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2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

 AŞAĞI KALEKÖY BARAJI PROJESİ / MURAT HÖYÜK 2019 YILI 
KURTARMA KAZISI 

Abdulkadir ÖZDEMİR*

Ziya KILINÇ

Ergün DEMİR

GİRİŞ

Bingöl İli, Solhan İlçesi, Murat Köyü’nde bulunan ve Kalehan Enerji tarafından yapılan 
Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesi kapsamında su toplama alanında kalan ve Erzurum 
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 29.08.2018 tarih ve 3303 sayılı kararı ile “Mu-
rat (Norik II) Höyük” adıyla “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescillenen höyük yer 
almaktadır. Murat Höyük’teki arkeolojik çalışmalar, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulunun 26.10.2018 tarih ve 3390 sayılı kararı ile Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğünün 20.03.2019 tarih ve 244900 sayılı izni ile 02.05.2019 tarihin-
de kazı çalışmalarına başlanmış ve 31.10.2019 tarihinde arazi çalışmaları sonlandırılmıştır. 
Arazi çalışmalarının ardından, Müze bünyesinde 01.11.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında 
laboratuvar çalışmaları (restorasyon ve konservasyon) yapılmış ve tüm çalışmalar aynı yıl 
içinde sonlandırılmıştır. 

2019 yılı Murat Höyük’teki kurtarma kazısı çalışmaları, Elazığ Müze Müdürü Ziya Kı-
lınç’ın başkanlığında, Fırat Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden katılan bilim-
sel danışmanların, 11 serbest arkeolog, 2 sanat tarihçi ve 2 restoratörün katılımı ile gerçek-
leştirilmiştir1. Bakanlık Temsilcisi olarak Elazığ Müzesi uzmanlarından Müze Araştırmacısı 
Yusuf Ağtaş ve Arkeolog Ergün Demir görev yapmıştır. 

2019 yılında yapılan çalışmaların başarılı bir biçimde sürdürülerek bitirilmesinde emeği 
geçen başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğüne, Elazığ İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ve Elazığ Müzesi Müdürlüğüne teşekkür 
ederiz. Ayrıca kurtarma kazısının finansörlüğünü yapan Kalehan Enerji’ye maddi ve manevi 
yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Özellikle Kalehan Enerji’nin Murat Tepe kurtarma 
kazılarından sorumlu olan Şelale Ataberk ve Faruk Kılıç’a ayrıca teşekkür ederiz. 

* Doç. Dr. Abdulkadir ÖZDEMİR, Bilimsel Danışman, Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, 
Arkeoloji Bölümü, Elazığ/TÜRKİYE, akadir23@gmail.com (ORCID: 0000-0003-3333-9118)

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

 Ergün DEMİR, Arkeolog, Elazığ Müzesi, Fırat Üniversitesi, Mühendislik Kampüsü, 23119 Elazığ/TÜRKİYE. 
1 Elazığ Müze Müdürü Ziya Kılınç’ın başkanlığındaki Murat Höyük kurtarma kazısına katkıda bulunan diğer 

bilimsel danışmanlarımız Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, Doç. Dr. Hanifi Biber ve Dr. Öğr. Üyesi Nebi Mutasım’a 
teşekkür ederiz. Ayrıca Elazığ Müzesinden katılan bakanlık temsilcilerimiz; Müze Araştırmacısı Yusuf Ağtaş, 
Arkeolog Ergün Demir’e teşekkür ederiz. Büyük bir özen göstererek bizlerle çalışan tüm kazı ekibimize içten-
likle teşekkür ederiz. 
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MURAT HÖYÜK KAZI ÇALIŞMALARI

Murat Höyük, Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Yukarı Fırat Bölümü’nün Bingöl İli Solhan 
İlçesi’ne bağlı Murat Köyü’nün 230m. güneyinde, Murat Nehri kıyısında yer almaktadır 
(Resim: 1). Murat Höyük, Bingöl İl merkezinin yaklaşık 40km. doğusunda, Solhan ilçe mer-
kezinin yaklaşık 12km. güneybatısında yer almaktadır2. İsmini içinde bulunduğu köyden ve 
nehirden alan Murat Höyük, denizden +1088m. yükseklikte ve kuzeybatı-güneydoğu uzan-
tılı 140m.x120m. boyutlarındadır. Dikdörtgen formlu olan höyük yürüme zemininden 15m. 
yükseklikte olup, doğal bir tepe üzerinde yer almaktadır (Resim: 2). Murat Höyüğün 50m. 
güneybatısında da 2018 yılı içerisinde kurtarma kazısı çalışmaları tamamlanan Murat Tepe 
yer almaktadır3. 

2018 yılında tescillenen Murat Höyük’te kurtarma kazı çalışmalarına 2019 yılında baş-
lanmış ve aynı yıl içerisinde sonlandırılmıştır. Kazı yöntemi olarak plan kare sistemi ter-
cih edilmiştir (Resim: 3). Kazıya başlamadan önce yerleşme plan kare sistemine göre, 10m.
x10m.lik karelere bölünmüştür. Bu kazı sistemine göre Murat Höyük 2019 yılı kurtarma kazı 
çalışmaları; O16-23 açmaları, P16-22 açmaları, R16-21 açmaları, S16-21 açmaları, T16-20 
açmaları, U16-20 açmaları ve V17-20 açmaları olarak adlandırılan karelajlardaki toplam 41 
açmada sürdürülmüştür (Resim: 4). Höyüğün yaklaşık %70’lik bir kısmı kazılarak ortaya 
çıkarılmıştır. Höyüğün kazılmayan kısmı ise ileriki yıllar için rezerv alan olarak bırakılmıştır. 

Murat Höyük’te 2019 yılında gerçekleştirilen sistemli arkeolojik kazılar sonucunda I. 
Tabaka: Orta Çağ, II. Tabaka: Orta Demir Çağı, III. Tabaka: Erken Demir Çağı ve IV. Tabaka: 
Erken Tunç Çağı olmak üzere dört kültür tabakası tespit edilmiştir (Tablo: 1). Höyüğün ilk 
defa Erken Tunç Çağında iskân gördüğü anlaşılmıştır. Höyüğün Orta Çağa ait tabakası yürü-
me zeminine en yakın tabaka olması ve tarıma maruz kalmasından dolayı oldukça tahribata 
uğramış ve mimari olarak yapılar belirgin bir plan vermesine rağmen, daha çok küçük bu-
luntular ve çanak çömlek buluntusuyla temsil edilmektedir. Murat Höyüğü’nde Erken Tunç 
Çağından Orta Çağa kadar yerleşim tespit edilmiştir. 

Kültür Katı Yaklaşık Kalibre Tarihleri  Görece Kronoloji

Murat Höyük I  M.S. 9-10 yy  Orta Çağ   

Murat Höyük II         M.Ö. 9-6 yy  Orta Demir Çağı-Urartu

Murat Höyük III  M.Ö. 12-10 yy  Erken Demir Çağı 

Murat Höyük IV  M.Ö. 2500-2200  Erken Tunç Çağı III 

Tablo 1: Murat Höyük ana kültür evrelerini gösteren tablo. 

2  Özdemir vd. 2020: 2
3  Özdemir 2019; Özdemir 2020; Özdemir vd. 2020. 
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2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Murat Höyük I

Kültür katı höyük genelinde yayılım gösterse de ağırlıklı olarak höyüğün kuzey kısmın-
daki alanda yoğunlaşan yapılaşmalar Orta Çağa tarihlenmektedir. Yüzeye en yakın tabaka 
olmasından dolayı da tarımsal faaliyetlerden ötürü bu tabakada tahrip edilmiştir. Bunun yanı 
sıra Orta Çağ iskân inşa faaliyetleri sırasında höyüğün Orta Demir Çağı mimarisinin tahrip 
edildiği ve mekânların bu yapıların üstüne kurulmaya çalışıldığı gözlemlenmiştir. Mimari 
malzeme olarak taş kullanılmıştır. 

Kazı çalışmaları sırasında çok fazla sayıda amorf seramik parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca 
günlük hayatta kullanılan çok sayıda çanak, çömlek, pithos dipleri ve parçaları, testi, kâse vb. 
kap formları da ele geçirilmiştir. Bu dönemde ele geçirilen seramiklerde en belirgin özellik 
seramik hamurunun yoğun mikalı ve dış yüzeylerinin açık sarımtırak renkte olmasıdır. Bu 
tabakada yerel üretim sırsız seramikler ön plandadır. Ayrıca çok sayıda tandır açığa çıkarıl-
mıştır. 

Bu katmanda ele geçen buluntular içerisinde pişmiş topraktan çömlekler (Resim: 5), ka-
paklar (Resim: 7), kandiller (Resim: 8), maşrapalar, testiler, çift ve tek kuplu kaplar, ağırşak-
lar, bronz haçlar, demirden ok ve mızrak uçları, sikkeler, öğütme ve ezgi taşları ele geçiril-
miştir. Bu kültür katı M.S. 9-10 yy.a tarihlenmektedir. 

Murat Höyük II

Kültür katı höyüğün geneline yayılan ve temelleri İlk Tunç Çağına ait mimariye kadar 
inen, iki evreli anıtsal bir yapı ve buna bağlı yapılardan oluşan mimari Orta Demir Çağı/
Urartu Krallığı Dönemine aittir. Bu anıtsal yapının kuzey-güney doğrultusunda kurulduğu 
ve girişinin güneyde olduğu ortaya çıkarılmıştır. Ana girişten sonra iki basamakla ulaşılan 
ve tabanı sal taşlarıyla döşeli bir koridorla büyük avlu/salona geçilmektedir. Avlunun tabanı 
sıkıştırılmış topraktır. Avludan diğer oda veya depolara geçişler bulunmaktadır. Orta Demir 
Çağı yapıları bütünüyle yarı işçilikli büyük taşlardan inşa edilmiştir. Duvar kalınlıkları 2m. 
kadar çıkmaktadır. Yapıların zemin katı neredeyse tamamen ayaktadır ve höyüğün tamamına 
yakın bir alanı kapsayacak şekilde yayılmaktadır. Anıtsal yapıya bağlı kuzeydeki odalardan 
depo olarak olarak kullanılan bir depo yapısı içerisinde in-situ  ele geçirilen çömleğin içe-
risinde karbonize olmuş buğday taneleri bulunmuştur. Karbon-14 metodu ile yaşlandırması 
yapılan karbonize olmuş tohum tanesi (Tubitak-0835) M.Ö. 650-544 (2 sigma) tarihi vermiş-
tir. Murat Höyük II tabakası, krallığın merkezi olan Van Gölü Havzası’ndaki Orta Demir /
Urartu Krallığı Dönemine (M.Ö. 8-7 yy.) tarihlenen yerleşimler ile çağdaştır4. 

Murat Höyük’te II. tabakaya ait kaplar siyahımsı, grimsi, devetüyü ve kahverenginin 
koyu ve açık tonlarında değişen hamur renklerine sahiptir. Yerleşimde tamamen yerel üretim 
kaplar ele geçirilmiştir (Resim: 6). Bunlara ek olarak çok az sayıda ithal kırmızı perdahlı 

4  Çavuşoğlu vd. 2021
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Urartu çanak çömleği parçaları ve damga baskılı (stamped marks) çömlek parçaları da ele 
geçirilmiştir. Kaplar, orta ve kaba nitelikte hamur ve içerisinde ince ve orta boyutta taşçık 
katkılı olup, iyi veya orta derecede pişmiş ve kalın cidarlıdır. Kaplar genel olarak yerel üre-
tim elde ve çarkta biçimlendirilmiştir. Yüksek ve orta derecedeki ısıda tam pişmiş veya gri 
özlü pişmiştir. Kapların yüzeyi düzgün yüzeyli olup, çok az perdah uygulanmış ve genelde 
astar renginde sıvazlama yapılmıştır. Murat Höyük’te görülen ana tipler; çanaklar, kaseler, 
çömlekler, çömlekcikler, bardak, yonca ağızlı testi ve küplerdir. Seramikler üzerinde ise ge-
nelde dikey ve yatay kuplar görülür. Seramiklerde düz dipler, yuvarlak dipler ve halka dipler 
ön plandadır. Ele geçirilen seramiklerin, Doğu Anadolu M.Ö. 1. binyıl geleneğiyle benzer 
özellikler sergilediği, özellikle de Urartu/Yeni Assur kap tiplerinin biçimsel taklitleri olduğu 
anlaşılmıştır. 

Murat Höyük’te, II. tabakaya ait çanak çömleklerin yanı sıra, üstü bezemeli veya beze-
mesiz yuvarlak formlu tutamaklı kapaklar, tutamaklı kandiller, bikonik, konik ve yarımküre 
biçimli ağırşaklar, bikonik biçimli tezgah ağırlıkları ele geçirilen diğer pişmiş toprak bulun-
tular arasında yer almaktadır. Yerleşmeden ele geçirilen diğer buluntular arasında bronzdan 
süs iğneleri, uç kısmı stilize yılan ve ejderha başlı bilezikler, küpeler, yüzükler, İskit tipi ok 
ucu ve delici aletler, alt ve üst öğütme taşları ile kemikten süs iğnesi ele geçirilen buluntular 
arasındadır. 

Murat Höyük III

Kültür katı Erken Demir Çağına aittir. Daha çok höyüğün batı ve merkez kısmındaki 
alanlarda ortaya çıkarılan mimarinin iki yapı evresi olduğu anlaşılmıştır. Bu evre, orta bü-
yüklükte doğal çay taşlarıyla inşa edilmiş ve dörtgen planlı yapılar ile temsil edilmektedir. 
Yapıların içerisinden in-situ  olarak ele geçirilen sağlam yivli kaplar dönemin karakteristik 
Erken Demir Çağı seramik repertuvarına aittir. Ayrıca yapıların içerisinden in-situ  olarak 
günlük kullanım kapları, depolamada kullanılan çömlekler, çanaklar, alt ve üst öğütme taş-
ları, taş döşeme seki yanında ocak ve üzerinde tepsi ele geçirilmiştir. Bu kültür katmanı ağır 
bir yangın ile son bulmuştur. Yapının içerisinden alınan karbonlaşmış ahşap numunesinin 
radyokarbon tarihlerine göre bu katman M.Ö. 12-10 yy. aralığına tarihlenmektedir. 

Murat Höyük IV

Bu kültür katında dikdörtgen planlı ve tek odalı taş temel üzerinde kerpiç mimarinin oldu-
ğu ve bunun da ağır bir yangınla son bulduğu görülür. Temel sıraları tek veya çift sıra taştan 
kuru duvar tekniğinde örülmüş ve tabanları sıkıştırılmış sert toprak taban ile oluşturulmuştur. 
Höyükten alınan numunelerin yaşlandırma analizleri (Karbon-14) TUBİTAK MAM labora-
tuvarlarında yapılmıştır. Murat Höyük IV kültür katı, höyüğün güney ve güneydoğu kısmın-
daki nehre en yakın alanda görülmektedir. IV. Kültür katına ait bir mimari yapının içerisin-
den alınan bir karbonlaşmış odun parçasının radyokarbon tarihine göre (Tubitak-0842) M.Ö. 
2499-2396 (2 sigma) arasında bir tarihi vermiştir. Bu bağlamda Murat Höyük IV kültür katı 
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Doğu Anadolu kronolojisine göre Erken Tunç Çağı III’te M.Ö. 2500-2200 tarih aralığında 
yerleşime sahne olmuştur. Yerleşimin büyük bir yangınla son bulduğu ve höyüğün yaklaşık  
M.Ö. 2200 yılında terk edildiği tespit edilmiştir5. 

Yerleşimde Erken Tunç Çağının karakteristik seramiği olan Karaz (Kura Aras) türü se-
ramik örneklerinin de bulunmasına karşın, yerleşimde daha çok yerel üretim seramiklerin 
kullanıldığı anlaşılmıştır. Murat Höyük Erken Tunç Çağı topluluğunun doğal bir yükselti 
olan tepenin nehre konumuna göre yerleşim seçimini yaptığını ve kuzeydoğu-güneybatı yö-
nünde yapıların inşa edildiği yapılan kazılarla anlaşılmıştır. Dörtgen planlı mekanların yanı 
sıra, mimari yapılar arasında yer alan ve avlu olarak adlandırılan alanda ise günlük yaşam 
faaliyetlerine tanıklık eden besin üretiminin gerçekleştirildiği taş döşemeli seki ve bu seki 
etrafında öğütme taşları bulunmuştur. Ayrıca avluda çamur sıvalı dairesel formda yemek pi-
şirme eylemini kanıtlayan ocak kalıntısı bulunması, insanların avlularda toplu halde bir araya 
geldikleri ve daha çok besin hazırlama ve tüketme aşamalarına yönelik gündelik aktivitele-
rini gerçekleştirdikleri mekanların kolektif hareket edilen bir topluluğun olduğuna işaret et-
mektedir. Bunlara ek olarak taştan metal döküm kalıplarının ve kalıp dökümünde kullanılan 
kabın açık alanlarda ele geçirilmesi, besin haricindeki gündelik aktivitelerinde avlu gibi açık 
alanlarda insanların birlikte gerçekleştirdikleri faaliyetlerin göstergesidir6. 

Doğu Anadolu kronolojine göre Erken Tunç Çağı III’e tarihlenen Murat Höyük IV kültür 
katına ait mimari yapıların yanı sıra; yerel seramikler, Karaz (Kura-Aras) türü seramikler, 
pişmiş topraktan kapaklar, seyyar ocaklar, ocak ayakları, çeç damga mühür, antropomorfik 
figürinler, hayvan (zoomorfik) figürinler, tekerlekler, kaşıklar, ağırşaklar, taştan baltalar, ağır-
şaklar, ağırlıklar, metal figürin, metal taş kalıpları, havan elleri, öğütme taşları, kemik aletler, 
obsidyen ok uçları ve dilgiler ele geçirilen buluntular arasındadır. 

ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR

Murat Höyük 2019 yılı kurtarma kazı çalışmalarının en önemli kısmını ise arkeometrik 
çalışmalar oluşturmaktadır. Bu kapsamda yapılan çalışmalar arasında Karbon-14 metodu ile 
yaşlandırma analizi, seramiklerin, metal eserlerin ve obsidyenlerin arkeometrik analizlerine 
ek olarak karbonize olmuş hububat kalıntıları ve ahşapların tür tayini gelmektedir. 

Höyüğün dört kültür katından alınan numunelerin (kemik, karbonize odun ve tohum) 
yaşlandırma analizleri (Karbon-14) TUBİTAK MAM laboratuvarlarında yapılmıştır. 

Murat Höyük dört kültür katına ait amorf nitelikteki seramiklerin, farklı hamur grupla-
rından seçilen örneklerinin çeşitli analitik metotlar kullanılarak arkeometrik analizleri, Doç. 
Dr. Ali Akın Akyol tarafından, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakül-
tesi, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Tarihi Malzeme Araştırma ve Koruma 

5  Özdemir 2020
6 Özdemir ve Özdemir 2020: 134-135. 
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Laboratuvarı (MAKLAB)’da gerçekleştirilmektedir. Arkeometrik çalışmalar kapsamında 
örneklerin ince kesitleri hazırlanıp optik mikroskop analizi ile petrografik yönden, peletleri 
hazırlanıp kimyasal yönden PED-XRF analizi ile incelenmektedir. Seramikler üzerinde yapı-
lan analiz çalışmalarına devam edilmektedir. 

Murat Höyük arkeobotanik analiz çalışmaları Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez tarafından 
yapılmıştır. Höyüğün farklı tabalarına ait çömlek içinde ele geçirilen karbonize tohumların 
arkeobotanik analiz çalışmalarının ön değerlendirmesi sonucunda; Triticum aestivum/durum 
(ekmeklik/durum buğdayı) daneleri ve Hordeum vulgare (Arpa) (kabuklu) danelerine olduğu 
anlaşılmıştır. Karbonize tohumlar üzerinde yapılan analiz çalışmalarına devam edilmektedir. 

Murat Höyük tabakalarından ele geçmiş karbonize ahşap malzemelerin ksilolojik analiz 
çalışmaları Prof. Dr. Barbaros Yaman tarafından, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi, Odun 
Anatomisi ve Yıllık Halka Analizleri Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 
prehistorik dönemlerde özellikle de höyüğün bulunduğu coğrafyada hangi ağaç türlerinin 
bulunduğunun tespitine ve höyükte yakacak veya yapı malzemesi olarak hangi tür odun kul-
lanıldığının tespitine yönelik çalışmalardır. 

Höyükte ele geçirilen metal eserlerin detaylı arkeometrik analiz çalışmaları Dr. Öğr. Üye-
si Ümit Güder tarafından COBILTUM, Arkeometri Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmektedir. 
Metal eserlerin etüt ve envanterlik olanları taşınabilir XRF cihazı ile ölçümleri yapılmıştır. 
Metal eserlerin analiz çalışmalarına devam edilmektedir. 

Höyüğün Erken Tunç Çağı tabakasına tarihlenen obsidyen çekirdek ve aletlerin (ok ucu, 
dilgi vb.) kaynak analizi tespit çalışmaları kapsamında taşınabilir XRF cihazı ile ölçümleri 
yapılmıştır. Volkanik bir bölge olan Bingöl sınırları içerisindeki obsidyen kaynak alanları-
nın hepsi gezilerek taşınabilir XRF cihazı ile yerinde ölçümler yapılmıştır. Bu çalışmalar 
sonucunda Prehistorik Dönemde höyükle kaynaklar arasındaki bağlantı, ilişki ve mesafe so-
rularının cevapları araştırılmıştır. Saha çalışmaları Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Özdemir ve 
Doktorant Tolga Özak tarafından yapılmıştır. Analiz sonuçları Dr. Öğr. Üyesi Ümit Güder 
tarafından değerlendirilmektedir. 

Murat Höyük Arkeometrik çalışmaları kapsamında birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz; 
seramiklerin analizlerini yapan Doç. Dr. Ali Akın Akyol’a, karbonize olmuş hububat kalıntı-
ların analizlerini yapan Prof. Dr. Emel Oybak Dönmez, karbonize ahşap malzeme ksilolojik 
analizini yapan Prof. Dr. Barbaros Yaman ve metal eserlerin ve obsidyen aletlerin arkeomet-
rik analizlerini yapan Dr. Öğr. Üyesi Ümit Güder’e içtenlikle teşekkür ederiz. 

HÖYÜK KORUMA VE KAPATMA ÇALIŞMALARI

Murat Höyüğü’nde açılan 41 açma, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu-
nun 23.09.2019 tarih ve 3781 sayılı kararı ile kum ile doldurularak kapatılmıştır (Resim: 9). 
Höyüğün mimari yapıları jeotekstil ile kapatılmış ve kum torbaları ile desteklenmiştir. Daha 
sonra elenmiş kum ile tüm mimari yapılar doldurulmuştur. Höyük yürüme zeminine kadar 
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kum ile kapatılarak su altında kaldığı sürece tahribatın önüne geçilmeye çalışılmıştır. Höyük 
üzerinde kazılmadan bırakılan rezerv alan ile birlikte kumla kapatılan alanın, barajın ömrünü 
doldurduktan sonraki yıllarda yapılacak olan çalışmalara kadar korunması sağlanmıştır. Hö-
yük, Murat Nehri üzerinde kurulan ve 2020 yılında tamamlanan, Aşağı Kaleköy hidroelekt-
rik barajının suları altında kalmıştır (Resim: 10). 

DEĞERLENDİRME

Doğu Anadolu Bölgesi, Prehistorik Çağdan Demir Çağına kadar çok sayıda kültüre ev 
sahipliği yapmıştır. Bölge özellikle Tunç Çağından Demir Çağının sonuna kadar yoğun yer-
leşime sahne olmuştur. Bölgenin doğu bölümünde kalan özellikle Bingöl, Muş, Bitlis ve Van 
hattında gerçekleştirilen kazı ve yüzey araştırmalarıyla tespit edilen yerleşim yerleri bölgenin 
tarihsel sürecinin aydınlatılmasına önemli katkılar sunmuştur. Bu yerleşim merkezleri arasın-
da yer alan Bingöl’de de yüzey araştırması yapılmıştır7. Bu ildeki ilk bilimsel kazı çalışmala-
rı 2018’de Murat Tepe ve 2019’da Murat Höyük’te gerçekleştirilmiştir. 

Kalehan Enerji tarafından yapılan Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesi kapsamında su 
toplama alanında kalan 2018 Yılı Murat Tepe Kazısı ve 2019 Yılı Murat Höyük Kazısı, Bin-
göl’ün ilk sistemli arkeolojik kazılarıdır. 

Murat Höyük kurtarma kazı çalışmaları sonucunda, höyükten alınan numunelerinin yaş-
landırma analizleri sonucunda, höyükte dört kültür tabakası tespit edilmiştir. Bunlardan; I. 
tabakası; 9. ve 10. yüzyılları arasına Orta Çağa tarihlenmektedir. Bu tabakaya ait daha çok 
günlük kullanıma yönelik hamur teknesi, tandır ve ocak yanı sıra yüzeye yakın olması ne-
deniyle tarıma maruz kaldığından tahrip edilmiş bir şekilde belirli bir plan vermeyen duvar 
kalıntıları tespit edilmiştir. Ayrıca sağlam çanak çömlekler ve çok sayıda amorf parçalarda 
ele geçirilmiştir. II. tabakası; mimari, seramik ve bronz eserlerinin form, biçim, bezeme, 
bronz işçiliği gibi belirgin özellikleri ile yaklaşık olarak M.Ö. 1. binyılın ilk yarısına, Orta 
Demir Çağı/Urartu Krallığı Dönemine tarihlendirilmektedir. III. tabakası; bölgede daha çok 
mezar kazılarıyla ölü gömme gelenekleri ile bilinen ama kültürün mimarisi ve günlük kul-
lanım yaşam tarzı pekte bilinmeyen, özellikle taş mimarisi ve yivli kaplarıyla dikkat çeken 
Erken Demir Çağına tarihlendirilmektedir. IV. Tabakası; Anadolu’da Karaz (Kura-Aras) türü 
seramik geleneğiyle bilinen kültürün yanı sıra, yerel üretim seramikleriyle de ön plana çıkan, 
metal figürini, pişmiş toprak antropormorfik ve zoomorfik figürinleri, tekerlekleri, kapakları, 
obsidyen ok uçları, çeç damga mühür ve seyyar ocaklarıyla Erken Tunç Çağı III’e tarihlen-
dirilmektedir. 

