnek ise kedigiller (Felidae) ailesine aittir. Bunlardan ilki Felis silvestris (Yaban 
kedisi) türü altında tanımlanmış olup oldukça iyi korunmuş bir örnektir. Feli-
dae ailesine üye olan diğer örnek ise Anadolu’nun Pleistosen Dönem faunası 
için oldukça önemlidir. Söz konusu örnek herhangi bir diş içermeyen bir alt çe-
neden oluşmaktadır. Örnek üzerinde yapılmış olan analizler bunun bir mağara 
aslanına ait olduğunu ortaya koymuştur. Bu örnek şu ana kadar Anadolu’da 
bilinmemekle birlikte 350 – 300 bin yıl öncesinde Avrupa’da kayıtlı olan bir 
alt türe (Panthera spelea intermedia) aittir8. Anadolu Pleistosen Dönem Faunası 
açısından çok önemli olan bu örnek aynı zamanda Karain Orta Paleolitiği ile 
ilgili elimizde olan kronolojik verileri de destekleyici bir nitelik taşımaktadır. 

2.3. “E” Gözü Buluntu Dağılımı ve Mekânsal Analizleri
2018 yılı Karain E gözü kazılarında ana dolgu üzerinde yer alan toplam 17 

plankarede çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı kazıları ile birlikte geçmiş 
yıllardaki çalışmaları da dikkate aldığımız zaman ana dolgu üzerinde yer 
alan bazı alanlardaki buluntu tip ve yoğunlukları dikkat çekmektedir. 

2017 yılı kazılarında ana dolgunun kuzeydoğusundaki E14 ve F14 plan-
karelerinde bir yavru file ait alt çene (mandibula) ve kürek kemiğinin (scapula) 
yanında çok sayıda irili ufaklı kemik parçaları tespit edilmişti9. Söz konusu 
çalışmaların devamı olan 2018 yılı kazılarında fil kemiklerinin ele geçirilmiş 
olduğu E14 ve F14 plankarelerinin hemen batısında, toplam 6 plankareyi 
kaplayacak şekilde (2x3 m.) taş döşeli bir alan tespit edilmiştir (Çizim: 6). 
Çalışmalar esnasında bu taş döşeli alanın hemen altında yer yer boşlukların 
olduğu görülmüştür. Alanın genişletilmesiyle birlikte, büyük taş bloklarının 
bu boşlukları doldurmak ve düz bir taban elde etmek amacıyla yerleştirilmiş 
olduğu anlaşılmıştır. Büyük taş bloklarının arasında kalan küçük boşluklar 
ise daha küçük kalker taşların atılmasıyla doldurulmuştur. Bu durum, Orta 
Paleolitik Dönemde mağara içerisinde birtakım ihtiyaçlara yönelik olarak bi-
linçli mekânsal düzenlemeler yapılmış olduğunu göstermektedir.

7 Yalçınkaya ve diğ., 2004:22.
8 Argant ve Brugal, 2017.
9 Taşkıran ve diğ., 2018: 198.
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Mekân içerisinde çeşitli buluntuların yanında ateş izleri de tespit edilmiş-
tir. Ateş izleri, özellikle E16 ve F16 plankarelerinin dâhilinde, dağınık olarak 
kuzeydoğu – güneybatı hattında uzanmaktadır (Çizim: 6). Söz konusu alan 
ilk ortaya çıktığında yerleşik olarak gözlemlenen kalker blokların hemen 
üzerinden çok sayıda orta ve küçük boyutta taş kaldırılmıştır. Bu taşlar, alt-
larındaki ateş izleri de düşünüldüğünde ateşi söndürmek için alana rastgele 
atılmış hissi uyandırmaktadırlar. Aynı alanda yer yer neredeyse toz haline 
gelmiş kemiklerin olduğu da görülmüştür. Buna en iyi örnek, E16 planka-
resinin kuzeybatı köşesine doğru olan alanda tespit edilmiş olan yaklaşık 20 
cm uzunluğundaki tozlaşmış kemiktir. Bu gibi örnekler dışında daha sağlam 
kalabilmiş kırık kemik parçaları da mevcuttur. Yavru su aygırına (Hippopota-
mus amphibius) ait çene kemiği de söz konusu alanın F16 plankaresinde kalan 
kısmında tespit edilmiştir. Ayrıca aynı alandan bir adet bovid üst pre-moları 
da ele geçirilmiştir.

Taş döşeli alanda dikkat çeken bir diğer nokta ise yontmataş endüstri ele-
manlarının yoğunluğudur. Bu yoğunluk özellikle E16-17 ve F16-17 plankare-
lerinin bulunduğu 2m2’lik alanda göze çarpmaktadır. Bu alan aynı zamanda 
ateş izlerinin en yoğun olarak görüldüğü kısımdır. Kenar kazıyıcı, çontuklu, 
düzeltili-düzeltisiz yonga, küçük kıyıcı ve vurgaç gibi yontmataş endüstri 
öğelerinin kemik buluntular ile ateş izlerinin yakınında bulunması, söz ko-
nusu öğelerin kasaplık işlemleriyle alakalı olabileceği fikrini akla getirmek-
tedir. 2017 yılı kazılarında da taş döşeli alanın hemen doğusunda tespit edil-
miş olan fil kemiklerinin yanında ve çevresinde gerek kalkerden gerekse de 
radyolaritten aletlerin tespit edilmiş olması10 bu düşünceyi desteklemektedir.

2018 yılı kazı çalışmalarında dikkat çekici alanlardan bir diğeri ise ana dol-
gunun güneybatı köşesinde yer alan H18 plankaresi olmuştur. Söz konusu 
plankarede 48. arkeolojik seviyenin kazısı esnasında yongalardan ve aletler-
den oluşan toplam 35 adet yontmataş parça ele geçirilmiştir. Bu anlamda H18 
plankaresi, Karain E gözü kazıları boyunca en yoğun yontmataş buluntunun 
ele geçirilmiş olduğu karelerden bir tanesi olmuştur. Geçmiş yıllardaki kazı-
larda, ana dolgunun batısında kalan ve kuzey-güney hattında uzanan 18-19 
numaralı plankarelerde yontmataş buluntu açısından göze çarpan bir yoğun-
luğun olduğu bilinmekteydi11. Yine söz konusu alan yakınlarında geçmiş ka-
zılarda taş vurgaçların da ele geçirilmiş olması, ana dolgunun batı kısmında 

10 Taşkıran ve diğ., 2019: 298.
11 Taşkıran ve diğ., 2017: 526.
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kalan bu alanın özellikle yontmataş işçiliği açısından bir işlik yeri ya da üre-
tim mekânı olarak kullanılmış olabileceği düşüncesini güçlendirmektedir. 

2017 yılı kazılarını da dikkate aldığımızda yaklaşık olarak 46 ve 49. arke-
olojik seviyeler arasında kalan alanın oturma tabanı olarak değerlendirilebi-
leceği düşünülmektedir. Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı çalışmalarında 
açmanın kuzeyinde kalan alanın özellikle güneye doğru daha da genişletil-
mesiyle birlikte taş döşeli mekân ve işleviyle ilgili daha sağlıklı yorumlar 
yapılabilecektir. Yanmış, atık ve işlenmiş kemiklerin dışında yontmataş en-
düstri öğeleri gibi buluntuların dağılımı, yaşam alanı içerisinde farklı işler 
için kullanılmış olan alanları anlamamız ve mekânsal analizler yapmamız 
açısından oldukça önemlidir. Özellikle Orta Paleolitik açısından baktığımız-
da, buluntuların mekân analizleri kapsamında bir bütün olarak değerlendi-
rildiğini son zamanlarda bazı arkeolojik yerleşimlerde görmekteyiz12. Karain 
E gözünde yapılacak olan bu tip çalışmalar da mağarada iskân etmiş olan 
Paleolitik Çağ insanlarının mekân içi organizasyonlarını daha iyi anlamamız 
açısından oldukça önemli sonuçlar verecektir.

3. “B” GÖZÜ KAZISI
2018 yılı B gözü kazıları toplam 7 plankare içerisinde gerçekleştirilmiştir 

(Çizim: 2). Söz konusu plankarelerde kazılmış olan arkeolojik ve jeolojik se-
viyelere ait bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir (Tablo: 2).

Tablo 2: 2018 yılı Karain B gözü kazılan plankare ve seviye bilgileri.

Plankare Arkeolojik Seviye 
(AH)

Jeolojik Seviye 
(GH)

Başlangıç 
Kotu Bitiş Kotu

I 10
20A,20B,20C,20D,20E,
21A,21B,21C,21D,21E

P.II -4.10 -4.20

F11 21A,21B,21C,21D,21E P.II -4.20 -4.30

G10 21A,21B,21C,21D,21E P.II -4.20 -4.30

G11 21A,21B,21C,21D,21E P.II -4.20 -4.30

H10 21A,21B,21C,21D,21E P.II -4.20 -4.30

H11 21A,21B,21C,21D,21E P.II -4.20 -4.30

F 10 21A,21B,21C,21D,21E P.II -4.20 -4.30

12 Neruda, 2017; Machado ve diğ., 2013; Henry ve diğ., 1996.
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2018 yılı B gözü kazıları 2017 yılı kazı sezonunda olduğu gibi13 kuzey 
ana dolgusu üzerinde yer alan plankarelerde gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı 
kazıları bir önceki yılın devamı niteliğindedir. Kazılar yatay planda gerçek-
leştirilmiş olup tüm kazı sezonu boyunca Üst Paleolitik Dönem ile nitelenen 
P.II jeolojik ünitesinde çalışılmıştır. Anadolu arkeolojisinde hakkında en az 
bilgi sahibi olduğumuz dönem Üst Paleolitik Dönemdir14. Anadolu’da Üst 
Paleolitik Dönem kültürel dolgu veren iki yerleşim yerinden biri olan Karain 
B gözü kazıları, söz konusu dönemin aydınlatılması açısından son derece 
önem arz etmektedir. Uygulanan kazı sistemi ile milimetrik boyutlardaki 
bulgular dahi veri tabanına işlenmekte ve elde edilen arkeolojik, jeolojik ve 
paleoklimatolojik verilerle Anadolu Üst Paleolitik Dönemi aydınlatılmaya 
çalışılmaktadır. 

2018 yılı kazıları I 10 plankaresi 20. arkeolojik seviye A biriminin kazısı ile 
başlamıştır. Üst Paleolitik Dönem ile karakterize toplamda 7 farklı planka-
rede çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Tablo: 2). Kazılar esnasında P.II jeolojik 
ünitesi dışında başka bir jeolojik ünite ile karşılaşılmamıştır. 

3.1. “B” Gözü Arkeolojik Buluntuları
P.II jeolojik ünitesinden elde edilen arkeolojik verilere bakıldığında çeşit-

li hayvanlara ait bazı kemiklerin bilinçli olarak dikine kesildiği gözlemlen-
miştir. Bu işlemin yapılmasındaki nedenin büyük olasılıkla besin açısından 
oldukça değerli olan iliğin kemik içerisinden alınıp tüketilmesi olduğu dü-
şünülebilir. Besin elde etme yöntemi olarak değerlendirilen bu yöntem Ka-
rain Mağarası’nda Üst Paleolitik Dönemden başlayıp Epi-paleolitik Dönem 
boyunca uygulanan bir yöntemdir15. Yontmataş buluntular arasında en fazla 
görülen alet tipi ön kazıyıcılardır (Çizim 6: 3, 4; Çizim 7: 6, 7). Üst Paleolitik 
Dönem ile karakterize omurgalı ön kazıyıcılar ve bu ön kazıyıcıların yapım 
tekniğine işaret eden dufour dilgicikler (Çizim 7: 1-5) dikkat çeken buluntu-
lar arasındadır. Ayrıca ele geçirilen bir adet boğumlu dilgi (Çizim 6: 2) Üst 
Paleolitik Dönem tekno-tipolojisini gösteren en önemli bulgular arasında 
yerini almıştır. Piramit biçimli çekirdekler, iki kutuplu çekirdekler, şekilsiz 
çekirdekler, taş kalemler (Çizim 6: 5), rende (Çizim 6: 1), teknolojik parçalar 
ve yongalama artıkları diğer yontmataş buluntulardandır. Kemik işçiliğinde 

13 Taşkıran ve diğ., 2019:299.
14 Özçelik, 2015.
15 Yalçınkaya ve diğ., 2016.
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kullanılan piece esquille örneklerine az da olsa rastlanılmıştır. Bununla birlikte 
kemik alet işçiliğine işaret eden veri oldukça sınırlıdır. Bu bulgular tanımla-
namayan az sayıda işlenmiş kemikten oluşmaktadır. Bunların dışında çeşitli 
otçul ve etçil hayvanlara ait kemikler ve dişler ele geçirilmiştir. Bu buluntular 
dönemin besin ekonomisini gösteren önemli bulgulardır. 2018 yılı laboratu-
var çalışmaları sırasında çeşitli yorumlamalar yapabilmemize olanak tanıyan 
çok önemli mikro faunal bulgulara erişilmiştir. Karain B gözü Üst Paleolitik 
Dönem dolguları içerisinden çok sayıda Chiroptera (Yarasa) ve Sciuridae (Sin-
cap) kemikleri ile karşılaşılmıştır16. Bilindiği üzere sincap orman florası içeri-
sinde yaşayan bir türdür. Bu bağlamda Üst Paleolitik Dönemde yağışın bol ol-
duğu ve ormanlarla kaplı bir Akdeniz Bölgesi’nden bahsetmek mümkündür. 
Bu görüş kazılar esnasında Üst Paleolitik dolgular içerisinde gözlemlenen di-
kit oluşumları ile de desteklenmektedir. Tohumlar ve süslenme objeleri elde 
edilen diğer arkeolojik verilerdir. Üst Paleolitik Dönemde görülen Würm bu-
zullaşması tüm dünyada olduğu gibi Anadolu’da da iklim koşullarının sert-
leşmesine neden olmuştur. Würm buzullaşmasının getirdiği olumsuz çevre 
koşulları, Anadolu’da Üst Paleolitik Dönem buluntu yerlerinin az olmasında 
ki önemli faktörlerden biridir. Söz konusu iklim koşulları B gözü kazılarında 
da gözlemlenebilmektedir. Özellikle kuzey ana dolgusunun doğusunda yer 
alan doğal duvar dibi boyunca yoğun ateş izine rastlanmıştır. Mağara içeri-
sinde yakılan bu ateşin bıraktığı kül katmanları içerisinde herhangi bir kemik 
vb. bulgu ile karşılaşılmamıştır. Bu bağlamda B gözü doğu duvarı kenarında 
yakılan bu yoğun ateşin ısınma amaçlı kullanıldığını düşünülmektedir. 

4. ARKEOMETRİ VE LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Her sene olduğu gibi bu yıl da Karain Müzesi’nin yanına kurulan geçici 

laboratuvarda, kazıdan çıkarılan tüm sedimanlar su altında elenmiş ve içle-
rinde tespit edilen arkeolojik ve faunal buluntular ayıklanmıştır. Kalın, orta 
ve ince elekler içindeki sedimanlar ise kurutulduktan sonra yeniden ayıkla-
narak, içlerindeki mikro fauna ve mikro taş kıymıkları ayıklanarak tabakala-
rına konulmak üzere poşetlenmişlerdir. Ele geçmiş olan tüm materyal mar-
kajlanmıştır. Özellikle Karain B Gözü’ne ait sedimanlar, yüzdürme yöntemi-
ne tabi tutulmuş ve içerdikleri karbon örnekleri tarihlendirmede kullanılmak 
üzere toplanmıştır. Arkeolojik ya da faunal buluntular üzerine yapışmış olan 

16 Söz konusu türlere ilişkin analizler ve tür tanımlamaları Dr. Öğr. Üyesi Serdar Mayda tarafından 
yapılmıştır.
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sertleşmiş toprak topakları mekanik dişçi aletleri ile temizlenmiştir. Ele geçen 
eserlerin teknik çizimleri gerçekleştirilmiş ve fotoğrafları çekilmiştir.

5. KAZI SONRASI ÇALIŞMALAR
Açmalara ait alanlar temizlendikten sonra fotoğraflanmış ve bir sonraki 

sezon yeniden açılmak üzere siyah polyester örtülerle kapatılmıştır. Kazı evi 
terasının üzerinde yer alan eternit çatı örtü gerek zamanla oluşan kırık ve 
çatlaklar nedeniyle gerekse sağlığa zararlı oluşu nedeniyle yeni sandviç pa-
nellerle değiştirilmiş ve böylelikle yağmurlu mevsimlerde teras üzerine akan 
ve damlayan suların önüne geçilmiştir. Yıllardır Karain kazılarının en büyük 
sorunlarından biri kazılan toprağın mağaradan aşağı çeşme başındaki açık 
hava laboratuvarına taşınmasıydı. Sıcak yaz günlerinde mağaradan dolu ko-
valarla inmek ve tekrar mağaraya tırmanmak işi, gün içinde 5-6 kez tekrar-
landığında çalışan işçi ve öğrenciler için hem yorucu hem de zaman kaybına 
neden olmaktaydı. Bu nedenle bu yıl yaptırdığımız basit bir teleferik sistemi 
ile bu sorun çözüme kavuşturulmuştur. 2018 yılı kazı sezonu bitiminde yap-
tırılan bu sistem ile 2019 yılı kazılarında daha rahat çalışma imkânına sahip 
olacağımız kesindir. Bu sistem ile aşağıdan mağaraya çıkması gereken her 
türlü kazı malzemesi de taşınabilecektir. 

Kazı yoluyla çıkan, laboratuvarda temizliği yapılan ve markajı tamamlanan 
her buluntu poşetlenmiş ve kazı evi deposuna yerleştirilmiştir. Kazı Evi deposu 
yeniden düzenlenmiştir. Kazı evi eser depoları gerekli tüm önlemler alındıktan 
ve içine konması gereken malzemeler yerleştirildikten sonra Antalya Müzesi 
yetkilileri, Bakanlık Temsilcisi ve tarafımızdan mühürlenerek kilitlenmiştir.
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tay Mustafa Kemal Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniver-
sitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden arkeolog, mimar, antropolog ve 
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ait kalıntılar halen toprak üstünde görülmektedir. 2018 yılı çalışmaları hi-
podrom alanında yürütülmüş olup kazı çalışmalarına parallel olarak alan 
temizliği ve çevre düzenlemesi, mimari belgeleme ve restitüsyon, ve koruma 
- onarım ağırlıklı olarak gerçekleştirilmiştir. Kazı boyunca ortaya çıkan mi-
mari buluntu ve küçük eserlerin bilgisayar çizimleri, materyal kültür değer-
lendirilmesi ve yayın hazırlıkları ise fiili kazı döneminin sona ermesinin ar-
dından 2018 Ağustos – 2019 Haziran ayları arasında arasında ofis ortamında 
sürdürülmüştür. Çalışmalarımızın sonuçları aşağıda ilgili başlıklar altında 
sunulmuştur.

1) KAZI ÇALIŞMALARI
Hipodrom içerisinde üç farklı bölgede gerçekleştirdiğimiz kazı çalışma-

larında 1) spina platformu, 2) batı tribün ve 3) doğu tribün açmalarında ça-
lışılmış; bu alanlarda yeni bulgu ve verilere ulaşılarak Hipodrom yapısının 
özelliklerinin ve alandaki kullanım evrelerinin daha iyi anlaşılması amaçlan-
mıştır (Resim: 1-2).

1.1) 1 No.lu Kazı Bölgesi / Spina Hattı (I10 – J10 Plankareleri)
Hipodromun merkez aksında, kuzey-güney doğrultu olarak uzanan ve 

burada gerçekleştirilen at arabası yarışlarında bulgulara, hem atların etrafın-
da koştukları parkuru belirleyen hem de üzerinde yer alan anıtlarla bir pres-
tij platformu işlevi gören spina duvarı ve çevresindeki kazı çalışmalarımız 
ilk olarak 2017 yılında başlamıştır. Bu mimari öğenin inşaat tekniğinin yanı 
sıra yapım ve kullanım evrelerine ilişkin ulaşmayı amaçladığımız çalışmalar 
kapsamında geçtiğimiz yıl spina duvarının (D2) yaklaşık 35 m.lik bir bölümü, 
bu platformun iki yanı boyunca uzanan birer su kanalı, ve spina ile arena ara-
sında yer alan ve arena toprağını batı (D3) ve doğu (D4) yanlardan sınırlayan 
arena duvarlarına ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Buna göre spinaya ait te-
mel yapısının opus caementicium tekniğinde inşa edilmiş, maksimum 6,70 m. 
eninde bir platformdan (D2) oluştuğu ve temel dolgusunun dış sınırlarının, 
düzensiz taşlardan oluşan gevşek bir örgüyle belirlendiği tespit edilmiştir. Bu 
dolgu doğuda ve batıda, tek sıra halinde harçla yerleştirilmiş, ortalama 0,50 
m. eninde ve farklı boylarda kesme kireçtaşı bloklar ile sınırlandırılmıştır. 
Spina ile arena tabanını ayıran alçak duvarlara ait kalıntılar doğuda kısmen, 
batıda ise tüm duvar boyunca korunagelmiştir. Spina platformu, platformun 
her iki yanındaki drenaj kanalları ve arena koruyucu duvarlarının toplam 
genişliği ise 8,30 m. olarak ölçülmüştür.
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Spina platformunun tam olarak kuzey-güney aksı üzerinde olmayıp ku-
zeydoğuya doğru yaklaşık 2˚’lik bir açıyla sapma yapması nedeniyle 2018 
yılında, kazı çalışmalarına bu yönde devam edilmiştir. Spina açmasındaki 
çalışmalarımız iki aşamada gerçekleştirilmiş olup öncelikle I10.3/IV, I10.4/
IV, J10.3/I ve J10.4/I plankareleri ile bunun kuzeyinde yer alan J10.3/II, J10.4/
II ve J10.3/III plankarelerinde toplam 27,50m x 11,00m ölçülerinde yaklaşık 
275m2’lik bir alan açığa çıkarılmıştır (Resim: 1-3). Bu çalışmalarda sadece 
sert, balçıklı ve çok zor kazılan yüzey toprağı kaldırılmış, 2017 yılı kazıla-
rında Tabaka II olarak isimlendirdiğimiz sarı ve nispeten yumuşak topraklı 
tabakaya burada rastlanmamıştır. Söz konusu yüzey toprağında seramik 
malzeme ve sikke buluntuları, modern malzeme ile karışık halde ele geçi-
rilmiştir.

Bitki temizliğinin ardından I10.3/IV ve I10.4/IV plankarelerinde 82,50 
m. kotunda başlayan çalışmalar 81,58 m. kotunda sonlandırılmış; J10.3/I ve 
J10.4/I plankarelerinde ise başlangıç kotu açmanın kuzeyinde 82,66 m., gü-
neyinde 82,44 m. olarak belirlenmiş ve buradaki çalışmalar 81,55 m. kotunda 
sonlandırılmıştır. Bu alanda hem spina platformunun kuzey yönündeki deva-
mı açığa çıkarılmış hem de bunun üzerinde yayılmış Geç Dönem yerleşimine 
dair yeni detaylar tespit edilmiştir.

I10.3/IV ve I10.4/IV plankareleri ile J10.3/I ve J10.4/I plankarelerinin gü-
ney bölümünde harç rengindeki farklılıklara bağlı olarak yer yer Geç Dönem 
yapılaşmasına ait izler tespit edilmiştir (Resim: 3-5). I10.3/IV plankaresinin 
güneydoğu bölümünde spina temelinden doğuya doğru uzanan, düzensiz 
taşlar ve bol harçla inşa edilmiş, Geç döneme ait küçük bir duvar temeli (D6: 
üst kot 82,18 m.) belgelenmiştir. 60 cm. kalınlığındaki bu temel, spina plat-
formunun doğu sınırını oluşturan kesme taş blokların üst sırasına yaslanmış 
halde ortaya çıkarılmıştır. D6’nın batı ucunda, kuzey-güney doğrultulu ola-
rak uzanan yine bol harçlı ve düzensiz taş örgülü küçük bir duvar parçası 
ortaya çıkarılmıştır; 45 cm. enindeki bu duvar 107 cm. uzunluğunda koruna-
gelmiştir (D7: üst kot 81,96 m.).

D6’nın kuzeyinde, spina temelinin batıya, kuzeye ve doğuya doğru harçlı 
bir dolgu ile hafifçe genişlediği ve doğuda arenayı sınırlandıran ve atık su 
kanalı olarak biçimlenen kesme bloktaşlı D4 duvarının üzerine oturduğu gö-
rülmektedir (Resim: 3, 5). Spina platformundan doğuya taşan bu Geç Dönem 
zemin dolgusu D6’dan kuzeye doğru yaklaşık 10 m. boyunca devam eder; bu 
noktadan daha kuzeye doğru izlerin devamı tespit edilememiştir. Söz konusu 
zemin dolgusuna ait yapım detayı, alanın batısında kaymış durumda ancak 
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kesiti çok iyi korunagelmiş bir parçadan izlenebilmektedir (Resim: 6); buna 
göre dolgu alanının önce harçlı moloz yığıntıyla doldurulduğu, dolgunun 
üzerine kırılmış tuğla parçalarıyla yaklaşık 3 cm. kalınlığa sahip bir tesviye 
katmanı oluşturulduğu ve bu katmanın üzerine yaklaşık 5 cm. kalınlığında 
katkısız kireç bazlı bir zemin harcı döküldüğü anlaşılmaktadır.

I10.3/IV plankaresinde ayrıca spina temelinin üzerine yerleşen küçük bir 
ocak ortaya çıkarılmıştır (Resim: 7). 60 cm. çapındaki, yuvarlak planlı bu oca-
ğın yapımı için kullanılan tuğlalar boyut ve nitelik bakımından spinanın batı 
arena duvarının (D3) yapımı için kullanılmış olanlara denktir, dolayısıyla bu 
tuğlaların batı arena duvarından (D3) sökülerek ocağın yapımında yeniden 
kullanılmış olduğu söylenebilir. Ocağın hemen batısında ve güneyinde, spina 
temeli üzerinde tespit edilen yoğun harç ve duvar izleri, bu ocağın içinde 
bulunduğu Geç dönem yapısına ait olmalıdır. Yaklaşık 60 cm. kalınlığındaki 
bu harç izleri güneye doğru uzandıktan sonra köşe yaparak doğuda D6 te-
melinin hizasında sonlanır (Resim: 4).

Spinanın kuzey bölümünde, Geç Dönem dolgusunda kullanılmış olan 
kesme taş bloklardan bir tanesi özellikle dikkati çeker. J10.3/I ve J10.3/II 
plankarelerinin birleştiği hat üzerinde, ex- situ durumda tespit edilmiş olan 
kesme kireç taşı bloğun ölçüleri 64 x 47 cm. olarak ölçülmüştür. Bloğun yu-
karıya dönük üst yüzünde, merkez aksı üzerinde boydan boya uzanan 4 
cm. eninde ve 8 cm. derinliğinde dikdörtgen profilli bir oluk mevcuttur. 
Buna bağlı olarak söz konusu bloğun spina platformunun üst kotlarında yer 
aldığı ve olasılıkla parapet taşıyan bir sıraya ait olduğu tarafımızca düşü-
nülmektedir.

Söz konusu çalışma alanında Geç Dönem yerleşimine ait izlerin yanı sıra, 
hipodrom yapısına ilişkin yeni verilere de ulaşılmıştır. Spina duvarının batı-
sında (D3) ve doğusunda (D4) uzanan arena duvarlarının farklı malzeme ve 
tekniklerle inşa edildiği 2017 çalışmaları bağlamında belgelenmişti. Bu yıl 
devam eden çalışmalarda, spinanın batısında yer alan arena duvarının (D3), 
çalışma alanının güney sınırından kuzeye doğru yaklaşık 440 cm. boyunca 
değişmeksizin, doğu yüzü tuğlalarla opus testaceum tekniğiyle örülmüş 50 
cm. kalınlığında bir duvar olarak devam ettiği (üst kot: 82,20 m.), bu nok-
tanın kuzeyinde ise doğu arena duvarına (D4) benzer, kırık taşlardan olu-
şan bir duvar örgüsü ve kalınlığa (yaklaşık 60 cm.) sahip bir duvar parçasına 
(üst kot; 82,14 m.) eklendiği gözlenmiştir (Resim: 4). Daha kuzeyde ise Geç 
Dönem moloz dolgusuyla karışık ve oldukça kötü korunagelmiş biçimde 
devam eder. Günümüzde sadece izlerini takip edebildiğimiz bu duvar par-
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çasının örgü tekniğiyle ilgili bir yorum yapmak mümkün değildir. Princeton 
Üniversitesi Antakya Kazıları Arşivi’ndeki kazı fotoğraflarında ise batı arena 
duvarının (D3) kuzey ucunun doğu arena duvarına (D4) benzer bir şekilde 
devam ettiği ve spinanın kuzey ucunda değişmeden doğuya doğru kıvrıldığı 
görülmektedir. Bu ayrıntı, güneyde yer alan ve doğu yüzü tuğla kullanılarak 
opus testaceum tekniğiyle örülmüş kısmın daha geç bir tamir evresine ait ol-
ması gerektiğine işaret etmektedir.

Spinanın batısında, batı arena duvarının (D3) kuzey ucu J10.3/I planka-
resinde yaklaşık 6,40 m. boyunca izlenebilir. Bu noktada tümüyle ortadan 
kaybolan duvar izlerinin altından, 81,62 m. kotunda, kare biçimli (40 x 40 x 
5,5 cm.) tuğlalardan oluşan bir zemin parçası belirmiştir (Resim: 8). Kuzeye 
doğru 2,67 m. boyunca uzanan bu zeminde, iki sıra halinde yerleştirilmiş ve 
orta kısımları iki parmak iziyle belirlenmiş tuğlalar kullanılmıştır. Söz konu-
su tuğla dizisinin spina duvarı ile batı arena duvarı arasındaki kanalın zemi-
nini kaplamak amacıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır.

2017 yılı çalışmalarında spina temelini doğu ve batıda sınırlayan kesme 
taş blokların üst sırası sadece spinanın batı sınırında ortaya çıkmıştı. 2018 ça-
lışmalarında ise spina temelini doğuda sınırlayan üst blok sırasının dört blok 
halinde kuzeye doğru 4,56 m. boyunca devam ettiği saptandı (Resim: 4). Söz 
konusu taş blok sırasının doğusunda yer alan Geç Dönem harçlı dolgunun 
kaldırılmasıyla, güneyden ikinci ve üçüncü bloklar arasında, taş bloğun tüm 
yüksekliği boyunca devam eden, yaklaşık 20x30 cm. boyutlarında bir açıklık 
bulunduğu tespit edildi. Boyutları itibariyle 2017 yılında spina temelinin yine 
doğu yanında, bu temeli sınırlayan alt taş blok sırasında tespit edilmiş olan 
drenaj sisteminin yerleştiği yuva ile denk olan, ancak içerisinde su borusuna 
dair herhangi bir kalıntı bulunmayan bu açıklığın da benzer bir sistem için 
oluşturulduğu düşünülmektedir. Söz konusu künk yuvasının 4,83 m. kuze-
yinde bir drenaj sistemi daha tespit edildi (Resim: 9-10). Bu yeni örnekte de 
söz konusu drenaj sistemini oluşturan künk hattının batıya doğru yükseldiği 
görülmektedir (en düşük kot: 81,63 m.; en yüksek üst kot: 81,99 m.). 2018 
yılında ortaya çıkarılan bu drenaj sisteminin, yukarıya açılan su borusunun 
çevresine harç dökülerek ve doğusuna yerleştirilen iki adet kırık tuğla par-
çasıyla itinayla sağlamlaştırıldığı, ayrıca üzerine yerleştirilen tıkacın (üst kot: 
81, 75 m.) yine harçla sıkıca yapıştırıldığı görülmüştür (Resim: 10). Pişmiş 
toprak künklerle oluşturulan bu düzenlemenin atık su ile ilgili olabileceği 
gibi spinanın üst kısmında bir dizi havuz oluşturmak üzere yapılmış olması 
da mümkündür.
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Spinanın doğusunda sürdürülen çalışmalarda en kuzeydeki drenaj siste-
minin kuzey sınırında, spinanın doğu yanı boyunca uzanan su kanalına ait 
ve üst kotu 81,65 m. olarak tespit edilmiş tek sıra tuğla ile döşeli bir zemin 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Su borusunun kuzeyine dökülmüş harçtan 
başlayarak her biri kanal genişliğine uygun olarak 28 cm. eninde kesilmiş, 
40 cm. uzunluğunda 11 adet in-situ tuğla, güneyden kuzeye yaklaşık 4,50 
m. boyunca uzanmaktadır. Bu noktanın kuzeyinde kanal zemininin devamı 
korunagelmemiştir. Tuğla zeminin kuzeyde sona erdiği noktada, güneyden 
kuzeye kalıntılarını izleyebildiğimiz doğu arena duvarına (D4) ait izler de 
sona ermektedir. Bu noktanın kuzeyindeki alanda 81,55 m. kotuna dek sür-
dürdüğümüz kazı ve temizlik çalışmaları sonucunda aynı hizanın kuzeyinde 
spina temelinin doğu sınırının da tahrip olduğu anlaşılmıştır (Resim: 3).

Spinanın kuzey ucunun ortaya çıkarılmasına yönelik olarak J10.3/II, J10.4/
II ve J10.3/III plankarelerinde yürütülen kazı çalışmaları 82,70 m. kotunda 
başlamış ve 81,55 m. kotunda sonlandırılmıştır. Bu alanda ortalama 81,75 m. 
seviyesine kadar devam eden yüzey toprağının altında iri taşlardan oluşan 
Geç Dönem dolgusu ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Söz konusu dolgu içeri-
sinde kesme taş bloklar da tespit edilmiş olup bunların spina platformu ve 
hipodroma ait olduğu düşünülmektedir. 

Özetle; 2018 yılında spina hattında yürütülen çalışmalarda hem spina plat-
formuna, hem de bunun üzerinde yayılmış olan Geç dönem yerleşimine dair 
yeni detaylar tespit edilmiş, bu sayede platformun su sistemine dair yeni yo-
rumlar yapılması mümkün olmuştur. Spinanın doğu ve batı yanları boyunca 
uzanan su kanallarının zemini tuğla döşeli olup söz konusu zeminlerin her 
ikisinin de yaklaşık aynı kotta (doğuda: 81,65 m., batıda 81,62 m.) olduğu gö-
rülmektedir. Bununla birlikte batı kanalın zemininin, arena duvarının altında 
devam etmesi, her iki zeminin de bir tür temel öğesi olarak değerlendirilebi-
leceğine işaret eder. Batı kanalda tespit edilen tuğlaların bu alanın inşaatında 
kullanılmak üzere özel olarak üretilmiş olabileceği düşünülmektedir. Doğu 
kanalda da tuğla zemin, üzerinden suyun aktığı zemin seviyesinin altında ka-
lıyor olmalıdır. Burada ayrıca kanal zeminini dik kesen yeni bir drenaj sistemi 
ortaya çıkmıştır. Etrafı harçla sağlamlaştırılmış olan bu sistemin doğu ucunda 
yukarıya doğru açılan su borusunun üst hizasının (yaklaşık 82,75 m.), kanalın 
üzerinde su akan zemin kotu olduğu ve drenaj sisteminin yukarıya açılan 
deliğinin bir su akarı olarak kullanıldığı düşünülebilir. Pişmiş toprak künk-
lerle oluşturulan su sisteminin atık su ile ilgili olmasının yanısıra spinanın üst 
kısmında havuzlar oluşturulması için yapılmış olması da mümkündür.
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1.2) 2 No.lu Kazı Bölgesi: Batı Tribün Temelleri (I9 Plankareleri)
2 ve 3 No.lu kazı bölgeleri sırasıyla batı ve doğu tribünlerde yer alır. Bu iki 

alan arasındaki en önemli farklardan biri hipodromun doğu kenarı boyunca 
sistematik olarak inşa edilmiş olan anıtsal merdivenlere ait kalıntıların batıda 
devam etmemesidir. Bu çalışma ile batı ve doğu tribünlere ait verilerin karşı-
laştırmalı olarak incelenmesi hedeflenmiştir. 2018 yılı batı tribün çalışmaları 
kapsamında öncelikle geçtiğimiz sene, batı tribünün temellerini saptamak 
amacıyla başlatılan I9.3/I plankaresindeki kazı çalışmaları tamamlanmış, 
ardından bunun hemen batısında yer alan I9.2/I plankaresinde çalışmalara 
devam edilmiştir (Resim: 1-2, 11-12).

2017 yılı (D5: üst kot 82,35 m.), D5’in doğusunda arena duvarına paralel 
uzanan ve D5 duvarının çalışmalarında I9.3/I plankaresinde arenayı batı-
dan sınırlayan yaklaşık 60 cm. genişliğindeki arena duvarı altında da devam 
eden, yaklaşık 1,20 m. genişliğindeki tribün temelleri (TD1: 82,15 m.), ayrıca 
bu duvarın batısında kalan ve temel duvarına dik olarak batıya doğru uza-
nan yaklaşık 2,00 m. genişliğindeki ikinci bir temel duvarı (TD 2: 82,15 m.) 
ortaya çıkarılmıştı.

2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında batı tribün açmasında toplam 
13,5x10 m. ölçülerinde bir alanda çalışılmıştır. Öncelikle I9/3.I plankaresinin 
kuzeybatı ve güneybatı çeyreğine denk düşen alanlarında yürütülüen çalış-
malar TD2’nin kuzeyinde 82,60 m., güneyinde ise 82,92 m. kotunda başlamış 
ve her iki alanda da 82,02 m. kotunda sona erdirilmiştir. Ardından D5 arena 
duvarının doğusunda, arena toprağı içerisine geçmiş moloz tabakayı kaldır-
mak amacıyla küçük çaplı bir kazı çalışması (82,24 m. – 82,15 m.) gerçekleş-
tirilmiştir.

I9.2/I plankaresi, I9/3.I plankaresinin batısında yer almakta olup bura-
daki çalışmalarda batı tribün temellerinin batı yönündeki uzantısının tespit 
edilmesi amaçlanmıştır. 83,49 m. kotunda başlayan çalışmalar sırasında hi-
podrom batı tribünlerine ait temel duvarları ortaya çıkarılmış ve fiili kazı 
çalışmaları 82,02 m. kotunda sonlandırılmıştır. Söz konusu plankarenin ba-
tısından geçen ve halen aktif olarak kullanılmakta olan yol nedeniyle kazı 
çalışmaları plankarenin batı sınırının 2 m. gerisinde sonlandırılmıştır. Çalış-
malar esnasında açmanın batı sınırının hemen önünde, kuzey-güney doğ-
rultulu olarak uzanan aktif bir su borusu tespit edilmiş (üst kotu: 82,79 m.), 
burada 90 cm. genişliğinde bir hat kazı çalışmalarının dışında bırakılmıştır. 
Buna benzer şekilde açmanın güneybatı bölümünde kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultulu olarak uzanan, 70 cm. kalınlığında, günümüzde kullanılmayan 



356     ............................................................................................................

bir kanalizasyon hattı (üst kot: 82,19 m.) ortaya çıkmış, söz konusu hattın 
yerleştirilmesi sırasında bu alandaki arkeolojik tabakaların Hipodrom temel 
seviyesine kadar tahrip olduğu tespit edilmiştir.

I9.2/I plankaresinde yürütülen kazı çalışmalarında ilk olarak açmanın ku-
zeybatısında doğu-batı doğrultusunda uzanan bir Geç Dönem duvar parçası 
(D8: üst kot 83,02 m.) ortaya çıkarılmıştır. Sadece en alt sırası korunagelmiş 
olan duvar, dere taşları ve Hipodroma ait kesme kireç taşı blok parçalarının 
yanı sıra bol harç kullanılarak örülmüştür. Toplam 5,30 m. uzunluğundaki 
duvarın hafif bir kavisle kuzeye kıvrılan batı bölümü (yaklaşık 3 m. boyunca) 
çift sıra dere taşından örülmüş olup 60-80 cm. kalınlığa sahiptir; doğu bö-
lümü ise (yaklaşık 2,20 m. boyunca) ortalama 1,20 m. kalınlıktadır. Yüzeyin 
yaklaşık 47 cm. altında ortaya çıkan bu duvar kalıntısı, belgeleme çalışma-
larının gerçekleştirilmesinin ardından kazı çalışmalarına devam edebilmek 
amacıyla kaldırılmıştır.

I9.2/I plankaresindeki çalışmalar sonucunda hipodromun planına dair 
yeni bulgular saptanmış ve bunların yapının öngörülen plan özellikleri ile 
örtüştüğü teyit edilmiştir. Bu kapsamda, 2017 yılında I9.2/I plankaresinde 
tespit edilmiş olan doğu-batı doğrultulu ve yaklaşık 2,00 m. genişliğindeki 
TD2 kodlu batı tribün temel duvarının batı yönündeki uzantısı (üst kot 82,17 
m.) ile yine 2017 yılında ortaya çıkan kuzey-güney doğrultulu TD1 temel du-
varının 5,00 m. batısında yer alan ve buna paralel uzanan 2,45 m. enindeki 
TD6 temel duvarı (üst kot 82,11 m.) tespit edilmiştir. Söz konusu temel kalın-
tılarının belgelenmesinin ardından kazı çalışması sonlandırılmıştır.

2017 ve 2018 çalışma dönemlerinde I9.3/I ve I9.2/I plankarelerinde ele ge-
çirilen seramik malzeme ve sikkeler birkaç istisna dışında genellikle M.S. 4. 
yüzyıl sonu ve öncesine tarihlenmektedir. Bu doğrultuda M.S. 4. yüzyıl so-
nundan sonra bu alanda kayda değer bir yerleşim veya aktivite olmadığı söy-
lenebilir. 2018 yılı çalışmalarımızda ortaya çıkartılan ve muhtemelen küçük 
bir yapıya ait olan duvar kalıntısı (D8) bu değerlendirmeyi değiştirecek nitelik 
ve boyutta olmayıp küçük bir istisna olarak kabul edilmelidir. Tüm alanlarda 
farklı kotlarda da olsa aynı nitelikte ortaya çıkarılan Tabaka II’nin, Hipodrom 
ve çevresine ait moloz yığıntısı olduğu tarafımızca düşünülmektedir.

I9.3/I plankaresinin tamamında ve I9.2/I plankaresinin doğu bölümün-
de, yaklaşık 82,65-82,02 m. kotları arasında tespit edilen Tabaka III’e açma-
nın batı kısmında rastlanmaması dikkat çekicidir. Bununla birlikte, Tabaka 
III’ün birikim toprağı niteliğinde olduğu düşünülürse iki kısım arasındaki 
farklılığın, alt kotlardaki tribün temellerini taşıyan doğu taraftaki kemerlerin 
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batıdakilerden daha uzun süre ayakta kaldığı ve bu alanı söz konusu birikim 
tabakası oluşacak kadar uzun bir süre boyunca molozdan koruduğu şeklinde 
açıklanması mümkündür.

Batıda TD6 tribün temeli üzerinde ortaya çıkarılan kül tabakası (üst kot: 
82,32 m.) ve daha üst kotlarda ortaya çıkarılan ve açmanın kuzeybatısında 
yoğunlaşan küllü tabaka (üst kot: 82,81 m.) hem kül yoğunluğu, hem de kot 
farkı nedeniyle iki ayrı döneme ait olmalıdır. TD6 temel duvarı üzerinde yer 
alan kül tabakasının, hipodromun kuzey sektöründe belgelenen ve M.S. 4. 
yüzyılın sonuna tarihlenen yanık tabakasına denk olduğu düşünülmektedir. 
Açmanın kuzeybatısında ve kısmen batısında yer yer gözlemlenen kül taba-
kası ise daha geç dönemlere ait olmalıdır; bu tabaka az yoğunluklu bir yangı-
na veya atık küllerin bu alana boşaltılmasına bağlanabilir.

1.3) 3 No.lu Kazı Bölgesi / Doğu Tribün (F11 - E11 Plankareleri)
2017 yılından beri hipodromun doğu tribününde gerçekleştirdiğimiz ka-

zılarda tribün temelleriyle merdivenlerin ilişkisinin anlaşılması, iki tribün 
merdiveni arasındaki bağlantının tespiti ve I9.3/I’da ortaya çıkarılan batı 
tribün temelleriyle doğudaki temellerin karşılaştırılması amaçlanmaktadır. 
Çalışmalarımız 2017 yılında hipodromun doğu tribünlerinin ikinci katına 
ulaşan anıtsal merdiven kalıntılarından güneyden 4. ve 5. merdivenler ara-
sında kalan kısımda, 5. merdivenin batısına ve güneyine doğru uzanan 17x10 
m. ölçülerinde bir alanda yürütülmüş; bu alanda doğu tribünlere ait opus 
caementicium temel duvarları (TD3, TD4 ve TD5) tespit edilmiştir. 2018 yılın-
da ise bu temellerin batısında (F11.3/I, E11.3/IV plankareleri) küçük çaplı bir 
kazı ve temizlik çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 1-2, 13, 14).

2017 yılında doğu tribünlerin arenaya bakan batı sınırını oluşturan ku-
zey-güney doğrultulu TD5 temel duvarının batısında yer alan 80 cm. eninde-
ki alanda 82,10 m. kotuna kadar inilmişti. Bunun hemen doğusundaki 160 cm. 
genişliğindeki alanda ise kazı çalışmaları 82,25 m. kotunda sona erdirilmişti. 
2018 yılı çalışmaları açmanın batı bölümünde yoğunlaşmış, öncelikle TD5 
temel duvarının batısında herhangi bir mimari bulgu olup olmadığını an-
lamak, bunun batısında ise henüz ortaya çıkarılamamış olan arena duvarını 
tespit etmek amacıyla toplam 2,4x10 m. ölçülerinde bir alanda kazı çalışması 
yürütüldü. Her iki alanda da 81,89 m. kotuna dek sürdürülen çalışmalarda 
açmanın güney bölümünde, 82,02 m. kotunda duvar benzeri, harçlı ve moloz 
taş örgülü bir yapı saptandı. Arena duvarına ait olabileceğini düşündüğümüz 
bu kalıntılara ilişkin daha sağlıklı veriler elde etmek amacıyla açma sınırları 
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güneye doğru 170 cm. genişletildi. Bununla birlikte kazı çalışmalarının sona 
ermesi sebebiyle söz konusu duvara dair belirgin bir bulguya ulaşılamadı ve 
alandaki çalışmalarımız 2019 yılında sürdürülmek üzere sonlandırıldı.

Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, 2018 yılında ortaya çı-
karılan mimari öğeler Arkeolog Kamuran Öncü tarafından belgelenmiş ve 
dijital çizimleri yapılmıştır. 2011-2018 yılları arasında elde edilen sonuçlar, 
1930’larda gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ait planlar üzerine işlenerek 
oluşturduğumuz hipodromun bütünleşik planı güncellenmiştir.

2) MATERYAL KÜLTÜR DEĞERLENDİRMESİ
2018 yılında hipodromda kazı çalışması yürütülen üç alanda ele geçen 

küçük buluntular sikkeler, pişmiş toprak, cam, metal ve kemik objeler ve se-
ramiklerden oluşur. Çalışmalarımız sırasında toplam 52 adet envanterlik eser 
ve 143 adet etüdlük eser ele geçirilmiştir.

Envanterlik eserler arasında 40 adet sikke yer almakta olup bunlar Ha-
tay Arkeoloji Müzesi’nden Uzman Arkeolog Aslı Tunçer tarafından okun-
muş ve tarihlendirilmiştir. Etüdlük niteliğe sahip 106 adet sikke ise büyük 
bölümü korozyona uğramış olduğundan sağlıklı bir şekilde okunamamış ve 
kesin bilgi vermemiştir. 2018 yılı hipodrom çalışmalarında ele geçirilen nü-
mizmatik buluntular yoğun olarak M.S. 3. ve 4. yüzyıllara ait Roma Dönemi 
sikkelerinden oluşmaktadır. Bunlardan en erken örnek Claudius (M.S. 41-42) 
Dönemine ait bakır sikkedir (3327); en geç örnek ise İslami (Abbasi) Döneme 
ait bakır sikkedir (3455).

2018 yılı kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen küçük buluntular pişmiş 
toprak, cam, metal ve kemik objelerden oluşur. Toplam 12 adet envanterlik 
küçük buluntu ve 37 adet etüdlük küçük buluntudan oluşan bu eserler Arke-
olog Pelin Kayaş tarafından ön değerlendirme kapsamında incelenmiş ve ta-
rihlendirilmiştir. Envanterlik küçük buluntular arasında sapan taşları, Roma 
Dönemine ait cam yüzük taşı, pişmiş toprak token / hipodrom giriş bileti, 
bronz boncuk, yaprak motifli metal obje ve P.T. tıkaçlar yer alır. Etüdlük kü-
çük buluntular arasında P.T. tıkaçlar, P.T. kandil parçaları, kemik aplik, P.T. 
obje, pipo parçası, mermer opus sectile parçası, cam bilezik parçası, cam kap 
parçaları, cam obje, metal objeler, metal çiviler, kemik boncuk ve taş fosil yer 
almaktadır. 

2018 yılı hipodrom kazısında üç farklı tabaka (Tabaka I-II-III) tespit edil-
miş olmakla birlikte bu tabakalarda ele geçirilen seramik malzeme daha ön-
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ceki yıllarda olduğu gibi karışık dolgu topraktan gelmiştir ve kendi içeri-
sinde homojen değildir. Farklı dönemlere ait seramik gruplarının bir arada 
ele geçirilmesi alanın stratigrafisi hakkında güvenilir sonuçlar sağlamamakla 
birlikte, hipodrom alanında bir kültür varlığının olduğunu göstermesi ba-
kımından önemlidir. Bunun yanı sıra, ön değerlendirmelerimiz doğrultu-
sunda gerek kazı çalışması yürütülen plankareler arasında, gerekse Tabaka 
I-II-III’de ele geçirilen seramik grupları arasında belirgin bir fark olmadığı, 
her üç tabakanın da karışık dolgu topraktan oluştuğu ve dolayısıyla aynı 
malzemeleri içerdiği saptanmıştır. Bu nedenle, özellikle tekrar eden örnek-
ler için belirleyici nitelikli parçalar seçilmiş ve değerlendirilmiştir. 2018 yılı 
hipodrom kazılarında ele geçirilen seramik malzemenin ön değerlendirmesi 
ve tarihlenmesi sonucunda en erken örneklerin Erken Hellenistik Döneme ait 
Doğu Sigillata A grubuna ait kaplardan oluştuğu, en geç örneklerin ise Geç 
Roma Dönemine ait kaplar olduğu saptanmıştır.

3) SERAMİK VE KÜÇÜK BULUNTU KONSERVASYONU
Yapılan kazı çalışmaları sonucunda bulunan 146 adet sikke ve 34 adet 

metal obje olmak üzere toplam 180 adet küçük buluntunun restorasyon ve 
konservasyon işlemleri Hatay Arkeoloji Müzesi laboratuvarında, kazı ekip 
üyemiz olan Konservatör Esra Akarca tarafından gerçekleştirilmiştir.

Eserlerin teslim alınmasını ardından ilk buluntu durumları fotoğraflana-
rak belgelenmiş, bunu takiben temizlik aşamasına geçilmiştir. Söz konusu 
sikke ve metal objelere uygulanan koruma ve onarım çalışmaları kapsamında 
öncelikle eserler 1:1 oranında hazırlanan alkol, aseton ve saf su karışımında 
bekletilerek üzerindeki toprak ve korozyonun yumuşaması sağlanmış; daha 
sonra bistüri ile mekanik olarak temizlenmiştir. Temizleme aşamasının ta-
mamlanmasının ardından serlerin yüzeyine korucu olarak aseton içerisinde 
hazırlanan %3 oranında paraloid B-72 uygulanmıştır. Konservasyon işlemi 
tamamlanan eserlerin son durumları fotoğraflamış; önce kağıt zarf ve ardın-
dan üzerine delik açılmış, ağzı kilitli plastik poşetlerin içine yerleştirilmiştir.

4) MİMARİ BELGELEME, RESTİTÜSYON VE KORUMA-ONARIM ÇA-
LIŞMALARI

Çalışmalarımız kapsamında Antakya hipodrom ve çevresi için kalıcı ve 
uzun vadeli olarak planlanmış bir koruma projesinin hazırlanması esastır. 
Bu amaçla, 2018 yılında Dr. Öğr. Üy. Mert N. Rifaioğlu yönetiminde Mimar 



360     ............................................................................................................

Mesut Dağhan ve Mimar Laleş Akın tarafından Antakya hipodromu ve ya-
kın çevresinin mimari belgeleme, restitüsyon ve koruma-onarımına yönelik 
kapsamlı bir proje oluşturulmaya başlanmıştır. Kazı çalışmalarımızın şehir 
bağlamında devam etmesi nedeniyle, hipodroma dair bilgilerin tüm ziyaret-
çilere doğru bir biçimde aktarılması ve kazı çalışmalarının şehir yaşamına 
entegrasyonu, hem çalışmaların sorunsuz bir biçimde sürdürülebilmesi hem 
de alanın geleceğinin güvence altına alınması açısından özel bir önem taşır.

Antakya hipodromunun mimari analiz ve ölçümlerinin değerlendirilme-
si sırasında, öncelikle 1932-1934 yılları arasında Antakya kazı heyeti (The 
Committee for the Excavation of Antioch on the Orontes) tarafından yürütül-
müş olan çalışmaların ve 2011 yılından bu yana yürütülen araştırma ve kazı 
çalışmalarının sonuçları bir arada incelenmektedir. 2018 yılı çalışmalarımız 
kapsamında öncelikle daha önce belirlenmiş olan koordinat sisteminin teyit 
edilmesi amacıyla total station ve cors aletleriyle ölçüm yapılarak yapının 
güncel bir planı çıkarılmıştır. Elde edilen veriler İstanbul (Konstantinapo-
lis) hipodromu ve Roma’daki Circus Maximus başta olmak üzere, Antakya 
hipodromuyla yaklaşık olarak aynı döneme tarihlenen diğer hipodrom ya-
pıları ile karşılaştırılarak restitüsyon denemeleri hazırlanmıştır (Resim: 15). 
Bu çalışmalar sırasında hipodromun kuzey sınırını belirleyen sphendonenin 
dönüş açısı, doğu ve batı tribünlerin birbirine olan açısı, hipodromun doğu 
tribünündeki 3°’lik kırılma, hipodrom tribünleri ile spina arasındaki 2°’lik ek-
sen sapması ve spinanın kırılma açısının saptanması mümkün olmuştur.

5) ALAN TEMİZLİĞİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ
2018 yılında hipodrom ve tapınak yapıları genelinde öncelikle bitki ve 

alan temizliği yapılmıştır. Kazı çalışması sonrasında ise hem açmalarda, hem 
de alan genelinde bitki köklerine karşı ilaçlama işlemi yürütülmüştür. Açma 
sınırları ile burada ortaya çıkarılan mimari buluntular, üzerlerine jeotekstil 
ve elenmiş toprak ile doldurulan çuval yerleştirilmesi suretiyle geçici olarak 
koruma altına alınmıştır. Kazı alanını çevreleyen tel örgünün sınırları geniş-
letilerek toplam 24.000 m2’lik bir alan koruma altına alınmış ve giriş noktala-
rına uyarı levhaları yerleştirilmiştir.
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Resim 1: Hipodrom ve Çevresi Kazıları 2018 yılı genel vaziyet planı ve çalışma alanları.
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Resim 2: Hipodrom ve yakın çevresinin havadan görünümü ve çalışma alanları.

Resim 3: Spina ve spina üzerindeki geç dönem yapılaşmasına dair izler, ku-
zeyden görünüm.
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Resim 4: Spina ha ında tespit edilen duvar kalıntıları ve kodları.
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Resim 5: Spina ha ı taş planı ve D-B kesiti.
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Resim 6: Spina üzerinde tespit edilen geç dönem dolgusunun batı kesit görünümü.

Resim 7: Spina üzerindeki geç dönem yerleşimine ait ocak yapısı.
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Resim 8: Batı arena duvarı altında tespit edilen tuğla zemin kalıntısı.

Resim 9: Spinanın doğu yanında tespit edilen drenaj sistemi ve su kanalı zeminine ait tuğ-
la döşeme.
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Resim 10: Drenaj sistemi detayı, kuzey den görünüm.

Resim 11: Hipodrom batı tribün temelleri.
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Resim 12: Hipodrom batı tribün taş planı ve D-B kesiti.

Resim 13: Hipodrom doğu tribün temelleri.
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Resim 14: Hipodrom doğu tribün taş planı ve D-B kesiti.
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EPİPHANEİA (ERZİN) 2018 İLK SONUÇLARI

Hatice PAMİR*
Nalan YASTI

Hatay İli Erzin İlçesi, Yeşilkent Mahallesi Gözeneler Mevkii’nde Epip-
haneia Antik Kenti katılımlı kazısı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü’ nün 18.05.2018 tarihli ve 434351 sayılı izin yazısı ile 
06.09.2018-13.11.2018 tarihleri arasında Prof. Dr. Hatice Pamir’in bilimsel 
danışmanlığı altında Hatay Müzesi Uzmanı Arkeolog Erdal Acar, Mustafa 
Kemal Üniversitesi’nde görevli araştırma görevlileri Serdar Bağlıbel ve Ali 
Rıza Can’ın katılımları ile arkeolog, mimar ve restoratörden oluşan bir ekip 
ile çalışmalar yürütülmüştür.1

2017 yılı kazılarında antik kentin sütunlu cadde ve güney sütunlu galeri, 
odeion/ bouleuterion ve tapınakta kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş; kısmen ka-
zılmış Roma hamamı olarak adlandırılan yapıda temizlik ve koruma önlem-
leri ve tüm alanda koruma çalışmaları yapılmıştı.2 2018 yılında ise sütunlu 
cadde, güney sütunlu galeri, bouleuterion/ odeion ve tapınakta kazı çalışması 
yapılmış, antik kentin doğusunda sütunlu caddenin olasılıkla başlangıcında 
yer alan Hamam’ da temizlik çalışması ve koruma tedbirleri alınarak çalış-
malar gerçekleştirilmiştir (Plan 1: Resim 1). 

a. Sütunlu Cadde 
E11,F10,F11, G10, G11plan kareleri içinde Sütunlu Cadde kazısı yaklaşık 

275m2 alanda yürütülmüştür (Plan: 1-2). Sütunlu cadde kazısı önceki yıllar-

* Hatice PAMİR, Prof. Dr. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Tayfur Sökmen Kampüsü , Antakya-Hatay/TÜRKİYE.

 Nalan YASTI, Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü, Antakya-Hatay/TÜRKİYE.
1 Kazı çalışmasında arkeologlar Kamuran Öncü, Pelin Kayaş, Miray Mimaroğlu, Özen Turan, Muam-

mer Meltem Çakın Mustafa Kemal Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Mert Arslan-
yürek, Özlem Açacak, Mimarlık Fakültesi Lisans Öğrencisi Mesut Dağhan, Osmaniye Korkut Ata 
Arkeoloji Bölümü Lisans Öğrencisi Nazmi Kapbaş, Restoratör Esra Akarca görev yapmışlardır. Kazı 
çalışması Bakanlığımız ödeneklerinin yanı sıra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü, Erzin 
Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi’ nin destekleri ile sürdürülmüştür. Kazı çalışmasının ger-
çekleştirilmesi için Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 ay süreyle 23 işçi görevlendirmiş, Erzin 
Belediyesi ise ulaşım, konaklama ve iaşe-ibate katkısı yapmıştır. Başta Bakanlığımız Kültür Varlıkları 
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ilgilileri olmak üzere destekleyen kurumlara teşekkür ederiz.

2 Pamir, H. ve D. Kara (2017). “Epiphaneia (Erzin) 2017 Kazısı”, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı Cilt 2, 317-338.
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da kısmen açığa çıkarılmış cadde dokusunun tanımlanması; açığa çıkarılan 
caddenin kuzey tarafındaki odeon/bouleuterion ile ilişkisinin tespit edilmesi; 
caddenin güneyinde bir kısmı açığa çıkan mozaik taban döşemesinin ortaya 
çıkarılması ve koruma tedbirlerinin alınmasını amaçlamıştır.

Öncelikli olarak sütunlu caddenin mevcut durumunu belgelemek için 
alanın tamamında çevre temizliği yapılmış ve alandaki dağınık halde duran 
bazalt taşlar toplanılarak sütunlu caddenin kuzeyi tarafında uygun bir yerde 
oluşturulan taş havuzuna bırakılmıştır. Alan, bölgesel iklimin de etkisiyle 
güçlü bir vejetasyon etkisine maruz kaldığından öncelikle alandaki vejetas-
yonun temizlenmesi ve çevre temizliği çalışması yapılmıştır.

Sütunlu caddenin doğu-batı yönünde uzanan toprağa gömülü haldeki 
sütun dizilerinden oluşan alanda, önceki yıllarda kazı çalışması başlatılmış 
ve caddenin güney tarafında sütunlar in- situ durumda açığa çıkmıştı. Sütun-
lu caddenin güney tarafında ortaya çıkan bu sütunlar 0,50 m. yüksekliğinde 
ve 1m. genişlikte birbirine bitişen düzgün blok taşlarla inşa edilmiş stylobate 
düzlemi üzerine oturmaktadır. Sütun gövdeleri, stylobate üzerine yerleştiri-
len kireçtaşından 1x1 m. boyutlarındaki prizmatik plinthos üzerinde, alt yüz 
çapı 1m., üst çapı 0.70-0.75 m. olan iyi kalite kireçtaşı Attik-İon tipi kaidenin 
üzerine oturmaktadır. Sütun aralığı olan inter columnium 2.20 m.dir. Sütunla-
rın çapı 0.70 m.-0.75 m. arasında olup mermerden inşa edilmişlerdir. 

2018 çalışma döneminde, sütunlu cadde üzerindeki ortalama 2 m. kalınlı-
ğındaki tarım toprağı dolgusu caddenin tamamında aynı anda kaldırılama-
yacağı için; caddenin güney yarısında tabanı mozaik kaplı sütunlu galeride 
mozaik tabanın önceki kazı döneminde ortaya çıkması nedeniyle3, kazı çalış-
masını öncelikle caddenin güney yarısında yapılması planlanmış ve 14.47 m. 
genişliğe sahip Sütunlu Cadde kuzey yarı ve güney yarı şeklinde iki aşamalı 
olarak planlanarak kazı yürütülmüştür. F11 plan karesi içinde caddenin gü-
ney yarısındaki 44.15 m. günümüz kotundan başlayarak ve caddenin güne-
yindeki dar yürüyüş yolu zeminine 42.62 m. kotuna kadar kazı yapılarak 
dolgu kaldırılmıştır. Kuzey-güney doğrultulu 0.60 m. genişlikte düzensiz taş 
sırasına dik uzanan doğu-batı doğrultulu duvar kalıntısı 1 m. kadar uzun-
lukta ve 0.60 m. genişliktedir. Bu duvar kalıntısı içinde devşirme malzeme 
olarak kullanılan bazalt sütun gövde parçası açığa çıkmıştır. Ayrıca yine bu 
taş sırasının çevresinde sütun kaide ve gövde parçaları mevcuttur. 43.58 m. 
kotuna oturan bir diğer mimari bütünlüğünü kaybetmiş kuzey-güney doğ-

3 Pamir-Kara 2017, 323. 
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rultulu, 6.50x1.10 m. boyutlarında olan ayrı bir taş sırası açığa çıkarılmıştır. 
Sıranın 4.5 m.lik güney kısmı sütunlu galeri kısmına girmekte ve 43.55 m. 
de kuzey-güney yönünde 5 m. boyunca aralıklarla devam eden yanık izle-
ri çığa çıkmıştır. Bu tabakada tek sırası mevcut birbirine paralel, kaba yonu 
işçilikli taşlarla harç kullanılmaksızın inşa edilmiş 0.80 m. genişlikte 1.30 m. 
uzunlukta, 0.75 m. genişlikte ve 1.50 m. uzunlukta duvarlar açığa çıkmıştır. 
43.50 m. kotunda 0.22 m. yükseklikte 0.50 m. genişlikte 6.75 m. uzunlukta bir 
diğer benzer duvar kuzey-güney doğrultulu ve doğu-batı doğrultulu, 2.45 
m. uzunluğunda ayrı bir taş sırası açığa çıkmıştır. Sütunlu Cadde üzerindeki 
geç dönem yapılaşmasının varlığını gösteren bu taş sıraları doğrudan cadde 
tabanına veya sütunlu galerinin mozaik zemini üzerine oturmaktadır. Genel-
de tek sırası korunagelen taş sırası şeklindeki duvarlarda devşirme malzeme 
de kullanıldığı göze çarpar. Bu duvarlar in-situ durumdaki sütun dizilerine 
bağlanarak var olan mimari kalıntılara bitiştirilmiştir. Cadde tabanı üzerinde 
F10.4/I plankaresinde üst kotu 43.57 m. olan sütunlu caddeye devrilmiş ha-
liyle uzanan çapı 0.80 m., uzunluğu ise 2.55 m., yüzeyi düz bırakılmış sütun 
gövdesi açığa çıkmıştır (Resim: 2).

Sütunlu galeri tabanı üzerindeki dolguya oturan 43.50 m. kotunda 0.75 
m. çapında ex-situ konumda Korinth tipi sütun başlığı tüm olarak açığa çı-
karılmıştır. Kazı çalışması ile ortaya çıkan in-situ durumda iki sütun 161 ve 
168 kazı envanter numaralı sütunlar arasında, sütunlu caddenin güney sty-
lobat bloklarının duvar olarak kullanıldığı bir mekan kazılmıştır (Resim: 3). 
Mekânın stylobat düzlemine dayandırılmış ve duvar olarak kullanılan 1.70 m. 
iç uzunluğundaki duvarın üst kotu 43.37 m.dir. Bu alanda stylobat düzlemi 
üzerinde harçlı tuğla dizisine rastlanılmıştır. Harçlı tuğla dizisinin hemen ku-
zeyinde, dik duran, 0.25 m. yüksekliğinde, işlevi saptanamayan künk açığa 
çıkarılmıştır. Mekânın batı duvarı 0.70 m. genişlikte ve 2.15 m. uzunlukta üst 
kotu 43.55 m.dir. Batı duvarının üzerinde de güney duvarda olduğu gibi harç-
lı tuğlalar yer almaktadır. Mekânı oluşturan kuzey duvar 2.20 m. uzunlukta 
ve 0.40 m. genişlikte 0.70 m. yükseklikte korunagelmiştir. Duvarın güneye ba-
kan iç yüzü 2 cm. kalınlığında sıva kaplanmıştır. Mekânın batı duvarı ise 0.72 
m. kalınlıkta ve 2.15 m. uzunluktadır. Duvarın üst yüzünde harç ve tuğla sı-
rası mevcuttur. Duvarlarda kullanılan tuğlaların boyutları ortalama 0.80x0.45 
m.dir. Mekânın dört duvarında yer yer korunan harçlı tuğla dizisi, duvarların 
taş ve tuğla örülü olduğunu göstermekte olup üst sıralarda korunamayan 
tuğla örgüsünün sadece tek sırası mevcut olduğundan duvarın tamamının 
tuğla mı yoksa almaşık /opus mixtum duvar örgüsü olup olmadığı açık değil-
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dir. Mekânın tabanı 43.00 m. kotunda, 0.60x0.50-0.55x0.55 m. arasında değişen 
taban tuğlasıyla kaplıdır. Taban kaplamasının duvarlarla bitişen kısımları, ke-
narları kapatmak için yalıtım amaçlı 15 cm. yükseklikte harçla kaplanmıştır. 
Bu mekânın duvar iç yüzünün sıvanması, duvar ve taban kesişim yerlerinin 
harçla kaplanması ve tabanda kullanılan taban kaplama tuğla levhaları, bu 
mekânın bir tür depo olması gerektiğini; ancak mekâna bağlanan künk ile sıvı 
depolanan mekân olup olmayacağı sorusunu akla getirmektedir (Resim: 3). 

Kazı çalışması sırasında iki in-situ açığa çıkan 166 ve 169 kazı envanter nu-
maralı sütunlar arasında stylobat bloğu mevcut değildir. Bu alanda üst kotu 
42.75 m. olan stylobattan caddeye doğru uzanan kuzey-güney yönünde 1.00 
m. uzunluğunda, kuzey-güney uzantılı künk sırası, bunun 1.00 m. kadar do-
ğusunda, aynı kotta birbirine paralel 2.30 m. uzunluğunda iki künk sırası 
açığa çıkmıştır. Bu künk sıralarının mozaik kaplı sütunlu galerinin tabanının 
üzerinden geçirilerek, güneyden kuzeye doğru cadde tabanının merkezin-
den geçen atık su kanalına uzanması için stylobat bloğunun buradan kaldı-
rıldığı, sütunlu galeri tabanı üzerinde ortaya çıkan Geç Dönem mekânları 
ile ilişkili olduğu açıktır. Bu künk hattının doğusunda 0.70 m. çapında, 42.71 
m. kotuna oturan çevresi harçla çevrili içi tuğla döşeli çukur açığa çıkmıştır. 
Bu çukurun ocak veya tandır amaçlı olarak geç dönem yapılaşma evresinde 
inşa edildiği düşünülmekte ise de içinden kömürleşme veya kül kalıntısına 
rastlanmamış olduğunu da belirtmek gereklidir. Kazıda açığa çıkarılan 169 
ve 171 Kazı Envanter No.lu sütunların oturduğu stylobat düzleminin de 1.10 
m.lik kısımda tahrip olan blok taş sırasının arasındaki boşluk irili ufaklı ba-
zalt taşlarla doldurularak tamirat yapılmıştır. G11 plankaresi içinde, cadde 
tabanı üzerindeki zayıf işçilikli duvarlar içinde devşirme olarak kullanılmış 
Korinth sütun başlığı parçaları ve üç adet bazalt çapı 0.35 m. olan sütunce 
parçası açığa çıkmıştır (Resim: 4). 