Özellikle Murat Höyük II. Tabaka’da ele geçirilen seramik formlarının, pişmiş toprak 
ve bronz eserlerin benzerlerine Urartu Krallığı hakimiyetinde olan Doğu Anadolu coğraf-
yasında rastlandığı görülmektedir. Höyüğün yakınındaki Murat Tepe’nin II. tabakasında ele 

7  Bkz. Sevin 1987: 1-45; Sevin 1989: 47-56; Köroğlu 1996: 29. 
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geçirilen buluntularla benzer olduğu da anlaşılmıştır8. 2018 yılında Murat Tepe’de ve 2019 
yılında Murat Höyük’te yapılan kurtarma kazıları sonucunda bölgenin Urartu dönemindeki 
yerleşimlerine yeni bilgiler eklemiştir. 

Bingöl bölgesinin zorlu coğrafi yapı özellikleri yanın sıra, obsidyen ve maden yatakları, 
su kaynakları, Murat Nehrinin verimli vadileri, inşa edilen tarihi ve doğal yollar, bu bölge-
de yerleşim yerlerinin kurulmasını ve yenilerinin inşa edilmesini Prehistorik Dönemlerden 
itibaren cazip hale getirmiştir. Bingöl’de gerçekleştirilen ilk sistemli arkeolojik kazılar olan; 
2018 yılı Murat Tepe ve 2019 yılı Murat Höyük’teki kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen 
buluntular, bölge tarihinin aydınlatılmasına ve bu tarihi süreç içinde Orta Çağ, Orta Demir 
Çağı/Urartu hâkimiyeti, Erken Demir Çağı ve Erken Tunç Çağının varlığını kanıtlar nitelikte 
oluşmuştur. Bundan sonraki süreçte Bingöl ve ilçelerinde gerçekleştirilecek yeni araştırma-
lar, yeni kültür kalıntılarının bulunmasına katkı sağlayacak ve bölgenin tarihsel sürecine ışık 
tutacaktır. 
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Resim 1: Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat Bölümü içerisindeki Murat Höyüğün konumu (Çizim: A. Özdemir). 

Resim 2: Murat Nehri kenarındaki Murat Höyük ve Murat Tepe (sağda) havadan genel görünümleri (Kaynak: 
Murat Höyük kazısı fotoğraf arşivi). 
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Resim 3: Murat Höyüğün kazı öncesi havadan genel görünümü (Kaynak: Murat Höyük kazısı fotoğraf arşivi). 

Resim 4: Murat Höyük kazı sonrası havadan görünümü (Kaynak: Murat Höyük kazısı fotoğraf arşivi). 
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Resim 5: Murat Höyük I, Orta Çağ tabakasına ait çömlek örnekleri (Kaynak: Murat Höyük kazısı fotoğraf arşivi). 

Resim 6: Murat Höyük II, Orta Demir Çağı tabakasına ait çanak çömlek örnekleri (Kaynak: Murat Höyük kazısı 
fotoğraf arşivi). 

Resim 7: Murat Höyük kazısında ele geçirilen pişmiş toprak kapaklar (Kaynak: Murat Höyük kazısı fotoğraf 
arşivi). 
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Resim 8: Murat Höyük kazısında ele geçirilen pişmiş toprak kandiller (Kaynak: Murat Höyük kazısı fotoğraf 
arşivi). 

Resim 9: Murat Höyüğünün kumla doldurulduktan sonraki havadan görünümü (Kaynak: Murat Höyük kazısı 
fotoğraf arşivi). 

Resim 10: Aşağı Kaleköy Barajı ve HES projesi kapsamında su toplama alanında kalan Murat Höyüğün, havzanın 
2020 yılında su dolduktan sonraki durumu. 
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EUROMOS ANTİK KENTİ 2019 - 2020 YILI ÇALIŞMALARI
 Abuzer KIZIL*

Taylan DOĞAN

GİRİŞ

Atatürk Kültür, Dil ve Tarihi Yüksek1 Kurumu Bilimsel Araştırma ve Çeviri Projesi Yö-
nergesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, 
Türk Tarih Kurumu İle Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğü Arasında İş Birliği Söz-
leşmesi’ne dayanılarak hazırlanan, Kazı Başkanlığımız ile Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca 
karşılıklı imzalanan 13.08.2020 tarihli sözleşme maddeleri gereğince Euromos antik ken-
ti 2020 yılı çalışmaları Milas Müze Müdürlüğü denetiminde, Kültür Varlıkları ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumunun sağlamış olduğu desteklerle 2019 ve 2020 yıl-
larında gerçekleştirilen çalışmalar genel anlamda üç ana başlık altında ele alınabilir . 

2. KAZI VE BELGELEME ÇALIŞMALARI

2. 1. Güney Sur Kazı Çalışmaları

2. 1. 1. Güney Sur, Dörtgen Kulenin Batısındaki Kazı Çalışmaları 

Milas-Söke karayolunun 12.km.sinde yer alan Euromos Antik Kenti 2020 kazı sezonu 
çalışmaları, kazı evine ulaşılan yol üzerinde tapınağın hemen batısında karşılama merkezinin 
kuzeyinde bulunan güney sur hattı üzerinde (Resim:1) 2019 yılı kazılarının devamı niteliğin-
de başlamış ve devam etmiştir. 

1 No.lu Açma: 1 No.lu açma içerisinde yapılan çalışmalar kademeli olarak doğu yönlü 
genişlemeler ile yürütülmüştür. Toplamda 40.47m. ve 39.40m. seviyeleri arasında çalışılmış-
tır. Yapılan çalışmalar sırasında yüzey toprağının tıraşlanmasının ardından yoğun miktarda 
taş ve harç parçaları ile karşılaşılmıştır. Enkaz olduğu anlaşılan alan üzerinde oldukça önem 
arz eden, mimari süsleme elemanı olarak kullanılan silindirik gövdeli, bir ucu dört yapraklı 
yonca formlu keramoplastikler ele geçirilmiştir (Resim: 2-3) Yoğun miktarda ele geçirilen 
keramoplastiklerin bu alanda bulunması, buradaki önemli bir Bizans yapısının varlığına işa-
ret etmektedir. 

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

  Dr. Arş. Gör. Taylan DOĞAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Muğla/
TÜRKİYE, dgntaylan@gmail.com

1 Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere çalışmalarımızı  
destekleyen Türk Tarih Kurumu’na, Muğla Valiliğine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine, diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarına, Bakanlık yetkililerine ve ekip üyelerine sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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Yüzeyde görünür durumda yer alan sütun tamburlarının bulunduğu alanda devam eden 
kazı çalışmalarında bir adet ters vaziyette ve bir adet de parçalara ayrılmış durumda iki adet 
Dorik sütun başlığı tespit edilmiştir. 

2 No.lu Açma: İki etap halinde yürütülen kazıların ilk etabında sur aksına denk gelen geç 
dönem bir duvar ile ters biçimde duran ve kırık bölgesindeki aşınımdan dolayı geç dönemde 
de devşirme olarak kullanıldığı anlaşılan ve üzerinde Grekçe yazıt bulunan, harf karakterin-
den Hellenistik Döneme tarihleyebileceğimiz bir heykel kaidesi açığa çıkarılmıştır2. 

2. 1. 2. Güney Sur Dörtgen Kulenin Doğusundaki Kazı Çalışmaları

2020 yılı kazı çalışmaları kapsamında güney surun doğusunda yürütülen çalışmalar ta-
mamlanmıştır. Güney kuleden başlayarak belirlenen, doğuda surun köşede yaptığı alanında 
içine alan, doğu-batı uzantılı 66.00m.x6.00m.lik alanda sur duvarını çevreleyen dolgu top-
rak, yoğun bitki, maki ve moloz taşlar kaldırılmıştır. 

Sur duvarının kuzey cephesinde sürdürülen çalışmalar korunagelmiş üst bloklarından 
1.20m. alt kotta yer alan, güney kuleden 30.50m. kuzeydoğudan başlayıp devam etmiştir. Ça-
lışmalar sonucunda 7.00m. uzunluğunda bir alana yayılan homojen dolgu içerisinde farklı dö-
nemlere ait amorf pişmiş toprak seramik parçaları ele geçirilmiştir. Kuzey cephesi taban seviye-
sine kadar kazılarak bu yöndeki bloklar tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim: 4). Korunagelen 
en yüksek kısmı 1.70m. olan iki sıra duvar örgüsünün takibi yapılabilmektedir. Güney cephede 
kazısı yapılan alanda tespit edilen geç dönem eklentilerinin varlığı sebebiyle güney cephenin 
taban seviyesi açığa çıkarılamamıştır. Geç dönem eklentilerinin müsaade ettiği ölçüde yapılan 
çalışmalar sonucunda, güney cephede korunagelen duvar sırasının en yüksen kısmı 1.60m.dir. 

2. 2. Tiyatro Kazı Çalışmaları

Kentin doğu yamacında, ovaya hâkim bir noktada bulunan tiyatroda özellikle caveanın 
korunan ya da korunamayan basamaklarının sınırları ile sahne binasının daha önceki kaz-
lılarla netlik kazanamayan batı ve güney sınırlarını tespit etmek amacıyla açmalar gerçek-
leştirilmiştir. Bu bağlamda, caveada ve sahne binasında olmak üzere toplam dört noktada 
kazı çalışmaları yapılmıştır. 

1-3 No.lu Açmalar: Söz konusu açmalar tiyatronun toprağın altında kalmış olan basamak-
ların sınırlarını ve korunma durumlarını tespit etmeye yöneliktir. Yapılan kazı çalışmaları 
neticesinde ön görülen hedeflere ulaşılmış ve buna göre en azından caveanın rölövesinin ve 
restitüsyon planının çıkarılması için gerekli veriler elde edilmiştir. 

Sahne Binası Kazısı: Yapılan kazı çalışmaları ile sahne binasının sınırları belirlenmiştir 
(Resim: 5). Arka cephe duvarı 61,55m. seviyesinde uzunluğu 16,70m. olarak ölçülmüş olup, 
güneybatı köşeden bittiği ve devamının kesit altında kaldığı görülmektedir. Korunmuş geniş-
liği 0,84m. olarak ölçülmüştür. 

2  Yazıtlı sunak güvenlik açısından ve üzerinde bilimsel çalışmaların yapılabilmesi için kazı evi bahçesine taşınmıştır. 
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2. 3. Tapınak Çalışmaları

2. 3. 1. Kazı Çalışmaları

2019 yılında tapınağın kuzeyinde yığın olarak yer alan bloklar gruplandırılarak hazırla-
nan tasnif alanına taşınmıştır (Resim: 6). Böylece restorasyon çalışmalarında kullanılacak 
olan bloklar hazır hale getirilmiştir. 2020 yılında tapınağın kuzeyindeki düz alanda bazısı 
yerinden oynamış, bazısı düzgün vaziyette olan taş blokların mahiyetini anlamak ve tapı-
nakla olan olası ilişkisini ortaya koymak amacıyla, 48.20 kotunda, toprağın altında doğuya 
doğru devam eden blokların yönünde 3.50m.x8.50m. ölçülerindeki açmada kazı çalışmala-
rına başlanmış ve tek sırası korunmuş, şimdilik işlevi net olarak anlaşılamayan duvar açığa 
çıkarılmıştır (Resim: 7). 1 No.lu olarak adlandırılan duvarın ölçüleri 1,80m.x6.50m.dir. Ça-
lışmalar esnasında ele geçirilen buluntular duvarın 1.10m. kuzeyinde 47.80m. seviyesinde 3 
adet bronz sikke, bir adet bronz obje, bir adet bronz çivi, iki adet demir çivi, iki adet pişmiş 
toprak ağırlık ve farklı dönemlere ait amorf seramik parçalarıdır. 

2. 3. 2. Tapınak Sağlamlaştırma ve Restorasyon Çalışmaları

Euromos Antik Kenti’nde bulanan Zeus Lepsynos Tapınağı’nda yıkılma tehlikesi bulu-
nan kapı sövesi ile güney batı köşedeki arşitrav bloğuna ilişkin acil koruma müdahalesi ger-
çekleşmiştir. 

3. AGORA KUZEY STOASI RÖLÖVE, RESTİTÜSYON, RESTORASYON VE KONSER-
VASYON ÇALIŞMALARI

Bilindiği üzere, 2019 yılında Türk Tarih Kurumu projesi kapsamında agora kuzey stoada 
başlanan çalışmalar planlandığı şekilde başarılı bir şekilde sonlandırılmış ve detaylı rölöve, 
restitüsyon, restorasyon, anastylosis ve sağlamlaştırma projesi hazırlama işleri için hazır hale 
getirilmişti. 

2020 çalışmaları kapsamında, daha önce tesviyesi yapılan alana taşınarak tasnif edilen ve 
sadece fotoğraf ve tanımlamalar ile kataloğu çıkarılan stoanın mimari bloklarının teker teker 
manuel ve dijital çizimleri yapılarak katalog bilimsel kriterler doğrultusunda tamamlanmıştır. 

Restorasyon projesi, aşağıdaki çalışma aşamalarını içermektedir. 

3. 1. Kuzey Stoa Rölöve Çalışmaları

Bilindiği üzere, Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen Euromos Antik Kenti proje-
leri kapsamında 2019 yılında çalışılan önemli alanlardan bir tanesini agoranın kuzey stoası 
oluşturmaktadır. Bu proje ile kuzey stoanın temizlik ve kazı çalışmaları tamamlanmış, açığa 
çıkarılan mimari bloklar düzenlenen alana taşınarak tasnif edilmiş ve belgelenerek katalog 
bilgileri çıkarılmıştır. Böylece, günümüze kadar ulaşmış mevcut blokların hem in-situ  hem 
dağınık vaziyetteki bütün verileri gözler önüne serilmiştir. 2019 yılındaki bu detaylı tespit, 
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tasnif ve belgeleme çalışmaları, uygulamaya esas teşkil edecek olan rölöve, restitüsyon, res-
torasyon, konservasyon ve malzeme tanımı ile anastylosis yapmanın önünü açmıştır. 

2019 yılının söz konusu sonuçlarının doğal bir uzantısı niteliğindeki 2020 yılı Türk Ta-
rih Kurumu projesi kapsamında kuzey stoada gerçekleştirilen çalışmaları aşağıdaki gibi ele 
almak mümkündür. 

 Kuzey stoa çalışmasının en önemli amacı mevcut durumunun tespiti, üst üste yığın ha-
linde duran blokların önce yerinde kazı ve temizlik çalışması ile görünür hale getirilerek 
korunan blokların rölövesini çıkararak aynı gruba ait blokların farklı renklerde gösterilmesi 
akabinde hemen güneyde tesviye edilerek bölümlere ayrılan alana belli bir düzen içerin-
de taşınarak tasnif edilmesi ve sağlıklı bir mimari eleman kataloğunun çıkarılması şeklinde 
özetlenebilir. Stoada yapılan detaylı incelemede, ileride uygulama ile yapının olabildiği ka-
darıyla tekrar ayağa kaldırılabilmesi için (restorasyon ve anastylosis) korunabilen mimari 
elemanların azlığı dikkat çekicidir. Alt tamburları kısmen korunan birkaç sütun ile stylobat 
blokları dışında kalan bloklar olması gereken yerlerde değildir. Ancak yıkılarak dağılmış 
vaziyette de olsalar mevcut mimari blokların ait oldukları noktalar bilinmektedir. Bu, bütün 
blokların tek tek incelenmesi, belgelenmesi ve benzer başka agoraların incelenmesi ile müm-
kün olabilmiştir. Bu çerçevede, Restitüsyon bölümünde de detaylı bir şekilde ele alınacağı 
gibi stylobat sırası boyunca yığın oluşturan bloklar temizlik ve kazı çalışmaları ile açığa 
çıkarılmış ve çizimleri yapılmıştır. 

Böylece, stylobattan çatıya kadar stoanın nasıl bir mimari düzen gösterdiği restitüsyon 
çizimlerinde de görülebileceği gibi açık bir şekilde anlaşılmıştır. Bu noktada, literatürden de 
mümkün mertebe istifade edildiğini belirtmekte yarar vardır. 

Kuzey stoanın arka kapalı kısmını oluşturan duvar sırası sadece doğu kanatta temel sevi-
yesinde korunmuştur (Resim: 8). Burada ilgi çekici nokta, duvar örgüsünün güney ve doğu 
stoalarında görülen düzgün benzer bloklarla örülen duvarlar kadar düzgün ve homojen ol-
mayışıdır. Kullanılan bloklar farklı ebat ve işçilik göstermektedir. Bu nedenle şimdilik arka 
duvarın niteliği ile örgü tekniği hakkında ne bir görüş ileri sürmek yanıltıcı olacaktır. 

Sonuç olarak, kuzey stoada gerek orijinal yapı bölümleri gerek stoaya ait mimari blok-
ların tasnifi ve her birinin tanım, çizim ve fotoğraflarla belgelenerek katalog haline getiril-
mesi rölöve bağlamında bilimsel kriterler doğrultusunda eksiksiz olarak gerçekleştirilmiş ve 
sadece restitüsyon için değil, restorasyon, konservasyon ve anastylosis uygulamaları için de 
önemli bir ön hazırlık çalışması olmuştur. 

3. 2. Kuzey Stoa Restitüsyon Çalışmaları

Bilindiği üzere, Euromos Antik Kenti agorasının kuzey stoasında 2019 yılında başlanmış 
olup 2020 yılında da devam edilmiştir. 2019 yılında yapılan temizlik ve kısmi kazı çalışma-
ları ile günümüze ulaşmış olan mimari bloklar tesviye edilerek düzenlenmiş alana taşınmış 
ve tasnif edilmişlerdir. 
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Böylece yukarıda da değinildiği gibi, stylobatın, in-situ  konumdaki sütunlar ile mevcut 
blokların rölövelerinin çıkarılması mümkün olmuş, bu verilerden hareketle de stoanın res-
titüsyonu elde edilebilmiştir. Restitüsyon projesi için yapının zeminden çatıya kadar olan 
bölümleri incelenerek aşağıdaki bilimsel tespit ve öneriler getirilmiştir 

3. 2. 1. Restitüsyon Çalışmalarına Ön Hazırlık

2019 yılında kazısı yapılan kuzey stoanın restitüsyon çalışması için ilk olarak mevcut du-
rumunun rölövesi çıkarılmıştır. Daha sonra dağınık durumda olan bloklar katalog numarası 
verilerek stoanın hemen önünde yer alan tasnif alanına taşınmıştır (Resim: 9). Buradaki amaç 
in-situ  durumdaki blokları ve tamamı korunmuş olan stylobatı açığa çıkararak restitüsyon 
için stoanın ana planını görebilmektir. Tasnif alanına yerleştirilen bloklar işlevlerine göre 
sıralanmış ve bloklarla ilgili detaylı bir katalog hazırlanmıştır. 

Katalog çalışması ile eş zamanlı olarak tasnif edilen blokların çizimleri yapılmıştır (Re-
sim: 10). Tüm bu hazırlık çalışmalarından sonra son olarak kuzey stoanın stylobat seviye-
sinde korunmuş olan planının rölövesi çıkarılmış ve koordinatları alınarak kentin ana planı 
içerisine yerleştirilmiştir. 

Sonuç olarak, yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, her ne kadar stoayı oluştu-
ran mimari elemanların büyük çoğunluğu eksik olmuş olsa da korunmuş olan elemanlar sağlıklı 
bir restitüsyon çizimi için yeterli olmuştur. Nadiren ele geçmesine rağmen kiremit parçaları 
çatının ne tür kiremitlerle kaplandığına yardımcı olmuştur. Stoanın çatı restitüsyonu için en 
sıkıntılı nokta ahşap direklerin korniş bloğuna ne şekilde yerleştirildiği olmuştur. Çünkü, batı 
stoada olduğu gibi yuvalar mevcut değildir. Bu sorun literatür araştırması neticesinde elde edi-
len benzer örneklerin yardımıyla çözülmüştür. Sonuç itibariyle gerek mevcut mimari eleman-
ların değerlendirilmesi, gerek literatür araştırması yardımıyla kuzey stoanın restitüsyon projesi 
çizimi doğru bir şekilde çıkarılmıştır. 

3. 3. Kuzey Stoa Restorasyon Çalışmaları

Tarihi yapılarda görülen bozulmaların ne türde olduklarını tanımlamak, nasıl bir tedavi 
yönteminin uygulanacağına karar vermek için gerekli bir ön işlemdir. Her bozulma türü-
nün gerektirdiği tedavi yöntemi ve uygulama koşulları farklılık göstermektedir. Bu nedenle, 
bozulmalar türlerine göre doğru bir şekilde sınıflandırılabilirse, hasar verici etkilerin nasıl 
ortadan kaldırılacağı ya da azaltılacağı saptanabilir. 

Euromos Antik Kenti agorası kuzey stoada yapılan kazı çalışmalarının ardından açığa 
çıkarılan mimari bloklarda genel olarak 3 tür bozulma faktörünün olduğu görülmektedir; 
Bunlar insan faktörü, doğal çevre ve taşın kendi yapısından kaynaklanan faktörlerdir. 
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3. 4. Kuzey Stoada Ele Geçirilen Blokların Sayısal Verileri

Kuzey stoada yapılan kazı çalışmalarıyla stylobatın çok eksik bir bölümü (yaklaşık %5) 
kayıp olduğu görülmektedir. Fakat üst yapı elemanlarının maalesef büyük ölçüde eksik oldu-
ğu tespit edilmiştir. Ele geçirilen mimari öğelerden hareketle yapılan hesaplamalara sütunlu 
bölümde en az 225 adet mimari elemanın gerekirken bunların sadece 75 tanesi korunabilmiş-
tir. Bu da yaklaşık olarak toplamın %20-25’ine denk gelmektedir. 

4. AGORA BATI STOA ÇALIŞMALARI

2020 yılı Euromos Antik Kenti TTK projelerinin önemli bir ayağını agora batı stoası 
oluşturmaktadır. Bilindiği üzere, 2019 yılında TTK projelerinin bir ayağını kuzey stoa ça-
lışmaları oluşturmuştu. 2019 yılında her yönüyle açığa çıkarılıp belgelenen stoanın 2020 
yılında ikinci aşama çalışmalarını da yine TTK projesi kapsamında restorasyon projesi ha-
zırlama oluşturmuş ve yukarıda ele alındığı gibi bu çalışma da başarıyla sonuçlanmıştır. Aynı 
yaklaşım batı ve diğer güney ile doğu stoalar için de söz konusudur. Buradaki nihai hedef 
temizlik, kazı, belgeleme ve restorasyon işlemleri tamamlanan stoaların restorasyon, konser-
vasyon ve anastylosis uygulamaları ile hem koruyarak gelecek nesillere aktarmak, bilimsel 
yayınların yanı sıra ilgili akademik disiplinlere çalışma sahaları açmak, ayağa kalkmış olan 
agorayı görmeye gelecek olan ziyaretçiler ile kültür turizmi bağlamında ülke ekonomisine 
katkı yapmaktır. 

Batı stoanın temizlik ve kısmi kazı çalışmalarına başlamadan önceki görüntüsü sadece 
bazı blok ve sütunların görülebildiği kuzey güney doğrultusunda uzanan bir yığın şeklin-
deydi. Bu yığınsal görüntünün en önemli nedeni, agoranın kamulaştırma işleminden önce 
özel mülk olması ve bunun sonucu olarak da orta alanının ve çevresinin yoğun tarımsal 
faaliyetlere maruz kalmasıdır. Tarımsal faaliyetlerin daha rahat yapılabilmesi için moloz ve 
işlenmiş mimari blokların hepsi stoaların olduğu yere bırakılmıştır. Dolayısıyla çalışmalara 
öncelikli olarak stoadaki ağaç ve bitkilerin temizliği ile başlanmıştır. Bu işlemden sonra, top-
rak ve molozun altında kalmış olan blokların açığa çıkarılması için stylobat seviyesine kadar 
kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı çalışmaları ve kazı esnasında ele geçirilen blokların 
ve buluntuların daha iyi kategorize edilebilmesi için iki açma (sektör) şeklinde belirlenerek 
yürütülmüştür. 

1 No.lu Açma: Yukarıda açıklanan neden ve amaçlar doğrultusunda başlanan çalışmalar 
batı stoaya ait arka (batı) duvarı da içine alacak şekilde belirlenen, kuzey-güney doğrultu-
lu 5.70m.x72.0m. ölçülerindeki alanda, 40.70m. -40.12m. kodları arasında yürütülmüştür. 
Mevcut mimari bloklar arasındaki dolgu toprak, yoğun kök ve moloz taşlar alınarak, blok-
ların sınırları ve dolgu toprak altında mimari bloklar açığa çıkarılmıştır. Dolgu içerisinden 
ayrılan mimari bloklardan kopan parçalar ve farklı niteliklerdeki çok sayıda mimari blok 
belirlenen alana taşınarak tasnif edilmiştir. Çalışmalar sırasında 40.37m. koduna (deniz sevi-
yesine göre) inildiğinde sütunların oturduğu stylobat blokları açığa çıkarılmıştır. 
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Bloklar üzerinde sütun oturma yerleri olan anathyrosis kısımları rahatlıkla görülebilmek-
tedir. Alandan geçmiş yıllarda elektrik hattı geçirilmesi amacı ile dikilen beton direk (bu 
direğin kaldırılması için ilgili kurumlara başvurulmuş ve süreç hızlı ve olumlu bir şekilde 
devam etmektedir) ve alanın tarım arazisi olarak kullanılması nedeni ile bloklar üzerinde yer 
yer tahribat gözlenmiştir. Stylobat bloklarının oturduğu alanın görülebilmesi için belirlenen 
alanda devam edilen çalışmalar sırasında 40.12m. kotunda stylobat bloklarının oturduğu ze-
mine inilmiştir. Uzunlukları farklılık gösteren blokların kalınlıkları ortalama 0.25m. -0.26m.
dir. Blokların batı cepheleri özensiz bir şekilde işlenmeden bırakılmıştır. Bu durum Antik 
Dönemde yürüme seviyesinin stylobat seviyesinde olduğunu göstermektedir. Stylobat blok-
larının oturduğu zeminin teraziye alınması için yer yer blok taşlar dolgu malzemesi olarak 
kullanılmıştır. 

Alandaki dolgunun alınması ile toprak ile örtülü kısımları açığa çıkarılan üst yapıya ait 
blokların yüzeyinde doğal nedenlerle oluşmuş dökülme ve ufalanmanın gözlendiği alanlar 
kazı ekip üyesi restoratör - konservatör müdahalesi ile sağlamlaştırılmıştır. 

Çalışma alanı genelinden amorf seramik, cam ve metal parçalarının yanı sıra envanterlik 
nitelikte bir adet metal halka, 2 adet bronz sikke ve etütlük nitelikte bir adet taş boncuk, bir 
adet metal kenet ele geçirilmiştir. 

2 No.lu Açma: 2 No.lu açma içerisindeki çalışmalar agoranın güneybatı köşesinde stoa 
kolonadının arka duvarını oluşturan orthostat blokları ve daha arka duvarın batı cephesi 
önünde kazısı yapılan alanı da kapsayacak şekilde, 15.50m.x8.70m. ölçülerindeki alanda 
41.13m. -40.80m. kotları arasında yürütülmüştür. 

Çalışmalara öncelikle, orthostat blokları arasındaki dolgu toprak, yoğun kök ve moloz 
taşların kaldırılması ile başlanmıştır. 40.85m. kotunda stoanın güneybatı köşesinde taban 
kiremitlerinin yer aldığı bir tabaka tespit edilmiştir. Söz konusu seviyede alanın genel temiz-
liği yapılarak çalışmalar sonlandırılmıştır. Çalışmalar sırasında envanterlik nitelikte üç adet 
bronz sikke, etütlük nitelikte bir adet bronz obje ve amorf nitelikte pişmiş toprak malzeme 
ele geçirilmiştir. 

4. 1. Batı Stoa Bloklarının Düzenlenen Alana Taşınması ve Tasnif Çalışmaları

Batı stoanın doğusunda belirlen tasnif alanına taşınacak bloklar tek tek numaralandırıl-
mıştır. Numaralandırma işleminin tamamlanmasının ardından batı stoanın bloklar taşınma-
dan önceki durumunun rölövesi çizilmiş, hava fotoğrafı ile belgelemenin yanısra her bir blok 
fotoğraflanarak (Resim: 11) katalog bilgileri çıkarılmıştır. 

Belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından numaralandırılan bloklar yapıdaki 
mimari niteliklerine göre belli bir sırayla tasnif alanına kepçe yardımıyla taşınmaya baş-
lanmıştır. Öncelikle yapının en üst yatay taşıyıcı blokları olan geison blokları tasnif alanına 
yerleştirilmiş, sonrasında sırayla triglif-metop blokları, arşitrav blokları ve başlıklar ve en alt 
sırada yer alan yapının dikey taşıyıcı elemanları olan sütunlar yerleştirilmiştir (Resim: 12). 
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Toplamda 60 adet geison bloğu, 40 adet triglif-metop bloğu, 25 adet arşitrav bloğu, 2 adet 
kalp kesitli başlık parçası ve 39 adet sütun tamburu tasnif alanına yerleştirilmiştir. Blokların 
tamamının taşınmasından sonra batı stoanın stylobat seviyesinde orijinal planı tamamen açı-
ğa çıkarılmıştır. 

5. TONOZLU MEZAR BAKIM, ONARIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Anıt mezar ve çevresindeki çalışmalara öncelikle detaylı ot ve bitki temizliği ile başlan-
mış olup yapıda oluşan bozulmalar fotoğraflarla belgelenmiştir. Temizlik çalışmalarının ta-
mamlanmasından sonra derz uygulaması yapılacak olan alanlar belirlenmiştir. Derz uygula-
ması yapılacak olan alanlar ıslatılarak harcın hızlı kuruması engellenmeye çalışılmıştır. Daha 
sonra boşlukların tespit edildiği yerlere harç uygulaması yapılmıştır. Harç uygulamasından 
sonra gün sonunda uygulama yapılan alanlar tekrar ıslatılarak sağlamlaşması sağlanmıştır. 

Güney Nekropol alanında tonozlu mezar çevresinde bulunan diğer mezarların da bakım 
ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Bu mezarların duvarlarında yerinden düşmüş, oynayan, 
dağınık vaziyette bulunan taşlar düzeltilerek harçla yerine konulmuştur (Resim: 13). 

6. GEZİ GÜZERGAHI VE YÜRÜYÜŞ YOLLARI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Euromos Antik Kenti’nde tapınak-tiyatro ile tapınak-tonozlu mezar bağlantısını sağlayan 
toplam uzunluğu yaklaşık 400m. olarak ölçülen iki adet ziyaretçi yürüyüş yolu bulunmaktadır. 

2012 kazı sezonunda yapılan gezi güzergâhı yollarının zamanla toprak ve otlarla kap-
landığı kenar bordür taşlarından bazısının yerlerinden çıktığı yamaç ve engebeli kısımlarda 
kullanılan ahşap direklerin ve onları destekleyen ahşap kütüklerin önemli ölçüde çürüdüğü 
seyir terasının bazı korkuluk direklerinin yerlerinden söküldüğü, alt destek ahşap kolonların 
mukavemetlerini kaybetmesi gibi doğa şartları ve insanların verdiği zararlar nedeniyle bakım 
ve onarımlarının yapılması bir zorunluluk olarak görülmüş ve bu kapsamda Türk Tarih Kuru-
mu projesi çerçevesinde gerekli çalışmalar yapılmıştır. 

7. LABORATUVAR, ARŞİV VE BELGELEME ÇALIŞMALARI

7. 1. Restorasyon Çalışmaları3

Euromos Antik Kenti’nde bir yandan kazı çalışmaları devam ederken bir yandan da res-
torasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu yıl içerisinde yapılan restorasyon ve 
konservasyon çalışmaları, 2020 kazı çalışmalarından gelen eserleri, 2013 yılına ait mezar 
kapaklarını ve 2018 yılına ait urne mezarı kapsamaktadır. 

Çalışma sonucunda toplamda 23 parçanın yerleri tespit edilmiş olup dört adet kapağın 
restorasyon ve konservasyonu tamamlanmıştır. Yapılan uygulamalar fotoğraf ile belgelene-
rek arşive eklenmiştir. 

3  Restorasyon çalışmalarını gerçekleştiren Restoratör-Konservatör Selman Kartal’a teşekkür ederim. 
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2020 Kazı Çalışmalarından Gelen Eserlerin Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları: 
Euromos Antik Kenti kazı çalışmaları devam ederken beraberinde koordineli olarak restoras-
yon çalışmaları da yürütülmüştür. Çalışmalar arazi ve laboratuvar ortamında olmak üzere iki 
alanda gerçekleşmiştir. 

Laboratuvar ortamında gerçekleşen restorasyon çalışmaları kapsamında; Toplamda yedi 
adet envanterlik sikkenin restorasyon ve konservasyonu yapılmıştır. Sikkelerden altı adedi 
bronz alaşımından, bir adedi ise bakır (?) alaşımından olduğu görülmüştür. Öncelikle sik-
keler üzerindeki toprak tabakası temizlenerek korozyonlu yüzey belirgin hale getirilmiştir. 
Ardından korozyonlu yüzeyin temizliğine başlanmıştır. 

Arazi ortamında yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları ise kazı çalışmaları so-
nucunda çıkan mimari öğelere yönelik olmuştur. Yapılan kazı çalışmalarında açığa çıkarılan 
bazı blokların kırılmış, çatlamış ya da ayrılmak üzere olduğu görülmüştür. Bu bloklara ait 
olan parçaların daha fazla tahrip olmaması ve parça kayıplarının yaşanmaması için retoras-
yonu yapılmıştır. Söz konusu parçalar ilk olarak yıkanılıp temizlendikten sonra epoksi ile 
yapıştırılmıştır. 

7. 2. Antropoloji Çalışmaları4

2013-2018 yılları arasında yapılan kazılar sonucu açığa çıkan Euromos insan iskelet ka-
lıntıları 2019 yılında yapılan demografik, patolojik analizler ve antropometrik ölçümlerden 
sonra eksik kalan ölçülemeyen karakter analizi ile birlikte varyasyon çalışmalarına 2020 
yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda varyasyon analiz formu için kaynak taraması ya-
pılmış, uygun yöntemler araştırılmış, varyasyon analiz formu çalışma kataloğuyla birlikte 
hazırlanmış, 2013-2018 yıllarına ait iskeletler depodan çıkarılarak restorasyon laboratuva-
rına getirilmiş ve örnek bir iskelet üzerinde form test edilmiştir. Formun eksik veya yanlış 
olan kısımları düzeltilmiş, üzerinde analiz yapılabilecek iskeletler tespit edilmiştir. 

Toplamda 45 bireyden oluşan 2013-2018 Euromos insan iskelet kalıntılarının birçoğu-
nun korunma durumunun yetersizliği ve 18’inin henüz gelişim aşamasını tamamlayama-
mış bebek ve çocuklardan oluşması dolayısıyla koleksiyondan toplamda ancak 12 birey 
üzerinde varyasyon analizi yapılabilmiştir. Bir de toplu gömü mezardan çıkan kemiklerden 
üzerinde varyasyon analizi yapılabilecek 4 farklı bireye ait iskelet kalıntıları vardır. Söz 
konusu veriler kendi başlarına tutarlı bir bilgi oluşturama yetecek bir değer taşımamakla 
birlikte ileriki yıllarda yapılan kazılarla açığa çıkacak yeni mezarlardan ele geçirilen insan 
kalıntılarıyla birlikte değerlendirildiğinde Euromos toplumunun kendi içindeki akrabalık 
ilişkilerine dair söylenebilecek değerli bilgilerin oluşacağı düşünülmektedir. Ayrıca Euro-
mos topluluğu, civar kentlerde açığa çıkan insan kalıntıları üzerinde yapılan antropolojik 
çalışmalarla birlikte değerlendirildiğinde antik kentler arası akrabalık ve olası göç düzey-
leri anlaşılabilmektedir. 

4  Antropolojik çalışmaları gerçekleştiren Antropolog Nazlı Akbaş’a teşekkür ederim. 
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Sonuç olarak, 2020 yılında Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen Euromos Antik 
Kenti çalışmaları planlandığı şekilde, hiçbir aksama yaşanmadan başarılı bir şekilde so-
nuçlanmıştır. Bu çalışmalar geçmişi binlerce yıl öncesine dayanan bir antik kentin kalıntı-
larının gün ışığına çıkarılması, restore edilerek korunması ve gelecek nesillere aktarılması, 
yayın çalışmaları ile bilim dünyasına katkı sağlaması, yurt içinde ve dışında tanıtıma katkı 
sağlaması, istihdam oluşturması, çalışmaların ve kentin tanıtımı yönündeki çalışmalarla 
ziyaretçi sayısının artırılarak bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması, alternatif turizm 
ve cazibe merkezi oluşturması bakımından son derece büyük bir önem arz etmektedir. 
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Resim 1: Güney sur duvarı kazı noktası (5 No.lu nokta). 
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Resim 2: Keramoplastiklerin ortaya çıktığı kazı alanı. 

Resim 3: Keramoplastik. 

Resim 4: Güney sur duvarı. 
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Resim 5: Tiyatro sahne binası kalıntıları. 

Resim 6: İstiflenen Zeus Tapınağı blokları. 

Resim 7: Tapınak, kuzey düzlükte açığa çıkarılan duvar. 
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Resim 8: Kuzey stoanın arka duvarı. 

Resim 9: İstiflenen kuzey stoa blokları. 
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Resim 10: Mimari eleman fotoğraf ve çizimi. 
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Resim 11: Geison bloku. 

Resim 12: İstiflenen batı stoa blokları. 

Resim 13: Onarım ve sağlamlaştırma sonrası tonoz çatılı anıt mezar kompleksi. 



35

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

PEDASA 2019-2020
Adnan DİLER*

Bekir ÖZER

Hülya BULUT

Şahin GÜMÜŞ

Gökben AYHAN

Zeynep DEMİRCAN AKSOY

N. Seda ERYILMAZ

Serap TOPALOĞLU

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gökçeler Mevkii’nde yer alan Pedasa, Leleg Yarımadası’nda 
Demir Çağ Batı Anadolu halklarından Karların, yazılı belgelerde ataları olarak gösterilen 
Lelegler tarafından kurulmuş yerleşmelerden birisidir1. Pedasa 2019 yılı kazı çalışmalarında 

* Prof. Dr. Adnan DİLER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, Kö-
tekli-Muğla/TÜRKİYE. adnandiler@gmail.com

 Doç. Dr. Bekir ÖZER, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, Kötek-
li-Muğla/TÜRKİYE. bekirozer@mu.edu.tr

 Doç. Dr. Hülya BULUT, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, 
Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. hulyabulut@mu.edu.tr

  Öğr. Gör. Dr. Şahin GÜMÜŞ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 48000, 
Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. sgumus@mu.edu.tr

 Doç. Dr. Gökben AYHAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 48000, 
Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. gokbenayhan@mu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Zeynep DEMİRCAN, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
48000, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. zdemircanaksoy@mu.edu.tr

  Arş. Gör. N. Seda ERYILMAZ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji ABD, 
Muğla/TÜRKİYE. 

 Serap TOPALOĞLU Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yüksek Lisans 
Öğrencisi, 48000, Kötekli-Muğla/TÜRKİYE. seraptopaloglu@mu.edu.tr

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Mü-
dürlüğü adına yürüttüğümüz Pedasa 2019 yılı kazı ve araştırmaları için Bakanlığımız ve Muğla Sıtkı Koçman 
Üniversitesi Rektörlüğü’ne verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederiz. Çalışmalarımız boyunca gösterdik-
leri ilgi ile araştırmalarımıza katkı sağlayan 2019 yılı Bakanlık temsilcimiz Umut Alagöz’e teşekkür borçluyuz. 
2019 - 2020 yılı çalışmalarına büyük destek sağlayan Bodrum Belediye Başkanlığı’na, çalışmalarımıza ikinci 
kez destek veren Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarihi Kurumu’na ve Koç Üniversitesi Suna 
& İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED)’ne teşekkür ederiz. Arkeolog S. Topaloğlu, 
H. Taylan, N. Doğan, B. Akyüz, S. Kazan, S. Salancı, Mimar S. Paşaoğlu, H. Demiralay ve Restoratör S. Şere-
foğlu’na, kazımıza katılan öğrencilerimiz A. D. Akkaya, Ş. Yurdakul, M. O. Şahin, R. Karakoç, İ. Özer, H. Buga 
ve S. A. Koşar’a teşekkür ederiz. 

1 Diler, A., Özer, B., Çakmaklı, D., Türkoğlu, S. 2008. “Pedasa 2007”, 30. KST 3: 267-284. Ankara. ; Diler, 
A. 2010. “Pedasa 2008/2009”, 32. KST 4: 324-341. İstanbul; Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş. 2011. 
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Athena Kutsal Alanı, akropolis, nekropol ve mesken alanlarında kazı, belgeleme ve koru-
ma çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Harita 1). 2020 yılı çalışmaları Bodrum Sualtı Arkeoloji 
Müzesi başkanlığında yürütülmüştür. Bu çalışmalar kapsamında Pedasa teritoryumunda yer 
alan farklı işlevlerdeki yapı gruplarının yayına yönelik belgeleme, alan tanımlama, çevre 
düzenleme çalışmaları yapılmış, devam etmekte olan yüksek lisans ve doktora tez çalışmaları 
çerçevesinde belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. 

ATHENA KUTSAL ALANI TAPINAK TERASI 2019: BATI SONDAJ 2

Hülya BULUT

Büyük teras duvarı ve 2017 yılında batı podyum duvarı önünde yürütülen sondajdaki 
mimari kalıntı ve buluntular, buradaki yapılanma ve ana kaya boşlukları arasında sıkıştırılmış 
olan sunu depozitlerinin kazı ile araştırılması konusunda yönlendirici olmuştu2. Kutsal alan 
batı teras duvarı önünde bu yolla başlatılan çalışmalara 2019 yılında da devam edilmiştir. 

Batı Sondaj I’e bitişik, kuzey-güney eğimli arazide, yüzeydeki taş yığınının kaldırılması-
nın ardından ulaşılan ilk evredeki kalıntılar, Doğu Roma Dönemi mekanlarına aittir (Resim: 
1). Mekanların duvarlarında tapınak bloklarının bir kısmı devşirme olarak kullanılmıştır. 
Mekân 1 olarak adlandırılan doğudaki ilk mekânın doğu duvarı, 2017 yılında ortaya çıka-
rılmıştı; mekânın kuzey duvarının (1 No.lu) aksında, onarımlardan dolayı güneye doğru bir 
kayma olduğu görülmektedir. Mekân 2 olarak tanımlanan batıdaki mekânın doğu duvarı (2 
No.lu duvar), güneydoğu köşede dönüş yaparak şimdilik batı yönde bir bölümü ortaya çıka-
rılan mekânı çevreler. 1.65m.lik bölümü ortaya çıkarılan güney duvarının (3 No.lu duvar) 
ise dolgu taşları altından batıya doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Mekân 2’nin kazısı tamam-
lanmadığı için dönemi konusunda kesin bir fikir ileri sürememekle birlikte ortak kullanılan 
2 No.lu duvarın kuzey duvarının içinde devam etmesi ve Mekân 1’in dayandırılması daha 
erken bir tarihten olduğunu düşündürür. Mekân 2’nin dışında doğuda +258.29m. kodunda bir 
kısmı korunan döşeme ise mekânın dışındaki yürüme zeminine ait olmalıdır. 

Sondajdaki kazı çalışmalarında 1-3. seviyeler arasında, farklı dönemlere ait amorf nitelikteki 
seramikler içeren taş enkazı kaldırılmıştır. 4. seviyeye gelindiğinde kuzey duvarı alt kodundan 
itibaren taş parçaları içeren toprak dolguya ulaşılmış; bu seviyeden itibaren sondajın güney do-
ğusunda, ana kaya kendini göstermiştir. Kuzeydoğu köşede +258.46m. kodunda ana kaya taşın-
dan devşirilen güneybatı yönelişli iki basamak ve önünde birkaç taşı korunan döşemden oluşan 
düzenleme ortaya çıkarılmıştır. Basamağın kazısı sırasında Arkaik ve Klasik Döneme ait pişmiş 

Ö., Eryılmaz, N. S., Çur, M. 2013. “Pedasa 2011-2012”, 35. KST 3: 530-547. Muğla. ; Diler, A., Özer, B., Çur, 
M., Yaman, A. 2014. “Pedasa 2013”, 36. KST 3: 339-360. Gaziantep; Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., 
Oruç, S., Z., Adıgüzel, G., Çur, M. 2015. “Pedasa 2014”, 37. KST 3: 559-580. Erzurum. ; Diler, A., Özer, B., 
Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Yıldız, S., Z. 2019. “Pedasa 2017”, 40. KST 1: 19-42. Çanakkale. Diler, A., 
Özer, B., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Yıldız. 2020. “Pedasa 2018”, 41. KST 1: 35-59. Diyarbakır. 

2  Batı Sondaj 1 kazı ön raporu için bakınız Diler, A., Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş., Adıgüzel, G., Yıldız, S., Z. 
2019. “Pedasa 2017”, 40. KST 1: 23. 



37

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

toprak figürin parçaları ele geçirilmiştir. 5. ve 6. seviyelerde kuzeydoğu köşede anakaya basama-
ğının altından itibaren irili ufaklı taşlardan oluşan ana kaya dolgusu kazılmaya başlanmıştır. 7. 
seviyede kuzeybatı köşede gözlenen kırmızımsı kahverengi oldukça sert yapıdaki toprak içinden, 
üst seviyede olduğu gibi Arkaik ve Klasik Döneme ait pişmiş toprak figürin parçaları gelmeye 
devam etmiştir. 8. seviyedeki dolgu, güneybatıda +257.93m. den itibaren yer yer kaya parçaları 
ve toprakla karışık gri ana kaya kıymıklı bir karaktere sahip olup herhangi bir buluntuya rastlan-
mamıştır. Gri kıymıklı toprak ile batı kesit önünde kırmızımsı kahverengi toprakla karışık taş 
dolgu arasında kalan kısıtlı alandaki nispeten yumuşak toprak içinden gelen buluntular, Arkaik 
Döneme işaret eder. 8. seviyede doğu bölümde oygulu anakaya dibindeki dolgu taşları arasından 
gelen buluntular arasında M.Ö. 7. yüzyıl ortalarına ait bronz pimi ile birlikte bulunan çift diskli 
kemik fibula parçası bulunmaktadır3 (Resim: 2a). 9. seviyede, doğu tarafta üst noktasında küçük 
çaplı bir oygu bulunan ana kaya kütlesinin dibinden gelen seramikler M.Ö. 7. yüzyıl sonu - 6. 
yüzyıla işaret eder. 10. seviyede ise doğudaki toprak karakteri homojenleşmiş ve altından amorf 
seramikler ve balık omurga kemikleri içeren taş dolgunun devam ettiği görülmüştür. Bu seviyeye 
gelindiğinde kısıtlı sondaj alanı giderek ana kaya parçalarının kendini göstermesiyle oldukça da-
ralmıştır. Seviyenin hem batı hem de doğu yarısından gelen seramikler M.Ö. 5. yüzyıl ilk yarısına 
tarihlenen dışı yivli, yuvarlatılmış ağızlı Attika siyah firnisli tabak ağız parçası4 dışında M.Ö. 7. 
-6. yüzyıla işaret etmektedir. 11 ve 12. seviyede amorf seramik parçaları ve hayvan kemikleri 
içeren, koyu kahverengi topraklı taş dolgu devam etmiştir. 12. seviyede, doğu yarıda İonya kasesi 
parçaları, hayvan dişi ve kemik parçaları, M.Ö. 630’lara tarihlenen Güney İonya orta yaban keçisi 
I oinokhoe5 parçasının 10. seviyeden gelen parça ile birleşmesi sondajdaki dolgunun en azından 
10. seviyeden itibaren olan bölümünün tek seferde atılmış olduğunu gösterir. 13-15. seviyelerdeki 
milleşmiş sert toprak karakteri ve içindeki az sayıdaki aşınmış kaba seramik parçası ana kaya 
boşluğundaki son seviyelerde toprağın doğal akıntı sonucu biriktiğini gösterir. 

Sondaj dışında yürütülen kesit ve duvar temizlikleri sırasında kült uygulamalarına işaret 
eden buluntular elde edilmiştir. Doğu Roma mekânının doğu duvarı ile batı podyum duvarı 
arasındaki doğu-batı doğrultulu set duvarının üst taşları arasında bronz kapaklarıyla birlikte 
korunan bir çift göz, kutsal alandaki seremonilerle ilgili kurgulara ilham verecek niteliktedir 
(Resim: 2b). Gözlerin buluntu durumları özenle yerleştirilmiş olduklarını göstermektedir. 
Kapaklarıyla birlikte 3.5cm. uzunluğundaki mermer gözlerin irisi beyaz, gözbebeği mavi 

3 Ölçüler: disk çapı: 3cm. ; kalınlık: 0,3cm. ; korunan uzunluk: 3.1cm. ; bronz pim çapı: 0.2cm. Lindos Athena 
(Blinkenberg, Chr. 1931. Lindos. Fouilles de L’Acropole 1902-1914. I. Les Petits Objets: 90-91, Pl. 9 no. 133-
134), Perakhora (Stubbings, J. M. 1962. “Part Two. Ivories” (Ed) T. J. Dunbabin, Perachora II. Pottery, Ivories, 
Scarabs, and Other Objects from the Votive Deposit of Hera Limenia: 436-437, Pl. 185, no. A181-189), Ephesos 
Artemision gibi (Muss, U. 2008. “Efes Artemisionu’nda Bulunan Fildişi ve Kemik Eserler”. Ed. W. Seipel, Efes 
Artemisionu. Bir Tanrıça’nın Kutsal Mekanı. Viyana Kunsthistorisches Museum Sergi Kataloğu: 245, Kat. No: 
140) Ege dünyasının belli başlı kutsal alanlarında örnekleri yayınlanan fildişi/kemik fibulalardan Pedasa Athena 
Kutsal Alanı’ndan yayınlanan bir başka fibula için bakınız Bulut, H. 2019. Pedasa Athena Kutsal Alanı: Fenike 
Kökenli Kemik Oymalar ve Yakın Doğu Bağlantıları Üzerine Bazı Görüşler, PHASELİS V, 103-104, Fig. 103. 