Sütunlu caddenin güneyindeki sütunlu galeri üzerindeki dolgu kaldırma 
çalışmaları sırasında 42.96 m. kotunda Ortaçağa tarihlenen (8-9. yy.) yüksek-
liği 0.53 m., ağız çapı 28 cm., boyunsuz, armut gövdeli, halka kaideli, yandan 
2 dikey kulplu, geniş ağızlı depolama kabı ele geçirilmiştir. 

Sütunlu galerinin bulunduğu alandaki dolgu kaldırma çalışmalarında da-
ğınık zayıf işçilikli duvarlar ortaya çıkmıştır. Bu taş grubu içerisinde devşir-
me olarak kullanılan 0.35 m. çapında, 0.20 m. yüksekliğinde bazalt sütunçe 
ve kaliteli kireç taşından yapılmış sütunçe ortaya çıkarılmıştır. 164 envanter 
numarasıyla belgelenen kireç taşından yapılmış olan sütunçe 0.35 m. çapın-
da, 0.75 m. yüksekliğinde olup gövdesi üzerinde, üst kısmında tek satırlık 
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bir yazıt mevcuttur. Yazıt 0.24 cm. uzunluğunda, tek satır ve Grekçe 7 harf-
ten oluşmaktadır. Harf yüksekliği 4 cm. olup “TwKURIw” yazıtı okunmak-
tadır. Yapılan ilk çevirisine göre Hristiyanlık ile ilgili bir unvan bağlamında 
“efendiye” olarak tercüme edilmiş; “efendi” olarak anılan kişi Hz. İsa olarak 
tanımlanmıştır. Bu türden mimari parçalar kilise mimarisi ile ilişkilendirildi-
ğinden bu sütunçenin sonraki geç dönem yapılaşmasında bir kilise gibi dini 
bir mekândan buraya getirilerek devşirme olarak duvar inşasında kullanıl-
mış olduğunu göstermektedir.

Sütunlu galeriye ait mozaik taban üzerinde devşirme taşlarla yapılmış 
ve 113 kazı envanter numaralı in-situ sütun gövdesine güneyinden bitişik, 
2.00 m. uzunlukta 0.60 m. genişlikte kuzey-güney yönlü bir taş sırası ve yine 
aynı kotta ve aksta güney kesitten kuzeye uzanan 1.88 m. uzunlukta ve 0.30 
m. boyutlarında taş sırası tespit edilmiştir. Bu aynı aksta birbirine karşılıklı 
uzanan taş uzantıları sütunu galerinin mozaik tabanın üzerine oturmakta ve 
mozaik taban kaplamasını rasgele kesmektedir. Ayrıca taş sıralarının orta-
sında 0.53x0.30 m. boyutlarında bir adet bazalt blok taş görülmektedir. Bu 
taş uzantılarının yönü ve birbirlerine olan konumu nedeniyle ve bazalt kapı 
sövesi gibi konumlanmış blok taş ile mozaik tabanı rastgele kesen bir mekân 
düzenlemesinin varlığını göstermekte; mozaik taban ile çağdaş olmayan 
daha Geç Döneme ait bir düzenlemedir. 

Sütunlu cadde kazı çalışmasında devşirme malzeme ile inşa edilen duva-
rın ve giriş düzenlemesinin doğusunda, dış ağız çapı 0.40 m., iç ağız çapı 0.28 
m., ölçülebilen iç derinliği 0.70 m., küresel gövdeli, kısa boyunlu ilk değer-
lendirmelerimize göre 8.ve 9. yüzyıla (Ortaçağ) ait pithos açığa çıkarılmıştır. 
Pithosun içine kök salmış ağaç kökleri alt gövdesini tahrip etmiş ve kırılma-
lar yaratmıştır. Kabın üst parçası kazı deposuna kaldırılmış alt kısmı mozaik 
tabanına sıkıca oturtulması nedeniyle yerinde bırakılmıştır. Pithos, 43.06 m. 
kotundaki mozaik tabanının geç dönemde tahrip edilerek üzerine oturtuldu-
ğu ve sabitlenmesi için çevresinin irili ufaklı taşlar ve harç ile sıkıştırılarak 
sabitlendiği belirlenmiştir. Mozaik taban üzerindeki bu işlem, 2017 yılındaki 
çalışmalar sırasında tespit edilen mozaik taban üzerindeki tahribatları açık-
lar niteliktedir. 2018 yılı çalışmalarında da mozaik taban üzerinde yuvarlak 
şekilli tahribatlar geç dönem inşa/yerleşim evresinde pithosların zemine 
oturtmak amaçlı yapılan kazıların izleri olabileceğini göstermiştir.

Mozaik tabanın üzerinde yoğun bir yanık ve kül katmanı ile çevrelenmiş 
ve tabanın 43.10 m. kotunda hemen üzerine kuru duvar örgüsü ile inşa edil-
miş dörtgen planlı at nalı şeklinde batı kısmı açık iç ölçüsü 1.10 m. x 2.40 m. 
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olan bir ocak açığa çıkarılmıştır. Ocak tek sıra kırık bazalt taş dizisinden oluş-
makta devşirme ve kırık taşlarla inşa dağılmış duvar genişliği ortalama 0.82 
m.dir. Ocağın içinde yoğun yanık katmanı çıkmış yanık izleri mozaik tabanın 
üzerine neredeyse yapışmıştır. Mozaik tabanı açığa çıkarmak amacıyla, genel 
vaziyet planına işlenen ocak alandan kaldırıldı. Bu veriler sütunlu caddenin 
kullanım dışı kalmasının ardından geç dönemde tamamen terk edilerek üze-
rine konutlar yapıldığını 2017 yılı kazı çalışmalarında elde edilen sonuçlarla 
örtüştüğünü göstermektedir. 

Sütunlu caddede yürütülen 2018 kazılarında toplam 6 adet sütun in-situ 
konumda açığa çıkarılmıştır. Bu sütunlar 161-168-166-169-171 ve 174 kazı en-
vanter numaralarıyla belgelenmişlerdir. Sütunlar 2.20 m. aralıklarla yerleşti-
rilen sütun gövdelerinin çapları 0.70-0.75 m. arasında olup mermerden inşa 
edilmişlerdir (Resim: 2). Sütunların üzerinde yükseldiği stylobat bloklarının 
yerinde olmayan iki stylobat bloğu dışında tüm bloklar in-situ konumda bu-
lunmuştur. 

2017 kazısında açığa çıkan 112 nolu sütunun oturduğu stylobat düzleminin 
caddeye bakan yüzünde, dikdörtgen çerçeve içinde baklava dilimi şeklindeki 
kabartma çerçeve ve ortasında her iki yanından yapraklı sarmal uzanan çiçek 
rozet motifi; 113 Envanter No.lu sütunun stylobat bloğunda ise baklava dili-
mi kabartma çerçeve içinde dört yapraklı çiçek motifi; 111 numaralı sütunun 
oturduğu stylobat bloğunun caddeye bakan yüzünde motif için belirlenmiş 
bir çerçevenin içi boş olarak motif yapılmadan bırakıldığı daha önceki kazı 
sezonunda tanımlanmıştı. Bu durum sütunlu caddede inşa çalışmalarının 
veya restorasyon çalışmalarının tamamlanamadan bırakılmış olduğu düşün-
cesini doğurmaktadır. 

 2018 yılı çalışmaları sonrasında elde edilen yeni verilerin ilk değerlendir-
me sonuçlarına göre sütunlu cadde evre/katmanlaşma şu şekilde belirlen-
miştir; sütunlu cadde ve mozaikli tabanın kullanımda olduğu evre A evresi 
olarak tanımlanmıştır. Sütunlu caddenin kullanım dışına çıkmasından sonra 
bir süre yıkılmış halde kaldığı saptanmış olup, sonrasında sütun ve başlıkla-
rın devşirme olarak kullanıldığı bir yerleşim süresi geçirdiği tespit edilmiştir 
(B evresi). B evresinin yıkım geçirdiği ve bu yıkımın ardından yeni bir yapı-
laşmanın gözlemlendiği C evresi görülmektedir. Ardından moloz malzeme 
ve zayıf işçilikli duvarların görüldüğü evre D evresi olarak adlandırılmıştır. 
Bu veriler sütunlu caddenin kullanım dışı kalmasının ardından geç dönemde 
tamamen terk edilerek üzerine konutlar yapıldığını 2017 yılı kazı çalışmala-
rında elde edilen sonuçlarla örtüştüğünü göstermektedir. 
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b. Güney Sütunlu Galeri Mozaik Taban Kazısı
Sütunlu caddenin güney tarafındaki sütunlu galeride kazı çalışmaları 

yapılarak dolgu ve geç dönem yapılaşma izleri belgelenerek kaldırılmıştır. 
2017 yılında açığa çıkarılıp belgelenen ve ‘Aylar Mozaiği’ olarak tanımlanan 
mozaik tabanın doğuya doğru devam ettiği saptanmıştı. 2018 yılı çalışma-
ları kapsamında doğuya doğru taban üzerindeki dolgu kaldırılarak mozaik 
tabanın 6.60 m. genişliğinde 10.5 m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılmış-
tır. Mozaiğin doğusunda bulunan kuzey-güney yönlü beş adet mermerden 
blok taş mozaik tabanı sınırlandırmaktadır. Blokların boyutları 0.60x.0.80 
m.-0.65x0.80 m.-0.84x0.80 m.-1.70x0.90 m. arasındadır (Resim: 2). Mermer 
blokların mozaik panelin sınırlarının bitimine yerleştirilmiş olması, mozaik 
tabanı burada sınırlandırmak ve mekân yaratmak amaçlı konulmuş oldu-
ğunu düşündürmüştür. 2018 yılı çalışmalarında mermer tabanın doğu ta-
rafında kazı henüz tamamlanamadığı için bu sorunun cevabı ancak gelecek 
yıl yapılacak kazı ile yanıtlanacaktır. Taban üzerindeki ocak nedeniyle yo-
ğun kül katmanı ve kireç katmanı büyük titizlikle kaldırılarak alan temiz-
lenmiştir. 

Mozaik taban, doğu batı yönünde 10.5 m., kuzey-güney yönde 6.60 m. 
genişlikte tek panelden oluşmaktadır. Opus tesellatum işçiliğindeki mozaik ta-
banı, yaklaşık 1.67 m. genişlikteki bordürü 0.24 m.lik ölçülerinde dört tarafın-
da içten ve dıştan dalga motifi ile sınırlandırmaktadır (Resim: 5). Bordürün 
dört tarafında, merkez konumda, içinde motiflerin bulunduğu baklava dili-
mi bezemesi bulunmaktadır. Her bir merkezdeki bu büyük boyutlu baklava 
diliminin her iki yanında daha küçük boyutlu baklava dilimi görülmekte-
dir. Bordürün dörtkenarında bulunan merkezdeki baklava dilimlerinde ve 
iki tarafında yer alan dilimlerde birbirinden farklı bezemeler bulunmaktadır. 
Batıdan doğuya doğru merkezlerde çeşitli geometrik motifler sırasıyla görül-
mektedir. Dalga motifi, meander motifi, rozet ve çeşitli geometrik motifler 
bunlara örnek gösterilebilir. Bordürün sınırladığı yalnızca bir panel bulun-
maktadır. 8.60x3.20 m.lik bir panel içerisinde dairesel alan/madalyon, madal-
yonların içerisinde figüratif bezemeler yer almaktadır. Madalyonların doğu-
sunda 8 satırlık Grekçe yazı bulunmaktadır (Resim: 5). Yazıtın batısında ise 
1.60 m. çapında dairesel alan içinde büyük kısmı tahrip olmuş iki madalyon 
içinde figüratif temalı 1 ve 2 No.lu mozaik kaplama vardır. 

Mozaik döşemenin merkezinde dalga motifli bordürle çerçevelenmiş alan 
içinde 8.60x 3.20 m.lik alan içinde yazıt ve 1,60 m. çapında dairesel alan için-
de iki madalyon çerçeve içinde iki figüratif tasvir yer almaktadır. Sırasıyla 



378     ............................................................................................................

yazıt ve bu yazıt ile ilişkili iki şahıs tasviri söz konusudur. 2.65 m. genişli-
ğinde, 3.61 m. uzunluğunda 8 satırlı Grekçe yazıtta ortalama harf boyutları 
0.20 m.dir. Yazıtın doğu tarafı iyi korunmuş, batı tarafı ise tahribata uğramış-
tır. Bu yazıt mozaik taban üzerindeki ocağın tam altından geldiğinden geç 
dönem tahribatı yazıtın bir kısmını yok etmiştir. Yazıtın ilk değerlendirme 
çevrisine göre: “Ben, bu kentin mütevazı piskoposu Romanos, Epiphaneia (için)….. 
bunu yaptım ……, kendim bütçemden/kendim masraflarını karşıladım, piskoposlu-
ğumun Xandikos ayı 13. Yılı….(burada eksik rakamlar olması nedeniyle eksiklikler 
var) ,….??? üç (……., sonu üç ile biten bir sayı ) “ denmektedir. 

Yazıtın eksik olan rakamları kentin tarihi açısından değerlendirecek olur-
sak, kentin 7 yüzyıl başlarında İslam ordularınca fethedilmesi sebebiyle göz-
den düşüşü dikkate alınarak bu yazıtın sahibi olan Romanos isimli episkopos/
piskoposun inşa ettirdiği yapının 7. yüzyıldan önce olması gerektiğinden, 
yazıtın tarihi 7. yüzyıldan önceye ait olmalıdır. Yazının genel yazım karak-
teri de 6. yüzyıl yazı karaketerini desteklemektedir. Bu yazıtı önemli kılan 
bir diğer husus ise kentin adının Epiphaneia olarak yazıt içinde geçmiş ol-
masıdır. Kentin adı sikkeler üzerinde görülmüştü şimdi ise ilk kez bir ithaf 
yazıtı üzerinde geçmektedir. Bu ithaf yazıtı ile neyin inşa ettirildiği açık de-
ğildir. Bu yazıtı yorumlayabilmek için madalyon içindeki iki figür önem arz 
etmektedir. 1. Figürlü panel: Dış çerçevesi ikili düz çizgi arasında ¾ dairesele 
motiflerin içinde geometrik motiflerden oluşan bir çerçeve ile çerçevelenmiş 
1,75 m.lik iç alana sahip tasvir alanında açık renk zemin üzerinde kırmızı, 
sarı ve kahverengi tonlarında tesseralar ile yapılmış bir figür tasviri ve yazıt 
yer almaktadır. İki satırlık yazıtın üstte “K I E” harfi altta ise “qO” harfleri 
korunmuştur. Figürün sağ tarafındaki giysinin mantonun sağ kısmı katlar 
halinde işlenmiştir. Maalesef figür ve yazıt büyük ölçüde tahrip olduğundan 
ve tasviri yorumlamak şimdilik olası değildir. 

2. Figürlü panel (Resim: 5): Büyük ölçüde tahrip olmuş, batı köşesi koruna 
gelmiş, parçalı olarak korunan kısımlarına göre içte, 1.60 m. çapındadır. Ma-
dalyon formunda çerçeve ile sınırlanmış alanın batı tarafında iki satır yazıt 
bulunmaktadır. Yazıtın birkaç harfi korunagelmiştir. Buna göre 1. Yazıt ‘’ Ρ I 
‘’, 2. Yazıt ‘’ ΝΗ ‘’olarak okunmaktadır.

Portre büst şeklinde tasvirlenmiş bu figürlerin kentin imarına katkı yapan 
kişileri tasvirlemiş olması da mümkündür. Mozaik tabanın doğuya doğru 
devam ettiği tespit edilmiş olup 2019 kazı döneminde bu kısımlarda kazı ya-
pılacağı planlanarak, mozaik tabanın üstü koruma tedbirleri alınarak kapa-
tılmıştır. 
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Sütunlu Caddede değerlendirmeye alınan sikke buluntulara göre ele ge-
çirilen en erken sikke Geç Hellenistik Döneme (M.Ö. 1. yüzyıl) ait Hierapo-
lis-Kastabala bronz şehir sikkesi olup en geç sikke ise Abbasi Dönemine ait 
bronz sikkelerdir. Sütunlu cadde materyal kültürünün ilk değerlendirme so-
nuçları caddenin varlığının orta Hellenistik Döneme kadar uzandığını, Roma 
Çağı ile yeniden şekillendirilen caddenin uzun bir süre kullanıldığını ve za-
man zaman tamirat geçirdiğini, 7. yüzyıldan itibaren terk edilme ve tahribat 
süreci içine girdiğini, 8. ve 9. yüzyıllarda sütunlu caddenin ve mozaikli taba-
nın üzerinde konutların inşa edildiği, bu yerleşimin bir şekilde yıkılmasının 
ardından zayıf işçilikli duvarları ve işlikleri ile kırsal karakterli yerleşime dö-
nüştüğünü göstermektedir. 

c. Odeion/Bouleutrion 
Odeon-bouleuterion, sütunlu caddenin kuzeyinde tiyatronun güneybatı 

tarafında yer almaktadır. Yapının kazı çalışmaları 2013-2017 yılları arasında 
yapılmış, yapının toprak yüzeyinde opus caementicium duvar dolgusu, onu 
dış ve iç yüzden kaplayan bir kısmı korunagelmiş kesme blok taşlar, oturma 
sırasından oluşan yarım daire planlı açığa çıkarılmıştı. Kerkidesin yan blo-
ğunun ön yüzünde ortaya çıkan yazıta göre yapının tarihi M.S. 1-2. yüzyıla 
olarak ön görülmüştür. Yapının oturma sıralarını oluşturan caveanın üst blo-
ğunu kapatacak şekilde içi toprak dolgu ile dolmuş olan bu yapının en üst 
katmanında Abbasi Döneminde farklı amaçla işlevi belirsiz mekân, bu katın 
altında iki mezar, onun da altında oturma sıraları ortaya çıkmıştı (Plan: 2). 
Önceki kazı raporlarında odeion olarak tanımlanan yapı küçük boyutlu planı, 
kent içindeki konumu ile bir bouleterion yapısına benzediğinden her iki işleve 
hizmet eden yapılar olması nedeniyle odeion/bouleuterion olarak isimlendiril-
mesi tarafımızca daha uygun bulunmuştur. 

Yapı genel planı itibariyle içten yarım daire planlı dıştan ise dörtgen 
planlıdır. İçte toplam altı sıra oturma sırasından oluşan caveası, zemini harç-
lı ve moloz/çakıl taşlı yüzeyi harçlı zemine sahiptir. Yapının yarım daire 
oturma sıralarını kuşatan duvarı içte opus caementicum dışta ise kesme blok 
taşlar kullanılarak opus intercum işçiliğinde inşa edilmiştir. Dış yüzündeki 
blok taşlar ve iç yüzdeki blok taşların arası çimento ve moloz duvar dol-
gusu vardır. Yapının kuzey doğu ve güney doğusunda tonozlu geçitler ile 
yarım dairenin sahnenin arka duvarına bitiştiği kısımda orkestra düzlüğü-
ne bağlanan doğu ve batı kapı girişleri vardır. Yapının üstü yarım kubbe 
ile örtülüdür. Kubbe opus caementicium işçiliğindedir. Yapı yarım daire ve-
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ren oturma basamakları güneyde düz duvar ile sınırlandırılmış bir sahneye 
bakmaktadır. 

2018 yılı çalışmalarında Sütunlu Caddenin 7.34 m. kuzeyinde yer alan 
yapıda çalışmalar çevre temizliği ve düzenleme, güney tarafında Sütunlu 
Cadde ile arasındaki toprak dolgunun kaldırılması, batısında E9 ve E10 
plankareleri içinde kalan yapının dış duvarlarını açığa çıkarmak üzere top-
rak dolgunun kaldırılması, F10 plankaresi içinde uzanan 17 m. uzunluğun-
da 0.60 m. genişliğinde yürüme yolu olarak bırakılan toprak dolgunun, yapı 
ve sütunlu cadde arasındaki bağlantıyı kısıtlayan toprak dolgunun kaldırıl-
ması amaçlanmıştır. F10 plankaresi içinde yer alan toprak yolun kaldırılma 
çalışması doğuda 45.62 m. - 43.55 m. kotları arasındaki dolgu kaldırılmış, 
önceki kazı döneminde 44.42 m. kotunda olan sahne binasının doğuya doğ-
ru 44.38 m. kotunda devam ettiği ve yaklaşık 6.50 m. kısmı açığa çıkarıl-
mıştır. Sahne binasının arkasında tabana ait 43.84 m. kotunda 1.00x1.20 m. 
in-situ bazalt blok ortaya çıkarılmıştır. Tabana ait bu bazalt bloğun yaklaşık 
2.30 m. sonrasında doğuda aynı ölçülerde ve aynı kotta geç dönem mekân 
duvarlarının arasında devam ettiği görülmüştür. Önceki yıllardaki kazı 
dönemlerinde sahne binasının duvarında 1.40 m., iki adet açıklık ortaya 
çıkarılmıştı. 2018 yılı çalışmalarında ise 43.55 m. kotunda doğuda bu iki 
açıklığın aynısı 43.55 m. kotunda ve 1.40 m. ölçülerinde açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 6). 

2017 yılı öncesinde yapılan çalışmalarda odeonun güneyinde geç dönem 
mekânlara ait ve toprak dolgu üzerinde çoğu tek sıra ve düzensiz taşlardan 
oluşan duvarlar açığa çıkarılmıştı. 2018 yılında bu taş dizileri genel vaziyet 
planına işlenerek belgelendikten sonra kaldırılmıştır. Bu çalışma sonucunda 
yapının güney duvarı batı ucu hariç açığa çıkarılmıştır.

Sahne binasının güney batı tarafında F10 plankaresi içinde 43.95 m.de 
başlayan kazı orkestranın taban kotu olan 43.46 m. kotuna kadar devam et-
miştir. 43.44 m. kotunda tahribata uğramış insan iskeleti parçaları, 43.50 m. 
üst kotta batıya yönlenmiş 3.50 m. uzunluğunda korunmuş in-situ su künkü 
açığa çıkarılmıştır.

 Yapının güneybatı tarafında sahne binasının batı dışını kapatan dolgunun 
kaldırıma çalışması 9 m. kuzeye doğru 3.65 m.lik bir alanda yapılmıştır. Ça-
lışma 45.25 m. kotu ile 44.57 m. kotu arasında yürütülmüştür. Çalışmalarda 
batıya doğru sahne binası aksında 44.81 m. kotunda 1.65 m. uzunluğunda ve 
1.07 m. genişliğinde taş blok dizisi sonrasında 4.10 m. kesintiye uğradıktan 
sonra 2.82 m. uzunluğunda ve 0.63 m. genişliğinde taş blok dizisinin devam 
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etmektedir. Bu blok taş dizisinin sahne binasının güney dış duvarının deva-
mı olabileceği düşünülmektedir.

2018 yılı odeion/bouleuterion alanındaki kazı çalışmalarımız sahne binası-
nın sütunlu caddeye bakan tarafındaki dolgunun kaldırılması, yapının batı 
tarafındaki dolgunun kaldırılması olarak gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 2 m. 
derinlikteki dolgunun üstten 50 cm. kadarı kaldırılmış, sahne binasının ar-
kasındaki dolgu ise tamamen temizlenerek yapının güney yüzü ortaya çıka-
rılmıştır. Buna göre yapı güney yüzde bazalt blok taş paye/payanda ayakları 
içermekte yapı dıştan bakıldığında dörtgen plan vermektedir. Yarım daire-
sel oturma sıralarının bulunduğu kısım dış duvarlarından bir koridor ile 
ayrılmaktadır. Bu kısımda çalışmalarımız 2019 yılı çalışma dönemine bıra-
kılmıştır. 

Odeon-bouleuterion kazı alanında ele geçirilen sikke buluntuların ve diğer 
arkeolojik materyalin ilk değerlendirmesine göre, alanda M.Ö. 2. yüzyıldan 
başlayan ve Selçuklu Dönemine uzanan bir kültürel katmanlaşma mevcut-
tur. Alanda yapının güney tarafı 2017 yılı öncesi kazı dönemlerinde büyük 
ölçüde kazılmış olduğundan stratigrafiyi belirlemek mümkün olmamıştır 
ancak sütunlu caddenin stratigrafisi ve kronolojisi, odeion/bouleuterion yapı-
sının sütunlu cadde ile bağlantılı olması nedeniyle benzer yerleşim/inşa sü-
reçleri geçirmiş olduğunu göstermektedir. Yapı, sütunlu caddenin ilk inşa 
ve kullanımı evresinden itibaren mevcut olmalıdır. Caddeye paralel konumu 
ve doğu-batı yanlarındaki kapılarının caddeye bağlandığı açıktır. İlerleyen 
kazı sürecinde henüz kazılmayan iç kısımdaki tonozlu geçit, yapının kuzey 
ve batı taraflarının kazılması ile yapıyı bütünüyle ortaya çıkarmak hedeflen-
mektedir. 

d. Tapınak Alanı Kazısı
H11-12, I12 plan kareleri içinde yer alan tapınak kazısı öncelikli olarak 

yapının mevcut durumunu belgelemek için alanın tamamında çevre temizli-
ği ve alandaki dağınık halde duran taşları toplanılarak tapınağın güneyinde 
oluşturulan taş havuzuna bırakılmıştır. Yapı kalıntısı, Sütunlu Cadde aksının 
80m güneybatısında olup 2017 yılı çalışmaları esnasında izinsiz kazı faaliye-
ti sonucunda tespit edilmiş ve önemli seyahatnamelerde adı geçen tapınak 
olabileceği değerlendirilerek yapının mevcut sınırları belirlenmişti (Resim: 
7). 2017 yılında ortaya çıkan mimari elemanların ayrıntılı belgeleme çalışma-
sının ardından yapının dış cephesinde ve iç kısmında belirlenen bir alanda 
iç sondaj olarak yürütülmüştür (Plan: 1,3). Özetle, yapıda güney duvarın-



382     ............................................................................................................

da, batı duvarında tanımlanan stylobat bloklarının cephesinde Attik-İon tipi 
profilli ve 0.65 m., 0.85-0.88 m. genişliğinde X 1.50-1.64 m. arasında değişen 
uzunluktadır. Yapının güney duvar uzunluğu 32.78 m. olup orta kısmında 
tek basamak, doğu ve kuzey duvarda da saptanmıştır. Batı ve doğu duvar ge-
nişliği 23.51m. olup, doğu duvarda profilli stylobat blokları mevcut değildir. 
Doğu duvarında Geç Dönem yapılaşmasının tahribatı yoğundur. Kuzeydoğu 
köşede korunmuş bir kenarı devşirme olarak ters döndürülmüş üst yapıya ait 
bezemeli blok taş ve aynı şekilde ters döndürülmüş blok taşlar kuzey duvar 
üzerinde batı yönüne doğru 6 adet blok açığa çıkmıştır. Dış yüzü friz beze-
meli blok taşlar boncuk dizisi, İon kyması ve anthemion kabartmalıdır (Resim: 
8). Yapının kuzey duvarının uzunluğu 31.97 m.dir. Yapının en iyi korunan 
duvarı olan güney duvarının uzunluğu 32.78 m. ile aynı olması gerekirken 
kuzey duvarının doğu köşesindeki geç dönem kullanımının yarattığı bozul-
madan kaynaklı içe doğru köşesi kaydığından kuzey duvarının uzunluğu-
nun daraldığı tespit edilmiştir. 

2017 yılı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan mevcut 9 stylobat, 7 adet 
üst yapıya ait mermer frizli blok ve 73 adet alt sıra mermer blokları üzerinde 
kenet izleri görülmüş ancak metal kenetlere dair veri yoktur. Bu mimari bel-
gelemenin ardından kazı çalışması başlamıştır. 

2018 yılı kazı çalışması, H11 ve I12.3 plan karelerine uzanan mimari öge 
stylobat bloklarının güneyinde 43,90 m. seviyesinde başlamıştır. Kazı çalışma-
sı 43,40 m. kotunda mozaik tabanın görülmesinin ardından bu noktada da 
çalışmalara ara verilmiştir. Kazı çalışmalarında yoğun miktarda mozaik par-
çaları, tesseralar, mermer döşeme parçaları ve kiremit-tuğla parçaları tespit 
edilmiştir. Güney duvarın dış tarafında başlatılan kazı çalışmalarında Attik 
– İon profilli stylobat bloklarının altında oldukça zarif yumurta ok dizisi olan 
İon kyması ve oluk/ dil motifli kyma reversa frizi ile bezemeli blok taşlar sırası 
açığa çıkmıştır (Resim: 9). Güney duvarın batı köşesinde, güney blok sırası 
ile batı blok sırasının bitiştiği köşede son derece zarif işçilik gösteren ve iyi 
korunagelmiş floral kabartma uygulanmıştır (Resim: 10). 

Tapınak güney duvarı stylobatın altında ortaya çıkan kyma reversa beze-
meli blok sırası duvarın belli kısmına kadar devam etmekte daha sonra düz 
blok taşların kullanılmış, duvarın orta kesiminde kapı düzenlemesinin ar-
dından tekrar kyma reversa profilli bloklar stylobat bloklarının altında kulla-
nılmaya devem etmektedir. Kazı çalışmasında 43.45m. kotunda mozaik ta-
ban ortaya çıkması üzerine kazı çalışması bu kotta sonlandırılmıştır. Güney 
duvar üzerinde batıdan 10.06 m. sonra kapı girintisi ile kesintiye uğrayan 
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stylobat blokları ve altındaki Kyma reversa profilli düz blok olarak kapı girin-
tisinin olduğu kısımda kesintiye uğramakta ve düz blok kullanıldığı açığa 
çıkarılmıştır. Güney duvar üzerindeki kapı düzenlemesi 43,71m. kotunda 
2,64 m.lik içe doğru basamak şeklinde girinti yapmaktadır. Güney stylobat 
duvarında 1. kapı düzenlemesinin 8.60 m. doğusunda ikinci bir kapı düzen-
lemesi daha ortaya çıkarılmıştır. Altta kyma reversa sırası üzerinde şekillen-
dirilen İki basamak şeklinde düzenleme içermekte olup basamak genişliği 
2.22 m.dir. Bu basamaklardan alttaki basamağın üst kotu 43.69 m. kotunda 
tespit edilmiştir. Basamağı oluşturan kyma reversa profilli olup 1.42 m. uzun-
luğundadır ancak bu bloğun üst kısmı 0.40 m.x0.27 m. boyutlarında ve 0.20 
m. derinliğinde kesilerek basamak şekli verilmiş ve diğer bloklara bitişti-
rilmiştir. Bundan sonra iki blok düz, güney duvarın son bloğu kyma reversa 
profillidir. Güney duvarda yürütülen kazı çalışmasında Korinth tipi sütun 
başlığı parçası kırık halde açığa çıkarılmıştır. Kazı sırasında 2 adet mezar 
ortaya çıkarılmıştır. 

Tapınak doğu duvarı 2017 yılı kazısında geç dönem yapılaşma izleri or-
taya çıkarılmıştı. Yapılan kazı çalışması ile kuzeydoğu köşede 6 ve güney-
doğu köşede 4 olmak üzere toplam 10 adet stylobatın altındaki güney duvar-
daki kyma reversa bloklarının devamı olarak alt sıra bloğu tespit edilmiştir. 
Doğu duvarda güney köşeden 3 m. kuzeyde 1,62 m. genişlikte basamak 
düzenlemesi açığa çıkarılmıştır. Duvarın güney köşesinden basamağa ka-
dar kullanılan alt sırayı oluşturan blok taşların dış yüzü kyma reversa pro-
filli bezemeli, basamağı oluşturan 1.80 m.lik blok ise düzdür. Doğu duva-
rın basamaktan sonrası geç dönem harçlı mimari kalıntı ile kaplıdır. Doğu 
duvarın kuzey köşesine doğru kuzey köşeden güneye doğru üst kotu 43.90 
olan alt sıraya ait bloklar açığa çıkarılmıştır. Bu blok taşların dış yüzü gü-
neydeki kyma reversa profilli blokların aksine düzdür. Doğu duvarın gü-
ney köşesi güney duvar ile birleştiği yerde iyi korunmamış floral kabartma 
bezemelidir. Doğu duvar kazı çalışması güneyde 43.40 m.de, kuzeyde 43.65 
m. kotlarında mozaik taban ile karşılaşılması üzerine çalışma bu kotlarda 
sonlandırılmıştır. Doğu duvar ile güney duvarın birleştiği yönde mezarlar 
ortaya çıkmıştır. 

Tapınak kuzey duvarı 2017 yılı kazısında 6 basit gömü mezar ortaya çı-
karılmıştı. 2018 yılı çalışmaları, kuzey yanda açma kuzeye doğru 2 m. geniş-
letilerek buradaki kullanım evreleri ve mümkün olduğunca tapınak kuzey 
duvar alt sıra blok taşların ortaya çıkarılması amaçlı gerçekleştirilmiştir. Gü-
ney duvarda ortaya çıkan Attik-İon profilli stylobat blok sırası burada mevcut 
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değildir ancak üst yapıya ait 7 adet bezemeli frizli blokların devşirme olarak 
kullanılmıştır. Duvarın kuzeybatı köşesinden doğuya doğru 9,60 m. mesafe-
de basamak düzenlemesi açığa çıkmıştır. Bu basamak 1.60 m.x 0.50 m. ölçü-
lerinde girinti şeklinde olup tek basamaktır, basamak bloğu olarak devşirme 
olup profilli stylobat bloğu kırılarak kullanılmıştır. Profilli blok dışında kuzey 
duvarında tespit edilen 21 adet alt sıra blok taşlar bezemesiz, düz yüzeyli-
dir. Kuzey duvar yapının en az korunagelmiş kısmıdır. Mezarlık olarak bu 
alanın kullanılmış olması nedeniyle tahrip olmuştur. Kazı çalışması 43.65 m. 
kotunda mozaik taban kaplaması ile karşılaşılması üzerine sonlandırılmıştır. 
Tapınak kuzey tarafta blok taşlara bitişen ve kuzeye doğru devam eden 8 
adet basit mezar ortaya çıkmıştır.

Batı duvarda dış yüzde 43.93 m. kotunda kazı başlatılmış, 43.65 m. kotun-
da mozaik taban kaplamasına kadar dolgu kaldırılmıştır. Batı duvarın üst 
stylobat blokları güney köşe hariç mevcut değildir. Alt sıra blok taşlar ise kıs-
men kazılarak ortaya çıkarılmıştır. 43.65 m. kotundaki mozaik tabanın alt sıra 
blok taşlara bitişmesi nedeniyle tam olarak kazılamamıştır. Batı duvar alt sıra 
blok taşların güney köşeden itibaren 6 tanesi kyma reversa profil bezemelidir 
kalan diğer blok taşlar bezemesizdir. Blok taş sırası 23.51m. uzunluktadır ve 
17 blok taştan oluşmaktadır. Bu cephede mozaik tabanın üzerine doğrudan 
oturan 7 mezar ortaya çıkmış, bir mezarda devşirme olarak kullanılmış kırık 
halde mermerden Korinth sütun başlığı bulunmuştur. 

Güney duvar iç kısım kazısı, tapınağın çevresinde yaptığımız kazı ça-
lışmasında yapının tüm çevresinin mozaik kaplama ile çevrelendiği açığa 
çıkmıştır. Daha alt kota inilemeyeceğinden yapıyı daha iyi tanımlayabilmek 
için genel güney duvarın batı iç tarafında 12m.x2.50 m. açmada kazı 44,50 m. 
kotunda başlanılmış, 43,71 m. kotunda ise mozaik tabanın görülmesinin ar-
dından sonlandırılmıştır. Yapının çevresinin ve iç kısmının mozaik taban ile 
çevrelenmiş/kuşatılmış olması yapının orijinal planını anlamamızı kesintiye 
uğratmıştır. Yapının çevresinin mezarlık olarak kullanılmış olması da çalış-
maları bu anlamda yavaşlatmış bu sorunun cevabını gelecek kazı dönemle-
rine bırakmıştır.

2018 yılı kazı çalışması kapsamında Tapınak yapısının dört cephesinde 
ortalama 2 m. eninde ve duvarlar boyunca, iç kısımda ise 12x2.50 m. bo-
yutlarında belirlenen alan içerisinde yürütülen kazıda mozaik taban açığa 
çıkmıştır (Resim: 11). Tapınağın kuzey ve batı cephesinde ortaya çıkarılan 
mozaik taban 43.65m. kotunda olup tapınağın blok taş sıralarına bitişmek-
tedir. (Resim: 12). Tapınağı güney cephesinde yürütülen kazı çalışmasında 
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mozaik taban 43.40 m. kotunda çıkmıştır. Mozaik tabanın üzerine doğrudan 
oturan 2 mezar ve pişmiş toprak tuğladan oluşan geç dönem müdahalesi ola-
rak tanımlanmış işlem yapılmıştır. Bu cephelerde geç dönem müdahaleleri 
ve mezarlık olarak kullanılmış olması nedeniyle geometrik motifli mozaik 
tabanlar yoğun tahribata uğramıştır. Güney cephenin batı tarafında daha iyi 
korunmuş olan kısımlarına göre mozaik çok renkli geometrik ve kuş figürü 
ile figüratif temalıdır. Mozaik tabanın1m kadarı açığa çıkmış olup, güney du-
var kyma reversa profilli bloklara bitişen bordürü ile yapılmış olması mozaik 
tabanın mimariye uydurulduğunu göstermektedir. Mozaik tabanın mimari-
den önce mi yoksa sonra mı yapılmış olduğu konusu henüz açıklanamamış 
olup gelecek dönem kazılarında bu sorunun cevabını yanıtlamayı umuyo-
ruz. Mozaik tabanlarda geçici koruma önlemleri alınarak koruma esaslarına 
uygun olarak üzeri kapatılmıştır. Tapınak güney duvar iç kısmında yürütü-
len kazıda 43.71m. kotunda ortaya çıkan mozaik taban kazılan alanın toprak 
kesitlerinin altına doğru devam etmekte, mozaik tabanın bordürü güneyde 
ve batı kenarda stylobat bloklarına uydurulmuş ve ona bitişmektedir. Kısmen 
mevcut olan mozaik taban bordürü 0.50 m.dir. İç kısmında /merkezinde di-
yagonal çizgiler içinde çok renkli geometrik motiflerden oluşan halı deseni 
stilinde işlenmiştir. 

2018 yılı kazı döneminde toplam 11 adet basit gömü mezar Antropolog 
Doktorant Ali Rıza Can tarafından kazılmıştır. Arkeolojik verilere göre orta-
çağa tarihlenen mezarlar üzerinde çalışma halen devam etmektedir. 

2018 yılı çalışmalarında tapınak alanı çevresinde dağınık duran mimari 
elemanlar üzerinde belgeme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Kazı alanında, içi elenmiş toprak dolgulu çuvallar ile set yapılarak açma 
kenarları koruma altına alınmış, alandaki tarımsal faaliyetlerinin olumsuz 
etkileri yanı sıra küçükbaş hayvan sürülerinin otlatmak amacıyla alanda ge-
zinmesinin önüne geçmek için kazı alanının etrafı telle çevrelenerek koruma 
altına alınmıştır. Belgelemesi, sağlamlaştırılması ve temizliği Restoratör Esra 
Akarca tarafından yapılan mozaiğin dış etkilere maruz kalmadan korunması 
amacıyla yüzeyine jeotekstil serilmiş (2 kat) sonrasında ise 10 cm. kalınlığın-
da kum örtülmüş ardından jüt ile kapatılmıştır. En üstte ise yıkanmış dere 
taşları (mıcır) 10 cm. kalınlığında olmak üzere mozaiğin tamamının yüzeyine 
serilmiştir. Yanlardan ise kum dolu çuvallar ile desteklenmiştir. 

2019 yılında çalışmalarımız odeion bouleuterion, sütunlu cadde ve sütunlu 
galeri, tapınak alanı kazısı olmak üzere başlattığımız kazı çalışmasının de-
vam etmesi planlanmıştır. 
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Plan 1: Epiphaneia 2018 yılı kazı sonucu genel vaziyet planı.

Plan 2: Odeon ve sütunlu cadde planı.
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Plan 3: Tapınak planı.
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Resim 1: 2018 yılı sonunda alanın havadan görünümü.

Resim 2: 2018 yılı kazı çalışmaları kapsamında bulunan in-situ durumda bulunan A ik-
İon kaideli sütunlar. 
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Resim 3: F11.1/I plankaresine giren doğrudan sütunlu cadde tabanının üzerine oturan 
Geç Döneme ait mekân ve güneyde bitiştiği Roma Dönemine ait sütunlu 
caddenin stylobat düzlemi.

Resim 4: G11.2/IV plan karesinde kırık halde bulunan Korinth sütun başlığı beyaz, 
kırmızı okla ise bazalt sütunçe gösterilmiştir.
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Resim 5: 2018 yılında açığa çıkarılan mozaik taban genel görünümü. Yazıt, 1 ve 2 No.lu 
madalyon içinde figüratif tasvirler.

Resim 6: Sahne binasının arkasında tabana ait in-situ bazalt blok taşlar.
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Resim 7: Tapınağa havadan genel bakış.

Resim 8: Tapınağın kuzey duvarında  üst yapıya ait devşirme olarak kullanılan İon kyması 
ve lotus palmet bezemeli frizli bloğu.
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Resim 9: İon kyması ve oluk/ dil motifl i kyma reversa frizi ile bezemeli blok taşlar.

Resim 10: Güneybatı alt sıra bloğun köşesindeki akanthus yaprağı.
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Resim 11: H11.4/I, H12.1/I ve I12.1/IV plankarelerindeki mozaik tabanın temizlik sonraki 
durumu.

Resim 12: Tapınak mezarlarından detaylar. 
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PATARA 2018 KAZI ve RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI

Havva İŞKAN IŞIK*

2018 yılında 28 Mayıs-14 Kasım tarihleri arasında olmak üzere 171 gün 
süreyle Kısık Köprüsü, yine aynı mevkide iki katlı bir yapı, Tepecik, Kent 
Bazilikası, Nero Hamamı ve Geç Antik surda çalışılmış; başta yazıtlar ol-
mak üzere buluntu yayın çalışmalarına devam edilmiştir1. Ayrıca Tepecik 
başta olmak üzere kentin çeşitli alanlarında çeşitli yöntemlerle jeofizik ta-
ramaları yapılmış ve çok değerli sonuçlara ulaşılmıştır2. Yanı sıra Patara 

* Prof. Dr. Havva İŞKAN IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 07058 
Yerleşke-Antalya/TÜRKİYE, patara88@gmail.com

1 Uzun çalışma sezonumuzda İzmir Müzesi uzmanlarından Mehmet Sönmez Köse ve Marmaris 
Müzesi uzmanlarından Esengül Yıldız Öztekin Bakanlık Temsilcisi olarak bizimle birlikte görev 
almışlardır. Her iki değerli meslektaşımıza da düzeyli görev anlayışları, sorunların çözümüne 
gösterdikleri yapıcı yaklaşımlar ve insan ilişkilerindeki hassasiyetleri için kendim ve ekibim adına 
içten teşekkür ediyorum. Genel Müdürlüğümüze gönderdiğimiz bilim heyeti listesinden 30 yerli, 
5 yabancı üye katılım göstererek bilimsel çalışmalara destek vermiştir. Bunların dışında değişken 
sayıda öğrenci ve işçi de kazı çalışmalarında görev almıştır. Çalışmalarımızın gerçekleşmesini 
mümkün kılan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğüne içten teşekkür ederim. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü, kazı mutfağımıza iaşe desteği 
sağlamış ve önemli bir vinç giderimizin karşılanması için izin vermiştir. Başta Rektörümüz Prof. 
Dr. Mustafa Ünal olmak üzere, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldıray Özbek ve Fakülte 
Sekreteri Alaaddin Yücel ile Strateji Daire Başkanlığı’na bu nedenle özel teşekkürlerimi sunarım. 
Göreve geldiği günden itibaren Patara kazılarının gelişmesi ve sorunlarının çözülmesi konusun-
da büyük destek veren Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü 
Cemil Karabayram’a şükran borçluyum. Kaş Kaymakamımız Bilgehan Bayar’a; Antalya İl Kültür 
ve Turizm Müdürü İbrahim Acar ve Müdür Yardımcısı Metin Karataş ile çalışma arkadaşlarına, 
Demre Müze Müdürleri Nermin Karagöz ve Nilüfer Sezgin ile çalışma arkadaşlarına; Antalya 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Melike Gül’e ve çalışma arkadaşları-
na kalpten teşekkür ederim. Antalya Ticaret ve Sanayi odası kazılarımıza bir kez daha akaryakıt 
desteği vermiştir; Başkan Davut Çetin nezdinde ATSO’ya çok teşekkür ediyorum. Antalya Üni-
versite Destekleme Vakfı, Patara Yayın Serisi’nin sekizinci kitabının baskı giderlerini karşılayarak 
bir kez daha bilime destek vermiştir. Bu nedenle Vakıf Başkanı Tunç Uluç başta olmak üzere vakıf 
mütevelli heyet üyelerine en içten teşekkürlerimizi sunuyorum. Patara kazılarının ilk resmi spon-
soru T.C. İş Bankası olmuştur. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Paşabahçe Cam A.Ş. ile birlikte 
5 yıllık bir süre için taahhüt edilen sponsorluk ödeneği kazılarımız için, Devletimizin temel deste-
ği ile birlikte, yeni bir alan çalışmasına geçebilmemizi temin etmiştir. Adı geçen kurumlara şükran 
borçluyum. 

2 Jeofi zik çalışmalarını Prof. Dr. M. Ali Kaya (Trakya Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yükse-
kokulu), Doç. Dr. İrfan Akca (Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofi zik Mühendisliği 
Bölümü) ve Doç. Dr. Çağlayan Balkaya (Süleyman Demirel Üniversitesi, Jeofi zik Mühendisliği 
Bölümü) gerçekleştirmiştir. 
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ve çevresinde botanik, herpeto ve memeli faunaları üzerine de incelemeler 
yapılmıştır3. 

KISIK KÖPRÜ VE İKİ KATLI YAPI
Şevket AKTAŞ4 

2018 yılı çalışmalarında köprü ayakları ile bağlantıları tamamen açığa çı-
karılmış ve tüm mimari yapı elemanları tasnif edilerek restitüsyon için taş 
tarlasına yerleştirilmiştir (Figür: 1).

Kazı çalışmalarında yaptığımız gözlemlerde saptanan tabakaların şiddet-
li yağmur suyuna bağlı alüvyonlara ait olduğu anlaşılmıştır. Yağmurun çok 
yağdığı dönemde suyun debisinin yüksek olması nedeniyle alüvyonlu dol-
gunun çok taşlı ve yoğun, yağışların az olduğu dönemde ise daha çok ince 
milli tabakalar oluşturduğu görülmektedir. Yağmur suyunun getirdiği az sa-
yıda seramik dışında ele geçirilen sikkeden köprünün en az M.S. 6. yüzyıla 
kadar kullanıldığını anlaşılmaktadır.

Köprü, isodomik duvar örgüsüyle yapılmış olup bağlayıcı olarak kurşun 
sabitleyici ile demir kenetler kullanılmıştır. Bazı bloklar üzerinde yer alan 
Hellence “E” / “Z” harfleri ve bunların ters işlenişinden oluşan işaretlerin 
mimari bir düzenlemeden ziyade taşçı işaretlerini simgeliyor olduğu düşü-
nülmektedir. 

Köprü tonozunun yolla bağlandığı kısımlar iri moloz taşlarla, araları 
harçla bağlanarak oluşturulmuştur. Temel blokları dışa taşırılarak yapılmış 
ve böylece yapının mukavemetini arttırmıştır. Antik kara yolu üzerinden ge-
çirilen köprü, tek  gözlü olup alışılmadık bir mimari form çizmektedir. Sık-
ça karşılaşılmayan bu form köprünün ayaklarının simetrik değil de (antik 
mimaride çokça rastlanmayan) yamuk olmasından kaynaklanmaktadır. Bu 
mimari özelliğin nedeni, antik yolun en yakın yerden ve düz bir şekilde kar-
şıya geçirilmesi önceliğindendir. Düz bir ana aks hem yaya hem de arabaların 
geçişini kolaylaştırmak için aynı zamanda yol yapım maliyetini düşürmek 
için yapılmış olmalıdır (Figür: 2). 

3 Bu araştırmalar halen Akdeniz Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü üyeleri Prof. Dr. Ra-
mazan Süleyman Göktürk, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Ünal (Botanik); Uzm. Mehmet Rızvan Tunç, Dr. 
Öğr. Üyesi Mustafa Yavuz (Herpeto Fauna) ve Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Yavuz (Memeli Faunası) 
tarafından yürütülmektedir.

4 Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yerleşke, Antalya (saktas@akdeniz.
edu.tr).
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Kentin kuzeydeki tek karayolu bağlantısının en önemli noktasında bu-
lunan köprünün ne zamandan beri kullanıldığı bilinmemekle birlikte Yol 
Kılavuz Anıtı’nın da yapıldığı Cladiuslar Döneminde yeniden düzenlenmiş 
olduğu düşünülebilir. Kazı sırasında ele geçirilen az sayıda buluntuya göre 
köprünün en azından Geç Antik Dönem sonlarına kadar işlevini yitirmedi-
ği anlaşılmaktadır. Köprüye antik kentten gelen yolu bulabilmek amacıyla 
açılan sondajda yola ait blokaj saptanmıştır. Böylelikle köprü güzergâhının 
günümüze kadar değişmeden devam ettiği anlaşılmıştır. 

Yine Kısık mevkiinde yer alan iki katlı yapının alt katı tonozla örtülü sı-
valı bir mekândan oluşur (Figür: 3). Üst katın varlığı kesin olmakla birlikte 
yıkılmış olması nedeniyle diğer özellikleri bilinmemektedir. Kuzeye bakan 
geniş bir kapısı bulunmaktadır. Alan Antik Dönemde göl yatağı olduğun-
dan, bu yapının geç antik dönemden önce inşa edilmiş olma olasılığı yoktur. 
Ayrıca duvarlarda birbirlerine harçla bağlanmış moloz taşlar kullanılmış ve 
derz araları da sıvanmıştır. Bu da yapının Geç Antik Dönemden olduğuna 
işaret eder. Anıldığı gibi tek mekânlı yapı dıştan 8x6,50 m. ölçülerindedir. 
Duvar kalınlıkları aynı olmayıp yaklaşık 1,50 metrelik bir ortalama kalınlığa 
sahiptirler (Figür: 4).

Bu iki katlı yapının işlevini belirlemek amacıyla önünde bir sondaj ger-
çekleşmiştir. Ancak yoğun taban suyu nedeniyle bu amaca ulaşılamamıştır. 
Bulunduğu alanın topoğrafyası yapının işlevi hakkında kesin veriler sunma-
maktadır. Ancak konumu ve genel özellikleri bunun bir su değirmeni değil 
de bir yel değirmeni olabileceğini akla getirmektedir. 

TEPECİK 
Erkan DÜNDAR5

2018 yılı Tepecik kazıları, kuzey düzlükteki beş farklı açmada gerçekleşti-
rilmiştir (J-15; İ-15; I-17; I-18; H-18). Çalışmalar üç farklı ekiple üç alanda eş 
zamanlı olarak yürütülmüştür. Söz konusu alanlar, 10x10 m. boyutlarındaki 
I-18, I-17 ve kuzey düzlüğün güney sınırını oluşturan çevreleme duvarını da 
kapsayan 10x10 m. boyutlarındaki J-15 açmalarıdır (Figür: 5).

I-18 Açması: 10x10 m. boyutlarındaki açmada sürdürülen kazılarda, açma-
nın yaklaşık ortasında, 2,40x2,55 m. boyutlarında kareye yakın dikdörtgen 

5 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Avşar Yer-
leşkesi, Kahramanmaraş (dundarerkan@gmail.com). 
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bir konut tespit edilmiştir. Duvarları yaklaşık 1,00 m. yüksekliğinde korun-
muş bu konutun (Konut 1) güney ve batı duvarları korunagelmiş, kuzey ve 
doğu duvarları ise alandaki geç dönem yapılaşmasında tahrip edilmiştir. Ele 
geçirilen buluntulara göre konutun M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında yapıldı-
ğı ve M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısında da kullanıldığı tespit edilmiştir.

Devam eden çalışmalarda, açmanın güneybatı köşesinde, 2,70x3,10 m. bo-
yutlarındaki bir bölümü açığa çıkarılan başka bir konut daha tespit edilmiştir 
(Konut 2). Duvarları yaklaşık 1,00 m. yüksekliğinde korunmuş olan bu konu-
tun doğu ve kuzey duvarları I-18 açmasında, batı duvarı ve giriş kapısı H-18 
açmasında, güney duvarı da olasılıkla I-18 ve I-17 açmaları arasında bulunan 
kesit içerisinde kalmaktadır. Zemin içerisinde ele geçirilen buluntular yapı-
nın son kullanım evresinin M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısı olduğunu gösterse de, 
temel altından ele geçirilen buluntular bu konutu da, açma ortasındaki 1 nu-
maralı konutta olduğu gibi, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiğini 
göstermektedir.

Açmanın kuzeyinde, 23,63 m. seviyesinde kireç harcı ile yapılmış bir ze-
min ve üzerinde in-situ buluntu grubu ile karşılaşılmıştır (Figür: 6). Zemin 
ve kontekst, bu alanın güneyine yapılan geç dönem (M.Ö. 3. yüzyıl) bir yapı 
duvarı nedeniyle tahrip olmuştur. Kontekst içerisinde ayaklı bir tüm kandil, 
yarım bir mortar, metal taklidi siyah astarlı ve kaburgalı bir kantharos parçası, 
bir adet işlenmemiş ham kurşun ve 12 adet astragal bulunmuştur. Buluntuları 
M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirmek mümkündür.

I-18 açmasında yapılan kazı çalışmalarında muhtelif tabakalardan önemli 
buluntular ele geçirilmiştir. Bu buluntular arasında, M.Ö. 6. yüzyıla tarihlen-
dirilen olasılıkla Kıbrıs ithali terrakota bir figürin, bir adet Naukratis üretimi 
M.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilen scarabeus, bir adet Arsinoe portre 
büstünün matrize olarak işlendiği yüzük ve M.Ö. 3. yüzyılın ilk yarısına ta-
rihlendirilen iki adet matrize terrakota kalıpları bulunur.

I-17 Açması: 10x10 m. boyutlarındaki açma I-18 açmasının hemen güne-
yinde yer alır. Yapılan kazı çalışmalarında, açmanın orta alanında, içinde bol 
miktarda deniz kabuğunun bulunduğu kuzey-güneydoğu doğrultusunda 
kavisli bir duvar tespit edilmiştir. İptidai bir şekilde yapılmış olan bu duvar 
ve dolayısıyla yapı, özellikle iç kısmının güney bölümlerinde ele geçirilen 
çok miktardaki deniz kabuğu nedeniyle şimdilik işlik olarak tanımlanmıştır.
İşliğin batısında yapılan çalışmalarda, bir ocak tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte, bu ocak ve işliğin güneyinde, doğu-batı doğrultulu uzanan kuzey 
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duvarı 3,98 m., kuzey-güney doğrultulu uzanan batı duvarı 2,83 m. boyut-
larında bir mekân tespit edilmiştir. Söz konusu mekânın girişi kuzey du-
varın ortasında bulunan 0,88 m. açıklığındaki kapıdan sağlanmaktadır. Bu 
mekânın doğu ve güney duvarları günümüze ulaşamamıştır. İşlik, ocak ve 
güneyde bulunan bu yapı bütüncül olarak değerlendirildiğinde bir konut ve 
onunla ilişkili olan açık alandaki bir ocak (mutfak?) ve işlik kompleksinden 
bahsetmemiz mümkündür.

Yukarıda anılan konutun kuzey duvarında yapılan kazı çalışmalarında, 
girişin sağ kanadındaki duvar içerisine yerleştirilmiş iki adet kurşun plaka-
nın birbirine sarılmasıyla oluşturulmuş kurşun bir bohça bulunmuştur. Kur-
şun bohça içerisinde, ağırlıkları 17,75 gr. ile 17,92 gr. arasında değişen 19 adet 
altın sikke (pentadrachmi) bu yılın önemli buluntuları arasındadır. Özellikle 
Likya Bölgesi için çok ünik olan bu definedeki sikkelerin I. ve II. Ptolemaios 
baskıları olduğu tespit edilmiştir. Sikkelerin tümünün ön yüzünde I. ya da 
II. Ptolemaios’un sağa dönük portreleri, arka yüzlerde ise sola dönük, ka-
natlarını hafif açmış ve pençesinde bir şimşek demeti tutan kartal bulunur. 
Arka yüzlerdeki bu kartalların sağ tarafında ΒΑΣΙΛΕΩΣ sol taraflarında ise 
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ lejantları okunur. Kartalların sağ ön taraflarında ise farklı 
harf kombinasyonlarından oluşan ve darp yerlerini belirten monogramlar 
görülmektedir.

I-17 açmasındaki çalışmalar, açmanın güneydoğusunda açığa çıkan ana 
kaya ile açma ortasında bulunan ocak, işlik konut kompleksi ve bu komplek-
sin batısında bulunan diğer bir konuta ulaşılmasıyla tamamlanmıştır.

H-18 Açması: I-18 açmasının hemen batısında konumlanan H-18 açması 
8x5 m. boyutlarındadır. Diğer iki açmadan farklı olarak H-18 açması kısmen 
tepe düzlüğünün kuzeybatı yamacında konumlanır.

Açmada yapılan çalışmalarda, üst bölümü büyük bloklardan, alt sırası ise 
daha küçük taşlardan inşa edilmiş bir yapı açığa çıkarılmıştır. Büyük bloklar 
Tepecik’in kuzeyinde bulunan kuzey duvar ve bastionun işçilikleriyle aynı-
dır. Olasılıkla M.S. 5-6. yüzyıllarda atıl kalmış olan Tepecik kuzey duvarı ve 
bastionun bazı blokları bu alana getirilerek tekrar kullanılmıştır. Yapı hem 
planı hem de arazideki konumu bu yapıyı Geç Antik Dönem kulesi olarak 
tanımlamamızı sağlamıştır (Figür: 7). 

Geç Antik Dönem kulesinin içinde, zemin seviyesinin altında yapılan ça-
lışmalarda erken mekânlar açığa çıkmıştır. Söz konusu kulenin kuzeyinde 
bir konut ve zemininde çok sayıda buluntu ele geçirilmiştir. En göze çarpan 



400     ............................................................................................................

buluntular arasında iki kulpu da mühürlü Rodos peraiası üretimi bant ağızlı 
bir amphora gelir. Bu buluntunun yanı sıra, bir adet Rodos üretimi minyatür 
koku kabı, birisi Rodos baskısı, diğeri de Büyük İskender’in portresini taşı-
yan iki adet gümüş sikke ile bir adet I. Ptolemaios’a ait bronz sikke, çok sayı-
da metal çivi ve raptiye ele geçirilmiştir. Ele geçirilen buluntulara göre M.Ö. 
3. yüzyılın ortalarında terkedilen bu mekânın duvarlarının Geç Antik Dönem 
yapısının altından devam ettiği görülmüştür. 

Geç Antik Dönem kulesinin içinde yapılan çalışmalarda, erken döneme 
ait bir konutun kireç kaplı zeminine ulaşılmıştır. Bu zemin üzerinde tüm bir 
olpe ile bir testinin ele geçirildiği in-situ buluntu grubu ile karşılaşılmıştır. 
Buluntular yardımı ile bu zemin ve konutun, kulenin kuzeyindeki Konut 
1’de olduğu gibi, M.Ö. 3. yüzyılın ortalarında terk edildiği anlaşılmıştır.
İ-15 ve J-15 Açmaları: Söz konusu her iki açma Tepecik kuzey düzlüğünü 

güneyden çevrelemesi olası olan bir duvarı açığa çıkarmak için yapılmıştır. 
Yapılan kazı çalışmalarında her iki açmada da gözlemlenen güneydoğu-ku-
zeybatı doğrultulu 19,30 m. uzunluğunda 1,00 m. genişliğinde harç ve mo-
loz taşlardan örülmüş ve ana kaya üzerine oturan bir duvar tespit edilmiştir. 
Her iki açmada ana kayanın yüzeye çok yakın olması nedeniyle çalışmalar 
kısa sürede sonlandırılmıştır. Alanın genelinde yapılan değerlendirmeler so-
nucunda bu her iki açmada gözlemlenen duvarların H-18 açmasında açığa 
çıkarılan ve M.S. 5-6. yüzyıllara tarihlendirilen kule ile ilişkili olduğu görül-
müştür (Figür: 8)6.

PATARA KENT BAZİLİKASI 
Ceren DEMİRTON7 

2018 yılı kent bazilikası sondaj çalışmalarında, bazilika öncesi döneme ait 
yapılara işaret eden somut arkeolojik kalıntılarının belirlenmesi, varsa plan-
larının okunması hedeflenmiştir. Güney Sondaj 1, GN 6 Sondaj 1, Naos Son-
daj 1, Apsis Sondaj 1 ve 2, BD 4 Sondaj 1, Kuzey Transept Sondaj 1 ve Naos 
Eşik Sondaj 1 olarak adlandırılan sondajlar sonucunda yapı ve yapı öncesi 
döneme ait önemli verilere ulaşılmıştır. 

6 Konu hakkındaki geniş kapsamlı yorumlar için, bk. E. Dündar – M. Koçak, “Patara’s Harbour: 
New Evidence and Indications with an Overview of the Sequence of Harbour Related Defence 
SysteMS”, in: L. Blue et al. (eds), Under the Mediterranean: Studies in Maritime Archaeology, Vol. 
1 (Leiden) baskıda.

7 Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yerleşke, Antalya, ceren.dt@gmail.com.
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Altar Sondaj 1 adı verilen çalışma ilk seviyede (+2.85 m.) sonlandırılıp, 
tüm bema alanını kapsayacak bir biçimde genişletilmiştir. Bema zemin döşe-
me altı besleme katmanına ulaşılmış, bema zemini koruma altına alınmıştır. 
Altar kaidesinin güneydoğusunda in-situ (bazilikadaki işlevine göre) yazıtlı 
bir sütun kaidesi ele geçirilmiştir. Bazilikanın ilk evresi olan M.S. 5. yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren kullanılan bu sütun kaidesi bazilikada kyborium 
ayağı olarak kullanılmıştır. 

Güney 6 Sondaj 1 çalışmalarında ortaya çıkan yapı kalıntısı bir mekân gi-
rişine ait olmalıdır. Ele geçirilen bazilika öncesi yapı kalıntısı ile bazilikanın 
güney nef stylobatı arasında 40 cm.lik bir harç tabakası geçişi mevcuttur. Ki-
remit döşemeden oluşan zemin ve iki basamaktan oluşan mekân girişi, Gü-
ney Sondaj 1’de ele geçirilen yapı kalıntılarıyla birlikte değerlendirilmelidir. 
Güney Sondaj 1 de D1 olarak adlandırılan duvarla, Güney 6 Sondaj 1’de ki 
G6-D1 olarak adlandırılan duvar hem duvar tekniği açısından hem de aynı 
düzlemde ilerleyen aks sebebiyle olasılıkla birbirinin devamı niteliğindedir 
(Figür: 9). Güney Sondaj 1’e ait sikke ve seramikleri incelenmiş, stratigrafi 
çalışması tamamlanmış ve değerlendirilmek üzere tabakalarına göre sınıf-
landırılmıştır. Sondajda 4 farklı mekâna ait duvar kalıntıları tespit edilmiştir. 
Seramik ve sikke incelemeleri sonucunda mekânların olasılıkla M.S. 3. yüz-
yıla ait oldukları düşünülmektedir. 

Bazilika öncesi döneme ait yapı kalıntıları yoğun olarak güney nef bölü-
münde karşımıza çıkmaktadır. Mekânlar bazilikanın inşa sürecinde tahrip 
olmuş, Erken Bizans Döneminde orijinal fonksiyonlarını kaybetmiştir.

NERO HAMAMI ve GEÇ ANTİK SUR
Mustafa KOÇAK8

Neslihan AĞLUÇ 
Semih ORHAN

Şafak TÜRKOĞLU
Hakan GERÇEK

2018 yazında Patara devlet agorasının kuzeydoğusunda konumlu, yapı 
yazıtından dolayı Nero Hamamı olarak adlandırılan, duvarları üzerlerinde-
ki tonoz kalıntılarıyla beraber çok iyi korunmuş, 23x9 metre boyutlarındaki 
frigidariumu tamamen açığa çıkarılmıştır (Figür: 10). Mekânın kuzeyinde, 

8 Antalya Bilim Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Döşemealtı 
Yerleşkesi, Antalya (mustafa.kocak@antalya.edu.tr).
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yaklaşık 7x5,5 metre boyutlarında ve 1,5 m. derinliğinde, orijinalinde du-
varları mermer, zemini kireç taşından levhalarla kaplı ve iki ucundan ba-
samaklarla inilen bir soğuk su havuzu mevcuttur (Figür: 11). Soğuk suyun 
havuza dışarıdan bir su tankından, kuzey duvarda yer alan ve birinin içinde 
kurşun borusu in-situ görülebilen beş adet delikten aktarıldığı anlaşılmıştır. 
Havuzun kuzeybatı köşesinde zeminde bir gider deliği, üstte ise içerisinde 
kurşun boru kalıntısıyla bir adet fazla su tahliye deliği bulunmaktadır. Yine 
bu soğuk su havuzunun içinde, hepsi tek bir düzenlemeye ait oldukları açık-
ça anlaşılan 8 adet sütuna ve birkaç arşitrav bloğuna ait parçalarla iki adet 
sütun başlığı (oluk-akanthus) ele geçirilmiştir. Havuzun 3 duvarı boyunca 
(batı, kuzey ve doğu), tahrip olmuş halde iki adet sütun kaidesi halen in-situ 
durumdadır. Kısaca özetlenen bu bulgudan anlaşıldığı kadarıyla; havuzun 
kısa kenarlarında üçer, uzun kenarında dört olmak üzere toplam sekiz sü-
tunlu, üç tarafını saran, aedicula tarzında bir mimari düzenleme mevcuttu. 
Perge Güney Hamamı’nın frigidariumuyla karşılaştırılabilecek bu düzenle-
menin, hamamın henüz tam tarihini bilmediğimiz geç bir evresinde gerçek-
leştirilmiş olması gerekmektedir: zira ilk incelemelere göre sütün başlıkları 
M.S. 1. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilirken, Nero Hamamı’nın frigidarium 
bölümünün, bu tarihten en azından 100 yıl sonra buraya eklenmiştir9. Ama 
başlıkların hamamın kendi kontekstinden mi yoksa başka bir yerden mi geti-
rildiği henüz bilinmemektedir. 

Frigidarium ile tepidarium arasında iki adet kapı açıklığı mevcuttur (Figür: 
12). Bunların önünde, zeminden bir miktar yükseltilmiş, üzeri mermer lev-
halarla kaplı, kenarları kireç taşından bloklarla sınırlandırılmış beşgen bir 
“podyum” ortaya çıkarılmıştır. Blokların üzerindeki izlerden kuzeyde ve gü-
neyde birer girişin yer aldığı, geri kalanındaysa parapetler kullanıldığı an-
laşılmaktadır. Yine Perge Güney Hamamı’nın frigidariumunda görülebilecek 
bu mimari oluşumun, soğuk ve sıcak iki mekân arasındaki insan trafiğini 
düzenlemeyle bir ilişkisi olduğu açıktır: çok büyük bir olasılıkla kapılar tek 
yönü olarak çalışmaktaydı.

Frigidarium zemininde yer yer, değişik türde mermer kaplama levhaları 
ile yine duvar diplerinde kısmen mermer süpürgelikler in-situ korunagelmiş-
tir (Figür: 10). Zemin kaplamasının, hamamın şimdilik tarihini tam olarak 

9 M. Koçak – S. Erkoç, “Patara Nero Hamamı. Likya’nın Bilinen En Erken Hamam Yapılarından Biri 
Üzerine Gözlemler”, in: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç, Lykiarkhissa: Havva İşkan’a 
Armağan = Festschrift Für Havva İşkan (İstanbul 2016) 493-512.
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bilemediğimiz son (?) evresinde birçok yerinde yine mermer levha parçala-
rıyla yamanmış olduğu görülmektedir. Zeminde ayrıca, henüz anlamlandı-
ramadığımız ve sayıları iki düzineyi geçkin “direk” oyukları bulunmaktadır. 
Bunlardan kimi, mermer kaplama levhaları kırılarak oluşturulmuştur. 

Batı duvarında daha önceden görülebilen ve buraya sonradan açılmış ol-
dukları bariz iki adet nişin zeminleri de ortaya çıkarılmıştır. Daha küçük olan 
kuzeydeki nişin zemini, frigidarumunkinden yüksek ve mermer levhalarla 
kaplıdır. Güney yan duvarında su girişi bulunan bu nişin içerisinde muh-
temelen, herhangi bir yerinden su akan bir heykel durmaktaydı. Niş içinde 
bir gider görülmemekle beraber suyun, frigidarium zeminin batı duvarı bo-
yunca (yani bu nişin tam önünde olacak şekilde) yaklaşık 70 cm. enindeki 
bir bölümünün birkaç cm. alçaltılmasıyla tahliye edildiği anlaşılmıştır. Söz 
konusu bu zemin üstü açık “kanal” güney duvarının batı köşesindeki bir gi-
dere ulaşmaktadır. 

2019 sezonunda kazılarına devam edilecek olan Nero hamamı, Anado-
lu’nun ayakta kalmış az sayıdaki erken hamamlarından birisi olması bakı-
mından önem arz etmektedir. Şimdiye kadarki gözlemlerimiz ve kazıların 
sunduğu veriler ışığında yapının başlangıçta İmparator Nero (M.S. 54-68) 
öncesine ait, batıdaki tek (?) bir mekândan (son halinde caldarium) zaman içe-
risinde yapılan eklerle üç mekânlı (batıdan doğuya: frigidarium – tepidarium 
– caldarium) bu son halini aldığını söyleyebiliriz. Nero Döneminde hamama 
dönüştürülmeden önceki ve hamam olduktan sonraki yapı başından itiba-
ren bir gymnasion ile ilişki halindeydi10. Patara Nero Hamamı, Roma hamam 
kültürünün özellikle gymnasionlar aracılığıyla doğuya yayılması sürecinin 
başında yer alır. Belirtildiği gibi neredeyse bu erken döneme ait en iyi ko-
runmuş bir yapı olduğundan, söz konusu yayılma sürecini tanımlamak ve 
anlamak bakımından çok önemli bir veri potansiyeline sahiptir. 

2017 kazı sezonunda Patara Geç Antik surunun, agoraya bakan güney 
cephesi stylobat seviyesine kadar açığa çıkarılmış, kuzeyde, iç bölümde de 
çalışılmıştı. 2018 kazıları özellikle burçlarda yoğunlaşmıştır; bu çalışmalarda 
önemli sonuçlara ulaştığımızı düşünmekteyiz.

Öncelikle burçların mimarisi hakkında kimi ayrıntılar gün yüzüne çıka-
rılmıştır. Söz konusu bu ayrıntıları, duvar kalınlıkları ortalama 2,40 m. olan 9 

10 M. Koçak – S. Erkoç, “Patara Nero Hamamı. Likya’nın Bilinen En Erken Hamam Yapılarından Biri 
Üzerine Gözlemler”, in: E. Dündar – Ş. Aktaş – M. Koçak – S. Erkoç, Lykiarkhissa: Havva İşkan’a 
Armağan = Festschrift Für Havva İşkan (İstanbul 2016) 493-512.
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numaralı kule özelinde şöyle özetleyebiliriz (Figür: 13): Yaklaşık olarak kur-
tin duvarı yüksekliğinde, kulenin iç duvarları içe doğru çıkıntı yapmaktadır. 
Bu çıkıntılar mekânın tavanını taşıyan hatılların oturtulması içindir. Böylece 
hem kulenin en azından iki katlı olduğunu hem de ikinci katın kurtin du-
varları yüksekliğinde başladığını anlamaktayız. Zemin döşemine yönelik 
belirgin herhangi bir veriye maalesef ulaşılamamıştır. Kulenin giriş katı du-
varlarında, ikinci kata çıkan bir merdiven düzeni için de herhangi bir ize rast-
lanmamıştır. Elbette taş duvarlarda iz bırakmayan ahşap bir merdiven, ilk 
çözüm önerisi olarak düşünülebilir. Fakat hem ikinci kata geçişlerin kurtin 
duvarı üzerinden sağlanmış olması; hem de her iki olasılığın da birlikte kul-
lanılması mümkündür. Sorunun çözümü buluntuların değerlendirilmesi ve 
benzer örneklerin incelenmesiyle bulunabilecektir.

9. Kulenin güney duvarında mazgalı andıran bir pencere açıklığı yer alır 
(Figür: 14). Bu pencere açıklıklarından diğer kulelerde de vardır (2019 sezo-
nunda görüldüğü gibi, 7 numaralı kulenin üç duvarında da birer adet benzeri 
pencere mevcuttur). Anılan pencere açıklığının 9 numaralı kulede sonradan, 
dışarıda geniş çaplı bir onarım sırasında kapatıldığı gözlemlenmiştir. Farklı 
duvar örgüsüyle de kendini belli eden bu onarımın tarihi konusunda henüz 
herhangi bir veri bulunmamaktadır. Kule içindeki stratigrafinin halen devam 
eden analizi bu soruya yanıt verebilecektir. Kazısı gerçekleşen her bir kulenin 
içinde yoğun çatı kiremidi kırıkları içeren birer katman tespit edilmiştir. Bu 
bulgu bize kulelerin çatılarının kiremitle kaplı ahşap konstrüksiyonlar olma-
sı gerektiğini gösterir. 

Surda yapılan çalışmalarda ele geçirilen buluntuların tasnif ve değerlen-
dirilmeleri henüz devam etmektedir. Fakat hem şimdiye kadar bulduğumuz 
sikkeler hem de 8 numaralı kulede gerçekleştirdiğimiz bir sondajın verileri 
Patara Geç Antik surunun tarihlendirilmesi hakkında önemli ipuçları içer-
mektedir. Sikkeler surun M.S. 4. yüzyıldaki kullanımını işaret etmektedir. 9. 
kule içinde bulunan ve yine M.S. 4. yüzyıla tarihlenen bir sikke II. Constan-
tius’a aittir. Bu kulede diğer sikkeler ise yapının M.S. 11.- 13. yüzyıllar ara-
sındaki kullanımını gösterir. 8. kulede yapılan çalışmalarda bulunan sikkeler 
de M.S. 3. ve 4. yüzyıllara ait geç Roma darplarıdır. Bu kulede, Sondaj 1 de 
bulunan sikkelerin oldukça aşınmış olmaları büyük talihsizliktir. 8 numaralı 
kuledeki Sondaj 1’de çıkarılan seramikler hali hazırda en geç M.S. 3. yüzyıl 
sonu ile 4. yüzyılın başına tarihlendirilmektedir. Böylece, Patara Geç Antik 
surunun sıklıkla dile getirildiği gibi M.S. 6-7. yüzyıllarda değil, M.S. 4. yüz-
yılda inşa edilmiş olması gerekir. Ama elbette daha kesin sonuçlara ilerleyen 
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dönemlerde gerçekleştireceğimiz sondajlar ve diğer bulgu ve buluntuların 
değerlendirilmesiyle ulaşılacaktır.

EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI 
Christof SCHULER11

Klaus ZIMMERMANN12

Andrew LEPKE13

Alman Arkeoloji Enstitüsü Epigrafi ve Eski Çağ Komisyonu (Münih) 
ve Vestfalya Wilhelm Üniversitesinden (Münster) bir epigrafi ekibi 27.08. – 
06.09.2018 tarihleri arasında Patara’da çalışmalar gerçekleştirmiştir. Çalışma-
ların odağında yeni buluntuların belgelenmesi, daha önceki araştırmacılar 
tarafından belgelenen ve yayınlanan yazıtların lokalizasyonu ve kimi kötü 
korunmuş durumdaki metinleri okunabilmesi olmuştur. 

Geç Antik sur, liman ve Nero Hamamı arasında bulunan bölgede çok sa-
yıda sunak ve heykel altlığı (yeniden) bulunarak kontrol edilmiştir. Bunların 
çoğu, aile ve toplum yapısı hakkında değerli bilgiler barındıran mezar yazıt-
larıdır. Geç Hellenistik Döneme tarihlenen ve iki ayrı Roma vatandaşına ait 
iki yeni sunak ile; kentte ve Likya Birliği içinde önemli görevler üstlenmiş bir 
Patara vatandaşının onurlandırma yazıtları öne çıkanlardır. Onurlandırılan 
Pataralı, bir demotikon taşıyan ve şimdiye kadar bilinen ilk kişidir. Birçok Lik-
ya kentinden bildiğimiz böylesi vatandaş gruplandırmaları Patara’da bugüne 
kadar bilinmemekteydi. Yeni bulunan demotikon büyük bir olasılıkla Patara 
çevresindeki köylük bir yer adından (toponym) türetilmiştir. Bir heykel altlığı, 
Yüksek İmparatorluk Döneminden bir hayırsever olan Claudia Anassa ve ko-
cası Claudius Eudemos’a ait bilinen anıt grubunu zenginleştirmiştir. Altlıktaki 
yazıt bu çiftin özgeçmişi ve kronolojisi hakkında yeni detaylar sunmaktadır. 
Ayrıca Roma Dönemine ait iki mezar epigramı da yeni buluntular arasında 
yer almaktadır. Böylesi epigramlar (şiirler) şimdiye kadar bilinen Patara yazıt-
ları arasında görece azdır. 

2018 kampanyası sürecinde ve sonrasında birçok önemli metin ayrıntılı 
yorumlarıyla yayınlanmıştır: Flaviuslar Döneminden bir vali için bir onur-

11 Deutsches Archäologisches Institut, Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik, Münih (ch-
ristiof.schuler@dainst.de).

12 Westfälische Wilhelms-Universität, Seminar für Alte Geschichte, Münster (kzimmerm@uni-mu-
enster.de).

13 Westfälische Wilhelms-Universität, Forschungsstelle Asia Minor, Seminar für Alte Geschichte, 
Münster (andrew.lepke@uni-muenster.de).
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landırma yazıtı (S. Bönisch-Meyer, Neue Inschriften aus Patara IV: Liktoren 
und ihr legatus Augusti. Eine bilingue Ehrung für L. Luscius Ocra und seine 
Familie, Chiron 48, 2018, 375-400), Likya’dan şimdiye kadar bilinen en er-
ken mil taşı (Ch. Schuler, Straßenbau und Infrastruktur im flavischen Lykien. 
Zwei neue Meilensteine aus Patara, bk. K. Harter-Uibopuu [ed.], Epigrap-
hische Notizen zur Erinnerung an Peter Herrmann, 2019, 107-128) ve büyük 
hayırsever Opramoas’a adanmış bir onurlandırma yazıtı (K. Zimmermann, 
Opramoas in Patara, bk. K. Harter-Uibopuu [ed.], Epigraphische Notizen zur 
Erinnerung an Peter Herrmann, 2019, 129-142). 

MEZAR KİLİSESİ MEZARLIK ALANI KÜÇÜK BULUNTU ÇALIŞMALARI
Feyzullah ŞAHİN14

Kentin kuzeyinde, yerleşim alanının dışında antik yolun doğusundaki 
Mezar Kilisesi’nin güneyinde yer alan mezarlık alanında geçtiğimiz yıllarda 
arazi çalışmaları tamamlanmıştı. 2018 kazı sezonunda söz konusu alandan 
ele geçirilen sikke, kandil ve farklı metaller, kemik, cam, taş kullanılarak üre-
tilmiş küçük buluntuların envanter ve katalog çalışmaları tamamlanmıştır 
(Figür: 15). Mezarlık alanında 174 adet sikke, 46 adet kandil ve 55 adet küçük 
buluntu ele geçirilmiştir. Sikkelerin sadece 4 adedinin M.Ö. 1. yüzyıl ile M.S. 
1. yüzyıla ait olduğu görülürken; diğerlerinin alanın bir kilise mezarlığı ola-
rak da kullanıldığı dönemlere, özellikle M.S. 4. yüzyıl ile M.S. 7. yüzyıl aralı-
ğındaki sürece ait oldukları görülmektedir. Tüm olarak ele geçirilmiş 46 adet 
kandil içinde iki farklı tip ayırt edilebilmektedir. İlk tipte yer alan kandiller 
kalıp yapımıdır (Figür: 15b). Alçak halka kaideli, dış bükey ve şişkin göv-
delidir. Gövde keskin bir dönüşle omuzdan diskusa bağlanır. Kulp masif ve 
bir tutamak şeklindedir. Diskus etrafında daire veya üçgenlerden oluşan geo-
metrik bezemeler mevcuttur. İki doldurma deliğinin bulunduğu diskusunda 
genelde X ve P harfleri görülür. Bu kandiller genel olarak M.S. 6-7. yüzyıllara 
tarihlendirilmektedir15. İkinci tip ise çark yapımıdır ve Likya Bölgesi’nde sık-
lıkla görülen bir forma sahiptir (Figür: 15c): Düz taban üzerinde yükselen ba-
sit küresel gövdeli, diskus bölümü ağza doğru daralan yüksek boyna ve uzun 
bir buruna sahip kandillerin bir diğer tipik özelliği boyundan çıkarak gövde 

14 İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İzmir (feyzullah.sahin@
idu.edu.tr).

15 J. Bussière – B. Lindros Wohl, Ancient Lamps in the J. Paul Ge  y Museum (Los Angeles 2018), 352-
355, Kat. No. 495.
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yüksekliğini geçen şerit kulpa sahip olmalarıdır. Patara’da 1997-1999 sezon-
larında kazı çalışmaları gerçekleştirilen bir seramik atölyesinde söz konusu 
kandillerden çok sayıda ele geçirilmesi, bu tip kandillerin üretim yerlerinden 
birinin Patara olduğunu göstermektedir16. Söz konusu seramik atölyesi Me-
zar Kilisesi ve mezarlık alanının hemen doğusunda konumlanmaktadır. Do-
layısıyla alanda ele geçirilen kandillerin bu atölyede üretilmiş olması, çok da 
uzak bir ihtimal olmamalıdır. Kandiller genel olarak M.S. 4-6. yüzyıllara ta-
rihlendirilmektedir17. Metal buluntular arasında, bronzdan üretilmiş küpe ve 
yüzük gibi takılar (Figür: 15d); polykandilion aksamları, kemer tokaları (Figür: 
15f); çıngıraklar (tintinnabulum) (Figür: 15e), haç formunda rölikerler ve çok 
sayıda ve farklı boyutlarda demir çiviler yer almaktadır. Kemikten üretilmiş 
eserler arasında saç iğneleri (Figür: 15a), düğme ve kemer aksamları gibi bu-
luntular yer alırken cam kaplara ait küçük parçalar ve bir adet balık şeklinde 
cam kolye ucu (Figür: 15g) diğer küçük buluntular arasında yer almaktadır.

KEMİK BULUNTULARI DEPO ÇALIŞMASI 
Ayça GERÇEK18

Patara’da 1988 yılından itibaren sürdürülen çalışmalarda kazı veri taba-
nındaki bilgilere göre toplam 233 kemik eser ele geçirilmiştir. Bu eserler üze-
rinde yapılan ilk çalışma kazı evi deposundaki buluntuların tipolojik olarak 
sınıflandırılması olmuştur. Kullanım amaçlarına göre yapılan bu sınıflandır-
mada saç iğneleri, dokuma aletleri; kozmetik gereçleri gibi Antik Çağ günlük 
yaşamının en tanınan eşyalarının yanı sıra pyxis fragmanları ve bir adet figü-
rinin de yer aldığı 15 farklı grup tespit edilmiştir. Kırık ve noksan olarak ele 
geçirilen ya da henüz tanımlanamayan eserler ise tipoloji dışı olarak tasnif 
edilmişlerdir.

Stilistik özellikleri açısından yapılan ön değerlendirmede ise buluntuların 
kendi çağdaşı örneklerle benzerlik içerisinde oldukları görülmektedir. Eser-
lerin büyük çoğunluğu tornada şekillendirilmiş ve perdahlanmış olmaları ile 
oldukça iyi bir işçilik göstermektedirler. Kazıma yivler ya da tek merkezli 
dairelerle yapılmış basit geometrik bezemeli örnekler dışında az sayıda be-
zemeli örnek ele geçirilmiştir.

16 B. Varkıvanç, Patara’da Bir Seramik İşliği, Adalya 5, 2002, 137-152.
17 B. Varkıvanç, Patara’da Bir Seramik İşliği, Adalya 5, 2002, 143.
18 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Osmaniye (ayca-

gercek@osmaniye.edu.tr). 
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Figür 1: Kısık Köprü, kuzeyden görünüş. 

Figür 2: Kısık Köprü, batıdan görünüş.
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Figür 3: İki Katlı Yapı, kuzey-güney kesiti.

Figür 4: İki Katlı Yapı, kuzeyden görünüş.
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Figür 5: Tepecik, plan ve 2018 çalışma alanları.
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Figür 6: Tepecik, I-18 açması in-situ buluntu grubu.

Figür 7: Tepecik, H-18 açması Geç Antik Dönem kulesi.
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Figür 8: Tepecik, H-18 açması Geç Antik Dönem duvarı.

Figür 9: G1-G6 Sondajları vaziyet planı.
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Figür 10: Nero Hamamı, frigidarium kazı sonrası.
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Figür 11: Nero Hamamı, frigidarium soğuk su havuzu, güneyden görünüş.

Figür 12: Nero Hamamı, frigidarium-tepidarium arasındaki kapılar.



..............................................................................................................  415

Figür 13: Geç Antik sur, 9 numaralı kule, kazı sonrası.

Figür 14: Geç Antik sur, 9 numaralı kule, güney duvarı görünüş. 
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Figür 15: Mezarlık Kilisesi, mezarlık alanı, küçük buluntular.
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LİMAN TEPE 2018 YILI KARA VE SU ALTI KAZILARI

Hayat ERKANAL*
Ayşegül AYKURT

Kadir BOYÜKULUSOY
İrfan TUĞCU

 Ourania KOUKA
Michaela REINFELD

Joseph Ian BOYCE
Nicholas RIDDICK

Vasıf ŞAHOĞLU

Liman Tepe, İzmir körfezinin güneyinde, Urla’nın İskele Mahallesi’nde, 
Karantina Adası’nın karşısında yarımada üzerinde yer almaktadır. Liman Te-
pe’de 1992 yılından bu yana yapılan kazılarda yarımadanın Orta-Geç Kalko-
litik Çağdan başlayan ve Erken Tunç Çağı (ETÇ), Orta Tunç Çağı (OTÇ), Geç 
Tunç Çağına (GTÇ), Protogeometrik Dönem, Arkaik Dönem, Klasik Dönem 
ve Roma Dönemine kadar uzanan tabakalaşması ile yoğun bir şekilde yer-
leşim alanı olarak kullanıldığını ortaya koymuştur. Bir liman yerleşimi olan 
Liman Tepe’nin yerleşim tarihindeki ayırt edici özelliği, evrimleşmiş siyasi, 
sosyal ve ekonomik yapılaşmanın bir sonucu olarak, yerleşimin zenginliğini 
ETÇ’den GTÇ sonuna kadar korumuş olmasıdır. 
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Liman Tepe’de 2018 yılında da devam eden kazılarda karada ve denizde 
olmak üzere iki ayrı sektörde çalışmalar sürdürülmüştür.1

KARADA YAPILAN KAZILAR
2018 yılında karada kuzey kazı alanının kuzeyinde (A Alanı) ve güney 

kazı alanının batısında (B Alanı) çalışılmıştır (Resim: 1).

Y/4-5 Açmalarında Yapılan Çalışmalar (Resim: 1) 
Ayşegül AYKURT-Kadir BÖYÜKULUSOY

Liman Tepe’de 2018 yılında kazı çalışmalarının yapıldığı birinci alanı 
Y/4-5 açmasında yapılan kazılar oluşturmaktadır. Belirtilen alanlarda 2017 
yılında başlanılan çalışmalarda, 1995-1996 yılında U-Y/4-5 açmalarında açığa 
çıkartılan ETÇ II’nin geç safhasına tarihlenen kamusal yapının doğusundaki 
yapılaşmayı ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. 

Alana 2017 yılında yapılan çalışmaların sonunda Y/4 açmasının kuzey 
kısmında ETÇ II’nin geç safhasına, Y/4 açmasının güneyinde ve Y/5 açma-

1 2018 yılı Liman Tepe Kazıları Ekibi: Prof. Dr. Armağan Erkanal; H.Ü. Edebiyet Fakültesi Arkeoloji 
Bölümü’nden Doç. Dr. Ayşegül Aykurt, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arke-
oloji Bölümü’nden Öğr. Görv. Dr. Kadir Böyükulusoy; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebi-
yat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi. İrfan Tuğcu, Araş. Gör. Yeşim Alkan; Nevşehir 
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Araş. Gör. Tuğçe Şener; Ankara Üniversitesi 
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Araş. Gör. Ümit 
Gündoğan; Batman Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ebru 
Oral; Atina Arkeoloji Derneği’nden Doç. Dr. Ourania Kouka; Girit Ege Prehistoryası Enstitüsü Mer-
kezi uzmanlarından çizimci Douglas Faulmann, fotoğrafçı Chronis Papanikolopoulos; Arkeologlar 
Filiz İlhan, Sedef Erincik; H.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Esra Avşar; Nev-
şehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Ali Berkan Tokatlı, Emine 
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sında ise ETÇ IIIB ve OTÇ I’e tarihlenen tabakalara inilerek çalışmalara son 
verilmiştir. 2018 yılında belirtilen alanda tekrardan başlanılan çalışmalarda 
Y/4 açmasının güneyinde ve Y/5 açmasında derinleşilmeye devam edilmiştir. 

Bu alanda yapılan kazılarda belirtilen tarihlerde OTÇ I’e ve ETÇ IIIB-A’ya 
tarihlenen kalıntılara ortaya çıkartılmıştır. 

OTÇ I Tabakası (LMT IV.4.): 2017 yılında bu mimari tabakaya ait iki yapı ile 
bu yapıların doğusunda, kuzeydoğudan güneybatıya doğru eğim yapan, kü-
çük taş ve kum içeren bir yol açığa çıkartılmıştır. Bu yolun güney uzantısının 
doğusunda yapılan kazılarda, kazılan alanın hemen güneydoğusunda küçük 
boyutta, grinin tonlarında dere taşlarından yapılmış küçük bir döşeme par-
çası açığa çıkartılmıştır. Benzer bir döşeme 1999-2000 yıllarında güney kazı 
alanında yapılan kazılarda OTÇ I ve II’ye tarihlenen bir yapının tabanında da 
tespit edilmiştir.2 Bu döşemenin ait olduğu yapı ilerde Z/5 açmasında yapıla-
cak kazılarla ortaya çıkartılacaktır. Taş döşemenin üzerinden olarak içe çekik 
ağız kenarlı çanaklar ile dışa çekik içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömlek 
boynu bulunmuştur. Döşemenin çevresinde yapılan çalışmalarda bulunan 
bir parça Minos taklidi s profilli fincan parçası Liman Tepe’nin Batı Ege ile 
ilişkisini göstermesi bakımından önem taşımaktadır. 

OTÇ I Tabakası (LMT IV.5): 2017 yılında bu mimari tabakaya ait bir yapının 
doğu kısmı ortaya çıkartılmıştı. Bu yapının güneyinde yapılan derinleşme-
lerde içinde yanmış kerpiç ve kül içeren bir döküntü ile bu döküntünün gü-
neyinde kuzeydoğudan-güneybatıya doğru kavis yaparak uzanan çok küçük 
taş ve kumdan oluşan bir yol açığa çıkartılmıştır. Yanmış kerpiç ve kül içeren 
döküntünün kazılması sırasında, bu döküntünün arazinin topografyasına 
uygun olarak kuzeyden güneye doğru eğim yaptığı saptanmıştır. Külün gü-
ney kısmında yapılan kazılarda pişmiş topraktan yapılmış sekiz tane fırça 
(Resim: 2) bulunmuştur. Üçgen biçiminde gövdeye sahip bu nesnelerin dar 
kısımlarında bir delik, geniş kısımlarında ise sık aralıklarla açılmış delik yer 
almaktadır. Kötü fırınlanmış bu eser grubu Liman Tepe’de ilk defa bulunma-
sı bakımından önem taşımaktadır. Yolun kazılması sırasında bol miktarda 
seramik ile daha az miktarda kemik ve deniz kabuklukları ele geçirilmiştir. 
Seramik örnekleri içinde içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanakla-
rın yoğun olduğu gözlemlenmiştir.3 Bu yolun 4. mimari tabakada yer alan 
yola göre biraz daha güneyde yer aldığı tespit edilmiştir. 

2 Erkanal 2001, s. 261, res. 2; Erkanal ve Ar  y 2002, s. 378, res. 5
3 Ayrıntılı bilgi için bakınız Aykurt 2010, 12-32.
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ETÇ IIIB Tabakası (LMT IV.1): 2017 yılında Y/4 açmasının güneydoğusun-
da bu mimari tabakaya bir yangın tabakası tespit edilmiştir. Bu yıl yapılan 
çalışmalarda bu yangın tabakası kaldırılmıştır. Kaldırılan yangın tabakası-
nın altından kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan küçük bir mekan 
(M-88) (Resim: 3); bu mekanın güneydoğusunda farklı boyutlarda taşlardan 
oluşan bir yıkıntı; bu yıkıntının güneyinde ise kuzeybatı-güneydoğu doğ-
rultusunda uzanan bir duvar açığa çıkartılmıştır. Bu kalıntılardan M-88 me-
kanının kuzeybatı köşesi M.Ö. 6-4. yy.a tarihlenen kuyu tarafından tahrip 
edilmiş, güney kısmı ise tahrip olmuştur (Resim: 3). Yapının korunan kısmı 
1,16 m. genişliğinde, 2,10 m. uzunluğundadır. Yapının korunan kuzey duva-
rının (D-850) korunan kısmı 0,71 m. uzunluğunda, 0,33-0,35 cm. genişliğinde; 
doğu duvarı (D-849) 0,76 m. uzunluğunda, 0,32-0,33 m. genişliğinde; batı du-
varının (D-851) korunan kısmı ise 0,37 m. uzunluğunda, 0,35 m. genişliğinde-
dir. Orta boyuttaki kalın levha taşlardan yapılmış duvarların sadece tek sırası 
korunmuştur (39x20x7 cm., 34x9x12cm., 20x30x6 cm., 20x12x3 cm.). Yapının 
içinde yapılan kazılarda çok az miktarda seramik ile yarısı korunmuş taştan 
bir topuz başı ele geçirilmiştir. M-88 mekanının güneydoğusunda yer alan 
ve farklı boyutlarda taşlardan oluşan yıkıntının kazılması sırasında ise alttan 
yoğun beyaz ve siyah renkte kül içeren bir katmanın geldiği görülmüştür. Bu 
katmanın kazılması sırasında altta siyah külün, ortalama 85 cm. çapında bir 
alanda yoğunlaştığı tespit edilmiştir. Taş yıkıntının güneyinde yer alan ku-
zeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan duvarın ise doğu kısmı kısmen 
tahrip olmuştur (Resim: 4). 2,46 m. uzunluğunda, 1,56-1,53 m. genişliğinde 
olan duvarın tek sırası korunmuştur. Duvarın örgüsünde kenarlarda daha 
çok orta boyutta yarı işlenmiş taşların kullanıldığı (20x20x6 cm., 30x31x13 
cm., 38x22x13 cm., 20x16x18 cm.), iç kısmının dolgusunda ise farkı boyutlar-
da taşların (23x14x3 cm., 14x9x4 cm., 26x21x6 cm., 8x8x2 cm., 12x13x2 cm.) 
dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Duvarın güneyinde 
ve kuzeyinde yapılan kazılarda ise çok miktarda seramik, kemik ve daha az 
miktarda deniz kabukluları gelmiştir. Seramik örnekleri içinde, dönemi ka-
rakterize eden bead rim bowl4 denilen çanakların çok olduğu saptanmıştır. 

ETÇ IIIA Tabakası (LMT IV.2): Alanda 2017 yılında yapılan çalışmalarda 
V/5 açmasının kuzeyinde kalın bir teras duvarı ile bu teras duvarına bağla-
nan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, trapez biçiminde bir yapı (M-86) 

4 Lloyd ve Mellaart 1962, s.221, 234-235, fi g. P.63:18, 19; Orthmann 1963, s.32, 40, taf.21:191, taf.31:295; 
Efe ve Türkteki 2005; s.126, fi g. 8b:10
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açığa çıkartılmıştı (Resim: 4). 2018 yılında bu yapının güneyinde yapılan de-
rinleşmelerde, kuzey güney doğrultusunda yayılan, çoğunluğu küçük - orta 
boyutta toplama taştan oluşan bir yıkıntı açığa çıkartılmıştır (Resim: 4). Bu 
taş yıkıntının doğu profiline doğru yoğunlaştığı görülmüştür. Yıkıntının açı-
ğa çıkartılması sırasında ETÇ II geç/ETÇ IIIA’ya tarihlenen konik gövdeli ta-
baklara, A165 ve A126 tipi çanaklara ait parçaları ile depas parçası (Resim: 5) 
ele geçirilmiştir. 

P/9 Açmasında Yapılan Çalışmalar (Resim: 1)   
Ourania KOUKA

2018 yılında kazı çalışmalarının yapıldığı ikinci alanı ise P/9 açmasında, 
9x7,5 m.lik alanda yapılan kazılar oluşturmaktadır (Resim: 1, 6). Liman Te-
pe’de önceki yıllarda yapılan kazılarda ETÇ II aşağı şehirde yer alan bir yapı 
ile aşağı şehrini çevreleyen surun bir bölümü;7 OTÇ ve GTÇ aşağı yerleşimi-
ne ait çok miktarda mimari kalıntı8 açığa çıkartılmıştır. Bu durum itibariyle 
P/9 alanında yapılan kazılarda 2015 yılında açığa çıkartılan OTÇ ve GTÇ su-
runun batı uzantısını ve ETÇ II, OTÇ, GTÇ aşağı şehir yapılaşmasını araştır-
mak amaçlanmıştır. 

Geç Dönem Tabakası (LMT I): Tarım toprağının kaldırılmasının ardından 
yapılan derinleşmelerde Geç Dönem’e tarihlenen 4 tabaka tespit edilmiştir. 

1. Tabaka: açmanın batısında 3.30-3.00 m. çapından Antik bir çöp çukuru 
tespit edilmiştir. Çukur içinden farklı boyutlarda taşlarla birlikte Protogeo-
metrik Dönem, Arkaik Dönem, Prehistorik koyu yüzlü perdahlı çanak çöm-
lekler ve ağırlıklar, ağırşaklar birlikte ele geçirilmiştir. Ayrıca bu seviye alanın 
kuzeybatı köşesinde çok büyük boyutta kireçtaşı bloklarının (52x50x25 cm.) 
geldiği görülmüştür. 

2. Tabaka: Alanda devam eden derinleşmelerde Arkaik Dönem, Protoge-
ometrik Dönem, GTÇ ve OTÇ’ye tarihlenen seramik parçaları ile birlikte 
ETÇ’ye tarihlenen birkaç koyu yüzlü ve perdahlı seramik içeren ve hemen 
hemen bütün açmaya yayılan küçük ve orta büyüklükte toplama taşlardan 
oluşan bir katmana rastlanılmıştır. Bu katmanın içinde, Geç Protogeometrik 
Döneme tarihlenen boya bezemeli küçük bir testi insitu olarak ele geçmiştir. 

5 Blegen vd. 1950, lev. 412: 17, 24; 413. 3-4
6 Blegen vd. 1950, lev. 412: 4,6
7 Ersoy vd. 2011; Erkanal 2011, 132, fi g. 5.
8 Erkanal 1999; Erkanal vd. 2017
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3. Tabaka: Yukarıda anlatılan katmanın altından açmanın batı kısmına ve 
ortasına kadar yayılan kerpiç bir duvara ait bir yıkıntı ile iki tane taş duvara 
ait temel ortaya çıkartılmıştır. Kerpiç yıkıntılardan birincisi batı-kuzeybatı, 
güney-güneydoğu doğrultusunda olup 70 cm.lik bir kalınlığa sahiptir. İkinci 
yıkıntı ise kuzeydoğu-güneybatı doğrultusundadır. Bu kalıntıların arasından 
Protogeometrik Dönem ve GTÇ’ye tarihlenen seramik örnekleri ele geçiril-
miştir. Küçük buluntu olarak kilden yapılmış hayvan heykelciği önemlidir.

4. Tabaka: Alanın batısında ve merkezinde yapılan derinleşmelerde iki taş 
duvar açığa çıkartılmıştır (Resim: 6-7). Bu duvarlardan alanın güneyinde 
yer alan duvar (D-846) kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. 
Orta ve büyük boyutta kireçtaşından inşa edilen duvar 70 cm. kalınlığındadır. 
Duvarın iyi korunan batı uzantısı 3,70 m. uzunluğunda olup, beş sırası ko-
runmuştur. Duvarın doğu uzantısı ise tahrip olmuştur. Duvarın batı uzantı-
sının üzerinde üst yapısına ait kerpiç kalıntıları kısmen izlenebilmiştir. İkinci 
duvar (D-847) (Resim: 7) D-846 duvarının kuzeyinde, bu duvara 90 derecelik 
bir açı yapar durumdadır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu 
duvar kireçtaşlarından inşa edilmiştir. 40 cm. kalınlığındaki duvar, D-846’nın 
ait olduğu binanın iç kısmına ait bir bölme duvarı olmalıdır. Duvarların ait 
olduğu yapının yıkıntısı, duvarın kuzeyine doğru yayılmıştır. Bu yıkıntı için-
de kerpiç, çatıya ait kil, sıva parçaları ile Protogeometrik Dönem ve GTÇ’ye 
seramik (gri perdahlı ve kırmızı boyalı) parçaları içermektedir. Bu duvarın 
temeline 2018 yılı kazılarında ulaşılamamıştır. 2019 yılında yapılacak çalış-
malarla binanın kullanım aşamaları ve kesin tarihlenmesi yapılabilecektir. 

Geç Tunç Çağı Tabakası (LMT II): P-9 açmasının kuzey kısmını kaplayan 
güçlü bir duvar açığa (D-848) çıkartılmıştır (Resim: 6-7). Kuzeybatı-güney-
doğu doğrultusunda uzanan bu duvar volkanik taşlarla inşa edilmiştir. En 
az 3 m. genişliğinde olan duvarın kuzey ve güney cephesi, büyük taşlarla 
örülmüş, orta kısmı ise orta boy taşlarla doldurulmuştur. Duvarın üzerinden 
GTÇ ve OTÇ’ye tarihlenen seramik parçaları ile çok az sayıda Protogeomet-
rik Dönem seramiği birlikte ele geçirilmiştir. Bu duvarın kalitesi ve anıtsallığı, 
yerleşimde 2015 yılında yapılan kazılarda açığa çıkartılan OTÇ-GTÇ sur du-
varına9 benzemektedir. Bu nedenle D-848 duvarının da, Liman Tepe’de 2006, 
2014-2017 yıllarında yapılan kazılarda kuzey kazı alanının doğu kısmında 
ortaya çıkartılan GTÇ yerleşimini10 çevreleyen savunma sisteminin bir başka 

9 Erkanal vd. 2017, pl. 1-2, fi g. 7.
10 Erkanal ve Aykurt 2008; Mangaloğlu-Votruba, 2015, Erkanal vd. 2018, s. 432-433, Res. 1-2; 2019, s. 

388-389, Res. 3
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aşaması olduğu düşünülebilir. 2019 yılında yapılacak kazılarda bu duvarın 
ne için yapıldığı belirginleşecektir. 

D-848 duvarının güneyinde, alanın doğusunda (G-67) ve güneybatısında 
(G-68) GTÇ’ye tarihlenen iki bebek mezarı ortaya çıkartılmıştır. Bu bebek me-
zarlarından G-67 (Resim: 8) el yapımı, tek kulplu, kırmızı astarlı ve perdahlı 
bir pişirme kabından oluşmaktadır. Dikey olarak yerleştirilen kap küçük kal-
ker ve çakıl yığını ile örtülmüştür Çömlek mezarın içinde carbonlaşmış ma-
teryal ile birlikte çok az miktarda bebek kemiği ve deniz kabukluları birlikte 
ele geçirilmiştir. G-68 (Resim: 9) bebek mezarı ise güney-kuzey doğrultusun-
da uzanan bir kırmızı renkli ve perdahlı amphoradan oluşmaktadır. Bebeğin 
amphoranın içine güney-kuzey doğrultusunda hocker tarzda gömüldüğü tes-
pit edilmiştir. Mezarın içinde ayrıca deniz kestaneleri ve deniz kabukları da 
tespit edilmiştir. P-9’un doğusunda bulunan el yapımı mezar ile (Geç Hellas 
IIIC) önceki yıllarda bu alanın doğusunda yapılan kazılarda bulunan el yapı-
mı iki bebek mezarı11 söz konusu dönemde belirtilen alanların bebek mezar-
lığı olarak kullanıldığını göstermektedir.

SU ALTI KAZILARI VE ARAŞTIRMALARI  
2018 yılı su altı çalışmaları da İzmir Bölgesi Kazı ve Yüzey Araştırmaları 

Projesi kapsamında kazı ve yüzey araştırmaları olmak üzere iki ayrı grupta 
toplanmaktadır. 12 Temmuzda başlayan su altı çalışmaları 25 Ekim’e kadar 
devam etmiştir. Bu çalışmalar yurtiçi ve yurtdışından öğrenci ve uzmanların 
katılımı ile gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı su altı kazı çalışma alanlarından biri 
arkaik limanın doğu mendireği içi yüzü, bir başka alan ise Karantina Adası 
batı limanı (Hellenistik-Roma limanı) mendireği olmuştur. Karantina adasın-
daki bu çalışma çok kısa süreli olup tanımlama amacı ile gerçekleştirilmiştir. 
McMaster Üniversitesi ile ortak yürütülen jemorfolojik çalışmalar ise 2000 
yılından beri belli aralıklarla devam etmektedir. 2017 yılında başlanan dör-
düncü dönem jemorfoloik çalışmaların ana hedefi deniz tabanı stratigrafisiy-
le birlikte kıyı kenar çizgisinde oluşan olası değişimleri tespit edebilmektir. 
Bu amaç doğrultusunda Karantina Adasının hem doğu hem de batı kıyıları 
ile Arkaik limanın doğu mendireği iç yüzünde (E-F kazı alanlarında) ve men-
direğin dış yüzündeki alanlardan örnekler alınmıştır. 2018 yılında Karantina 
adasında yürütülen bir diğer çalışma ise (Hellenistik-Roma Limanı) mendi-
reği ve etrafında yürütülen yüzey araştırmasından oluşmaktadır. 

11 Erkanal 1999, 327, res. 3−4.
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Arkaik Limanda Yürütülen Çalışmalar 
 İrfan TUĞCU -Vasıf ŞAHOĞLU

2000 yılında başlayan su altı çalışmalarının ilk yedi yılı liman ve lima-
nı oluşturan mendireklerden biri olan doğu mendireğin (2012 yılındaki 
tespitten sonra Arkaik limanın doğu ve batı yönde yer alan iki mendirekle 
oluşturulduğu anlaşılmıştır)12 inşa tekniklerini ve en erken kullanım evre-
sini anlamaya yönelik olmuştur. 2007 yılından itibaren yürütülen çalışma-
lar ise arkaik limanı bir bütün olarak araştırmaya yöneliktir. Bu doğrultuda 
2007 yılından beri mendireğin iç yüzünde yürütülen çalışmalar iki ana hedef 
doğrultusunda şekillenmiştir. Bu hedeflerden ilki limanın kullanım evreleri-
nin ortaya konmasına yöneliktir. İkincisi ise liman taban/tabanlarının geniş 
alanlarda araştırılabilmesidir. Bu doğrultuda şu ana kadar mendireğin iç yü-
zünde iki derinleşme çukuru açılmıştır. Kazı terminolojisinde E ve F olarak 
adlandırılan alanlarda bu amaçlara yönelik olarak çalışılmıştır (Resim: 10). E 
alanındaki çalışmalar 2007-2012 yılları arasını kapsamaktadır. Bu yıllar ara-
sında yürütülen çalışmalar ile limanın kullanım detayları ortaya konmaya 
başlamıştır13. 2012 yılından başlayarak günümüze kadar devam eden kazı 
çalışmaları ise F plankaresindedir. Bu alandaki çalışmalar Arkaik limanın 
kullanım evrelerinin detaylandırılmasının yanı sıra liman tabanları ve men-
direk yapısının birbiriyle olan bağlantısının ortaya konması amacına yönelik 
şekillenmiştir. Bu güne kadar F alanında yürütülen çalışmalarla E alanında-
ki verileri destekler bulgular ele geçmektedir. 2018 yılı kazı çalışmaları ile F 
alanında modern deniz tabanından yaklaşık olarak 2,50 cm. derine inilmiş-
tir. Kazı alanın özellikle doğu ve kuzey yönleri çalışma açısından risk oluş-
turmuştur. Bu nedenle kazı alanın kuzey kesiti (burası aynı zamanda antik 
mendirek yönüdür ve I-III/ a-e plankarelerini içerir) önündeki alanda 2012-
2017 yılları arasında çalışılmamıştır. 2017 yılında başlanan ve 2018 yılında da 
devam eden derinleşme çalışmaları ile alanın bu kısmındaki küçük boyutlu 
taşlardan oluşan dolgunun alanın tümünde görülen Roma Dönemine tarih-
lendirilen dolia parçalarının hemen altından başladığı tespit edilmiştir. 2017 
yılı çalışmalarında da görülmüş olduğu gibi bu dolguyu oluşturan küçük 
boy taşlar ve seramik parçalarının üzerleri yoğun şekilde kalkerle kaplıdır. 
Önceki yıl yürütülen çalışma ile bu kalkerin harç olabileceği düşünülmüştür. 
Ancak bu düşünceyi destekleyebilecek herhangi bir veriye 2018 yılında rast-

12 Bu konuda detaylı bilgi için Bkz. Tuğcu 2017
13 Şahoğlu 2011; Tuğcu 2017, s. 89. 
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lanmamıştır. Bu dolgunun tarihlendirilmesine imkan sağlayacak olan başta 
seramik olmak üzere diğer veriler son derece azdır. Seramikler ise çok parça-
lar halinde yoğun şekildeki kalker birikiminden ötürü bir tanımlama yapabil-
me imkanı sunmamaktadır. Seramik parçaları da aynen taşlar gibi bu alanın 
dolgusu için kullanılmış olmalıdır. Ancak dolgunun alandaki konumundan 
hareketle Limanın ikinci kullanım evresi olan M.Ö. 4 yy.ın ilk yarısı ile bağ-
lantılı olması muhtemeldir. Alandaki çalışmayı kısıtlayan bir diğer nokta ise 
doğu ve güney yöndeki kesitlerdir. Bu yöndeki kesitlerden alan içine sürekli 
olarak dolgu taş ve kum akmaktadır. Bu akıntının önüne geçebilmek için bu 
yılda önceki yıllarda olduğu her iki kesit sık örgülü örtülerle giydirilmiştir. 
Kesitlerin giydirilmesinden sonra kazı alanında güvenli olarak çalışılmıştır. 
E alanında ve F alanında yürütülen çalışmalar ile limanın M.Ö. 4 yy.ın ilk ya-
rısında ve özelikle de tüm 6. yy. boyunca kullanım gördüğü14 başta seramik 
olmak üzere diğer arkeolojik verilerle saptanmaktadır. 2018 yılı çalışmaları 
ile bu kronolojik dizin daha da belirgin hale gelmiştir. 2018 yılı kazı çalışma-
ları ile liman tabanında kullanım evreleri açısından en erken verilere ulaşıl-
mıştır. Arkaik liman tabanı o günkü deniz tabanının eğimine paralel olarak 
bir derinleşme göstermektedir Yürütülen kazı çalışmaları ve alandaki eğime 
bağlı olarak kazı alanın doğu kısmı X-V/c-e plankarelerinde Arkaik liman 
tabanı son bulmuştur ve antik posedonya açığa çıkmaya başlamıştır (Resim: 
11). Buna karşın alanın batı yarısında arkaik limana ait kalıntılar devam et-
mektedir. Liman tabanındaki bu eğime bağlı olarak ortaya çıkan durum sebe-
biyle kazı çalışmaları alanın batı kısmına kaydırılmıştır. Bu sürecin öncesinde 
antik posedonyanın açığa çıkığı kısımda deniz tabanı kontrol çubuklarının 
yanı sıra küçük sondaj çukurları açılmıştır Farklı plankarelerde yapılan boru 
sondajlarda yaklaşık 40 cm. derinliğe kadar inilmiş ancak herhangi bir kültü-
rel veriye rastlanmamıştır. 2019 yılında bu alanda daha geniş ölçülere sahip 
kontrol sondajları yapılacaktır. Bu sondajların amacı alanın tümünde bir kazı 
yapmadan olası kültür tabakalarının dizilimlerini görebilmektir. 

Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi alanın batı yarısında ise liman taba-
nı hala devam etmektedir. Bu alanda yürütülen çalışmalarla limanın en er-
ken kullanımına ait verilere elde edilmiştir. Bu arkeolojik verilerden ilki ve 
en yoğun olanı seramiklerdir. Önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da ve 
bu seviyede tabanda ele geçirilen öncelikli form grupları olphelerdir. Parça-
lar halinde olanların yanı sıra tam ya da tam yakın korunmuşluk durumuna 

14 Liman tabanında aynen kara kazılarında olduğu gibi M.Ö. 6 yy ortalarında yaklaşık olarak 550-530 
tarih aralığında belli bir durgunluğun olduğu bilinmektedir. 
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sahip olpheler, M.Ö. 6 yy. erken özelliklerini yansıtmaktadırlar (Resim: 12). 
Dudak üzerinden çıkarak omuz üzerinde gövdeye bağlanan kulp ile şişkin 
gövde yapısı dönemin tipik özelliği olarak görülmektedir. Yine kronolojik ge-
lişim süreci içerisinde önemli olan ve tarihlendirme açısından değerli bilgiler 
veren Fikellura seramikleri de bu seviyede ele geçirilen örneklerdendir. Milet 
orjinli olan bu grup genelde amphora ve oinokhoe formalarından oluşmakta-
dır. 2017 yılında yine bu alanda belirlenen fikellura sitilde boyanmış oinokhoe 
parçalarının devamı niteliğinde olanlar kazı çalışmaları ile açığa çıkarılmıştır. 
Liman tabanında açığa çıkarılan örneklerde omuz hizasında bir yaban keçisi 
sahnesi yer almaktadır. bu sahnenin boş kalan kısımları rozetli kaselerden 
bildiğimiz dolgu rozetlerle hareketlendirilmiştir. Bu sahnenin hemen üzerin-
de omuz geçişi gioş motifleri ile canlandırılmıştır. Gövde süslemesi ise yarım 
ay biçimli doldurma motifleri tamamlanmıştır (Resim: 13). Bu özellikleri ile 
fikellura seramikleri de erken 6. yy.ı göstermektedir. Bu seramik gruplarının 
yanı sıra liman tabanın tarihlendirilmesine önemli paya sahip seramik örnek-
lerinden bir diğer ise kandillerdir. Liman tabanında tam ya da tama yakın 
korunmuşluk oranına sahip kandiller bulunmuştur. Kandillerin tümü keskin 
profilli gövdeye sahiptirler. Ağız kenarları dış bükey ve yatay bant halindedir. 
Fitil delikleri hepsinde yuvarlağa yakın bir formdadır. Açık diskuslu kandile-
rin tümünün askı delikleri gövdeyi aşmaktadır. Bu özellikleri ile kandillerde 
M.Ö. 6. yy.ın erken evresine tarihlenmektedir (Resim: 14). Liman tabanında 
yoğun şekilde ele geçirilen diğer grup ise rozetli kaseler ve bant bezemeliler-
dir. Liman tabanında ele geçirilen önemli gruplarından bir diğer ise metaller-
dir. 2011 yılında olduğu gibi 2018 yılı çalışmalarında da çapa kolun ait iki adet 
metal tırnak bulunmuştur. Metal tırnakların yaklaşık olarak 20 cm. boyun-
dadır. Bu özelliklerinden hareketle bu tırnaklar orta büyüklükteki çapaya ait 
tırnaklar olmalıdır. Önceki yıllarda yürütülmüş olan kazı çalışmalarında da 
benzer tırnaklar ele geçirilmiştir. Hem önceki yıllarda ele geçirilen örnekler 
hem de çapa tırnaklarının bulunmuş olduğu tabandaki özellikle seramik ör-
neklerin verdiği tarihlerden hareketle bu tırnaklarda M.Ö. 6. yy.ın erken evre-
sine tarihlenmektedir (Resim: 15). Her yıl olduğu gibi liman tabanında yoğun 
şekilde de organik bulunmuştur. Organiklerin en yoğun grubunu zeytin çe-
kirdekleri oluşturmaktadır. Zeytin çekirdekleri önceki yıllarda olduğu gibi bu 
seviye de lokal bir dağılım sergilemektedir. Belli bir hat ya da belirgin bir ko-
num yoğunluğu vermemiş olmasından ötürü bu zeytin çekirdekleri bir batığa 
ait kargodan ziyade su yüzeyinden bilinçli bırakılmış ya da düşmüş gruplar 
halinde yorumlanmaktadır. Organiklerin diğer grubunu ise ahşap parçaları 
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oluşturmaktadır. Bu grup daha çok çöp özelliği gösteren ahşaplar şeklindedir. 
İçlerinde işlenmiş ya da her hangi bir şekilde bir bütüne (batık) ait parçalar 
özelliğinde değildir. Daha çok su yüzeyinden denize düşmüş gibidirler. 

2018 yılı çalışmaları ile F alanının doğu kısmında liman tabanı şu an için 
son bulmuş gibi görünmektedir. Ancak alanın batı kısmında hala taban devam 
etmektedir. Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi özellikle alanın belli noktala-
rından güvenlik nedeniyle çalışılamamıştır. Bundan ötürüdür ki 2019 yılı ça-
lışmalarının öncelikli hedefi alanın batı yarısındaki liman tabanın açılmasına 
devam etmektir. Yine 2019 yılında özellikle alanın mendirek yönünde I-III/a-e 
plankarelerinde açığa çıkan taş dolgunun kullanım özellikleri ve döneminin 
belirlenmesine yönelik olarak çalışılması planlanmaktadır. Bu alanda yürütü-
lecek olan çalışma ile özellikle liman tabanları ile mendireğin yatay düzelmede 
nasıl bir bağ içerisinde olduğu tüm detayları ile ortaya konmuş olabilecektir. 
2019 yılındaki önemli çalışmalardan bir ise F alanın VI-X/f-k plankarelerinde 
derinleşemeye başlamaktır. Alanın bu kısmında yürütülecek olan çalışma özel-
likle mendireğin hemen önünde açığa çıkan ve güvenlik sebebiyle kazısı dur-
durulan taş dolgunun nasıl bir işleve sahip olduğunu ortaya koyacaktır. 

Karantina Adası Batı Limanı Çalışmaları 
Michaela REINFELD-İrfan TUĞCU

Karantina Adasındaki yüzey araştırmaları Alman Arkeoloji Enstitüsü 
(Berlin) araştırmacılarından Michaela Rainfeld uzmanlığında Almanya, 
Avusturya ve ülkemizdeki farklı üniversitelerinin öğrenci ve uzmanlarının 
katılımı ile yürütülmüştür. Bu çalışma 21 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında 
yürütülmüştür. Bu yılki çalışmanın ana amacı 2017 yılında başlanan fotomo-
del çalışmasına devam edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda yaklaşık 2000 kare 
fotoğraf çekilmiştir. Çekilmiş olan bu fotoğraflar yeniden modelleme çalış-
malarına başlanmıştır. Modelleme çalışmaları dijital ortamda tamamlandık-
tan sonra limanın CBS veri tabanında üç boyutlandırılması yapılacaktır. 2019 
yılında ise ölçüm ve modelleme çalışmalarına devam edilecektir. 

Jeomorfoloji Çalışmaları    
 Joseph Ian BOYCE-Nicholas RIDDICK

2000 yılından beri belirli aralıklarla devam eden Jeomorfoloji çalışmaları, 
Liman Tepe yerleşiminin bulunduğu alanı da içine alan, Karantina Adası ve 
Menteş Koyu arasındaki kıyı kenar çizgilerinin değişim süreçlerinin ortaya 
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konması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yürütülen çalışmaları kıyı şeridi 
şekillerinin son 8000 yılda önemli ölçüde değiştiğini göstermektedir. Ege Böl-
gesi’nde ve özellikle Urla Yarımadası’nda oluşan tektonik çöküntüler nede-
niyle, Erken Tunç Çağında (ETÇ) deniz seviyesinin günümüz seviyesinden 
yaklaşık 5-6 m. daha düşük olduğu tahmin edilmektedir. Bu veriden hareket-
le ETÇ öncesi dönemlere ait kıyı şeritlerinin günümüz kıyı şeridinden daha 
içerde aranması gerektiğini ortaya koymuştur. 2000- 2010 yılları arasında yü-
rütülen çalışmalar ile alanın batimetrik haritasının bir kısmı çıkarılabilmiştir. 
Bu batimetri haritasında da görülebildiği kadarıyla günümüz deniz seviye-
sinin yaklaşık 10-12 m.lik su derinliğinde birkaç noktada paleo-kıyı şeridi 
özelliği taşıyan birkaç alan tespit edilmiş ve bu alanlar olası Neolitik Dönem 
kıyı şeritleri olarak tanımlanmıştır. Bu alanlarda 2017 yılında taban altı ör-
nekle alınmıştır. 2018 yılı çalışmaları olası bu kıyı şeritleri ile modern kıyı 
şeridi arasında kalan bölgede taban altı çamur örnekleri alınmasına devam 
edilmiştir. Alınan bu örneklerle paleo-şeritlerinin şekillerini ve konumlarını 
yeniden tanımlanmasının yanı sıra deniz seviyesindeki göreceli değişimler 
ve olası tektonik çöküntülerin deniz tabanında bırakmış olduğu izlerin ana-
lizleri gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmanın bizim açımızdan en önemli çık-
tılarından biri ise günümüzde deniz seviyesinin altında kalmış insan etkisi 
ile değişim göstermiş alanların tespitinin sağlanabilmesidir. Ayrıca bu süreç 
iklimsel değişimlerle oluşan değişimlerinde tanımlamasına yöneliktir. Çar-
pan etkisi oluşturacak bu sonuçları önümüzdeki iki yıl içinde alınabilecektir. 

YAYIN ÇALIŞMALARI
2018 yılında A. Aykurt ve H. Erkanal, Liman Tepe, 1992-2017 Yılları Kazıları, 

Band 1: Orta Tunç Çağı Küçük Buluntuları ve A. Aykurt, Liman Tepe, 1992-2017 
Yılları Kazıları, Band 2: Orta Tunç Çağı Seramiği başlıklarını içeren iki kitabıyla 
ilgili çalışmalara başlanılmıştır. Liman Tepe’de 1992-2017 yıllarında yapılan 
kazılarda ele geçirilen Orta Tunç Çağına ait beş mimari tabakaya ait küçük 
buluntuları içeren kitap kapsamında bütün dokümantasyon (Orjinal ve re-
sim, katalog) işlemleri tamamlanmıştır. Orta Tunç Çağı seramiğini kapsayan 
Band 2 ile ilgili dokümantasyon işlemleri yarıdan çoğu bitirilmiştir. 

GENEL DEĞERLENDİRME
Liman Tepe’de karada A alanında yapılan kısa süreli kazılarda OTÇ I, ETÇ 

IIIB ve ETÇ II geç/ETÇ IIIA’ya geç safhasına tarihlenen tabakalar araştırıl-
mıştır. Bu tabakalardan OTÇ I’e tarihlenen 5. mimari tabada küllü bir taba-
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kada bulunan pişmiş toprak 8 fırça toplu halde bulunması ve yerleşimde ilk 
defa bulunması bakımından önem taşımaktadır. Benzer örnekleri Orta Ana-
dolu’da ve Akdeniz Bölgesi’nde bulunan bu örneklerin kullanım amaçları 
tartışmalı olmakla birlikte «fırça» olarak tanımlanmışlardır. ETÇ IIIB mimari 
tabakasında açığa çıkartılan küçük mekan ve duvar ise, bu alanın batısında 
1994-199515 yılında açığa çıkartılan kalıntıların devamını oluşturmaktadır. 
Alanda şuana kadar araştırılan en erken dönemi ETÇ II Geç/ETÇ IIIA’ya ta-
rihlenen kalıntılar oluşturmaktadır. Bu tabakaya ait ortaya çıkartılan taş yı-
kıntının nasıl bir mimari kalıntıya ait olduğu, bu alanın doğusunda yapılacak 
kazılarla anlaşılacaktır. 

B Alanında, P-9 açmasında açığa çıkartılan GTÇ sur duvarı (D-848), önceki 
yıllarda açığa çıkartılan OTÇ-GTÇ sur duvarının güneyinde, neredeyse para-
lel olarak uzanmaktadır. Bu duvar, konut ve atölyeleri içeren GTÇ yerleşimini 
(LMT II)16 korumak için yapılan savunma sisteminin ikinci evresine ait olma-
lıdır. 2019 yılında, bu duvarın temel seviyesine ulaşınca kesin tarihlendirme 
yapılabilecektir. Ayrıca LB surlarının dışında kalan bir yapıya ait duvarlarında 
(D-846 ve D-847) temel seviyelerine ulaşılınca kesin tarihlendirilebilecektir. Yı-
kım seviyesinde ele geçen seramik örnekleri Protogeometrik Döneme tarihle-
nirken, bu seramik örnekleri ile birlikte ele geçirilen GTÇ’ye tarihlenen Ana-
dolu gri seramiğini de içermektedir. Bu durum, LH IIIC’ye tarihlenen evlerin 
Prtotogeometrik Dönemde de kullanıldığı şeklinde yorumlanabilir.17 GTÇ’ye 
tarihlenen bebek mezarları, önceki yıllarda bu alanın doğusunda ortaya çıkar-
tılan bebek mezarları da dikkate alınırsa,18 savunma sisteminin güneyinde GH 
IIIC’de bebek/çocuk gömüleri için sistematik kullanıldığını göstermektedir. 

Su altında F alanının doğu kısmında 2018 yılında yapılan çalışmalar so-
nucuna göre liman tabanı şu an için son bulmuş gibi görünmektedir. Ancak 
alanın batı kısmında hala taban devam etmektedir. Yukarıda da belirtilmiş 
olduğu gibi özellikle alanın belli noktalarından güvenlik nedeniyle çalışıla-
mamıştır. Bundan ötürüdür ki 2019 yılı çalışmalarının öncelikli hedefi alanın 
batı yarısındaki liman tabanın açılmasına devam etmektir. Yine 2019 yılında 
özellikle alanın mendirek yönünde I-III/a-e plankarelerinde açığa çıkan taş 
dolgunun kullanım özellikleri ve döneminin belirlenmesine yönelik olarak 

15 Erkanal ve Günel 1996, s. 309-310; 1997, s. 240.
16 Erkanal ve Aykurt 2008.
17 Ersoy 2007, fi gs. 1-2. 
18 Erkanal 1999, 327, res. 3−4.
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çalışılması planlanmaktadır. Bu alanda yürütülecek olan çalışma ile özellik-
le liman tabanları ile mendireğin yatay düzelmede nasıl bir bağ içerisinde 
olduğu tüm detayları ile ortaya konmuş olabilecektir. 2019 yılındaki önemli 
çalışmalardan bir ise F alanın VI-X/f-k plankarelerinde derinleşemeye başla-
maktır. Alanın bu kısmında yürütülecek olan çalışma özellikle mendireğin 
hemen önünde açığa çıkan ve güvenlik sebebiyle kazısı durdurulan taş dol-
gunun nasıl bir işleve sahip olduğunu ortaya koyacaktır.
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Fig. 1: Liman Tepe kara kazı alanları.
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Fig. 2: Pişmiş toprak fırça.

Fig. 3: ETÇ IIIB yapısı ve yıkıntısı.
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Fig. 4: Kuzey kazı alanı ETÇ II-III kalıntıları.
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Fig. 5: Depas parçası.

Fig. 6: Güney kazı alanları genel.

Fig. 7: P-9 alanı genel.
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Fig. 8: G-67 mezarı.

Fig. 9: G-68 mezarı.
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Fig. 10: Liman Tepe su altı kazıları E ve F alanları.

Fig. 11: Dolia parçaları ve taş dolgu.
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Fig. 12: Olphe.

Fig. 13: Fikellura stilinde boyanmış oinokhoe.
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Fig. 14: Kandil.

Fig. 15: Çapa koluna ait tırnak parçası.
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DIDYMA 2018

Helga BUMKE*
Hüseyin CEVİZOĞLU
Elgin von GAISBERG

Aylin TANRIÖVER

Die vom Deutschen Archäologischen Institut (DAI) getragene und von der 
Generaldirektion für Kulturgüter und Museen genehmigte Grabungs- und 
Aufarbeitungskampagne in Didyma fand vom 16. Juli bis zum 28. September 
2018 statt1. Für die Möglichkeit, in Didyma arbeiten zu können, sind wir der 
Generaldirektion zu großem Dank verpflichtet. 

Darüber hinaus gilt unser Dank den Mitarbeitern des Miletmuseums 
und vor allem dessen Direktor Mehmet Çelebi, die auch in diesem Jahr die 
Didymagrabung in jeder Hinsicht beraten und gefördert haben. Dankbar 
sind wir ebenso der Vertreterin der türkischen Regierung, Fatma Sipahioğlu 
vom Miletmuseum in Balat, die unsere Arbeiten mit großem Engagement 
und stetiger Hilfe begleitet und unterstützt hat. 

Die Schwerpunkte der Kampagne lagen in diesem Jahr zunächst auf der 
jeweils vom DAI finanzierten Konsolidierung des Apollontempels sowie der 
Realisierung eines neuen touristischen Erschließungskonzeptes für Didyma 
(Site Management), zudem stand im Zentrum unserer Arbeiten aber auch die 
Erstellung einer aktuellen Kartierung der Materialien des Apollontempels 
mit den unterschiedlichen Schäden und den Maßnahmen, die zu deren 
Behebung bisher durchgeführt wurden. Für die Publikation der in den 
letzten Jahren erschlossenen Befunde im Bereich der Moschee wurden noch 
einige Sondagen durchgeführt und parallel zu diesen Arbeiten die Funde aus 

* Prof. Dr. Helga BUMKE, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Seminar für 
Klassische Archäologie, Universität Halle-Wi  enberg, Universitätspla   12, 06099 Halle, DEUTS-
CHLAND.

 Dr. Aylin TANRIÖVER, Institut für Kunstgeschichte und Archäologien Europas, Seminar für Klassis-
che Archäologie, Universität Halle-Wi  enberg, Universitätspla   12, 06099 Halle, DEUTSCHLAND.

 Doç. Dr. Hüseyin CEVİZOĞLU, Ege Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, 35100-İzmir/TÜRKİYE.
 Prof. Dr. Elgin VON GAISBERG, Technische Universität Berlin, Fachgebiet Historische Bauforsc-

hung und Baudenkmalpfl ege, DEUTSCHLAND.
1 Die Grabungsleitung ha  e Prof. Dr. Helga Bumke, die von dem Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Hü-

seyin Cevizoğlu, Prof. Dr. Elgin von Gaisberg und Dr. Aylin Tanrıöver wesentlich unterstü  t wurde.
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den aktuellen als auch bereits abgeschlossenen und laufenden Grabungen 
dokumentiert und restauriert. 

1. Material-, Schadens- und Maßnahmenkartierungen am Apollontempel
Unter der Leitung von Prof. Dr. Elgin von Gaisberg2 wurde die noch 

vorhandene Bausubstanz des Tempels untersucht, um seine verschiedenen 
Bau- und Steinmaterialien, deren Schäden und die bisher erfolgten 
Konsolidierungsmaßnahmen zu kartieren und anschließend digital zu 
visualisieren. Dokumentiert wurden auch baukonstruktive wie statische 
Besonderheiten des Tempels. Zu diesem Zweck mussten zunächst die bereits 
vorhandenen Bauaufnahmen gesichtet, digitalisiert und vektorisiert werden. 
Die Arbeiten vor Ort umfassten dann ergänzende tachymetrische und 
photogrammetrische Neuvermessungen (steingerechtes Aufmaß im Maßstab 
1:50), wobei für die statische Begutachtung auch die noch aufrechtstehenden 
drei Säulen vermessen werden mussten und zudem das südliche 
Treppenhaus im Rahmen einer Masterarbeit an der TU Berlin, Fachgebiet 
Historische Bauforschung, im Detail aufgenommen wurde (E. Koenigsaecker, 
tachymetrische Vermessung und steingerechtes Handaufmaß im Maßstab 
1:20). Anschließend dienten die aktualisierten Vermessungspläne des Tempels 
dann als Grundlage für die steingenauen Kartierungen. Dargestellt wurden 
in den Plänen u. a. die jeweiligen Schadensbilder einschließlich notwendiger 
Maßnahmen sowie bereits durchgeführte Konsolidierungsmaßnahmen 
sowohl durch verschiedene Farben als auch Symbole, um dann zusätzlich 
in dem schriftlichen Bericht nochmals beschrieben, erklärt und definiert 
zu werden. Die in dieser Weise angelegte Gesamtdokumentation umfasst 
insgesamt 50 Zeichnungen. Dokumentiert wurden im Einzelnen:

a) die am Tempel verwendeten Bau- und Steinmaterialien (Abb. 1)
b) die antike Bausubstanz in situ und die von Hubert Knackfuß während 

der Freilegung des Tempels in den Jahren 1909 bis 1913 vorgenommenen 
Reparaturen und Ergänzungen (Abb. 2) 

c) die Schäden an den Steinoberflächen (Abb. 3)
d) die seit 1994 erfolgten Konsolidierungsmaßnahmen am Tempel (Abb. 4)

2 Die Kartierungen wurden von E. v. Gaisberg und dem für die Konsolidierungsarbeiten verantwort-
lichen Steinme  meister Christoph Kronewirth durchgeführt, die Digitalisierung und Vermessun-
gen von Dipl.-Ing. Maike Kohnert M.Sc., der Praktikantin Elea Koenigsaecker und Kewan Ghods 
BA. (alle TU-Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung) sowie der Geodätin Gesa Fellner M.A. 
und die statische Begutachtung von Axel Seemann (Berlin). 
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Ergänzend zu den Kartierungen wurde von dem Bauingenieur Axel 
Seemann schließlich auch noch eine statische Begutachtung durchgeführt und 
der aktuelle Zustand des Tempels von E. Küҫük durch Luftbilder dokumentiert.

2. Konsolidierungsmaßnahmen am Apollontempel (Abb. 5)3

Die Arbeiten konzentrierten sich 2018 auf den sog. Zweisäulensaal des 
Tempels. Fertiggestellt wurde hier die Konsolidierung des westlichen Teiles 
der Nordwand (Abb. 6), während die Arbeiten am östlichen Abschnitt der 
Nordwand sowie am nördlichen Teil der Ostwand weitgehend abgeschlossen 
werden konnten. Die durchgeführten Maßnahmen umfassten im Einzelnen: 
die Entfernung loser Zementmörtelergänzungen aus der Zeit der ersten 
Sicherungsmaßnahmen zu Beginn des 20. Jahrhunderts (Abb. 7) und das 
Abnehmen loser Marmorfragmente der Originalsubstanz, deren Bruchflächen 
gereinigt und mit Epoxidharz wiederangefügt wurden. Ferner wurden 
Rissoberflächen mit Kalkmörtel geschlossen und Schalenbildungen mit 
Kalkmilch hinterfüllt, um das Eindringen von Pflanzen oder anderen 
Fremdkörpern zu verhindern und die noch erhaltenen originalen Bestandteile 
zu stabilisieren. Vereinzelt mussten zwecks Festigung der Originalsubstanz 
auch Dübel eingesetzt werden. Gemäß dem beschriebenen Verfahren wurden 
schließlich auch die Reste der Säulen A9, B9 und B10 konsolidiert und 
ein wahrscheinlich durch Erdbeben ausgebrochenes Quaderfragment der 
Außenseite der südlichen Adytonwand wieder in den Mauerverband integriert. 

Schließlich gelang es İsmail Çelimli, im Umfeld des Tempels vier anpassende 
Säulenfragmente zu identifizieren, die wieder angefügt werden konnten.

3. Arbeiten im Rahmen der Umsetzung eines neuen Site Management Konzeptes 
für Didyma4

Einen weiteren Schwerpunkt unserer Arbeiten bildete auch 2018 die 
Realisierung des 2012 entwickelten Site Management-Konzeptes für 
Didyma. Im Vordergrund steht hierbei das Ziel, den bisher unzugänglichen 

3 Die Konsolidierungsarbeiten am Apollontempel wurden auch in diesem Jahr unter der Leitung 
des Steinrestaurators und Steinme  meisters Chr. Kronewirth gemeinsam mit dem Steinrestaura-
tor İsmail Çelimli sowie drei weiteren Fachkräften, einem Lehrling und drei Studenten durchge-
führt, die im Rahmen ihrer Tätigkeit im Steinme  handwerk ausgebildet wurden.

4 Das Konzept wurde von E. von Gaisberg entwickelt, in deren Händen auch die Leitung von dessen 
Umse  ung liegt. Zu den Mitarbeitern gehörten 2018 die Architektin Dipl.-Ing. M. Saleh M.Sc. und 
die Praktikantin E. Koenigsaecker (beide TU-Berlin, Fachgebiet Historische Bauforschung und Ba-
udenkmalpfl ege). 
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Bereich der Heiligen Straße für Besucher zu öffnen und in den touristischen 
Besichtigungsrundgang zu integrieren. Zu diesem Zweck wurden wie in 
jedem Jahr zunächst umfangreiche Reinigungsarbeiten durchgeführt und 
durch Fremdeinwirkung verstürzte antike Baureste wieder richtig positioniert 
sowie in einigen Fällen Schäden an der Bausubstanz behoben. Hierbei wurden 
Fehlstellen, die an drei rezenten Stütz- und Begrenzungsmauern am Beginn der 
Kampagne 2018 festgestellt worden waren, ergänzt bzw. als Trockenmauern 
wieder aufgebaut (Abb. 8). Außerdem wurde eine im Südwesten der 
Heiligen Straße noch offen liegende Sondage aus den 1980er Jahren, die 
keine signifikanten Baubefunde enthielt, verfüllt, um eine gefahrenfreie 
Begehung zu gewährleisten. Im Hinblick auf die touristische Erschließung 
offenbarte sich nach dem Abriss der Schulgebäude auf einem unmittelbar 
an das Grabungsgelände angrenzenden Grundstück die Notwendigkeit, den 
Bauschutt auf diesem Abschnitt des Grabungsgeländes zu beseitigen und 
dieses ebenso wie den Übergang zum alten Schulhof neu zu gestalten (Abb. 
9). Auch seine unmittelbare (ebenso visuelle) Verbindung zu dem Areal der 
‘Heiligen Straße’, das im Rahmen des Gesamtkonzeptes Site Management für 
den Besucherverkehr erschlossen wurde, erforderte diese Maßnahme. 