4  Boardman, J. (1958/1959). Old Smyrna: The Attic Pottery, BSA 53/54, 179, no. 199, Fig. 13. 
5  Benzer örnek için Cook, R. M. - Dupont, P. 2003. East Greek Pottery: 37, Fig. 8. 6. 
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camdan; göz pınarları ise bronzdan yapılmıştır. Antik Dönem bronz işçiliğinin titiz tekniğini 
yansıtan gözler, anatomik adaklardan biri değilse6, Athena Pedasis’in M.Ö. 5. yüzyıldaki kült 
heykeline ait olmalıdır7. 

Sondajdaki ilk sonuçları özetlemek gerekirse; erken seviyelerinden gelen buluntular, ku-
zeydoğu köşede basamaklı düzenleme ve tapınak batı podyum duvarının batısında üzerinde 
düzensiz oygular bulunan kayalık, M.Ö. 7. -6 yüzyıllarda kutsal alan uygulamalarına hiz-
met eden alanın uzantısıdır. Kutsal alandaki kaya formasyonu boşlukları, sondaj yakınından 
getirilen pişmiş toprak figürin parçaları, aşınmış seramik ve hayvan kemikleri ihtiva eden 
kırmızımsı kahverengi toprak ve gri ana kaya kıymıklı toprak ile doldurulmuştur. Ana kaya 
dolgusunun atım tarihini de veren Attika siyah firnisli tabak parçası, M.Ö. 5. yüzyıl ilk ya-
rısına kadar bu bölümün açıkta olduğuna ve çeşitli amaçla kullanıldığına işaret eder. Sınırlı 
sondaj alanı M.Ö. 5. yüzyıl tabakalanması ile ilgili verilere ulaşılmasını engellemiştir. Ancak 
Mekân 2’nin doğusunda +258.29m. seviyesindeki döşeme, ana kaya boşluklarının doldurul-
ması sonrasındaki ilk faaliyetlerden birine işaret ediyor olmalıdır. Klasik Dönemde yapılan 
düzenlenmelerin ardından, Doğu Roma Dönemi mekânlarına ev sahipliği yapmıştır. 

AKROPOLİS AŞAĞI ŞEHİR SONDAJLARI

Bekir ÖZER

2007 yılından itibaren Pedasa Arkaik Dönem merkez yerleşimini (Akropol ve güney ya-
maçları) kuşatan sur duvarları ve kuleler Pedasa kazılarının ağırlıklı çalışma yerlerinden biri 
olmuştur. Özellikle son yıllarda yürütülen kazı çalışmaları sonucunda, Bastion 1 ile Kule 5 ve 
kuzey güney doğrultulu merdivenli antik yol ortaya çıkarılmıştır. Merdivenli sokağın M.Ö. 4. 
yüzyıl başlarında üzerine kule inşa edilerek işlevine son verildiği, gerçekleştirilen kazılarla 
anlaşılmıştı. Kule 5 ve çevresindeki kazılarda ortaya çıkarılan buluntuların kronolojik sürek-
liliğine bakıldığında, M.Ö. 11. yüzyıldan, Klasik Dönem sonlarına kadarki süreçlerle alanda 
yerleşik yapı/konutlarla ilişkili oldukları görülmektedir. Özellikle M.Ö. 6. yüzyıl ve M.Ö. 5. 
yüzyıl sonu 4. yüzyıl başında, buluntu sayısında dikkati çeken bir yoğunluk olduğu gözlenir. 

Bugüne kadar Pedasa Akropolisi güney yamaçta, sur ve kuleler üzerinde yapılan sondaj 
kazıları dışında, dış surlarla kuşatılmış alanın stratigrafisinin nasıl olduğu ve ana topraktan 
itibaren kullanım sürekliliğini görmeye dönük ilk kez kazı çalışması gerçekleştirilmemiştir. 

Sondaj I: Doğu-batı aksında uzanan Leleg tarzı duvar işçiliğiyle dikkat çeken anıtsal 
teras yapısının hemen önünde kuzey kenarı teras duvarı ile sınırlanan 2.5m.x5m. ölçüsünde 
bir alan kazılmış ve yüzey toprağının 0.20m. -0.50m. altında, güneye doğru kod kaybederek 
devam eden  kolay kazılabilen ana kaya ortaya çıkarılmıştır. Açmanın orta bölümünde ise 
kuzey-güney doğrultulu 2.00m.x0.53m. ölçülerinde bir alanı kapsayan döşeme taşları ile kar-

6 Servi, K. 2011. The Acropolis. The Acropolis Museum: 109. 
7 Pedasa örnekleri, gözlerin anatomik detayları ve yapım tekniğini göstermesi açısından ayrıca önemlidir. Dünya mü-

zelerine dağılan bazı örnekler için bakınız Picón, C. A., Milleker, E. J., Mertens, J. R., Recent Acquisitions: A Selec-
tion 1990–1991: Greek and Roman Art, BMA 49. 2 8; Mattusch, C. C. 1997. The Victorious Youth: 33, Fig. 27. 
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şılaşılmıştır (Resim: 3). Bu düzenlemenin, hareketli olan bu alanda belli bir düzlem yaratmak 
amacıyla yapıldığı anlaşılmaktadır. Döşeme taşlarının batısında kil ve ana kaya parçaları 
ile oluşturulmuş düzlem, döşeme taşları ile birlikte bir mekân veya açık alanda yaratılmak 
istenen gezinme alanını tanımlamaktadır. Çalışmalarda ana kaya yüzeyine kadar Doğu Roma 
Dönemine ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. Ayrıca, Arkaik ve Klasik Döneme ait az 
sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Sondaj I’in kazıldığı alanda, yüzeyin hemen altında 
döşeme ve ana kaya yüzey ile karşılaşılmış olması bu bölgede kültür toprağı kalınlığının 
oldukça sığ olduğunu göstermiştir. Kazılan alan, hemen kuzeydeki anıtsal teras duvarı ve 
batıdaki kuzey güney doğrultulu merdivenli sokak ile birlikte düşünüldüğünde, doğu batı 
doğrultulu bir sokak ya da geçiş koridorunun olması beklenebilecek bir yerdir. 

Sondaj II: Aşağı Şehir Sondaj I alanına 4.5m. uzaklıkta, teras duvarının 9.5m. güneyinde, 
kuzey-güney doğrultulu 2m.x5m.lik bir alan sondaj yeri olarak seçilmiştir. Bu alan güneye 
doğru kod kaybederek devam eden bir doğal yüzeye sahiptir. Açmanın kuzey kenarında yü-
zey toprağının hemen altında doğu-batı doğrultulu bir duvarın ortaya çıkarılması ve olası 
mekânı tüm yönlerden kuşatan duvarların açılmasına dönük yapılan çalışma ile, açmanın 
ölçüleri, kuzey-güney doğrultulu olarak 6.50m.x5.00m. boyutlarına ulaşmıştır (Resim: 4). 
Aynı duvarın (1 No.lu) doğusunda gerçekleştirilen derinleşme çalışmasında ise duvar bo-
yunca uzanan, bilinçli olarak yerleştirilmiş taşlar ile yapılmış, üst seviyeleri tahrip olmuş, 
döşeme izlenimi veren mimari düzenleme ile karşılaşılmıştır. Bu düzenleme ana kaya üzerine 
kadar devam eder ve güneyden kuzeye doğru yükselen bir yapıdadır. Tahrip olan kısımlarda 
gerçekleştirilen çalışmalarda, az sayıda, Erken Demir Çağı sonları ve Erken Arkaik Döneme 
ait buluntular ele geçirilmiştir. 

1-4 No.lu duvarlarla sınırlanan mekân, kısa kenarlarda 2.13m. -2.17m. uzun kenarda ise 
4.49m. ölçülerine sahiptir. Mekân içerisinde gerçekleştirilen kazı çalışmasında, kuzeybatı 
köşede, kuzey- güney doğrultulu olarak yapılmış 1.60m.x1.40m. ölçülerindeki  platform dü-
zenlemesi ile karşılaşılmıştır. Sınırları tek yüzlü örülmüş taşlar ile tanımlanan bu düzenleme, 
güneyde ortaya çıkarılan taban düzleminden 0.15m. -0.18m. üst kodda yer alır. Mekânın orta 
bölümünde ortaya çıkarılan ocak ise 1.25m.x0.79m. ölçülerindedir. 

Mekân içerisinde yapılan derinleşmede, 4 No.lu duvarın taşlarının altında -taşları devam 
eden ve yaklaşık aynı kodda korunmuş -3.37m. uzunluğundaki kısmı ortaya çıkarılmış olan 
bir duvar düzenlemesi/seki ile karşılaşılmıştır ki, bu 4 No.lu duvardan 0.27m. ile 0.35m. 
arasında değişen ölçülerde mekân içerisine uzanır. 3 No.lu duvarın ise taşları bu mimari 
düzenleme üzerinden- burada son taşların mimari düzenlemenin bir parçası mı ya da 3 No.lu 
duvarın taşları mı olduğu tartışmalıdır - 4 No.lu duvara yaslanır. Mekânı batıdan sınırlandıran 
3 No.lu duvar, mekân içerisine taşan düz plaka taşlar üzerinden yükselir. 1 No.lu duvara pa-
ralel uzanan 5 No.lu duvarın batı kenarı doğu kenarından daha iyi izlenebilmektedir. Duvarın 
ortaya çıkarıldığı kodlar aynı zamanda mekânın taban düzlem seviyesini de tanımlar. Taban 
düzlemi ile ilişkili buluntuların oldukça küçük boyutlu korundukları ve tanımlanabilenlerin 
oldukça az sayıda ele geçtiği görülür. 1 No.lu duvar batı kenarında, çok sayıda kenarı kesile-
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rek düzeltilmiş Pithos parçası bulunmuştur. Bu buluntular, mekânın henüz anlayamadığımız, 
kullanım amacına dönük bir veri olmalıdır. Ocağın hemen güneyinde; 2 ve 5 No.lu duvarların 
köşe yaptığı yerde ise bir tahrip alanı saptanmıştır. Derinleşmede ana kaya ile karşılaşılmış 
ve kazı çalışması tamamlanmıştır. 

Sondaj II kazılarından elde edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: Aşağı Şehir güney dış 
sur içindeki bu alanda en az 3 yapı evresi vardır. Bunlardan, ilk yapım evresi ile ilişkili olan 
5 No.lu duvar, son yapı evresinde taban düzenlemesinin bir parçası olarak kullanılmıştır. 4 
No.lu duvar ise muhtemelen bu duvarla birlikte aynı yapıya ait kullanılmış olabilir. 1-3 No.lu 
duvarlar ortaya çıkarılan mekânın sınırlarını tanımlar ve alandaki son kullanım evresi ile iliş-
kilidirler. Doğu-batı doğrultulu uzanan 4 No.lu duvarın açma sınırları dışında devam ediyor 
olması, ortaya çıkarılan kalıntının çok odalı bir yapının mekânlarından sadece biri olduğuna 
ya da ortak duvarlara sahip farklı mülkiyetlere tanıklık ettiği söylenebilir. Mimari düzenle-
me, topografyaya bağlı bir yapılaşma ve plan şemasının tercih edildiğini göstermektedir. Ka-
zılar sırasında ortaya çıkarılan buluntular, yapılaşma faaliyetlerinin Erken Demir Çağı sonla-
rında başladığını, M.Ö. 7. yüzyıl boyunca kullanıldıklarını ve M.Ö. 6. yüzyıl başlarına kadar 
işlevini sürdürdüğü yönündedir. Pedasa kazılarında daha önce kazısı yapılan Arkaik Dönem 
ve öncesine tarihlenen mekânlarda herhangi bir ocak düzenlemesi ile karşılaşılmamıştır. Bu 
yeni veri, M.Ö. 7. ve 6. yüzyıl yapılarında ocak düzenlemeleri ve platform düzenlemelerinin 
bulunabileceğine işaret etmektedir. Alandaki yapılaşma süreci içerinde en erken evre kulla-
nımına işaret eden duvar 5’in diğer duvarlarla aynı kodlarda ortaya çıkarılmış olması, farklı 
dönemlerde yapılaşmanın doğal yüzey kodundan başladığına işaret eder ki, dikey stratigrafi 
bakımından kazılan alanın beklenen sonuçları vermediğini gösterir. Ortaya çıkarılan mekâ-
nın kullanım amacı için ise, konut amaçlı kullanımdan söz edebiliriz. 

Sondaj III: I ve II. sondajlarda yürütülen kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra yakın 
topografik özellik gösteren ve yaklaşık aynı doğrultuda, bu defa merdivenli sokağın batı-
sında bir yer kazı alanı olarak seçilmiş ve 2m.x4m. ölçülerindeki bir alanda kazı çalışması 
yapılmıştır. Çalışmalar sırasında yüzey toprağının hemen altında kuzey-güney doğrultulu 
bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar, güney yönde doğu-batı doğrultulu uzanan, açma 
içerisindeki uzunluğu 2.51m. olarak ölçülen ve alanın muhtemel geç dönem kullanımları 
ile ilişkili tek yüzlü inşa edilmiş olan bir duvar tarafından tahrip edilmiştir. Açma ortasında 
kuzey uzantısı tahrip olmuş, kuzey-güney doğrultulu başka bir duvar ile ise karşılaşılmıştır. 
Bu duvarı kesen ve tahrip eden kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu, büyük oranda tahrip edil-
diği görülen başka bir duvar açmanın kuzeybatı bölümünde ortaya çıkarılmıştır. Açmanın bu 
bölümünde yapılan derinleşmede kuzeyden güneye kod kaybederek devam eden ana kaya 
yüzeyi ortaya çıkarılmıştır. Duvarların üzeri ve çevresinde gerçekleştirilen kazı çalışmaların-
da, genellikle monokrom gövde parçalarından oluşan az sayıda buluntu ile karşılaşılmıştır. 
Buluntular arasında Geç Antik ve Doğu Roma Dönemi ile ilişkili parçalar olduğu da vardır. 
Duvarların işçiliği ve kullanılan malzeme, Pedasa kazılarında daha önceki yıllarda belgelen-
miş Doğu Roma Dönemi yapılarının duvar işçilikleri ile paralellik göstermez. Bu duvarlar 
Klasik ve Arkaik Dönem yapılaşmalarının izleri olarak görülebilir. 
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Açmanın güney kenarında geç dönemlere ait olduğunu söyleyebileceğimiz doğu-batı 
doğrultulu duvarın hemen kenarında derinleşildi. Burada, köşe yapan  iki duvarın az bir bölü-
mü ile karşılaşıldı. Bir yapının kuzeydoğu köşesi ile ilişkili bu duvarların sınırladığı mekânın 
içerisinde gerçekleştirilen kazı sonucunda, Erken Demir Çağı sonlarına ait seramikler ele ge-
çirilmiştir. Söz konusu yapının doğusunda, açmanın güneydoğu köşesinde kuzey-güney doğ-
rultulu bir duvarın batı kenarı ile karşılaşıldı. Bu duvar ile batıdaki mekân arasında 0.66m. 
genişliğinde bir boşluk bulunmaktadır. Sondaj III’te gerçekleştirilen çalışmalar, muhtemelen 
bir peristasis ile birbirinden ayrılmış, doğu- batı doğrultusunda yan yana sıralanmış güneye 
dönük olarak inşa edilmiş yapı dizgelerinin varlığına işaret etmektedir (Resim: 5). 

2019 yılı Akropolis aşağı şehir sondajları Pedasa yerleşiminin bu bölümünün Arkaik Dö-
nem içerisinde yoğun olarak iskân edildiğini gösteren veriler sunmuştur. Yüzey toprağının 
hemen altında M.Ö. 7. yüzyıl yapıları ile karşılaşılması ve daha önceki yıllarda sur duvarı 
ve kuleler üzerinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarından ele edilen buluntular, Akropolis gü-
ney yamaçlarının M.Ö. 7. yüzyılda yoğun bir mimari dokuya sahip olduğunu gösterir. Veri-
ler, M.Ö. 7. yüzyıl ortalarına doğru Akropolis güney yamacının zaman zaman ortak duvarlı, 
zaman zaman peristasislerle ayrılmış muhtemel konutlara ve farklı işlevlere sahip yapılara 
ev sahipliği yapmıştır. Bu yapıların, araziye belli bir düzen dahilinde ve alanın en rasyonel 
kullanılması gözetilerek yerleştirildiği görülmüştür. İlginç olan, daha geç kültür tabakala-
rının oldukça zayıf olması ya da bulunmamasıdır. Oysa, yüzey verileri ve kazı bulguları 
Pedasa’nın bu bölgesinde Klasik Döneme ait dikkat çeken buluntu yoğunluğuna işaret eder. 
Bölgede son yüzyıllarda gerçekleştirilen arazi kullanımları Klasik ve Doğu Roma dönemle-
ri verilerinin azlığını açıklayabilir. Bundan sonraki kazı ve araştırmaların, ortaya çıkarılan 
mekânların ait oldukları yapıların plan şeması, kullanım sürekliliği ve işlevine dönük olarak 
yürütülmesi gerekmektedir. 2019 yılı kazı verilerinin Pedasa’da daha önceki yıllarda ortaya 
çıkarılan verilerle, özellikle Gökçeler Mevkii kazıları ile bir arada değerlendirilmesi, Pedasa 
merkez yerleşiminin M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllardaki yayılım alanının tanımlanmasını sağlar. Bu 
veriler Akropolis güney yamaçları ve güney yöndeki karşı yamaçların yoğun iskân gördü-
ğünü de kanıtlamaktadır. Ayrıca, taşınabilir materyal kültürünü oluşturan bulguların kendini 
tekrar eden niteliği, Arkaik kültürün bileşenlerini de anlamamızda yönlendirici olmaktadır. 

SANDIK MEZAR ÇALIŞMALARI 2019

Adnan DİLER, Serap TOPALOĞLU

Altar Tepesi Güneyi, Nekropol ve Mesken Alanı, Sandık Mezarlar

Pedasa nekropol araştırmalarında bugüne dek tümülüs ve platform mezarlar konusunda 
kesintisiz çalışmalar yapılmış ve önemli sonuçlara ulaşılmıştır. Buna karşın hakkında en az 
bilgi sahibi olduğumuz mezarların başında sandık mezarlar gelmektedir. Altar Tepesi’nin 
yaklaşık 100m. güneydoğusundaki Sivriçam Tepesi’nde sandık mezarların yoğunlaştığı 
nekropolis alanı ve güneydeki hamasa duvarının 30m. kuzeyinde konumlanan alanda bu ek-
sikliği giderme amacıyla çalışılmıştır. 
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SM1 No.lu mezar, içten 1.90m.x0.60m. kapak bloğuyla korunmuştur (0.90m. -1.00m.) ve 
dört yüzü içten sıvalıdır. Mezar duvarı içinde tuğla kırıkları da bulunan yer yer 2cm. kalınlığa 
ulaşan sıva ile kaplıdır. SM1 No.lu mezarın yanında -koruma sorunları nedeniyle- kazısını 
yapmadığımız, aynı özelliklerde beşinci bir sandık mezar daha tespit edilmiştir. İçten 2.51m.
x0.60m. ölçülerindeki SM2 No.lu mezar SM1 ile ortak duvara sahiptir. Mezar kuzey duvarı 
dışında korunmuştur. 0.25m.x0.30m. kalınlığında ve iç yüzde kaba bir işçilik gösteren tek 
sıra taşlarla inşa edilen güney duvarının ise onun yanındaki mezarla sınırlandırıldığı görül-
müştür. SM2’nin 0.70m. derinliğinde doğu duvarı önünde kaçak kazı müdahaleleri ile mezar 
tabanı üzerine dağılmış olan inhumasyon bir gömüye ait iskelet parçaları belgelenmiştir. SM1 
ve SM2’yi güneyden sınırlayan duvarların önünde, bu duvardan faydalanarak inşa edilmiş 
SM3 mezarı 0.75m. yüksekliğindedir ve 0.15-0.25m. kalınlığında kapak bloğuna sahiptir. 
Mezar tabanı üzerine bilinçli olarak yerleştirilmiş ancak ne amaçla konulduğu anlaşılamayan 
dört adet taş saptanmıştır8. SM4 No.lu mezar 0.60m.x2.03m. ölçülerindedir. Bu mezarın iyi 
işçilik gösteren her iki yan duvarını oluşturan duvar kalınlığı 0.50m.dir. Ancak; diğerlerinden 
farklı olarak doğu duvarının en üst sırada korunan taşları devşirme malzemeden yapılmıştır. 
SM4’ün güney duvarında biri mezar tabanında, diğeri ise onun yaklaşık 0.10m. yukarısında 
korunmuş, koridor şeklinde yapılmış sandık mezarın güneyden de bir duvarla sınırladığını 
düşündüren iki blok belirlenmiştir. 

Yürütülen kazı çalışmaları sonucu, 4m.x6m.lik bir alan temizlenmiş ve doğu-batı aksında 
birbirine paralel üç mezar ve güney tarafta bu mezarlara dik uzanan bir sandık mezar ile top-
lam dört mezar belgelenmiştir (Resim: 6). Buradaki sandık mezarlar harç ile tutturulan orta 
boy düzgün kesme blok taşlarla inşa edilmiş ve büyük plaka taş ile kapatılmıştır. Örneklerden 
sadece SM1’de kapak taşı in-situ  olarak yerinde korunmuştur. Birbirine paralel yan yana 3 
mezar (SM1, SM2, SM4) kompleksinin kuzey dış duvarı büyük ölçüde tahrip olmuştur. Pe-
dasa’da bugüne kadar görülmemiş bir uygulama, bu mezarların iç duvar yüzeylerinin sıva ile 
kaplanmış olmasıdır. Sandık mezarlar dışında, 1 No.lu mezarın güneydoğu köşesinden başla-
yarak doğuya doğru devam eden bir duvarın 2m.lik bir kısmı açığa çıkarılmıştır ki, herhangi 
bir yapı ile bağlantısı saptanamayan bu duvar, olasılıkla aile mezarlığını sınırlamaktadır. Me-
zarlar, ele geçirilen seramik parçaları ışığında, Hellenistik Döneme tarihlendirilmektedir ki, 
Pedasa nekropolisi geç dönem sandık mezar geleneğini temsil etmesi açısından önem taşırlar. 
Bu tarih, Pedasis topraklarının Maussollos sonrası Halikarnassos kentine bağlandığı döneme 
işaret etmektedir. 

SM4 No.lu mezarın doğusunda hem mezarın dış duvarını görmek hem de alanda başka 
bir mezar olup olmadığını anlamak için 1.30m.x2.00m. ölçülerinde bir sondaj çalışması ger-
çekleştirilmiştir (Resim: 7a). Yüzey toprağı üzerinden 1m. kadar aşağı inildiğinde mezarın 

8 Uygulama, Damlıboğaz kaya oygusu Geometrik Dönem oda mezarlarında gördüğümüz ölülerin baş altına konul-
muş taş yastıkları anımsatsa da iki sıra halinde ve kalınlığının 0.50 m’yi bulması mezarın korunmuş kısa kenarının 
alt bölümüne mi ait olduğu sorusunu akla getirmektedir. Diler, A. 2001. “Damlıboğaz/Hydai Araştırmaları-2000”, 
19. AST 1: 225-236. Ankara; Diler, A. 2009. “Tombs and Burials in Damlıboğaz (Hydai) and Pedasa: Preliminary 
Report in the Light of Surface Investigations an Excavation”, Rumscheid, F. (ed.), Die Karer und die Anderen- 
Internationales Koloqium an der Freien Universität Berlin, 13. Bis- 15 Oktober 2005: 359-376. 
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dış duvarının temel seviyesine ulaşılmıştır. Çalışma sonucu burada mezar dış duvarının arka-
da bir duvara dayandırıldığı görülmüştür. Açığa çıkarılan dış duvar, harçlı devşirme malze-
meden oluşmuştur. Bu uygulama sadece mezar için değil, mezar kompleksinin bütün duvar-
ları için de söz konusudur. Burada dış duvarda ilgimizi çeken yüksekliği 0.20m.x0.24m. olan 
düzgün taşların kullanılmış olmasıdır. SM4 No.lu mezarın doğu duvarıyla arkadan birleşen 
duvarın bugün korunan yüksekliği 1m.dir. Eğrisel bir hatla doğuya doğru döndürülen duvar, 
küçük moloz taşlardan kuru duvar tekniğinde oluşturulmuştur (Resim: 7b). 0.65m.x0.60m. 
kalınlığındaki doğuya doğru yaklaşık 2m. uzunluğunda devam eden bölümü kazıyla açığa 
çıkarılan bu duvarın işlevi anlaşılamamıştır; ancak duvarla birleşen köşesinden görüldüğü 
kadarıyla belki SM2 ve SM4 No.lu mezarların arkasındaki duvar ile aynı işlevdedir yani 
mezarı arkadan sınırlamaktadır. 

Yoğun seramik malzeme ile karşılaşılan açmada (Resim: 7c) sadece üç dolgu katmanı 
vardır. Bunlardan 3. katman, amphora kulp ve kaideleri, çatı kiremit (Resim: 7d) ve Pithos 
parçaları, taş havan ve M.Ö. 325-330 tarihlenen glazürlü tabak parçalarından9 oluşan yoğun 
seramik artığı içermektedir. Sondajda ele geçen çok sayıdaki Hellenistik Dönem amphora 
parçaları eski Pedasa arazilerinin synokismos sonrası ticari bağlantıları için önemlidir. Pe-
dasa’da ele geçirilen Knidos ve Samos ticari amphoralara ait diplerin içi dolu, tutamak şek-
linde, konik ve üçgen profilli, bazılarının altı oyuk, hamuru mikalı az fırınlanmış bazılarının 
ise düz bırakılmıştır (Resim: 7e). Knidos amphora kaidelerinde tarihleyici unsur olan plastik 
halkanın eklenmesi Pedasa örneklerinde de görülmektedir10. Pedasa kaide dip örnekleri de 
M.Ö. 3. yüzyıl başındandır11. Κρέον Τος yazan mühürde, Κρέων Παυσανίας adıyla tanınan 
üretici Kreon’un damgası yer alır12 (Resim: 7f). Üreticinin bu mührü, Rodos, Lindos, Atina, 
Bergama, Kıbrıs, Istros, Tanais, Olbia, İskenderiye, Kudüs ve Ephesos’ta13 bulunmuştur. G. 
Finkielsztejn’e göre mührün tarihi M.Ö. 233-220’dir14. Açığa çıkarılan sandık mezarlar Altar 
Tepesi’nin güneyindeki nekropol M.Ö. 4. yüzyıldan M.Ö. 2. yüzyıla kadar aynı zamanda 
sivil yapılar için de kullanıldığını göstermektedir. 

9  Rotroff, I. S. 1997. Hellenistic Pottery Athenian and Imported Wheelmade Table Ware and Related Material, 
The Athenian Agora, Vol XXIX, Part I-II, 144. 

10  Knidos amphora dipleri bilezik halkalı kısa dip formuyla M.Ö. 3. yüzyılın başına tarihlenir. Şenol, C. G. 2006. 
Klasik ve Helenistik Dönem’de Mühürlü Amphora Üreten Merkezler ve Mühürleme Sistemleri: 70. 

11  Monsieur, P., Overlaet, B., Jasim, S. A. , Yousif, E., Haerinck, E. 2013. “Rhodian amphora stamps found in 
Mleiha (Sharjah, UAE): Old and recent finds”, AAE 24, 2: 211, fig. 4. 

12  Monsieur, P., Overlaet, B., Jasim, S. A., Yousif, E., Haerinck, E. 2013. “Rhodian amphora stamps found in Mle-
iha (Sharjah, UAE): Old and recent finds”, AAE 24, 2: 212; Mitsopoulos- Leon. V., Lang-Auinger, C. . 2007. 
“Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos 2. Teil. Funde klassischer bis römischer Zeit”, FiE 9, 2, 3: 40. 

13  Mitsopoulos-Leon, V., Lang-Auinger, C. 2007. “Die Basilika am Staatsmarkt in Ephesos 2. Teil. Funde klassis-
cher bis römischer Zeit”, FiE 9, 2, 3: 40. 

14 Monsieur, P., Overlaet, B., Jasim, S. A., Yousif, E., Haerinck, E. 2013. “Rhodian amphora stamps found in 
Mleiha (Sharjah, UAE): Old and recent finds”, AAE 24, 2: 211, fig. 4. 
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Hasankaya Sandık Mezarlar

Pedasa sandık mezar geleneği ile ilgili bir diğer önemli bir kazı alanı ise Athena Tapına-
ğı’nın güneyindeki Hasankayası ve çevresindeki nekropol alanıdır. Bu alandaki sandık me-
zarların kapak blokları erozyon nedeniyle bugünkü yürüme tabanının 0.30m. -0.20m. altında 
kalmıştır. Çalışma sırasında alanda dört adet sandık mezar bulunmuştur (Resim: 8). Daha iyi 
işçilik gösteren ve üçü kuzey-güney aksındaki mezarların kuzeyinde yer alan örnekte devşir-
me malzemeye yer verilmiştir. 

HSM1 No.lu sandık mezar içten 1.90m. uzunluğunda 0.60m. -0.70m. genişliğindedir. 
Mezarın ana kaya ile birleştirilmiş kuzey kenarı yan yana iki devşirme bloktan oluşturulmuş-
tur. Bloklar yakındaki anıtsal bir yapıdan; olasılıkla Athena Kutsal Alanı’ndan taşınmıştır. 
Mezarın iç yüzü diğerlerine göre özensizdir. Kapak blokları diğer mezarlar ile aynı ölçüde-
dir. HSM2 No.lu sandık mezar, batı yarısı üzerindeki kapak bloklarının alınması dışında iyi 
korunmuştur. Mezar içten 0.90m.x0.30m.x0.90m. ölçülerindedir. Mezarın kuzey kısa kenarı 
0.80m. yüksekliğinde ve mezar yüksekliğine ulaşan tek parça iri kaba bloktan inşa edilmiştir. 
Batı kısa duvarı ise mezar iç genişliğini kapatacak kadar geniş bir tek bloktan oluşmuş-
tur. 2 No.lu mezarın genişliği 0.60m., uzunlukları ise 1m. den fazla sal taşı bloklardan inşa 
edilmiştir. Kapak bloklarının plaka şeklinde üst üste birden çok parçadan oluşması platform 
mezar dolgusunu hatırlatmaktadır. HSM3 No.lu mezar HSM2 No.lu mezar ile yapım tek-
niği açısından aynıdır. Mezarların duvarları büyük ölçüde arası küçük taşlarla doldurulmuş 
bloklardan oluşturulmuştur. Mezarın yüksekliği 0.90m.dir. HSM3 No.lu mezarın 3m. kadar 
güneydoğusunda kaçak kazı ile tahrip edilen HSM4 No.lu sandık mezarın üst kapak blokları 
açılmış; 0.65m. derinliğinde ana kaya tabanında sertleşmiş bir zemine ulaşılmıştır. Mezarın 
bütün blok taşları doğal ana kaya üzerine inşa edilmiştir. Mezar içesinde az sayıda monokrom 
seramik parçaları bulunmuştur. Mezarın kuzeydoğu köşesine yakın yerde in-situ  buluntu 
olarak ele geçirilen M.Ö. 2. yüzyıl unguentarium, mezarın kullanım tarihi için bilgi ver-
mektedir15. Pedasa gömme gelenekleri göz önüne alındığında soyulmuş olan bu örneklerin 
yanında  başka mezarların olabileceği de düşünülmektedir. 

DROMOS KAZI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Şahin GÜMÜŞ, Ali Diren AKKAYA, Nurhilal DOĞAN

Pedasa nekropolünde yer alan taş tümülüslerin dromos kullanım ve inşa tekniklerinin 
araştırılmasına devam edilmiştir. 2019 yılında Ilıcakaya oda mezarın platform mezarla birleş-
tiği giriş yönü, T20 olarak kodlanan doğudaki Sarıkaya üzerindeki tümülüsün dromosunun 
içi ve önü, ayrıca 2018 yılında kazısı tamamlanan T79 tümülüsünün dromosunun önünde ve 
batı yöndeki taş dolgusunda kazı ve temizlik çalışması yapılmıştır. 

15  İğ formlu olan unguentarium dışa taşkın dudaklıdır. Gövdeye doğru daralan boyundan yumurta şeklinde gövde-
ye geçmekte ve gövdeden kaideye doğru daralmaktadır. Kaidede küçük kırıklar vardır. 
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Ilıcakaya Oda Mezar

Dromos üzerine güney duvarından düşen birkaç blok kaldırılmış ve dromosun iç 
dolgusuyla birlikte platform mezarla birleştiği bölge temizlenmiştir (Resim: 9). Dromosun 
oda bağlantısı ve giriş büyük bloklarla kapatılmış, ortadaki boşluk ise moloz daha küçük 
taşlardan oluşturulmuştur. Çalışma sonucu, dromos önünde yer alan platform mezarın batı 
duvarının dromos girişini tamamen kapattığı görülmüştür. 2018 yılı raporlarında belirtildiği 
gibi platform mezarın oda mezardan daha sonra yapıldığı böylece kesinlik kazanmıştır. Dro-
mos önünde tespit edilen lahit parçası ise mezarın daha önceden soyulduğunu ve lahitlerin 
parçalandığını göstermiştir. Mezar odası içinde lahitler ve gömülerin duruş pozisyonu anla-
şılmasına yönelik bir temizlik çalışması yapılmış ve bunun sonucunda lahitlerin ana kaya 
üzerine oturtulduğu, birkaç bölümde ise sıkıştırılmış toprakla desteklendiği anlaşılmıştır. Ku-
zeydeki lahit içinde elen geçirilen kaburga kemikleri ile kaval kemiklerine ait olabilecek bazı 
parçaların duruş pozisyonu, kısa olan kuzeydeki lahit içine yapılmış gömü hakkında bilgi 
vermektedir; ceset dizlerinden kırılarak gömülmüştür16. 

T20 Tümülüsü 

Dromosun önünde yer alan yoğun taş dolgu dromos girişinin korunmuş olabileceği-
ni düşündürdüğünden ve dromos önü ve iç dolgusunun kazısına başlanmıştır. Dromosun 
önünde ana kaya düzleminden itibaren 0.50m. -0.70m. yüksekliğindeki dolgu kaldırılmıştır 
(Resim: 10). Dromosu ilk sırada ve üçüncü sırada kapatan blokların krepis duvarı ile aynı 
aksta yerleştirildiği görülmüştür. Dromos içinde yapılan çalışmada ise düzenli bir taş dolgu 
ile karşılaşılmamıştır. Dromos çalışmalarımızın bir diğer hedefi de kült ya da gömme gele-
neklerine ait bulguların elde edilmesidir. Dromosun önünde ana kaya üzerinde oldukça sıkı 
toprak dolgu arasında ele geçirilen seramik parçaları ilk aşamada dromos önünde sunu ya-
pıldığını akla getirse de birkaç farklı kaba ait parçaların dağınık ve temel seviyesindeki ta-
şın altındaki konumları, mezarın antik çağda soyulmuş olabileceğini düşündürmektedir17. 

T79 Tümülüsü

2018 yılı kazı sezonunda Pedasa teritoryumunun en batısında yer alan tümülüsün mezar 
odası ve dromos bölümü kazılmış ve önemli sonuçlar elde dilmişti. 2019 yılı çalışmalarında, 
tümülüsün mezar odası ile krepis duvarı arasında bağlantının görülmesi ve inşa tekniğinin 
anlaşılmasına yönelik kazı ve temizlik çalışmasına başlanmıştır. Tümülüsün taş dolgusunu 
çeviren batı yarım dairelik alanda taş dolgunun temizliği sonucunda dolgunun orta büyük-
lükteki moloz taşlardan inşa edildiği görülmüştür (Resim: 11). Dolgunun zeminde farklı bir 
doldurma tekniği ile yapıldığı özellikle yarım dairenin mezar odası duvarı ile birleşen köşe 
bölümlerinde dikkat çekmektedir. Ayrıca odanın dış köşeleri krepis duvarına uyacak şekilde 

16  Benzer uygulama 2010 yılında kazısı yapılan T1 tümülüsündeki sandık mezarda da belgelenmiştir Diler, A., 
Özer, B., Bulut, H., Gümüş, Ş. “Pedasa 2010” 33. KST 4: 180 vd., Resim. 15. 

17  Papadimitriou, N. 2015. “The Formation and use of Dromoi in early Mycenaen Tombs” BSA 110: 71-120. 
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yuvarlatılarak döndürülmüştür. Bu kesimde krepis duvarı ve mezar odası duvarı altına yerleş-
tirilen taşlar ile taş dolgunun ve krepis duvarının birbirine bağlanması, mezar odası ve krepis 
duvarının eş zamanlı yapıldığını kanıtlamıştır. Dromos önündeki kazı ve temizlik çalışmasın-
da dromosu dıştan kapatan krepis duvarında üstteki taş altında ana kaya temel seviyesine otu-
ran ikinci blok ortaya çıkarılmıştır. Yerinde korunmuş her iki taş ile dromosun krepis duvarı 
ile aynı yükseltide ve teknikle kapatıldığı, dromosun her iki yönde sınırlayan duvarlarda derz 
temizliği sonucunda ise inşa tekniğinde bir farklılık olduğu anlaşılmıştır. Dromos koridoru 
mezar odası girişinden itibaren her iki yanda düzgün işçilikli bir duvarla kapatılırken, krepise 
bağlanan 0.50m. uzunluğundaki bölüm ise belirli bir düzen göstermeyen dolgu özelliğinde-
dir. Dromosdaki bu bağlantı farklılığı, olasılıkla onarımla ilişkili iki evrenin sonucu olsa da 
bu eklentiyi tarihlendirmek yine de mümkün değildir. 

MAĞAZA 

Gökben AYHAN, Zeynep DEMİRCAN AKSOY

Yöre halkı tarafından “mağaza” olarak adlandırılan yapı18, Akropolis Batı Tümülüsü’nün 
yaklaşık 1.75m. kadar batısında Üçerenler’e giden alt patikanın üzerindedir. Yapının yaklaşık 
50m. kadar batısında Arkaik Dönemden bir yuvarlak çiftlik evi konumlanır. Torba tarafına 
bakan yamaçta inşa edilen kalıntı, Pedasa mesken araştırmalarının geç dönem uygulamaları-
nın anlaşılması kapsamında kazı çalışmaları ile değerlendirilmiştir. 

Kuzey-güney aksında dikdörtgen plana sahiptir (Resim: 12); dıştan uzun kenarı batıda 
6.48m., doğuda 6.57m., kısa kenarı kuzeyde 5.00m. ve güneyde 4.05m. ölçülerindedir. Yapı-
nın boyutlarına göre oldukça kalın olan duvarları 0.68m. -0.70m. arasında değişim gösterir. 
Yapı içten doğu-batı yönünde uzanan 0.68m. kalınlığında ve 2.00m. uzunluğundaki bir du-
varla iki mekâna bölünmüştür. Bunlardan güneyde olan büyük mekân 3.34m.x3.00m. ölçüle-
rindedir. Kuzey mekân ise oldukça dardır; içten 0.96m.x2.97m. boyutlarındadır. Mekâna batı 
taraftan; cephenin yaklaşık orta kısmındaki 0.90m. genişliğindeki kapı açıklığından girilir. 
Girişin önünde iki sıra taş döşemeli zemin kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılmıştır. Bü-
yük mekânın güney duvarının ortasına 0.32m.x0.65m. ölçülerinde bir ocak nişi açılmıştır. 
Ocağın alınlık kısmının genişliği 0.87m., yüksekliği 0.55m. olup üçgen çatılı iki yekpare 
bloktan oluşur. İçten 0.45m. -0.50m.x0.70m. ölçülerinde olan bacanın ise 0.40m. kadar dışa 
taşıntısı bulunmaktadır. Yapı, devşirme taşlardan çamur harç kullanılarak örülmüştür. Genel 
olarak iyi korunmuş olan yapının batı duvarı diğer duvarlara göre daha iyi korunmuştur. 
Mevcut duvar yüzeylerinde pencere açıklığına rastlanamamıştır. Yapı, kuzeyde artan arazi 

18  Bodrum Yarımadası geleneksel kültür araştırmalarımızda “mağaza”, “çoban evi” ve “mandıra” şeklindeki tanım-
larda işlevin vurgulandığı görülmektedir. Sezonluk bu evler taş ve harçla yapılmıştır. Mağaza evlerin altlı üstlü 
örneklerinin olduğu kaydedilmişse de bunlar genelde tek katlı ve tek gözlüdür. Mağaza, tarım alanlarında harman 
gibi sezonluk faaliyetlerin görüldüğü evlerdir. Hem ev hem işliktir; bu yüzden “mağaza ev” olarak da adlandı-
rılabilmektedir. Hasat edilen ürünler burada ayıklanır, çuvallara, küfelere konulur. Sürü hayvancılığı yapanların 
bazılarının çoban evinde veya mandırasında süt, peynir, yün, kıl elde edilmesi, yavruların yetiştirilmesi ve bunlarla 
ilgili işler yapılır. (Diler, A., Oybak, G. “Bodrum Yarımadası Kırsalı Geleneksel Kültürü”, Baskıda 2020)
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eğimi nedeniyle yaklaşık 15m. uzunluğundaki bir teras üzerine oturtulmuştur. Yer yer 3m. 
yüksekliğine ulaşan teras duvarlarında da devşirme malzeme kullanılmıştır. Büyük mekânda 
yapılan kazı sırasında zeminde yer yer kül tabakasına rastlanmıştır. Küçük mekânın kuzey 
duvarının önünde, yakın tarihe ait olduğu tespit edilen bir ocak saptanmıştır. Basit kuruluşlu 
bu taş ocağın içi ince bir kül tabakasıyla kaplıdır. Çalışmalar sırasında küçük mekândaki 
ocağın doğusunda su testisi parçasına ait pişmiş toprak kulp parçaları ele geçirilmiştir. Büyük 
mekânın yüzey seviyesinde de bir seramik parçası ile bir metal parçası bulunmuştur. 

Kazıyla araştırma olanağı bulduğumuz meskenin tarihi tümüyle devşirme ile inşa edilen 
Doğu Roma Dönemi yapılarında olduğu gibi sorunludur. 2019 dönemi mesken çalışmaları 
sürecinde araştırma olanağı bulduğumuz Akropolis’in güney karşı tepesi üzerinde Sivriçam-
tepe Tümülüs nekropol alanına yönelen yol üzerinde olasılıkla Geç Osmanlı zamanında inşa 
edilmiş olan Ömer Türkoğlu mülkiyetine ait evde, benzer şekilde iki taş bloğun karşılıklı 
konulmasıyla oluşturulan üçgen alınlıklı ocak “mağaza yapısının” tarihi konusunda da fikir 
vermektedir. Aynı teknikte inşa edilmiş bir başka ocak yapısı ise Sivriçamtepesi nekropol ala-
nında saptanmıştır ki, bu örnekler Pedasa Osmanlı/Türk Dönemi yapıları hakkında da bilgi 
sahibi olmamıza yardımcı olmaktadır. 

Pedasa’daki mağaza yapısı, Bodrum Müsgebi de bazı meskenler gibi iki odalı olması 
bakımından paralellik gösterir19. Bodrum’daki evler iki katlı olabilmektedir. Pedasa mağaza-
sının 0.68m. -0.70m. ölçü aralığındaki kalın duvarları iki katlı olma ihtimalini kuvvetlendirir. 
Mevcut duvar kalıntıları üzerinde pencerelerin de bulunduğu mekân bunun alt katıdır. Müs-
gebi’deki Türk Dönemi konutlarında, burada olduğu gibi tek ocak uygulaması görülür. İlk 
girilen odada alt katta bu ocağın olması bakımından da benzerlik söz konusu20 olup, ocağın 
genelde dar tutulan duvarda inşa edilmesi de Müsgebi konutlarında da görülür21. Yapının çev-
resinde kiremit kırıklarına rastlanmaması kalıntının üzerinin toprak damlı olduğu ihtimalini 
güçlendirir. 

2020 PEDASA ÇALIŞMALARI

Adnan DİLER, Bekir ÖZER, N. Seda ERYILMAZ, Mazlum ÇUR, 

Serap TOPALOĞLU, Nurhilal DOĞAN, Ali Diren AKKAYA, M. Oğuzalp ŞAHİN

2020 yılı Pedasa çalışmaları yayına yönelik belgeleme, alan tanımlama ve çevre düzen-
leme kapsamında yürütülmüştür. Bunlardan Batı Nekropol’de 47 platform mezar araştırılmış 
ve belgeleme çalışmaları tamamlanmıştır. Pedasa’nın Halikarnassos’u gören kuzey sırtların-
da Elmadağ alt yamacında kaçakçılar tarafından talan edilmiş üç platform mezar ve bir çiftlik 
evinin çizim ve fotoğraflarla belgelenerek kent haritasına aktarılmıştır. 

19  Aysel, N. R. 2006, Bodrum Müsgebi Ortakent Bir Mimari İnceleme: 36, 38-39, Res. 2.1.3, 2.1.11,2.1.15. 
20  Aysel, N. R. 2006, Bodrum Müsgebi Ortakent Bir Mimari İnceleme: 44. 
21  Aysel, N. R. 2006, Bodrum Müsgebi Ortakent Bir Mimari İnceleme: 157. 
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Konacık Mahallesi’nin kuzeyinde yer alan Gavur Avlusu Mevkii’nde daha önce başlan-
mış olan belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bodrum Yarımadası’nın iyi korunmuş 
olan çiftlik evleri ve konutların bulunduğu bu alanda, GPS ile belirlenen kalıntıların koor-
dinatlarının alınıp hali hazırda haritaya işlenmesi, fotoğraflanması, drone çekimleri, mimari 
yapıların tarihi ve işlevlerinin tanımlanması gerçekleştirilmiştir (Resim: 13). Alan araştırma-
sında gözlenen buluntular bu bölgedeki yapılaşmanın Arkaik Dönemde başladığını kullanım-
larının Hellenistik Dönem içlerine kadar devam ettiğine işaret eder. 

Yarımada Leleg yerleşmeleri içerisinde ayrı bir yapı grubunu Kocaören büyük çevrim 
gibi yuvarlak yerleşmeler oluşturur. Radt tarafından M.Ö. 6. yüzyıl yıllarına tarihlendirilen 
Kocaören’de ekibimizce belgeleme çalışmaları yürütülmüştür22.  

Pedasa teritoryumunun kuzey sınırında kalan Evcilören compound yapısında eksik olan 
belgeleme ve drone çekim çalışmaları yapılmıştır. Çalışma sonucunda yapının kuzey orta 
bölümünde temelleri korunmuş dörtgen plan gösteren ikinci kata ait izlere rastlanmıştır. 

Pedasa teritoryumunun güneydoğu ucunda Halikarnassos surlarının 500m. kuzeyinde Pe-
dasa’nın son kalıntısının tespit edildiği çiftlik evinin koordinatları alınarak haritaya eklenmiş 
ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Halikarnassos ve Pedasa ilişkilerini analiz etmek ve 
Halikarnassos surlarında bulunan Pedasa kapısı ve bunlarla ilgili yayına yönelik belgeleme 
çalışmalarını tanımlamak için Halikarnassos surlarında ve Pedasa kapısında belgeleme ça-
lışmaları yapılmıştır. 

    Yukarıda sıralanan belgeleme çalışmalarının yanı sıra devam etmekte olan yüksek lisans 
ve doktara tezi kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında Athena 
Kutsal Alanı’nın güneybatısında yerleşik tümülüslerin yoğun olarak yer aldığı Çamtepe ile 
komşu Altar Tepesi’nde yürütülen yüksek lisans tezi kapsamında oldukça detaylı inceleme 
ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Altar Tepesi’nin Erken Demir 
Çağ sonundan itibaren kült alanı olarak kullanıldığı Arkaik ve Klasik dönemlerde bu işlevin 
arttırılarak devam ettiği gözlenmiştir. Doğal kaya yükseltisinin üzerinde yer alan Altar Tepe-
si, Pedasa’da belgelenmiş izole kült alanlarından birisi olarak özel bir öneme sahiptir. Pedasa 
Akropolisi’nin doğu uç noktasına yerleşik dipyrgon olarak adlandırdığımız Yukarı Kale’de 
doktora tez çalışması kapsamında yüzey temizliği ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilerek 
alanın plan şeması hakkında detaylı verilere ulaşılmıştır. Bu çalışmalara paralel olarak yük-
sek lisans tezi kapsamında Pedasa’nın yönetim planı alanın sınırları, çevresel değerleri, arazi 
kullanımları ve sosyo-ekonomik yapı altyapı tespitine yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 
Böylece Pedasa kentinin bütüncül bir tanımı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

22  W, Radt. 1970, Siedlungen und Bauten auf der Halbinsel von Halikarnassos, Deutshes Archaologisches Institut, 
Istanbuler Mitteilungen Beiheft 3, Tübingen: Ernst Wasmuth: 114. 
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Harita 1: Pedasa 2019 çalışma alanları. 

Resim 1: Athena Kutsal Alanı, Batı Sondaj 2. 
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Resim 2 a-b: Athena Kutsal Alanı buluntusu, kemik fibula parçası (2a), ve gözler (2b). 

Resim 3: Akropolis Aşağı Şehir Sondaj.
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Resim 4: Akropolis Aşağı Şehir Sondaj II. 

Resim 5: Akropolis Aşağı Şehir Sondaj III. 
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Resim 6: Altar Tepesi güneyi, sandık mezarlar. 
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Resim 7 a-f: Altar Tepesi güneyi, sandık mezarlar çevresi sondaj çalışması ve buluntuları. 
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Resim 8: Hasankaya sandık mezarlar. 
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Resim 9: Ilıcakaya oda mezar. 

Resim 10: T20 Tümülüsü. 
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Resim 11: T79 Tümülüsü. 
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Resim 12: Mağaza. 
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Resim 13: Gavur Avlusu. 
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SMYRNA / İZMİR 2019-2020 
Akın ERSOY*

Sarp ALATEPELİ

Ozan ÇAKMAK

Konak İlçesi Smyrna Antik Kenti 2019-2020 yılları kazı çalışmaları Smyrna Agorası 
ve Smyrna Tiyatrosunda gerçekleştirilmiştir. Smyrna Agorası Batı Alan’da Roma Hamamı, 
bouleuterion, Osmanlı Yapısı ile Kuzey Alan’da agora Kuzey Cadde üzerinde kazı çalışma-
ları yürütülmüştür. Diğer yandan aynı alanda Roma Hamamı ve Osmanlı Yapısı’nda konser-
vasyon ve bazilikada iç mimariye dönük mermer restorasyon ve konservasyon çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. 