Ein weiterer Arbeitsbereich des Site Management-Projektes war auch 
2018 das sog. Tempelgebiet. Hier wurden drei beschädigte und weitgehend 
unlesbare Informationstafeln erneuert und bei dieser Gelegenheit die Texte 
inhaltlich überarbeitet. Anstelle der bisherigen Pulttafeln wurden gemäß den 
Vorgaben Tafeln im senkrechten Rahmengestell im Querformat 120 x 90 cm 
aufgestellt (Abb. 10). 

4.) Maßnahmen im Rahmen der Ermittlung der Ursachen des im Tempelgebiet 
anstehenden Wassers

Seit dem Sommer 2017 wurde beobachtet, das von der Südostecke des 
Tempelareals ausgehend in dieses Wasser eintritt, das sich zwischen der 
Südostecke des Apollontempels und der antiken Terrassenmauer sammelt 
und dort 2018 zur Bildung einer größeren Wasserfläche geführt hat, die sich 
nun auch auf die Südseite der Tempelecke ausgedehnt hat (Abb. 11 Bereich 
A). Der Wasserzufluss erfolgt allerdings nicht kontinuierlich, so dass die 
Ausdehnung der Wasserfläche immer wieder abnimmt, um dann wieder 
zuzunehmen. Entlang des Südostabschnittes der Mandramauer oberhalb 
der Terrasse (Abb. 11 Bereich B) konnte bei den regelmäßigen Kartierungen 
der Wasserausdehnung mindestens ein Wasseraustritt an der Mandramauer 
lokalisiert werden, ohne dass die Herkunft des Wassers feststellbar gewesen 
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wäre. Um diese zu ermitteln, wurden im Anschluss an die 2017 erfolgten 
Bemühungen weitere Maßnahmen durchgeführt, unter anderem:

a) Überprüfung der Hauptfrischwasserleitung im Hinblick auf ein Leck
Um auszuschließen, dass ein Leck in der Hauptfrischwasserleitung die 

Ursache für die ungewöhnliche Wasserschüttung ist, wurde in Zusammenarbeit 
mit der ASKI und dem Miletmuseum in dieses Wasserleitungsrohr auf einer 
Strecke von etwa 100 m ein intaktes Rohr, eine Art Stent eingeführt. Es galt 
zu überprüfen, ob durch diese Maßnahme die Wasserkonzentration im 
Tempelareal abnimmt. Zu diesem Zweck wurden in einer Entfernung von 
etwa 100 m zwei Abschnitte dieser Leitung freigelegt, die unter der modernen 
Durchgangsstraße in nordsüdlicher Richtung verläuft. Die beiden freigelegten 
Abschnitte wurden durchtrennt, um in das, oberhalb der Wasseraustritte 
verlaufende Zwischenstück den Stent einzubringen. Allerdings ging das 
Wasser im Tempel nicht zurück, so dass ein Leck in diesem, unmittelbar östlich 
und oberhalb der Wasseraustritte in das Tempelareal verlaufenden Abschnitt 
der Hauptwasserleitung ausgeschlossen werden kann.

b) Bereits Anfang des Jahres war eine Expertenkommission zwecks Lösung 
des Problems gegründet worden, deren Mitglieder nach Didyma kamen, um 
die Wasserqualität zu analysieren und/oder die örtlichen Begebenheiten zu 
untersuchen. Dieser Kommission gehörten folgende Mitglieder an: 1.) der 
Hydrogeologe Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi von der Hacettepe Üniversitesi, 
2.) der Geograph Dr. Mehmet Doğan (PhD) von der Ege Üniversitesi Izmir, 
3.) der DSI (Devlet Su İşleri Müdürlüğü Aydın) und 4.) die ASKİ (Aydın 
Su Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü). Trotz intensiver Begehungen und 
Untersuchungen gelang es jedoch nicht, die Ursache zu ermitteln. 

5.) Sondagen für die Rekonstruktion der Kulttopographie von Didyma5

Mit dem Ziel, noch offene Fragen zur Datierung und Rekonstruktion des in 
den vorangegangen Jahren freigelegten Fundamentes nördlich der Moschee zu 
klären, wurden von dem Projekt „Kulte im Kult“ der Nordrheinwestfälischen 
Akademie der Wissenschaften und der Künste im begrenzten Umfang 

5 Die Untersuchungen sind Bestandteil des von H. Bumke geleiteten Projektes „Kulte im Kult“ der 
Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste. Die Schni  leitung ha  e 
Julius Roch MA (Doktorand der Klassischen Archäologie, Universität Halle), der von den Studie-
renden Fevzi Aslan, Özgür Küçük, Selma Efeler und Zekiye Boz unterstü  t wurde. Die Vermes-
sungen wurden von den Geodätin G. Fellner M.A. und die Bauaufnahme von der Architektin M. 
Saleh, MSc der TU Berlin durchgeführt.
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Grabungen durchgeführt. So wurde zunächst der 2017 durchgeführte 
Suchschnitt SS 17/02 wieder geöffnet und geringfügig erweitert (Abb. 12).

In SS 17/02 war 2017 nicht nur die unterste Lage der nördlichen Langseite 
des antiken Fundamentes zutage getreten, sondern unmittelbar nördlich 
desselben auch ein antiker Brunnen (Abb. 13), den es noch genauer zu 
untersuchen galt. Mit der Erweiterung nach Osten (SS18/03, Erweiterung A) 
sollte der Anschluss an den Befund des 2014 durchgeführten Suchschnitts 
SS14/16 hergestellt werden, in dem das Fundament nicht mehr vorhanden 
und stattdessen eine Ausraubung beobachtet worden war. Die Erweiterung 
von SS17/02 um einen jeweils 80 cm breiten Streifen nördlich und östlich des 
Brunnens (SS18/03, Erweiterung B) wurde vorgenommen, um eine bessere 
Untersuchung des Brunnens zu gewährleisten.

In der Erweiterung A trat die unterste Lage des nördlichen 
Längsfundamentes (OK 73.50–73.42) auf der gesamten Länge des 
Suchschnittes zutage, brach dann aber vor dem Ostprofil von SS18/03 bzw. 
dem Westprofil des alten Suchschnittes SS14/16 ab (Abb. 13). Das Fundament 
war auf Höhe dieser Lage dort aber nicht ausgeraubt, sondern endete im 
gewachsenen Boden des hier höher anstehenden Geländes, woraus folgt, 
dass sich das Fundament nach Osten auf höherem Niveau, also einer höher 
liegenden, jetzt ausgeraubten Schicht ehemals fortgesetzt haben muss. 
Eine weitere wichtige Frage, die es mit den Grabungen zu klären galt, war 
die nach der Datierung des Fundamentes und seiner Ausraubung sowie 
dem Verhältnis des Fundamentes zum Brunnen. Um Aufschluss über die 
Datierung und Funktion des Brunnens zu erhalten, wurden weitere 90 cm 
seines Inhaltes herausgenommen. Es ließ sich feststellen, dass der Brunnen 
eine homogene Einfüllung trajanischer Zeit erhielt und in dieser Zeit 
zugeschüttet und aufgegeben worden sein muss.

Mit dem zweiten Suchschnitt (SS18/04) sollten ebenfalls Fragen geklärt 
werden, die sich bei der Auswertung älterer Befunde ergeben hatten. In den 
älteren Suchschnitten SS 14/20 und SS 15/06 wurde jeweils ein Abschnitt 
der untersten Lage des westlichen Querfundaments des Baues freigelegt, 
deren Oberkanten jedoch um 20 cm variieren (Abb. 14). So betrug die OK 
des Fundamentes in SS15/06 73.70 und in SS14/20 73.50, wobei die südliche 
Fortsetzung des in SS14/20 freigelegten Fundamentabschnittes von der 
darüber liegenden neuzeitlichen Mauer des Schulhauses verdeckt war. Um 
den Anschluss zwischen den beiden Abschnitten des Fundamentes und den 
Niveauversprung ihrer Oberkanten auch im Profil überprüfen zu können, 
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wurde SS18/04 östlich der beiden älteren Suchschnitte – SS15/06 teilweise 
überschneidend – , angelegt. Die Zurichtung der beiden Fundamentblöcke 
im freigelegten Abschnitt offenbarte, dass der Niveauunterschied angelegt 
worden war, um diese durch den ehemals darüber liegenden Block der 
nächsten Lage, der korrespondierend zugerichtet gewesen sein muss, 
miteinander zu verzahnen. Eine entsprechende Funktion scheint auch die 
Aussparung im nördlichsten Block erfüllt zu haben (Abb. 14 a). Insofern 
konnten durch diesen Suchschnitt nicht nur Gewissheit hinsichtlich der 
Rekonstruktion des Fundamentes, sondern auch wichtige Erkenntnisse über 
Bautechnik und Werkprozesse gewonnen werden.

6.) Bearbeitung von Fundmaterial
Parallel zu den Arbeiten im Gelände wurde während der gesamten 

Kampagne in den Depots Fundmaterial inventarisiert, dokumentiert und 
restauriert6. Es handelte sich hierbei nicht nur um Funde aus den aktuellen 
Grabungen7, sondern auch um das Material aus einem archaischen 
Fundkomplex, der zwischen 2000 und 2009 auf dem sog. Taxiarchishügel8 
ausgegraben wurde, sowie um die Keramik und Kleinfunde aus den 2013 bis 
2015 im Bereich der Heiligen Straße vorgenommenen Grabungen 9 sowie den 
von 2006 bis 2014 unter der Leitung von Prof. Dr. Bertemes durchgeführten 
Grabungen auf Tavşan Adası, die vor allem Fundobjekte aus der frühen 
Bronzezeit bis zur frühen Spätbronzezeit, aber auch Material aus der 
Spätantike und frühbyzantinischen Zeit umfassen10. 

6 Die Restaurierung des Fundmaterials führte die Dipl. Restauratorin Petra Hofmann durch, die von 
den Studierenden Münevver Şimşek, Ayberk Batgı, Furkan Erol und Ömer Can Sayılan unters-
tü  t wurde. 

7 Die Bearbeitung des Fundmaterials aus den aktuellen Grabungen wurde von Dr. des Georg Pan-
telidis (Archäologe, Akademieprojekt, Universität Halle) und den Studierenden Guido Teltsch, 
Leonhard Brey, Maik Gehrmann, F. Erol, A. Batgı, Ayşe Süzmen, und M. Şimşek sowie Christina 
Lee Kolb (Zeichnerin) vorgenommen. 

8 Fundkeramik: Dr. Alexandra von Miller, Dr. des G. Pantelidis (Archäologen, Akademieprojekt, 
Universität Halle), Kleinfunde: Prof. Dr. H. Bumke, Dachziegel: Dr. Phil Sapirstein (Archäologe, 
University of Nebraska), Mollusken: Do  .ssa Silvia Bandera (Archäologin) und Jana Ulrich MA 
(Zeichnerin).

9 Bearbeitung der Funde: Dr. H. Cevizoğlu (Leitung, Archäologe) und Başak Löklüoğlu MA (Ar-
chäologin)

10 Prof. Dr. François Bertemes (Leitung, Archäologe, Universität Halle), Dr. Karin Hornung-Bertemes 
(Archäologin) sowie Konstanze Eckert, MA, Dr. Kristina Rauh-Nedkova, Lea McLaughlin BA, Jes-
sica Schellig MA (Studierende der Universität Halle) und Umut Can Kazanlıoğlu, Sevcan Erden 
BA, Ömer Can Sayılan BA, İsmail Kaya BA, Kader Gürgen Erdem MA, Arzu Özkan MA und Okan 
Aktürk sowie die Zeichnerin Chr. Lee Kolb.



448     ............................................................................................................

Darüber hinaus wurden die Fundmünzen untersucht11, die Bauteile 
des sog. Zweiten-Naiskos gezeichnet12 und die Architekturglieder des 
archaischen Tempels für eine separate Publikation aufgearbeitet13.

Nicht zuletzt wurden einige der inventarisierten Eisen- und Bleiobjekte 
sowie Eisenschlacke aus dem Fundkomplex vom Taxiarchis und aus den 
2004 – 2007 im Areal des Apollontempels durchgeführten Grabungen für 
eine archäometallurgische Analyse beprobt14, die anschließend im Institut für 
Archäometallurgie der Universität in Çanakkale ausgeführt wurde. 

11 Die Fundmünzen aus den aktuellen und älteren Grabungen wurden von Dr. Aylin Tanrıöver bear-
beitet, die von dem Studenten Fevzi Aslan unterstü  t wurde.

12 Dipl.-Ing. M. Saleh M.Sc. (Architektin), Doğa Büyükcan BA (Student).
13 Der archaische Tempel wird von Dr. Uta Dirschedl (Archäologin, DAI Berlin) bearbeitet.
14 Dieses Projekt wurde von dem Bearbeiter der Eisenobjekte Dr. Marek Verčik (Archäologe, Univer-

sität Prag), Dr. Ümit Güder (Archäometallurge) und P. Hofmann (Dipl.-Restauratorin) durchge-
führt.
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DİDYMA 2018

Helga BUMKE
Hüseyin CEVİZOĞLU
Elgin von GAISBERG

Aylin TANRIÖVER

Bu rapor ile Didyma Örenyerinde 2018 yıllarında gerçekleştirilen kazı, 
belgeleme ve koruma çalışmalarının sonuçları sunulmaktadır. Alman Arkeo-
loji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından üstlenilen, Türkiye Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ile ger-
çekleştirilen sondaj kazıları, koruma, kazı depolarında belgeleme ve yayın 
çalışmaları 16 Temmuz – 28 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne Didyma’da çalışma konu-
sunda sağlamış oldukları izinden dolayı teşekkürlerimizi sunmayı bir borç 
biliriz. 

Bakanlık temsilcimiz Milet Müzesi’nden Sayın Fatma Sipahioğlu’na tüm 
kazı dönemi boyunca sağlamış olduğu yardım, destek, tecrübe ve hoşgörüsü 
için çok minnettarız. Ayrıca, Didyma’da yürütülen çalışmalara vermiş oldu-
ğu destek, sağladıkları işbirliği ortamı, değerli görüş ve katkılarından dolayı 
özellikle Milet Müzesi Müdürü Sayın Mehmet Çelebi ile tüm müze persone-
line çok teşekkür ederiz.

Finansal desteği Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi tarafından 
sağlanan 2018 yılı faaliyetlerimiz sürecinde Apollon Tapınağı ve tapınak 
kutsal alanında koruma ve sağlamlaştırma çalışmalarının yanı sıra, tapınağa 
ait yapı envanteri ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Diğer önem 
verdiğimiz konular arasında Didyma ören yerine ait alan yönetimi projesi 
ile yayın projeleri kapsamında yürütülen muhtelif sondaj kazı çalışmaları 
yer alır. 

1. APOLLON TAPINAĞI YAPI ENVANTERİ HARİTALARI, HASAR TES-
PİT BELGELEME ÇALIŞMALARI VE ALINACAK ÖNLEM PLANLARI (Re-
sim: 1-4)

2018 yılı çalışmalarında Apollon Tapınağı’nın mevcut yapı envanteri çı-
karılmış, yapının inşasında kullanılan farklı taş malzemeleri, yapıda gözle-
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nen tahripler ve bugüne kadar yürütülen sağlamlaştırma çalışmaları fark-
lı planlar üzerinde renklendirilerek tek tek işlenmiştir. Tüm bu çalışmalara 
temel teşkil etmek üzere tapınağa ait orijinal çizimler yüksek çözünürlükte 
taranarak tapınağın mevcut mimarisine ait takimetrik yeni ölçümler alın-
mış ve vektörleştirilmiştir. Bu proje kapsamında mevcut yapının inşasında 
kullanılan yapı taşlarına ait farklı taş türleri (kireçtaşı, mermer vb.), yapının 
geçirdiği hasarlar, yüzeyde gözlenen tahripler, Hubert Knackfuß tarafından 
yaklaşık 100 yıl önce yürütülen kazılarda tedbir amaçlı gerçekleştirilen mi-
mari tamamlamalar ve kısmi ayağa kaldırma müdahaleleri ile günümüze de-
ğin yürütülen sağlamlaştırma çalışmaları yaklaşık 50 plan ve kesit üzerinde 
tek tek işlenerek haritalandırılmıştır. Tüm bu çalışmalara temel teşkil etmek 
üzere yapının yapısal ve statik araştırmaları yürütülerek bir bilirkişi raporu 
hazırlanmıştır. 

2. APOLLON TAPINAĞI’NDA SAĞLAMLAŞTIRMA ÇALIŞMALARI (Re-
sim: 5)

2018 yılı çalışmaları iki sütunlu salon olarak adlandırılan bölümde yo-
ğunlaşmıştır. Tapınağın koruma ve sağlamlaştırma çalışmaları süresince ta-
pınağın iki sütunlu salonun kuzey ve doğu duvarları tamamıyla onarılarak 
sağlamlaştırılmıştır (Resim: 6). İki sütunlu salonda koruma önlemlerine 20. 
yüzyılın başlarında ilk koruma tedbirleri alınırken kullanılan çimento har-
cının sökülmesi ile başlanmıştır (Resim: 7). Bütün duvar yüzeylerinde ayrıl-
mış, boşta duran kırık parçalar yerlerinden alınıp temizlendikten sonra reçi-
ne içeren araldit ile tekrar yerlerine yapıştırılmış, aralarda oluşan boşluklar 
kireç harçlı dolgu maddesi ile kapatılmıştır. Bazı sütunda gevşek parçalar 
çelik çiviler yardımı ile sabitlendikten sonra delik kanalları kireç harcı ile dol-
durulmuştur. Kireç harcı kullanılarak taştaki çatlaklar kapatılmıştır. Benzer 
sağlamlaştırma uygulamaları tapınak önündeki A9, B9 ve B10 sütununda, 
ayrıca adytonun güney duvarına ait kırık bir taş bloğu üzerinde de uygulan-
mıştır. 

3. DİDYMA ALAN YÖNETİMİ PROJESİNİ UYGULAMA ÇALIŞMALARI
2012 yılında ön çalışmaları tamamlanarak yeniden hazırlanan Didyma 

alan yönetimi projesi (çevre düzenleme projesi) kapsamındaki çalışmalara 
2018 yıllarında da devam edilmiştir. Ören yerinin tam ortasından geçen mo-
dern işlek cadde ile birbirinden ayrı gibi duran merkezi konumdaki ‘Apollon 



..............................................................................................................  451

Tapınak Alanı’ ile Miletos yönünden gelen bir bölümü kısmen taş bloklarla 
kaplı ‘Kutsal Yol’ ve yolun her iki tarafında kısmen kazısı yapılmış yapıları 
da kapsayan alan bu proje kapsamında birlikte değerlendirilmiştir. İlgili pro-
jenin amaçlarından biri bugüne değin ziyarete kapalı tutulan ‘Kutsal Yol’ ve 
çevresini ziyarete açmak, hazırlanan yeni proje ile söz konusu tören yolunu 
ören yeri gezi güzergâhına dâhil etmektir.

2018 yılı çalışmalarında 1980’li yıllarda kazısı yapılan ve ciddi bir bulun-
tu içermeyen bazı sondajların üzeri kapatılmıştır. Bu bakımdan Kutsal Yol 
ve çevresindeki tüm alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Alanda 
yer alan muhtelif destek duvarları bu kapsamda tamir edilmiştir (Resim: 8). 
Ören yerinin turizme kazandırılması projesi kapsamında zorunlu olarak eski 
ilkokulun yıkıntılarının okul bahçesinden temizlenmesi ile okul bahçesinin 
Kutsal Yol’a açılan kısmında eski okulun bahçe sınır duvarının onarımı da 
gerçekleştirilmiştir (Resim: 9). 

Çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında tapınak alanında da temizlik 
ve düzenleme çalışmaları yürütülmüş, eskiyen üç adet bilgilendirme panosu 
kaldırılarak bilgileri güncel veriler ışığında yenilenerek hazırlanan üç adet 
pano (120x90 cm.) tapınak önündeki alanda farklı noktalara yerleştirilmiştir 
(Resim: 10).

4. TAPINAK ALANINDA BİRİKEN KAYNAĞI BELLİ OLMAYAN SUYUN 
NEDENİNİ TESPİT ETMEK İÇİN YÜRÜTÜLEN TETKİKLER VE ÖNLEM ÇA-
LIŞMALARI 

2017 yılı yaz döneminden itibaren tapınağın güney doğu köşesinden ta-
pınak alanına bir su girişinin olduğu ve bu suyun teras duvarı ile tapınağın 
güney doğu köşesinde biriktiği gözlenmiş, biriken su 2018 yılında tapına-
ğın güneyine de yayılarak büyük bir alanı kaplamıştır (Resim 11: A Alanı). 
Su akışına bağlı alanda biriken suyun yoğunluğu azalmakta ve artmaktadır. 
Düzenli yapılan gözlemler sonucunda, kaynağını bilmediğimiz suyun alana 
Mandra duvarının güney doğu kısmından giriş yaptığı tespit edilmiştir (Re-
sim 11: Alan B). Suyun kaynağını tespit etmek için 2018 yılında tedbir amaçlı 
bazı müdahaleler ile tetkik ve sondaj kazıları gerçekleştirilmiştir. Tapınağın 
doğusunda, modern caddenin altından geçen şehir hatları su şebekesinde 
oluşabilecek bir çatlağı araştırmak için cadde üzerinde Aydın ASKİ desteği 
ve Milet Müzesi denetiminde 100 metre ara ile iki sondaj açılmıştır. Şebeke 
boru hattına by-pass yöntemi ile yeni bir hat çekilmiştir. Bu uygulama sonra-
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sında yaptığımız gözlemler neticesinde suyun girişinde maalesef bir azalma 
tespit edilmemiştir. 

Suyun kaynağının tespiti konusunda görüşlerine danışabileceğimiz uz-
manlardan oluşturduğumuz komisyon üyeleri bu süre zarfında Didyma’ya 
gelerek alanda suyu tetkik etmiş, alanın paleo-coğrafik yapısı, kayaç özellik-
leri ve su rezervleri konusunda incelemelerde bulunmuşlardır. Bu inceleme 
komisyonu şu üyelerden oluşmaktadır: 1) Hydrojeoloji mühendisi öğretim 
üyesi Prof. Dr. Mehmet Ekmekçi (Hacettepe Üniversitesi) 2) Paleo-coğrafya 
uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Doğan (Ege Üniversitesi) 3) Aydın 21. Bölge 
DSİ (Devlet Su İşleri Müdürlüğü) 4) ASKİ (Aydın Su Kanalizasyon İdaresi 
Müdürlüğü. Bir çok etmeni hesaba katarak alanda yürütülen yoğun incele-
melere rağmen suyun kaynağına dönük olarak maalesef somut bir veri elde 
edilememiştir. 

5. DİDYMA’NIN KÜLT TOPOGRAFYASININ ARAŞTIRILMASI KAPSA-
MINDA YÜRÜTÜLEN SONDAJ ÇALIŞMALARI

Ören yerinde yürütülen sondajlar ‘Nordrheinwestfalen Bilimler Akade-
misi’ ‘Kulte im Kult / Kült içinde Kültler’ başlıklı bir proje kapsamında Hi-
sar Camii’nin kuzeyinde önceki yıllarda keşfedilen ve olasılıkla bir tapınakla 
ilişkili antik yapı temelleri üzerinde devam etmiştir. 2017 yılında kazısı ya-
pılan SS 17/02 sondajı tekrar açılmış ve sondaj genişletilmiştir (Resim: 12). 
SS 17/02 sondajına eklenerek doğuya doğru genişletilen sondaj için SS 18/03 
‘Eklenti A’ numarası verilmiştir. 2017 yılı SS 17/02 sondajında antik tapınağın 
boylamasına kuzey uzun kenarına ait en alt temel sırası değil, aynı zamanda 
temelin hemen kuzeyinde hala araştırılması gereken antik bir su kuyusuna 
da rastlanmış idi. Antik su kuyusunu daha iyi inceleyebilmek için kuyunun 
kuzey ve doğusunda genişletmeler ‘Eklenti B’ yapılmıştır (Resim: 13).

Burada antik kuyunun yapı temeliyle ilişkisi, kuyunun fonksiyonu ve ta-
rihlenmesi üzerine araştırma yapılmıştır. Kuyunun içinden çıkan malzeme 
değerlendirildiğinde, kuyunun Traian Dönemine ait homojen bir dolgu ka-
rakteri gösterdiği ve bu dönemde doldurularak kapatıldığı anlaşılmıştır. Bu-
rada yürütülecek çalışmalar su kuyusunun antik yapı ve kutsal alan içinde ne 
tür bir anlam taşıdığını anlamaya yardımcı olacaktır. İkinci bir sondaj kazısı 
SS 18/04 ise, eski sondajların doğusunda yapılmıştır (Resim 14). Burada yapı 
temelinin rekonstrüksiyonu için eski bulgu ve buluntular tekrar incelenerek 
eldeki veriler tekrar değerlendirilmiştir. 
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6.) DEPO ÇALIŞMALARI
Arazi çalışmalarına paralel şekilde bütün kampanya süresince depolarda 

bulunan kazı buluntularının envanteri, belgelenmesi, koruma ve restorasyo-
nuna devam edilmiştir. Söz konusu belgeleme faaliyetleri kapsamında 2000 
ile 2009 yıllarında ‘Taksiarkhis Tepesi’ olarak adlandırılan alanda ele geçirilen 
seramik ve küçük buluntuların yanı sıra, 2013 ile 2015 yılları arasında ‘Kut-
sal Yol’da gerçekleştirilen güncel kazılara ait küçük buluntuların belgeleme 
çalışmaları yürütülmüştür. Bunun yanı sıra, Prof. Dr. François Bertemes baş-
kanlığında 2006–2014 yılları arasında Tavşan Adası’nda yürütülen kazılarda 
ele geçirilen Erken Bronz Çağından Geç Bronz Çağının başlarına ve ayrıca 
Geç Antik Çağ ile Erken Bizans Dönemine ait buluntular üzerinde belgeleme 
çalışmaları yürütülmüştür. Bundan başka sikke buluntuları, Arkaik Döneme 
ait demir silahlar incelenmiş, pseudo-naikos olarak adlandırılan yapı eleman-
ları ile Arkaik Dönem tapınağına ait mimari buluntuların çizimleri yapılarak 
değerlendirilmiştir.
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Resim 1: Apollon Tapınağı yapı malzemesine ait farklı taş türlerinin işlendiği zemin planı.

Resim 2:  Apollon Tapınağı, boylamasına güney kesit. Mevcut antik yapının taş envan-
ter planı ve H. Knackfuß tarafından yapılan tamamlamalar.    
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Resim 3: Apollon Tapınağı, iki sütunlu salon, güney duvar. Mevcut taş yapıya ait 
hasar tespit haritası. 

Resim 4: Apollon Tapınağı, on iki sütunlu salon, batı duvar. Mevcut taş yapıya ait 
hasar tespit haritası.
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Resim 5: Apollon Tapınağı, 1992 yılından 2018 yılına değin yürütülen ve projelendirilen 
çalışmaların işlendiği zemin planı. 

Resim 6: İki sütunlu salon, kuzey duvar batı bölümü; çalışmalar öncesi ve sonrası durum. 
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Resim 7: İki sütunlu salon, kuzey duvar doğu bölümü; eski çimento harcı tamamlamalar 
kaldırılmadan ve kaldırıldıktan sonraki durum.

Resim 8: Kutsal Yol taş kaplamasının en güney ucunda gerçekleştirilen küçük onarım ve 
sağlamlaştırmalar. Çalışmalar öncesi ve sonrası durum.   
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Resim 9: Eski okul bahçesi ve ‘Kutsal Yol’un doğusundaki kazı kazı alanı. Hava fotoğrafı 
2011, 2018, kazı alanının eski okul bahçesi ile sınırını belirleyen yeni duvar. 

Resim 10: Tapınak alanı, doğu terası, yenilenen bilgilendirme panoları.
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Resim 11: Tapınak alanında biriken suyun tapınağa göre konum-
ları: A ve B alanları. Hava fotoğrafı 18.07.2018

Resim 12: 2018 yılı sondajlarının eski sondajlarla karşılaştırmalı 
konumu.
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Resim 13: SS 17/02 sondajı genişletme (A) kısmında uzunlamasına kuzey temel sırası ve 
doğuya devam eden kısmı .

Resim 14: SS 18/04 sondajı en alt temel sırasının oturduğu düzleme ait kod farkı; üst ve 
yan görünüşler.
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ADRAMYTTEION (ÖREN) 2018 KAZI ve 
ONARIM ÇALIŞMALARI

Hüseyin Murat ÖZGEN*
Mehmet Rıfat AKBULUT
 Bünyat Burak AYKANAT

Ali ÖZTÜRK 
Ertunç DENKTAŞ

Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürlüğü tarafından 2012 yılında bi-
limsel danışmanlığımızda başlatılan kazılar, Burhaniye Belediyesi’nin des-
teğiyle, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü başta 
olmak üzere, ülkemizin farklı üniversitelerinin ilgili branşlarından öğretim 
üye ve öğrencilerinin işbirliğinde, klasik arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık ve 
enformatik, gibi birçok destekleyici bölüm uzmanlarının da katılımıyla di-
siplinler arası bir çalışma olarak, 2018 yılında 15 öğretim üyesi ve 20 lisans ve 
lisansüstü programı öğrencilerinin katılımda devam ettirilmiştir1. 

LİMAN ÇALIŞMALARI
Geçmiş dönem çalışmalarımızda, ön rölöveleri gerçekleştirilen2 ve antik 

kaynaklarda çift limanlı olarak değinilen (Strabon, Geographika, XIII, 51) 

*  Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Murat ÖZGEN, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE, muratozgen@yahoo.com 

 Doç. Dr. Rıfat AKBULUT, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Plan-
lama Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE, mehmet.akbulut@msgsu.edu.tr

 Araş. Gör. Bünyat Burak AYKANAT, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, İstanbul/TÜRKİ-
YE, burak.aykanat@msgsu.edu.tr

  Araş. Gör. Ali ÖZTÜRK, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, İstanbul/TÜRKİYE, ali.ozturk@msgsu.edu.tr

  Öğr. Gör. Ertunç DENKTAŞ, Mimar Sinan G.S. Üniversitesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Ona-
rım Yüksekokul, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü; Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. 
No:71, İstanbul/TÜRKİYE.

1 Tüm özverileriyle bir ekip ruhunu hisse  iren ülkemizin farklı üniversitelerinin ilgili branşlarından 
kampanyamıza dahil olan tüm lisansüstü ve lisans öğrencilerine, çalışmaya tüm birimleriyle lojistik 
destek sağlayan ve tüm ihtiyaçlarımızda yanımızda olan Burhaniye Belediyesi ve Arkeolog Esin Çi-
men’e teşekkürleri borç biliriz. Balıkesir Kuva-yı Milliye Müzesi Müdürü Sayın Funda Ünal’a, birlik-
te çalıştığımız Müze Araştımacısı Sayın Orhan Çağlar ve Elife Gümüş’e içtenlikle teşekkür ederiz.

2 Özgen, 2013: 11; Özgen, 2014a: 185-186; Özgen, 2014b: 91. 
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kentin, temel seviyesindeki kalıntılarla günümüze ulaşan tek limanı üzerinde 
rölöve çalışmalarına devam edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, Batı Anado-
lu’nun günümüze kadar korunagelen en iyi örneklerden biri olan Adramyt-
teion kenti limanı ve çevresinde insansız hava aracı kullanılarak ortofoto elde 
etme çalışmalarına öncelik verilmiştir. Belgeleme çalışmalarının devamında 
liman mendireğini meydana getiren her bir blok numaralandırılıp Cors GPS 
vasıtasıyla ölçümleri yapılmış, ardından söz konusu ölçümler eşliğinde cad 
ortamında blok sıralarının kotları da göz önüne bulundurularak mimarinin 
farklı evrelerini değerlendirmeye yönelik güncel bir plan oluşturulmaya ça-
lışılmıştır.

Mendirek-kara bağlantısının günümüzde kısmen alüvyal dolgu altında 
kalmış olması nedeniyle morfolojisi ve kent akslarıyla bağlantısı bilinemeyen 
limanın alüvyal dolgu oluşumu ve akabindeki terk edilme süreci için M.S. 12. 
yüzyılın başları önerilmiştir3. Söz konusu bağlantının anlaşılması için geçmiş 
yıllarda jeoradar ve jeomanyetik ölçüm çalışmaları yapılmıştı4. Fakat Ören’in 
sayfiye yeri olarak imara açılmasından itibaren alanın plaj olarak değerlen-
dirilip kullanılmasından dolayı, manyetik anomali birikiminin artmış olması 
nedeniyle jeoradar çalışmalarından detaylı bilgi elde edilememişti. Ancak, 
kent genelindeki arkeolojik kazı çalışmaları, M.S. 12 yüzyıl boyunca kentin 
oldukça yoğun bir iskân gördüğünü ve terk edilme sürecinin M.S. 13. yüzyıl 
sonları ve devamında gerçekleştiğini ortaya koymuştur5. Özellikle limanla 
bütünleşik bir kurgu sunan, konumu itibariyle de limana en yakın arkeolojik 
alanı oluşturan (Ören Meydan - A Bölgesi) ve içerisinde fonksiyonel olarak 
depolama ile ilişkili tanımını yapabildiğimiz mimarinin yer aldığı alan üze-
rinden bu kronolojinin anlaşılması, limanın, söz konusu mimariyle ilişki için-
de bu kronolojik sürece dahil olması gerektiğini düşündürmektedir. 

Limanın inşasına dair bir görüş ise kentin kuruluşunu içeren antik kaynak 
verisine dayanarak, limanın Traianus Döneminden önce olamayacağı yönün-
dedir6. Fakat 2012 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarda, antik limanın 
duvar sıraları ve çevresinde gözlemlenen köşe derzli bloklar doğrultusunda, 
limanın Geç Klasik-Erken Hellenistik Dönemden itibaren kullanımda oldu-
ğunu Roma Dönemi öncesi kullanımına işaret eden antik kaynak verileriyle 

3 DNP I, 127-128.
4 Aykanat-Öztürk, 2018: Baskıda.
5 Özgen, 2013; Özgen, 2014a; Özgen, 2014b; Özgen, 2014c; Özgen, 2014d. 
6 DNP I, 127-128.
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uyumlu olarak netleştirmiştir. Bununla birlikte belgeleme çalışmalarımızla 
liman gövdesinde alternatif duvar sıraları ve hidrolik beton kullanımları sap-
tanmıştır. Farklı bir evreye işaret eden bu durum, liman için dolaylı yapılan 
Traianus Dönemi ve sonrası önerisini tartışılabilir kılmaktadır.

Lydus önceden Hypoplakioi Thebai olarak adlandırılan kentin, Trainaus 
tarafından Adramyttium olarak kurulduğunu belirtmiştir (Lyd. Mens. 4,23). 
Burada belirtilen kuruluş ifadesi araştırmacılar tarafından, daha eski kay-
naklarda Adramytteion adıyla sıklıkla geçen kent için, yeniden kuruluş an-
lamı olarak yorumlanmıştır7. Dolayısıyla bu ifadenin aslında Küçük Asia’nın 
başka şehirlerinde olduğu gibi Adramytteion özelinde de Traianus’un çeşitli 
gerekçelerle şehirlere sağladığı desteklerle ilgili olduğu düşünülmelidir. Söz 
konusu tarihsel çerçeve ve kent genelindeki arkeolojik veriler bütüncül de-
ğerlendirildiğinde, bağlamların örtüştüğü görülmektedir. 2012 yılından bu 
yana gerçekleştirilen kazılarla, M.S. 2. yüzyılın erken dönemleri için kentteki 
imar faaliyetlerinin artış gösterdiği ortaya konmuştur. E Bölgesi olarak ad-
landırdığımız kamu yapısının yanı sıra kentin adeta çevresini kuşatan konut-
ların (B ve C Bölgeleri) inşa süreçleri bu kronolojik çerçevede şekillenmeye 
başlamıştır. Bu nedenle, limanın söz konusu evresinin de değişen ve gelişen 
kentin bu imar faaliyetleri dahilinde olabileceği değerlendirilmelidir. Sonuç 
olarak, tarihsel ve arkeolojik kontekst doğrultusunda M.S. 2. yüzyılın erken 
dönemleri için limanın bir inşa evresinin olduğu kabul edilebilir bir görüş 
olarak belirmektedir.

C BÖLGESİ ÇALIŞMALARI
C1 Kilisesi - C1k Çalışmaları
2012 yılından bu yana süregelen çalışmalarımızla birlikte C Bölgesi olarak 

adlandırdığımız alanda 2018 yılı kampanyası dahilinde çalışmalara devam 
edilmiştir. Söz konusu alanda 2015 ve 2016 yıllarında sürdürülen sondaj ça-
lışmalarıyla M.S. 7-8. yüzyıllarda inşa edildiği düşünülen apsisli bir yapının 
temelleri (Kuzey Kilise) tespit edilmiş, bu yapının M.S. 11. yüzyılın başların-
da dönüştürülerek bir mezar şapeli olarak kullanım gördüğü anlaşılmıştı8. 
Kilise / mezar şapelinin, kuzey yönündeki plan gelişimini yanı sıra halihazır-
da korunagelmiş ve bir niş düzenlemesi barındıran kuzey duvarının niteliği-

7 Hooker, 2017, 74, dn. 130.
8 Aykanat-Öztürk, 2018: Baskıda.
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ni anlamak amacıyla, 7,55m.x2,90m. ölçülerindeki C1K açmasında +19,75 m. 
kotta çalışmalara başlanmıştır (Resim: 1). 

Çalışmalar sırasında, yüzeyin hemen altında mimari belirmeye başlamış 
olup açmanın doğusunda kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu bir duvar sırası 
saptanmıştır. Bu sıranın hemen batı ucunda +19,68 m. kotta, kısmen koru-
nagelmiş 2 adet pithos görülmüştür. Söz konusu pithosların alandaki en geç 
evreli kullanımla ilişkili olduğu düşünülmektedir (Resim: 2). 

Gelinen seviye itibariyle buluntular arasında yoğun miktarda cam cüruf, 
çoğunlukla testi, amphora, tabak, kâse formuna ait yalın seramikler, Roma 
Döneminin belirgin örneklerini sunan red slip ware parçaları, Hellenistik Dö-
nem kantharos ve kase formları, 1 adet Hellenistik Dönem Bergama üretimi 
siyah-kırmızı astarlı gövde parçası, 1 adet pithos ağzı yer almaktadır. Bizans 
Dönemi sırlı seramiklerinin yoğunluğunun ise yüzey seviyesine yakın kotla-
ra oranla azaldığı tespit edilmiştir. Ele geçirilen sırlı seramiklerin çoğunluğu 
sarı-beyaz tonlarda sırlı Zeuxippos grubuna ait (M.S. 12. - 13. yüzyıl), sgraffito 
bezemeli parçalardan oluşmaktadır.

+19, 52 m. kotta açmanın kuzey kesiti içerisinde kuzeybatı yönde devam-
lılık göstererek belirgin sınırlar çizen ve bir mezara ait olduğu düşünülen 
pişmiş toprak tuğlalar saptanmıştır. M017 (Mezar 17) olarak adlandırılan me-
zardaki çalışmalarda herhangi bir materyale ulaşılamamıştır. +19, 46 m. ko-
tunda ise büyük bölümü açmanın güneyinde, bolt duvarı içerisinde kalan ve 
kayrak taşı mezar kapağı ile tuğla tabanlarıyla kendini gösteren bir diğer me-
zar tespit edilmiştir. M015 olarak adlandırılan tahrip olmuş bu mezarın batı 
sınırına yakın bölümünde kısmen korunagelmiş bir kafatası belgelenmiştir.

+ 19, 09 m. kotunda, pithoslar ve pithosları desteklemek amacıyla oluşturul-
muş yuvaların moloz dolgularını kaldırılma çalışmaları esnasında, devşirme 
olarak kullanılmış arkaistik, Roma Dönemine tarihlenen mobilyaya ait mer-
mer aslan başı saptanmıştır. Askıya çıkan pithosların, kaldırma işlemlerinin 
akabinde, kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu duvar sırasının üzerine oturtul-
duğu anlaşılmıştır (Resim: 3). Pithosların içinde korunagelmiş tortu tabaka-
dan incelenmek üzere örnekler alınmıştır.

Açmanın batı ve kuzeyinde yapılan çalışmalarda mekan oluşturacak bi-
çimde bir köşe yaratan kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu iki duvar hattı 
tespit edilmiştir (Resim: 4). Kuzey-güney doğrultulu duvarın, mezar şapeli-
ne ait kuzey duvarının altında devamlılık gösterdiği belgelenmiştir. Bu veri 
doğrultusunda bahsi geçen mekansal düzenlemenin, mezar şapeli öncesi 
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evreye ait olduğu düşünülmektedir. Duvar altı kotları ve ilgili seviyelerden 
elde edilen buluntulara göre söz konusu düzenlemenin kilisenin son evre-
siyle birlikte kullanıma geçtiği ve mezar şapeli evresinde de kullanımının 
devam ettiği değerlendirilmektedir.

+18.79 m. kotta yukarıda söz edilen kuzey-güney doğrultulu duvarların 
oluşturduğu mekânın içerisinde mezar şapelinin niş barındıran kuzey du-
varına bitişik ve tahrip olmuş vaziyette, pişmiş toprak tuğla ve kiremitler-
le sınırlandırılmış bir düzenleme göze çarpmaktadır (Resim: 5). Söz konusu 
düzenleme, açmanın doğusundan uzanarak gelen, doğu-batı doğrultulu bir 
kanal sistemiyle aksiyel bir bağlantı içindedir. Muhtemel bir rögar-kanal dü-
zenlemesinin izlerini sunan bu kalıntılar, mezar şapelinin kuzey duvarında 
yer alan niş ile bir ilişki sunmaktadır. Fakat ilişkinin mezar şapelinin kuzey 
duvarının inşası sırasında yaratılan bir tahrip ya da söz konusu duvarda bu-
lunan nişe hizmet etme amaçlı biçimlenip biçimlenmediği henüz belirlene-
memiştir. Rögar-kanal düzenlemesi eğer niş ile ilişkili değilse, kuzey-güney 
doğrultulu duvarların oluşturduğu mekânsal düzenlemenin bir parçası ol-
malıdır. 

+18.65 m. kot itibariyle askıya çıkan ve üst kotlarda pithos ile birlikte ta-
nımladığımız kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu duvarın yakınında alt kot-
larda (+18.40 m.), doğu-batı doğrultulu bir duvar sırasıyla bütünleşik kireç 
taşı plakalarla oluşturulmuş zemin döşemeleri tespit edilmiştir (Resim: 6). 
Söz konusu duvar örgüsü ve zemin plakaları, taban altından gelen seramik 
malzemelerden de anlaşıldığı üzere M.S. 2-3. yüzyıla tarihlenmiştir. Aynı 
bölge içerisinde (C Bölgesi) 2016 yılı sondaj çalışmalarıyla tespit edilen (Son-
daj 50) ve fonksiyon olarak Roma Dönemi konut mimarisiyle ilişkilendirilen 
temel kalıntılarıyla aynı kotta yer alıp (+18.45 m.) çağdaş olan bu düzenleme-
ler, C Bölgesi’ndeki Roma Dönemi sivil mimariyle ilgili kurguları güçlendirir 
niteliktedir. 

Açmanın genelinde +18.05 m. kotlarında ana kayaya ulaşılırken, mezar 
şapelinin kuzeyinde, doğu-batı doğrultulu duvarın güneyinde yer alan kı-
sımda seviye inme işlemlerine devam edilmiştir. +17,25 m. bir atık çukuru-
nun tespitiyle anakayaya ulaşılmıştır. Çukur ile ilişkili kottan oldukça tanımlı 
Roma Dönemi sigillata gruplarına ait seramik parçaları ele geçirilmiş olması 
Geç Antik Dönem öncesi C Bölgesi için düşündüğümüz sivil mimari ile bağ-
lantılı kronolojiyi desteklemektedir. 

Sonuç olarak, “2015 yılında başlayan çalışmalarla birlikte M.S. 5.-6. yüz-
yıldan kentin terk edildiği 14. yüzyıla kadar olan süreçte, önceki dönem kazı 
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çalışmalarıyla tespit edilmiş kilise, seramik fırını ve mezar alanları, 2012 yılı 
sonrasında tarafımızca sürdürülen çalışmalarda tespit edilen bir diğer kilise 
ve sonrasında dönüştüğü mezar şapeli kullanımıyla birlikte bütüncül olarak 
değerlendirildiğinde, C Bölgesi için tanımlanmış bir dini topografya ve de-
vamlılığı söz konusudur. Zira, M.S. 7.-8. yüzyıl kilisesi, M.S. 11. yüzyıl sonla-
rında mezar şapeline dönüştürüldüğünde alana M.S. 12. yüzyıl başlarına ta-
rihlenen yeni bir kilise inşa edilmiştir. Elde edilen bulgular, kentin piskopos-
luk listelerinde adının geçmesiyle ilgili tarihsel veriyi desteklemekle birlikte, 
M.S. 11. yüzyılın sonuna doğru Ege’de kurduğu donanmayla mevcut den-
geler üzerinde tehditler oluşturan Çahas (Çaka Bey) tarafından 1092 yılında 
yağmalanan ve sakinlerinin kovulduğu bilinen Adramytteion’da, I. Aleksios 
Komnenos Döneminde, kentin aynı yerde baştan aşağı restore ettiği antik 
kaynaklarca zikredilen tarihsel süreçle uyumluluk göstermesi açısından da 
oldukça kıymetlidir”9.

PALEOCOĞRAFYA ÇALIŞMALARI
Edremit Ovası’nın güneydoğusunda yer alan Adramytteion antik kenti 

çevresinde 2014 yılından bu yana yapılmakta olan jeo-arkeolojik çalışmalar 
ile eski peyzajı hakkında çıkarımlarda bulunmaya çalışılmıştır. Kent ve çev-
resinde sayısı 20’yi geçen karotlarla alüvyon birimlerin kalınlığı ile arkeolojik 
malzemelerin sondaj logları içerindeki korelasyonu hakkında jeomorfolojik 
incelemeler gerçekleştirilmiştir. Sondajlardan elde edilen veriler, bölgenin 
genel jeomorfolojik birimleriyle birlikte değerlendirilerek, Edremit Ovası’nın 
paleo-coğrafya özellikleriyle antik kentin jeo-arkeolojik özellikleri anlaşılma-
ya çalışılmıştır. Böylece ovanın paleo-coğrafyası hakkında kronoloji oluştu-
rularak eski kıyı çizgisi göreceli değişimi aydınlatılmıştır. Bununla birlikte 
kentin, antik kaynaklarda belirtilen ve henüz tespiti yapılamamış ikinci lima-
nını saptama amacıyla güneydeki Karınca Dere’nin denize ulaştığı alan ve 
çevresinde karot-sondaj çalışmaları yapılmıştır.

ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI
2018 yılında sürdürülen antropoloji çalışmaları, arazi ve laboratuvar ça-

lışmaları olarak iki safhada gerçekleştirilmiştir. C1 kilise olarak adlandırılan 
kilise-mezar şapeli yapısındaki arkeolojik kazılara paralel sürdürülen mezar 

9 Aykanat-Öztürk, 2018: Baskıda.
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açama çalışmalarıyla saha uygulamalarını; 2012-2018 yılları arasında C ve B 
bölgelerinde açığa çıkarılmış mezarlardan ele geçirilen iskeletlerin morfolo-
jik ön analizleri laboratuvar çalışmalarını oluşturmuştur.

C1 kilise-mezar şapelinde çoklu gömü yapılmış 10 mezarın kazısı tamam-
lanmış ve 30’dan fazla bireye ait iskelet çıkarılmış olup ön laboratuvar çalış-
malarından sonra diyet, hastalıklar ve bireylerin sosyal-fiziki şartlarına dair 
incelemeler yapılabilmeleri amacıyla biyoarkeolojik çalışmalar için koruma 
altına alınmıştır. Söz konusu mezarlar Yunan ve Roma Dönemi nekropolü 
bilinmeyen kentin geç dönem mezar alanları kurgusu için önemli veri sun-
masının dışında kilise-mezar şapeli mimari dönüşümünün evrelerinin kro-
nolojisinin anlaşılması açısından da oldukça anlamlıdır. 

2015-2018 yılları çalışmalarında C Bölgesi, C Bölgesi doğu yamacı (Pazar 
Yeri), Ören su deposunun olduğu yükseltilerdeki mezar bulgularıyla Geç 
Antik Dönem mezar alanlarının yayılımları saptanabilmiştir. Bağlantılı ola-
rak yayılımlarındaki temel yönelimleri ise kentin dönem içerisinde değişen 
sınırları ve terk edilen alanların yeniden kullanım tasarruflarının belirlediği 
anlaşılmıştır. Böylelikle M.S. 6. yüzyıldan M.S. 13. yüzyılın başlarına kadar 
mezarların varlığı kent kontekstine paralel süreç içerisinde açıklanabilmek-
tedir. C1 kilisesinin tespitiyle beraber açığa çıkarılan mezarların, özel olarak 
dini topoğrafya içerisinde tanımı yapılabilmiştir. Bu durum kuşkusuz fonk-
siyon değişikliğiyle alakalı olmakla birlikte mezar şapeli öncesi, kilisenin 
özellikle erken dönemleri için ad sanctus gömüler problematiğini de berabe-
rinde ettirmektedir. Genel olarak, Geç Antik Dönem kent kurgusu içerisinde 
kilise-kilise öncesi C Bölgesi tanımı ve kent ile organik ilişkisi için önemli 
olan bu sorunun gelecek kazı sezonlarında araştırılmasına devam edilmesi 
hedeflenmektedir.

KORUMA ÇALIŞMALARI
Türkiye’de kültürel mirasın korunmasında karşılaşılan başlıca sorunlar-

dan birisi de çoğu kez katmanlaşmış şekilde bir arada yer alan farklı dö-
nemlere ait çeşitli nitelikteki miras değerinin, koruma çabalarının önünde 
seçmeciliğine dayanan bir engel oluşturmasıdır. Doğal ve kültürel mirasın 
korunması salt bir uzmanlık alanı ya da bununla ilgili bir bilgi ve beceri de-
ğildir. Mirasın korunması özel bir uzmanlık ve beceri olmanın ötesinde ha-
yata ilişkin doğru bir tavır, anlayış ve duruştur. Diğer bir ifadeyle “etik” ve 
“ahlak” sorunudur.
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Koruma kapsamının tayini her zaman önemli bir mesele olmuştur. Söz 
konusu meseleye ilişkin ulusal ve uluslararası düzenlemeler, kültürel ve 
doğal mirasın saptanması, korunması, teşhiri ve gelecek kuşaklara aktarımı 
konularına ilişkin kuralları düzenlemektedir. ICOMOS Arkeolojik Mirasın 
Korunması ve Yönetimi Tüzüğü arkeolojik mirasın, hassas ve yenileneme-
yen bir kültürel kaynak olduğunu belirterek, arkeolojik mirasın korunmasıy-
la ilgili arazi kullanım kararlarının planlanması ve denetlenmesi gerektiğini 
belirtir10. Avrupa Konseyi’nin kültürel mirasın korunması konusundaki 1985 
Granada ve 1992 Malta konvansiyonları da mimari ve kentsel kültür mirası 
ile arkeolojik mirasın korunması için arazi kullanım ve şehircilik planlarının 
hazırlanması gereğinden söz eder11. 

Ören / Adramytteion arkeolojik kazı ve onarım çalışmalarının başlamasıy-
la eş zamanlı olarak 2012 yılında gündeme gelen koruma çalışmaları halen 3 
ana faaliyet çerçevesinde sürdürülmektedir. Bunlar: 

• Ören / Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı ve Etkileşim-Geçiş Bölgesi 
Koruma Amaçlı İmar Planı

• Ören / Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı Arkeoloji Temalı Park «Arke-
opark» Projesi

• Ören / Adramytteion Arkeolojik Sit Alanı Arkeolojik Kazı Alanları Üst 
Örtü ve Yakın Çevre Düzenleme Projeleri

Ören: Bir Girişimcilik Öyküsü
Türkçe’de seyahatname ya da günlükler pek sık rastlanmayan yazın örnek-

lerindendir. Ne yazık ki antik Adramytteion kenti kalıntıları da yerli ya da ya-
bancı seyyah ve gözlemcilerin uzun süre pek ilgisini çekmemiştir. Bu genel 
durumun istisnalarından birisi de 1894 yılında resmi görevli olarak Burhani-
ye’ye gelen Hükümet Tabibi Şerafettin Mağmumi’nin seyahat günlüklerinde 
anlattıklarıdır. 1894 Aralık ayında Edremit’den yaylı bir arabayla iki saatte 
Burhaniye’ye ulaşan Mağmumi, Burhaniye’de bulunduğu süre içinde Belediye 
Başkanı eşliğinde bir atlı arabayla sahil kesimini gezer. O dönemde Burhani-
ye merkezinden bugünkü İskele Mahallesi’nin olduğu yere bir saatte ulaşırlar. 
Buradan da yarım saatte Ören Tepesi’ne gelirler. Mağmumi gözlemlerini şöyle 
aktarır: “Sonra yarım saat kuzeye giderek deniz kenarında ve üç tepeden ibaret 
ve yerli halkın “yapı” dedikleri eski Edremit kenti harabesini gezdik. Kale be-

10 ICOMOS, 1990.
11 Pickard, 2001.
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deni gibi duvarlara, çok büyük küplere, çanak çömlek kırıntılarına bakılınca o 
zamanlar denizin daha içerilere kadar uzandığı ve daha sonra sellerin, çayların 
dağlardan indirdiği çöküntülerle yerin dolarak denizin çekildiği anlaşılıyordu. 
Harabe arazisi ahalinin mülkiyetinde olup, birçok palamut ağacı yetiştirilmiş 
ve gereğinde inşaat için de taşları götürülmüştür. Bu kadar kazı yapıldığı hal-
de yazılı bir taş ve değerli madde çıkmamıştır. Harabe ziyareti tamamlanınca 
arabaya binerek kasabaya döndük. İskele ile kasaba arasında bir şosecik olma-
dığından yolda pek güçlük çekiliyor. Çünkü yer denizle bir düzeyde denecek 
kadar düz olduğundan gelen sular denize akmayıp birikmiş ve binlerce dö-
nüm araziyi kullanılmayan bataklık haline getirmiş”12.

Uzunca bir süre modern zamanlara ilişkin Ören’e ait anlatı ve kayıtlara 
rastlanmaz. Bu süre içinde Ören, deniz kıyısında alçak bir tepe üzerinde pa-
lamut meşelerinin altında ve antik kalıntılar arasında koyunların otladığı ıs-
sız bir kırsal olmayı sürdürecektir ta ki 1950’li yıllara kadar.

1950’lerde Ören 600 yıllık uykusundan uyanacak ve Adramytteion’dan 
beri ilk kez yeniden bir yerleşim yeri olduğunu hatırlayacaktır. 1955 yılında 
o dönemde Burhaniye’ye bağlı bir bucak merkezi olan Gömeç’in Yayaköyü’n-
de meydana gelen sel felaketi sonrası afetzedeler için Ören’de yapılan 55 afet 
evi Ören’deki modern yerleşimin ilk nüvesi olacaktır. Ancak, afetzede aileler 
buraya yerleşmez ve evleri Burhaniye Belediyesi satın alır. Aynı dönemde Yük-
sek Mimar-Kent Plancısı Abdullah Ardalı ve Mimar Nihat Güner tarafından 
1957’de bugünkü Ören için bir mevzi imar planı hazırlanır. 1960’ların başında 
kurulan bir kooperatif kanalıyla tek katlı sayfiye evleri yanı sıra gazino ve çay 
bahçeleri de inşa edilir. Kooperatif ve afet evleri daha sonra Ören’in özgün ve 
nitelikli yerleşme karakterini belirleyen örnekler olurlar. 1960 yılında Ören bir 
mahalle haline gelir. Ören’in başlangıçtaki yerleşme planına bağlı olarak plan 
disiplini içinde yapılaşması plana aykırı inşa edilen tek bir yapı dışında sonra-
ları da devam edecektir. 1960 yılında Ören bir mahalle haline gelir13. 

Böylece Ören 1960’ların başlarından itibaren yoktan var edilmiş bir sayfiye 
yerleşmesi olarak ortaya çıkar. Ören’inin bir yerleşme olarak oluşması, büyük 
ölçüde 1954–1960 yılları arasında Burhaniye’de Kaymakamlık yapan Hüseyin 
Öğütcen ile 1955–1960 arasında Burhaniye Belediye Başkanlığı yapmış olan 
Avni Meço’nun kişisel düşünce, girişim ve çabalarıyla ortaya çıkan ve Türki-
ye’de benzerine kolay rastlanmayacak bir kent inşası girişimi örneği oluşturur. 

12 Mağmumi, 2008: 136.
13 Öğütcen, 1990: 39-49.
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Ören İçin Bir Plan: Adramytteion / Ören Arkeolojik Sit Alanı Koruma Amaçlı 
İmar Planı 

Adramytteion yerleşme alanı Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma 
Kurulu’nun 1989 ve 1990 yıllarındaki kararlarıyla 2. ve 1. derece “arkeolojik 
sit alanı” ve “doğal sit alanı” ilan edilmiştir. 1990 yılındaki sit kararı ardından 
Ören için bir koruma amaçlı imar planı yapımı zorunluluğu ortaya çıkmasına 
ve o dönem bu yöndeki girişimlere rağmen, planın hazırlanması ancak 2012 
yılında Adramytteion arkeolojik kazı ve onarım çalışmalarının başlamasıyla 
gündeme gelecek ve Adramytteion kazı ekibi tarafından gerçekleştirilecektir.

Tablo 1: Ören, Adramytteion Arkeolojik Sit Alanlarının Yüzölçümleri14

1. Derece arkeolojik sit alanı 7,19 ha.
2. Derece arkeolojik sit alanı 39,02 ha.
Toplam arkeolojik sit alanı 46,21ha.
Etkilenme/Geçiş bölgesi 61,24 ha.
TOPLAM PLANLAMA ALANI 107,45 ha.

Şehir planları (imar planları) yerel kalkınma ve iktisadi, toplumsal, kül-
türel gelişme için de araç ve fırsat olabilir. Ören Adramytteion Arkeolojik Sit 
Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı yöredeki doğal ve kültürel miras değer-
lerinin korunması yanı sıra yerel kalkınma ve gelişmeye katkıda bulunma 
amacıyla da hazırlanmıştır. 

Adramytteion/Ören Arkeolojik Koruma Amaçlı İmar Planı kültür mirası-
nın değerini yaşıyla ilişkilendirmeyen bir anlayışla hazırlanmıştır. Kültürel 
mirasın değerini sadece yaşıyla ilişkilendirerek belirlemek oldukça sık rast-
lanılan bir koruma anlayışıdır. Buna göre daha eski olan daha değerli kabul 
edilir. Oysa kültür mirasının değeri yaşıyla ilgili olmadığı gibi her eski olan 
da kendiliğinden ve mutlaka bir değer kazanmaz. Kültür mirasının değeri 
estetik özellikleri, taşıdığı bilgi miktarı ve bu bilginin nadirliğiyle ilişkilidir. 

Doğal ve kültürel miras değerlerinin korunması gerekliliğinin öncelikli 
ve temel amacı ve varoluş nedeni “bilginin korunmasıdır”. Ören/Adramyt-
teion Koruma Amaçlı İmar Planı’nda bilgi temelli bir koruma anlayışı be-
nimsenmiştir. Miras değerlerinin korunmasının öncelik bilginin korunması 
olmalıdır. Bilginin korunması ise, ancak tam anlamıyla bilginin ait olduğu, 

14 Akbulut, 2013: 57.
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o bilginin taşıyıcısı olan nesnenin korunması ile mümkündür böylece, nesne 
korunduğu ölçüde, nesneye ait bilgi de korunmuş olacaktır. Kültür mirası 
için seçmeci bir yaklaşım söz konusu olamaz. Bu koruma anlayışına uygun 
olarak plan kararlarında da seçmeci bir yaklaşımdan kaçınılmıştır. 

Kültürel mirasın korunması konusunda dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de temel referanslardan birisi 1964 Venedik Tüzüğü’dür. Venedik Tüzü-
ğü’nün Türkiye’deki ilk etkileri olarak anıtsal yapıların tespit ve tescil işlem-
leri ancak 1970’lerden sonra olmuştur. Tarihi anıtların tek başlarına değil de 
çevreleri ile beraber düşünülmesi ve “Sit” anlayışı 1970’lerde olgunlaşmaya 
başlamıştır. Zira, Venedik Tüzüğü’nün 1. Maddesi tarihi anıt kavramını gele-
neksel anıtsallık anlayışından ayırarak şöyle tanımlamıştır: “Tarihi anıt kav-
ramı sadece bir mimari eseri içine almaz, bunun yanında belli bir uygarlığın, 
önemli bir gelişmenin, tarihi bir olayın tanıklığını yapan kentsel ya da kırsal 
bir yerleşmeyi de kapsar. Bu kavram yalnız büyük sanat eserlerini değil, ayrı-
ca zamanla kültürel anlam kazanmış daha basit eserleri de kapsamaktadır”. 
Planın amaçları doğrultusunda Venedik Tüzüğü’nün “kültür mirası tüm dö-
nemlere ait izleriyle bir bütündür” ilkesine de sadık kalınarak, bütüncül ve 
seçmeci olmayan, kapsayıcı bir koruma ilkesi ve yaklaşımı benimsenmiş ve 
koruma amaçlı imar planı ilkeleri şöyle belirlenmiştir:

1. Tarihsel ve yerel bilgi ile kültür mirasının korunması, paylaşılması, de-
ğere konması

2. Yaşayan arkeolojik ve kültürel miras
3. Kültürel mirasın bütünlüğü ve sürekliliği
4. Yerele özgü çözümler
Ören Mahallesi büyük ölçüde arkeolojik sit alanı olmasına ve halihazırda 

burada Adramytteion Antik Kenti kazıları sürdürülmesine karşın, arkeolojik 
varlıklar Ören’in sahip olduğu tek kültürel ya da doğal miras değeri değildir. 
Ören, koruma amaçlı imar planı ile hepsini kapsayan bir koruma anlayışının 
benimsendiği çeşitli kültürel ve doğal miras değerlerine sahiptir. Bunlar;

• 1-Adramytteion antik kentine ait arkeolojik eserler;
• Ören Kooperatif Sayfiye Evleri ve Seylap Evleri;
• Ören Tepe ve yakın çevresinin doğal bitki örtüsünün önemli bir parçası 

olarak palamut meşesi ağaçları ve sincaplar; 
• Ören’de 1960’lardan sonra yapılaşma süreci içinde oluşturulmuş ağaç-

landırma ve yeşil doku;
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• Ören’in yoğun yeşil dokuyla bütünleşmiş ve gerek denizden gerek kara 
yönünden son derece belirgin silueti; 

• Ören sahili ve kumsalı15

Halihazırda bir sayfiye beldesi olan Ören’in aynı zamanda kazıların de-
vam ettiği bir arkeolojik sit alanı olması özgün yanlarından birini oluştur-
maktadır. Plan genel olarak Ören’in bu özelliği çerçevesinde biçimlenmiştir. 
Adramytteion/Ören Koruma Amaçlı İmar Planı arkeolojik kazıların devamı, 
kazı ve araştırma alanları ile arkeolojik buluntular başta olmak üzere, miras 
değeri olarak belirlenmiş tüm kültürel ve doğal miras ögelerinin koruma al-
tına alınması yanı sıra çevre standartlarının yükseltilerek yerleşmedeki mev-
cut yaşamın devamının sağlanmasını amaçlamıştır. Diğer bir deyişle plan ge-
rek arkeolojik araştırmalar ve kültür mirasının, gerekse yerleşmedeki mevcut 
yaşamın sürekliliğini yani sürdürülebilirliğini amaç edinmiştir. Buna göre, 
koruma planının amaçları şöyle belirlenmiştir:

1. Arkeoloji kazı, kazı alanları ve buluntuların kültürel miras olarak plan 
kapsamında koruma altına alınması, arkeolojik miras ve mevcut yaşa-
mın birlikteliği konusunda korunması gereken değerleri çevresinden 
ve yaşamdan soyutlayan Türkiye’deki kimi uygulamalardan farklılaşan 
bir örnek geliştirilmesi.

2. Ören’deki mevcut nitelikli yerleşme y apısı ve sayfiye yaşamının stan-
dartlarının yükseltilerek sürdürülebilirliğinin sağlanması,

3. Ören’deki Ören Kooperatif Sayfiye Evleri ve Seylap Evleri, palamut me-
şesi ağaçları, yerleşmedeki ağaçlandırılmış yeşil doku, yerleşme silüeti 
ile sahildeki kumsalın koruma altına alınması,

4. Ören’in genel fiziksel çevre standartlarının özgün nitelikli tasarım ve 
imar uygulamalarıyla iyileştirilmesi, mevcut altyapı eksikliklerinin gi-
derilmesi,

5. Ören’in tekrar Türkiye’de tanınmış bir sayfiye beldesi ve cazibe merkezi 
haline getirilmesi,

6. Ören’in güneş ve deniz turizmi dışında bir eğitim-kültür-sanat ve bilim 
turizmi merkezi olarak yeniden tanımlanması ve gelecekteki başlıca ka-
rakter, işlev ve gelişmesinin bu yönde desteklenmesi 

Koruma amaçlı imar planının koruma anlayışı, koruma ilkeleri ve amaç-
ları doğrultusunda geliştirilen özgün plan kararları arasında başlıcaların-

15 Günal, Balcı, Akbulut, Başlık, Özgen, Kutlutan, Karakulak, 2014: 4.
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dan birisi de “arkeoloji ve sanat atölyeleri” işlevidir. “Seylap Evleri” olarak 
da bilinen ve mülkiyeti Burhaniye Belediyesi’ne ait olan afet evlerinden bir 
kısmı koruma planında mevcut yapı ve yerleşme dokusu korunarak, başta 
arkeoloji, tarih, sanat ve tasarım alanlarında bilim, kültür ve sanat etkinlik-
lerine yönelik hizmetler için “arkeoloji atölyeleri ve sanat atölyeleri” olarak 
ayrılmıştır. Yıl boyu sürecek eğitim, araştırma, toplantı, sergileme vb. faali-
yetlere ev sahipliği yapması öngörülen “arkeoloji atölyeleri ve sanat atölyele-
ri” Adramytteion arkeolojik kazı ve onarım çalışmalarının Ören’in mekânsal 
planlama, tasarım ve düzenlemesine yansıyan başlıca sonuçlarından biridir. 
Bu yönüyle yerleşme alanlarında yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma faa-
liyetlerinin mevcut yerleşme ve buradaki yaşamla kurması gereken ilişki ve 
diyalog açısından da esinlenilebilecek bir örneğini oluşturmaktadır. 

Ören / Adramytteion Arkeoloji Parkı “Arkeopark”
Arkeopark, “ismiyle müsemma” arkeoloji temalı ve rekreatif amaçlı bir 

açık alan yani park düzenlemesi diğer bir deyişle temalı bir parktır. “Arke-
opark”ın gerek rekreatif işlevi yani bir park özelliği, gerekse de arkeolojiyle 
ilişkisi her iki yönden de ele alınmasını gerekli kılmaktadır. 

Arkeoloji parkları müzelerin kapalı, güvenlikli ve geleneksel olarak dura-
ğan sergileme ortamlarını bütünüyle ikame etmeye yönelik olmasa da müze-
lere alternatif bir sergileme ve bilgilenme ortamı sunmaktadır. Arkeoparklar 
arkeolojik bilginin aktarım ve sunumunda müzeleri ikame etmeye yönelik 
yeni bir yol ve yöntem değildir. Ancak, müzeleri destekleyici şekilde, buna 
alternatif bir ortam ve araç olarak görülmelidir. Dünya örneklerinde de ben-
zer bir gelişme çizgisi görülebilmektedir16. 

Arkeoparklar öncelikle müzelerin kapalı mekan ve ortamlarından fark-
lılaşan bir açık alan düzenlemesidir. Arkeolojik eser ve bilginin sadece açık 
alanda sergilenmesi arkeopark tanımı için yeterli değildir. Bunun yanı sıra 
açık alan, rekreatif amaç ve işlevlerle de düzenlenmiş ve donatılmış olmalı 
ve arkeolojik eser bu ortamda sunulmalıdır. 