SMYRNA AGORASI (NAMAZGAH MEVKİİ) KUZEY ALAN KAZILARI

Agora Kuzey Cadde Kazısı

Çalışmalar bazilika ile bouleuterion boyunca uzanan agora Kuzey Cadde’nin batı sonu 
ile örtüşen bouleuterionun kuzeyinden geçen bölümünde gerçekleştirilmiştir. Agora Kuzey 
Cadde’de önceki yıllardan başlayarak devam eden kazılarda caddenin doğu sonundaki bölü-
müne ağırlık verilmişken 2019 yılında ise bu ağırlık batı sonuna kaydırılmıştır. Cadde kazısı 
ile birlikte bouleuterionun caddeye devrilmiş kuzey teras duvarı ve kireç taşı bloklarının 
temizliği de yapılmıştır (Resim: 1). Önceki yıllarda bouleuterion parselinde 11.69m. sevi-
yesinde sonlandırılan kazılarda kısmen görülen teras duvarı 10.61m. seviyesine kadar I1/J1/
K1-35 ve J1/K1-35/36 plankareleri boyunca temizlenmiştir. 

Kazı çalışmaları bouleuterion kuzey teras duvarının bilinçli olarak sökülerek dağıtıldığını 
göstermiştir. Teras duvarındaki kireç taşı blokların eksikliği ise kireç elde etmek için blokların 
söküldüğüne işaret etmektedir. Teras duvarı temizlik çalışmaları sırasında önceki yıllarda da tespit 
edildiği üzere Erken Roma Dönemi bouleuterionunun Hellenistik dolgusundan kaynaklanan se-
ramik örnekleri yoğun olarak gelmiştir. Temizlik çalışması dışında tabaka kazılarında ise 10.90m. 
-10.60m. seviyeleri arasında yine devrilmiş bloklar ile birlikte ortaya çıkarılan seramik malzeme 
Roma Dönemi ağırlıklı olmakla beraber Osmanlı Dönemine ait örnekleri de içermektedir. Helle-
nistik, Roma ve Osmanlı seramik örneklerinin birlikte tespit edilmesi de teras duvarının bilinçli 
olarak söküldüğüne ve devrilmiş bloklarla birlikte zaman içinde oluşan dolgunun farklı dönem-

* Doç. Dr. Akın ERSOY, Smyrna Antik Kenti Kazı Başkanı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşerî  
Bilimler Fakültesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü, 35620 Çiğli-İzmir/TÜRKİYE. akin.ersoy@ikcu.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Sarp ALATEPELİ, Smyrna Antik Kenti Kazı Bşk. Yrd., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal 
ve Beşerî Bilimler Fakültesi Türk-İslam Arkeolojisi Bölümü, 35620 Çiğli-İzmir/TÜRKİYE. sarp.alatepeli@
ikcu.edu.tr

 Arş. Gör. Ozan ÇAKMAK, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Türk-İslam 
Arkeolojisi Bölümü, 35620 Çiğli-İzmir/TÜRKİYE. ozan.cakmak@ikcu.edu.tr
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lere ait seramiklerden oluştuğuna işaret etmektedir. Sökülmüş blok ve parçaların altında yaklaşık 
7-8cm. kalınlığında 10.94m. -10.61m. seviyeleri aralığında doğudan batıya doğru uzanan bir ki-
reç tabakasının K1-36 plankaresi içinde varlığı tespit edilmiş olup teras duvarının söküldüğü ve 
taşların parçalanarak kireç elde edilmeye çalışıldığı değerlendirilmiştir. 

Agora Roma Hamamı

Agora Roma Hamamı’nda mimari konservasyon uygulaması ile birlikte olası frigidarium 
olarak tanımlanan mekânda, hamam doğu duvarı ve apsisli salon güney bölümünde ve hama-
mın büyük doğu kemeri beden duvarı içindeki hücrede kazı çalışmaları devam ettirilmiştir. 

Eskinin Namazgah Mahallesi’ndeki 938 Sokak, Katip Çelebi-Dikilitaş adları ile örtüşen 
G1-42/41/40/39/38/37 plankarelerindeki çalışmalar kısmen Roma hamamı doğu duvarını da 
içine alacak şekilde sürdürülmüştür. Söz konusu plankarelerde öncelikle son yıllara kadar 
kullanım görmüş asfalt döşeme tabakası kaldırılmış ve altında Arnavut kaldırımı taş döşeme 
sokak izi görülmüştür. Arnavut kaldırımı taş döşemenin 20. yüzyılın ilk yarısına ait olduğu, 
asfalt zeminin ise 20. yüzyılın sonlarına doğru döküldüğü anlaşılmaktadır. Bu döşeme ta-
bakalarının altında ikisi 19. yüzyıl sonu 20 yüzyıl başında, üçüncüsü ise 20. yüzyılın ikinci 
yarında tesis edildiği değerlendirilen demir temiz su boru hatları tespit edilmiştir. En altta ise 
19. yüzyılda tesis edilmiş şist kapak taşlı pis su kanal hattı tespit edilmiştir (Resim: 2). 

Sözü edilen plankarelerde üst seviyelerde pişmiş toprak künk hatlarına rastlanılmıştır. 
Bunlardan dördü doğudan ve ikisi güneyden gelecek şekilde kesitlerde tespit edilmiştir. Piş-
miş toprak boru hatları yine aynı sokaktan geçirilmiş olan demir boruların imalatı sırasında 
tahrip edilmiş ve bu nedenle de künk hatlarının 19. yüzyılın sonuna ait oldukları değerlendi-
rilmiştir. Sözü edilen plankarelerde hamamın doğu duvarının kalınlığı 1.92m. olarak ölçül-
müş ve apsisli mekânın doğu duvarında herhangi bir kapı açıklığı tespit edilmemiştir. 

Hamamın doğu duvarının beklenenden daha iyi korunmuş olduğu görülmüştür. Ku-
zey-güney yönelimli Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi sokağının iz düşümünde antik bir 
caddenin olduğu değerlendirilmektedir ki bu sokak aynı zamanda bouleuterionun köşesinde 
Bouleuterion Caddesi ile buluşarak güney yönde uzanırken, diğer yandan da aynı köşede 
agora Kuzey Cadde ile kesişiyordu (Resim: 2). 

Agora Roma Hamamı doğu duvar kazılarına paralel olarak Apsisli Salon’un güney duvarı 
üzerindeki geniş kapı açıklığı ve salonun bu kapı ile açıldığı güney bitişiğindeki mekân ile 
ilişkisini görmek için E1/F1-36 plankarelerinde de çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Önceki 
yıllarda güneydeki mekana girişi sağlayan mermer eşik taşına ulaşılmış ancak daha ileriye 
gidilememişti. Bu amaçla E1/F1-36 plankarelerinde 12.95m. seviyesinde başlanan kazılar-
da 11.69m. ye kadar Cumhuriyet Dönemi ile Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemi yapı 
izleri ortaya çıkarılmış ve belgelenerek kaldırılmıştır. Bu bulgular Roma Hamamı yapısı üze-
rinde en az 2 tabaka halinde yapılaşma olduğuna işaret etmektedir. 
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Söz konusu plankarelerde Osmanlı yapı izlerinin belgelenerek kaldırılmasının ardından, 
D1-35/36 plankaresinde hamam yapısının orijinal eklentisi olan 6 basamaklı bir merdiven ile 
batı kenarı apsisli 0.80m. kalınlığında duvarlara sahip olan önceki yıllardan da varlığı bili-
nen bir sarnıca ulaşılmıştır. Merdivenin yükseldiği ve hamamın servis koridoru ile bağlantılı 
olduğu önceki yıllardan da bilinen küçük bir mekân da araştırma kazıları ile yeniden de-
ğerlendirilmiştir. Küçük mekânın tabanında sarnıç yönünde 8.81m.-8.91m. üst seviyesinden 
başlayarak söz konusu mekânın kuzey duvarına bitişik iki dikey künke doğru ulaşan pişmiş 
toprak su iletim hattının varlığı tespit edilmiştir. Kazılar künk hattının sarnıç ile organik 
bağlantısını göstermemekle beraber olasılıkla sarnıçtan gelen su, söz konusu iletim hattı ile 
dikey künklere ulaştırılmakta ve şimdilik bilemediğimiz bir seviyeden ocakların üzerindeki 
kazanlara veya soğuk su havuzlarına transfer ediliyor olmalıydı. 

Söz konusu mekânın doğu duvarı üzerinde bir kapı açıklığı ve bu açıklığın devamında 
da Apsisli Salon ile bağlantılı mermer döşemeli mekana ulaşılmıştır. Mermer Salon olarak 
adlandırdığımız mermer döşemeli mekâna Apsisli Salon ile bağlantılı olarak iki tarafında 
fil ayakların bulunduğu 5.00m. genişliğindeki bir açıklık ile girildiği görülmüştür. Tabanı 
9.24m. yaklaşık seviyesinde tespit edilen Mermer Salon’un 2m. genişliğince opus sectile 
döşemesi oldukça iyi korunmuş durumda ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Söz konusu apsisli 
ve mermer salonların bir yangın ile birlikte terkedildiği değerlendirilmiştir. 9.85m. -9.24m. 
aralığında çok sayıda Geç Roma Dönemi tuğla parçasının kalın bir tabaka halinde zemin 
üzerine dolgulanmış olduğu dikkat çekmiştir. 

Frigidarium olarak tanımlanan mekânın kuzey duvarı üzerindeki kapının tahrip olması 
ve hamamın terkedilmesinin ardından tahrip olan kuzey duvarının tümüyle güçlendirilmesi-
ne paralel olarak kapının da kapatıldığı ve işlik haline getirildiği değerlendirilmiştir. Osmanlı 
Dönemi malzemesinin kazı seviyelerindeki eksikliği bu dönüşümün Erken Bizans Dönemi 
ile birlikte gerçekleşmiş olabileceğinin işareti olarak görülmüştür (Resim: 2). Nitekim bu 
mekânı da kapsayan B1/C1/D1-40/41/42 plankarelerinde 8.08m. yaklaşık seviyesinde baş-
lanan ve Temmuz 2019 itibariyle inilen 7.63m. yaklaşık alt seviyesindeki kazılarda Geç Ro-
ma-Erken Bizans Dönemi malzemesine ulaşılmıştır. 

Mekân içinde kuzey duvar üzerinde önceki yıllarda tespit edilen merdivenin sahanlık 
yaptıktan sonra herhangi bir mimari bulgu ile sonlanmadığı görülmüş, sahanlık çevresinde ve 
belki de kuzey duvarın onarımı sırasında kireç taşlarını eritmek için bir kireç ocağı oluşturul-
duğu ve sahanlığın bitiminde ortaya çıkan kireç atıklarının bu ocağa ait oldukları değerlendi-
rilmiştir. Ocağa ait kireç izleri kuzey duvar üzerindeki bloklarda net bir şekilde görülmüştür. 

Mekânın kuzey duvarı üzerindeki kapının eşik taşı seviyesinde 7.25m.-7.05m. yaklaşık 
seviyeleri arasındaki tabakada steril olarak M.S. 5-6. yüzyıl seramikleri ele geçirilmiştir. 
8.08m.-7.25m. yaklaşık seviyede ortaya çıkarılan bir başka ilginç seramik örneği de M.Ö. 7. 
yüzyılın 2. yarısına tarihlenen bir seramik parçası olmuştur. Nitekim daha önceki kazı sezon-
larında da Arkaik Dönem seramik örneklerine rastlanmıştır. Gerek Arkaik Dönem seramik 
örneklerinin agoradaki varlığı ve gerekse tepsit edilen son parça Smyrna Agorası’nın bulun-
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duğu noktada M.Ö. 7. yüzyıldan itibaren kentin bu alana taşındığı M.Ö. 4. yüzyılın sonuna 
kadar Bayraklı’daki yerleşime bağlı küçük bir yerleşimi veya bir kutsal alanı işaret ediyor 
olduğu şeklinde değerlendirilmektedir. 

Sonuç olarak buluntular kuzey duvar üzerindeki kapının Erken Bizans Döneminde belki 
de ciddi bir deprem sonrasında hamamın tahrip olmasının ardından buradaki kuzey duvarın 
onarılması sonrasında yeniden inşa edildiğini ve frigidarium mekanının bir işlik olarak kul-
lanıldığını göstermektedir. Bir sonraki kullanımda ise bu kez duvarın kalınlığına merdiven 
eklenirken belki de bir bodrum kullanımına uygun hale getirildiği ve kapının ise kapatıldığı, 
ortaya çıkarılan iki sütunun ise üst katın taşınmasına dönük olabileceği değerlendirilmiştir. 

Roma Hamamı’nda frigidarium kazıları ile birlikte doğu kemerin güney kanadında Os-
manlı Döneminde tesis edilen ve daha önce tespit edilmiş olan kemerli bir kapıya sahip 
3.40m.x3.30m. yaklaşık boyutlarındaki hücrenin iç dolgusu temizlenmiştir (Resim: 4). Mev-
cut hücrenin Roma hamam yapısının bu noktada bulunan yüksek kemerli kapısının yeniden 
düzenlenmesi ile oluşturulduğu anlaşılmıştır. Hücrenin 19. yüzyılın ikinci yarısında düzen-
lendiği, hamamın hücrenin yaklaşık taban seviyesi olan 11.93m. seviyesine kadar toprak ve 
önceki yüzyıllara ait Osmanlı yapı tabakalarına ait malzeme ile dolu olduğu ve bu seviyede 
yüksek kemerli kapı boşluğunun da aynı seviyede dolu olduğu görülmüştür. 2.15m. geniş-
liğindeki ve 3.90m. derinliğindeki Roma Hamamı orijinal kapı boşluğunun konu ettiğimiz 
mekân kullanımı için düzenlendiği anlaşılmaktadır. Mekân yüksekliğini arttırmak için ta-
vanındaki Roma moloz taş dokusunun söküldüğü tespit edilmiştir. Mekânın doğuya bakan 
cephesinde 1.94m. yüksekliğinde, 0.77m. genişliğinde kemerli ve söveli bir giriş kapısı 
meydana getirilmiş, lama demir çerçeveye metal saç perçinlenerek yapılan demir bir kapıya 
sahip olduğu görülmüştür. Bununla birlikte duvarların kireç harçlı bir sıva ile sıvandığı da 
izlenmiştir. Mekânın kullanımından kaynaklanan 19. yüzyılın ortalarına tarihlendirilen bir 
cam demijohn, bir demir varil ele geçirilmiştir. Mekânın kuzey ve güney kenarlarında birer 
bank olarak kullanılan Roma kemerli kapının kesme taş bloklarının kullanıldığı görülmüştür. 
Mekânın ikinci kullanımında ise 0.20m.lik bir toprak dolgu üzerinde bankları ve kireç taba-
kasını da örtecek şekilde ahşap bir taban döşemesi yapılarak kuru bir hacim yaratılmaya ça-
lışıldığı anlaşılmıştır. Giriş eşiğinin yükseltildiği ve bu kez söveler üzerindeki menteşelerden 
görüldüğü üzere dışardan bir kapı ile mekânın kapatıldığı anlaşılmaktadır. 

SMYRNA AGORASI (NAMAZGAH MEVKİİ) BATI ALAN KAZILARI

Osmanlı Yapısı

2019-2020 yıllarında kazı çalışmaları gerçekleştirilen noktalardan biri Osmanlı yapısı 
olmuştur. Önceki yıllarda yapının kuzey bölümünde gerçekleştirilen kazılar, 2019 yılında bu 
kez yapının güney bölümünde sürdürülmüştür. İlk çalışmalar yapının doğu ve güney cephesi 
önünde gerçekleştirilmiştir. 15.90m. seviyesinde Arnavut kaldırımı sokak döşemesi tespit 
edilmiştir ki, böylece yapının sokak ile ilişkisi ilk kez tanımlanmıştır. Ayrıca yapının güney 
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cephesi önünde gerçekleştirilen kazılarda ise 2 farklı dönemde yapılmış 19. yüzyıl sonu 20. 
yüzyıl ilk yarısına ait oldukları düşünülen sarnıçlı çeşmeler tespit edilmiştir (Resim: 5). 

Yapının sözü edilen doğu ve güney beden duvarlarının dışında gerçekleşen kazı çalışma-
larının ardından, yapı içerisinde çalışmalara başlanmıştır (Resim: 6). Söz konusu çalışmalar 
kapsamında, yapının orijinal taban seviyesine ulaşmak asıl hedef olarak düşünülmüş, bunun-
la birlikte yapının güney bölümünde 20. yüzyılın ikinci yarısındaki son kullanım evresine ait 
olan beton/şap zeminli, moloz taş temelli, delikli tuğla duvarlı mekânlar 17.40m.-17.20m. üst 
seviyelerinde ortaya çıkarılmıştır. 

Yapının güney kanadında süren kazı çalışmalarında, beton zemin seviyesinin altında fark-
lı kotlarda kuzey-güney ve doğu-batı doğrultulu birden çok temel duvar hattına rastlanıl-
mıştır (Resim: 6). Ortalama 16.00m. seviyesine dek inilmiş, fakat yapının orijinal zeminine 
ulaşılamamıştır. Kalınlıkları 35cm. ile 50cm. arasında değişen duvarların, üst üste binmeleri 
farklı dönemlere ait mekânsal süreçlere ait olasılıklara işaret etmektedir. Ayrıca, sözü edilen 
duvar hatlarının ana beden duvarı ile organik bir bağ içinde olmaması ve alandaki bazı du-
varların dolgu toprak üzerine inşa edilmiş olması söz konusu duvarların 19. yüzyıl sonundaki 
ikinci ya da üçüncü kullanım dönemlerine ait olabileceklerini akla getirmektedir. 

Osmanlı Yapısı’nın batı ve kuzey bölümlerinde de kazılar sürdürülmüştür. Osmanlı ya-
pısı için alt yapı olarak kullanılan, İkiçeşmelik Caddesi yönünden net bir şekilde görülebilen 
Roma Dönemi yapısının batı duvarı cephe örgüsündeki izler ve blok taşların kullanımı, arke-
olojik kazı çalışmalarının Osmanlı yapısının batı bölümüne yönlendirilmesine neden olmuş-
tur (Resim: 7). İkiçeşmelik Caddesi’ne bakan batı duvar cephesinin tuğla-moloz taş duvar 
örgüsünde iki adet kesme taştan kemer ve bu kemerlerin arasında Geç Osmanlı Döneminde 
yapılan tuğla hafifletme kemeri dikkat çekmektedir. Roma Dönemi yapısına giriş için kul-
lanıldığı düşünülen bu kemer izlerinden kuzeydeki kemerin Osmanlı Döneminde söveli bir 
kapı uygulaması ile bir hücreye dönüştürüldüğü görülmüştür. 

Yapının batı bölümünde U/V-28/29/30/31/32 plankarelerinde 15.66m. üst ve 13.15m. alt 
seviye aralığında kazılar sürdürülmüştür. Bu plankarelerde yapılan çalışmalarda 19. yüzyıl-
dan başlayarak Cumhuriyet Dönemini de içine alacak şekilde çeşitli mimari uygulamalar 
ortaya çıkartılmış ve belgelemeleri gerçekleştirilmiştir. Söz konusu plankarelerde kazı se-
zonu sonunda inilen seviyelerde Osmanlı yapısı ve bu yapı içindeki 19. ve 20. yüzyılda 
yapılan imalatlarının güçlü bir Roma yapısı üzerinde yükseldiği tespit edilmiştir. Nitekim 
19. yüzyıldan başlayarak Cumhuriyet Döneminde de kullanılan batı duvarın Roma Dönemi 
kesme taş duvarı üzerinde yükseldiği görülmüştür. Bununla birlikte U-29/30 plankarelerinde 
sürdürülen kazılar ile 14.78m. üst seviyesinde ortaya çıkarılan Roma yapısının kesme taş batı 
duvarında izleri görülen kuzey ve güney kemerler arasında, yarım kubbeli bir nişinin varlığı 
da tespit edilmiştir. 

V/W-29 plankaresi içinde doğu-batı yönelimli uzanan duvarın da batı duvar örneğinde 
olduğu gibi yine Roma Dönemi yapısına ait kesme taş bloklardan ibaret bir duvarın üzerinde 
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yükseldiği ve bu duvarın İkiçeşmelik Caddesi’ne bakan anıtsal duvarda (Roma yapısı batı 
duvar) olduğu gibi moloz taş ve tuğla ile bozulan dağılan bölümlerinin giydirilerek güç-
lendirildiği tespit edilmiştir (Resim: 8). Bu duvarın kesme taş bloklarının kayıp ve çatlak 
bölümlerinin Geç Osmanlı Döneminde güney cephesinde olduğu gibi kuzey cephede de taş 
ve tuğla uygulamalarla kaplanarak güçlendirildiği görülmüştür. Bununla birlikte 0.80m. yak-
laşık kalınlığındaki bu duvarın 1.70m. yaklaşık kalınlığındaki Roma Dönemi yapısının batı 
duvarından başlayarak doğu batı yönelimli olarak uzandığı ve Roma Dönemi yapısının bir 
parçası olduğu anlaşılmaktadır. Duvar üzerinde biri daha önce farkedilen üç ayrı kemer ka-
lıntısı, Roma Dönemi yapısının korunmuşluğu adına tespit edilen önemli ayrıntılardan biri-
dir. Yapının güney duvar giydirmeleri yeni derz harcı uygulamaları ile acilen güçlendirilmiş 
ve duvar koruma altına alınmıştır. 

Osmanlı yapısının kuzeydoğu köşesinde yer alan ve daha önce 2018 yılı kazılarında bir 
bölümünün kazısı tamamlanmış olan Z-30/31 plankareleri ile örtüşen alanda da çalışmalar 
yürütülmüştür. Osmanlı yapısının kuzey yarısında bulunan ve doğu-batı doğrultusunda sı-
ralanmış, zemin kat seviyesindeki beşli mekân sırasından en doğuda kalan ve Cumhuriyet 
Dönemine ait 5 No.lu Mekân kaldırılmış ve Osmanlı yapısının orijinal taban seviyesine inil-
meye çalışılmıştır (Resim: 6). 

Bu kapsamda 5 No.lu Mekân’ın bodrum kat duvarlarının kaldırılmasının ardından 16.63m. 
yaklaşık üst seviyesinde başlanan çalışmalarda, Osmanlı yapısına ait sarnıç tonozunun bir kıs-
mı yeniden ortaya çıkartılmıştır. M5 Mekânı bodrum katı mekân dolgusunu oluşturan plastik ve 
diğer modern atık malzeme kaldırılmış ve ortaya çıkan bulgular çerçevesinde sarnıcın sadece 
beden duvarları korunmuş olan Osmanlı yapısı ile ilişkili olduğu değerlendirilmiştir. Mekân 
içindeki modern malzeme diğer birçok kalıntı gibi beşli mekân sırasının Cumhuriyet Dönemin-
de 1950’li yıllarla birlikte inşa edildiği görüşünü desteklemiştir. Aynı plankare çerçevesinde 
sürdürülen kazılarda Cumhuriyet yapılaşmasının yani 5 No.lu Mekân bodrum kat seviyesinin 
altında, 16.26m. -15.58m. aralığında pişirme topları, kireç kalıntıları, kırmızımsı toprak dolgu-
su, hemen sarnıca ulaşan su kanalları, sarnıç ve hemen yakınında seramik çöplüğü olabilecek 
yoğun seramik dolgulu bir alanın varlığı nedeniyle bu mekanların olasılıkla Osmanlı yapısı ile 
bağlantılı olabilecek bir seramik atölyesine işaret ettiği değerlendirilmiştir (Resim: 6). 

Buluntular çerçevesinde 19. yüzyıl Osmanlı yapısının olasılıkla bir yangın ile son bul-
masının ardından ayakta kalan beden duvarlarının içinde yeniden bir şekillendirmeye ve ya-
pılaşmaya gidildiği değerlendirilmiştir. Yangının ardından Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet 
Döneminde başlayan yeni bir şekillendirmenin ardından yapılan bir dolgu üzerinde 1950’ler 
ile birlikte kireç taşı dahil moloz taşlar, devşirme malzemeler kullanılarak yapılaşmanın ger-
çekleştiği, beton şap ve dökme mozaik eklentiler ve beton merdiven ve güçlendirmeler ile de-
vam ettiği anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Dönemindeki uygulamalarda daha çok kireçtaşı mo-
loz taşların ve yığma tuğlaların mekân duvarlarında yoğun olarak kullanıldığı görülmüştür. 
Kuzeydoğu köşe kazılarının da gösterdiği gibi Osmanlı yapısının kuzey yarısında şekillenen 
sıralı bodrum katlı mekanların 1950’li yıllarla birlikte şekillendiği anlaşılmaktadır. 2010’lu 
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yıllara kadar kullanımın sürdüğü Osmanlı yapısında beton künk ve plastik boru uygulamaları 
bu kullanımın en önemli bulgularıdır. 

İkiçeşmelik Caddesi’ne paralel seyreden moloz taş büyük beden duvarının alttaki bir 
Roma yapısının (ki olasılıkla bir gymnasium) kesme taş bloklardan oluşan batı duvarı üzerin-
de (belki de süregiden bir mülkiyet çizgisi oluşturduğundan) en az 2 yüzyıl boyunca zaman 
zaman yenilenerek son döneme ulaştığı değerlendirilmiştir. 