Ören / Adramytteion arkeoloji parkı kararı ve tasarımı üç temel ilkeye da-
yanmaktadır. Bunlar: 

• Mekan ve yaşam kalitesini artırmak,
• Kültürel zenginlik,
• Kültür ve doğaya sahip çıkmak, korumak, sürdürülmesini sağlamak,

16 Tichý, 2017.
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Ören / Adramytteion arkeoloji parkı programı genel olarak şu temaları ve 
işlevleri içermektedir:

Arkeopark
• Adramytteion antik kenti ve Edremit Körfezi Çevresi Tarihi Bilgi Mer-

kezi.
• Açık ve kapalı sergi alanları.
• Antik Dönem kentleri ve yaşam tarzları.
• Antik Dönem kent yaşamı örnekleri.
• Antik Dönem yemekleri.
• Antik Dönem eğlenceleri-oyunları.
• Antik Dönemde kullanılan araç ve gereçler.
• Konser ve tiyatro alanı.,

Rekreatif Park
• Doğa ile birliktelik. 
• Palamut ve çam ağaçları içinde oturma ve dinlenme alanları.
• Deniz, kum ve güneş ile manzara noktaları.
• Yeme -içme mekanları.
Arkeoloji Parkı tasarımında içerik ve biçimsel olarak olabildiğince az mü-

dahale ile içerik ve sunum zenginliği ile kullanım ve erişim kolaylığını öne 
çıkaran bir minimalist tasarım anlayış benimsenmiştir. Buna göre tasarım il-
keleri şöyle belirlenmiştir

• Kültürel mirasın korunması.
• Kimlik ve karakter ögelerinin değerlendirilmesi.
• Mevcut peyzaj ve yeşil dokunun korunması.
• Değer yaratma.
• Erişilebilirlik düzayaklılık.
• Odak yaratma.
• Kolay ve az maliyetle uygulanabilirlik.
• Bakım onarım kolaylığı.
• Dayanıklılık.
• İçerik ve işlev çeşitliliği.
• Antik ve Modern Dönem yerleşme İZ’lerinden yararlanma.



..............................................................................................................  475

• Izgara plan anlayışı.
• Gündelik hayat alışkanlıklarına uygunluk. 
• Yönlendiricilik.

Arkeolojik Kazı Alanları Üst Örtü ve Yakın Çevre Düzenleme Projeleri
Adramytteion arkeolojik kazı ve onarım çalışmalarının Ören Meydanı’n-

da yer alan Geç Bizans Dönemi depo yapısının yer aldığı A ve yine çok evreli 
Geç Bizans Dönemi konut yapısının olduğu D bölgelerinde tamamlanması 
ardından bu alanlar tel çit ile emniyet altına alınarak, bahsi geçen alanlar 
için üst örtü ve yakın çevre düzenleme projeleri hazırlanmıştır. Bu alanlar 
için hazırlanan projeler sadece mevcut arkeolojik buluntuların hava koşulla-
rından etkilenmesini önlemek için değil aynı zamanda yerleşme içinde geç-
mişe açılan bir pencere olarak düşünülen kazı alanlarının estetik açıdan da 
yerleşmeye değer katacak şekilde düzenlenmesini amaçlamış ve bu şekilde 
ele alınmışlardır. Ancak, bu yaklaşımın ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge 
Kurulu’nda aynı heyecan ve anlayışla karşılanmış olduğunu söylemek müm-
kün olmamıştır. 
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Resim 1:  Kilise / Mezar şapeli - C1K açması.

Resim 2: Kilise / Mezar şapeli - C1K açması pithos bulunduğu alan.

Resim 3: Kilise / Mezar şapeli - C1K açması duvar sırası.
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Resim 4: Kilise / Mezar şapeli - C1K açması duvar sıraları ve mekan.

Resim 5: Kilise / Mezar şapeli - C1K açması kuzey duvarı.
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Resim 6: Kilise / Mezar Şapeli - C1K açması zemin düzenlemesi.

Resim 7: Adramy  eion’un yer aldığı günümüz Ören sayfi ye yerleşmesi ve Ören /
Adramy  eion Arkeoloji Parkı sınırları.
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Resim 8: Ören / Adramy eion Arkeolojik Sit Alanı 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı 
Uygulama İmar Planı.
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Resim 9: Ören / Adramy eion Arkeoloji Parkı vaziyet planı (Akbulut, M. R., Başlık, S., 
Erkek, C.; 2017).
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Resim 10: Ören / Adramy eion Arkeoloji Parkı Ören Meydanı’nda A Bölgesi üst örtüsü 
ve açık sergileme alanları ve kumsala inen merdivenlerin kumsal yönünden 
görünüşü  (Akbulut, M. R., Başlık, S., Erkek, C.; 2017).

Resim 11: Ören / Adramy eion Arkeoloji Parkı Çarşı alanından Ören Meydanı’na giriş 
(Akbulut, M. R., Başlık, S., Erkek, C.; 2017).
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Resim 12: Ören / Adramy eion Arkeoloji Parkı A Bölgesi kazı alanı üst örtüsü (Kutlutan, 
R.; 2017).

Resim 13: Ören / Adramy eion Arkeoloji Parkı A Bölgesi kazı alanı üst örtüsü (Kutlutan, 
R.; 2017). 
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SİDE 2018 YILI ÇALIŞMALARI

Hüseyin Sabri ALANYALI*
Serap ERKOÇ

Side Antik kentinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile T.C. Anadolu Üni-
versitesi adına başkanlığım altında 9 Temmuz - 14 Eylül 2018 tarihleri ara-
sında kazı ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bakanlık temsilcisi 
olarak T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Diyarbakır Arkeoloji Müzesi uzman-
larından Mehmet Eneze katılmıştır. 2018 kazı sezonunda M Yapısı ve çevresi, 
M Yapısının kuzeybatısına uzanan cadde ile doğu kapısı ve kara surlarında 
arkeolojik kazı ve belgeleme, Piskoposluk Sarayı, P Tapınağı ve Vespasianus 
Anıtı’nda mimari belgeleme ve de Side Müzesi’ndeki Roma İmparatorluk 
Dönemine tarihlendirilen ideal heykellerin katalog ve fotoğraflama çalışma-
ları yapılmıştır. 

1. M YAPISI VE ÇEVRESİ 
Feriştah SOYKAL-ALANYALI

Volkan ÖZTEKİN

1.1. Güney Stoa ve Arkasındaki A Mekânı
Hamamın tepidariumu olarak düşünülen III numaralı mekânın önü ile gü-

ney stoanın arka duvarı arasında yer alan ve tarafımızdan “A Mekânı” olarak 
isimlendirilen alanda Sond. 1a-e/18 ve Sond. 2/18 olmak üzere toplam 2 son-
daj açılmıştır (Resim 1; Çizim: 1). Bu sondajlar, hamam ve hemen önündeki 
kuyunun (sarnıç) M.S. 1. yüzyıl içinde yapılmış olduğuna (I. Evre) işaret et-
mektedir. 

A Mekânı için ise, M.S. 2. yüzyılın I. çeyreği terminus post quemdir (II. Evre). 
İlk kez mermer kaplama levhaları ile düzenlenmiş ve ilk mozaik kaplama (?) 
bu tarihte döşenmiş olmalıdır. Güney stoa bir sebeple M.S. geç 2. yüzyıl/erken 
3. yüzyıl da (III. Evre), yeniden inşa ediliyor ve bu dönemde giyimli kadın ve 

* Prof. Dr. Hüseyin Sabri ALANYALI, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Eskişehir/TÜRKİYE. hsalanyali@anadolu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Serap ERKOÇ, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Eskişe-
hir/TÜRKİYE. seraperkoc@anadolu.edu.tr
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erkek heykelleri nişlerin içine yerleştirilmiş olmalıdır. M.S. geç 4. yüzyıl/erken 
5. yüzyılda (IV. Evre), güney stoanın arka duvarının mermer levhalarla, ze-
minin ise mozaikle kaplandığını ele geçirilen yazıtlardan öğreniyoruz. Güney 
stoada nişlerin içinde yer alan erken 3. yüzyıl heykellerinden bazılarının başla-
rı portre olarak yenileniyor. A Mekânına bu dönemde yeni mozaikler döşeni-
yor. Doğu duvarı içindeki hamama ait kemer açıklığına, iki niş yerleştiriliyor. 

M.S. 5. yüzyılın II. yarısında (V. Evre), (I. Leo Dönemi MS 457-474 terminus 
post quem), A Mekânı kuzeye, esasen stoanın arka duvarına kadar genişletili-
yor ve zemini düzensiz kırık mermer levhalarla kaplanıyor. Mekânın içinde-
ki mozaik zemin ise ince bir harç tabakası ile tesviye edilerek tamir edilmiştir. 

M.S. 7. yüzyılın I. yarısında ise (VI. Evre), A Mekânının tamamen bir yan-
gınla yıkıldığı ancak, bu yıkımın sur inşasından hemen önce olduğu açıkça 
görülmektedir. Çünkü bu alandaki mimari elemanlar sökülüp taşınmadan 
günümüze ulaşmayı başarmıştır. 

1.2. Batı Stoa Arkası-Attius Philippus Suru I Numaralı Sur Bedeni Önü
Bu alanda, 2014 (Sond. 4/14) ile 2016 (Sond. 1a-d/16) yıllarında çalışmalar 

yürütülmüş ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 2014 yılı çalışmaları “Attius Phi-
lippus Suru”, 2016 yılı çalışmaları ise “M Yapısı batı stoa çalışmaları” kapsamın-
da yürütülmüştür. 2016 yılında bu çalışmaların sonuçları bir araya getirilmiş, 
APS’dan tetra portikusa kadar uzanan alan bir kesit üzerinde birleştirilmiştir. 

2018 yılındaki çalışmalarla, batı stoa ile Attius Philippus Suru arasında 
görülen ikisi stoaya dik, biri paralel uzanan duvarların ne amaçla buraya ko-
numlandırıldıklarını ve bunların stoa ve surla olan ilişkilerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Bu amaçla, söz konusu alanda toplam 3 sondaj (Sond. 1a-b, 2 ve 
3/18) açılmıştır (Resim: 1). Bu sondajlarla, Attius Philippus Suru’nun I numara-
lı sur bedeninin bu alanda daha önceden mevcut, eski duvarların üzerine inşa 
edildiği görülmüştür. Ayrıca, bu alanda M.S. 50 yılından, M.S. 7. yüzyılın orta-
sına kadar uzanan ve yaklaşık 700 yıllık döneme ışık tutan, 5 farklı yapı evresi 
tespit edilmiş ve Side şehirciliği üzerine önemli bilgilere ulaşılmıştır.

1.3. Seramiklerin Değerlendirilmesi 
Dilek ŞEN

Sondajlarda ele geçirilen seramik buluntular arasında Geç Antik (M.S. 4.-
7. yy.), Orta Roma (M.S. 2.-4. yy.) ve Erken Roma/Geç Helenistik (M.Ö. 1.- 
M.S. 1. yy. başı) dönemlerine tarihlenen formlar yer alır. 
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Geç Antik Dönem seramikleri arasında LRD (Late Roman D=Geç Roma D) 
grubu kırmızı astarlı seramikler ağırlıktadır. Formlar arasında LRD 9C, LRD 
8 gibi MS 6. yy sonu-7. yy. başı örneklerine rastlamak mümkündür. Kırmızı 
astarlı seramiklerin yanı sıra az sayıda Kilikia kökenli LRA1 ile Kuzey Afrika 
kökenli Keay 35 tipinde amphora ağız parçaları ile günlük kullanım kaplarına 
ait parçalar saptanmıştır (Çizim 2: 1-7).

Orta Roma Dönemine tarihlenebilen seramikler arasında Doğu Sigillata D 
grubu ince seramik parçaları önemli bir yer tutmaktadır. M.S. 1. yy. başında 
da kullanım gören Atlante P10 formunun yanı sıra, ağırlıklı M.S. 2. yy. ilk ya-
rısına tarihlendirilen Atlante 29, P30 ve P40 formları ile M.S. 2.-4. yy. arasına 
tarihlendirilen Sagalassos kırmızı astarlı seramik parçaları da dikkat çeken 
buluntulardır. Kilikia menşeili “pinched handle” (=Zemer 41=Agora M239/
G199) amphora parçaları, M.S. 2.-4. yy. ilk yarısı arasında kullanım gören ticari 
seramiklerdir (Çizim 2: 8-23).

Erken Roma/Geç Helenistik (M.Ö. 1.- M.S. 1. yy.) dönemlerine ait homojen 
katman, batı stoanın alt seviyelerinde ele geçirilmiştir. Buluntular arasında, 
Doğu Sigillata A grubu seramiklerine ait kâse ve tabak parçaları ile “Pompei 
kırmızısı” tava parçası dikkat çekicidir (Çizim 2: 24-28).

1.4. Nümizmatik Çalışmaları 
Ahmet Tolga TEK

Tuğba YILMAZ
2018 sezonunda, tamamı bronz, 284 adet sikke ele geçirilmiştir. Bu sik-

kelerden 10 tanesi, Side, Selge ve Lykia Birliği adına basılmış Hellenistik 
Dönem örnekleridir. Magydos, Perge ve Side’ye ait 4 sikke Roma İmpara-
torluk Dönemi şehir sikkesidir. Buluntuların en önemli kısmı 240 sikke ile 
Geç Roma Dönemine aittir. 7 tane tekil, 16 tanesi define halinde toplam 23 
Bizans sikkesi bulunmuştur. 7 sikkenin dönemi, korozyon nedeniyle tespit 
edilememiştir.

2. SİDE PİSKOPOSLUK BÖLGESİ / PİSKOPOSLUK SARAYI 
Andreas PÜLZ

Elke PROFANT
A. M. Mansel tarafından daha önce açığa çıkarılmış olan Piskoposluk 

Sarayı’nın güney kesimindeki Katedral/Piskoposluk Kilisesi’nin doküman-
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tasyonu tamamlanmıştı. 2018 yılında piskoposun özel yaşamına ait sarayın 
batısında ve devamındaki alanda araştırmalara yoğunlaşılmıştır.

Burada yer alan insula (parsel adası) kuzey-güney yönünde 44 m., do-
ğu-batı yönünde 70 m. uzunluğundadır. Insula, dört kenarından da küçük 
yollar ile sınırlandırılmıştır. Doğuda 3-5 m. genişliğinde koridor şeklinde 
bir yol yer alır. Bu yol ile hamam yapısı, konut odaları, trinkonç ve peristyli 
yapıların bulunduğu önemli bir alana ulaşılmaktadır. Kuzeyde aynı şekilde 
dar bir cadde yer alır. Bu cadde, piskoposun konutundan agoraya bağlantıyı 
sağlamaktadır. Bu caddenin de genişliği 3 ila 5 m. arasında değişmektedir. 
Insulanın güney sınırını maksimum 4 m. genişlikteki yol oluşturmaktadır. Bu 
caddenin doğu ve batı ucunda bir kapı veya anıtsal giriş niteliği taşıyan bir 
geçiş yapısı bulunmaktadır. Insula genelinde birçok yapıyı içermektedir. Fa-
kat bu yapı stokuna şimdiye kadar yapılan yayınlarda hiç değinilmemiş ve 
şehir planın da böyle bir yapı topluluğu yer almamıştır. 

Insulanın kuzeydoğu köşesinde kubbeli bir kiliseye ait kalıntı yer alır (Çi-
zim 3: A). Orta aksta ortaçağda Erken Bizans Dönemine tarihlenen büyük bir 
Kilise inşa edilmiştir. Insulanın güneydoğu kesiminde büyük bir kompleks 
yapı daha yer almaktadır (Çizim 3: B). 

Batıda yaklaşık 23x 23 m. genişlikteki bir alanda yıkıntılar içerisinde çok 
sayıda sütun gövdesine, sütun kaidesine ve sütun başlığına rastlanmaktadır. 
Buluntular bu alanda portiklere sahip bir avlu (atrium/peristyl) yer aldığını 
kanıtlamaktadır (Çizim 3: C). Batıda güneydeki koridora bitişik iki merkezi 
bina yerleştirilmiştir. Son olarak dikkati çeken nokta bu koridorun güneyine 
yerleştirilmiş olan oda yapıları görülmektedir (Çizim 3: G). Bu yapı grubun-
da yer alan 4,3 m. derinlikteki apsisli oda, kuzeye doğru açılmaktadır. Büyük 
bir olasılıkla yukarıda sözü edilen avluya (C) birleşmektedir.

Insulanın batı kesiminde çok sayıda odaya yer verilmiştir. Bunların büyük 
bir kısmı yeni şehir planına aktarılmıştır. Odalar grubu içerisinde güney so-
kağa direk açılan kare planlı iki oda dikkati çekmektedir. Bu odaların iç köşe-
leri apsis şeklinde yuvarlatılmıştır (Çizim 3: D). Bu odalar önceki yayınlarda 
martyrion olarak isimlendirilmiştir.

Kuzeyde yer alan odalar grubunun fonksiyonları hakkında bir yorum 
yapmak şimdilik mümkün değildir (Çizim 3: E). Bu odaların yapısal oluşu-
mu incelendiğinde birçok evre tespit edilebilmektedir. Küçük bir odadaki 
batıya doğru yönlendirilen apsisin ikincil bir yapı evresinde inşa edilmiş ol-
duğu kesindir. 
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Kuzey sokak boyunca uzunlamasına inşa edilmiş (29x8,5 m.) çok büyük 
bir salon bulunur. Bu salona (Çizim 3: F) batıda kare planlı bir ekleme yapıl-
mıştır ve 6,8 m. genişliğinde apsisi mevcuttur. Apsis duvarı köşelerde apsis 
yarım kubbesinin başlangıcına kadar koruna gelmiştir. Apsise yerleştirilmiş 
olan pencereler ne yazık ki günümüze kadar ulaşmamıştır. Salona güney du-
varında yer alan birçok kapıdan giriş yapılabilmektedir. Kuzeyden sokağa 
doğrudan açılan bir kapısı bulunmaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucunda tümüyle incelenmiş olan insula içerisinde 
yer alan yapılaşma Piskoposluk Sarayı’nın bir devamı olduğunu göstermek-
tedir. Kalıntıların incelenmesi sonucunda burada yer alan binaların işlevleri 
hakkında değerlendirme yapılması gerekmektedir.

3. DOĞU KAPISI VE KARA SURLARI 
Ute LOHNER-URBAN

Matthias GREBIEN
Side savunma sistemi: Kara surları, deniz surları ile karadan girişi sağ-

layan iki kapı, ana giriş kapısı ve doğu kapısından oluşmaktadır. Side antik 
kentine ait tüm savunma sisteminin bugüne kadar yapılan yayınlarda Hele-
nistik Dönemde inşa edildiği ve daha sonraki dönemde yapılan eklemeler ve 
yenilemeler ile bugünkü şekline kavuştuğu söylenmektedir. Son yıllarda ar-
keolojik kazılar, yoğun olarak Doğu Kapısı’nda gerçekleşmiştir. Bu çalışma-
lar sırasında halen Helenistik Döneme ait bir tarihleme tespit edilememiştir. 
Doğu Kapısı sondajlarının stratigrafisinde en erken tarih olan Augustus Dö-
neminin elde edilmesi yapının en erken Augustus Döneminde inşa edilmeye 
başlandığını göstermektedir.

2018 yılı çalışmalarında Doğu Kapısı ve kara surlarına yoğunlaşılmış, ya-
pının inşaat ana evreleri, stratigrafisi ve kronolojisi ile ilgili açık kalan soru-
ların cevaplanılmasına çalışılmıştır. Bu doğrultuda Doğu Kapısı’nın stratig-
rafik verilerini en iyi şekilde elde etmek için kapının ana girişinin yakınında 
Kara surunun önünde bir sondaj açılması planlanmıştır1. Doğu Kapısı’nda 

1 Kara Surunun toplam uzunluğu 500 m’dir ve 10 kurtin ile 12 adet korunaklı kuleye sahiptir. Duvar, 
şehrin kuzeydoğu sınırını oluşturmakta ve farklı mazgallara rağmen çok tutarlı görünmektedir. 
Duvar, Ana kapı ve Doğu kapısı olmak üzere iki geçiş yolu ile kesintiye uğramıştır. Duvar, Ana 
kapıda bir kırılma oluşturur fakat Ana kapıdan Doğu kapısına doğru, düz bir çizgide ilerler. Böy-
lece Kara suru, ara bir duvar ile şehir ana giriş kapısının kulesine iyi bir şekilde bütünleşir. Ana 
kapının kuzey kısmı yoğun şekilde bitkiler tarafından gizlenmiştir. Fakat, ulaşılması çok zor olsa 
da güneyde ana kapının devamına giden bölümün oldukça iyi bir şekilde korunduğu gözlemle-
nebilmektedir. Kurtin 6’dan, kule 8’e kadar olan bölümde, yaklaşık 150 m uzunluğunda 3 farklı 
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ise yayına yönelik yoğun bir ölçüm ve dokümantasyon çalışması yapılmış, 
structure from motion (SMF) tekniğinde kapının ve duvarların detaylı belge-
lenmesi gerçekleştirilmiştir.

Kara surunun önündeki Sondaj (I/18), 5. kurtinin 4. kemeri altındadır. 
3x2,4 m. boyutlarındaki sondaj, kemer duvarının kuzeyinde öne doğru çı-
kan kemerin altındaki ikinci bir kemer başlangıcına denk getirilmiştir (Resim 
2). Böylece sur bedeni ile kemer duvarının birleşimi anlaşılabilecek, kemer 
yüksekliği ve birinci evre zemin seviyesi de tespit edilebilecektir. Ayrıca ele 
geçirilen buluntular sayesinde tarih önerileri getirebilecek, bunun sonucun-
da tipolojik yöntemle surun kullanım evreleri hakkında bir bilgiye sahip olu-
nabilecektir.

Kazı çalışmaları, 8,560 m.de başlamış, burada modern çağlara ait steril 
olmayan karışık tabaka kazılarak kaldırılmıştır. Bunun hemen altında gü-
ney kısımda kireçtaşı blok taşlara rastlanılmıştır. Bu taşlar, yaklaşık 0,60 m. 
genişliğinde düzensiz yerleştirilmiş bir duvara aittir duvarın üzerinde yer 
alan taban seviyesi duvarın işlevini sonlandırmıştır. LRD seramik parçala-
rının yanı sıra Mauricius Tiberius’a ait bir Bizans sikkesi, tabanı 6. yüzyılın 
sonu 7. yüzyılın başına tarihlemektedir. Bu duvar, duvar üzerinde yer alan 
hatıl delikleri ile birleşmektedir. Belki de destek için geç dönemde eklenmiş 
olmalıdır. 

Sondajın batı kenarı boyunca profilde (7,870 m.) pişmiş toprak bir boru 
hattı açığa çıkarılmıştır. 

7,523 m.de (SE05) ise küçük ateş çukurları olarak yorumlanabilen siyah 
renkte yangın tabakasına rastlanılmıştır. SE08’de (7,283 m.) iyi korunmuş iki 
adet amphora ele geçirilmiştir. Akabinde karışık bir tabaka, devamında sıkış-
tırılmış topraktan oluşan ince bir taban seviyesi (6,377 m.) bulunmuştur. Bu 
taban, tüm alanı kaplamaktadır. Tabanın altında oldukça yoğun bir kültür 
tabakası SE 16 (6,338 m.) yer almaktadır. Bu tabakadan kabartmalı bir kaba 
ait parçalar ele geçirilmiştir. SE 16’nın altında, kerpiç bir taban (5,569 m.) tes-
pit edilmiştir. Tabanın altında tümüyle kırık taş ve dere taşlarının bulundu-
ğu, seramiğin az olduğu bir tabaka (5,497 m.) yer alır. Bunu, altında hemen 

mazgal, günümüze kadar korunagelmiştir. Kule 8’den Doğu kapısına kadar olan bölüm ise, deniz 
kumu altında kalmaktadır, ancak buradaki duvar uzantısı ve özellikle de kulelerin konumu açıkça 
görülebilmektedir. Kara Suru ile Doğu Kapısı arasındaki bağlantı, üst burç bölgesine kadar iyi bir 
şekilde korunmuş olup, bu noktadan sonra üst kısma ait inşa şekli ile ilgili herhangi bir bilgi elde 
etmek mümkün değildir. Doğu Kapısı’ndaki kazıların sonuçları Kara Suru’nun tarihine dair her-
hangi bir sonuç vermediğinden, yapılmak istenilen Sondaj karakteristik bir yerde planlanmıştır.
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hemen çok az miktarda seramik içeren neredeyse homojen bir kum yapısına 
sahip tabaka (5,248 m.) izler. 4,684 m.ye gelindiğinde kum ve kum içine karış-
mış dere taşı ile konglomera parçalarına rastlanılmıştır. Bir sonraki tabakada 
ise (3,720 m.) kültürel bir kalıntıya rastlanmamıştır. Sondajın çok derinleşme-
sinden dolayı kazı çalışmalarına son verilmiştir.

Sondaj I/18’in stratigrafik buluntuları iki kullanım dönemini yansıtmak-
tadır: Küçük çakıl taşlarının üzerine sağlam bir şekilde oturtulmuş taban, 
yapılaşma zemini olarak 5,569 m. yüksekliğini vermektedir. Bunun üzerinde 
yoğun bir dolgu tabakasına sahip katmanda (SE 16) çok sayıda 1. yüzyıldan 
2./3. yüzyıla kadar tarihlenen seramik buluntusu tespit edilmiştir. Bu taban, 
surun kullanım dönemi ile çağdaştır. Bunun üzerindeki tabaka da, aynı bu-
luntu grubuna sahip olduğundan, aynı tarihi vermektedir. 

Buluntular, günümüzde yapılan araştırmalar ışığında M.S. 2. yüzyıla ta-
rihlenmektedir. Aynı zamanda M.S. 2. ve M.S. 3. yüzyılda yo ğun olarak kul-
lanılmıştır. Augustus ve Tiberius dönemlerine tarihlenen Kıbrıs sigilataları, 
buluntular içerisinde yer almamaktadır. Doğu sigilataları genelde son kat-
manlarda ele geçirilmiştir. Belli bir tabakayla ne yazık ki bütünleştirileme-
miştir. Tarihleme için belirleyici olan, Kıbrıs TS-Form EAA P40’ın vermiş ol-
duğu tarih M.S. 2./3. yüzyıl önerilebilmektedir. Bu formun parçaları, Sondaj 
I/18’in tüm katmanlarında sayısız bir şekilde ele geçirilmiştir. 6./7. yüzyılda 
bir çatı kirişine sahip (duvarda izlenebilmektedir) küçük bir konut kemer içi-
ne inşa edilmiştir. Üst tabakalarda 6./7. yüzyıllara tarihlenen LRD seramikleri 
bulunmuştur. Toplamda 5 sikke bulunmuştur. Sikkeler, Anadolu Üniversi-
tesi’nden A. T. Tek tarafından çalışılacaktır. En üst tabakada bulunan en geç 
sikke Tiberius Mauricius’a (592/93) aittir. 

Sonuç olarak, kara surunun ve Doğu kapısının incelemeleri, Side savun-
ma sisteminin yapı evreleri ve kullanım şekilleri hakkında detaylı bilgi edin-
memizi sağlamıştır. Daha önceki çalışmalarda Helenistik Dönemde inşa edil-
diği söylenmiş olan surun, Sondaj I/18’den ele geçirilen seramik verilerinin 
bize yansıtmış olduğu sonuç doğrultusunda bu söylemin doğru olmadığını 
göstermektedir. Seramik verilerine göre surun ilk yapım evresi olarak M.S. 
2. yüzyıl tespit edilmiştir. 2. ve 3. yüzyıllarda ise yoğun bir kullanım söz ko-
nusudur. Surun evrelenmesi Doğu Kapısı ile paralellik gösterir niteliktedir. 
Aslında kapıda M.Ö. geç 1. yüzyıl tarihi ilk evre olarak belirlenmiş olsa da 
asıl yoğun kullanımın 2. ve 3. yüzyılda olduğunu bilmekteyiz. Belki buradan 
Doğu Kapısı ile surun ilk evrede birbirleri ile işlevsel bir bağa sahip olmadığı 
sonucu çıkartılabilir. 
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3.1. Doğu Kapısı Silah Kabartmaları Çalışması 
Elisabeth TRİNKL

2018 yılı çalışması 2014 yılının devamı niteliğinde gerçekleştirilmiştir. Ya-
pılmış olan dokümantasyon kontrol edilmiş ve düzeltilmiştir. Helenistik frize 
ait parçalar, müzenin orta avlusunda yer almakta ve iyi korunmuş parçalardan 
oluşmaktadır. Figür formlarının hepsi (zırh, kılıç, miğfer) tespit edilmiştir.

Dokümantasyonda bu yıl yoğunlaşılan nokta frizin üzerindeki silmeler-
dir. Bu çalışma ikincil olarak kullanılan bu frizin orijinal yerinin neresi ola-
bileceği yorumunu yapmamıza yardımcı olacaktır. Dikkat çeken parça 2013 
yılında ele geçirilmiş olan parçadır (Resim: 3). Taşçı işareti olan harf, frizin 
üst silmesi üzerine kazınmıştır, diğer levhalarda kabartma zemin yüzeyine 
kazılıdırlar. Harflerin sıralaması sağdan sola şeklinde sıralanmış olmalıdır. 

Friz bloklarından bir tanesi diğerlerinden biraz daha kalın yapılmıştır. Tek 
bir paçadan yola çıkılarak fazla bir şey söylemek mümkün değildir. Ancak 
yapı genelinde gereksinime göre bazen ince bazen daha kalın levhalar kulla-
nılmış olabilir.

Levhalar üzerindeki harflerin dokümantasyonla belirlenmesi aynı zaman-
da dar yüzlerde tespit edilen kenet deliklerinin eş zamanlı kontrol edilmesi 
(Resim: 4) frizin yapıdaki yerleşim şeklini bize verecektir. Levhaların üst yü-
zeyinde yer alan tekil kenet delikleri orijinal yerinde frizin üzerinde duvar 
yer aldığını göstermektedir.

Doğu kapısında ele geçirilen frizin düzenlemesi dikkat çekidir. Frizde yer 
alan kabartmalar içerisinde hem saldırı hem savunma silahlarının yer alma-
sıdır: Kılıç, aynı zamanda miğfer ve zırh. Aynı zamanda diğer silah kabartma 
frizlerinde yer alan kalkan bezemesi Side frizinde eldeki parçalar üzerinde 
hiç resmedilmemiştir. 2011-2013 yılı kazılarında ele geçirilen parçalar içeri-
sinde de kalkan motifli bir parça yer almaz. Bu frizin ilk yer aldığı yapı ile bir-
likte düşünülerek belki bir öneri model oluşturabilme olasılığına sahip olabi-
liriz. Belki friz yapıdan sökülüp ikinci kez kullanılırken kalkan kabartmalılar 
ayrıldı ve başka bir binada kullanıldı ve diğerleri Doğu kapısında kullanıldı. 
Fakat bu düşünce akla fazla yakın gelmemektedir. Yeni buluntular ile birlikte 
mevcut frizin uzunluğu yaklaşık 12,6 m. uzunluğuna ulaşmıştır. 

Çalışmamızda halen çözemediğimiz soru, Silah Kabartmalı Frizin Hele-
nistik Dönemde hangi yapıda kullanılmış olduğudur. Doğu Kapısında bu-
lunmuş olan bu levhalar, kapının yapımından kısa bir süre önce yontulmuş 
olmalıdırlar. Ancak ikincil olarak kullanıldıkları kesindir. 
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4. M YAPISININ KUZEYBATISINA UZANAN CADDE’DE KAZI VE DÜ-
ZENLEME ÇALIŞMALARI 

Serap ERKOÇ
Volkan ÖZTEKİN 

Side Kazı Başkanlığı tarafından Side’de planlı bir gezi güzergâhı oluştu-
rulması planlanmaktadır. Söz konusu gezi güzergâhı üzerinde en önemli 
noktalardan birisi de M Yapısı’nın kuzeybatısına uzanan caddedir. Caddenin 
ilk 80 m.lik kısmı muhtemelen 90’lı yıllarda Side Müze Müdürlüğü’nce açığa 
çıkarılmış olmalıdır. 2017 yılında bu kısımda dağınık halde bulunan mimari 
parçalar numaralanarak buluntu yerlerine göre toplanmış ve envanter çalış-
maları yapılarak güvenlik altına alınmıştı. 2018 yılında bu çalışmalara devam 
edilmiştir. Bu bağlamda caddenin 145-160 m. aralığında çalışmalar yürütül-
müştür. Çalışmalarda sütun başlıkları, sütun kaideleri ve sütun gövdeleri 
olmak üzere, kırık mimari plastik parçalar ele geçirilmiştir. Caddeye açılan 
kapı ve sokak açıklıkları, toprağın akmasını önlemek amacı ile kuru duvar 
örülerek kapatılmıştır (Resim: 5). 

5. SİDE “P” TAPINAĞI’NDAKİ MİMARİ ARAŞTIRMALAR 
Gamze KAYMAK-HEINZ

Plan şeması günümüzde dahi net okunabilen P Tapınağı’ndaki araştırma-
ların önemli bir konusu, cellanın önündeki platformda yer almış olan anıtsal 
giriş yapısının mimarisini tespit etmektir. %50’den fazlası mevcut olan tavan 
kasetleri, anıtsal giriş yapısının plan şemasını araştırmak için iyi bir olanak 
sunmaktadır.

2018 yılının Nisan ayında, giriş yapısının mimari elemanları, büyük bir 
vinç yardımıyla, bulundukları yerden kaldırılarak, daha önce ulaşılamayan 
yüzeyleri incelenebilecek şekilde, tapınağın doğu tarafında yeniden düzen-
lenmiştir (Resim: 6). 

Birçok blok, kırık yüzeylerinden birleştirilebilmiştir. Böylece kasetlerin 
orijinal formatları belirlenebilmiş ve desenlerinin okunabilirliği artmıştır: 
Kaset bloklarını genel olarak büyük ve küçük tip olarak sınıflamak müm-
kündür.

* Tavan planında, iki ucu öne bakan, U şeklindeki restitüsyon önerisi 
geçerliliğini korumaktadır: U’nun iki ucunda iki adet büyük tip kaset 
bulunmaktadır. Kuzey uçtaki büyük kaset için dört kırık parça bir-
leştirilmiştir. Kaset genişliği, bu parçaların orijinal yüzeylerinden, 156 
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cm. olarak tespit edilebilmektedir. Bu kasetin dışa bakan kuzey kenarı, 
yağmur oluğu ve aslan başlı çörtenlerin olduğu kornişle sonlanmakta-
dır. Kaset bloğunun üst yüzeyinde, batı kenarı boyunca görülen oyuk, 
karşılığını tympanonun arka yüzeyindeki profilde bulmaktadır. Bu de-
tay, büyük kasetle tympanonun direkt komşu olduklarını göstermekte-
dir. 

* Boyutlarına ve kaset bezemesine göre, kuzeydeki büyük kaset bloğu-
nun güney ucuna ait olabilecek diğer bir blokta, dışa bakan saçaklık ve 
korniş düzeni blok genişliğince düz devam etmemekte, bir kısmı “L” 
şeklinde geri çekilerek komşu taşa yer bırakmaktadır.

* Tüm yüzeyi kırık olmasına rağmen, büyük kaset tipinin bezemeleri 
okunabilen, 156/240 (kırık) cm boyutlarında yeni bir kaset bloğu kaza-
nılmıştır. Güneydeki kanada ait olmalıdır.

* Üç parça blok, kırık yüzeylerinden birleştirilmiştir. Bir yanı kornişle bit-
mekte, diğer yanı duvara oturmakta ve yalancı kirişle ayrılan iki kaset 
yuvası barındırmaktadır. 105/380 cm. boyutlarındadır ve küçük tip ka-
set bloğunu temsil etmektedir (Çizim: 4).

* Kırık yüzeylerinden birleşen ve toplamda 206 cm. genişliğe sahip olan 
diğer bir kaset bloğu, kapının önünde konumlanmalıdır. Kaset yuvala-
rında diğerleri gibi 6’şar değil, 7’şer adet yumurta vardır ve dört kaset 
yuvasını barındırmasıyla büyük ve küçük tipten farklıdır.

* Ayrıca, giriş yapısının güney kanadında yer alan tympanonun, diğeri 
gibi, tek parça bir bloktan oluşmadığı saptanmıştır. 

6. VESPASİANUS ANITI BELGELEME ÇALIŞMALARI 
Betül EKİMCİ

Vespasianus Anıtı ve Çeşmesi, tiyatronun kuzeyinde, latrina ile sütunlu 
cadde üzerindeki kemerli tak arasında, M.S. 4. yüzyıl ortalarına tarihlenen 
Geç Dönem sur duvarları üzerinde yükselmektedir (Çizim: 5). 

2018’de çeşmenin in-situ olarak bulunan bölümleri ve detayları total sta-
tion ve geleneksel ölçüm teknikleri kullanılarak yerinde ölçülmüş, vinç ile 
yapının üst bölümlerine ulaşılarak örtü ve üç arkhitravdan detay ölçümleri 
alınmıştır. Yapının restitüsyonuna yönelik çalışmalara başlanmış, kazı rapor-
ları ve koruma kurulu kararları doğrultusunda anıtta günümüze kadar yapı-
lan mimari proje ve uygulamalar incelenmiştir. 
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Restitüsyona yönelik çalışma kapsamında bugün yerde duran arkhitrav 
parçası da dâhil olmak üzere her bir mimari eleman yapıdaki işlevine göre 
gruplanarak model çizimler üretilmeye başlanmıştır. Her grup kendi içinde 
incelenerek, yapı üzerinde bulundukları konum, boyutları, mimari bezeme-
leri, işlenmiş yüzey sayısı vb. özelliklerine göre lejandlarla çizimlere işlene-
cektir. Restitüsyon önerisi oluştururken, ilk olarak 1969 yılında Mimar M. 
Beykan tarafından hazırlanan öneri üzerinde çalışmıştır. Bu öneri üzerinde 
yer verilen mimari elemanın konumlarına göre bezeme programları ve sayı-
ları alanda bulunan mimari elemanlarla karşılaştırılmış olup çıkan farklılık-
lar doğrultusunda yeni bir restitüsyon önerisi geliştirilmiştir.

7. SİDE’NİN ROMA İMPARATORLUK HEYKELLERİ: İDEAL HEYKELLER2

Alice LANDSKRON
2018 yılındaki ana çalışmayı Müze C depoda korunan heykel ve heykel 

parçalarının dokümantasyonu oluşturmuştur. Bunlar, Jale İnan’ın 1975 yı-
lındaki Side’nin Roma Devri Heykeltıraşlığı yayınında yer alan parçalar ile 
müze koleksiyonuna yeni kazandırılmış eserleri içermektedir. 160 adet hey-
kel parçası kayda alınmış (işçilik, yüzeyindeki taşçı ustası izleri, durumu ve 
antik restorasyonları) ve ölçüleri alınarak ebatları belirlenmiştir (Resim: 7). 
Bahsi geçen çalışmalar, başkanlığımda ekip üyesi doktora öğrencisi Manuel 
Reimann tarafından yapılmıştır. Arkeolojik çalışmalara eşlik eden ekip üye-
miz fotoğrafçı Gordian Landskron bütün parçaların detaylı fotoğraflarını 
çekmiştir. Bu çalışmanın yanı sıra müzede sergilenen ve önceden belirlenmiş 
heykellerin de genel ve detay fotoğrafları çekilmiştir. 

2 2016’da (Nisan) Avusturya Araştırma Fonu tarafından desteklenen proje (Proje No: P 28981-G25) 
Side’nin İdeal Heykellerini içermektedir. Söz konusu araştırma, Avusturya Graz Üniversitesi ile 
Anadolu Üniversitesi iş birliği ve Side Kazı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı’nın desteği 
ile gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında Side’nin İdeal heykelleri arkeolojik bağlamda üretim, 
şekil ve atölyeleri, zaman ve yapı ölçeğinde incelenecektir. Bu çalışmalarda bizlere Anadolu Üni-
versitesinden Prof. Dr. Hüseyin Sabri Alanyalı ve Dr. Öğr. Üyesi Serap Erkoç katkıda bulunmakta 
ve ortak yayın hazırlanılmaktadır.
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Resim 1: M Yapısı - Güney stoa ve batı stoa arkasındaki çalışma alanları.

Çizim 1: Güney stoa arkasındaki A Mekânı – plan (Çizim: V. Öztekin).
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Çizim 2: 1) LRD10; 2) LRD9C; 3) LRD8; 4) pişirme kabı; 5) süzgeç; 6) LRA1B; 7) Afrika 
amphorası keay 35; 8-9) Sagalassos kırmızı astarlı tip 1A11; 10) Sagalassos kırmızı 
astarlı tip 1C190; 11) Sagalassos kırmızı astarlı tip 1C160; 12) DSD Atlante P10; 
13) DSD Atlante P37; 14-17) DSD Atlante P40; 18) DSD Atlante P30; 19-20) DSD 
Atlante P41; 21-22) “pinched handle” amphora; 23) pişirme kabı; 24) DSA Atlante 
19; 25-26) DSA Atlante 2A; 27) içe çekik ağızlı kâse; 28) “Pompei kırmızısı” tava.
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Resim 2: Kara suru, 5. kurtin – 4. kemer.

     
Resim 3: 2013 Yılında bulunan friz parçası.  Resim 4: Silah kabartması
  levhalarının üst
  yüzeylerindeki  
  kenet delikleri. 
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Resim 5: M Yapısının kuzeybatısına uzanan cadde. 

Resim 6: Side P Tapınağı’nın doğusunda yer alan yeni taş tarlası.
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Çizim 4: P Tapınağı – kaset bloğu (Çizim: G. Kaymak-Heinz).

Çizim 5: “Vespasianus Anıtı” 2018 restitüsyon önerisi (Çizim: B. Ekimci).
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Resim 7: Oturan Aphrodite heykeli (Foto: G. Landskron).
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KIRŞEHİR KALE HÖYÜK 2018 YILI ÇALIŞMALARI

Işık ADAK ADIBELLİ*

2012 yılından beri kesintisiz olarak devam Kırşehir Kale Höyük kazı çalış-
maları 2017-2018 kazı sezonlarında Kırşehir Müze Müdürlüğü başkanlığın-
da, bilimsel danışmanlığımızda, Ağustos ve Eylül aylarında birer ay kadar 
devam etmiştir. Kazı çalışmaları Kırşehir Valiliği, Kırşehir Belediyesi ve Ahi 
Evran Üniversitesi’nin1 sağladığı maddi ve lojistik destek ve DÖSİMM’den 
çıkan ödenek ile sürdürülmüştür. 

Her iki sene de çalışmalar höyüğün güney tarafında yer alan BIII alanın-
daki yeni açılan G4B açmasında ve daha önceki yıllarda kazısına başlanmış 
olan I3 plankaresinde gerçekleştirilmiştir2.

G4B AÇMASI (Çizim:1, Resim: 1-8)
İlk defa 2012 yılında çalıştığımız G4 açması, G3 plankaresinin hemen do-

ğusunda ve ona bitişik olarak 5x5 m. boyutlarında kazılmıştı3. Bu alanda He-
lenistik Devir tabakasına kadar inilmiş ve G3 plankaresinde 2009 yılındaki 
sondaj kazısında bulunan Helenistik zemin kaplaması ile bağlantılı olabile-
cek kerpiç yapı kalıntısının bir bölümü açığa çıkarılmıştı4. 2017 yılında G4 
plankaresinin doğu tarafında 4.5x7 m. boyutlarında yeni bir açma oluşturu-
larak bu açmaya G-4B adı verildi. Kerpiç yapı kalıntısının doğu uzantısını da 
bulmayı amaçladığımız açmada öncelikle yüzey toprağı kaldırılmış ve He-
lenistik tabakanın üzerinde yer alan Ortaçağ evrelerine ait kalıntılar ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 2-4). 

Açmadaki ilk kültür katmanı, yaklaşık -0.50 m. itibari ile çıkmaya baş-
layan karışık şekilde Osmanlı ve Ortaçağ (Selçuklu ve Beylikler Dönemine 
ait) sırlı ve kaba seramikleri ile belirlenmiştir. Bu seviyede ortaya çıkan ilk 

*  Dr. Öğr. Üy. Işık ADAK ADIBELLİ, Ahi Evran Üniversitsi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölü-
mü, Kırşehir/TÜRKİYE. adakadibelli@hotmail.com

1  Ahi Evran Üniversitesi kazı çalışmalarına FEF.A3.16.030 No.lu bilimsel araştırma projesi ile maddi 
destekte bulunmuş ayrıca lojistik destek, Mekezi Araştırma Laboratuarı 3D tarama cihazı ve diğer 
teknik donanımları sağlayarak katkıda bulunmuştur. 

2 Adak Adıbelli 2016b, 46.; Adak Adıbelli 2018, 17.
3 Adak Adıbelli 2014, 258; Adak Adıbelli 2016a, 86-87.
4 Adak Adıbelli 2014,260.
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duvar kalıntısı açmanın güney batı köşesindedir ve D1 olarak isimlendiril-
miştir. Moloz taşlarla örülmüş olan duvar güney batı kuzey doğu doğrultu-
sundadır. Yaklaşık 1.3 m. uzunluğunda ve 0.4 m. genişliğindedir. D1 kodlu 
duvar parçasının hemen yanında, yapılan derinleşme çalışmaları sırasında 
-0.65 m. derinlikte, güney kesitten kuzeydoğuya doğru uzanan bir duvar 
daha belirmiştir ve bu duvara D2 kodu verilmiştir. Bu duvar da moloz taşlar-
dan oluşmaktadır. Her iki duvar kalıntısı da yapım tekniği olarak birbirlerine 
benzemekle birlikte bağlantıları yoktur ve büyük oranda tahrip olmuşlardır 
(Resim: 2, 4). 

Yukarıda bahsedilen duvar kalıntılarının altından, Ortaçağ buluntularının 
yoğunlaştığı daha homojen bir katman belirlenmiştir. Söz konusu tabakada 
-1.09 m. derinlikte kuzey ve batı kesitin birleştiği noktadan açmanın ortasına 
doğru uzanan, yaklaşık 1 m. genişlikte ve 1.63 m. uzunlukta moloz taş örgülü 
üçüncü duvar kalıntısı tespit edilmiş ve D3 olarak isimlendirilmiştir. Bu du-
varın yan tarafında ise yaklaşık 1 m. çapında bir çöp çukuru belirlenmiştir. 
Tabaka toprağına göre oldukça koyu renkli ve yumuşak toprak yapısına sa-
hip olan çöp çukuru az miktarda kaba seramik parçaları ve kemik parçaları 
ihtiva etmektedir. Çöp çukuruna 0.4 m. uzaklıkta -1.37 m. derinlikte bir duvar 
kalıntısı daha ortaya çıkarılmıştır. D4 olarak isimlendirilen bu duvar parçası 
0.88 m. genişliğindedir. Oldukça kaba bir şekilde moloz taşlardan örülmüştür 
ve çevresi yoğun moloz taş döküntü ile kaplıdır. Söz konusu taşların temiz-
lenmesi sırasında -1.17 m. de moloz taş örgülü bir başka duvar kalıntısı daha 
bulunmuş, ona da D5 kodu verilmiştir. Söz konusu duvar kuzey kesitten 
açmanın orta kısmına doğru uzanıp yaklaşık 0.5 m. sonrasında doğu kesite 
doğru uzanmaktadır. Bu duvarlarla aynı seviyede Kuzey kesite 0.4 m., doğu 
kesite 0.6 m. uzaklıkta yaklaşık 0.4x0.4 m. boyutlarında K1 olarak isimlendi-
rilen bir kerpiç bölüm tespit edilmiştir. Oldukça küçük bir kısmı korunmuş 
olan kerpiç parçasının başka bir uzantısı ve bağlantısı tespit edilememiştir.

Aynı seviyelerde açmanın orta kısmında -0.75 m. derinlikte birbirinin üs-
tüne binmiş ve yaslanmış şekilde 3 ocak kalıntısı bulunmuştur. Yuvarlak, yu-
karı doğru hafifçe daralan biçimdeki ocakların cidarlarının kalınlığı ortalama 
7 cm., yükseklikleri ise 30 cm.dir. Benzerleri daha önceki yıllarda parçalar 
halinde bulunan ve kesitlerde de görülebilen ocaklar diğerlerinden farklı ola-
rak adeta birbirini takip eden evrelerdedir (Resim: 2). Bu tip bir uygulama 
2016 yılında kazılan J7 açması işliklerinde de görülmüştür5 Ancak buradaki 

5 Adak Adıbelli 2018, 23-29, res.6. 
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ocak kalıntıları çok daha iyi korunmuştur. Söz konusu ocakların çevresindeki 
yoğun tahribat ve karışık buluntular bu alanda ne tür işlemler yapıldığını an-
lamamıza olanak vermemektedir. Ocakların içlerinden az miktarda Ortaçağ 
seramikleri, bir kaç parça metal obje ve hayvan kemikleri bulunmuş ve son 
ocağın tabanına -1.24 m.de ulaşılmıştır. Bunlar arasında en üstteki ilk ocak 
kalıntısının içinden çıkan ve dört bireye ait oldukları belirlenen yavru kedi 
kemik kalıntıları oldukça ilginçtir (Resim: 3). En büyüğü dört aylık olan ke-
dilerin kürkleri veya başka bir amaç için kullanılıp kullanılmadıkları konusu 
araştırılmaktadır6. Aynı tabakada, ocakların doğu tarafında ve 0.3 m. kadar 
ilerisinde onlarla aynı tipte ancak büyük oranda tahrip olmuş başka bir ocak 
kalıntısı daha ortaya çıkarılmıştır. Bu ocak olasılıkla yanındaki çöp çukuru 
tarafından tahrip edilmiş, geriye küçük bir bölümü kalmıştır (Resim: 2). Son 
olarak açmanın batı sınırında yukarıda bahsedilen ocakların bir alt seviyesin-
de başka bir ocak kalıntısı daha ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu ocak yakla-
şık 1 m. çapındadır ve yan tarafında pişmiş toprak künkten bacası bulunmak-
tadır. Çevresindeki devşirme olduğu anlaşılan iri plaka taşlar ve yoğun küllü 
toprak katmanı ile bir üst tabakadaki ocakların bulunduğu işliklerden daha 
farklı bir yapıya sahiptir (Resim: 2). Ancak daha önceki yıllarda, özellikle H3 
açmasında, ortaya çıkarılan ve ocaklardan oluşan işliklerle benzerdir7. Bu ta-
bakadaki ilginç hayvan kalıntılarına ek olarak ocak kalıntıların altından tam 
bir köpek iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Erişkin yaşta ve orta boy büyüklükte 
olan köpek buraya özellikle gömülmüş gibi görülmektedir (Resim: 4). Ancak 
buraya ne amaçla gömüldüğünü anlamamızı sağlayacak başka bir veri ele 
geçirilememiştir. 

Tabakadaki buluntuların çoğunluğu 12-14. yüzyıllara tarihlendirilebilecek 
sırlı ve kaba çanak çömlek parçalarından oluşmaktadır. Ayrıca çok az sayıda 
cam bilezik ve cam kap parçaları (Resim: 6) bir tanesi tam olmak üzere sırlı 
kandil parçaları ele geçirilmiştir. Söz konusu kandil yeşil sırlı ve pabuç tipli-
dir, benzerleri daha önceki kazı sezonlarında da ele geçirilmiştir. (Resim: 5)8.

Yukarıda anlatılan işliklerin ve duvar kalıntılarının bir alt katmanında, aç-
manın kuzey tarafında ve orta kısmında kuzey doğu güney batı yönlü moloz 
taşlardan örülmüş bir duvarın temel kalıntısı ortaya çıkmıştır. Yan yana üç 
sıra moloz taşlarla örülmüş bu kalıntı da büyük oranda tahrip olmuş özellik-

6 Konuyla ilgili olarak inceleme yapan Doç. Dr. Gülçin İlgezdi Bertram’a verdiği bilgilerden dolayı 
teşekkür ederiz. Kendisi söz konusu kemikleri ayrıca yayınlayacaktır.

7 Adak Adıbelli 2014, 258, Adak Adıbelli 2016A 86-87.
8 Adak Adıbelli 2014, 258.; Adak Adıbelli 2016A, 86.
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le kuzey bölümlerindeki üçüncü sıralar yerinden sökülmüştür. Yaklaşık 0.9 
m. genişliğindeki temel kalıntısı 2.5 m. uzunluktadır. Söz konusu kalıntının 
güneyinde ve açmanın batı sınırında ise bir çöp çukuru daha belirlenmiştir. 
G4 açmasındaki kerpiç yapının üzerine kadar inen çukurun içerisinden yo-
ğun taş döküntü ve az miktarda Ortaçağ buluntuları çıkmıştır. -2.69 m. de 
tabanına ulaştığımız çöp çukurunun altında, 2018 yılı çalışmaları sırasında, 
-2.73 m. de bir çöp çukuru daha belirlenmiştir. -3.12 m.ye kadar inen çukurun 
içinden de Ortaçağ buluntuları çıkmıştır. Böylece Ortaçağ tabakasının kendi 
içinde üst üste defalarca farklı şekilde iskân edildiği, bazı evrelerde yapıların, 
bazı evrelerde ise işliklerin olduğu anlaşılmıştır (Resim: 4) . 

Ortaçağ kalıntılarının kaldırılmasının ardından, -2 m. derinlikte, G-4 aç-
masından G-4b açmasına uzanan kerpiç yapının G4b’ye uzanan bölümünün 
üst seviyesine ulaşılmış ve bu bölüm K3 olarak adlandırılmıştır. Söz konusu 
kerpiç kalıntının ölçüleri batı kesitten doğu kesite 1.70 m. kuzey kesitten gü-
ney kesite ise 1.63 m.dir. Bu seviyede artık Ortaçağ buluntularının kesildiği, 
yoğunlaşan Helenistik Devir çanak çömleklerinin yanı sıra Roma seramikle-
rinin de çıkmaya başladığı görülmüştür. Ayrıca az sayıda ve çok küçük par-
çalar halinde olsa da kaburgalı cam kase parçaları ele geçirilmiştir. Helenistik 
yapı katının üzerinde yer alan dolgu tabakası özelliği gösteren katman daha 
önceki yıllarda da yoğun Helenistik Devir buluntuları ile karşımıza çıkmıştı. 
G4B’de ele geçirilen seramikler daha önceki yıllarda çıkan parçalarla paralel-
lik göstermektedir9. Ayrıca diğer yıllardan farklı olarak dolgu tabakasının bu 
bölümünde daha önce karşılaşmadığımız Helenistik Devir cam kap parçaları 
ve diğer açmalara göre biraz daha yoğun Roma seramikleri ele geçirilmiş-
tir. Dolgu tabakasının kaldırılması sırasında açmanın güney doğu tarafında 
-2.68 m. de üst üste dört evresi olan kerpiç bir zemin belirlenmiştir. Söz ko-
nusu zemin katmanlarının 1. ve 2. evresi arasındaki seviye farkı 10 cm., 2. ve 
3. evresi arasındaki seviye farkı 4 cm., 3. ve 4. evreler arasındaki seviye farkı 
ise 10 cm. olarak ölçülmüştür (Resim: 7).

Kerpiç kalıntılarının arkasındaki bölümde yapılan kazılar sırasında güney 
kesit ve doğu kesitin birleştiği alanda, -3.05 m. derinlikte, kerpiç ve moloz 
döküntüler arasında, G3 ile G4 açmalarında ortaya çıkarılan sıva parçalarıyla 
aynı özellikte sıva parçaları, Helenistik Dönem seramik parçaları ve hayvan 
kemikleri ele geçirilmiştir. Dolgu ve döküntü katmanının kaldırılmasının ar-

9 Söz konusu kapların benzerleri için bkz. Rotfoff  1997, fi g. 97, 1603-165; pl. 126, 1603, 1604; pl.131, 
1641, 1644.
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dından -3.54 m. de kerpiç kalıntıya bitişik ve kuzey kesitten açmanın ortasına 
doğru 2 m. uzunluğunda bir duvar tespit edilmiştir. D6 olarak isimlendirilen 
duvarın genişliği ise 0.55 m. olarak belirlenmiştir. Söz konusu duvar 2 evreli 
olup, altta kalan kısım daha geniş ve iri taşlarla örülmüştür. – 3.66 m. ye ka-
dar indimiz açmada D5 ve D6 duvarlarının güneyinde ve kerpiç tabanın he-
men bitişiğinde oldukça iri iki taş sırası belirmeye başlamıştır. Bu taşların G3 
ve G4 açmalarında gördüğümüz tarzda taban kaplamasına mı yoksa duvar 
kalıntısına mı ait oldukları daha sonra yapılacak çalışmalarla belirlenebile-
cektir (Resim: 8, Çizim: 1). 

I3 AÇMASI (Çizim: 2, Resim: 9-13)
Her iki yıl da çalışılan diğer alan 2012 yılından beri kazısı devam eden 

I3 plankaresindeki açmadır. Daha önceki senelerde plankarenin kuzey tara-
fında yer alan ve ilk kazı sezonunda ortaya çıkan çok evreli Ortaçağ duvar-
larının olduğu bölüm bırakılarak güney tarafında derinleşilmiş ve Geç De-
mir Çağı tabakasına kadar inilmişti. 2017 çalışmaları, -9.97 m. de başlamış 
ilk etapta -11.39 m. ye, ikinci etap ise açmanın kuzey doğu köşesinde açılan 
2x3 m. boyutlarındaki sondajda - 0.86 m. daha kazılarak -12.38 m. derinliğe 
ulaşılmıştır (Resim: 9-10) .

Yapılan çalışmalarda ilk olarak temizlik işlemleri sırasında açmanın batı 
kesiti içinde ve çevresinde, -9.97 m. de orta boyutlarda, gövdesin bir kısmı ve 
dibi görülebilen kırık bir küp tespit edilmiştir (Resim: 9) Söz konusu küp ke-
sitin içinde aşağı doğru yatık durumdadır. İçerisinde ve etrafında söz konusu 
küpe ait olabilecek gövde parçaları, yanmış hatta aşırı sıcağa maruz kaldığı 
için sinterleşmiş ve cüruf görüntüsü almış kerpiç parçaları ve dağınık hal-
de kömürleşmiş ahşap parçacıkları görülmüştür. Yapılan inceleme sırasında 
bu kabın dip kısmında bir tortu tabakası tespit edilmiş ve içinden alınan ör-
neklerin analizi yapılmıştır (yarı nicel kimyasal analizler ve XRF minerolojik 
analizler)10 Ayrıca küpün etrafını çeviren döküntü moloz taşlar bu bölümde-
ki kemik ve seramikleri hem parçalamış hem de sıkıştırmıştır. Söz konusu 
küp parçasının içinden ve çevresinden bol miktarda yanmış hayvan kemiği 
parçaları da bulunmuştur. Ayrıca küpün hemen üzerinde -9.92 m. de yavru 
bir hayvana ait olduğu anlaşılan bir vertebra (omurga) sırası belirlenmiştir. 
Kesit içerisinde moloz taşlar arasına sıkışmış olan omurların yüzeyi iyice te-

10 Söz konusu küpe ilişkin detaylı değerlendirme ve açıklamalar Zehra Bişkin’in yüksek lisans tezinde 
ayrıntılı bir biçimde yapılacaktır Ayrıca söz konusu analiz sonuçları 2019, 35. Arkeometri Sonuçları 
Toplantısında sunulmuş olup Arkeometri sonuçları bildiri kitabında yayına gönderilmiştir.
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mizlenerek açığa çıkarılmış, ancak bulunma koşulları sebebiyle yerinde bıra-
kılmıştır. Köpek yavrusu olabilecek bu omur sırasının çevresinden toplanan 
kemiklerin de köpek kemiği olması, aynı hayvana ait olma ihtimalini yük-
seltmektedir. Bu bölümdeki kalıntıların büyük kısmının kesit içerisinde kal-
ması nedeniyle söz konusu kontekst tamamen ortaya çıkarılamamıştır. Elde-
ki verilerle her ne kadar ilk etapta ölü bir yavru hayvanın (köpek) kırık küp 
üzerindeki görünümü bir ritüel izlenimi yaratmış olsa da, kesit içindeki çev-
resi dikkatlice incelendiğinde dağılmış moloz döküntüler, yanmış kerpiç ve 
kömür topakları, yanık kemik ve seramik parçaları bu alandaki kalıntıların 
bir yangın sonucu yıkılmış bir yapıya ait olması ihtimalinin yüksek olduğu-
nu ortaya koymaktadır. Özellikle bu ünitede ele geçen tüm kemiklerin yanık 
olması bu hayvanların yangın sırasında yapıdan çıkamadığını ve yıkıntıların 
altında kaldığını göstermektedir. 

Küp parçaları ve köpek iskeletinin bulunduğu, batı kesitin önündeki ya-
nık katman ve döküntü taşların temizlenmesinin ardından doğu batı yönlü 
düzgün bir hat oluşturan yeni bir taş sırası ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 1.5 m. 
uzunluğundaki duvar parçası batı kesitin içine doğru devam etmektedir ve 
doğu taraftaki uzantısı olasılıkla o bölümde açılmış olan çöp çukuru tarafın-
dan tahrip edilmiştir. 1 m. çapında olan çukur oldukça sığdır ve Geç Demir 
Çağı buluntuları içermektedir. Söz konusu duvarın kuzey tarafında bulunan 
moloz taş döküntülerin ise duvarla her hangi bir ilişkisi olup olmadığı net 
değildir (Resim: 9). Bunların dışında duvarla ilişkili başka bir mimari kalıntı 
tespit edilememiş, bu alandan az miktarda Geç Demir Çağı çanak çömlek 
parçaları ele geçirilmiştir. Söz konusu kap parçaları üst katmanlarda ele geçi-
rilen örneklerle benzer özellikler taşımaktadırlar11.

Batı kesitin 4 m. kadar ilerisinde ve açmanın orta kısmında ise daha fark-
lı bir görüntü vardır. Bu alanda bir önceki sene üst sırası belirmiş olan ku-
zey-güney yönlü taş sırasının bir alt seviyede de devam eden bir duvar ka-
lıntısı olduğu tespit edilmiştir. 1.3 m. uzunluğunda ve 0.3 m. genişliğinde 
olan duvar kalıntısı D13 olarak adlandırılmıştır. Söz konusu duvarın kuzey 
ucunda ona birleşip açmanın kuzey kesitine doğru giden kuzeybatı-güney-
doğu yönlü bir taş sırası daha belirlenmiş ve D14 olarak adlandırılmıştır. Söz 
konusu duvar kalıntısı 1.70 metre uzunluğunda ve 0.3 metre genişliğinde-
dir. Bu iki duvarın içinde oluşan alan ise Mekan 6 olarak isimlendirilmiştir. 

11 Bossert 2000, Taf. 107, Taf 121: 488,557, 558, 568; Taf. 131, Taf 132.; Von der Osten 1937, fi g. 426/ 
e1077, fi g. 428, fi g, 429/a429.
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Mekan 6’yı oluşturan D13 ve D14 duvarları benzer taşlarından aynı tarzda 
örülmüşlerdir ve duvarların kesişme noktasında belirgin bir köşe taşı ile bir-
birlerine bağlanmışlardır. Bu sebeple söz konusu duvarların aynı evrede kul-
lanılmış bir yapının parçası olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ilginç bir şekilde 
D13’ün hemen alt seviyesinde ve güney ucunda adeta bu duvara bağlanır 
gibi görülen üç sıra halinde kısa bir taş dizisi daha ortaya çıkmıştır. Görüntü 
itibari ile mekanın üçüncü duvarını oluşturan taş sırasının D13 duvarının bir 
önceki evresine ait bir kalıntının korunmuş çok küçük bir parçası olmalıdır 
(Resim: 9). Bu alanda ve çevresinde yapılan kazı çalışmalarında ise açmanın 
bu seviyesinde daha önceki yıllarda ele geçirilen tarzda ve az sayıda Geç De-
mir Çağı çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir12. Açma genelinde bölük 
pörçük ortaya çıkan duvar kalıntıları ve çöp çukurları dışında herhangi bir 
sağlam zemin kalıntısı bulunamaması, duvarların çoğunlukla bir birbirinden 
bağımsız ve çok küçük bir bölümlerinin korunmuş olması ayrıca buluntula-
rın da hem azalması hem de çok küçük parçalar halinde ele geçirilmeleri bu 
alandaki tahribatın büyüklüğünü göstermektedir. Söz konusu alanda kırık 
kap parçalarının yanı sıra bir adet de taş boncuk ele geçirilmiştir.

2017 sezonunda açmanın doğu tarafında, 2x3 m. boyutlarında bir sondaj 
oluşturulmuş ve burada -12.38 m.ye kadar inilmiştir. Ancak kazılan alanda 
herhangi bir mimari kalıntı veya kayda değer buluntu ortaya çıkmamıştır. 
Sondajın ilk seviyelerinde toprak yapısı ve buluntularda bir değişiklik ol-
mamakla birlikte tek tük boyalı seramik parçaları ele geçmiştir (Resim: 10). 
Ancak son seviyelerde dahi Geç Demir Çağı özellikleri gösteren buluntular 
ele geçirilmiştir13. Böylece I3 açmasında ulaştığımız son ve en derin noktada 
halen Geç Demir Çağı tabakasının devam ettiği görülmüştür. 

2017 sezonunda son olarak açmanın batısında -11,1 m. de, 2 m. uzunlukta 
ve 0.64 m. genişlikte, doğu-batı uzantılı bir taş sırası belirlenmiş çalışmalar 
bu noktada sonlandırılmıştır. 2018 sezonunda yapılan çalışmalarda bu taş-
ların alt sırası da belirlenmiş, duvar kalıntısı olduğu tespit edilmiş ve D14 
olarak isimlendirilmiştir. 20-25 cm. uzunluğunda taşlarla çamur harçla örü-
len duvar, doğu ucunda kuzey-güney yönlü, 1.8 m. uzunluğunda ve 0.6 m. 
genişliğinde başka bir taş sırası ile kesişmekte ve bir mekan oluşturmaktadır. 
Mekân 7 olarak isimlendirilen alanın iç ve dış bölümünde olasılıkla duvar-

12 Adak Adıbelli 2016B, 46.
13 Söz konusu seramiklerin çağdaşı örneklerle karşılaştırmaları için bkz. Balkan, Sümer 1968., Dusin-

berre 1999., Grave, Kealhofer 2006.,
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ların üst bölümlerine ait olabilecek döküntü taşlar belirlenmiştir (Resim: 10). 
Mekan dışında yapılan çalışmalar sırasında -10.36 m. de ise 2017 yılında batı 
kesitten çıkarılan ve dibinde tortu bulunan depo kabına çok benzeyen başka 
bir dip parçası daha ele geçirilmiş ve bu parçadan alınan örnekler de analize 
gönderilmiştir14.

Daha sonra yukarıda anlattığımız ve artık askıda kalan 6 No.lu mekanın 
duvarları kaldırılmıştır. Yaklaşık -10.51 m. de başlayan mekânın tabanına10. 
71m. de ulaşılmıştır. Çalışmalar sırasında kısmen tamamlanan boyalı maş-
rapa biçimli bir kabın parçaları (Resim: 12) ve yanmış burçak tohumu ele 
geçmiştir15. Kaldırılan Mekân 6’nın alt seviyesinde (-10.56 m. de) yoğun şe-
kilde kül ve kömürleşmiş ahşap parçalarının olduğu 10-15 cm. kalınlığında 
bir katman belirlenmiştir. Küllü alanın hemen doğusunda ise -12.12 m. de yer 
yer tahrip olmuş, 1.62x1.40 m. boyutlarında bir taban kalıntısı tespit edilmiş-
tir. Koyu kahve renkte ve sıkıştırıl topraktan yapılmış zeminin üzerinde hem 
kül hem de hasır kalıntılarına rastlanmış ve bunlardan da örnekler alınmıştır. 
Söz konusu alandan çıkarılan seramik ve kemik buluntuların da üstü kül ile 
kaplıdır. 

Kaldırılan mekanın doğusunda yapılan seviye kaldırma işlemleri sıra-
sında 2017 yılında da karşılaştığımız foseptik akıntı sebebi ile yeşil renk 
almış toprak ve seramik parçaları gelmeye devam etmiştir. Söz konusu sı-
zıntı muhtemelen daha önceki senede üst seviyelerde tespit edilen foseptik 
çukurunun bu alana doğru akmasından kaynaklanmıştır. Bu alanda ayrıca 
kısmen birleşen bir krater de parçalar halinde ele geçirilmiştir. Söz konusu 
katmanın da altında açmanın doğusunda kuzeybatı, güneydoğu uzantılı 2 
m. kadar doğuya uzanan bölümde toprak gri renkte, küllü ve yumuşak bir 
yapıda olup, kaba seramiklerin yanı sıra parlak siyah astarlı ve perdahlı, 
ince cidarlı seramik parçaları da bulunmuştur. Siyah astarlı seramik par-
çaları arasında Gordion’da M.Ö. VI-V yüzyıla kadar tarihlenen kabartma-
lı ve akıtacaklı testi parçaları da ele geçirilmiştir16. Bu alanın doğusunda 
ise toprak rengi kahverengi, sert ve görece daha nemli bir yapıdadır. Küllü 
alandan gelenlerle benzerlikler gösteren çanak çömlek parçalarının yanı 

14 Söz konusu analiz sonuçları 2019, 35. Arkeometri Sonuçları Toplantısında sunulmuş olup Arkeo-
metri sonuçları bildiri kitabında yayına gönderilmiştir.

15 Tohumun tanımlamasını yapan Prof Dr Emel Oybak Dönmez’e bu konuda verdiği bilgiler için 
teşekkür ederim.

16 Young 1966, 268-69,pl.74,3-4 burada parçalar MÖ VI.yy. sonu ve V. yy’lara tarihlenirken, Sams 
2011, 71, fi g.4.22A-B.de MÖ. 8. yy’dan başlatılan örneklerin MÖ. 6. yy. kadar üretildiği belirtilmek-
te ve parçalar Orta Frig evresine verilmektedir. 
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sıra pişmiş toprak ağırşak, pişmiş toprak ağırlık, iki adet bronz fibula (Re-
sim: 13)17, ocak parçaları, boyalı seramik parçaları, bronz ve demir cürufları 
gelmektedir. Bazı pişmiş toprak ağırşak parçalarının da dış yüzeyi perdah-
lanmıştır. Sondaj alanının hemen batısında, -10.69 m.de, doğu-batı uzantılı, 
180 cm. uzunluğunda ve 40-45 cm. genişliğinde, bir birine paralel iki taş 
sırası daha belirlenmiştir. Aralarında 20/30 cm. boşluk olan taş sıralarının 
birbirleri ile bağlantıları olup olmadığı ilerleyen çalışmalar sırasında anla-
şılacaktır (Resim: 11, Çizim: 2). I3 açmasındaki çalışmalar bu noktada son-
landırılmış, zamanın kısıtlı olması sebebi ile sondaj çukurunda ulaştığımız 
derinliğe inilememiştir. Ancak özellikle açmanın orta bölümünde yer alan 
Mekan 6 ve onun çevresinde tespit edilen zeminin alt kısmından Geç Demir 
Çağı buluntularını yanı Orta Demir Çağına tarihlendirilebilecek buluntular 
gelmiştir. 
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Çizim 1: G4B Açması  Helenistik Devir katmanı.

Çizim  2: I3 Açması Geç Demir Çağı kalıntıları çizimi.
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Resim 1: Kırşehir Kale Höyük hava fotoğrafı ve güney etekteki açmalar.

Resim 2: G4B Açması  Ortaçağ işlikleri.
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Resim 3: G4B  Açması içerisinden kedi kemikleri çıkan I No.lu. Ocak.     

Resim 4: G4B  Açması, doğu kesi e çıkan yeşil sırlı kandil.  
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Resim 5: G4B Açması Ortaçağ tabakası ocakların alt seviyesinde çıkan duvar 
kalıntıları ve köpek iskeleti.

Resim 6: G4B Açması Ortaçağ tabakasında ele geçirilen cam buluntular.
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Resim 7: G4b Açması kerpiç zemin ve çöp çukuru.

Resim 8: G4b Açması Helenistik Devir kalıntıları.
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Resim 9: I3 Açması batı kesit; küp ve yavru köpek kalıntısı. 

Resim 10: I3 Açması  Mekan 6 , Mekan 7 ve sondaj çukuru.
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Resim 11: I3 Açması  Mekan 7  kazı sonu.

Resim 12: I3 Açması Orta Demir Çağı boyalıları.
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Resim 13: I3 Açması fibulalar.
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HACIMUSALAR, 2018

İlknur ÖZGEN*
        Efsane GÜVENÇ
       Saadet KAYMAZ

Hacımusalar’daki 2018 yılı arkeolojik araştırma ve çalışmalarımız, kazı 
evi ve deposunda bulunan etüdlük malzemelerin, Elmalı Müzesi’ne naklini 
ve müze bahçesindeki konteynırlara kazı alanındaki açmaların alan numara-
larına ve yapıların niteliğine göre yerleştirilmiş ve düzenlenmişlerdir.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü’ne ve özellikle Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz’a, Kazılar Şube-
si Müdürü Umut Görgülü’ye ve Arkeolog Müge Küçük’e verdikleri katkı 
ve desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Antalya İli, İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü’nden, Metin Karataş ve Oğuz Elmas’a, Elmalı Müzesi Müdü-
rü Yunus Taşçıoğlu’na, Arkeolog Kardelen Yılan’a, müze elemanlarından 
Osman Çobanoğlu ve Ramazan Koyutürk’e kazı evi deposunun boşaltıl-
ması sırasında göstermiş oldukları destek için çok teşekkür ederiz. Ayrıca 
yardımları ve katkıları için Prof. Dr. Atilla Engin’e müteşekkiriz. Richmond 
Üniversitesi’ne ve Öğretim Üyesi Elizabeth Baughan’a hibe etmiş oldukları 
iki adet konteynır için teşekkür ederiz. Hacımusalar kazısının başından beri 
her konuda emeğini ve desteğini esirgemeyen Hafize Aytulum’a da minnet-
tarız.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü’nün ve Bilkent Üniversitesi’nin katkılarıyla 1993 yılında başlatılan 
yüzey araştırmasını takiben 1994 yılından günümüze kadar belli aralıklarla 
sürdürülmekte olan Hacımusalar kazısı, 2017/10422 sayılı Bakanlar Kurulu 
Kararı ile T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı kazısı statüsünü kazanmış olup ve 
başkanlığımda yürütülmektedir. Hacımusalar kazısı, 2016 yılından itibaren 
konservasyon, araştırma, yayın ve depo çalışmalarını kapsamaktadır. 
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2016 ve 2017’deki depo ve yayın çalışmaları nedeniyle Hacımusalar Höyü-
ğünde yapılmış olan kazıların belirgin özelliklerini yansıtan mimari yapılar 
ve kültürel gelişimini gösteren buluntuları hatırlatmak isterim.

Hacımusalar Höyük, Kuzey Likya olarak bilinen, Güneybatı Anado-
lu’nun Teke Yarımadasındadır. Yapılan araştırmalar ve arkeolojik çalışmalar 
ile epigrafik ve nümizmatik bilgiler ovanın tarih öncesi dönemlerden başla-
yarak, İslam dönemine kadar uzanan zaman dilimi içinde Neolitik, Kalkoli-
tik, Erken Tunç ve Demir çağları ile Helenistik, Roma ve Erken Hristiyanlık 
dönemlerinde yoğun olarak yerleşildiğini ortaya koymaktadır.11 Likya’da 
uzunlukları 15 km.ye uzanan güneybatı-kuzeydoğu yönünde pek çok ova 
vardır (Harita: 1).

Elmalı Ovası’nda yer alan Hacımusalar Höyük bunların arasında en batı-
da olanıdır. Aluviyal bir ova olan Elmalı Ovası’nın denizden yüksekliği 1100-
1300 m. kadardır ve tabii sınırları ovayı çevreleyen dağlar ile belirlenmiştir.

Ovanın en büyük antik yerleşimlerinden biri olan Hacumusalar Höyüğü, 
Kaş-Kalkan yolu üzerinde, Elmalı ilçe merkezinin 14-15 km. güneybatısında 
ve görsel olarak ovanın merkezinde konumlanmıştır. (Resim:1, Harita: 1) Ha-
cımısalar Höyük, Batı Toros Dağları’nın bereketli yaylası olan Elmalı Havza-
sı’nın en büyük yerleşimidir. Coğrafi konumu, Toros Dağları ve İç Anadolu 
arasında yer alan bir geçiş havzası olma özelliğini taşımaktadır. Ulaşım dağ-
larda halen var olan geçitlerle ve doğal geçitleri oluşturan, akarsu vadilerini 
izleyen yollarla sağlanmaktadır. 

Elmalı ve çevresini ilk ziyaret edenlerden birisi Osmanlı gezgini Evliya 
Çelebi’dir.2 Elmalı Bölgesi’ndeki ilk arkeolojik kazılar3 1963-1974 yılları ara-
sında Bağbaşı ve Karataş-Semayük (yeni adı Bozüyük)’de yapılmıştır. 1986-
87 yıllarında Elmalı Ovasında Bayındır- Çağıltemeller Mevkii’nde yer alan 
tümülüsler Antalya Müzesi tarafından kazılmıştır.4 Elmalı Ovası’nın bir diğer 
önemli tümülüs grubu da Kızılbel5 ve Karaburun’da6 gün ışığına çıkartılmış-
tır. Elmalı Ovası’ndaki arkeolojik araştırma ve incelemeler oldukça sınırlıdır. 
İlk olarak 1993 yılında Hacımusalar Höyük ve çevresinde yüzey araştırması 

1 İ. Özgen 1998, 603-609, 2006, 537-556, 2008, 1- 18; İ. Özgen vd. 2016, 318-336. 
2 E. C. Zillioglu 1985, 115-117.
3 M. J. Mellink 1964, 269-278; 1965, 241-251; 1967, 251-267; 1969, 319-331; 1971, 245-255;1972, 257-

269;1973, 293-307; 1974, 351-359.
4 K. Dörtlük 1988, 171-174.
5 M. J. Mellink-R. A. Bridges Jr. – F. C di Vignale 1998.
6 S. G. Miller 2010, 318-329.
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yapılmış, 1994 yılında ilk kazılar başlamıştır.7 Bu araştırmalar höyükde yapı-
lan ilk sistematik çalışmaları içermektedir.

Höyük yuvarlak bir görünüme sahiptir ve yaklaşık 300x350 m. boyutunda 
olup ortalama 10-13 m. yüksekliktedir. Batı kesimi deniz seviyesinden 1059 
m. yükseklikte yer almaktadır. Höyükteki buluntular Anadolu, Ege ve Yakın 
Doğu’daki kültürlerle olan kültürel etkileşimi göstermektedir.

Topografik plandan da görüleceği üzere höyükte beş ana alanda çalışılmış 
olup yoğun mimari kalıntılarla karşılaşılmıştır (Resim: 2). Çalışmalar kuzey, 
güney, doğu, batı ve höyüğün merkezinde yer almaktadır.

Höyüğü çepeçevre saran bir sur duvarı kuzey, doğu ve güney kenarla-
rında ortaya çıkarılmıştır. Doğu yamacında kerpiçten kalın bir sur duvarı, 
kuzey yamacında da kerpiç duvarı destekleyen kum taşından bir diğer sur 
duvarı kalıntısı, höyüğün oldukça iyi tahkim edilmiş olduğunu göstermek-
tedir. Doğudaki sur duvarı (Resim: 3) 30-35 kerpiç tuğla sırasına sahip olup 
3.5 m. yüksekliğindeki kısmı ele geçmiştir. Tuğla sıralarının altında ise 2 m. 
yüksekliğinde 9 taş sırası yer almaktadır. 

Kuzey ve Batı yamaçlarında, çoğunluğu Erken Tunç Çağı II’ye tarihlenen 
15 yerleşim katmanı ortaya çıkarılmıştır. İki adet at nalı şeklinde ocak planı, 
öğütme platformları ve tahıl depoları bulunmuştur (Resim: 4). Bunların yı-
kılmasına sebep olan yangın, bu buluntuların iyi bir şekilde korunmalarını 
da sağlamıştır. Kuzey sondajında ortaya çıkan payandalı taş temel (Resim: 4) 
Megaron tipi bir binaya aittir.

Buluntular arasında dokuma tezgâhı ağırlıkları, ağırşaklar (Resim: 5) ile 
bazıları kömürleşmiş tahıl taneleri (buğday ve burçak) ihtiva eden çok sayıda 
çömlek (Resim: 6) bulunmaktadır. Malzemenin genel karakteri Batı Anadolu 
Erken Tunç Çağı tipinde olsa da beyaz boyalı çömlek bolluğu Elmalı Ova-
sı’na has bir özellik olarak öne çıkmaktadır. 

Höyüğün merkezinde kazılan en derin açmalarda, Frig tarzı gri astarlı 
kaplar (Resim: 7) (Frig tarzı gri sürahi) ve geometrik bezemeli çömlekler, ye-
rel yapım biochrome kaplar Hacımusalar Höyük’ün M.Ö. 7. yüzyılda yeniden 
iskân edildiğini göstermektedir. Ayrıca ithal ürünler “İyonya kaseleri”, “ya-
ban keçisi” (Resim: 8) stilindeki seramikler ile bazı Korinth ve Atika seramik 
parçaları Hacımusalar Höyük’ün çevresiyle bağlantıları güçlü, Arkaik bir 
yerleşim yeri olduğunu göstermektedir. Sakallı insan başı formunda Fenike 

7 İ. Özgen 1998,603-609 ;2006, 537-556.
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tarzı cam bir tılsım / pandantif (Resim: 9) yakın doğu ile bağlantıları da ser-
gilemektedir.

Höyüğün kuzeyindeki sur duvarının iç kısmında bulunan alanda ele ge-
çirilen buluntular, özellikle Atina tarzı gümüş tetradrahmileri taklit eden al-
tın Athena sikkesi, yerleşimin M.Ö. 4. yüzyılda zenginleştiğini ve dış ticaret 
bağlantılarına sahip olduğu işaret etmektedir. Höyükte ele geçirilen 5. ve 4. 
yüzyıla ait Attika çömlek örnekleri, a: Siyah figürlü lekythos parçası, b-c-d-f-h: 
Kırmızı figürlü parçalar, g: Palmet damgalı çanak tabanı, i: Batı yamacı sera-
miği tarzındaki lekythosun omuz parçası görülmektedir. (Resim: 10)

Höyüğün batısında ve merkezinde iki büyük kilisenin yanı sıra çok sayı-
da gömü bulunmuştur. Batı kilisesinde bulunan İmparator Septimus Severus 
tarafından Likya Birliği’ne M.S. 197 yılında gönderilmiş mektubun yazılı ol-
duğu bir taş blok kapı eşiğinde devşirme olarak kullanılmıştır. Önemli bir 
yazıttır. Gary Reger tarafından Chiron Dergisi’nde 2020 yılında yayınlanmak 
üzere teslim edilmiştir. Ayrıca Batı Kilisesi’nin sol alt köşesinde sarnıç ve sağ 
altta küçük bir şapel görülmektedir (Resim: 11).

Merkez Kilise ve bağlantılı yapıların (sarnıçlar, pres atölyesi) planı görül-
mektedir. Merkez Kilise’nin en erken evresi M.S. 5. yüzyıla aittir (koyu gri 
ile gösterilmiştir). Merkez Kilise, Myra Demre’de bulunan kilisenin taşradaki 
temsilcisidir. Antik kaynaklarda Choma/Hacımusalar bir Piskoposluk mer-
kezi olarak yer almaktadır (Resim: 12).

Bu evre gösterişli mozaik zeminleri, insan figürlü duvar fresk parçaları 
ve yazıtlar ile girişte atrium- sarnıç kompleksi bulunan büyük bir bazilika-
dan oluşur. M.S. 6. veya 7. yüzyıllarda bu kilise trikonç plan üzerine yeniden 
düzenlenmiştir. M.S. 10. ve 11. yüzyıla gelene kadar olasılıkla kubbeli, küçük 
bir bazilika olarak yeniden şekillendirilmiştir. Kilisenin kuzeydoğu köşesi-
nin hemen dış tarafında, küçük bir yapının içinde büyük bir ağırlık bloğuna 
sabitlenmiş kaldıraç tipli prese sahip, üzüm sıkmak için kullanılan presleme 
tertibatı bulunmaktadır. Presleme atölyesinin tarihi hala belirsiz olmakla bir-
likte kilisenin kuzeybatısındaki büyük, çok odalı, manastır olduğu düşünü-
len kompleks ile ilişkisi olabilir.

Merkez kilisenin etrafında 150’den fazla mezar kazılmıştır. Bazı mezarla-
rın içinde (Resim: 13) bronz yüzükler, bronz avize tabanı (polycandelon), bronz 
haç, bronz kupa, cam bilezikler bulunmuştur. Bazı mezarlardan sadece iske-
let parçaları çıkmıştır. İskeletlerin osteolojik analizleri Carrie Sulosky Weawer 
tarafından yapılmış olup Anatolian Studies Dergisi’nde yayınlanacaktır.
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En önemli buluntu (bkz. Resim: 13), üzerinde Mısır dilinde yazılmış ay 
isimleri bulunan bir minyatür bronz güneş saatidir. Saatin arkasında “İs-
kenderiye’den” yazılıdır ve kentin yaklaşık boylamını belirtilmiş olup saatin 
Hacımusalar’da kullanılmak üzere yapılmış olduğunu göstermektedir. Dikili 
taş biçimli güneş saati miline sahip olması işlevsel bir güneş saatinden ziyade 
hatıra amaçlı tasarlandığını düşündürmektedir. Bu güneş saatinin Hacımu-
salar Höyük’de bulunması, antik Choma şehrinin uzak konumda olmasına 
rağmen, dış bağlantılarının varlığını ve kozmopolit yapısının en kuvvetli 
göstergelerinden biridir.

Bilkent Üniversitesi öğrenci değişim programı çerçevesinde, Amerikan 
Güney Kolejler (American Colleges of the South) Topluluğu tarafından 2001 
yılında, Bilkent Üniversitesi’ne, Hacımusalar Höyük Kazısı’nın kullanımı 
için hibe edilmiş olan kazı evi, 30 Ağustos 2016 yılında gerçekleşen emekli-
liğim nedeniyle, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Bilkent 
Üniversitesi arasında yapılan görüşmeler sonucunda, kazı evi ve deposunun 
boşaltılması talep edilmiştir. 2018 kazı sezonunda bu talep yerine getirilmiş, 
Hacımusalar kazı evi ve deposu boşaltılmış, Elmalı Müze Müdürlüğü’nün 
öngördüğü şekilde anahtarlar Elmalı Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. 

Hacımusalar kazısı deposundaki etüdlük malzemenin tamamı Elmalı 
Müzesi’ne taşınmıştır. Etüdlük malzemelere ait listeler tarafımızdan düzen-
lenmiş ve Elmalı Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir. Etüdlük malzeme-
nin bir kısmı müze içindeki depolara bir kısmı da müze bahçesine kurulan 
4 adet konteynıra, toplamda 84 m2 lik bir alana yerleştirilmiştir (Resim: 14).

Hacımusalar 2019 yılı çalışmaları bizim için de yeni bir oluşum olacaktır. 
Çalışmaya Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğre-
tim üyelerinden Doç. Dr. Ralf Becks, Doç Dr. Bilge Ayça Polat-Becks ve öğ-
rencileri katılacaklardır.

Antalya Bilim Üniversitesi, Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı, 
öğretim üyelerinden Arkeolog Dr. Dinç Saraç tarafından höyükte bulunan 
mimari yapıların onarımına, konservasyonuna ve restorasyon çalışmalarına 
yönelik bir proje hazırlanacaktır. Planlanan proje T.C. Kültür Bakanlığı, An-
talya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulacaktır. 

Hacımusalar Höyüğü Kazısı’nın yayın çalışmaları da devam etmektedir. 
‘Hacımusalar Höyük in the Bronze Age’ ve ‘A Letter of Septimus Severus to 
the Lykian League on the Misbehavior of Soldiers, New Inscriptions of Cho-
ma in Northern Lykia’, başlıklı makaleler 2020 yılında yayınlanmak üzere 
hazırlanmıştır.
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Resim 1: Hacımusalar Höyük.

 
Harita 1: Elmalı Havzası haritası; Sabri Aydal, ©Hacımusalar Höyük Kazı Arşivi.
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Resim 2: Hacımusalar Höyük topografik planı; höyükte çalışılmış 5 ana alan (Sabri Aydal).

 
Resim 3: Sur duvarının doğu yamacı (D6e9); duvarın kerpiç yüzeyinden detay.
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Resim 4:  Kuzey yamacındaki yanmış ETÇ II tabakası (B4i7) ile 2 adet at nalı 
biçiminde ocak tabanı, öğütme platformları ve tahıl depolama hazne-
sinin görünümü.

Resim 5: Kuzey yamacında bulunan payandalı duvar temeli Geç ETÇ II (B4j8-
C4a8 Lokus 156).
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Resim 6: Kuzey yamacında ele geçirilen ETÇ II’ye ait buluntulardan bazıları.

Resim 7: Kuzey yamacında bulunan çanak çömleklerden bazıları.
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Resim 8: Frig kabı (sol üst), biochrome kap (sağ 
üst), Fenike pandantifi (sol alt) ve dört 
kulplu çömlek (sağ alt).

Resim 9: İthal İyonya kaseleri, yaban keçi-
si motifli seramik parçası.
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Resim 10: Altın Athena sikkesi, Attika çömlek örnekleri: siyah figürlü lekythos parçası, 
kırmızı figürlü parçalar, palmet damgalı çanak tabanı, ‘batı yamacı seramiği’ 
tarzındaki lekythosun omuz (?) parçası.
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Resim 11: ‘Batı Kilise’; sol alt köşe sarnıç ve sağ alt köşe küçük şapel ve ok ile gösterilen 
Septimus Severus yazıtının konumu.
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Resim 12: ‘Merkez Kilise’; sarnıç ve pres atölyesi, mozaik zeminler, insan figürlü duvar 
fresk parçaları.
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Resim 13: Merkez Kilise etrafındaki mezarların içinde bulu-
nan bronz avize tabanı, bronz haçlar, bronz kupa ve 
yüzük, cam bilezikler, minyatür bronz güneş saati.

Resim 14: Kazı deposunun taşınması; Elmalı Mü-
zesi bahçesine yerleştirilmiş olan kon-
teynırlar ve etüdlük eserlerin raflara 
yerleştirilmiş hali.
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ELBİSTAN KEÇE MAĞARASI KAZILARI-2018

İrfan Deniz YAMAN*
Cevdet Merih EREK

Iraz Aslı YAMAN

GİRİŞ 
Keçe Mağarası, Kahramanmaraş İli Elbistan İlçesi’ne bağlı Keçemağara 

Köyü’nde yer alır. Mağaranın yaklaşık 7 km. kuzeyinde Sivas il sınırı, yak-
laşık 3 km. doğusunda Malatya il sınırı bulunur ve Kahramanmaraş il sı-
nırının en kuzey bölümündedir. Keçe Mağarası hakkında ilk bilgi, İsmail 
Kılıç Kökten’in Kahramanmaraş çevresinde gerçekleştirdiği araştırmalarda 
geçer. Bu yayında mağaradan sadece isim olarak bahsedilmiş, mağaranın du-
rumu ve özellikleri hakkında herhangi bir bilgi verilmemiştir1. 2012 yılında 
Cevdet Merih Erek’in Afşin-Elbistan yüzey araştırmalarında, bu mağaranın 
hem çevresinde tespit edilen bulgular hem de duvar resimleri nedeniyle kazı 
yapılması gereken bir alan olduğuna karar verilmiştir. Bu doğrultuda 2015 
yılında başlayan kazı çalışmaları halen devam etmektedir. Kazı çalışmaları, 
Kahramanmaraş Müze Müdürü Ahmet Denizhanoğulları başkanlığında ve 
Doç. Dr. Cevdet Merih Erek’in bilimsel danışmanlığında sürdürülmektedir. 
2018 yılı kazıları ekip üyeleri arkeologlar Ramazan Köse, Ebru Aksu, Gizem 
Kahriman’ın yanı sıra Aksaray Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, lisans öğren-
cileri Alican Bekteş, Gizem Örüç, Ferit Çelik, Alperen Yurdakul, Ömer Deniz, 
Gamze Boz, Merve Demir’den oluşmaktadır. Keçe Mağarası 2018 yılı kazıları, 
01 Ağustos 2018 tarihinde başlamış ve 31 Ağustos 2018 tarihinde bitirilmiştir. 

2018 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
2018 yılı Keçe Mağarası kazı çalışmaları planlandığı şekilde, mağaranın 

içinde yer alan kazı alanında yürütülmüştür. Bu alandaki kazı çalışmaları, en 

*  Dr. Öğr. Üyesi İrfan Deniz YAMAN, Aksaray Üniversitesi, Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi, Ar-
keoloji Bölümü, Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7.Km Merkez Kampüs 68100 Aksaray/TÜRKİYE. 

 Doç. Dr. Cevdet Merih EREK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Teknikokullar Kampüsü, Edebi-
yat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Beşevler/Ankara/TÜRKİYE. 

 Araş. Gör. Iraz Aslı YAMAN, Aksaray Üniversitesi, Sabire Yazıcı Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Adana Yolu Üzeri E-90 Karayolu 7.Km Merkez Kampüs 68100 Aksaray/TÜRKİYE.

1 Kökten 1960, 46. 
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son 2016 yılında gerçekleştirilmiştir. 2017 yılında sadece seki bölümünde yü-
rütülen kazı çalışmalarının devamında, 2018 yılı çalışmaları özellikle mağara 
içinde gerçekleştirilmiştir. Bunun temel nedeni; seki bölümünde ortaya çı-
karılan stratigrafinin ve sediman yapısının, mağara içindeki kazı alanıyla ne 
derece benzer olup olmadığının anlaşılmak istenmesidir. Bu bağlamda baş-
langıçta toplam 20 metrekareden oluşan kazı alanında, tüm plankarelerde 
aynı arkeolojik seviyeye ulaşmak amacıyla çalışmalar başlatılmıştır. Planka-
relerin isimlendirilmesinde çift harf uygulamasının nedeni, Seki alanındaki 
karelajın mağara içine kadar uzatılmasından kaynaklanmaktadır. Doğu-batı 
yönünde, yaklaşık 5 metrelik alanda tek harflik kare isimleri bittiğinde (A-Z) 
çift harf sistemi (AA-AB) uygulanmıştır. Kazının başlangıcında AZ18, AZ17, 
AZ16, AZ15, AZ14, BA18, BA17, BA16, BA15, BA14, BB18, BB17, BB16, BB15, 
BB14, BC18, BC17, BC16, BC15, BC14 plankarelerinin tamamında 3. arkeo-
lojik seviyeye kadar kazı yapılarak, tüm alanda aynı derinliğe inilmiştir. Bu 
kazı yöntemi genel anlamda “yatay kazı yöntemi” olarak isimlendirilmekte-
dir. Bu kazı yönteminin temel amacı yatay planda bütün kazı alanında ortaya 
çıkabilecek olası arkeolojik buluntuları bir arada gözlemleyebilmektir. Ben-
zer kazı yöntemi Direkli Mağarası’nda da uygulanmaktadır2. Bu kazı yönte-
mi sayesinde, kazı çalışmalarının henüz başlangıcında, 2. arkeolojik seviye 
kazılarının bitimi sırasında, kazı alanının kuzey bölümünde bir taş sırasına 
rastlanmıştır. Bu taş sırasının tesadüfen bir araya gelme ihtimali bulunmadı-
ğı için, bir duvarın taş dizisi olduğu yorumu yapılmıştır. Söz konusu taş di-
zisinin takibi konusunda gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda, kazı 
alanının kuzey yönünde 4 metrekarelik alan daha kazılmıştır ve kazı alanı 24 
metrekareye çıkarılmıştır. Bu plankareler; AZ13, BA13, BB13 ve BC13 planka-
releridir. Bu alanda da diğer kazısı yapılan plankarelerdeki derinliğe ulaşıl-
dığında, söz konusu taş dizisinin devamı net şekilde görülmüştür (Resim: 1). 

Kazının ilerleyen aşamalarında açmanın değişik yerlerinde ortaya çıkan 
bütün taş dizileri fotoğraflama ve çizimleri yapıldıktan sonra kaldırılmıştır. 
Kazı alanındaki genel sediman yapısı ve buluntu dağılımı konusunda, bu taş 
dizisi bir sınır çizgisi niteliğindedir. Özellikle kazı alanının batı bölümünde 
yer alan plankarelerde çok yoğun buluntu tespit edilememiş iken, taş dizisi-
nin doğu bölümünde buluntulardaki yoğunluk dikkat çekicidir. Kazı alanın-
daki çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kesitler, bizlere stratigrafi hakkın-
da genel bir değerlendirme yapma şansı sunmuştur. Batı kesitinde görülen 

2 Erek 2018. 
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birden fazla çukur (Resim: 2), geç dönemlerde açılmış gibi görünmektedir 
ve dolgu toprağında karışıklığa neden olmuştur. Bu çukurların en derin ola-
nının halen son seviyesi yakalanamamıştır. Bunun yanı sıra kazı alanının 
kuzeybatı bölümünde BB14, BC14, BB13, BC13 plankarelerindeki sediman-
larda, lokal bir sertlik dikkat çekmiştir. Bu sertliğin nedeninin muhtemelen 
bu alandaki su birikmesiyle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Açmanın 
doğu kesiti, büyük boşluklarla kaplı, dağınık bir görünümdedir (Resim: 3). 
Sertleşmiş sediman içerisindeki bu yapıdan, çeşitli tipte buluntular ele geçi-
rilmektedir. Kazı alanına girişi sağlamak adına AZ18 plankaresi özellikle üst 
kotlarda bırakılmıştır. Bunun yanında AZ16 plankaresi ise, diğer plankare-
lerde inilen derinlik kotundan bir seviye (10 cm.) daha aşağıdadır. Kazı çalış-
maları sırasında, gözden kaçan buluntuların takibini mümkün kılmak adına, 
kuru eleme yapılmıştır. 5 mm. ve 3 mm.lik elekler yardımıyla elenen kazı 
sedimanında, çok sayıda mikro fauna kemikleri, yontma artıkları ve buna 
benzer küçük boyutlu bulgular tespit edilmiştir. İlerleyen kazı sezonlarında 
eleme sisteminin daha kapsamlı hale getirilmesi ve yüzdürme yönteminin de 
uygulanması planlanmaktadır. Bu sayede hem karbon örnekleri alınabilecek, 
hem de tohum ve benzeri buluntular kayıt altına alınarak uzmanlarınca ça-
lışılabilecektir. Şu anda karışık dolgular kazıldığı için, bu tür bulguların ve 
sonuçlarının çok fazla tutarlı olmayacağı düşünülmektedir. 

Keçe Mağarası kazı çalışmalarında iki farklı kazı alanı (mağara içi ve seki) 
mevcuttur. Bu alanlar birbirlerinden farklı yükseltilerde yer alırlar. 2015 yı-
lında başlatılan kazı çalışmalarında, sıfır noktası söz konusu iki kazı alanı-
nın ortasından alınmıştır. Bu sayede sıfır noktası, hem aşağıdaki seki alanı-
na hem de yukarı kotta yer alan mağara içine daha rahat taşınabilmiştir. Bu 
nedenle yükselti değerleri seki alanında eksi “-“ olarak ölçülürken, mağara 
içinde artı”+” değerler görülür. 

2018 yılı kazı çalışmaları sonucunda kazısı yapılan alanın genel durumu, 
plankarelerin başlangıç ve bitiş yükseltileri sırasıyla aşağıda gösterilmektedir. 

KEÇE MAĞARASI 2018 YILI KAZILAN PLANKARELER

BC18 BC17 BC16 BC15 BC14 BC13

BB18 BB17 BB16 BB15 BB14 BB13

BA18 BA17 BA16 BA15 BA14 BA13

AZ18 AZ17 AZ16 AZ15 AZ14 AZ13

⇒ N
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Kazısı yapılan plankarelerde yükselti değerleri.

Plankare Başlangıç (m.) Bitiş (m.)
 AZ18 Kazılmamıştır
AZ17 +189.9  +169.9
AZ16 +189.9  +159.9
AZ15 +199.9  +169.9
AZ14 +209.9 +169.9
AZ13 +219.9 +169.9
BA18  +199.9 +169.9
BA17  +199.9 +169.9
BA16  +199.9 +169.9
BA15 +209.9 +169.9
BA14 +209.9 +169.9
BA13 +219.9 +169.9
BB18  +199.9 +169.9
BB17  +199.9 +169.9
BB16  +209.9 +169.9
BB15  +209.9 +169.9
BB14  +209.9 +169.9
BB13  +219.9 +169.9
BC18  +199.9 +169.9
BC18  +199.9 +169.9
BC18  +209.9 +169.9
BC18  +209.9 +169.9
BC18  +209.9 +169.9
BC18  +219.9 +169.9

 
2018 YILI BULGULARI
2018 yılı kazı çalışmaları, mağara içindeki kazı alanında olabildiğince de-

rinleşmek üzerine planlanmıştır. Bu plan doğrultusunda kazı alanının tama-
mında (AZ18 hariç) 5. arkeolojik seviyenin bitimine kadar kazı yapılmıştır 
(+169.9 m.). AZ16 plankaresinde ise 6. arkeolojik seviye sonuna kadar inil-
miştir (+159.9 m.). Özellikle hem stratigrafinin takibi hem de buluntuların da-
ğılımını görmek adına, plankarelerin arkeolojik seviyeleri eş zamanlı kazıl-
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mıştır. Her 10 cm. derinliğe inildiğinde kazı alanının tamamı fotoğraflanmış 
ve gözden kaçan herhangi bir detay olup olmadığı kontrol edilmiştir. Mağara 
içinde kazı yapılan alan, mağaranın ağız kısmına oldukça yakın olup, bir ça-
nak görünümündedir (Resim: 4). Dolayısıyla kışın mağara ağzında biriken 
kar yığınları bahar aylarında eridiğinde, tüm kar suyunun mağara içine ak-
ması ve burada su birikintileri oluşturması kaçınılmaz gibi görünmektedir. 
Bu hadisenin uzun yıllar boyunca devam ettiği ve mağaranın üst dolguların-
da meydana getirdiği tahribat düşünüldüğünde, kazı alanında halen in-situ 
seviyelere ulaşılamamış olunması oldukça doğaldır. Bu sezon gerçekleştiri-
len kazılarda özellikle dikkat çeken hadiselerden birisi de, kazı alanının batı 
bölümünde yer alan sertleşmiş sediman yapısıdır. Bu sediman sözünü ettiği-
miz taş dizisiyle sınırlanmış olup, kazı alanındaki doğu bölümden farklı bir 
yapıya sahiptir. Özellikle bu alandan arkeolojik buluntunun çok az miktarda 
ele geçirilmesi ise, henüz cevabı bulunamayan bir sorudur. Yukarıda bah-
setmiş olduğumuz taş dizisi kaldırıldıktan sonra, kazı alanının tamamında 
daha homojen bir sediman yakalanmıştır. 

2018 yılı buluntu dağılımı, genel hatlarıyla 2015-2017 yılları arasındaki 
kazı çalışmalarında tespit edilen gruplarla hemen hemen aynıdır3. Yontma-
taş buluntuların tamamı yerel kaynaklardan elde edilmiş çakmaktaşı, çört ve 
kalsedondan üretilmişlerdir (Resim: 5). Küçük boyutlu yonga ve dilgilerden 
oluşan taşımalıkların bazılarında kenarsal düzeltiler bulunmaktadır. Buna 
karşın alet olarak nitelendirilebilecek parçaların sayısı az ve bir yontmataş 
kültürel geleneği yansıtabilecek düzeyde değildir. Az sayıda ele geçirilen 
çekirdekler, değişik boylarda ve şekilsiz çekirdek kategorisindedirler. İlginç 
durumlardan birisi; yontmataş endüstride henüz karakteristik bir yapı gö-
rülmemesine karşın, kazı alanında tespit edilen bol miktardaki yontma ar-
tıklarının, taş yontma işinin mağara içinde yapıldığını gösteriyor olmasıdır. 
Seramik buluntular, seki bölümündeki kazılara oranla daha az sayıda ele ge-
çirilmiştir. Konunun uzmanları tarafından yapılacak yorumlarla daha somut 
bilgiler verilecektir. Seramikler gibi cam eserlerin sayısında da, bir önceki yıl 
kazılarına oranla azalma görülmüştür. Belki de mağara içi dolgularının, ar-
keolojik bulgular anlamında seki alanıyla arasındaki farklılıklar olarak gös-
terilebilir. 

2018 yılı kazılarında hayvan kemiklerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu 
buluntu grubu ile ilgili ön değerlendirmeyi Zooarkeolog Benjamin S. Arbu-

3 Yaman ve Erek 2019. 
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ckle gerçekleştirmiştir. Genel değerlendirmesinde aktardığı bilgiler şu şekil-
dedir: “Mağara içinde bol miktarda kemirgen (rodent) kalıntısı mevcuttur. 
Kör fare (mole rat) olarak da bilinen (spalax) köstebek faresi kemiklerine rast-
lanmıştır ve bu hayvan türünün sıklıkla Anadolu ve Levant’taki mağaralarda 
yaşadığını bilinmektedir. Hamster (cricetulus) ve tarla faresi (vole) türlerinin 
dahil olduğu en az iki takson mevcuttur (Resim: 6). Hamster kurak ve açık bir 
bozkır ortamını gösterir. Tarla faresi (vole), orman yerine çimleri olan açık bir 
ortamı gösterir. İkinci hayvan topluluğu bovid (boynuzlugiller) türlerine ait-
tir. Buluntulardan bir tanesi keçinin (capra) ilk ayak parmağı kemiğidir (pha-
lanx). Boynuz kalıntıları ile birlikte tespit edilen iki kafatası parçası koyuna 
(ovis) ait olabilir (Resim: 7). Bazı büyük kemiklerde etçillere ait diş izleri ol-
masına karşın, kemiklerin çoğunluğunun tek parça halinde olması, bu alanın 
tilki veya kurtların uğrak alanları arasında olmadığını göstermektedir. Uzun 
kemiklerden bazıları, kemik iliğine erişebilmek için insanlar tarafından ka-
sıtlı olarak kırılmış gibi gözükmektedir. Bu kemik parçaları, Direkli Mağara-
sı’ndaki çoğu yaban keçisi parçasından çok daha büyüktür fakat iskeletlerin 
ilik veya yağ için yoğun bir şekilde kullanılmadığını düşündürmektedir. Diş 
kalıntıları, bölgede genç koyunların/keçilerin bulunduğunu gösterir (Resim: 
8). Hayvan iskeletlerinin bütün kısımlarının mevcut olması (baş, ayak, ba-
cak, uzuv, omur), hayvanların parçalanmadan mağaraya getirildiğini ya da 
mağarada doğal yollarla öldüğünü gösterir. Bazı kemikler üzerinde kasaplık 
izleri görülmesine karşın, avcılık yapılan bir alanda tam halde radius/ulna ele 
geçirilmesi olağan bir durum değildir. Bu durumun nedenleri arasında: 

1- Hayvanın bilerek buraya gömüldüğü, 
2- Hayvanın mağara içinde kendiliğinden öldüğü, 
3- Hayvanın daha yakın bir zamana ait olabileceği görüşleri çıkarılabilir. 
Orta büyüklükte etobur (canid) dişleri olan iki çene kemiği vardır. Bunlar 

ya tilki (vulpes vulpes) ya da çakal (canis aureus) gibi görünür (Resim: 9). Man-
dibulalar çok fazla aşınmayan ilk azı dişlerini içerir ki, bu onların genç hay-
vanlar (bir yaşından küçük) olduklarını gösterir. Hayvan kemikleri arasında 
hem büyük hem de küçük kuş kemikleri mevcuttur. Küçük kuş kemikleri 
bir humerus ve coracoid içerir ve muhtemelen passeriform veya tüneyen kuş-
ları (perching birds) temsil eder. Büyük kuş bir synsacrum ile temsil edilir. Bu 
kemiğin kartal benzeri büyük bir kuş türüne ait olduğu düşünülmektedir4. 

4 B. S. Arbuckle ile kişisel görüşme. 
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Diğer buluntu grubu olan metal eserler ve sikkelerde de, seramik ve cam 
buluntu gruplarında olduğu gibi Seki bölümüne göre sayısal olarak bir azal-
ma görülmüştür. 

Buluntular arasında en çok dikkat çekenler, taştan üretilmiş bir kolye ucu 
(?) ve delik bir yongadır. Taş kolye ucu BB16 plankaresinin 3. arkeolojik se-
viyesinin kazısı sırasında ele geçirilmiştir. Kahverengi parlak bir görünümü 
olan kolye ucu, yatay olarak ip takmak için muntazam bir şekilde delinmiş-
tir (Resim: 10). Silindir gövdesinin bir yanında tek, diğer tarafında iki oluk 
bulunmaktadır. Diğer önemli buluntumuz ise üzerinde bir delik bulunan 
yongadır. Yonganın alt bölümünde yer alan deliğin oldukça düzenli şekli bu 
deliğin sonradan açıldığını gösteren bir ipucu niteliğindedir (Resim: 11). Fa-
kat bir taşı bu kadar düzgün delmenin zorluğu nedeniyle, taş üzerinde yer 
alan doğal bir zayıf noktadan yararlanılarak bu deliğin açılmış olma ihtimali 
yüksektir. 

KAZI EVİ VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR
Keçe Mağarası kazı evi, 2017 kazı sezonunun bitiminde alınan konteyner-

le birlikte toplamda 4 farklı konteynerden oluşmaktadır. Kazı evi çevresi dört 
konteynerle çevrili, ortası avlu görünümünde bir alana dönüştürülmüştür. 
Konteynerlerin elektrik ihtiyacı kamp alanı yakınındaki ilkokuldan uzatılan 
kablo yardımıyla giderilmektedir. Bu yıl kazı çalışmalarının başlangıcında 
yeni alınan yemek konteynerine bağlanan elektrik kablosu yardımıyla, kon-
teynerin elektrik bağlantısı yapılmıştır. Elektrik konusunda yaşanabilecek 
olası problemlerin kazı evine alınacak elektrik aboneliği ile çözülebileceğini 
düşünmekteyiz. Yine 2017 yılında satın alınan bulaşık makinesi, çamaşır ma-
kinesi ve televizyon bağlantıları kurularak, bu cihazların tamamı çalışır hale 
getirilmiştir. Mutfağın bulunduğu konteyner üzerine takılan güneş enerjisi 
sayesinde, hem evin elektrik yükü azaltılmış hem de istenilen oranda sıcak 
suya ulaşma şansı yakalanmıştır.

Kazı evinde öncelikle çevredeki dikenli ve otlu bölüm, ot biçme makinesi 
yardımıyla temizlenmiştir. Bu makine aynı zamanda mağara çevresinin te-
mizliğinde de kullanılmıştır. 2017 yılı kazı sezonu sonunda, mağaranın alt 
bölümüne yerleştirilen yasal uyarı tabelasının halen sağlam bir şekilde ko-
runduğu görülmüştür. Mağara çevresinin temizliği yapıldıktan sonra, labo-
ratuvar olarak kullanılacak alan hazırlanmıştır. Üzeri gölgelik ile kapatılan 
alan, gün boyunca rahat çalışılabilecek hale getirilmiştir. 2015 yılında satın 
alınan ve her yıl yoğun kış koşullarına ve aynı zamanda yazın güneşe ma-
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ruz kalan konteynerlerin, demir bölümleri boyanmıştır. Bu sayede hem güzel 
bir görüntü elde edilmiş hem de konteynerlerin kullanım ömrü uzatılmıştır. 
Kazı evinin etrafında yer alan tel örgü, evin dış sınırları boyunca yeniden 
çekilmiştir. Bu sayede evin güvenliği daha iyi bir seviyeye gelmiştir. 

SONUÇ
Keçe Mağarası kazı çalışmalarında 4. sezon tamamlanmıştır. Kazıda uy-

gulanan yöntem ve çalışma süresinin az oluşu nedeniyle, kazılar yavaş iler-
lemektedir. Bu durum esasında olağan bir süreçtir. Özellikle mağara kazıla-
rında, bu tarzda hassas kazı yöntemlerinin uygulanması sayesinde, en küçük 
buluntu bile gözden kaçmamaktadır. Ayrıca buluntuların üç boyutlu olarak 
kayıt altına alınması, ileriye yönelik olarak tüm verilerin karşılaştırılmasına 
imkan sağlayacaktır. Önümüzdeki sezon kazı çalışmalarında, mağara içinde 
in-situ tabakalara ulaşılabileceği düşünülmektedir. Bu anlamda bizlerin de 
merak ettiği konu, kültürel stratigrafinin hangi arkeolojik dönemden başladı-
ğıdır. Karışık halde tespit edilen arkeolojik bulguların da, bu tür tabakaların 
tespitiyle birlikte bir düzene gireceği ön görülmektedir. İmkanlar dahilinde 
sadece mağara içinde değil aynı zamanda Seki alanındaki kazı çalışmalarını 
devam ettirebilmek, iki alanın karşılaştırılması için büyük bir avantaj sağla-
yacaktır.

Bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Keçe Mağarası’nın 
farklı arkeolojik dönemlerde iskan gören bir alan olduğu görülmüştür. Bu so-
nuçların somut hale gelebilmesi için, biraz daha beklemek yerinde olacaktır. 
Çevrede yer alan hammadde kaynaklarının yontmataş alet yapımı için kulla-
nıldığı net şekilde görülmüştür. Bu buluntu grubuna ait parçaların ilerleyen 
sezonlarda daha somut veriler sunacağı düşünülmektedir. Uzun bir zaman 
ve emek gerektiren çalışmaların en önemli bölümüne gelmiş bulunmaktayız. 
Keçe Mağarası ile ilgili bilinmeyen ve merak edilen tüm arkeolojik verilerin 
yakın zamanda ortaya konulacağı düşünülmektedir. Gerçekleştirilen kazı ça-
lışmaları sonucunda arkeolojik bulgular içinde özellikle hayvan kemikleri ve 
işlenmiş kemiklerde bir farklılaşma olması dikkat çeker. Bu buluntu grubuna 
ait değerlendirmeyi yapan Arbuckle, aynı zamanda Direkli Mağarası zooar-
keolojik buluntu grubunu da çalışmaktadır5. Dolayısıyla Keçe ve Direkli ma-
ğaraları arasındaki benzerlik ve farklılıkları en iyi şekilde yorumlama şansı 
ortaya çıkmıştır. 

5 Arbuckle ve Erek 2012. 
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Kazı çalışmalarında şimdiye kadar ortaya çıkan buluntular arasında ben-
zer örnekleri olmayan ilginç eserler mevcuttur. Bunlardan iki tanesi de bu 
yılki çalışmalarda tespit edilmişlerdir. Söz konusu buluntuların değerlen-
dirilmesinden önce, benzer örneklerinin olup olmadığı daha detaylı araş-
tırılacaktır. Eğer bu buluntular sadece bir örnek ile temsil ediliyorlarsa, bu 
konuyla ilgili çeşitli önermeler yapılacaktır. Kültürel stratigrafinin ortaya ko-
nulmasının ardından, geriye dönük olarak bu tarzda karışık dönem buluntu 
gruplarının da daha net yorumlanabileceği düşünülmektedir.
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HARPUT İÇ KALE KAZILARI 2018 YILI ÇALIŞMALARI

İsmail AYTAÇ*

Harput İç Kale kazı çalışmaları Prof. Dr. İsmail Aytaç’ın kazı başkanlığında, 
24.07.2018-14.12.2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Bakanlık temsilcisi ola-
rak Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden Sanat Ta-
rihçi Mesut Özaydın görev almıştır. Bakanlığımızın bilgisi dâhilinde 14.12.2018 
tarihinden itibaren ise Harput İç Kale kazı evinde yapılacak çalışmaları denet-
lemek üzere Elazığ Müze Müdürlüğü’nden Arkeolog Ercan Kan görevlendiril-
miştir. Kazı çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı, Elazığ Valiliği İl Özel 
İdaresi ve Fırat Üniversitesi’nin maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir1.

I. İÇ KALE KAZILARI
Harput İç Kale’de 2018 yılı kazı sezonunda 1. Bölge (Sarayönü), 5. Bölge 

(Orta Mahalle) ve Fahreddin Kara Arslan Burcu olmak üzere 3 farklı kısımda 
arkeolojik kazılar yapılmıştır. 5. Bölgede alan bütünlüğünü sağlamak ama-
cıyla bölgenin eksik kalan bölümlerinde de kazı yapılarak çizilmekte olan 
restorasyon projesine dâhil edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca 2017 yılında baş-
latılan 2. etap restorasyon çalışmalarına 2018 kazı sezonunda da devam edil-
miştir. 2017 yılında proje kapsamında olan Fahreddin Kara Arslan Burcu ile 
Kızlar Burcu arasında kalan sur duvarının bir bölümü tamamlanabilmiştir. 
2018 yılında ise Fahreddin Kara Arslan Burcu’nun restorasyonu için gerekli 
arkeolojik kazı çalışmaları bitirildikten sonra restorasyon uygulaması ger-
çekleştirilmiştir (Çizim: 1). 

I.I. 1. Bölge Kazı Çalışmaları
2018 yılı kazı sezonunda, kalenin kuzey ucunda yer alan Artuklu Sara-

yı önündeki B-4 ile C-4 açmalarının bir bölümünde ve önceki yıllarda açığa 
çıkarılan mimari dokuların devamıyla bunların işlevselliğini tespit etmek 

*  Prof. Dr. İsmail AYTAÇ, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü Elazığ/TÜR-
KİYE. iaytac@fi rat.edu.tr

1 Harcamaların büyük kısmı Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanmıştır. Sayın Valimiz, 
Vali Yardımcılarımız, Rektörümüz, İl Özel İdaresi, İl Kültür Müdürlüğü personeline ve kazı ekibi-
me katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.
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amacından hareketle D-7, E-5, E-6, E-7 açmalarının tamamında kazılar yapıl-
mıştır (Resim: 1).

10x10 m. ebadında belirlenen B-4 Açması’nda, zaman yetersizliği nede-
niyle açmanın 5x10 m.lik kısmında, 1442.40 m. koduyla kazı çalışmalarına 
başlanmıştır. Açmada, B-3/B-4 ortak mekân ile B-4/C-4 ortak mekân olmak 
üzere iki adet mekân açığa çıkarılmıştır. Açmanın doğusunda yer alan B-3/B-4 
ortak mekân 1.95 x 7.50 m., batısındaki B-4/C-4 ortak mekân ise 2.60x5.45 m. 
ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir. Kazı sezonunun sona ermesi sebebiyle 
mekânların zeminine ulaşılamadan 1440.75 m. kod seviyelerinde çalışmalar 
sonlandırılmıştır. Burada yapıların duvar dokuları tespit edilmesine rağmen 
arkeolojik dolgudan yeteri kadar nitelikli eser bulunamadığı için bahsi geçen 
mekânların ne amaçla kullanıldığı anlaşılamamıştır. 

C-4 Açmasında, 1441. 05 m. koduyla başlatılan kazı çalışmalarında 
Mekân-2, Mekân-3 ve B-4/C-4 ortak mekân olmak üzere 3 ayrı mekân tespit 
edilmiştir. 

Mekân-2 olarak adlandırılan bölüm, B-4/C-4 ortak mekânının güneyinde, 
açmanın ise batısında yer almaktadır. 2017 yılında açığa çıkarılan koridora 
bir giriş ile bağlantı sağlanmaktadır. 1437.00 m. seviyelerinde ana kayaya ula-
şılarak buradaki çalışmalar sonlandırılmıştır. Koridor girişinin hemen önü-
nün ana kayanın kanal şeklinde oyulduğu tespit edilmiştir.

Mekân-3 olarak adlandırılan bölüm, açmanın güneybatısında yer alır. Bu 
mekânda 1437.90 m. kodunda, 80x145x345 cm. ölçülerinde, 90 cm. yüksekli-
ğinde, taş temelli sıkıştırılmış sert topraktan seki açığa çıkarılmıştır. Sekide; 
60 cm. çapında, 80 cm. derinliğinde, 11 cm. cidar kalınlığına ve havalandırma 
deliğine sahip bir adet sağlam durumda tandır tespit edilmiştir2. Mekânda 
1437.00 m. kodunda sal taşı döşemeli tabana rastlanmış ve çalışmalar son-
landırılmıştır. Bu mekândan, 2017 yılında yapılan çalışmalarda açığa çıka-
rılan koridora bir kapı ile geçiş sağlanmaktadır. Mekân-3’te seki, tandır ve 
bir küllüğün tespit edilmesi, bize mekânın bir mutfak olarak kullanıldığını 
düşündürmektedir. 

D-7 Açması, C-4 açmasının güneyinde, D-6 açmasının batısında yer al-
maktadır. Bahsi geçem alanda, Mekân-1, Mekân-2 ve D-7/E-7 Ortak Mekân-1, 
D-7/E-7 Ortak Mekân-2 olmak üzere 4 adet mekân tespit edilmiştir.

2 Harput İç Kale kazılarında bulunan tandır örnekleri ve işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi için bakı-
nız; Taştemur ve Aytaç, 2017, ss. 69-89.
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D-7/Mekân-1’de yapılan kazı çalışmaları sonrası bu mekânın dikdörtgen 
planlı olduğu gözlemlenmiştir. Mekânın batı duvarında, 50x30 cm. ölçülerin-
de ve 30 cm. derinliğinde olan bir adet niş açığa çıkarılmıştır. D6/Mekân-3’e 
geçiş sağlayan bir eşikli giriş tespit edilmiştir. Ayrıca, 2017 kazı sezonunda 
açığa çıkarılan C-4 açmasına geçişi sağlayan girişin de eşiği bulunmuştur. Aç-
manın batısına doğru yapılan alan genişletme çalışmaları sırasında mekânın 
bir duvar tarafından ikiye bölündüğü anlaşılmıştır. 1437.50 m. seviyelerinde 
sıkıştırılmış sert toprak dokulu zemine ulaşılmıştır. Zeminde ise 40x38 cm. 
ölçülerinde bir tandır ve 80x55 cm. ölçülerinde oval formlu bir küllük bulun-
muştur. 

 D-7/Mekân-2 olarak adlandırdığımız kısım, Mekân-1 güneyinde, açma-
nın doğusunda yer almaktadır. Bu alanda başlangıç kodu olarak 1438.60 m. 
olarak belirlenmiştir. Kazı çalışmaları sonucunda buranın da Mekân-1 gibi 
dikdörtgen formlu olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mekânın ortasında mekâ-
nı ikiye bölen “L” şeklinde bir duvarın varlığı tespit edilmiştir. Mekânın ze-
mininde Tandır-1 ve Tandır-2 olarak adlandırılan tahribata uğramış iki adet 
tandır açığa çıkarılmıştır. Tandır-1, 36x28 cm., Tandır-2 ise 35x35 cm. ölçüle-
rindedir. 1437.00 m. seviyelerinde sıkıştırılmış sert toprak zemin bulunduk-
tan sonra kazı çalışmaları sonlandırılmıştır. 

D-7/E-7 Ortak Mekân-1, açmanın doğusunda, 2017 yılında açılan bir atöl-
ye olduğunu düşündüğümüz D-6/Mekân-4’ün batısında yer almaktadır. Bu 
açmadan D-6/Mekân-4 ile ortak olan bir giriş kapısı tespit edilmiştir. Kapının 
hemen sağ tarafında bir fırın yapısını anımsatan tuğla örgüsü bulunmakta-
dır. D-7/E-7 Ortak Mekân-1’in güneyi, yani E-7 açmasında kalan bölümü ta-
ban dokusunu vermediği için bu kısımdan daha alt kodlarda kazı yapılmış-
tır. Ortak mekânın taban dokusuna 1437.80 m kodunda rastlanmış ve taban 
tamamen açılmıştır. Taban açma çalışmaları sırasında mekânın batı köşesin-
de 1437.80 m. kodunda M.Ö. 7. yüzyıla tarihlendirilen ve Urartulara ait bir 
adet taş silindir-damga mühür bulunmuştur3. Damganın alt kısmında koşar 
vaziyette kanatlı geyik veya dağ keçisi ile silindir kısmında kanatlarını açmış 
ve ağzında bir nesne tutan kuş figürü bulunmaktadır (Resim: 2). 

D-7/E-7 Ortak Mekân-2’de 1436.60 m. seviyesinde sıkıştırılmış sert top-
rak zemin dokusu ile karşılaşılmış fakat bu taban dokusu tüm alanda aynı 
düzende görülememiştir. Söz konusu mekânın kuzey- doğu akslı ve doğu 
–güney akslı duvarları tam olarak belirlenmiş fakat güney- batı aksı açma 

3 Benzer örnekleri için bakınız; Levent, 2006, s. 38; Çelikel, 1988, s. 72, 78.
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sınırları dışında kaldığı için buradaki çalışmalar sonraki kazı sezonlarında 
yapılacak çalışmalara kalmıştır.

E-5 Açmasında, 1438.77 m. kodunda arkeolojik kazı çalışmaları başlatıl-
mıştır. Yapılan çalışmalarda E-5/Mekân-1, E-5/Mekân-2, D-4/E-4/E-5 Ortak 
Mekân, E-5/E-6 Ortak Mekân, Güney Mekân olmak üzere toplamda 5 adet 
mekân açığa çıkarılmıştır.

D-4/E-4/E-5 Ortak Mekânda 1436.85 m. kodunda tespit edilen tabanın tama-
mı ortaya çıkarılmıştır. Taban dokusunun bir kısmı bozuk olduğu gözlemlen-
miştir. Ayrıca çalışmalar esnasında taban seviyesinde; 25 cm. çapında, 70 cm. 
derinliğinde bir adet hatıl dikme yuvası tespit edilmiştir. Bu yuva büyük olası-
lıkla tavanı desteklemek için dikilen ahşabı oturtmak amacıyla yapılmıştır. Ay-
rıca güney bölümde yapılan kazılarda 1436.40 m. kodunda mekânın giriş kıs-
mında ikinci bir taban ve sal taşlı bir eşik ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalarda üst 
tabanın altında sağlam olması için temel taşları kullanıldığı gözlemlenmiştir.

E-5/Mekân 1, 1438.77 m kodunda başlatılan kazı çalışmaları, mevcut du-
varların ortaya çıkarılmasıyla birlikte bir mekân görünümü kazanması dola-
yısıyla bu alan E-5 / Mekân 1 olarak tanımlanmıştır. Mevcut duvar kalınlıkları 
65-70 cm. arasında değişmekle birlikte, karşılıklı konumlandırılmış olan (do-
ğu-batı uzantılı) duvarlarda hatıl boşlukları görülmüştür. Ayrıca kuzey-gü-
ney uzantılı duvarda yer yer horasan harcı olduğu anlaşılmıştır. 1435, 68 m. 
kodunda eğimli ve sal taşlı bir taban tespit edilmiştir Tabanda, 36x38 cm. 
ebadında bir pis su kanalı vardır. Kanal üzerindeki mevcut duvarın çökme 
ihtimali nedeniyle kanalın içi tam olarak açılmamış ve öylece bırakılmıştır. 
Söz konusu mekânın hela olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. 
Mekânı ikiye bölen 54 cm. kalınlığında bir duvar yapısı tespit edilmiştir. 

E-5/ Mekân 2, 1438,77 m kodunda başlayan kazı çalışmalarında, 2017 kazı 
sezonunda ortaya çıkarılan ve D-5/D-6 Ortak Mekân 2 olarak adlandırılan 
bölümün taban dokusunun bir kısmı E-5 / Mekân 2 sınırları dâhilinde oldu-
ğu tespit edilmiştir. Söz konusu taban, E-5 / Mekân 2 sınırlarında olan dol-
gu toprak kesitin kaldırılmasıyla ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca mekânın karşı-
lıklı duvarlarında (E-5/Mekân 1’de olduğu gibi) hatıl boşlukları olduğu ve 
kuzey-güney uzantılı duvarında da bir niş olduğu gözlemlenmiştir. Mevcut 
duvar kalınlıkları 65-70 cm. arasındadır. 1436, 15 m. kodunda kuzey-güney 
uzantılı duvar dibinde parçalanmış tandır parçaları ve tahıl silosu (?) tespit 
edilmiştir. 1435, 80 m. kodunda ise kireç sıvalı ve bazı yerlerinde de sıkıştı-
rılmış toprak dokulu tabana ulaşılmıştır. Söz konusu tabanın bir kısmı tahrip 
olmuştur. (Resim: 3).
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Güney Mekân, adında da anlaşılacağı üzere E-5 Açmasının en güneyinde 
yer almaktadır. 1437.50 m. kodunda kazı çalışmaları başlatılmıştır. Alanın bir 
bölümü D-4/E-4/E-5 ortak mekânın girişine denk gelmektedir. 1436.30 m. ko-
dunda mekânın giriş eşiği, 1436, 05 m. kodunda ise sıkıştırılmış sert toprak 
özellikli tabanı tespit edilmiştir.

E-5/E-6 ortak mekân, Mekân 1-2 önü olarak tanımlanmaktayken duvar-
ların tespit edilmesiyle ve E-6 açmasıyla bağlantılı olması nedeniyle E-5/E-6 
ortak mekân denilmiştir. Ayrıca Mekân 1’i oluşturan uzun duvarın hemen 
önünde E-5/E-6 ortak mekânına dâhil olan bir niş (taka) ortaya çıkarılmış-
tır.1436,05 m. kodunda tespit edilen tabanın bazı bölümlerinin tahrip olduğu 
anlaşılmıştır. E-6 açmasında yer alan ana kaya üzerindeki oyuntuların deva-
mını tespit etmek amacıyla bozuk tabanın kaldırılmasına karar verilmiştir. 
Ancak mekânın batısından doğusuna doğru uzanan taş döşeme örgüsünün 
tespit edilmesiyle buradaki çalışmalar sonlandırılmıştır. 

E-6 Açması, kalenin kuzey ucunda, E-5 açmasının batısında, E/7 açması-
nın ise doğusunda yer almaktadır. 1438.42 m. kod seviyesinde çalışmalara 
başlanmıştır. Açmada E-6/Mekân-1, E-6/Mekân-2 (ahır), hela, atık alan, gü-
ney mekân ve E-5/E-6 ortak mekân olmak üzere toplamda 6 mekân açığa 
çıkarılmıştır. 

E-6/Mekân-1, açmanın batı ucunda yer alıp dikdörtgen planlıdır. Söz ko-
nusu mekânın ölçüleri 3.10x 6.70 cm.dir. 1435.60 m. kod seviyesinde sıkıştı-
rılmış sert toprak zemine ulaşılmıştır. Yer yer tahrip olan zeminin alt kısımla-
rında ana kaya gözlemlenmiştir. Ana kayayı açığa çıkarmak için tahrip olmuş 
bu zeminin kaldırılmasına karar verilmiştir. Mekân içinde; Güney Mekâna 
ve E/6 Mekân-1’e açılan iki adet giriş tespit edilmiştir. Girişlerin yaklaşık 1 
m. genişliği olup mevcut yüksekliği ise değişmektedir. Ayrıca Mekân-1 ile 
Mekân-2’yi birbirinden ayıran duvar içinde sonradan köreltilmiş bir kemer 
kalıntısı görülmüştür. Bu kemerin kuzey yönündeki ayağı 1 m., güney yö-
nündeki ayağı ise 55 cm. genişliğindedir. İki kemer ayağı arasındaki mesafe 
3.55 m. olarak ölçülmüştür. 

E-6/Mekân-2, Mekân-1’in hemen doğusunda, E-5/E-6 ortak mekânının 
güney batısında yer almaktadır. Mekân-2 de dikdörtgen planlı olup 3.00x6.70 
m. ölçülerindedir. Mekânın doğu duvarında bir adet niş tespit edilmiştir. An-
cak niş içindeki dolgu toprağın alınmasıyla bu nişin daha önce geleneksel 
Harput evlerinin ahırlarında da örneklerine rastladığımız bir yemlik olduğu 
anlaşılmıştır (Bkz. Resim: 3). Üzerinde yer yer sıvaların bulunduğu moloz 
taşlardan oluşan yemlik, 50x85 cm. ölçülerinde, 45 cm. derinliktedir. Yemlik 
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sebebiyle Mekân-2’nin sonradan ahır olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Mekâ-
nın batı köşesinde 1435.55 m. kodunda Mekân-1’deki ana kayanın devamı 
açığa çıkarılmış, yine bu ana kayanın eğimli olarak mekânın geneline yayıl-
dığı gözlemlenmiştir. 

Mekân-1 ve Mekân-2’de eğimli bir şekilde devam eden ana kayanın üze-
rinde oyuntular olması ve bu oyuntuların işlevinin öğrenilebilmesi için söz 
konusu tabanlar rölöve ve fotoğraflama çalışmalarının ardından kaldırıl-
mıştır. Taban kaldırma ve ana kayayı açığa çıkartma işlemlerinin ardından 
toplamda 6.10x6.70 m. ölçülerindeki ana kayanın üzerinde Urartu Dönemine 
tarihlenen taş temel yatakları, geometrik oyuntular ve iki adet kanal tespit 
edilmiştir. Kuzey-güney doğrultulu ve 60x430 cm. ölçülerindeki kanallardan 
ilki Mekân-1’de açığa çıkarılmıştır (Bkz. Resim: 3). 
İkinci kanal Mekân-2’de yer almaktadır ve bu kanal da kuzey-güney doğ-

rultuludur. Mekân-2’den kuzeye doğru E-5 açmasına uzanan kanal, 14x17 
cm. genişliğinde, 3.05 m. uzunluğunda ve ortalama 8 cm. derinliktedir. Ay-
rıca Mekân-2’nin 1434.85 m. kodunda 90x90 cm. ölçülerinde karbonlu alan 
tespit edilmiştir. Söz konusu mekânlarda eğimli ana kayanın en alt kod se-
viyesi 1434.80 m. ölçülmüş ve buradaki çalışmalar ana kayanın tamamının 
çıkarılmasından dolayı sona ermiştir. Her iki mekânda yapılan çalışmalar ne-
ticesinde açığa çıkarılan bu ana kayanın, ön bilgilerimize göre bir açık hava 
sunağı olabileceğini düşünmekteyiz.

E-6 açmasında, 1436.05 m. kodunda 1.80x2.70 m ölçülerinde küllü bir alan 
tespit edilmiştir. Yapılan kazılarda yoğun olarak ele geçen atık eserden dolayı 
burası atık alan olarak adlandırılmıştır. Söz konusu atık alanını oluşturan du-
varların iç yüzü kaliteli bir sıvaya sahiptir. Duvarların bu denli kaliteli sıvaya 
sahip olması, mekânın daha erken dönemlerde kullanım amacının farklı ol-
duğunu göstermektedir. Alandaki çalışmalar 1435.10 m. kodunda sıkıştırıl-
mış sert toprak tabanın bulunmasıyla sona ermiştir.

1437.12 m. kodunda, 105x70 cm. ölçülerinde olan bir hela yapısı tespit 
edilmiştir. Hela içinde iki adet yer yer sıvalı, ortalama 50 x 30 cm. ölçülerinde, 
derinliği 20 cm. olan moloz taşları tespit edilmiştir. Alt kısımda ise bir gider 
kanalı ve bir adet menfez deliği bulunmaktadır. Helayı çevreleyen duvarlar-
dan birinde niş gözlemlenmiştir.

Açmanın güneyin sınırında bulunan ve güney mekân olarak adlandırılan 
alanda yapılan çalışmalar sonucunda; boyutları ortalama 25 x 60 cm., yük-
sekliği 15 cm. olan beş adet basamak tespit edilmiştir. Böylelikle E-6 açması-
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nın iki katlı olduğu anlaşılmıştır. Mekân-1’in güney kapı girişinin eşiğinde 20 
x 60 cm. ölçülerinde ortalama 10 cm. yüksekliğinde, basamak benzeri oyun-
tular tespit edilmiştir. Bu mekânın büyük bölümü F-6 açması sınırları içinde 
yer aldığından mekândaki kazı çalışmaları sonraki yılları bırakılmıştır.

E-7 Açması, 1. Bölge’nin güneybatısında yer almaktadır. Burada yapılan 
çalışmalarda kuzey, kuzeydoğu, güney ve D-7/E-7 ortak mekân olmak üzere 
toplamda 4 mekân açığa çıkarılmıştır. 
İlk olarak kuzey mekân olarak adlandırılan alanda çalışılmıştır. Yapılan 

seviye inme çalışmaları sonrasında bu mekânın büyük kısmının D-7 Açması 
ile ortak olduğu anlaşılmıştır. 1437.80 m. koduna gelindiğinde, sürekli olma-
yan sıkıştırılmış sert topraktan zemin kesitine rastlanmıştır. Ayrıca mekân 
içinde yarısı belirgin olan tandır tespit edilmiştir. Yine kuzeybatı duvarının 
önünde yarım daire şeklinde tahrip olmuş daha küçük olan ikinci bir tan-
dır daha açığa çıkarılmıştır. Bu tandırların renk ve doku olarak daha önceki 
dönemlerde yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan tandırlardan farklı 
olduğu gözlemlenmiştir. Söz konusu tandırların pembemsi renkte olduğu ve 
daha sağlam yapıldığı tespit edilmiştir. Daha önceki dönemlerde açığa çıka-
rılan tandırların turuncu renkte olduğu, daha gevşek dokulu yapıldığı bu 
nedenle de çabuk kırılmaya elverişli oldukları anlaşılmıştır. Tandırlarla ilgili 
bilgi edinmek amacıyla birinin içi boşaltılmıştır. Boşaltma sırasında bir adet 
kemikten dokuma aleti ve bir adet de taş boncuk bulunmuştur. 

Kuzeydoğu mekânında yapılan çalışmalarda 1435.65 m. koduna ana kaya 
ulaşılmıştır. E-7 açmasının doğu yönünde tahribata uğramış yaklaşık olarak 
60 cm. yükseklikte 1.80 m. genişlikte kapı veya sokak girişi olduğu tahmin 
edilen yapıya rastlanmıştır. E-6 açması ve E-7 açması arasında doğu-batı 
uzantılı, 545x45 cm. olan duvar ortaya (E-7 açması içerisine devam eden du-
varın uzunluğu 1.95 cm.) çıkarılmıştır.  

Güney Mekân, E-7 açmasının güney ucunda yer almaktadır. Başlangıç-
ta D-7/E-7 ortak mekân olarak tanımlanmasına rağmen kazı çalışmaların-
dan sonra burasının ayrı bir mekân olduğu tespit edilmiştir. Güney mekân-
da 1436.80 m. kodunda çok düzgün olmayan zemine rastlanmıştır. Alanın 
tel örgü dışına taşmasından dolayı çalışmak oldukça zorlaştığı için kazılar 
1436.00 m. kodu ile sonlandırılmıştır. Çok net olmamakla birlikte güney kıs-
mında ufak bir alanda zemini andıran bir kısım korunmuştur. 

2018 kazı sezonunda, yaklaşık olarak 450 m2’lik bir alanda çalışma yapıl-
mıştır (Resim: 4). Çalışma planında A-2, A-3 ve A-4 açmalarında kazılar ya-
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pılacağı belirtilmiştir. Ancak söz konusu açmaların içinde yer alan Artuklu 
Sarayı’nın statik dengesinin tehlike arz etmesi nedeniyle buradaki kazı çalış-
malarının gelecek yıllarda yapılması planlanmıştır. 