SMYRNA TİYATROSU KAZISI

2019-2020 yılı kazıları üç noktada, skene, proskene-orkestra, ıma cavea ile örtüşen plan-
karelerde sürdürülmüştür (Resim: 9). 

Skene Kazıları 

Sahne binası kazıları öncelikle yapının batı yarısındaki mekân ve plankarelerde başlatıl-
mıştır. Son iki yılda çalışmalar, V/W/X/Y/Z-26/27 plankareleri ile örtüşen sahne binası M5, 
M6 ve M7 mekânları ve bu mekânların açıldığı koridor üzerinde 80.78m. üst 79.27-35m. 
yaklaşık seviye aralığında gerçekleştirilmiştir. Sahnenin 7 sıralı mekânından batı sonda yer 
alan ve M7 Mekânı olarak adlandırılan mekânda batı duvarına ulaşılamazken, M7 ile M6 
mekânlarını ayıran bölme duvarına ise 79.35m. alt seviyesinde ulaşılmıştır. Her iki mekân ve 
koridor kazılarında mekân duvarlarına ait kireç taşı kesme taş bloklar düşük veya dağıtılmış 
olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Roma Dönemine ilişkin olarak amorf malzeme ile birlikte mekân kazılarında sahne bi-
nasına ait oldukları anlaşılan heykel parçalarına ulaşılmıştır. Bununla birlikte üst seviyelerde 
sahne binasının Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde konut olarak kullanımlarından kay-
naklanan Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi malzemesi ele geçirilmiştir. Her iki dönem 
yapı kalıntılarında yapı temelleri için tiyatro kireç taşı bloklarının ve bu bloklardan elde 
edilen molozların kullanıldığı görülmüştür. Aynı şekilde Geç Osmanlı-Erken Cumhuriyet 
Dönemi konutları için sahne binası bölme duvarlarından da yararlanıldığı görülmüş ve bu 
geç konutların kanal ve foseptik çukuru gibi alt yapı sistemleri de kazılarda tespit edilmiştir. 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izleri belgelenerek kaldırılmıştır. 

Koridor kazılarında sahne binasının proskeneye bakan güney cephe duvarı üzerinde iki 
kapı açıklığı tespit edilmiş olup 20. yüzyılın başında yapılan biri merkezi diğerleri kuzey 
ve güneyde ikişerli olmak üzere toplam 5 kapının varlığını işaret eden çizimler de böylece 
teyit edilmiştir (Resim: 9). M6 Mekânı’nda ise 80.75m. üst seviyesindeki mekân duvarla-
rından 3.58m. genişliğindeki giriş kapısı duvarında, kapının hemen yanında, iç yüzde bir 
tabula ansata içinde in-situ  durumda bir yazıt ele geçirilmiştir. “Selanik’ten gelen çocukların 
ve Bassus’un ekipmanı” şeklinde Yunanca yazılı yazıttan 1. kat seviyesindeki mekânın bu 
noktasının veya tümünün adları geçen ve tiyatroda performans gösteren kişilere ait olduğu 
değerlendirilmiştir (Resim: 10). 
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W/X/Y-26 plankareleri ile örtüşen M7, M6 ve M5 mekânlarının açıldığı koridor üzerinde 
80.75m. yaklaşık üst seviyesinde başlanarak devam eden kazılarda ise 80.13m. yaklaşık sevi-
yesinden başlayarak kalın bir kül ve yanık tabakası ile bu tabakanın altında ve üstünde tuğla 
ve kireç artıklarından oluşan döküntü tabakaları tespit edilmiştir. Bu üç ara tabakanın altında 
ise 79.60m. yaklaşık seviyesinden başlayan 79.30-79.47m. yaklaşık alt seviyesine kadar inen 
yoğun tuğla parçalarından oluşan bir başka tabakaya ulaşılmıştır. Yoğun tuğla parçaları, kireç 
artıkları ve yanık izleri bir atölyenin varlığına işaret etmektedir. Geç Osmanlı Dönemi yapı-
laşmaları öncesi ve de olasılıkla Osmanlı Dönemi içindeki sürece ait bir atölyenin varlığını 
ileri sürmek şimdilik mümkün görünmektedir. 

M5, M6, M7 mekanlarının sözü edilen seviyeler aralığında kazılarının tamamlanmasının 
ardından doğu bölümde D1/C1-26/27 plankareleri ile örtüşen M1-M4 mekânlarındaki kazıla-
ra geçilmiştir. Bu mekânlarda 79.14 üst ve 78.28m. yaklaşık alt seviye aralığında sürdürülen 
kazılar ile 1. kat taban seviyesi de yakalanmıştır. M2 Mekânı’nda da aynı seviye aralığında 
sürdürülen kazılarda 79.12m. üst seviyesi ile 78.55m. alt seviyesi arasında yanık tabakası 
dikkat çekmiştir. 

M2 Mekânı’nda 78.24m. -78.00m. seviyeleri arasında bir satyros kabartması 3 ana par-
ça halinde ele geçirilmiştir (Resim: 11). Mevcut yüksekliği 1.50m. olan ancak en az 1.70m. 
yüksekliğinde olduğu değerlendirilen kabartma oldukça iyi durumdadır. Elinde sopası (lago-
bolon) ile tasvir edilen genç satyros başı sağa dönük durumdadır. Şimdilik M.S. 2. yüzyıla, 
Traianus-Hadrianus Dönemine tarihlendirdiğimiz kabartmanın Thasos (Taşoz) dolomitinden 
üretildiği anlaşılmıştır. M2 Mekânı’nda bulunan satyros kabartmasının bulunuş şekli belgelen-
miş ve sahne önündeki proskeneye bakan veya çevreleyen süpürgeliklerin üzerinde yükseliyor 
olabileceği değerlendirilmiştir. 

M3 Mekânı içinde de M2 Mekânı’ndaki gibi yangın izlerine rastlanmıştır. Sahne binası 
ana giriş kapısı ile örtüşen M4 Mekânı içinde ise 80.72m. -79.93m. yaklaşık seviyeleri ara-
sında kazı çalışmalarında kireç taşı blokların kenar bantlarında bazı yazılar da tespit edilmiş-
tir. Yazılardan biri “Ioulios’un yeri” olarak çevrilmiştir. 

Diğer yandan mekân kazılarının paralelinde B1/C1/D1-26 plankareleri ile örtüşen kori-
dor kazıları da devam etmiştir. Doğu bölümünde 79.11m. -78.37m. yaklaşık seviye aralığında 
sürdürülen kazı çalışmaları ile bu koridorun birinci kat seviyesinde olduğu ve üst seviyeleri 
78.41m. -78.50m. yaklaşık seviye aralığında alt kata ait olasılıkla kemerli konstrüksiyonun 
varlığı tespit edilmiştir (Resim: 12). 78.40m. üst seviyesinde 0.10m. yaklaşık kalınlığınca ve 
koridor boyunca (C1/D1-26) uzanan yanık tabakası gözlenmiştir. Koridor kazılarında Geç 
Osmanlı-Erken Cumhuriyet Dönemi yapı izleri de batı bölümde olduğu gibi tespit edilmiş ve 
belgelendikten sonra kaldırılmıştır. 
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Orkestra, Proskene ve Paraskenion Plankareleri Kazıları

Sahne binası önünde orkestra ve proskene ile paraskenion ile örtüşen B1/C1/D1/E1-
23/24/25 plankarelerinde de çalışmalar yürütülmüştür. 

D1-24 plankaresinde gerçekleştirilen kazılarda kazı çalışmaları 81.82-79.29m. aralığında 
sürdürülmüş ve 19. yüzyıl sonu-20. yüzyıl başına tarihlendirilen yapı kalıntıları ve foseptik iz-
leri belgelenerek kaldırılmıştır. Yer yer tiyatro üzerindeki 20. yüzyıla ait modern yapıların temel 
izleri de tespit edilmiş ve bu izler de kaldırılmıştır. Bu geç yapılaşmalarda mimari elemanların 
ve heykel parçalarının mimari yapı malzemesi olarak kullanıldığı da görülmüştür. Proskene 
ile örtüşen plankarelerde söz konusu seviyeler arasında sürdürülen kazılarda tiyatro kireç taşı 
blokları ve mermer mimari cephe elemanları parçaları yoğun olarak ele geçmiştir. D1-24 plan-
karesinde ele geçirilen seramik malzeme ile birlikte geç döneme ait mimari bulgular (duvarlar, 
foseptik çukuru ve kuyu izleri) ve bu izlere paralel olarak daha çok Osmanlı ve Cumhuriyet 
malzemesinin yoğunlukta olduğu, az sayıda Roma Dönemi terra sigilata parçaları ve birkaç 
Hellenistik malzeme de tespit edilmiştir. 

İkinci bir kazı seviyesi olarak 79.29m. -78.14m. yaklaşık seviyesine inilmiştir. Bu seviye 
aralığında ele geçirilen seramik buluntuları Roma Dönemine tarihlenmiş olup ayrıca plastik 
eserlere ait çok sayı da parçanın yanısıra bir yazıt parçası da bulgular arasında yer almıştır. 
Bu son seviyede D1/E1-23/24 plankarelerinde sürdürülen kazılarda sahne binasına ait olduk-
ça büyük boyutlu mimari blokların düzensiz ve dağıtılmış şekilde oldukları görülmüştür. C1-
25 plankaresinde 80.18m. üst ve 78.22m. alt seviyesinde, mermer proskene zemin üstünde 
başlanan kazılarda ise dolgu içerisinde irili ufaklı mermer kırıkları da dikkat çekmiştir. Söz 
konusu plankarelerde 78.18/23m. yaklaşık seviyesinde ise mermer devşirme bloklardan olu-
şan proskene döşemine ilk kez ulaşılmıştır (Resim: 12). 

Proskenenin mermer döşemi üzerinde belirgin bir yangın izi hemen hemen sahne birinci 
kat koridoru ve M2, M3 mekanlarında da aynı seviyelerde tespit edilmiştir ki sahne bina-
sındaki son kullanımın bir yangın ile sonlandığına işaret etmektedir. Devşirme bloklardan 
oluşan zemin döşeminin üzerinde sahne binasına ait büyük mimari blokların yangın tabakası 
üzerine düşmüş veya düşürülmüş oldukları görülmüştür. 

Bilinçli şekilde dağıtılmış oldukları görülen mimari blokların arasından M.S. 2. yüzyıla ta-
rihlendirilen bir Korinth başlığı ile bir yazıtlı blok ele geçirilmiştir. 78.79m. -78.48m. aralığında 
ele geçirilen söz konusu yazıtın 2019 yılında tespit edilen Tİ. 2019.41 numaralı yazıtla önlü 
arkalı oldukları anlaşılmış olup Prof. Dr. Recai Tekoğlu tarafından “pek muhterem ileri gelen 
şahsiyet ve kentin babası Eustokhios’un zamanında . . . . . oldu.” şeklinde okunmuş olup M.S. 
3. yüzyıla tarihlendirilmiştir. 

D1-25 plankaresinde sürdürülen kazılarda ilki 79.39m. üst, 78.98m. alt seviyesinde, ikin-
cisi ise E1-25 plankaresi içinde 79.29m. üst 78.79m. alt seviyesinde mask kabartmalı friz 
blokları ele geçirilmiştir (Resim:13). Aynı frizin parçaları olan bu bloklardan ilki 34cm. yük-
sekliğinde, 58cm. genişliğinde 31cm. derinliğinde iken E1-25 plankaresine ait ikinci frizin 
ise 89cm. genişliğinde olduğu görülmüştür. 
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Proskene ve paraskenion ile örtüşen doğu yönde kalan D1/E1/F1/G1-24 plankarelerin-
de 2018 yılında tespit edilen devşirme bloklarlardan ve kireç harç kullanılarak yapılmış ve 
mermer levhalarla cephelenmiş olduğu değerlendirilen mimari kitlenin izi takip edilmiştir. 
Son dönem kazıları ile bu kitlenin F1-24 plankaresinden başlayarak ima caveaya yükselen 
bir merdivenin alt yapısı olduğu anlaşılmıştır (Resim: 13). Paraskeniondan gelen izleyiciyi 
ima caveaya ulaştıran ve in-situ  durumda bulunan şimdilik 7 basamaklı bu merdiven ulaş-
tığı noktada bir sahanlık (Resim: 14) yapmakta E1/D1/F1-23 plankareleri ile örtüşen ima 
caveanın analemma duvarı boyunca ve bitişik olarak inen birinci klimaksı ile buluşmakta ve 
buradan birinci cuneusun oturma sıralarına ulaşılmasını sağlamaktaydı. Diğer yandan cavea 
kazıları sırasında birinci cuneusu analemma duvarı boyunca sınırlayan bu klimaksın 6 basa-
mağının in-situ  olarak korunmuş olduğu görülmüştür. 

Proskenenin mermer döşeme blokları üzerinde 9 taş oyununa ilişkin dairesel bir çizim de 
ortaya çıkartılmıştır. D1-24 plankaresinde çok sayıda mimari elemana ait parçalar plankare-
nin toprak dolgusu içinde yoğun olarak gözlemlenmiştir. Bununla birlikte E1/D1-23/24/25 
plankarelerinde ulaşılan mermer döşem izlerinin ve büyük mimari blokların beraberinde ol-
dukça yoğun mermer kırıkları bu dağınık büyük ölçekli kireç taşı ve mermer blokların traş-
landığına işaret etmektedir ki, yanık tabakasından sonra olan bir ameliye olduğu değerlendi-
rilmiştir. 78.22-36m. aralığında ulaşılan proskenenin mermer döşeme plakalarının hareketli 
seviyeleri ve bazılarının da çatlak olmaları, sahne binasından bilinçli olarak çekilen veya 
düşürülen büyük mimari blokların yarattığı darbelerden kaynaklandığı şeklinde değerlendi-
rilmiştir. 

3 kademeli olduğu öngörülen Smyrna tiyatrosunun ima caveasının birinci ve ikinci cu-
neusu ile örtüşen plankarelerinde kazılar sürdürülmüştür. Kazı çalışmaları tiyatro çanağının 
eğimine uygun olarak yukarıdan aşağıya basamaklar halinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 9). 
2019-2020 yılları çerçevesinde ima cavea ile media cavea arasında uzanan diazomanın bir 
bölümü daha, ima caveanın doğu bölümündeki ilk cuneusun (oturma dilimi) 16 oturma sı-
rasına, ikinci cuneusun 7 oturma sırasına ve analemma duvarı boyunca orkestraya inen ilk 
klimaksın (merdiven) in-situ  6 basamağına ulaşılmıştır. İlk ve ikinci cuneus arasında ne ya-
zık ki taş basamakları yerinde korunmamış olan ikinci klimaksın ancak 0.82m. genişliğindeki 
izine ulaşılmıştır. 

Yaklaşık 0.42m. yüksekliğe sahip oturma sırası bloklarının daha fazla sayıda ortaya çıka-
rılması ile birlikte ilk kez 3 farklı profilde oldukları tespit edilmiştir. Bunlardan ilkinin birinci 
cuneusdaki basamak taşlarının tek silme ile şekillendirildiği görülürken ikinci cuneusdaki 
basamak taşlarının ise iki silmeli oldukları ve iki silmeli basamak taşlarının da kendi arasında 
iki farklı konveks derinliklerden oluşan sıralara sahip oldukları görülmüştür. Diğer yandan 
oturma bloklarının andezit kırma taşların sıkıştırılmasıyla oluşturulan zemin üzerine oturtul-
dukları görülmüş ve teyit edilmiştir (Resim: 15). 

Birinci cuneusun 12. oturma sırası üzerinde iki ahşap kiriş yuvası tespit edilmiştir ki muh-
temelen alt kot oturma basamaklarına dönük gölgelik için kullanılmışlardı. 0.12m. yaklaşık 
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boyutlarındaki bu köşeli yuvalar 0.10m. yaklaşık derinliğindedirler. Ortaya çıkarılan arka-
lıklı koltukların 0.12m. sırtlığı söz konusu olup basamak yükseklikleri ise 0.39m. -0.40m. 
ortalamasındadır. 

Önceki yıllarda da gözlemlendiği gibi tiyatronun genel dolgusunun 1500 yıl boyunca 
akan ve yıkanan çok çakıllı homojen bir toprak dolgu malzemesi olduğu anlaşılmaktadır. 
Bu doğal dolgu içinde zaman zaman belirgin olarak görülebilen kum ve çakıllı/taşlı akıntı 
tabakaları izlenmektedir. Bu tabakaların seller sırasında yamaç aşağı akan sel suyundan kay-
naklandığı değerlendirilmiştir. Tiyatronun terkedilmesinden sonra oluşan sel süreçlerinden 
önce ve sonrasında yağmur suları ile birlikte yukarıdaki yamaçlardan karışık olarak Hel-
lenistik-Roma-Bizans-Osmanlı seramik örnekleri ile Hellenistik ve Roma dönemlerine ait 
figürin parçaları, sikke ve kemik objelerin tiyatro üzerindeki üst dolgu seviyelerine taşındığı 
değerlendirilmiştir. Bununla birlikte ana kayadan belki depremlerle kopup gelen büyük an-
dezit kaya bloklarına da dolgu içinde değişik seviyelerde rastlanılmıştır. 

Tiyatro kazılarında bir Claudius sikkesinin ele geçirilmesi ve Roma Dönemi sikke yelpa-
zesinde 4. yüzyıl sikkelerinin yoğunluğu tiyatronun son kullanım yüzyılını işaret etmektedir. 
Bu yüzyıldaki yoğunluğu 2018 yılı kazıları da teyit etmektedir. Bununla birlikte az sayıda da 
olsa ele geçirilen Erken ve Orta Bizans sikkeleri de dikkat çekicidir. Sikke buluntuları içinde 
Umur Bey’e ait bir sikke, Smyrna kazılarında ele geçirilen nadir buluntu örneklerinden biri 
olmuştur. 2018 yılında ele geçirilen I. Beyazıd’a ait sikke en erken tarihli sikke örneğini 
oluşturmuştur. Yine 2018 yılında III. Mustafa’ya ait (1757) erken tarihli bir sikke örneğine 
karşın I Abdülhamid’e (1774) ait başka bir sikke 2019 yılının en erken tarihli Osmanlı Dö-
nemi sikkesi olmuştur. Önceki yıllarda çok sayıda ele geçirilen II Mahmud, I. Abdülmecid 
ve Abdülaziz Dönemi sikkelerine son iki yılda çok sayıda II. Mahmud sikkesi eşlik etmiştir. 



70

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 1: Bouleuterion kuzey teras duvarı. 

Resim 2: Roma hamamı genel görünüş. 

Resim 3: Mermer salonun girişindeki opus sectile döşeme. 
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Resim 4: Hücrenin içinden kapıya doğru görünüş. 

Resim 5: Osmanlı yapısı. Doğuda Arnavut kaldırımı yol, güneyinde çeşmeler. 

Resim 6: Osmanlı yapısının genel görünüşü ve kazı alanları. 
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Resim 7: Roma Dönemi yapısının batı duvar cephesi. 

Resim 8: Roma Dönemi yapısı, batı ve güney duvarları üzerindeki kemerli açıklıklar. 

Resim 9: Smyrna Tiyatrosu. 
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Resim 10: M6 Mekanında tespit edilen yazıt. 

Resim 11: Satyros kabartması. 

Resim 12: Prosekene. 
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Resim 13: Tiyatro maskları. 

Resim 14: Klimakes sahanlığı paraskenion merdiven basamakları. 

Resim 15: Oturma blokları ve oturma sıraları. 
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2019 YILI KEYKUBADİYE SARAYI KAZISI
Ali BAŞ*

Remzi DURAN

Necla DURSUN

Şükrü DURSUN 

Rasim BAĞIRLI 

1. GİRİŞ 

Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Şeker Mahallesi’nde Kayseri Şeker Fabrikası arazisi içeri-
sinde yer alan ve Prof. Dr. Ali Baş başkanlığında yapılan Keykubadiye Sarayı Kazısı 2019 
yılı çalışmaları 08.07.2019 tarihinde başlamış ve 06.09.2019 tarihinde sonlanmıştır. 

Çalışmalarda Prof. Dr. Ali Baş, Prof. Dr. Remzi Duran, Doç. Dr. Necla Dursun, Dr. Öğr. 
Üyesi Şükrü Dursun ve Öğr. Gör. Rasim Bağırlı, Bakanlık Temsilcisi olarak ise Aksaray 
Müzesi Müdürlüğü’nden Aysun Akı yer almıştır. Dönem çalışmalarında başlangıçta Selçuk 
Üniversitesi’nden 19 öğrenci ve 1 restoratör görev almıştır. Kazı çalışmaları Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yatırım programından sağ-
lanan ödenekten, kazı ekibinin KYK kahvaltı ücretleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğle 
ve akşam yemekleri Kayseri Şeker Şirketi, kazıda açığa çıkarılan mimari kalıntıların onarımı 
Türk Tarih Kurumu tarafından sağlanan mali destekten karşılanmıştır1. 

2. ARAZİ TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Keykubadiye Sarayı yerleşkesi kazı öncesinde her yıl olduğu gibi tamamen bitki-otlarla 
kaplanmış durumdaydı. Bu nedenle kazı öncesinde ilk olarak kazı yapılması planlanan Dört 
Kemerli Yapı çevresi ile kazı çalışma ofisinin çevresindeki bitkiler temizlenmiştir. Söz konu-
su çalışma Kayseri Şeker Fabrikası Park ve Bahçeler Müdürlüğünce sağlanan işçi desteği ve 

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

 Prof. Dr. Remzi DURAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Konya/TÜRKİYE, rdu-
ran@selcuk.edu.tr

 Doç. Dr. Necla DURSUN, Erciyes Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, 
Kayseri/TÜRKİYE, necladursun@erciyes.edu.tr

 Dr. Öğr. Üyesi Şükrü DURSUN, Kayseri Üniversitesi, Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO., El Sanatları Bölümü, Kay-
seri/TÜRKİYE, sukrudursun@kayseri.edu.tr

 Öğr. Gör. Rasim BAĞIRLI, Selçuk Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Konya/TÜRKİYE, rasimcebrailog-
lu@gmail.com

1 Başarılı ve sorunsuz bir sezon geçirmemize katkı sağlayan başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Selçuk Üniversitesi olmak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan-
lığına, Kayseri Şeker Şirketine, Türk Tarih Kurumu Başkanlığına ve öğrencilerimize teşekkür ederiz. 
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öğrenciler ile gerçekleştirilmiştir. Bu genel temizlik sonrasında, öğrenciler tarafından önceki 
senelerde kazısı yapılan alanda oluşan bitkilerin temizliği yapılmıştır. 

3. KAZI ÇALIŞMALARI

2019 yılında Keykubadiye Sarayı’nda Dört Kemerli Yapı ve Tonozlu Yapı çevresinde 
kazı çalışmaları yapılması planlanmış, ancak sadece Dört Kemerli Yapı çevresinde kazılar 
gerçekleştirilmiş, Tonozlu Yapı çevresinde, yapının mevcut durumuyla tehlike göstermesi 
sebebiyle çalışma yapılamamıştır. Kazı sezonu sonrasında Kayseri Şeker Şirketi, Tonozlu 
Yapı’nın askıya alma işlemini gerçekleştirmiş ve sonraki sezonlarda bu alanda da kazı yapıl-
ması ile ilgili bir sorun kalmamıştır. 

2019 yılında Keykubadiye Sarayı kazı çalışmaları Dört Kemerli Yapı’nın doğusu ile ku-
zeyinde yer alan 5.00m.x5.00m. ölçülerindeki C2A, D4A, D5A, E4A, F1A, F1, F2A, F3A, 
F4A, F5A, G3A, G4A, G5A açmalarında gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1; Resim: 1-8). 

C2A Açması’ndaki çalışmalar, -0.07m. ve -1.04m. aralığında değişkenlik gösteren sevi-
yelerde yürütülmüş ve tamamlanmıştır. Açmanın güneybatı kısmındaki dolgu sert ve kuru 
toprak ile büyüklü-küçüklü moloz taşlı iken, kuzeydoğu tarafında ince kum ağırlıklı ve bü-
yük moloz taşlıdır. Önceki yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya çıkarılan ve C1A Açması’n-
dan kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvar ile su kanalının C2A Açması’ndaki bölümleri 
de ortaya çıkarılmıştır. -1.04m. seviyesinde taş döşeme ortaya çıkınca, döşeme dışındaki top-
rak bölümler tesviye edilerek bu bölümdeki çalışmalar sonlandırılmıştır (Resim: 2). Açmada 
mimari kalıntıların yanı sıra çok sayıda form vermeyen küçük boyutlu, çoğunluğu yeşil sırlı, 
bir bölümü de hardal sarısı renkte sırlanmış seramik parçaları ile yine çok sayıda form verme-
yen sırsız seramik parçaları bulunmuştur. Bunlarla birlikte çoğunluğu tek renk turkuaz sırlı 
çini parçaları, sır altı tekniğinde bitkisel veya geometrik süslemeli çini parçaları ve az sayıda 
çok küçük kırık parçalar olması sebebiyle süslemelerinin niteliği tam olarak anlaşılmayan 
beyaz opak sırlı lüster tekniğinde çiniler bulunmuştur. 