I.I.I. 1. Bölge Buluntuları
2018 yılı kazı sezonunda, tarih vermesi bakımından önem arz eden fark-

lı dönemlere ait sikkeler4, sırlı-sırsız seramik parçaları, mühürler, ağırlık-
lar, porselen parçalarının yanı sıra kalede savaş izleri taşıyan çok sayıda ok 
ucu, mancınık taşı bulunmuştur. Mimari yapı elemanı ve süslemesi olarak 
alçı parçaları, bezemeli taş örnekleri ele geçirilmiştir. Bunlarla beraber metal 
objeler, cam objeler (boncuk, yüzük vb.), işlenmiş kemik parçaları5, cowrie, 
yüksük, oyun taşı, tütün lüleleri6, bilezik parçaları, deniz kabuğu parçaları, 
sapan taşı, metal ve cam cüruf parçaları, metal süs aksamı, yumurta kabuk-
ları, haç formlu kolye uçları7, söve taşı, cam koku şişesi, ezgi taşı, kiremit 
parçaları, tıp aleti, küpe parçası, gibi buluntular ele geçirilmiştir (Resim: 5). 

I.II. 6. Bölge Kazı Çalışmaları
Kale içerisinde bulunan Orta Mahalle’de, 04.10.20018 tarihinde restoras-

yon projesine yönelik kazı çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda M-6, O-5, 
O-6; P-4, P-5, P-6 ve R-5 açmalarında arkeolojik kazılar yürütülmüştür (Re-
sim: 6).

M-6 Açması, Atölyeler Bölgesi’nin doğusunda yer almakta olup bu ala-
nın büyük bir kısmı 2005-2009 yılları arasında açığa çıkarılmıştır. Arkeolojik 
kazı çalışmaları daha çok, N-5 ile N-6 ile ortak olan kısmında yapılmıştır. 
M-6 açmasının olduğu bölümde, daha çok alan bütünlüğünü sağlamak adı-
na, mekân içinde bulunan ve sunak olduğu düşünülen ana kayanın açığa 
çıkarılması için temizlik çalışmaları yapılmıştır. Bahsi geçen ortak alanda ana 
kaya oyuğunun hemen güneydoğusunda, 60 cm. çapında, ağız bölümünün 
bir kısmı tahrip olmuş bir adet tandır tespit edilmiştir. Bu açmada -70 cm. 

4 Bizans Dönemi, Artuklular, Anadolu Selçuklu Devleti, İlhanlı Devleti ve Osmanlı Dönemi sikke-
leri bulunmuştur. Bahsi geçen Artuklu sikkesi, hükümdar Fahreddin Kara Arslan’a ai  ir. İç Kale 
kazılarında Fahreddin Kara Arslan’a ve diğer Artuklu hükümdarlarına ait sikkeler de ele geçiril-
miştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız; Aytaç, 2018a, ss. 29-55.

5 İç Kale’de 2018 kazı sezonunda ve önceki kazı sezonlarında yoğun olarak kemik eser yoğunluğu 
fazladır. Bunlar arasında; oyun zarları ve pulları, bıçak sapları, iğneler, biz aleti vb. eserler mevcut-
tur. Aytaç, 2018b, ss. 1-23. 

6 Benzer örnekleri için bakınız; Aytaç, 2019, ss. 567-608. 
7 Benzer örnekleri için bakınız; Bakir  i, 2002, s. 499.
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koduna inilerek ana kayanın ortaya çıkarılmasıyla arkeolojik kazı çalışmaları 
sonlandırılmıştır. 

N-5 Açması’nda yapılan kazı çalışmalarında açma içinde 3 adet, N-6 ile 
ortak 1 adet, M-6 ve N-6 ile ortak 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet mekân 
açığa çıkarılmıştır. Bu bölgede rölöve ve restorasyon projelerine yönelik kazı 
çalışmaları yapıldığından duvar izlerinin açığa çıkarılması hedeflenmiştir. 
Bu nedenle açmada tespit edilen mekânların hangi amaçla kullanıldığı belir-
gin değildir. Bu mekânlardan birisi “L” formlu giriş şeklindedir. Açmada -45 
cm. kod seviyelerinde çalışmaları sonlandırılmıştır. 

O-5 Açması, N-5 Açması’nın doğusunda yer alır. Kazı çalışmaları 0.00 
m./ -95 cm. kod seviyeleri aralığında gerçekleştirilmiş olup bu kısımda çe-
şitli duvar yapıları açığa çıkarılmıştır. Çalışmalar sonucunda O-5 açmasında; 
O-5/Mekân 1, O-5/Mekân 2, O-5 Mekân 3, O-5/O-4 Ortak Mekân, O-5/O-6 
ortak mekân ve O-5/P-5 ortak mekân olmak üzere 6 mekân tespit edilmiştir. 
4.05x7.30 m. ölçülerindeki Mekân 1’de yapılan çalışmalar sonucunda mekâ-
nın tabanı ortaya çıkartılmıştır. Tabanın sıkıştırılmış sert toprak dokulu ol-
duğu gözlemlenmiştir. O-5 Mekân 2’deki çalışmalar ise -80 cm.de sonlandı-
rılmıştır. O-5/O4 ortak mekânında yapılan çalışmalarda mekânın tamamı or-
taya çıkarılmıştır. Ortak mekân yaklaşık 46 m2lik bir alana sahip dikdörtgen 
formludur. Kazı sezonunun sona ermesi nedeniyle bu ortak mekânda taban 
ortaya çıkarılamamıştır. 

O-6 Açmasının 2005-2009 döneminde arkeolojik çalışmaları tamamlanmış 
ancak açığa çıkarılan duvar izleri zamanla kaybolmuştur. Bu nedenle açma-
da yapılan kazı çalışmaları sonucunda; 1 adet giriş ve 3 adet mekân olmak 
üzere toplamda 4 adet mekân tespit edilmiştir. Giriş mekânı O-6 açmasından 
O-5 açmasına bağlantıyı sağlamaktadır. Açmanın diğer mekânları dikdört-
gen planlıdır. Bu açmalarda, çizim ve fotoğraflama işlemleri adına gerekli 
arkeolojik veriler sağlandığı için, duvar izleri gün yüzüne çıkarıldıktan son-
ra zemin dokusu bulunmadan buradaki çalışmalar sonlandırılmıştır. Güney 
mekânda -50 cm. seviyelerinde 53 cm. çapında bir tandır açığa çıkarılmıştır.

P-4 Açmasında yapılan kazı çalışmalarında “L” şeklinde ve Mekân-1 ola-
rak adlandırılan bir bölüm tespit edilmiştir. Ancak mekân bir duvar ile iki-
ye bölünmüştür. Ayrıca mekânın güneydoğusundan R-5 Açması’na bir giriş 
bulunmaktadır. -50 cm. seviyelerinde buradaki çalışmalar sonlandırılmıştır.

 P-5 Açması, O-5 açmasının güneyinde bulunmaktadır. O-5/P-5 Mekân-1, 
P-5/Mekân-1, P-5/Mekân-2, P-5/Mekân-3, P-5/Mekân-4, P-5/R-5 ortak mekân 
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olmak üzere toplamda 6 mekân açığa çıkarılmıştır. İlk mekân, açmanın ku-
zeyinde bulunmuş olup kuzey duvarı O-5 Açması’na uzandığından O-5/P-5 
ortak mekânı (2.82x4.85 m.) adı verilmiştir. Söz konusu mekânda -85 cm. 
kodunda yer yer sıkıştırılmış sert toprak dokulu taban, eğimli ana kaya 
üzerine sıvanmıştır. Ayrıca, mekânın doğusunda ana kayaya oyulmuş iç kı-
sımları ve çevresi isli 3 adet yuvarlak çukur tespit edilmiştir. Bu çukurların 
Urartular Döneminde yapıldığı düşünülmektedir. Geç Osmanlı Dönemine 
ait olan sıkıştırılmış sert toprak taban, söz konusu 3 adet çukurun üzerini 
kapatmamıştır. Bu nedenle çukurların Geç Osmanlı Döneminde de kulla-
nıldığı tahmin edilmektedir. Ayrıca çukurların ateşlik olarak kullanıldığı da 
yorumlanabilir. 

Bahsi geçen mekânın kuzeydoğusunda 1.10 m. uzunluğundaki seki üze-
rinde iki adet at nalı formlu ocak açığa çıkarılmıştır. 1 numaralı ocak 17x20 
cm., 2 numaralı ocak ise 19x27 cm. ebadındadır. Ocakların hemen doğusunda 
55x75 cm. ebadında bir niş tespit edilmiştir.

Mekân-4 batısında, Mekân-3’e geçişi sağlayan 4 basamaklı bir merdiven 
tespit edilmiştir. Bununla beraber bir kısmı P-6 açması sınırları içerisinde ka-
lan bir kanal açığa çıkarılmıştır. P-5 açmasında açığa çıkan ikinci alan ise P-5/
Mekân-1’dir. Burada -1.10 m. kodunda ana kaya temelli sıkıştırılmış sert top-
rak zemine ulaşılmıştır. Ayrıca yine bu mekânın batı köşesinde 90x220 cm. öl-
çülerinde ana kaya temelli, sıkıştırılmış topraktan bir seki açığa çıkarılmıştır.

P-5 Açmasında ortaya çıkarılan üçüncü mekân ise P-5/R-5 ortak mekândır. 
Bu mekân açmanın kuzeyinde yer almaktadır. Dikdörtgen bir plana sahip 
ortak mekânın bir kısmı R-5 Açması’nda içinde olduğu için burası P-5/R-5 
ortak mekân olarak tanımlanmıştır. -20 cm. kodunda başlayan kazılar, -1.20 
m. kodunda sonlandırılmıştır. Söz konusu ortak mekânda zemin bulunama-
mıştır.

R-5 Açması’nda yapılan çalışmalarda yukarıda P-5 açmasında anlattığı-
mız ortak mekân haricinde, 3 mekân daha tespit edilmiştir. Proje kapsamında 
planlanan arkeolojik kazılar tamamlandığı için çalışmalar sonlandırılmıştır 
(Resim: 7, Çizim: 2).

I.II.I. 6. Bölge Buluntuları 
Çalışmalar esnasında; sırlı-sırsız seramik parçaları, sikkeler8, lüle parçala-

rı, cam bilezik parçaları, metal yüzük, metal objeler, boncuk, cowrie, düğme, 

8 Memlûkler ve Osmanlı Dönemine ait sikkeler bulunmuştur.
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porselen parçaları, çuvaldız, ağırlık, ok uçları, iğne, çakmak taşları buluntu-
lar ele geçmiştir. 

II. RESTORASYON ÇALIŞMALARI
II.I. Restorasyona Yönelik Kazı Çalışmaları
2017 kazı sezonunda restorasyon uygulamalarının yapılabilmesi için sur 

duvarlarının temellerine yönelik kazı çalışmaları yapılmıştır. Bu süreçte gü-
ney, batı ve güneybatı sur duvarlarında kazılar gerçekleştirilmiştir. Batı sur 
duvarında bulunan Fahreddin Kara Arslan Burcu’nda çalışmalar can güven-
liği açısından tehlike arz ettiği için kazı buradaki çalışmalar restorasyon uy-
gulamaları sonrasına bırakılmıştır (Resim: 8).

2017 yılında batı sur duvarında bulunan Fahreddin Kara Arslan Bur-
cu’nun içinde yapılan kazı çalışmalarında (burcu ikiye bölen duvarın güne-
yinde) -5.70 m. koduna kadar inilmiştir. Kazı çalışmaları, burcu ikiye bölen 
duvarın kuzey kısmında gerçekleştirilmiştir. Burcun içinin dar olması nede-
niyle 3x5 metrelik bir alanda arkeolojik sondaj kazısı yapılması uygun görül-
müştür. Gerçekleştirilen kazı çalışmalarında farklı kotlarda iki adet kanal ve 
8 basamaklı, taş döşemeli merdiven ortaya çıkarılmıştır. Burcun güneyinde 
beş basamaklı, taş döşemeli, tahrip olmuş durumda ikinci bir merdiven daha 
açığa çıkarılmıştır. Bu merdiven doğu duvarına bitişik, burcu bölen 3. kade-
me duvarından ise ayrı yapılmıştır. Merdiven ile 3. kademe duvarı arasında-
ki mesafe 50 cm. olarak ölçülmüştür.

Fahreddin Kara Arslan Burcu’nda -9.50-10.00 m. seviyelerinde taş döşe-
meli, harçlı zemine ulaşılarak buradaki çalışmalar sonlandırılmıştır. 2017-
2018 yıllarında restorasyona yönelik yapılan kazılarda burcun iki katlı ol-
duğu görülmüştür. Alt kat duvarı ahşap hatılları yerleştirmek amacıyla üst 
kat duvarına göre ortalama 40 cm. içe doğru çıkıntılı yapılmıştır. Burcun alt 
katında 7, üst katında 8 olmak üzere toplam 15 adet mazgal penceresi bulun-
maktadır (Resim: 9, Çizim: 3).

II.I.I. Fahreddin Kara Arslan Burcu Buluntuları
Burç içinde Bizans, Artuklu, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sırlı-sır-

sız seramik parçaları, sikkeler9, ok uçları, kemik objeler, metal objeler, ağırlık-
lar, cam objeler vb. buluntular ele geçirilmiştir (Resim: 10). 

9 Bizans Dönemi, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Dönemi’ne ait sikkeler bulunmuştur. 
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II.II. Restorasyon Uygulamaları
Belek Burcu ile Fahreddin Kara Arslan Burcu arasındaki bağlantıyı sağla-

yan duvarın büyük bir kısmı tahribata uğramıştı. Belek Burcu ile bağlantılı 
olan duvar temellerinin izleri yer yer tespit edilmiş ve söz konusu temellerin 
Urartu türü kaya yatakları üzerine oturtulduğu gözlemlenmiştir. Kaleye gü-
zergah dışı girişleri engellemek ve tahribata uğramış kısımları onarmak için 
Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü yetkililerine bilgi aktarılmıştır.

2017 yılında, Fahreddin Kara Arslan Burcu’nun güneyinde kalan BDS-2, 
BDS-3, BDS-4 ve BDS-5 açmalarının olduğu alana denk gelen sur duvarında 
restorasyon uygulamaları tamamlanmıştır. 2018 kazı sezonunda ise BDS-6 
ile BDS-14 (güneybatı sur duvarı) açmalarını içine alan sur duvarının tama-
mında restorasyon uygulamaları bitirilmiştir. Restorasyon çalışmaları, Diyar-
bakır Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü’nün denetiminde yapılmış olup 
sorumluluk da onlara aittir.

Çubuk Bey Burcu ile Belek Burcu arasında kalan bölümde, daha önceki 
yıllarda duvar yüzeyinde kaplama, içlerinde duvar örmesi yapılmıştır. Kap-
lama yapılan sur yüzeyinin hemen güneyinde kalan kısımda kaplama taşları 
sonradan tahrip olmuştur. Ancak duvar üzerinde orijinal kaplama taşlarının 
da eridiği gözlemlenmiştir. Duvar içinde orijinal kaplama taşları olduğu gibi 
korunmuştur (Resim: 11). Restorasyon uygulamaları Diyarbakır Rölöve ve 
Anıtlar Müdürlüğü denetiminde yapılmıştır. Dolayısı ile projeye uyguluğu 
konusunda sorumluluk bu birime aittir.

III. ATÖLYE ÇALIŞMALARI
2018 Harput İç Kale kazıları ve 2. etap restorasyon çalışmalarına yönelik 

kazılar eş zamanlı yürütülmüştür. Kazılar esnasında çıkan taşınır kültür var-
lıkları günlük olarak kazı evine taşınmıştır. Taşınan bu eserler yıkanma ve 
kurutulma işlemlerinden geçmiştir. Tasnif, çizim, fotoğraflama ve belgeleme 
işlemeleri yapıldıktan sonra veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Tasnif 
işlemlerinden sonra tümlenebilir eserlerin restorasyon ve konservasyon iş-
lemleri yapılmıştır (Resim: 12). Atölye çalışmaları Harput Kalesi’ne kuşbakışı 
200 metre uzaklıkta bulunan kazı evinde gerçekleşmiştir. 

Ayrıca 2015, 2017 kale ve restorasyon uygulamalarına yönelik kazı çalış-
malarında çıkan etütlük buluntuların işlemleri tamamlanamadığı için belirti-
len yıllarda teslim edilememiştir. Söz konusu buluntuların etütlük fişleri 2018 
kazı sezonunda tamamlanarak Elazığ Müze Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
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IV. KORUMA ÇALIŞMALARI
Bakanlığımızın 27.11.2017 tarih ve 44821064/202-3172 sayılı yazısında; İl-

gili Müze Müdürlüğü ile koordineli çalışılarak Türkçe ve İngilizce bilgilen-
dirme, uyarı ve yön levhalarının hazırlanıp kale içine ve dışına konulması is-
tenmiştir. Buna istinaden kale içine ve dışına toplamda 57 adet bilgilendirme, 
uyarı ve yön levhaları hazırlanıp yerleştirilmiş, rapor halinde ilgili Koruma 
Kurulu’na ve Bakanlığımıza sunulmuştur.

Bakanlığımızın 31.01.2018 tarih ve 94949537-160.01.01-E.93009 sayılı ya-
zısında; kaleye gelen ziyaretçilerin can güvenliği açısından mevcut seyir 
terası yapılan alanın dışına da sur duvarlarının üzerine çıkılmaması için 
korkuluk vb. gibi gerekli güvenlik tedbirlerin başkanlığımız tarafından 
alınmasının istenmiştir. Geçen yılda yapılmış teraslara ek olarak Başkanlı-
ğımız tarafından kalenin batı, kuzey ve güney sur duvarları üzerinde yeni 
seyir terasları ve panel çitler, Elazığ İl Özel İdaresi tarafından ihale edilerek 
yapılmıştır.

Kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılan mekânların olumsuz kış şartla-
rından etkilenmemesi için üzerleri geçici olarak sac çatı ile kapatılmıştır.
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Çizim 1: Kale genelinde kazısı biten alanları gösteren plan.

Resim 1: 1. Bölgenin kazı öncesi görünümü.
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Resim 2: Urartu Dönemi silindir taş mühür.

Resim 3: 1. Bölgede açığa çıkarılan mekanlardan görünüm.

Resim 4: 1. Bölgenin kazı sonrası görünümü ve çizimi.
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Resim 5: 1. Bölgede bulunan küçük buluntu örnekleri.

Resim 6: 6. Bölgenin kazı öncesi görünümü.

Resim 7: 6. Bölgenin kazı sonrası görünümü.
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Çizim 2: 6. Bölgenin kazı sonrası çizimi.

Resim 8: Fahrettin Kara Arslan Burcu’nun kazı öncesi görünümü.
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Resim 9: Fahreddin Kara Arslan Burcu’nun kazı sonrası görünümü.

Çizim 3: Fahreddin Kara Arslan Burcu’nun kazı sonrası çizimi.
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Resim 10: Fahreddin Kara Arslan Burcu’nda çıkan buluntu örnekleri.

Resim 11: Restorasyon çalışmalarında görünüm.
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Resim 12: Konservasyon çalışmalarından görünüm.
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2017 YILI HARPUT İÇ KALE KAZILARI1

İsmail AYTAÇ*

Harput İç Kale Kazıları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Fırat Üniversitesi 
adına Prof. Dr. İsmail AYTAÇ kazı başkanlığında, 07.08.2017-06.12.2017 tarih-
leri arasında yürütülmüştür. Kazı çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı, Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi ve Fırat Üniversitesi’nin maddi katkılarıyla 
gerçekleştirilmiştir2.

Bakanlık temsilcisi olarak Antalya Arkeoloji Müzesi’nden Sanat Tarihçi 
Eylem Alıcı görev almıştır. 15.11.2017 tarihinden itibaren Harput İç Kale kazı 
evinde yapılacak çalışmaları denetlemek üzere Elazığ Müze Müdürlüğün-
den Bilgihan ÖZ görevlendirilmiştir.

I. 2017 YILI ARAZİ ÇALIŞMALARI
Arkeolojik kazı çalışmalarından önce 2017 Temmuz ayında iç kale-

nin tamamı 10x10 m ölçülerinde plan karelere ayrılmıştır3. Fiili kazılar ise 
07.08.2017-06.12.2017 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu süre zarfında 
iki bölgede (1. Bölge ve 2.Bölge), toplamda ise 800 m2‘lik bir alanda kazılar 
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1). 

I.I. 1. BÖLGE AÇMALARI:
1. Bölge (Sarayönü), kalenin kuzey ucunda Artuklu Sarayı’nın4 da içinde 

olduğu alanda yer almaktadır. Bu bölgede; 20145, 2015 ve 2016 yıllarında kazı 

* Prof. Dr. İsmail AYTAÇ, Fırat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü Elazığ/TÜR-
KİYE, iaytac@fi rat.edu.tr

1 Bu bildiri Genel Müdürlüğümüzce 2018 yılında Çanakkale’de düzenlenen 40. Uluslararası Kazı, 
Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda sunulmuş olup tarafımızdan kaynaklanan teknik bir 
sorun nedeniyle yayınlanamamıştı. Yazarından özür diliyoruz.

2 Harcamaların büyük kısmı Elazığ Valiliği İl Özel İdaresi tarafından karşılanmıştır. Sayın Valimiz, 
Vali Yardımcılarımız, Rektörümüz, İl Özel İdaresi, İl Kültür Müdürlüğü personeline ve kazı ekibi-
me katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

3 Karelaj çalışmaları Fırat Üniversitesi Yapı İşleri Başkanlığı Harita Birimi’nden gelen bir ekip tara-
fından yapılmıştır. 

4 İbn Bibi, El Evamirü’l-Ala’iye Fi’l Ummuri’l-Ala’iye (Selçukname) adlı eserinde; Harput melikinin, 
Şam meliklerini yemeğe davet e  iğini belirtmiştir. Davetliler için sarayın mutfağındaki tandırda 
kuzu kızartıldığı sırada tandıra mancınık taşının isabet e  iğini aktarmıştır. İbn Bibi’nin mutfak 
olarak bahse  iği yerin, Ertuğrul Danık tarafından Artuklu Sarayı olarak tanımlanan yapının için-
de bulunduğunu düşünmekteyiz. İbn Bibi, 1996, s. 441; Danık, 2001, s. 31.

5 Aytaç, 2017a, ss. 191-210.
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çalışmaları yapılmıştır. Önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılan mimari ya-
pıların devamı görmek için 2017 yılında 5 açma belirlenerek (C-4, D-4, D-5, 
D-6, E-4 tamamında; E-5, F-4, E-5, F-5 ve F-6 açmalarının bir kısmında) bu 
açmalarda arkeolojik kazılar yürütülmüştür (Resim: 1).

I.I.I. C-4 Açması
C-4 açması, Artuklu Sarayı’nın güneybatısında, C-3 açmasının batısında 

yer almaktadır. Daha önceki yıllarda kazısı yapılan C-3 açmasının batısında-
ki mekânın bir bölümü bu açma sınırlarına girmektedir. Bu nedenle mekânın 
tamamının açığa çıkarılması için avlu, koridor ve Mekân-1 olarak adlandır-
dığımız üç adet mekân tespit edilmiştir. 

Avlu olarak nitelendiğimiz alanda 1439.60 m. kodunda düzgün olmayan sı-
kıştırılmış toprak zemine ulaşılmıştır. Burada tahribata uğramış 1.10x1.00 m. 
ölçülerinde bir kürsübaşı6 ve kürsübaşının 20x25cm. ölçülerinde ocağı tespit 
edilmiştir. Kuzeyinde bir adet küllük ve güneybatı duvarı önünde de bir adet 
ocak bulunmuştur. Ayrıca mekân duvarlarının beyaz kireç badana ile sıvandı-
ğı gözlemlenmiştir. Avluda toprak zeminin bittiği alanda bant şeklinde harçlı 
bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Yapılan çalışmalarda burasının avlu ile Mekan-1’i 
birbirine bağlayan bir koridor olduğu anlaşılmıştır. 1438.60 m. seviyelerinde sal 
taşı izi olan harçlı zemin açığa çıkarılmıştır. Bu döşemenin daha sonraki dönem-
lerde başka amaçlar için kullanılmak üzere söküldüğü tahmin edilmektedir. 
Koridorda, Mekân-1 girişi önüne gelindiğinde ise sal taş zeminin kesintiye uğ-
radığı görülmüş, bu noktadan itibaren de ana kaya ile karşılaşılmıştır. Ana kaya 
üzerinde soku yuvası ve yuva içine oturtulmuş bir adet gülle bulunmuştur.

Mekân-1 olarak adlandırdığımız kısımda kazılar 1441.40-1440.50 m. kod 
aralığında gerçekleştirilmiştir. Yapılan seviye inme çalışmalarında mekânın 
dikdörtgen formlu olduğu ve girişinin koridora açıldığı gözlemlenmiştir. 
Mekân-1’deki çalışmalar hava koşullarının elverişsiz olması nedeniyle gele-
cek kazı sezonuna bırakılmıştır. Koridorun batı köşesinde, ölçüleri 80x50 cm., 
uzun yerinde 210x40 cm. ölçülerinde “L” şeklinde bir seki tespit edilmiştir. 
Seki, sıkıştırılmış topraktan yapılmış ve ana kaya üzerine oturtulmuştur. Ko-
ridorun güneybatı duvarında, 120x75 cm. ölçülerinde niş? ve 90 cm. genişli-
ğinde bir giriş açığa çıkarılmıştır. 

6 Daha önceki sezonlarda da yapılan kazı çalışmalarında benzer kürsübaşı örnekleri açığa çıkarıl-
mıştır. Aytaç, 2017b, ss. 563-579; Aytaç, 2018b, ss. 317-328; Kürsübaşı geleneği hakkında detaylı 
bilgi için bakınız; Sunguroğlu, 1968, s. 276, 2005-2009 yılları arasında, Harput İç Kale’de, Elazığ 
Müzesi başkanlığında ve Prof. Dr. Veli Sevin bilimsel danışmanlığında yapılan kazı çalışmalarında 
da benzer kürsübaşı örneklerine rastlanmıştır. Bakınız; Sevin ve diğerleri, 2011, s. 160
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Çalışmalar sırasında yoğun olarak alçı parçaları, sırlı ve sırsız seramik 
parçaları, sikkeler, cam bilezik parçalar, kemik parçaları, lüle parçaları, cam 
ve kemik boncuk, ok ucu, nal, bir adet Erken Osmanlı Dönemine ait çok yüz-
lü ağırlık7 (Resim: 2) ve metal objeler bulunmuştur. 

I.I.II. D-4 Açması
C-1 Açması’nın güneybatısında D-5 Açması’nın doğusunda, E-4 Açma-

sı’nın kuzeyinde yer almaktadır. Açma içerisinde D-5 Açması ile ortak olan 
mekân, Mekân-1 ve bir de sondaj olmak üzere 3 alanda çalışma yapılmıştır. 
D-5 ile ortak olan mekân D-5 Açması’nda anlatılacaktır. Mekân-1, açmanın 
kuzeyinde tespit edilmiştir. Mekân içerisinde bir adet seki ve iki adet ocak8 
(ikiz) tespit edilmiştir (Resim: 3). Ocakların korunmuş iç çapları 27 cm. ile 
30 cm.dir. 1438.40 m. kodunda sıkıştırılmış toprak taban zemine ulaşılmıştır.

Kale surlarının restorasyonu sırasında oluşan tahribattan kaynaklı kod far-
kını ortadan kaldırılması için Mekân-1 ile sur duvarı arasında kalan alanda ar-
keolojik sondaj çalışması yapılmıştır. Mekân-1 doğusunda yapılan seviye inme 
çalışmaları sırasında yaklaşık olarak 1 m. genişliğinde kuzey-güney uzantılı 
bir duvar örgüsüne rastlanmıştır. Duvarın, 2016 yılında C-1 açmasında ortaya 
çıkarılan duvarın devamı olduğu görülmüştür. Üzerinde, çapları 7-9 cm. ara-
sında değişen 12 adet hatıl yuvası açığa çıkarılmıştır. Dibinde ise sur duvarına 
doğru bir gider (kanal) tespit edilmiştir. Duvarın doğusunda yapılan seviye 
inme çalışmaları sırasında doğu-batı uzantılı ikinci bir duvar daha ortaya çı-
karılmıştır. Duvarın üzerinde tahrip olmuş bir tandır bulunmuştur. Daha önce 
E-4 Açması’nda bulunan ve restorasyon çalışmaları sırasında yapılmış oldu-
ğunu düşündüğümüz oluğun devamına rastlanmıştır. Ancak daha alt tabaka-
ları görmek için bu oluğun kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Sondajda çalışmaları sırasında 1432. 00 m. kod seviyelerinde sıkıştırılmış 
toprak zemine ulaşılmıştır. Daha sonra sondajın, sur duvarı takip edilerek 
doğuya doğru genişletilmesine karar verilmiştir. 1432.00 m seviyelerinde 
kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu çamur harçlı taş duvar açığa çıkarılmıştır. 
Sondajın batı ucunda 1431. 55 m. seviyelerinde harçla sıvanmış bir zemin 
bulunarak buradaki çalışmalar sonlandırılmıştır. 

Çalışmalar esnasında; çeşitli dönemlere ait sırlı-sırsız seramik parçaları, 
sikkeler, metal objeler, cam parçaları, boncuklar, ok uçları, tütün lülesi par-

7 Benzer örneği için bakınız; Acar, 2015, s. 43.
8 Erdem, 2013, ss. 111-132
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çaları, metal objeler, yüzük, bilezik parçaları, ağırşak, taş kap parçası, kandil 
parçaları bulunmuştur. 

 I.I.III. D-5 Açması
Bu açma, D-6’nın doğusunda, E-Açması’nın kuzeyinde yer almaktadır. 

Açmada D-6 açması ile ortak 2 adet, D-4 ile ortak (kuzeydoğu mekânı) 1 adet, 
D-4,5/E-4,5 ile ortak 1 adet, Mekân-I ve Mekân-II olmak üzere toplam 6 adet 
mekân tespit edilmiştir. D-6 açması ile ortak olan mekânlar, D-6 Açması’nda 
anlatılmıştır.

Mekân-1 olarak adlandırdığımız yer 6 m2 olup açmanın güneydoğusunda 
yer almaktadır. Bu mekânda yapılan seviye inme çalışmaları sırasında yapı-
nın beşgen tipli olduğu görülmüştür. Mekân duvarlarının iç yüzü çamur sıva-
lı olduğu ve giriş kısmının sonradan kapatıldığı tespit edilmiştir. Bu mekânın 
batısında, yine çamur sıvalı ve horasan harçlı, dikdörtgen bir mekân tespit 
edilmiş ve burası Mekân-2 olarak tanımlanmıştır. 1439 m. kodunda sıkıştırıl-
mış toprak zemine rastlanmış ve mekânda kazı çalışmaları sonlandırılmıştır.

D-4 ile ortak olan (kuzeydoğu mekânı), 2015 – 2016 sezonlarında kazısı ya-
pılan C-2 Açması içerisinde kalan mekânın devamıdır. Aynı alanın doğu-batı 
uzantılı duvar dibinde, ortalama 1x1 m. ebadında, 85 cm. derinliğinde küçük 
bir mekân tespit edilmiş ve 1437. 20 m. kodunda mekânın tabanı ortaya çıka-
rılmıştır. Açma içerisinde ise 1438. 00 m. kodunda (taban kodu), kuzeydoğu 
bölümünde 3x2 m. ebadında bir sondaj kazısı yapılmasına karar verilmiş ve 
Sondaj-I olarak adlandırılmıştır. Sondaj I kazısında, cam bilezik parçaları ve 
az sayıda da olsa cam cürufları bulunmuştur. Bu nedenle burada bir cam eser 
üretim atölyesi9 olduğu düşünülmüş ve sondaj mekân genelinde genişletil-
miştir (Resim: 4). 1437.65 m. kodunda -alanın orta kısmında- sal döşemeli 
ikinci bir taban daha ortaya çıkarılmıştır. Sal taşları, ölçüleri alınıp çizimi ya-
pıldıktan sonra kaldırılmış ve kod indirme çalışmalarına devam edilmiştir. 

Genişletme çalışmaları sırasında mekânın güneydoğu yönünde 1437.20 
m. kodunda tahrip olmuş 2 adet tandır (Tandır-1 ve Tandır-2), 1 adet ocak 
ortaya çıkarılmıştır. Tandır 1 ve 2’nin alt kesitinde 1436, 55 kodunda tabanla 
beraber, üçüncü bir tandır ve bir küllük açığa çıkarılmıştır. Tandır 3’ün ya-
rısı, Tandır 1’in altında kalmaktadır. Böylece buranın bir cam atölyesi olma 
düşüncesini güçlendirmiştir. 1436. 55 m. kodunda ortaya çıkarılan 4. taba-

9 2016 yılında yapılan kazı çalışmalarında, kale içerisinde iki adet cam eser üretim fırını ortaya çıka-
rılmıştır. Taştemur-Aytaç, 2017, ss. 69-89.
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nın olduğu kısımda 2.60 m. x 1.55 m. ebadında Sondaj-II’nin kazı çalışmaları 
başlatılmıştır. Sondaj güneybatı yönüne doğru genişletilerek 3.50 m. x 1.60 
m. ebadına ulaşmıştır. 1435. 00 m. kodunda taban ortaya çıkartılarak sondaj 
çalışmalarına son verilmiştir. 

D-4,5/E-4,5 Ortak Mekân-1’de 1439. 50 m. kodunda kazı çalışmalarına baş-
lanılmıştır. Yapılan seviye inme çalışmaları sırasında biri at nalı formlu, diğe-
ri taş döşeli olmak üzere iki adet ocak tespit edilmiştir. 1438.40 m. kodunda 
sıkıştırılmış toprak zemine ulaşılarak kazı çalışmaları sonlandırılmıştır 

Çalışmalar esnasında Selçuklular Dönemine tarihlendirdiğimiz sgraffito 
tekniğiyle yapılmış tavşan motifli sırlı kaide parçası bulunmuştur. Ayrıca çe-
şitli dönemlere ait sırlı-sırsız seramik parçaları (Resim: 5), Bizans, Artuklu, 
Osmanlı dönemlerine ait sikkeler10, metal objeler, cam parçaları, kemik ve 
cam boncuklar, cowrie, ok uçları, tütün lülesi parçaları, metal ve cam cüruf-
lar, porselen ve bilezik parçaları, ağırşak, metal askeri apolet, mozaik parçası, 
mancınık taşları, içinde karpuz çekirdeği bulunan yüksük, taş kap parçası, 
kandil parçaları bulunmuştur.

I.I.IV. D-6 Açması
D-6 Açması’nda 1440.316 m. kodunda kazıya başlanmıştır. Çalışmalarda 

öncelikli amaç; açma içindeki mekânların duvarlarını açığa çıkarmak olmuş-
tur. Burada sonucunda; D-5/D-6 Ortak Mekân I, D-5/D-6 Ortak Mekân II, 
Mekân-3 ve Mekân-4 olmak üzere toplamda 4 adet mekân açığa çıkarılmıştır.

D5/D-6 Ortak Mekân-1, açmanın kuzeydoğusuna denk gelmektedir. Se-
viye inme çalışmaları sırasında1438.90 m. kodunda, ağız çapı 65x63 cm., 
derinliği 80 cm. olan bir adet tandır açığa çıkarılmıştır. Bu tandır, mekânın 
güneydoğu duvarına bitişik yapılmış, oval hatlı, yüksekliği 60 cm. olan bir 
seki içine gömülmüş şekildedir. Tandırın havalandırma çıkışı sal taş ile oluş-
turulmuş bir baca aracılığıyla sağlanmıştır. Ayrıca bu sekinin karşısında batı 
duvarına bitişik yapılmış ikinci bir seki daha bulunmuştur. Seki, 3.20x1.40 m. 
ölçülerinde olup yüksekliği tabandan 50 cm.dir.

D-5/D-6 Ortak Mekân-2, açmanın güneydoğusunda, D-5 açmasının ise 
batısında yer almaktadır. Seviye inme çalışmalarında 1439.00 m. kodunda 
oldukça düzgün korunmuş sıkıştırılmış toprak zemin açığa çıkarılmıştır. Ze-
min açma çalışmaları sırasında mekânın ortasına yapılmış bir adet kürsübaşı 

10 Harput İç Kale kazılarında çıkarılan Bizans ve Artuklu sikkeleri için bakınız; Aytaç, 2017c, ss. 140-
153; Bayram, 2019, s. 73 vd.; Aytaç, 2018a, ss. 29-55.
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tespit edilmiştir. Kürsübaşı ocağı 35x30 cm. ebadında olup cidar kalınlığı 7 
cm.dir. Mekânın güney duvarı açma sınırının dışında kaldığı için çalışmalar 
gelecek kazı sezonuna bırakılmıştır. 

Mekân-3, D-6 Açmanın batısında yer alıp burada 1440.316 m. kodunda 
çalışmalara başlanmıştır. 1439.00 m. koduna 45x40 cm. ebadında 20 cm. de-
rinliğinde bir adet tandır bulunmuştur. Daha çok ısınma amaçlı olarak mekâ-
nın ortasına yapılmış olduğu düşünülmektedir. Tandıra 60 cm. mesafede gü-
ney yönünde net bir formu olmayan bir kül çukuru bulunmuştur. 1439.00 m. 
kodunda çok düzgün olmayan toprak zemine rastlanmış ve bu mekândaki 
çalışmalar sonlandırılmıştır. Mekânın batı duvarı, D-7 Açması içinde yer al-
masından dolayı batı duvarı açığa çıkarılmamıştır. 

Mekân-4, D-6 açmasının güneyinde yer alıp buradaki kazılar 1439.465 ko-
dunda başlatılmıştır. Zemini bulmaya yönelik yapılan çalışmalarda, mekânın 
batı duvar köşesine dayandırılmış 45x45 cm. ölçülerinde bir tandır bulunmuş 
ve Tandır-1 olarak adlandırılmıştır. Tandır ön taraftan kerpiç bir blok ile des-
teklenmiş ve çevresinden taşlar ile yükseltilmiştir. Tandır-1’in kuzeyine doğ-
ru olan alanda 3 adet yan yana at nalı formlu ocak bulunmuştur. Ocaklar sol-
dan sağa doğru Ocak 1, Ocak 2, Ocak 3 olarak isimlendirilmiştir. Üçlü ocak-
ların kuzeydoğusunda 50x90 cm. ebadında bir taş platform bulunmuştur. Taş 
platformun hemen önünde ise tas sırasına dayandırılmış yarım ay şeklinde 
tahribata uğramış yeni bir tandır bulunmuş ve Tandır-2 olarak adlandırıl-
mıştır. Mekân-4’teki çalışmalar 1437,00 m. kodunda zeminin bulunmasıyla 
sonlandırılmıştır. Mekânın batı duvar köşesinde 65x 55 cm. ölçülerinde bir 
adet niş açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2). Mekân-4 içerisinde tandır ve ocakların 
yanı sıra metal/cam cüruflarının yoğun şekilde bulunması bu mekânın bir 
işlik olarak kullanıldığını düşündürmektedir. 

Çalışmalar esnasında; sırlı-sırsız seramik parçaları (Resim: 6), sikkeler, 
metal objeler, cam parçaları, cowrie, cam ve kemik boncuklar, ok uçları, tütün 
lülesi parçaları, metal ve cam cüruflar, porselen ve bilezik parçaları, ağırşak, 
Bizans Dönemi kemik saç iğnesi11, mozaik parçası, taş kap parçası, kandil 
parçaları bulunmuştur.

I.I.V. E-4 Açması
E-5 açmasının kuzey doğusunda, Halil İbrahim Burcu’nun batısında yer 

almaktadır. Buradaki çalışmalar 1439.55 m. kodunda başlatılmıştır. Daha ön-

11 Harput İç Kale kazılarında bulunan kemik eserler için bakınız; Aytaç, 2018c, ss. 1-23.
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ceki yıllarda yapılan restorasyon çalışmalarında, sur duvarı önünde yapılan 
kazılardan dolayı sur duvarı ile açmanın en yüksek noktası arasında 2.50 m. 
bir kod farkı bulunmaktadır. Açmada; D-4 açmasıyla ortak Kuzeybatı Mekâ-
nı, E-4, E-5/F-4 Ortak Mekânı, Mekân-1 olmak üzere 3 farklı alanda ve bir 
sondajda çalışma yapılmıştır. 
İlk olarak D-4 açmasında tespit edilen kuzey-güney uzantılı duvarın de-

vamını ortaya çıkarmak için Kuzeybatı Mekânı’nda 5.55x7.70 m.lik alanda 
çalışmalara başlanmıştır. Duvarın E-4 Açması’nda kalan kısmının uzunlu-
ğu 7.45 m. olup genişliği yaklaşık olarak 1.10 m. olarak ölçülmüş ve burası 
Duvar-1 olarak adlandırılmıştır. Ayrıca bu duvar ile kesişen doğu batı yön-
lü 65x182 m. ölçülerinde ikinci bir duvar daha tespit edilmiştir. Duvarların 
çamur harçla sıvandığı gözlemlenmiştir. 1438.50 m. kod seviyesinde sıkış-
tırılmış sert toprak zemine rastlanmıştır. Ayrıca zeminde, açmanın batı yö-
nünde 95x105 cm. ölçülerinde bir kürsübaşı açığa çıkarılmıştır. Kürsübaşının 
bir kısmı E-5 açması içinde kalmaktadır. Kürsübaşının kuzeyinde 32x62 cm. 
ölçülerinde, 23 cm. derinliğinde bir adet oval formlu ocak tespit edilmiştir. 
Bu mekânın bir bölümü E-5 açmasına girdiği için batı duvarları açığa çıkarı-
lamamıştır. 

Kuzeybatı Mekân’da çalışmalar bittikten sonra çalışmalar kuzey-güney 
doğrultusundaki duvarın (Mekân-1’in batı duvarı) doğusuna kaydırılmış, 
yapılan kazılarda ortaya çıkarılan alan Mekân-1 olarak adlandırılmıştır. 
1438.07 m. seviyelerinde sal döşemeli zemin açığa çıkarılmış ve bu mekânda-
ki çalışmalar sonlandırılmıştır. Ayrıca mekân duvarlarında iki adet niş tespit 
edilmiştir. Batı duvarında bulunan birinci niş 73x116 cm. ölçülerinde olup 
yer yer kireç sıvalıdır. Doğu duvarında yer alan ikinci niş ise 33x36 cm. eba-
dında, 24 cm. derinliğindedir. Batı duvarının genişliği 70-80 cm. olup mevcut 
yüksekliği 45 cm.dir. Daha sonra Mekân-1 ile sur duvarı arasında kalan alan-
da çalışmalara devam edilmiştir. Yapılan çalışmalar esnasında, sur duvarına 
ile paralel yapılmış ve D-4 açması içinden geçerek sur duvarı boyunca devam 
eden bir beton oluğa rastlanmıştır. Oluğun uzunluğu 15 m., genişliği yakla-
şık olarak 2.50 m. ve derinliği 0.55 m. ölçülerindedir. 

1435.35 m. seviyelerinde 3.00x1.80 m. ebadında başlatılan sondaj çalışma-
ları, daha nitelikli veriler elde edilebilmek amacıyla sur duvarı takip edilerek 
kuzeybatı yönünde genişletilmiştir. Çalışmalar esnasında 1434.24 m. kod se-
viyesinde, sur duvarını dik kesen güneybatı-kuzey doğrultulu çamur harçlı 
bir taş duvar tespit edilmiştir. Burada nitelikli veriler elde edilemediğinden 
1433.15 m. kod seviyesinde son bulan kazılarda, sur duvarının restore edilen 
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kısmının iki kademe halinde yapıldığı gözlemlenmiştir. Alt kademe duvarı-
nın, üst duvara oranla 50 cm. daha dışarıya çıkıntı yaptığı görülmüştür.

E-4, E-5/F-4 Ortak Mekân, Mekân-1’in güneydoğusunda Halil İbrahim 
Burcu’nun ise güneybatısında yer alır. Bu mekânda kazılar 1436.00 m. ko-
dunda başlatılmıştır. Seviye indirme çalışmalarında kuzeybatı-güney doğrul-
tulu, giderleri sur duvarına doğru yapılmış iki adet kanal açığa çıkarılmıştır. 
Kanalların tabanlarına harç döşendiği, yan duvarlarının ve üzerlerinin taş ve 
harç ile kapatıldığı görülmüştür. 30x245 cm. ölçülerinde olan batı kanalının, 
başlangıç noktasının D-4,5/E-4,5 Ortak Mekân’da olduğu tespit edilmiştir. 
Doğudaki kanal ise 20x320 cm. ölçülerindedir ve kanalın başlangıç noktası-
nın Mekân-1’de olduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca mekân içinde güneybatı-ku-
zeydoğu uzantılı, kademeli olarak yapılmış üç sıra halinde duvar açığa çıka-
rılmıştır. Duvarlar, Mekân-1’in güneydoğu duvarına bitişik yapılmıştır ve bir 
nevi istinat duvarı görevi görmektedir. 

Yapılan kazılar sonucunda, açmanın içinde kalan Halil İbrahim Bur-
cu’nun güneybatı duvarının arkeolojik kazıları yapılmadan ve burcun te-
melleri açığa çıkarılmadan mevcut toprak dolgu üzerine restorasyon uy-
gulaması yapıldığı görülmüştür. Bu da ilerleyen zamanlarda aksaklıklara 
neden olacaktır. 

Çalışmalar esnasında; sırlı-sırsız seramik parçaları, sikkeler, metal objeler, 
cam parçaları, boncuklar, ok uçları, tütün lülesi parçaları, metal ve cam cü-
ruflar, porselen ve bilezik parçaları, ağırşak, mancınık taşları, taş kap parçası, 
kandil parçaları bulunmuştur.

Sonuç olarak 2017 yılı itibariyle 1. Bölgede toplam 5 açmada yaklaşık ola-
rak 600 m2 bir alanda çalışma yapılmıştır. C-4 açması dışında kalan açma-
larda kazılar tamamlanmıştır. C-4 açmasında ise hava koşullarının elverişsiz 
olmasından dolayı çalışmalar önümüzdeki kazı sezonlarına bırakılmıştır. 
Kazısı tamamlanan alanların temizlik işlemleri yapıldıktan sonra Elazığ Be-
lediyesi tarafından temin edilen uçangöz ile fotoğraf çekimi yapılmıştır (Re-
sim: 7, Çizim: 3). 

I.II. 2. BÖLGE AÇMALARI
2. Bölge, Aslanlı Burç ile Urartu Sarnıcı arasında kalan alanda yer almak-

tadır. Daha önceki kazı sezonlarında, Urartu Sarnıcı’nın batısında yer alan 
mekânda ve 2. Bölge sınırları içinde bulunan ana caddede çalışma yapılmış-
tır. 2017 kazı sezonunda ise daha önce açığa çıkarılan bu mimari yapıların 
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devamı görmek, restorasyon projelerini ve uygulamalarını yapabilmek için 
bölgede kazılar yapılmıştır. 

I.II.I. E-12, E-13, F-12, F-13 Açmaları
2. Bölgede temizlik, kareleme ve fotoğraflama işlemeleri yapıldıktan sonra, 

1432.00 m. kodunda kazı çalışmalarına başlanmıştır. Açmaların büyük bölü-
münün eğimli bir yamaçta yer almasından dolayı başlangıç noktası en yüksek 
kod olarak esas alınmıştır. Bu bölgede yapılan çalışmalarda toplamda 8 adet 
mekân tespit edilmiştir. Gerek arazinin eğimli olmasından gerekse zamanla 
oluşan tahribat nedeniyle bazı mekânlar bütün olarak açığa çıkarılamamış, do-
layısıyla mekânların hangi amaçla kullanıldıkları tespit edilememiştir. 

Açmanın kuzeybatı köşesinde, Aslanlı Burç ile bitişik bir mekân tespit 
edilmiştir. 4.00x3.50 m. ölçülerinde olan ve E-12/E-13 Ortak Mekân-1 olarak 
adlandırılan bu kısımda 1430. 80 m. seviyelerinde tabana ulaşılmıştır. Taban-
da bir tandırın havalandırma sistemine ait olabileceğini düşündüğümüz, 
oval formlu 10 delikli pişmiş topraktan yapılmış bir süzgeç açığa çıkarılmış-
tır. Bu süzgecin çapı 20 cm. olup delikleri yaklaşık 2 cm.dir. Ayrıca mekânın 
güneyinde genişliği 90 cm. olan bir giriş bulunmuştur. Burada çıkarılan sur 
duvarlarının temellerini görmek için 2.00x2.50 m. ölçülerinde sondaj kazısı 
yapılmıştır. İki sur duvarının birleştiği yerde, sur duvarlarını desteklemek 
için bir payanda yapıldığı görülmüştür. Bu nedenle sondaj genişletilmiştir. 
Yapılan genişletme çalışmaları sırasında 1427.80 m. kodunda ana kayaya ula-
şılmış ve çalışmalar sonlandırılmıştır. 

E-12/E-13 Mekân-1’deki kazılar bitirildikten sonra mekânın kuzeydoğu-
sunda bulunan ve E-12/E-13 ortak Mekân-2 olarak adlandırılan alanda ça-
lışmalara devam edilmiştir. Doğu duvarına bitişik 3.50x50 cm. ebadında bir 
sedir tespit edilmiştir. Ayrıca bu mekânın ortasında 50 cm. çapında bir ocak 
açığa çıkarılmıştır. Bu ocakla bağlantılı, muhtemelen havalandırma olarak 
kullanılan bir kanal yapılmıştır. Havalandırmanın uzunluğu 1.30 m., genişliği 
16 cm., derinliği 15 cm. olup kenarları taşlarla desteklenmiştir. Açığa çıkarılan 
bu havalandırma bir körük sistemini hatırlatmaktadır. Bundan dolayı mekâ-
nın bir demirci atölyesi olabileceğini düşünülmektedir. 1429.60 m. kodunda 
çok düzgün olmayan sıkıştırılmış toprak zemine ulaşılmıştır (Resim: 8).

E-12/E-13 ortak Mekân-1’in güneyinde bulunan ve E-13/Mekân-3 olarak 
adlandırılan alanda 70 cm. çapında bir tandır bulunmuştur. Tandırın, Mekân-
1’de bulunan havalandırma sistemine ait olan süzgeç ile ilişkili olduğunu dü-
şünmekteyiz. 
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E-13/Mekân-3’ün güneyinde, Aslanlı Burcu’na bitişik E-13/Mekân-4 ola-
rak adlandırılan bir mekân açığa çıkarılmıştır. Arazinin yapısından ve tahri-
battan dolayı mekânın üst kodu ile alt kodu arasında yaklaşık olarak 2 met-
relik bir seviye farkı bulunmaktadır. Burada yapılan çalışmalarda, mekânın 
doğu duvarında 1.00 m. genişliğinde bir giriş bulunmuştur. Girişin olduğu 
alan F-13 Açması içerisinde yer almaktadır. Bu alanda 1427.50 m. kod seviye-
lerinde zemine ulaşılmıştır. 

E-12/13’teki Mekân-2’nin güneyinde yapılan çalışmalarda ise dikdörtgen 
planlı ayrı bir koridor açığa çıkarılmış ve bu koridordan mekâna giriş yapıl-
mıştır. 1427.50 m. kodunda zemin bulunarak bu mekândaki kazılar bitiril-
miştir. 

F-12 açması sınırları içinde yer alan ve 2.00x2.50 m. ebadında olan F-12,13/
Mekân-1 olarak adlandırılan alanda çalışılmıştır. Mekânda yoğun olarak 
hayvan kemikleri bulunması buranın bir çöp kuyusu olarak kullanıldığını 
düşündürmektedir. 1430.00 m. kodunda çalışmalar sonlandırılmıştır. 

Urartu Sarnıcı üzerinde bulunan payandanın batısında F-12/F-13 Mekân-2 
olarak adlandırdığımız bir mekân daha tespit edilmiştir. Payandaya bitişik 
olan söz konusu mekân, bölgede açığa çıkarılanların en büyüğü olarak göze 
çarpmaktadır. Burada 1429.70 m. kod seviyelerinde zemine ulaşılmıştır. Sur 
dibinde yapılan çalışmalar sonucunda, duvarların temelleri bulunmadan 
restorasyon uygulaması yapıldığı gözlemlenmiştir. Ayrıca Urartu Sarnıcı’nın 
üzerinde bulunan payandanın da temeli bulunmadan direkt toprak dolgu 
üzerine restorasyon çalışmalarının yapıldığı görülmüştür. Bu da ileriki za-
manlarda aksaklıklara neden olacaktır. Koridorun doğusunda, F-13/Mekân-1 
olarak adlandırılan bölümde ise 82 cm. çapında, 80 cm. yüksekliğinde, ağız 
cidarı 3 cm. olan bir adet tandır görülmüştür. 

F-13/Mekân-3, bölgenin güneydoğu ucunda yer almaktadır. Burada yapı-
lan çalışmalar sırasında, mevcut yüksekliği 1.25 m., genişliği yaklaşık olarak 
1.00 m. olan bir giriş tespit edilmiştir. Ayrıca E-13/F-13 Ortak Mekânı’nda do-
ğu-batı uzantılı horasan harçlı bir duvar açığa çıkarılmıştır. Bu duvar içinde 
2.00 m. uzunluğunda bir hatıl yuvası tespit edilmiştir. 1427.00 m. kod seviye-
lerinde mekânın güney duvarı açığa çıkarılmıştır.

Son olarak E ve F açmaların güneyinde bulunan ana cadde üzerindeki 
çalışmalarda 1427.00 m. seviyelerine kadar inilmiş ve burada tonozlu duvar 
izlerine rastlanmıştır. Daha sonra bölge genelinde temizlik yapılarak kazı ça-
lışmaları sonlandırılmıştır (Resim: 9).
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2. Bölge açmalarında yoğun olarak tütün lülesi parçalarına rastlanmıştır 
(Resim: 10). Kulplu tütün lülesi 12örneği Harput İç Kale kazıları boyunca ilk 
defa bulunmuştur. Ayrıca farklı olarak bir adet de süzgeç kaideli13 lüle örneği 
de ele geçirilmiştir. Çeşitli dönemlere ait sırlı-sırsız seramik parçaları, sikke-
ler, metal objeler, cam parçaları, boncuklar, ok uçları, metal ve cam cüruflar, 
porselen ve bilezik parçaları, ağırşak, mozaik parçası, kolye ucu, 11. yüzyıl 
taş baskı kalıp14 (Resim: 11), kandil parçaları bulunmuştur. 

II. KORUMA ÇALIŞMALARI 
Kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra açma içlerinde açığa çıkarılan tan-

dır, ocak, kürsübaşı gibi yapıların üzerleri koruma amaçlı elenmiş toprak-
la kapatılmıştır. Daha sonra açığa çıkarılan mimari yapıların olumsuz hava 
şartlarından etkilenmemesi için üzerleri geçici sac çatı ile kapatılmıştır (Re-
sim: 12).  

Ayrıca kazı ekibinde bulunan mimar ve restoratörler ile kale genelinde 
bütün mekânlar gezilerek tahribata uğramış duvarlar tespit edilmiş, gerekli 
görülen duvarlara konservasyon ve anastilosis uygulaması yapılmıştır.

III. ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Arkeolojik kazılar tamamlandıktan sonra atölye çalışmalar için kazı evi-

ne geçilmiştir. Çalışmalar, Harput Kalesi’ne kuşbakışı 250 m. uzaklıkta bu-
lunan kazı evinde yapılmaktadır. Kazı sırasında çıkan buluntular günlük 
olarak kazı evine taşınmıştır. Taşınan bu eserler yıkanıp kurutulma işlemle-
rinden geçmiştir. Tasnif, çizim, fotoğraflama ve belgeleme işlemeleri yapıl-
dıktan sonra veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Tasnif işlemlerinden 
sonra tümlenebilir eserlerin restorasyon ve konservasyon işlemleri yapıl-
mıştır.

Envanterlik mahiyetinde 154 adet eser, etütlük mahiyetinde ise 1240 adet 
eser tespit edilmiştir. Envanterlik eserlerin listesi, fişleri ve 39 adet etütlük 
sikke listeleri ile birlikte hazırlanarak müzeye teslim edilmiştir. Etütlük ma-
hiyetindeki 1201 adet eserin, Elazığ Müze Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler 
neticesinde kazı deposunda tutulmasına karar verilmiştir.

12 Benzer örnekleri için bakınız; Vincenz, 2009, ss. 43-53;
13 Ayhan, 2010a, ss.1-22.
14 Bakir  i, 2002, s. 102
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Çizim 1: 2017 kazı sezonunda kazı yapılan açmaların planı

Resim 1: 1. Bölge (Sarayönü) açmalarının kazı önce görünümü 09.08.2017
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Resim 2: C-4 açmasında çı-
kan Erken Osmanlı 
Dönemi ağırlık

Resim 3: D-4 açması Mekân-1 ve açığa çıkarılan 
ikiz ocaklardan görünüm 

Resim 4: D-5 açmasındaki cam eser atölyesinden 
görünüm 21.11.2017
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Çizim 2: D-6/Mekân-4’ün planı

 
Resim 5: D-5 açmasında bulunan Bizans Dönemi 

seramik örnekleri ve çizimler

Resim 6: D-6 açmasından sgraffito tekniğiyle yapıl-
mış Selçuklu Dönemi seramik ve çizimi
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Resim 7: 1. Bölgede kazısı tamamlanan alanların havadan 
görünümü 21.11.17

Çizim 3: 1. Bölgede kazısı tamamlanan alanların çizimi 
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Resim 8: E-12/E-13 ortak Mekân-2’nin (demirci atölyesi) 
kazı sonrası görünümü

Resim 9: E-12/E-13 ortak Mekân-2’nin (demirci atölyesi) kazı 
sonrası 21.11.17

 
Resim 10: 2. Bölge açmalarında çıkan tütün lüle parçaları 
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Resim 11: 2. Bölge açmalarında bulunan 11. yy taş baskı kalıp ve çizimi

Resim 12: 1. Bölge açma üzerlerinin sac çatı ile kapatılması 25.11.2017
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GÜRGÜRBABA TEPESİ KAZISI-2018

Erol USLU*
İsmail BAYKARA 
Berkay DİNÇER
Serkan ŞAHİN 

Esin ÜNAL

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 21.05.2018 tarihli ve 437037 sayılı izniyle ya-
pılan Gürgürbaba Tepesi Kazısı, Van-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji 
Bölümü’nden Doç. Dr. İsmail Baykara, Dr. Öğr. Ü. Derya Silibolatlaz-Bay-
kara, Van-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği’nden Dr. Öğr. Ü. 
Esin Ünal, Ardahan Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Ü. Berkay 
Dinçer, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Ü. 
Serkan Şahin, Van-Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü öğrencileri 
Birkan Gülseven, Ayşe Nur Okutucu, Murat Yavuzaslan, Ümit Kaya, Seher 
Alğaç, Yunus Emre Kıvrakdal ve Sena Nur Gül katılımlarıyla gerçekleştil-
miştir.1 

2018 yılı çalışmaları 2017 yılında kazılmaya başlanan II numaralı (çadır 
alanı) alanda devam edilmiştir. İkinci açma ise 2018 yılında açılmış ve V ola-
rak isimlendirilmiş ve açmalarda kazı gerçekleştirilmiştir. 

II. Açma
“II” Numaralı açmada önceki yıl 2x4 metrelik bir alanda çalışma yürü-

tülmüştür (Resim: 1-4). 2018 yılında ise 4x4.6 metre genişliğinde bir alan ka-
zılmıştır. Kazı çalışması genel olarak açmanın kuzey tarafında yapılmıştır. 

* Erol USLU, Kazı Başkanı, Van Arkeoloji Müzesi Müdürü, Van/TÜRKİYE.
 Doç. Dr. İsmail BAYKARA, Araştırma Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ant-

ropoloji Bölümü, Van/TÜRKİYE.
 Dr. Öğr. Ü. Berkay DİNÇER, Ardahan Üniversitesi, İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak., Arkeoloji 

Bölümü, Ardahan/TÜRKİYE. 
  Dr. Öğr. Ü. Serkan ŞAHİN, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Antropoloji 

Bölümü, Kırşehir/TÜRKİYE. serkansahin@ahievran.edu.tr
  Dr. Öğr. Ü. Esin ÜNAL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Mühendislik Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

Van/TÜRKİYE.
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Çalışma alanında çok sayıda doğal riyolit ve obsidyen bloklar in-situ olarak 
korunmuştur. 

II. Numaralı açmada, geçen yıl koruma amaçlı olarak taşların üzerine se-
rilen kırmızı renkli toprağın tahliyesi yapılarak çalışmalara başlanmıştır. Te-
mizlik çalışmaları sonrasında F1 (çadır dışı) ve F2 (çadır içi) olarak belirlenen 
alanlarda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çok sayıda doğal riyolit ob-
sidyen blokları bulunan F1 alanında, obsidyen genel olarak 5-15 cm. boyut-
larındadır. Riyolitler ise özellikle yassı veya bir yüzü düz bloklar şeklindedir 
ve boyutları 20 cm.ye kadar çıkmaktadır. F1 alanı genel olarak kırmızımsı bir 
toprağa sahiptir ve içerisinde tane boyutunda dasit ve pümis yer almakta-
dır. Bu alandan in-situ çok sayıda düzeltili düzeltisiz aletler ele geçirilmiştir. 
Özellikle F1’in kuzeyinde kalan alanda yoğun bir aktivite alanı bulunmakta-
dır ve bu alan taş alet üretimiyle ilişkilidir. 

F2 alanında ise temizlik yapıldıktan kazı çalışmalarına başlanmıştır. F2 kıs-
mı 2.80 m. çapındaki bir alanı oluşturmaktadır. 17 adet (boyutları 80x40x30-
15x15x15 arasında değişen) taş kullanılarak oluşturulan bir taş dizisi ile çev-
relenmiştir. Çadırın güneydoğu kuzeybatı-kuzeydoğu köşelerinde özellikle 
iri bloklar tercih edilmiştir. yamacın yukarısındaki batı bölümünde taşlar 
daha yoğun olarak dizilmiştir. Bunların boyutları genel olarak küçüktür. F2 
alanının içinde çok sayıda işlenmemiş obsidyen ve diğer volkanik kayaçlar 
mevcuttur. Çadırın içindeki obsidyenden yapılmış yontma taş aletler için-
de düzeltili yongalar, iki yüzeyli aletler ve kırma-ezme gibi işlerde kullanıl-
mış riyolit ve traki-bazalttan yapılmış aletler mevcuttur. Obsidyen dışındaki 
hammaddeden yapılmış aletler çok az sayıdadır. Obsidyen düzeltili aletler 
genellikle tüketilene kadar yoğun bir şekilde kullanılmıştır. 

V. Açma
V Numaralı açmada 2x2 boyutlarında 4 kare açılmıştır (Resim: 5-6). Bu aç-

malar AZ, BA, BC ve BB olarak belirlenmiştir. “AZ” açması ilk yüksekliği 315 
cm. olarak belirlenmiş ve 85 cm. kazı yapılarak 400 cm. derinliğe ulaşılmış ve 
bu açmada kazma işlemi tamamlanmıştır. “BA” açmasının ilk yüksekliği 381 
cm. olarak belirlenmiştir ve bu açmada 475 cm.ye ulaşılarak kazı çalışmaları 
sonlanmıştır. “BB” açmasının ilk yüksekliği 404 cm. olarak belirlenmiştir ve 
kazı çalışmaları sonucunda açmada 450 cm.ye ulaşılmıştır. “BC” açmasının 
ilk yüksekliği 427 cm. olarak belirlenmiş ve 23 cm. kazı yapılarak 450 cm.ye 
ulaşılmıştır. Açmalar jeolojik katmanların daha iyi görülebilmesi için basa-
mak şeklinde kazılmıştır. 
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V. Numaralı açmada dört jeolojik tabaka tespit ediliştir (Çizim: 1). Birinci 
tabaka A1 olarak isimlendirilmiştir. Bu tabaka da bitki kökleri mevcuttur ve 
toprağın içinde tüf kalıntıları yer almaktadır. Toprak volkanik bir yapıya sa-
hiptir ve gevşek bir matrix mevcuttur. Bu tabaka da çok nadir ham obsidyen 
ve yontmataş bulunmaktadır. İkinci tabaka A2 olarak isimlendirilmiştir. Bu 
tabakanın toprağı killi ve kompakt bir yapıya sahiptir. Bitki kökü bulunma-
maktadır ve bir önceki tabakaya göre daha sert bir yapıya sahiptir. Bu tabaka 
da az sayıda arkeolojik materyal görülmektedir. A2 tabakası A1 tabakasına 
oranla daha fazla ham obsidyen parçası içermektedir. Bu obsidyen parçaları 
genellikle 5-10 cm. boyutunda çakıl taşı formundadır. Üçüncü tabaka A3 ola-
rak isimlendirilmiştir. Bu tabaka AZ açmasında daha açık renkli, dasit par-
çaları az ve oldukça sıkışmış kompakt yapıdadır. Ham obsidyen parçaları az 
sayıdadır, yontma taş aletler ise diğer iki açmaya göre daha azdır. Dördüncü 
tabaka B1 olarak tanımlanmış ve jeolojik açıdan A tabakalarından farklılık 
göstermektedir. Bu tabaka tamamen volkanik kökenli proklastik dolguyu 
içermektedir. Bu tabaka esas olarak içinde iri dasit (20-40 cm. boyutlarında) 
parçalarla karakterizedir. Dasit bloklarının içinde volkanik dolguların akış 
esnasında oluşan katmanlar belirgindir. Bunun yanı sıra B1 tabakası içerisin-
de yer yer traki-bazalt parçaları bulunmaktadır. Volkanik bir yapıya sahip, 
içinde yer yer traki-bazalt ham obsidyen parçalar, riyolit kayaçlar bulunmak-
tadır (Çizim:1). 

2018 yılında 010 numaralı buluntu alanındaki kazı çalışmaları 2 açmada 
gerçekleştirilmiş ve 277 adet taşımalık, 21 adet çekirdek, 4 adet el baltası, 1 
tane iri kesici olmak üzere toplam 305 adet yontmataş alet tespit edilmiştir. 
Yontmataş aletlerin genel özellikleri açısından Alt Paleolitik Dönemin Geç 
Acheulian Dönemine aittir. 

Gürgürbaba Tepesi 010 Numaralı Buluntu alanındaki açmalardan ele ge-
çirilen taşımalıklar içerisinde en yüksek oranı basit yonga parçaları oluştur-
maktadır. Bunun dışında birçok taşımalık düşük oranlara sahiptir. Bu taşı-
malıklar içerisinde dilgiler, levallois yonga ve dilgiler, kortikal yonga ve dilgi, 
iri yongalar, clacton yongalar yer almaktadır. Düzeltili aletler içerisinde en 
çok kenar kazıyıcıların olduğu gözlenmiştir. Kenar kazıyıcı aletler içerisinde 
tek düz/dışbükey/içbükey kenar kazıyıcılar sıklıkla ele geçirilmiştir. Bunun 
yanı sıra çift tarafı düzeltili kenar kazıyıcılar, alternate düzeltili kenar kazı-
yıcılar, ventral yüzeyi düzeltili kenar kazıyıcılar, iki yüzey düzeltili kenar 
kazıyıcılar da buluntular arasında yer almaktadır. Kenar kazıyıcı aletler dı-
şında en belirgin alet grubunu çentikli ve dişlemeli aletler oluşturmaktadır. 
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Açmalardan ele geçirilen çekirdekler arasında levallois tek kutuplu ve daire-
sel levallois çekirdekler yer almaktadır. Bunun yanı sıra yüzey araştırmasında 
olduğu gibi tek vurma düzlemli çekirdekler ve denenmiş çekirdek kalıntıları 
ele geçirilmektedir. Kazı çalışmalarından ele geçirilen 4 el baltası (Resim: 7) 
iki yüzeyliler ve tek yüzeylilerden oluşmaktadır. El baltalarından 2 adeti üç-
gen biçimli, bir adet oval ve bir adet badem biçimli el baltası ele geçirilmiştir. 

Kazı çalışması sonrasında toplanan veriler coğrafi bilgi sistemleri ile iş-
lenerek analiz edilmiştir. Bu sistem ayrıntılı yontmataş veri tabanıyla da en-
tegre edilmiştir (Resim: 8). 010 numaralı buluntu alanında tespit ettiğimiz 
yontmataş aletlere ilişkin kalıntılar ışığında, bu alanda geniş anlamıyla Alt 
Paleolitik Döneme ilişkin teknolojik gelişimin olduğundan söz edebiliriz. 
Gürgürbaba Tepesi özellikle Kafkas ve Levant Bölgesi arasında yer almakta 
ve her iki bölgenin Geç Acheul teknolojileri el baltalarını ve levallois tekniği-
nin kullanımını bir arada barındırmaktadır. Bu nedenle 010 numaralı bulun-
tu yerindeki yontmataş aletlerin teknolojik özellikleri Gürgürbaba Tepesi’nin 
Geç Acheul Dönemden itibaren bu dönem homininleri tarafından kullanıldı-
ğını göstermektedir.

2018 yılı kazı çalışmaları sonucunda, Gürgürbaba Tepesi’nin genel olarak 
jeolojik ve Paleolitik kültür katmanları detaylı olarak çıkarılmıştır. Bu kat-
manlardan alınan jeoloji örneklerinden gelecek olan yaş tahminleri Paleoli-
tik Dönemin yaşını göstermesi açısından da son derece önemlidir. Paleolitik 
kalıntılar ise son derece önemli ve Türkiye’nin Paleolitik Dönem çalışmala-
rına ışık tutacak niteliktedir. Buradan tespit edilen ve Geç Acheul Döneme 
ait kalıntılar olasılıkla en zengin buluntuları oluşturmaktadır. Gürgürbaba 
Tepesinde sonraki yıllar için kazı çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 
Böylelikle Anadolu’da, özellikle Doğu Anadolu’da bu tip çalışma hem Ana-
dolu’nun dünya tarihindeki yerini hem de kültürel zenginliklerimizi ortaya 
çıkarılması açısından son derece önemli olacaktır. Bunun yanı sıra Gürgürba-
ba Tepesi buluntuları Kafkas ve Levant bölgeleri için referans gösterilen bir 
alan haline gelecektir.
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Araştırma kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
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Resim 1: II. Açmanın başlangıcı.

Resim 2: II. Açmadan bir görünüm.
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Resim 3: II. Açma in-situ halinde bulunmuş iki yüzeyli alet.

Resim 4: II. Açma in-situ halinde bulunmuş iki yüzeyli alet.
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Resim 5: AZ açmasının kuzey kesiti.

Resim 6: AZ ve BA açmaları.
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Resim 7: Çadır alanından tespit edilen el baltası örnekleri.
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Resim 8: Çadır açmasındaki yontmataş aletlerin dağılımı.
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Müdürü Ali Atmaca, Müze Müdürlüğü’nden Uzman Manolya Tükel, Ankara 
Üniversitesi’nden İsmail Özer, Mehmet Sağır, Başak Koca Özer, Ece Eren, Öz-
nur Gülhan, Ayşegül Özdemir, lisansüstü öğrencileri Selcen İlbey, İlkem Gür-
gör, Pekin Bengisu Tepe, Berkay Yaşar ve Ece Sinanoğlu görev almışlardır.
İnkaya Mağarası, 2012 yılından beri Prof. Dr. İsmail Özer başkanlığında-

ki bir ekip tarafından yapılan ve Orta Anadolu’da yoğunlaşan zengin fosil 
yataklarının Batı Anadolu’daki yayılım alanlarının saptanması ile Paleolitik 
Dönemde Batı Anadolu’da yaşamış olan fosil insanlara ait yeni kanıtların bu-
lunması amacıyla gerçekleştirilen “Muğla ve Çanakkale İlleri Yüzey Araştır-
ması Projesi” kapsamında bulunmuştur. 
Şu ana kadar bilinen en eski örnekleri Ledi-Geraru (Etiyopya)’da ele ge-

çirilen insan cinsinin ilk üyeleri 2,8 milyon yıla tarihlendirilmektedir. İnsan 
cinsine ait değişik türlerin Afrika dışındaki serüvenlerinde izledikleri göç 
rotaları antropoloji alanında son yıllarda en önemli konulardan biri haline 
gelmiştir. Afrika dışına yayılan ilk insan türüne ait fosillere 1,8 milyon yıllık 
Gürcistan, Dmanisi sedimanlarında rastlanmıştır. Bu tarihten itibaren dünya-
nın pek çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de fosil insanların izlerine ait 
kanıtlar birbiri ardına gelmeye başlamıştır. Türkiye’de Kocabaş (1,6-1,1 mil-
yon yıl), Kaletepe Deresi 3 (1 milyon yıl), Dursunlu (900 bin yıl), Karain (500 
bin yıl), Gürgürbaba Tepesi (500 bin yıl), Yarımburgaz (400 bin yıl) lokalitele-
ri yaşadığımız coğrafyadaki en eski insan yayılımlarını göstermesi açısından 
önemlidir. İnkaya Mağarası da fosil insanların Batı Anadolu’daki yayılımları 
konusunda bilgiler vermesi açısından dikkat çekmektedir (Harita: 1).

 Çanakkale İli’nde 2016 yılında yapılan yüzey araştırması sırasında 
tespit edilen İnkaya Mağarası, Çanakkale’ye 55 km., Çan’a 15 km. mesafede 
olup, denizden yüksekliği 195 m.dir. Çan İlçesi’nin Bahadırlı Köyü sınırları 
içerisinde yer alan ve yöre halkı tarafından İnkaya olarak isimlendirilen ma-
ğara bölgede şimdiye kadar bulunan in-situ haldeki Paleolitik Dönem dolgu-
larının korunmuş olduğu tek mağaradır (Resim: 1). Mağara, Bahadırlı Köyü 
sınırları içerisinde Çakmak Tepe olarak isimlendirilen alana yakın bir bölge-
de bulunmaktadır (Harita: 2). Çakmak Tepe Mevkii, mağaranın da içerisinde 
bulunduğu alan ile birlikte 2011 yılında içerisindeki arkeolojik buluntular 
nedeniyle Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 1. 
Derecede Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. 
İnkaya Mağarası, yüzeyde 20x30 m. boyutlara sahip oval şekildeki bir kaya-

lık alandır ve mağaranın içerisinde farklı yükseltilerde en az 4 oda bulunmak-
tadır. Mağara kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır. Kuzey ve güney bö-
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lümlerdeki birer girişin yanı sıra (Resim: 2 ve 3), batı taraftaki tavan kısmında 
dar bir baca şeklinde bir girişi daha bulunmaktadır. Mağaranın bir bölümü za-
man içerisinde akıntı nedeniyle büyük miktarda toprak ile dolu durumdadır. 

2018 YILI ÇALIŞMALARI
Temizlik ve Kareleme Çalışmaları
Önceki yıl olduğu gibi mağaradaki ilk çalışmalarda kazı yapılacak alanın 

çalı, diken ve yaprak gibi kazı çalışmalarını etkileyecek yabancı maddeler-
den arındırılması için mağaranın doğu ve kuzeydoğusu başta olmak üzere 
yakın çevresinde temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 4). Temizlik 
sonrasında mağara ve çevresinin kareleme sistemi kuzey yönü doğrultusuna 
göre oturtulmuştur (Resim: 5). 

Kazı Çalışmaları 
İnkaya Mağarası kazı buluntuları GIS (Coğrafi Bilgi Sistemleri)’e uygun 

olarak kaydedilerek toplanmaktadır. Tümü 1x1 m. boyutlarındaki açmalarda 
x, y, z koordinat sistemi uygulanarak kazı yapılmaktadır. Her buluntunun 
açma içerisindeki yerini belirlemek için x ve y eksen değeri ölçülmektedir. 
Mağaranın üst seviyelerinden alınan 0 (sıfır) noktasından aşağıya doğru ise z 
değeri (derinlik) alınmaktadır (Çizim: 1). 
İnkaya Mağarası’nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında mağaranın dı-

şında kuzeyde 1x1 m.lik üç, içinde ise tek deneme açması kazılmıştır. Önceki 
yıl yapılan kazıdaki açmalarla birlikte yedi açmaya ulaşılmıştır. Mağaranın 
içerisinde açılan deneme açmasında (20Q açması) derinleştirme çalışmala-
rının toprağın çok yumuşak olması nedeniyle tehlike arzetmesi sonucunda 
-561 cm.de başlatılan kazı çalışması, -675 cm.de durdurularak bir sonraki 
kazı sezonuna bırakılmıştır (Resim: 6). 70 numaralı buluntu ele geçirilmesine 
karşın henüz in-situ tabakaya ulaşılamayan bu açmada, gelecek yıl yanlarda-
ki karelerin de açılmasıyla kademeli olarak kazı çalışmasına devam edilecek 
ve mağaranın içerisindeki stratigrafi de aydınlatılmaya çalışılacaktır.

Mağaranın kuzey bölümündeki deneme açmalarında (13V, 14V ve 13W 
açmaları) ise başlangıç seviyesi 22U açmasında -40 cm., 22V açmasında -60 
cm. ve 13W açmasında -54 cm. olup yüzeyleri doğudan batıya doğru eğimli-
dir. Açmalarda -160 cm.ye kadar kazı çalışması devam etmiş ve kültür taba-
kasının (B tabakası) bu seviyeden itibaren bittiği gözlenmiştir (Resim: 7). Bu 
açmalarda toplam 610 numaralı buluntu ele geçirilmiştir.
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Kazı yapılan açmalarda her 5 cm.de bir çıkan toprak elenerek içerisindeki 
buluntular ayıklanmıştır. Tüm yontmataş buluntular yıkanarak temizlenmiş 
ve markajlama yapılmıştır. Buluntular daha sonra Bordes’e göre tanımlan-
mış, ölçülerek bilgisayara kaydedilmiş ve fotoğraflanmıştır. 

Sedimantoloji
Yöredeki yontmataş aletlerin hammaddesi olan sileks, Biga Yarımadası’n-

daki volkanitlerin arasında küçük tepecikler halinde dağınık olarak bulun-
maktadır. İnkaya Mağarası’nın da içerisinde yer aldığı Çakmaktepe Bölgesi 
de sileks açısından oldukça zengindir. 

Mağaradaki kazı çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkan jeolojik katmanları 
ve içerisindeki buluntuları daha detaylı tanımlayabilmek amacıyla tabakalar 
ayırt edilmeye başlanmıştır. Kuzeydeki her üç deneme açmasında da en üstte 
kalan bitki örtüsü ve güncel toprak kalıntısı A tabakası olarak tanımlanmış-
tır. A tabakası oldukça incedir. Bu tabakanın altında yoğun olarak Paleolitik 
Dönem taş alet kalıntıları içeren bir kültür katmanı gelmektedir. Bu katman B 
tabakası olarak tanımlanmıştır. B tabakasının kalınlığı açmalara göre farklılık 
göstermektedir. Onun altında ise sedimanlardaki demiroksitin etkisiyle kah-
verengi/kırmızı tonda görünen ve içerisindeki buluntu sayısı oldukça aza-
lan C tabakası tanımlanmıştır. Kazı çalışmasında şimdilik en altta görünen 
beyaz/gri tondaki ve buluntu içermeyen tüf tabakası ise D tabakası olarak 
tanımlanmıştır. D tabakası, alanda yapılan jeolojik araştırmalara göre Oligo-
sen sonu-Miyosen başındaki Çan Volkanizması olarak tanımlanan volkanik 
faaliyetler sonucunda bu alanda biriken sedimandır. Mağaranın içindeki 20Q 
açmasında ise henüz in-situ olmayan A tabakası kazılmaktadır (Resim: 8). 

Mağarada kullanılan hammadde kaynağı çok yüksek kalitede olmayan 
çakmaktaşıdır. Çakmaktaşları biçim ve renk bakımından çeşitlilik gösterme-
sine rağmen, tamamı birincil kaynaktandır ve mağaranın da içerisinde bu-
lunduğu jeolojik birimden gelmektedir. Çakmaktaşlarının tamamı mattır ve 
içerisinde farklı renklerde damarlar ve fosil kalıntıları yer almaktadır. Renk 
skalası içerisinde gri, mor, yeşil, mavi gibi renkler bulunmaktadır. Bunun 
yanı sıra içerisinde çeşitli delikler, oyuklar ve farklı yapıda mineraller bu-
lunmasından dolayı heterojen bir yapıdadır, ancak yontulmaları kolaydır ve 
rahatlıkla istenilen şekli almaktadır. Düzeltili aletlerin yüksek oranı ve çekir-
deklerin çokluğu taş alet üretiminin bu alanda gerçekleştirildiğini ve alet-
lerin kullanıldığını göstermektedir. Ayrıca hammadde kaynaklarının yakın 
olması sayesinde yontmataş aletlerin fazla tükenmemesine neden olmuştur. 
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Buluntular büyük bir olasılıkla hızlı bir şekilde gömüldükleri için aşınma ve 
patinalanma yok denecek kadar azdır.

Bulgular
İnkaya Mağarası’nda yapılan kazı çalışmalarında 680 adet numaralı bulun-

tu ele geçirilmiştir. Buluntuların 70 tanesi mağara içinde açılan Q20 açmasın-
dan bulunmuştur (Grafik: 1-4). Mağara içinden ve dışından ele geçirilen bulun-
tuların ağırlıklı olarak yongalardan meydana geldiği görülmektedir (Grafik: 4) 
(Resim: 9-13). Buluntular genel olarak değerlendirildiğinde İnkaya Mağarası 
yontmataş buluntularının Paleolitik Dönemlere ait olabileceğini gösterse de, bu 
endüstri Anadolu Paleolitiğine ait bilinen endüstriler ile benzerlik gösterme-
mektedir. Dilgisel ürünlerin fazla sayıda olması, levallois ürünlerin çok az çık-
ması ve tipik Orta Paleolitik aletlerin bulunmaması, bu mağaranın Orta Paleoli-
tiğin sonunda kullanılmış olabileceğini akla getirse de mağaranın sadece küçük 
bir bölümünde kazı yapılmış olması nedeniyle buluntuların tarihlendirilmesi 
konusunda şimdilik kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Mağaranın içi 
ve dışındaki dolgulardan yapılacak tarihlendirme çalışmaları sonrasında daha 
kesin değerlendirmeler yapmak mümkün olacaktır. Buna karşın önceki yıllar-
da yakın çevrede gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sırasında mağaranın ya-
kınlarında tek kutuplu Levallois çekirdekler, Levallois yongalar, Mousterian uç 
ve çeşitli kenar kazıyıcıların tespit edilmesi, mağaranın olasılıkla Orta Paleolitik 
Dönem ve sonrasında kullanıldığını kuvvetle düşündürmektedir. 

2018 yılı kazısında mağarada kazılan açmalarda insan iskelet kalıntıları ya 
da hayvan kemikleri gibi organik kalıntılara henüz rastlanılamamıştır. İleriki 
yıllarda mağaranın değişik alanlarında yapılacak kazılarda dönem insanları-
na ait iskelet kalıntılarının bulunması da muhtemeldir.

Grafik 1: 20Q açması yontmataş buluntuları.
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Grafik 2: 13V açması yontmataş buluntuları.

Grafik 3: 14V açması yontmataş buluntuları.

Grafik 4: 13W açması yontmataş buluntuları.
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SONUÇ
Bölgede Paleolitik dönemlere ait kazılmış en yakın buluntu yeri İstanbul 

Yarımburgaz Mağarası’dır. Ayrıca halihazırda ülkemizde devam eden sadece 
4 Paleolitik Dönem mağara kazısı bulunmaktadır; Karain, Üçağızlı, Kızılin ve 
Direkli Mağara kazıları. Tamamı Anadolu’nun güneyindeki bu mağaralara 
karşın, İnkaya Mağarası konumu itibariyle Batı Anadolu’daki büyük bir boş-
luğu doldurma potansiyeline sahiptir. İnkaya’nın Anadolu ve Balkanlar ara-
sındaki konumu da bu mağaranın her iki bölgenin antropoloji ve arkeolojisi-
ne katkı yapma potansiyeliyle sadece Türkiye için değil, bütün Doğu Avrupa 
için de önemli bir buluntu yeri olduğunu göstermektedir. Elde edilen taş alet 
buluntuları içerisinde çakmaktaşı çekirdekler, yonga ve dilgiler, çeşitli uçlar 
ve vurgaçlar bulunmaktadır. Deneme kazılarında ortaya çıkarılan tabakalan-
maya göre taş alet buluntuları yoğun olarak B tabakasından elde edilmekte-
dir. Bu tabaka içerisindeki Paleolitik Dönem buluntuları homojen yapıdadır 
ve iki farklı üretim gözlenmektedir. İlki dilgi ağırlıklı olup, bu teknolojide 
çoğunlukla tek platformu olan, prizmatik/yarı prizmatik çekirdekler bulun-
maktadır. Çekirdeklerin son aşamasında çıkarılan dilgiler çoğunlukla mente-
şeli ve kısadır. İkinci üretim tipi ise yonga ağırlıklıdır ve boyları değişkendir. 
Yongalar, dilgilerde olduğu gibi minimum düzeyde düzeltilenmiştir. Yonga-
larla ilgili çekirdekler çok az sayıdadır. Paleolitik aletlerin hammaddeleri ge-
nel olarak çok yüksek kalitede değildir. İçlerinde çeşitli delikler, oyuklar ve 
farklı yapıda mineraller bulunmaktadır. Bu nedenle yongaların boyu genel 
olarak kısadır. Düzeltili aletlerin sayıca fazlalığı ve az tükenmişliği aletlerin 
mağarada kullanılmış olduğunu göstermektedir. Ayrıca çekirdeklerin fazla-
lığı ve yongalamaya ait artık ürünlerin varlığı taş alet üretiminin de burada 
gerçekleştirildiğini düşündürmektedir. Hammadde kaynağının yakın olması 
nedeniyle aletler burada yapılmış ve fazla tükenmeden terk edilerek yenile-
rinin yapımına geçilmiştir. Kazı çalışmalarında çeşitli boylarda vurgaçlar da 
bulunmuştur. Genel olarak bakıldığında bu endüstri Anadolu Paleolitiğine 
ait bilinen hiçbir endüstri ile doğrudan bir benzerlik göstermemektedir. Bu 
da mağaranın önemini arttırmaktadır. İleriki yıllarda İnkaya Mağarası’nda 
geniş bir alana yayılmış depozitlerdeki yapılacak uzun süreli kazılar, tarih-
lendirmeler, yontmataş bulguların analizleri, toprak örneği analizleri, CIS 
analizleri ve bulunması muhtemel insan, hayvan ve bitki kalıntılarının ana-
lizleriyle bilimsel olarak pek çok bulguya ulaşılması beklenmektedir. Çanak-
kale İlinde sürdürülmekte olan yüzey araştırmalarıyla da İnkaya sakinlerinin 
yayılım alanlarının tespit edilmesine çalışılmaktadır.
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SAGALASSOS ANTİK KENTİ’NDE 2018 YILI KAZI, 
RESTORASYON VE MALZEME ÇALIŞMALARI

Jeroen POBLOME*
Piraye HACIGÜZELLER

GİRİŞ1 

Sagalassos antik kentindeki 2018 yılı programımız, kazılar, koruma ve 
restorasyon çalışmaları, disiplinler arası çalışmalar, mimari incelemeler ve 
malzeme eütütlerinden oluşmaktadır.

SAGALASSOS KAZI ALANLARI (Resim: 1)
A. Yukarı Agora’nın Güneydoğusu 

Bas BEAUJEAN
2014 ve 2015 kazı sezonlarında Yukarı Agora’ya güneydoğudan bağlanan 

caddenin 23 m. uzunluğunda bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. 2018 yılında ka-
zılara caddenin doğu kısmında devam edilmiştir. 2018 yılındaki kazı çalış-
malarıyla, bundan önce sadece batı kısmı tarihlendirilebilmiş olan caddenin 
(yaklaşık M.S. 1. yy.) tarihi, arazide konumlanışı, çevresindeki yapılarla olan 
ilişkisi hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Kazı çalışmaları 

* Jeroen POBLOME, Sagalassos Arkeolojik Araştırma Projesi, Blijde Inkomststraat 21/3314, 3000 
Leuven/BELÇİKA.

 Bu araştırma Belgian Programme on Interuniversity Poles of A  raction, Leuven Üniversitesi Araş-
tırma Fonu ve Research Foundation Flanders tarafından desteklenmektedir. Kaya Mabedi araştır-
maları Research Foundation Flanders (Research Grant 1523416N) tarafından desteklenmiştir.

 Ekip aşağıda sıralandığı gibidir: 
 Kazılar: Jeroen Poblome, Piraye Hacigüzeller, Peter Talloen, Bas Beaujean, Jordy Moies, Su Tuğçem 

Özkan, Burcu Aksahin, Johan Claeys, Ece Alper, Ekin Engin, Sander Braeken, Peter Talloen, Mücella 
Albayrak, Sengül Findiklar. Kentsel araştırmalar: Frank Carpentier, Peter Talloen, Inge Uy  erho-
even, Aymesey Albay, Yavuz Selim Güler, Ramazan Fidan, Betül Gaye Dinç, Pinar Sevilmis, Ece 
Tuğay Malzeme çalışmaları: Marc Waelkens, Frans Doperé, Peter Talloen, Mücella Albayrak, Philip 
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Kaya, Rümeysa Sariyer. Arkeolojik koruma: Nerina Da Silva, Gül Başak Kıroğlu, Ridvan Can Par-
mak. Çizimler: Layla Meso  en, Jimmy Boogaerts, Chris Kneepkens, Nina Troosters. Fotoğrafl ar: 
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temel olarak, caddeyi ve caddenin kuzey sınırını oluşturan kesme taş duva-
rın devamını ve Macellum’un kuzey doğu girişi başta olmak üzere, yakın 
çevredeki yapıları kapsamaktadır (Resim: 2).

Güneydoğu Cadde: 2018 yılında Güneydoğu Cadde’nin 17 m. uzunluğun-
daki bir kısmı daha ortaya çıkarılmıştır. Caddenin agoranın girişine doğru 
uzanan bu kısmında zemini küçük, düzensiz kireç taşı bloklarla ve görece 
daha büyük, devşirme olarak kullanılmış çeşitli yapı taşları ve heykel parça-
larıyla döşenmiştir. Caddenin en geniş olduğu kısım, agoraya en yakın bölü-
müdür (3.50 m.). Bu genişlikten güneydoğuya doğru kıvrıldığı kısma doğru 
2.05 m. genişliğe kadar daralmaktadır. Cadde Macellum’un kuzeydoğu giri-
şi yakınlarında 2.70 m.ye genişlemekte ve başka bir kıvrımla doğuya doğru 
devam etmektedir (2.20 m.). Döşemenin altındaki tabakalarda rastlanan se-
ramik buluntulara dayanarak mevcut döşemenin M.S. 6.yy.da yapıldığı ve/
veya onarıldığı söylenebilir. Daha önce gerçekleştirilmiş kazı çalışmalarında 
da görüldüğü üzere cadde M.S. 7. yy.da moloz altında kalmış ve bir daha kul-
lanılmamıştır. 2018 kazılarında, caddenin üzerinde birbirinden ayrı üç farklı 
enkaz grubu tespit edilmiştir. Bunlardan ilki macellumun kuzeydoğuda yer 
alan propylonun enkazıdır. İkinci ve en çok malzeme içeren enkaz, kuzey-
batıdan caddeye doğru gerçekleşmiş bir yıkıntıdır. Üçüncüsü enkaz grubu 
caddenin kuzeyindeki duvarla ilişkilendirilebilir.

Kuzey Duvarı: Caddenin kuzeyinde yer alan duvar ve temeli boyunca ger-
çekleştirilen kontrol kazısı ile duvarın ilk inşası M.Ö. 1. yy.ın ilk yarısına tarih-
lenmiştir. Ancak, tekrar şekillendirilmiş bloklar, birbirine komşu bloklar ara-
sında birbirine uymayan izler ve taş işleme tekniklerindeki farklılıklar, mevcut 
üst yapının daha geç bir müdahalenin ürünü olduğunu göstermektedir. Duva-
rın güney cephesinde eşiği aşınmış bir kapı açıklığı, biri parmaklıklı diğeri par-
maklıksız olmak üzere iki pencere açıklığı ve kazı alanının doğu ucuna doğru 
kısmen ortaya çıkarılmış bir kapı açıklığı bulunmaktadır. Pencere açıklıklarının 
ardındaki mekânlar daha sonra moloz taş ile doldurulmuş ve duvarın üzerine 
kalın bir harç tabakası dökülmüştür. Bu uygulamanın sebebi duvarın üzerinde 
ya da hemen kuzeyinde yükselecek yapılara sağlam bir temel oluşturmak ola-
bilir. M.S. 6. yy. sonlarındaki son yapı evresinde duvar üzerindeki ilk kapı açık-
lığına ulaşmayı sağlayan bir merdiven inşa edilmiş; duvar ile cadde arasına da 
Geç Antik Dönemde bir su kanalı yerleştirilmiştir. Büyük ihtimalle duvar, M.S. 
7. yy.da gerçekleşen bir depremde kısmen yıkılmıştır.

Komşu Yapılar: Macellumun kuzeydoğu girişi boyunca gerçekleştirilen bir 
kontrol kazısı, karmaşık bir tarih ortaya koymaktadır (Resim: 3). Burada ele 
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geçirilen en eski buluntular -açmanın kuzey ucunda bulunmuş olan- tipik 
Helenistik seramik parçaları ve Geç Helenistik-Erken İmparatorluk Döne-
mi zemin tabakasını içine açılmış bir çukurun dolgusunda ele geçirilen Geç 
Akamenid-Erken Helenistik Döneme ait günlük kullanım kaplarıdır. Girişin 
kuzey ve güneyinde özgün doğu duvarının temel yapısının harçlı taş blok-
lardan oluşan kalıntısı bulunmaktadır ve Erken İmparatorluk Dönemine ta-
rihlendirilebilir. Bu kalıntı boyunca, kuzey güney doğrultusunda uzanan ve 
buradaki basamaklar inşa edildiğinde işlevini yitirmiş olan bir su kanalı bu-
lunmaktadır. Yine erken İmparatorluk Dönemine tarihlenen daha geniş bir 
su kanalı ise güneydoğu yönüne doğru alçalarak uzanmaktadır. En az 8.40 
m.si ortaya çıkarılmış olan bu kanal harçlı moloz taşla örülmüştür. Kanal ze-
mini tuğlayla döşenmiş ve kanalın üstü de kireç taşı bloklarla örtülmüştür. 
Ayrıca, tuğla zeminin ve terracotta su kanalının üzerinde ve giriş stereobatının 
en güneyde bulunan en az üç bloğunun altında harçlı moloz taş ve tuğla 
parçalarından oluşan bir tabaka bulunmaktadır. Bu tabaka, içerisindeki se-
ramik buluntulara bakılarak M.S. 6. yy.a tarihlendirilebilir. Bu harçlı tabaka, 
açmanın kuzey yarısında devam etmemektedir. Onun yerine yine M.S. 6. yy.a 
tarihlenen, stereobatea bitişik, sıkıştırılmış toprak zemin bulunmaktadır. Sty-
lobateın alt yapısının kısmen kaldırılmış olması 6. yy.ın ikinci yarısında girişin 
hemen güneyine inşa edilen duvar ile ilişkili olabilir. Burada olduğu gibi, 
basamakların hemen kuzeyine de yeniden kullanılan kesme kireç taşından 
bir duvar örülmüştür. Stereobate M.S. 6. yy.ın sonları ve 7. yy.ın başlarında 
toprak dolmuştur. Kuzey duvarı ve cadde arasında başka bir yapı bulunma-
maktadır. Caddenin güneyinde moloz taş ve devşirme yapı taşları kullanı-
larak örülmüş bir seri duvar bulunmaktadır. Bu yapılar harçtan bir alt yapı 
üzerine oturmaktadır ve M.S. 6. yy. sonları - 7. yy. başlarına tarihlendirilebilir. 
Yapının içerisinde ele geçirilen seramik parçalarının tümü M.S. 7. yy.a tarih-
lendirilmiştir. Yapının özgün işlevine ya da daha sonra ne amaçla kullanılmış 
olabileceğine dair bir ize rastlanmamıştır.

B. Yukarı Agora’nın Doğusu 
Johan CLAEYS

Yukarı Agora’nın doğusunda UAE olarak kodlanan açmada, 2018 yılında 
kazı çalışmaları devam etmiştir. Bu proje üç yıllık bir süre için tasarlanmıştır 
ve 2018 kazı sezonu, araştırmaların ikinci yılına tekabül etmektedir. Bu se-
zonda, burada ortaya çıkan yapının üst kotunu zemin planının ortaya çıka-
rılması ve aynı zamanda yapının özgün zemin kotunda bulunan bir mekânın 
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(1A) tümünün kazısının bitirilmesi hedeflenmiştir (Resim: 4-5). 2015 yılında 
gerçekleştirilen kontrol kazıları (UAE ve G açmaları) ve 2017-2018 yılların-
da UAE, UASE ve NEB açmalarında yürütülen kazı çalışmaları neticesinde 
UAE alanının en az bin yılına ait, ön ve sadeleştirilmiş bir kronoloji kurula-
bilmiştir. 2018 yılında elde edilen sonuçlar ise en azından yapının son kulla-
nım evresinde üst kottaki mekânların hepsinin birbiriyle bağlantılı olduğunu 
göstermiştir. NEB (Kuzeydoğu Binası) ve UAE alanlarını ayıran bölücü du-
varlar bulunmamaktadır; aksine, UAE alanını kuzey-güney doğrultusunda 
ikiye bölen duvar, Kuzeydoğu Binası’nda da devam etmektedir (Resim: 5). 
Yukarı Agora’nın doğusuna Orta Helenistik Dönemde (M.Ö. 2. yy.ın ilk ya-
rısı) birbirine paralel uzanan iki anıtsal yapı inşa edilmiştir. Bu yapılar, farklı 
yönelişe sahip, taş duvar etekleri üzerinde kerpiç duvarları olan Erken Hele-
nistik Dönem yapılarının yerini almışlardır. Helenistik yapıların üst kotları, 
agoranın batısındaki zemin kotuna denk gelmektedir. Alt kotları ise arazinin 
güney (Güneydoğu Cadde) ve doğuya doğru uzanan eğimiyle uyumludur. 
Agustus Döneminde bu Helenistik Dönem yapılarının ciddi bir onarımdan 
geçmiş olduğu görülmektedir. Bu dönemden itibaren bahsedilen iki yapının, 
daha geniş bir yapı kompleksinin parçaları olarak işlev gördüğü düşünül-
mektedir. Doğu kısma bazı ekler inşa edilmiştir ve eğimli arazi doldurularak 
geniş bir iç avlu elde edilmiştir. Avlunun zemin kotu yapının üst kotuyla 
uyumludur ancak aynı zamanda özgün Helenistik yapı kompleksinin he-
men doğusunda yapının alt kotuna denk gelen dar bir koridor bırakılmış-
tır. Bu yapı evresi büyük ihtimalle latrina (2015 kontrol kazısı) ve hypocaust 
sisteminin inşası ve doğu taraftaki pseudo-izodomik duvarın yıkılan kısmının 
onarılması ile aynı döneme denk gelmektedir (Resim: 5). Avlunun etrafını 
dolaşan Dorik düzenli portiko kısmen bu pseudo-izodomik duvarın üzerine 
inşa edilmiştir. 2018 yılı kazı çalışmaları aynı zamanda bu yapı komplek-
sinde M.S. 2. yy. civarında büyük ölçekli yapı aktivitelerinin gerçekleşmiş 
olduğunu göstermiştir. 1A Mekânının alt kotunda (Resim: 5) Agustus Döne-
mi zemini üzerinin kısmen doldurulmuş ve mekânın batı kısmına tonozlu 
başka bir mekân inşa edilmiştir. Alt kotlar M.S. 4. yy.ın ikinci yarısına kadar 
kullanılmıştır. Bu dönemde Mekân 1A, büyük ihtimalle güneyinde bulunan 
ve Güneydoğu Cadde’ye açılan bir atölyenin/dükkânın arka deposu olarak 
işlev görmüştür. Kuzeyinde bulunan mekâna geçiş bu dönemde de kapalıdır. 
Bu mekânda elde edilen buluntular birçok pithos ve onlarca küçük seramik 
kap içermektedir. Seramik kaplar çok geniş bir biçim ve işlev yelpazesine 
sahiptir. Buluntular arasında cam kaplar ve metal objeler (alet ve ev gereç-
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leri) de bulunmaktadır. Bu objelerin ve içeriklerinin detaylı incelemelerinin 
önümüzdeki kazı sezonlarında gerçekleştirilmesi planlanmıştır. M.S. 4. yy.ın 
sonlarında tüm yapı yanmıştır. Toprak dökülerek yangına müdahale edilmiş 
olduğu ancak sonuç olarak malların çoğunluğunun kurtarılamamış olduğu 
görülmektedir. Bunun sonucunda, tüm alt kot toprak ve moloz ile doldurul-
muş, yapı kompleksi boyunca sıkıştırılmış topraktan sağlam bir zemin kotu 
oluşturulmuştur. Bu kot agora ve iç avlunun zemin kotlarıyla uyumludur. 
Üst kotta bulunan E Koridoru bugün de izlenilebildiği gibi Geç Roma ya da 
Erken Bizans Döneminde farklı mekânlara bölünmüştür (Mekan:1-5) (Re-
sim: 5). Yapının içinde gerçekleştirilen en son değişiklikler doğu portikonun 
sütunları arasına örülen duvarlar ve mevcut geçiş mekânlarının daraltılma-
sı olarak sayılabilir. Bazı mekânların (3-4) duvarlarında (üzeri boyalı) sıva 
kalıntıları gün ışığına çıkarılmıştır. Bazı yerlerde üç farklı sıva katmanının 
bulunması, mekânların belirli bir zaman boyunca kullanımının sürekliliğini 
yansıtmaktadır. Yapı M.S. 7. yy.da gerçekleşen bir depremde tamir edilemez 
hasarlar almıştır ve sonrasında kullanılmamış olduğu düşünülmektedir. An-
cak, yeni bir su kanalı, tekrar kullanılabilecek yapı malzemesi yığınları ve 
portikonun yıkıntısından elde edilen devşirme malzeme ile gerçekleştirilmiş 
bazı derme çatma yapı girişimleri gibi bir takım küçük müdahalelerin varlığı 
söz konusudur. 

C. Kaya Mabedi 
Peter TALLOEN ve Philip BES

2018 yılında Sagalassos’un dış çeperinde yer alan ve Kaya Mabedi (RS) 
olarak adlandırılan kült alanında dördüncü ve son kazı sezonu gerçekleşti-
rilmiştir. Alanda anıtsal mimari mevcut olmadığından doğal mabet olarak 
sınıflandırılmıştır: ibadetin gerçekleştiği doğal bir unsura tâbî –bu durumda 
mağaraya benzer bir kaya oyuğu- anıtsallaştırılmamış kült alanı. Mekânsal 
niteliklerinin mütevazılığına karşın, kaya mabedi adak olarak sunulduğu 
düşünülen ve M.Ö.2. ve 3. yy.lar arasına tarihlendirilen büyük miktarda bu-
luntuyu gün yüzüne çıkarmıştır. Bu buluntular mabedi önemli bir kült alanı 
yapmıştır. Alandaki açmalar, araştırmaya elverecek konumlara göre plan-
lanmıştır (Resim: 6). Kazı çalışmaları özellikle birbirlerine göre Oda 1 ve 2 
olarak adlandırdığımız güney ve kuzey kısımlar ve bu iki mekân arasında 
kalan alanda (Oda 4) gerçekleştirilmiştir. Oda 1’deki tesviye depozitlerinde 
bu mağara benzeri kompleksin tarih öncesi kullanımı ile ilişkili olabilecek, 
Kalkolitik Döneme ait seramik buluntular ele geçirilmiştir. Bu depozitler iç 
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mekânlara ulaşımı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir ve bu alanı, Sagalas-
sos yakınlarında insanlar tarafından kullanılmış, bilinen en eski alanlardan 
biri olarak nitelememizi sağlar. Daha önce burada gerçekleşmiş kaçak kazı-
lar sebebiyle in-situ insan kalıntılarına ulaşılamamış olsa da birçok depozitte 
el yapımı seramik kap parçalarının yanında insan kemiklerinin de bulun-
muş olması M.Ö. 4. binyılda buranın mezar alanı olarak kullanıldığını işaret 
etmektedir. Müteakip depozitlerin yokluğu, alanın kullanımında Helenistik 
Döneme dek kesinti olduğunu göstermektedir. Roma İmparatorluk Döne-
mine ait depozitler içerisinde çok miktarda Helenistik Dönem malzeme ka-
lıntısının bulunması da yine alanın bu dönemden itibaren tekrar kullanılmış 
olduğunu göstermektedir. Elde edilen buluntuların dini ritüellere ait obje 
kalıntıları olarak tanımlanmış olması, bu dönemde alanın kült alanı olarak 
kullanılmış olduğunu işaret eder. Bu dönemle ilişkilendirilebilecek cam ve 
seramik parfüm şişeleri gibi adak nesnelerinin ve Helenistik figürin par-
çalarının görece az olmasına rağmen, M.Ö. 2. ve 1. yy.a ait günlük, yeme 
içme için kullanılan seramik kaplara çokça rastlanmış olması bu dönemde 
alanda ritüel yemeklerinin yendiğini göstermektedir. Roma İmparatorluk 
Döneminde, daha spesifik olarak, M.S. 1. yy. ve 2. yy. başlarında Oda 1 ve 
4’te bir çok farklı zemin tesviye tabakasının eklendiği görülmektedir. Buna 
dayanarak kült alanının yoğun olarak kullanıldığı da söylenebilir. Oda 1’de 
bulunan ve zemin tabakasını oluşturan in-situ depozitler bu mekânın ana 
kült mekânına geçiş alanı olarak tanımlanmasını sağlamaktadır. Ana kült 
mekânı büyük ihtimalle merkezi bir konuma sahip olan Oda 4 olmalıdır. 
Kült ritüellerinin (çoğunun) burada gerçekleşmiş olduğu düşünülebilir. Ze-
min tabakası üzerinde ele geçen kesilmiş hayvan kemikleri de burada ger-
çekleşmiş olması muhtemel ritüel yemeklerini işaret etmektedir. Oda 2’de 
(Resim: 6) gerçekleştirilen kazılar, bu mekanın ritüel artıklarının atıldığı bir 
alan olduğunu göstermiştir. Burada yapılan çalışmada binlerce terracotta fi-
gürin parçası içeren in-situ depozitler bulunmuştur. Bu buluntular alanın 
kültünün dişilikle ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bulunan figürinlere 
dayanarak, adak konularının aşk, cinsellik, annelik, eğitim ve sağlık oldu-
ğu açıkça görülmektedir. Bunlar dışında yine cinsiyetle ilişkilendirilebilecek 
tekstil aletleri, kişisel süs eşyaları gibi farklı buluntu kategorileri de aynı 
yöne işaret etmektedir. Sonuç olarak buradaki buluntuların (genç) kadın-
lar tarafından sunulmuş, kendi (gelecekteki) sosyal rollerini yansıtan adak 
nesneleri olduğu düşünülebilir. Alanda bulunan depozitlerdeki malzeme-
nin büyük çoğunluğunun hâlihazırda parçalı ve aşınmış olması ve bunlar 
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arasında çatı kiremidi parçalarının da bulunması, bu depozitlerin zaman 
içinde düzenli olarak yapılan temizlik sonucu birikmiş tabakalar olduğunu 
değil de, alanın son bir kez temizlenip düzenlenmiş olduğunu düşündür-
mektedir. Bu durum, M.S. 3. yy.ın ilk yarısında alan kullanımdan çıktıktan 
sonra mağara etrafına yapılmış üst örtülere ait kiremitler de dâhil olmak 
üzere çevredeki malzemenin toparlanıp kaya oyuğunun kuzey kısmında –
Oda 2 ve 3’te- biriktirilmiş oldukları anlamına gelebilir. Depozitlerde bulu-
nan araya karışmış malzemelere dayanarak bu olayın M.S. 3. yy.a ve 4. yy. 
başlarında gerçekleşmiş olduğunu söyleyebiliriz. Sagalassos kenti gibi bu 
alan da M.S. 7. yy.da gerçekleşen yıkıcı depremden etkilenmiştir. Olasılıkla 
mekânın tavanı, zemine düşen büyük kireç taşı bloklar halinde çökmüştür. 
Bu durum mekânlar arasındaki geçişleri kapatmış ve Oda 4 olarak adlandır-
dığımız merkezi mekânı ulaşılmaz hale getirmiştir. Bu yıkıntının üzerinde 
Orta Bizans Döneminde M.S. 12. yy.da yeni bir zemin kotu düzenlenmiş ve 
mağara geçici bir barınma mekânı olarak kullanılmıştır.

1. Kentsel Araştırmalar
A. Stadium’da Mimari Etütler 

Frank CARPENTİER, Peter TALLOEN ve Özge BAŞAĞAÇ
Stadium (Resim: 8) Sagalassos’un batı dış mahallesinde kent surlarının dı-

şında konumlanmıştır. Arazi, güneye dik bir şekilde inen eğimli yamaçlar ve 
kuzeyde yükselen sarp kayalıklar arasında kalmış bir düzlükten oluşur. Düz-
lüğün kuzey kenarı boyunca, Isparta’ya giden kervan yolu uzanmaktadır. Bu 
alanda bulunan in-situ kalıntılar, yaklaşık M.S. 1. yy.a tarihlenen stadium, ba-
tısında 2. yy.ın başlarına ait Trajan Çeşmesi ve stadiumun içerisinde bulunan 
M.S. 5. yy. sonu-6. yy. başlarına tarihlenen iki bazilikadan (E1 ve G) oluşmak-
tadır (Resim: 8). 2017 yılında Bazilika E1’in kalıntılarının batı tarafında ve Ba-
zilika G’nin doğu kısmında bitki temizliği yapılmış ve ardından total station 
ve teleskopik fotoğraf direği yardımıyla ortografik fotoğrafları elde edilmiş, 
bunlar GIS tabanlı fotogrametri için kullanılmıştır. 2018 yılında Stadium ben-
zer bir yöntem kullanılarak belgelenmiştir. Stadiumun toprak üstünde görü-
nen kalıntıları (165m.x52m.), (güney)doğu ucundaki sphendone ve güneydeki 
sarp yamaca inşa edilmiş payandalardır. Güney duvarının önemli bir kısmı 
ve yapının güney kenarının merkezinde bulunan anıtsal giriş de korunmuş 
durumdadır. Stadiumun batı ucunda, lineer bir yapı kalıntısı ve sütun parça-
ları bulunmaktadır. Bu kalıntılar, ana girişe ait olabilir (kısmen Bazilika E1’in 
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narteksiyle bütünleşmiş durumdadır). Kuzeydeki caddeyi destekleyen dol-
gu kısım boyunca ise küçük payandalar, oturma sıraları ve bir girişe ait kalın-
tılar bulunmaktadır. Anadolu’da çokça görülen tipik U planlı stadiumlardan 
farklı olarak Sagalassos’taki stadium daha düzensiz bir biçime sahiptir. Doğu 
taraftaki sphendoneun dış duvarı tipik yarım daire değil, köşeli bir biçime sa-
hiptir. Köşeler kabaca topoğrafyaya uyacak şekilde inşa edilmiş, daha sonra 
da yapıya entegre edilmiş kayalıkla birleşmiştir. Kuzey duvarı caddeye pa-
ralel uzanmaktadır ancak yapının kuzeye doğru devam ettiğine dair bir izin 
bulunmayışı Stadiumun kuzey kısmını belirgin şekilde boş bırakmaktadır. 
Bu durum, bu tarafta da bir giriş olabileceğini düşündürmektedir. Sphendo-
neun üzerini kapatan yıkıntı, mimariyi okumayı güçleştirmektedir fakat gü-
neyindeki duvarlar, kuzey ve batı taraftaki cepheleri açıkça okunabilecek şe-
kilde iyi korunmuşlardır. Kuzey duvarında bulunan bir kesme taş üzerinde 
“IIP” yazıtı bulunmaktadır. Bu yazıt büyük ihtimalle Prásinoi yani “Yeşiller” 
takımına gönderme yapmaktadır. Kuzeybatı kısımda in-situ oturma sıraları 
tespit edilmiştir. Bu da kervan yolunun dolgusunun altında yapı kalıntıları-
nın devam ettiğini düşündürmektedir. Stadium’un güneyi ve sphendoneun 
batısına bakıldığında, orta taraftaki giriş kapısı dışında fazla bir kalıntı görül-
memektedir. Güney duvarının mütevazılığına, yamaçta fazla yapı elemanı 
olmayışına ve sphendoneun anıtsal batı duvarına bakılarak burada kalıcı taş 
bir yapının bulunmadığı söylenebilir.

B. ‘Prytaneion’ 
Inge UYTTERHOEVEN

Sagalassos’ta ‘prytaneon’ (belediye binası) Yukarı Agora’nın güneybatı kö-
şesinde konumlanmıştır ve M.S. 1. yy.ın ikinci yarısı ile M.S. 7. yy. başları ara-
sında birçok mimari müdahale görmüştür (Resim: 9). 2018 yılında bu yapının 
daha önceki yıllarda yürütülen kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan ve taş 
platformlarına istiflenmiş taş bloklarının mimari belgelemesine odaklanıl-
mıştır. Söz konusu bloklar arasında hem yapının Geç Antik Dönem duvarla-
rının dış cephelerine ait büyük taş bloklar hem de daha küçük, iç duvarlarda 
kullanılmış bezemeli ya da bezemesiz devşirme elemanlar bulunmaktadır. 
Bütün yapı elemanları tek tek tanımlanmış ve ölçülmüştür. Bununla birlikte 
yapı elemanlarının malzemesine ve farklı niteliklerine (bezeme, yapısal iş-
leve dair izler: dübel ya da kiriş delikleri gibi) özel olarak dikkat edilmiştir. 
Bunlara ek olarak prytaneionun in-situ kalıntıları da tekrar çalışılmıştır. Arazi 
çalışması, yapının dış cephelerinin pseudo-izodomik duvar tekniğiyle (birbirini 
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izleyen yaklaşık 30 cm. ve 60 cm.lik taş sıraları ile) örüldüğünü göstermiştir. 
Yapıya ait in- situ ya da değil, çoğu taş blok rüstik bosajlı ve yerel pembe-bej 
kireç taşındandır ve yapının M.S. 1. yy.daki özgün yapı evresine aittir. Ancak 
bunlar dışında farklı tipte yapı taşlarının da kullanılmış olduğu saptanmıştır 
(örneğin, rüstik bosajlı blok; çift rüstik bosajlı blok; düz kesme taş). Ayrıca bu 
yıl gerçekleştirilen mimari çalışmada Geç Antik Dönemde eski yapı taşları-
nın tekrar kullanılması için nasıl işlemlerden geçirildiklerine dair yeni bilgi-
ler elde edilmiştir. Bu işlemler arasında özgününde düz olan yüzlerin eğimli 
olarak kesilmesi, boşluk ve (kiriş) oyukların(ın) eklenmesi ve özgün bosajlı 
yüzeylerin traşlanması bulunmaktadır. Aynı zamanda, yıkıntı içerisinde çok 
miktarda mimari eleman bulunması ve birçok blok üzerinde kiriş oluklarının 
varlığı prytaneionun ikinci bir katının var olmuş olduğunu ve bu şekilde bou-
leuteriona bağlandığını düşündürmektedir.

Bunlara ek olarak, in-situ kalıntılar ve diğer mimari blokların bilgisi bir 
araya getirilerek, ‘prytaneionun doğu cephesinin ön bir restitüsyon çalışması 
gerçekleştirilebilmiştir. Bizim ekibimiz, her mimari bloğu ölçerek ve tanım-
layarak detaylı bir biçimde belgelerken, mimarlardan oluşan diğer bir ekip 
tarafından da in-sitü kısımların ve büyük mimari blokların üç boyutlu mo-
delleri oluşturulmuştur. Bu çalışma, prytaneionun son yapı evresinde yaklaşık 
3,75 m. yüksekliğinde üç giriş kapısı olduğunu ve bunlardan merkezi olanın 
yandakilere göre daha geniş olduğunu göstermiştir. Bu kapıların kenarlar-
da olanları pilastrlarla, merkezi olanı ise yarım sütunlarla çerçevelenmiştir 
ve hepsinde Korint stilinde yarım sütun başlıkları bulunur. Kapı eşikleri ise 
devşirme malzemeden yapılmıştır. Yarım sütun başlıklarının üzerinde taşı-
dıkları kapı lentosu üç fascialı ve üst silmeli bir arşitravdır. Lento üzerindeki 
kornişin alt kısmında diş sıralı friz (dentil friz); üst kısmında da aslan başları 
bulunmaktadır. Toplamda bu görkemli cephenin yüksekliği yaklaşık 4.70 m. 
olmalıdır. Birçok korniş bloğunun ön yüzünde gözlenen kiriş oyukları bura-
da giriş yapısından önce var olan, Yukarı Agora’nın batı portikosunun çatı 
sistemi ve yüksekliği hakkında bilgi vermektedir.

Bunların yanı sıra prytaneionda 2015 yılında ortaya çıkarılmış, büyük zi-
yafetler için kullanıldığı düşünülen ve M.S. 5. yy.-6. yy. başına tarihlenen 
8 mermer masadan üçünün parçaları tekrar bir araya getirilmiştir (Resim: 
10). Bu masaların tümü beyaz mermerden yapılmıştır ve 1.25 m.ye 1.25 m. 
ölçülerindedir. Ancak ince işçiliklerinde ve perdahlama dereceleri bakımın-
dan farklılık göstermektedirler. Bu çalışma kapsamıdna birbiriyle birleşecek 
tüm mermer parçalar öncelikle yüksek basınçlı su ile temizlenmiştir. Bu sa-
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yede birçok iç çatlak da görünür hale gelmiştir. Masa 1 ve Masa 2’nin kalın 
kenarlıklarının birleştirilmesinde birleşim yerlerini güçlendirmek amacıyla 
paslanmaz çelik dübel (uzunluk: 6 cm.; çap parça kalınlığına göre 5 ve ya 6 
mm.) kullanılmıştır. Bu yöntem, parçalarının inceliği sebebiyle Masa 3 için 
uygulanamamıştır. Yapıştırma işlemi için ise yavaş katılaşan, mermer tozu 
ile koyulaştırılmış Relam M-1 epoksi reçinesi kullanılmıştır. Bu işlemler önce 
küçük parçaların birleştirilmesi için uygulandıktan sonra kum havuzunda 
bir gece bekletilip epoksi karışımın katılaşması beklenmiştir. Daha sonra 
küçük parçalar dört, beş büyük parça haline getirilmiş, ardından da büyük 
mengeneler yardımıyla yatay düzlemde bütün hale getirilmiştir. Bu işlemin 
tamamlanmasından sonra yine yüksek basınçlı su kullanılarak masaların son 
temizliği yapılmıştır.

2. KORUMA VE RESTORASYON 
Ebru TORUN, Göze ÜNER, Özge MUTLU, Daniele MALFİTANA, 

Giovanni LEUCCI, Ahmet TÜRER, Göze AKOĞLU 

A. Yukarı Agora Döşemesi Belgeleme ve Konservasyon Projesi (Resim: 11-14)
Özge MUTLU, Ebru TORUN, Göze ÜNER

1992-1993’teki ilk kazılarla Yukarı Agora’nın yaklaşık 40x59 metrelik öz-
gün döşemesi ortaya çıkarılmıştır. Takip eden yıllarda agora tabanı bazı kü-
çük koruma müdahaleleri görmüş, kireçtaşı kaplama analog olarak kısmen 
belgelenmiş, yer yer tarihleme amaçlı sondajlar yapılmıştır. Ancak farklı ça-
lışmaların sonuçları bugüne dek hedeflenerek bir araya getirilmemiştir. Yu-
karı Agora ve civarının ziyarete tam olarak açılması planlandığından, agora 
zeminin bütünleşik bir yaklaşımla belgelenip korunması öncelik kazanmış-
tır. Yukarı Agora zemini, etrafında çalışmalar sürdüğü sürece koruyucu kum 
katmanı altında tutulmuş; 2017-2018’de döşeme ilk defa tamamen açılmıştır. 
Agora döşemesinin farklı önem ve türde bozulma gösterdiği, bozulma süreç-
lerinin iklimin etkisiyle hızlı ilerlediği tespit edilmiştir. Yukarı Agora’nın ze-
min döşemesi, kentin ve bu meydanın yüzyıllar boyunca geçirdiği değişim-
lerin izlerini taşımak bakımından önem arz eder. Döşeme blokları üzerinde 
çeşitli yazıt, yapı izleri, insan eliyle yapılmış müdahaleler vb tespit edilmiştir; 
bu bakımdan bloklarının parçalanıp dağılmasının önlenmesi önem taşır. Ay-
rıca önemli tesviye sorunlarının çözümü ve elde edilmiş ilginç tarihi bulgu-
ların paylaşılması Sagalassos ziyaret tecrübesine olumlu katkı sağlayacaktır. 
Alınacak müdahale kararları kentin merkezinde oldukça geniş ve önemli bir 
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alanda uygulanacaktır. Bu bakımdan, agoranın tarihi karakterini ve doku-
sunu bozmayan, dengeli ve tutarlı bir projenin elde edilmesi hedeflenmiştir. 
2018 sezonu özelinde projenin hedefleri şunlar olmuştur:

- Analitik bir rölöve setinin oluşturulması: mevcut analog ve dijital bel-
gelemelerin entegrasyonu, hassasiyetinin kontrolü; eksiklerin tamam-
lanması ve kesitlerin eklenmesi; zeminde gözlenen her türlü mimari iz, 
farklı anıt kalıntıları, taşçı işareti, graffiti veya Geç Antik Dönem müda-
halelerinin kaydının tamamlanması; önceki arkeolojik sondajların stra-
tigrafi kesitlerinin rölöve setine entegrasyonu

- Bu bütünleşik mimari belgeleme ve analiz ile Yukarı Agora’nın tarih bo-
yunca geçirmiş olduğu yapım ve kullanım evrelerinin anlaşılması. 

- Agora zemininde kullanılmış farklı yapı malzemelerinin analizi ve bel-
gelenmesi

- Zeminin genelinde ve her bir döşeme taşında gözlenen bozulma sorun-
larının analizi, bozulma süreç ve etkenlerinin tespiti ve hassas biçimde 
çeşitli kategoriler altında belgelenmesi

- Agora zemininin konservasyon sorunlarına uygun, bozulma süreçlerini 
yavaşlatacak müdahalelerin belirlenmesi. 

2018’de tamamlanan rölöve çalışması ile farklı kaynaklardan elde edilmiş 
tüm veriler ve bilgiler rölöve seti içine entegre edilmiştir. Bir araya getirilen 
verilerin sentezi ile Yukarı Agora’nın yapım ve kullanım evreleri anlaşılmış 
ve grafik bir restitüsyon seti üretilmiştir. Döşemede kullanılmış farklı yapı 
taşı türleri belgelenmiş; malzeme bozulma sorunları incelenmiş ve gözlenen 
bozulma türleri uygun başlıklar altında toplanmıştır. Bozulma sınıflandır-
maları alt kategorilere ayrılarak asgari müdahale ilkesinden hareketle döşe-
me genelinde tutarlı uygulamalar tasarlanması mümkün olmuştur. Birinci 
tür parçalanma, görece yeni oluşmuş ve aktif bozulma gösteren parçalanma-
lardır. İkinci tür parçalanma, daha eski ayrılmalardır; bazı blokların bugünkü 
durumunda ortaya çıkmış olduğu ve parçalanmanın hızlı ilerlemediği gö-
rülmektedir. Birinci türde, fragmanların kırık yüzlerinin halen birbirlerine 
sıkıca birleşmesi mümkündür. İkinci türde ise fragmanlar arasında derin 
açıklıklar oluşmuştur; fragmanların yerlerinden sökülüp, yeniden bütünlen-
mesi, birbirine uyan yüzlerin azlığı nedeniyle mümkün olmayabilir. Üçüncü 
tür parçalanma, in situ döşeme taşının ufak (1-5 cm ) parçalara ayrıldığı ileri 
derecede çözülme sorunlarını kapsar. Bu durumdaki bazı blokların, rölöve 
çalışmaları sırasında çeşitli özellikler taşıdığı (sökülmüş bir anıta ait mimari 
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eleman, yazıt, graffiti vb) görülmüştür. Bozulma analizinde agora genelinde 
tesviye sorunları da incelemiştir. Yine müdahalelere rehberlik edebilecek tes-
pitler yapılmıştır. 18 cm.den fazla kot farkı yaratan çökmeler, yatış yönleriyle 
birlikte plana işlenmiştir. 

Müdahaleler, etkin bozulma süreçlerini yavaşlatmak, meydanın mima-
ri bütünlüğünün ve antik kent ölçeğinde değerinin korunmasını sağlamak 
amacıyla tasarlanmıştır. Mümkün olduğunca az sayıda döşeme taşının ye-
rinden kaldırılması hedeflenmiştir; yerinde müdahalelere ağırlık verilmiştir. 
Yalnızca birinci tür, parçalanma gösteren bloklar birleştirilmek ve yeniden 
yerleştirilmek üzere kaldırılacaktır. İkinci tür parçalanma gösteren bloklar 
yerinde korunacak, ancak birleştirilmeye uygun fragmanlara sahip olanlar 
kaldırılacaktır. Üçüncü tür parçalanmada (çok parçalı), yalnızca ‘özellikli’ 
blokların işaretlenip kaldırılarak onarılması öngörülmüştür. Özellikli olarak 
sınıflandırılan bloklar, mimari iz, yazıt, grafitti vb bilgiler taşıyan, dağılması 
bilgi kaybına yol açacak döşeme taşlarıdır. Yerinde onarılacak bloklarda ay-
rılmalar Sagalassos’ta kullanılan konservasyon harcı ile sabitlenecektir. Kal-
dırılıp, birleştirilecek parçaların onarımında, kireçtaşı tozu ile kalınlaştırılmış 
epoksi harcı kullanılacak, yalnızca gerekli olduğunda cam elyafı çubuklarla 
güçlendirme yapılacaktır. Yerinden kaymış veya tesviyesi bozulmuş döşe-
me taşlarının tümü değil, ilke olarak yalnızca 18cm’den fazla (tek basamak 
rıhtından fazla) tesviye bozukluğu gösterenlere müdahale edilmesine karar 
verilmiştir. Döşeme bloklarının eksik olduğu yerlerde, tabanda özgün derz 
izleri görülmemektedir. Yani, özgün düzende burada yer almış olabilecek 
blokların ebat ve geometrisi belli değildir; bu nedenle Yukarı Agora’nın res-
torasyonunda eksik kısımların yeni kesilecek döşeme taşları ile kaplanması 
önerilemez. Böyle bir öneri, hem bilimsel koruma ilkelerine aykırıdır, hem 
de agoranın dokusunu ve bir ören yeri parçası olarak sahip olduğu yer his-
sini göz ardı eder. Bu nedenle eksik kısımlar yalnızca gerektiğinde, özgün 
döşemenin daha fazla yerinden oynamasını engellemek ve/veya 18 cm.den 
derin çukurlukların kapatılması amacı ile doldurulacaktır. Bu amaçla, sistem 
kesiti olarak, typar taban örtüsü üzerine, jeotekstil balpeteği zemin tutucu 
ile sabitlenmiş çakıl dolgu yapılması öngörülmüştür. Balpeteği doku, çakılın 
dağılmasını önlemek amacıyla kullanılacaktır. Su geçirgen taban örtüsü ça-
murlanmayı önlediği gibi, UV’nin toprağa ulaşımını kestiği için köklü bitki, 
ayrık otu vb oluşmasını engeller. Hazırlanan bu çalışmaya son olarak, Yukarı 
Agora hakkında ziyaretçiye verilebilecek çok farklı katman ve temalarda bil-
giyi bir araya getiren yeni panoların tasarlanması eklenecektir. 



..............................................................................................................  631

B. 2018 yılı Konservasyon Uygulamaları 
Göze ÜNER, Ebru TORUN

2018 sezonunda konservasyon planlaması çerçevesinde öncelikli alan ola-
rak belirlenmiş kısımlarda ve yeni kazı alanlarında mimari koruma çalışma-
larına devam edilmiştir. Kazılarla açığa çıkan harçlı duvar örgülerinin korun-
masında asgari müdahale ilkesiyle, başta şapkalama, derz ve örgü tamirleri 
olmak üzere çeşitli uygulamalar yürütülmektedir. Bu amaçla 2005 yılından 
beri arazinin iklim koşullarında başarılı sonuçlar vermiş olan hidrolik kireç 
harcı kompozisyonu kullanılmaktadır. Sagalassos’ta geliştirilmiş metodoloji-
ye uygun olarak, müdahale öncesi bozulma analizi yapılır; gözlenen sorun-
lara, tüm arazi genelinde tutarlı şekilde konservasyon çözümleri uygulanır. 
Sezon boyunca ve sonunda müdahaleler de bu amaçla hazırlanmış paftalara 
işlenir. 2018 sezonunda İmparatorluk Hamamı koruma projesine devam edil-
miş, Yukarı Agora ve çevresinde, Kuzeydoğu Binası ve kazısı devam etmekte 
olan Pazar Binası’nda özgün duvar örgüleri üzerinde, temizlik, sağlamlaştır-
ma ve onarımlar gerçekleştirilmiştir.
İmparatorluk Hamamı’nda çok katmanlı koruma sorunları 2014 yılından 

beri farklı disiplinlerden uzmanların işbirliğiyle ele alınmaktadır. Daha önce 
batı kısmı lazer tarama ile belgelenen bu büyük kompleksin 2018 sezonun-
da orta ve doğu bölümleri ile güney cephesinde çalışmalara devam edilerek 
belgeleme sürecinin arazi çalışmaları tamamlanmıştır. Ayrıca, kompleksin 
farklı yapım evre ve teknikleri gösteren duvar örgülerinin işlendiği malze-
me analizleri hazırlanmış, tip sistem kesitlerinden detay ölçüleri alınmıştır. 
2015’ten beri sürdürülen iklim koşullarıyla ilgili veri toplama süreci 2018’de 
tamamlanmıştır. Sorunların detaylı olarak belgelenmesi ve gerekli yapısal 
müdahale kararlarını belirleyecek analizlerin tamamlanması amacıyla, Prof. 
Dr. Ahmet Türer ve ekibi tarafından yapısal, jeolojik ve kimyasal testler için 
harçlı örgü yapı malzemesi örnekleri alınmıştır. Uygulamada, hamamın ku-
zeydoğusunda yer alan palaestra portikosunda mimari koruma çalışmalarına 
odaklanılmıştır. Portikonun doğu duvarına bitişik sekinin geçici koruma kat-
manları kaldırılıp seki onarılmış, in-situ sıva kalıntıları sağlamlaştırılmış, se-
kinin üzerine sırasıyla sentetik hasır ayırıcı katman, geotekstil keçe, bitümlü 
kağıt ve elyaf sıva filesi yerleştirilmiş kireç harcı kullanılarak şapkalama ya-
pılmıştır. Portikonun batısında, son kullanım evresinde arşitrav-friz blokları 
devşirme kullanılarak oluşturulmuş yemek yeme ve oturma düzeni, temizlik, 
onarım ve şapkalama ile yerinde korunmuştur. 2018 sezonunda İmparator-
luk Hamamı’nda ayrıca büyük Frigidarium’un doğu duvarının kuzey kısım-
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daki fıl ayakları arasındaki duvarlarda da gerekli temizlik ve belgelemenin 
ardından, şapkalama ve derz onarımları gerçekleştirilmiştir. Tüm işlemler, 
uygulama sırasında ve sonunda titizlikle belgelenmiştir. 2018 yılında, Yukarı 
Agora’da yer alan Kuzeydoğu Binası’nda önceki sezonlarda başlatılan koru-
ma müdahaleleri, 2018 sezonunda yapının bütün duvarlarında şapkalama ve 
derzleme müdahaleleri yapılarak tamamlanmıştır. Geç Antik Döneme tarih-
lenen duvarlarda çeşitli yapım evreleri okunmaktadır. Tüm arazide olduğu 
gibi, burada da koruma müdahaleleri sonrasında yapım evrelerinin okunur 
kalması öncelikli olmuştur. 

Yukarı Agora’nın doğusunda önceki sezonlarda yürütülen kazılar sonu-
cunda ortaya çıkan Pazar Binası’nda Geç Antik Döneme tarihlenen ve Yukarı 
Agora ile aynı kottan ulaşılan mekanlarının moloz taş, tuğla ve kesme taş 
örgülü duvarlarına 2018 sezonunda harçlı koruma müdahalelerine başlan-
mıştır. Pazar Binası’nın doğu cephesi önünde yer alan koridorun yapısal so-
runlar gösteren batı ve kuzey duvarlarında kireç harçlı koruma müdahaleleri 
gerçekleştirilmiştir. Sonraki evrede Gymnasium olarak kullanıldığı düşü-
nülen avlu çevresindeki Dor düzeni sütunların arasına Geç Antik Dönemde 
örülmüş moloz taş ve tuğla örgülü duvarlar da şapkalama ve derzlemeyle 
yerlerinde korunmuştur. Kazıları devam eden bu karmaşık yapıda, çalışma-
lar önümüzdeki sezonda sürdürülecektir.

3. MALZEME ÇALIŞMALARI
A. Sagalassos Çalışma Alanında Malzeme Çalışmaları. Geç Bronz Çağı’ndan Er-

ken Demir Çağı’na Geçiş 
Dries DAEMS 

2018 yılında gerçekleştirilen malzeme çalışmalarının temel amacı, Saga-
lassos Projesi’nin araştırma alanında şimdiye kadar yapılan araştırmaların 
sonucunda eksik kalan kısımların tamamlanması olmuştur. Bu bağlamda, 
2010 yılı Burdur Ovası yüzey araştırmaları kapsamında, Eva Kapitijn ve Ralf 
Vandam yönetiminde Düğer Köyü merkezli gerçekleştirilen yoğun tarama 
çalışmaları sonucunda, farklı alanlardan elde edilmiş seramik malzemeler 
üzerinde çalışılmıştır. Bu alanlardan elde edilen malzeme çok geniş bir kro-
nolojik aralığı (Kalkolitik Dönemden Osmanlıya) yansıtmaktadır. Buluntular 
arasında en şaşırtıcı olanlardan biri, ‘kremsi’ kırmızı/kahverengi astarlı bir 
seramik kap grubudur (Resim: 15). Bu astar, kaplar içine daldırılarak değil, 
kap yüzeylerinin üzerine sürülüp düzeltilerek uygulanmıştır. Malzemesi çok 
incedir ve içerisinde çok az miktarda ve küçük boyutta katkı malzemesi var-
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dır. Göreceli olarak orta büyüklükte olan çok gözenekli bir yapıya sahiptir. 
Astar genel olarak dış yüzlere uygulanmıştır ama bazı parçalarda iki yüze de 
uygulandığı görülmüştür. Bu farklı uygulamanın sebebi kapların işlevlerinin 
farklı olması olabilir. Ancak malzemenin parçalanma derecesi kesin sonuç-
lara varabilmeye izin vermemektedir. Söz konusu seramik kap üretim biçi-
mi, Erken ve Orta Bronz Çağında üretilen kalın kremsi kırmızı/kahverengi 
astar üretim geleneğinin izlerini taşımaktadır ancak aynı zamanda biçim ve 
doku açısından gösterdiği bazı gelişmeler daha geç bir döneme tarihlenmesi 
gerektiğini düşündürmektedir. Bu sebeple söz konusu malzeme, ilk öner-
me olarak, Geç Bronz Çağından Erken Demir Çağına geçiş dönemine (M.Ö. 
1200-1000) tarihlendirilmiştir. Bugüne kadar söz konusu çalışma alanında, 
bu döneme ait bilinen malzeme kaydı çok azdır. Dolayısıyla bahsedilen mal-
zemenin bu döneme ait olduğunun tespiti bölgedeki arkeolojik araştırmalar 
açısından önemli sonuçlar doğuracaktır. Önerilen tarihleme -şimdilik- doğru 
olduğu düşünülürse, bu malzemenin 2017’de önerilmiş Demir Çağı malze-
melerinin kronolojisine (M.Ö. 9. – 5. yy. ) düzgünce eklenebileceği görülebilir. 
Bu şekilde, söz konusu bölgede seramik kap kronolojisindeki boşluklardan 
birini doldurmak mümkün olacaktır. İlginç bir şekilde, bu buluntu grubu 
içerisinde karşılaştırılabilir bir tipolojik spektruma sahip, ancak daha kuru 
ve ince, koyu kahverengi/kırmızı astarlı başka bir malzeme grubu daha tes-
pit edilmiştir. Bu malzeme grubu, ‘alacalı’ kahverengi astarlı tipik Helenistik 
Dönem çömlekleriyle ilişkili gibi görünmektedir. Bu malzemeyi Burdur Ova-
sı’nda, Geç Bronz Çağı’ndan Helenistik Döneme kadar uzanan uzun süreli 
bir malzeme kültürü üretim geleneğine bağlamak cazip görünse de böyle bir 
önermeyi kuvvetlendirebilmek için araştırmaların daha ileriye götürülmesi 
gerekmektedir.
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Resim 1: Sagalassos’un genel planı üzerinde 2017 yılı kazı ve koruma çalışmalarının 
gerçekleştirildiği alanlar. 

Resim 2: 2018 yılı kazı alanları (sarı), yeni ortaya çıkarılan döşeme (mavi), macellumun 
kuzeydoğu girişi önünde gerçekleştirilen kontrol kazısı (kırmızı) ve kuzey 
duvarı boyunca gerçekleştirilen kontrol kazısı (yeşil).
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Resim 3: Macellumun kuzey doğu girişi önündeki açmanın ortografik fotoğrafı.
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Resim 4: UAE açmasının 2018 kazı sezonu sonundaki durumunu gösteren ortografi k 
fotoğraf.
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Resim 5: 2018 kazı sezonu sonunda UAE alanının planı. 
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Resim 6: Mağarayı andıran kaya oyuntusunun planı üzerinde yapılan kazı çalışmalarının 
konumları.

Resim 7: Kaya mabedinde bulunmuş, Geç Kalkolitik Döneme ait kap.
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Resim 8: Stadium ve bazilikaların ortografik fotoğrafı.

Resim 9: Prytaneionun doğu yönünden genel görünümü.
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Resim 10: Parçaları bir araya getirilen Masa 1.
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Resim 11: Yukarı Agora döşemesinde tespit edilmiş farklı unsurlar (Özge Mutlu, Ebru 
Torun, Özge Başağaç).
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Resim 12: Yukarı Agora döşemesinde belgelenen izler (Özge Mutlu, Özge Başağaç, Ebru 
Torun).
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Resim 13: Yukarı Agora taban döşemesi koruma projesi için hazırlanmış olan yeni plan 
üzerinde bozulma analizi (Özge Mutlu, Özge Başağaç, Ebru Torun).
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Resim 14: Yukarı Agora taban döşemesi koruma projesi, önerilen koruma önlemleri (Özge 
Mutlu, Özge Başağaç, Ebru Torun).
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Resim 15: Ön tarihlemesi Geç Bronz Çağı/Erken Demir Çağı olan kremsi  kırmızı kahve-
rengi astarlı malzeme.