D4A Açması’ndaki çalışmalar, 2018 yılı çalışmalarının devamı niteliğindedir. 2018 yılın-
da açmanın güneydoğusunda E3A, E4A, D3A, D4A açmalarının kesiştiği noktada -0.60m. 
seviyesinde düzgün kesme ve moloz taşlarla meydana getirilmiş bir döşeme açığa çıkarılmış 
ve koruma altına alınmıştı. Ancak, döşemenin özgün olmaması sebebiyle bu dönem çalışma-
larında kaldırılmasına karar verilmiştir. Kaldırma işlemi öncesinde taşların fotoğrafı çekilmiş 
ve çizimleri yapılmıştır. Döşeme kaldırıldıktan sonra hemen altta yine düzgün olmayan bir 
başka döşemeye rastlanmıştır. İkinci döşeme üzerindeki toprak temizliği yapılırken küvle 
hattına sahip tandır ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra yine önceki yıllarda D2 Açması’nda 
açığa çıkarılan kuzey-güney doğrultusunda uzanan su kanalının D4A Açması’ndaki bölümle-
rinin de tespit edilmesine yönelik çalışma yapılmıştır. Açmada, moloz taşların harçsız şekilde 
yan yana dizilmesiyle yapılan ve üst kotu -0.79m. derinliği 65cm. olan kanalının içinde-
ki toprak boşaltılarak, kanala ait bölümler tam olarak açığa çıkarılmıştır. Kazılarda kanalın 
açma sınırları içerisinde son bulmadığı, takip edildiğinde D5A Açması’nın güneydoğu, E5A 
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Açması’nın ise kuzeybatı sınırlarında devam ettiği görülmüştür. Açmada, kanal dışındaki 
bölümlerde zeminin tesviyesi yapılarak bu bölümdeki çalışmalar sonlandırılmıştır (Resim: 
2). Çalışmalarda, -1.00m. seviyesinde altın yaldızlı çini parçası ve -0.60m. seviyesinde ok-
sitlenmiş iki adet sikke ile sırsız seramik kaide ve kulp parçaları, sır altı ve lüster tekniğinde 
form vermeyen çini parçaları, cam bilezik parçaları ile çok sayıda form vermeyen sırlı ve 
sırsız seramik parçaları ortaya çıkartılmıştır. 

D5A Açması’ndaki çalışmalarda, Dört Kemerli Yapı’nın doğusunda, kuzey-güney doğ-
rultusunda uzanan, bir bölümü de D4A Açması’nda açığa çıkarılmış olan harçsız moloz taşlı 
kanalın devamı niteliğindeki bölümler açığa çıkarılmıştır. Diğer açmalarda olduğu gibi karşı-
lıklı olarak yan yana sıralanan moloz taşlarla oluşturulan kanalın bu açmada da sonlanmadı-
ğı, kuzeydoğuya yönelerek devam ettiği izlenmiştir (Resim: 3). Açmada herhangi bir mimari 
kalıntıya rastlanılmamıştır. Diğer açmalara göre daha az buluntu sunan bu açmada -0.78m. 
seviyesinde bir adet at nalı parçası ile birkaç adet form vermeyen yeşil sırlı ve sırsız seramik 
parçaları bulunmuştur. 

E4A Açması’nda çalışmalar 2018 yılı çalışmalarının devamı niteliğinde -0.25m. seviye-
sinde başlamış ve -1.25m. seviyesinde sonlandırılmıştır. Çalışmalara bir önceki sene açığa 
çıkarılmış olan ve E3A Açması’nın kuzeyine doğru uzanan -0.25m. seviyesindeki, çoğun-
luğu moloz taş olmakla birlikte yer yer düzgün yonu taşın düzensiz yerleştirilmesiyle olu-
şan döşemenin sonraki dönemlere ait olması sebebiyle kaldırmasıyla başlanmıştır. Bu işlem 
sonrasında -0.60m. seviyesine inildiğinde düzgün kesme taşların düzensiz şekilde yerleşti-
rilmesiyle oluşturulmuş bir başka döşemeye daha rastlanmıştır. Yine düzensiz olması sebe-
biyle, bu döşeme de belgelenerek kaldırılmıştır. Çalışmaların devamında açmanın özellikle 
kenarlarında kalan bölümlerde yine birkaç düzgün kesme taşın sıralanmasıyla meydana ge-
len döşeme kalıntıları açığa çıkmıştır. Açmanın doğusunda, F4A Açması sınırında yer alan 
-1.04m. seviyesindeki döşeme, yine aynı bölümdeki kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve 
daha önce açığa çıkarılmış olan duvarın temeli ile aynı seviyededir. Açmadaki buluntular içe-
risinde, açmanın doğusunda kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvarın batısında bulunan 
payandanın önünde -0.25m. seviyesinde bulunana geometrik süslemeli volkanik taş oldukça 
dikkat çekicidir. Çünkü kazı çalışmalarında çok sayıda volkanik düzgün kesme taşlar açığa 
çıkarılmışken, üzerinde süsleme bulunan bir örneğe rastlanılmamıştır. Mimari kalıntılar dı-
şında, açmanın merkezinde -0.48m. seviyesinde, tuğlalar ile meydana getirilmiş tandır açı-
ğa çıkarılmıştır. Açmanın güneybatısında -0.44m. kuzeydoğusunda da -0.49m. seviyesinde 
olmak üzere tuğlalarla oluşturulmuş iki farklı tandır bulunmuştur. Bu tandırlar belgelenerek 
kaldırılmıştır (Resim: 3). Buluntu olarak farklı seviyelerde çok sayıda sırlı ve sırsız seramik 
kaide parçaları ile kırık parçalar halinde tek renk turkuaz sırlı, sır altı ve lüster çinilere rastla-
nılmıştır. -0.55m. seviyesinde konik kürevi kap parçaları bulunmuştur. 

F1A Açması’nda çalışmalara +1.25m. seviyesinde başlanmıştır. Çalışma öncesi açma 
yüzeyinin yer yer şeker fabrikasına ait kireç atıkları ile kaplı olduğu izlenmiştir. Yüzey te-
mizliğinden sonra, 2017 yılında E1A Açması’nda açığa çıkan ve kuzey-güney doğrultusunda 
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uzanan duvarın F1A Açması’nda kalan çok az bir bölümü de ortaya çıkarılmıştır. Böylelikle 
daha önce diğer duvarları tam olarak açığa çıkarılmış E1A Açması’ndaki düzgün olmayan 
dikdörtgen planlı mekânın planı tam olarak ortaya konulmuş oldu. Bu mekânın E1A Açması 
sınırında kuzeydoğu köşesinden itibaren doğu-batı ekseninde uzanan, üst seviyesi -0.35m. 
kalınlığı da 75cm. olan moloz taşlarla örülü bir duvarın var olduğu görülmüştür. Bu duvar 
dışında açmanın doğusunda, yaklaşık orta noktadan itibaren güneyde F1 Açması’na doğru 
kuzey-güney ekseninde ilerleyen bir duvarın daha varlığı tespit edilmiştir. Üst kotu +1.00m. 
seviyede kalan 75cm. genişliğindeki bu duvar moloz taşlarla harçsız olarak örülmüştür. He-
nüz devamındaki bölümlerin tam olarak açığa çıkarılmaması sebebiyle bu duvarın nasıl bir 
mekâna ait olduğu belli değildir. Duvar altında düzensiz tuğla döşeme kalıntılarına rastlan-
mıştır. Mevcut durumunun yanı sıra bu tuğlalar da duvarın özgün olmadığını göstermektedir. 
Tuğla döşemenin güneyinde, duvarın altına doğru uzanan 65cm. derinlik ve genişliğe sahip 
kuyu şeklinde bir açıklığa rastlanmıştır. Mevcut görüntü, bu bölümün niteliğini tam olarak 
belirlememize olanak sağlamamaktadır. Açmada başka herhangi bir mimari kalıntı görül-
mezken bahsi geçen son duvarın batısında birbirinden bağımsız olarak yan yana döşenmiş 
düzgün kesme taşlarla karşılaşılmıştır (Resim: 4). Çalışmalarda, parçalar halinde tek renk 
turkuaz sırlı çinilerle birlikte geometrik, bitkisel ve figürlü süslemeli sır altı tekniği çiniler, 
çok sayıda form vermeyen sırlı ve sırsız seramik parçaları ile niteliği belli olmayan oksitlen-
miş metal parçaları da açığa çıkarılmıştır. Bunlar içeresinde sır altı tekniğindeki balık figürlü 
çini parçası ve sgraffito tekniği ile yapılmış seramik kaideler süslemeleriyle ön plana çıkan 
örneklerdir. Kazı çalışmaları -0.40m. seviyesinde tamamlanmıştır. 

F1 Açması, çalışma öncesinde +1.30m. seviyesinde idi. Açmada F1A Açması’nın doğu 
yönünde, kuzey-güney doğrultusunda uzanan moloz taş örgülü duvarın takibi sağlanarak, du-
varın doğu bölümünün açığa çıkarılmasına yönelik kazı işlemi başlatılmıştır. Seviye inildik-
çe, bahsi geçen duvarın diğer açmada (F1A) olduğu gibi +1.00m. seviyesinde, 75cm. geniş-
liğinde kuzey-güney doğrultusunda devam ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca duvarın bu açmada 
sonlanmadığı ve güneye doğru devam ettiği izlenmiştir. Devam eden çalışmalarda mevcut 
duvarın batı yönünde, daha önce F1A Açması’nda bahsedilen derinliği ve genişliği 65cm. 
olan kuyunun bu açmadaki bölümü açılmıştır (Resim: 4). Niteliği tam olarak anlaşılmayan 
kuyu temizlenmiş ve gerekli belgeleme sonrasında kapatılmıştır. Bunun yanı sıra açmanın 
merkezinde +0.42m. seviyesinde, 30cm. çapında pişmiş topraktan yapılmış büyük oranda 
sağlam durumda olan tandır ve yoğun bir şekilde tandır parçaları bulunmuştur. Tandırın içeri-
sindeki toprak, koyu kahverengi renkte olup az miktarda kül tabakasına rastlanmıştır. Tandır 
boşaltma işlemleri sırasında, +0.25m. seviyesinde, 30cm. çapında, Pithos kapağı olduğu dü-
şünülen sırsız seramik parça çıkartılmıştır. Duvarın doğusunda +0.15m. açmanın merkezinde 
-0.12m. batısı ise -0.20m. seviyesine gelindiğinde çalışmalar sonlandırılmıştır. Çalışmalarda, 
çoğunluğu form vermeyen parçalar halinde sırlı, sırsız seramik, tek renk turkuaz çini, lüster 
ve sır altı çini parçaları ortaya çıkartılmıştır. 
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F2A Açması’nda 2018 yılında çalışma başlatılmış, ancak dönem çalışmalarının sona er-
mesi nedeniyle açmadaki kazı işlemi tamamlanamamıştı. Bundan dolayı açmanın kuzey-
batısında seviye -0.43m. iken, diğer bölümlerde +1.32m. olarak kalmış idi. 2019 yılı ça-
lışmalarında ilk olarak F3A Açması’nda kuzey-güney doğrultusunda uzanan duvarın F2A 
açmasına kadar olan bölümlerinin açığa çıkarılmasına yönelik çalışma başlatılmıştır. Üst se-
viyesi -0.25m. genişliği ise 90cm. olan moloz taş örgülü duvar, açma ortasında köşe yaparak 
doğuya yönelmektedir. Bu bölümde duvarın üst seviyesi +0.49m. olup genişliği 83cm.dir. 
Çalışmalar açmanın kuzeyinden güney yönüne doğru devam ederken +0.45m. seviyesinde, 
93cm. genişliğinde, doğu-batı doğrultuda uzanan moloz taş örgülü yığma bir duvar ile daha 
karşılaşılmıştır. E2A Açması’ndaki duvara bitişik olarak yapılmış olan doğu-batı eksende 
ilerleyen duvarın doğudaki uzantısı hakkındaki bilgiler, doğu bölümün kazılmasıyla elde 
edilecektir. Ancak duvar, daha önce belirtilen F3A Açması’nın ortasından kuzey-güney doğ-
rultusunda uzanarak F2A Açması’nda da devam eden duvarın yapılmasıyla bir bölümünde 
kesintiye uğramıştır. Bu durum açmada iki farklı döneme ait mimari kalıntıların olduğunu, 
bunlar içerisinde de kesintiye uğrayan duvarın daha erken tarihli olduğunu göstermektedir. 
Ortaya çıkarılan iki duvarın arasında kalan bölgede düzenli tuğla döşemeye rastlanılmış olup, 
döşemenin doğu-batı doğrultuda uzanan merkezi duvarın alt seviyesinde çift katlı ve zikzak 
şeklinde devam ettiği gözlemlenmiştir. Bu döşemenin üst bölümü -0.22m. alt bölümü ise 
-0.15m. seviyesindedir. Kenar uzunlukları 21cm.x21cm. olan tuğlaların kalınlığı 4cm.dir. 
Bunların dışında açmanın güneybatı kısmında iki farklı seviyede tuğla döşeme daha tespit 
edilmiştir. Bunlardan, üstteki döşeme -0.25m. seviyesinde olup, düzensiz bir durum gösterir. 
Alttaki döşeme ise -0.50m. seviyede olup, tuğlalar tahrip olmuştur (Resim: 5). Açmanın gü-
neydoğusunda, F1A Açması’nın kuzeydoğu sınırında yer alan bölgede -0.06m. seviyesinde 
kırık halde çini ve seramik parçalarının bulunduğu bir tabaka ile karşılaşılmıştır. Çiniler haç 
kolu ve sekiz köşeli yıldız kompozisyonu parçalarıdır. Beyaz harç içerisine gömülü olarak 
açığa çıkarılan çiniler, mevcut halinden anlaşıldığı üzere duvardan harçlarıyla birlikte düş-
müş ve harçlardan ayrılmamıştır (Resim: 5). Yapılan konservasyon işlemleri sonucunda bu 
çinilerin, arkasındaki harç tabakası üzerinde ve çini tabaka altında yer yer yapıştırıcı ka-
lıntıları gözlemlenmiştir. Küçük deneysel uygulamalar sonucunda bu yapıştırıcının sentetik 
olmadığı anlaşılmaktadır. Konu hakkında kesin bilgi laboratuvar analizleri sonucunda elde 
edilecektir. Ancak tespit edilen yapıştırıcı kalıntıları sebebiyle duvar çinilerinin sonraki dö-
nem kullanımı olabileceği veya zamanında yerinden düşmüş olan duvar çininin bir onarım 
sonucu yerine tekrar yapıştırıldığı ihtimaller arasındadır. Bu çini grubundan sekiz köşeli yıl-
dız ve yıldızın solunda yer alan haç kolu, sır altı tekniğinde bitkisel süslemelere sahip iken, 
üstteki haç kolu geometrik ve bitkisel süslemelerle şekillendirilmiştir. Ayrıca bahsi geçen 
çini tabakası içerisinde çok sayıda tek renk turkuaz, sır altı ve lüster çini parçaları ile de kar-
şılaşılmıştır. Bunlar dışında çalışmaların genelinde, çoğunluğu form vermeyen ve birbiriyle 
birleşim göstermeyen sırlı ve sırsız seramik, tek renk turkuaz çini, sır altı ve lüster tekniğinde 
çini parçaları da ortaya çıkarılmış, -0.45m. ve -0.06m. seviyelerinde oksitlenmiş üç adet ba-
kır sikke (fels) bulunmuştur. Açmada, kuzeyde-1.04m. güneyde ise -0.60m. seviyesine ge-



80

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

lindiğinde oldukça büyük taşlara rastlanmış ve fotoğraflanıp belgelenerek, F2A Açması’nda 
çalışmalar sonlandırılmıştır. 

F3A Açması’nın batısında kuzey-güney doğrultuda uzanan duvarın doğusundaki alanın 
bir bölümünde 2018 yılında kazı işlemi gerçekleştirilmiş, ancak dönem çalışmaları sona er-
diği için açmanın tamamı kazılamamıştı. Kazı yapılan bölümlerin seviyesi -0.32m. iken, kazı 
yapılmayan bölümlerde seviye +0.90m. civarındadır. Kazı yapılmayan bölümlerde, Şeker 
Şirketi tarafından muhtemelen 1960’lı yıllarda yapılmış kuzey-güney doğrultuda uzanan 
moloz taş örgülü harçsız yığma teras duvarı bulunmaktadır. Bu duvar gerekli belgelemeler 
yapılarak kaldırılmıştır. Bunun yanı sıra açmanın batısında 2018 yılında -0.10m. seviyesinde 
açığa çıkarılmış birkaç tuğlanın gelişigüzel dizilmesiyle oluşturulan döşeme de özgün olma-
ması sebebiyle kaldırılmıştır. Bu işlem sonrasında, açmanın batısında yer alan kuzey-güney 
doğrultusunda uzanan duvar ile bağlantılı olarak yapılmış, üst kotu -0.25m. genişliği 90cm. 
olan doğu-batı doğrultusunda uzanan kireç harçlı moloz taş örgülü bir duvar ile karşılaşıl-
mıştır. Duvarın açma sınırları içerisinde sonlanmadığı, doğuya doğru devam ettiği gözlem-
lenmiştir. Duvarın ortasından F2A Açması’na doğru kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir 
duvar daha bulunmaktadır. F2A Açması’nda da bahsedildiği üzere duvar, F2A Açması’nda 
kırılarak doğuya doğru yönelmektedir. Duvarların doğudaki uzantısı hakkındaki bilgiler ge-
lecek yıllardaki kazılarla ortaya çıkacaktır. Ancak mevcut görüntü duvarların kare veya dik-
dörtgen planlı bir mekâna ait olduğunu göstermektedir. Duvarlar dışında açmanın güneyinde 
-0.45m. seviyesinde, bir ayağın temeli olduğunu düşündüğümüz birbirine bitişik dört taş 
ile karşılaşılmış ve çizimi yapılıp belgelenmiştir. -0.77m. seviyesine gelindiğinde açmadaki 
çalışmalara son verilmiştir (Resim: 6). Kazı genelinde açmada çok sayıda form vermeyen kü-
çük boyutlu, çoğunluğu yeşil sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur. Bununla birlikte 
yine kırık halde birkaç turkuaz sırlı ve sır atlı tekniği ile yapılmış çiniler de ele geçirilmiştir. 

F4A Açması’ndaki çalışmalar +0.88m. ile -0.72m. seviyesinde yürütülmüştür. Yüzey ça-
lışmalarında, toprak hafifçe kazıldıktan sonra +0.85m. seviyesinden +0.70m. ye kadar şeker 
fabrikasının kireç atığı ile karşılaşılmıştır. Kireç tabakası kaldırıldığında bu açmadaki ön-
celikli çalışma, 2018 yılında ortaya çıkarılan ve bir kısmı E3A Açması’nın doğu sınırın-
dan, hafif kuzey doğuya doğru yönelerek güney-kuzey doğrultusunda ilerleyen duvarın, batı 
tarafındaki bölümünün takibi şeklinde başlatılmıştır. Duvar tamamen açığa çıkarıldığında, 
kuzeyde F5A Açması’na hafif taşıntı yaptığı, doğu ve batıya uzanan kollarının olduğu gö-
rülmüştür. Batı kolu diğer açma sınırları içerisinde yer alırken, doğu kolunun bir kısmı F5A 
Açması’nın güney sınırında, büyük bölümü F4A Açması sınırları içerisinden doğuya doğru 
uzanmaktadır. Üst seviyesi +0.66m. genişliği 76cm. olan bu duvarın güney bitişiğinde üst 
seviyesi -0.51m. zemin seviyesi -0.74m. olarak ölçülen ve genişliği 84cm. olan doğu-batı 
doğrultusunda ilerleyen moloz taş malzemeyle örülmüş üçüncü bir duvar daha tespit edilmiş-
tir. Temel seviyesinde olmasından dolayı bu duvarın daha erken dönemde yapılmış olması 
muhtemeldir. Çalışmaların devamında -0.49m. seviyesinde açmanın merkezinde, güneyinde 
ve güney doğusunda olmak üzere üç ayrı tandır tespit edilmiştir. Güneyde ve güney doğuda 
bulunan tandırların F3A Açması’nın kuzey sınırına taşıntı yaptığı gözlemlenmiştir. Bu tan-
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dırlardan sadece birinin havalandırma bacası olarak kullanılan künkü (küvle) olduğu görül-
müştür. Bahsi geçen künk 35cm. uzunluğunda olup yüzeyi spirallidir. Sadece dip kısımlarıyla 
günümüze ulaşmış olan tandırlardan, güneydekinin zemininde 22cm.x22cm. ölçülerindeki 
tuğlalarla meydana getirilen döşeme mevcuttur. Merkezde bulunan tandırın çapı 82cm. ka-
lınlığı 2.5cm. güneydeki tandırın çapı 69cm. kalınlığı 3.5cm. güney doğudaki tandırın çapı 
63cm. kalınlığı ise 2cm. olarak ölçülmüştür. Bunlar gerekli belgelemeler yapıldıktan sonra 
kaldırılmıştır (Resim: 6). Çalışmalar esnasında batı duvarından doğuya doğru 30cm. uza-
ğında, -0.49m. seviyesinde kaidesinde ve gövdesinde kazıma tekniğinde süslemeler olan, 
ağız kısmı ve kulpları hasar görmüş sırsız seramik küp bulunmuştur. Bunun yanı sıra farklı 
seviyelerde tek renk turkuaz sırlı, lüster tekniğinde yapılmış haç kolu ve sır altı tekniğinde 
yapılmış çini parçaları ile çok sayıda yeşil sırlı ve sırsız seramik parçaları bulunmuştur. Son 
çalışmalar yapılırken -0.72m. seviyede Erken Bizans Dönemine ait olduğu düşünülen oksit-
lenmiş sikke ele geçirilmiştir. 

F5A Açması’nda +0.88m. seviyesinde kazı çalışmalarına başlanılmıştır. Birçok bölümde 
olduğu gibi açma yüzeyi şeker fabrikasının kireç atıklarıyla kaplı durumdaydı. Bu atıkların 
kaldırılmasıyla toprak yapısının +0.50m. seviyesine kadar sert ve bol miktarda irili ufak-
lı taşlı olduğu gözlemlenmiştir. Bu süreçte +0.65m. seviyesinde sikke olduğu düşünülen 
büyük oranda bozuk bir metale rastlanılmıştır. Devamında açma genelinin +0.62m. seviyesi 
ile +0.44m. seviyesi arasında düzensiz moloz taşlarla kaplı olduğu izlenmiştir. Çalışmalar 
ilerledikçe F4A Açması’ndan itibaren doğu-batı doğrultusunda ilerleyen duvarın bir kısmı-
nın F5A Açması’nın güneydoğu-güneybatısına uzanarak, sonlandığı izlenmiştir. Çalışmalar 
boyunca buluntuların önemli bir kısmı duvar yakınında çıkmıştır. Devam eden çalışmalar-
da üst seviyesi -0.73m. dış çapı 43cm. derinliği 16cm. olan bir tandıra rastlanmıştır. Tandırın 
zemininde yine diğerlerinin genelinde olduğu gibi tuğla döşeme kullanılmış olup, güneye 
bakan tarafında ise -0.53m. seviyede 40cm. uzunluğunda iki parça halinde künk açığa çı-
karılmıştır. Dönem çalışmalarının son bulması sebebiyle açmanın kuzeyinde ve merkezinde 
-0.38m. güneyinde ise -0.72m. seviyelerinde kazı sonlandırılmıştır (Resim: 7). Açmada ya-
pılan çalışmalarda çok sayıda form vermeyen küçük boyutlu, çoğunluğu yeşil, az sayıda da 
hardal sarısı renkte sırlanmış seramik parçaları ile sırsız seramik parçaları bulunmuştur. Çini 
örnekleri arasında çoğunluğu tek renk turkuaz sırlı çini parçaları ile bitkisel veya geometrik 
süslemeli sır altı çini parçaları, ayrıca az sayıda küçük boyutlu lüster tekniğinde yapılmış 
çiniler bulunmuştur. 

G3A Açması’nda, güney kenarından güneydoğu yönüne doğru eğimli yüzeyde +1.30m. 
seviyesinde çalışmalara başlanılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda G4A Açması’ndan ku-
zey-güney doğrultuda uzanan duvarın devamı olduğu düşünülen taş sırası ile karşılaşılmış 
ve taşların bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Dönem çalışmalarının sona ermesi nedeniyle kazı 
çalışmaları +0.80m. ile +0.90m. seviyelerde sonlandırılmıştır. 

G4A Açması engebeli bir yüzeye sahip olup, açmanın batısı +0.88m. doğusu ise +1.30m. 
ölçülmüştür. Çalışmalara F4A Açması’nın kuzeyi ile F5A Açması’nın güneyinde doğu-batı 
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doğrultusunda birbirine bitişik halde ilerleyen duvarların takibi yapılarak başlanmıştır. İlk 
çalışmalarda F4A Açması’ndan gelen duvarın G4A Açması’nda da bir miktar doğuya devam 
ettiği ve açmanın doğu sınırından güneye yöneldiği izlenmiştir. Doğu kısımda duvarın geniş-
liği 73cm. üst seviyesi de +1.12m.dir. Dönem çalışmalarının sonlanması nedeniyle duvarın 
güneye yönelen bu bölümü tam olarak açığa çıkarılamamıştır. Ancak mevcut görüntü duvar-
ların kare planlı bir mekânı meydana getirdiği yönündedir. Bu bölümdeki çalışmalarda mekâ-
nın ortasında kuzey duvara bitişik olarak güneye doğru uzanan +0.70m. seviyede, 92cm. 
genişliğinde moloz taş örgülü bir duvara daha rastlanmıştır (Resim: 7). Doğudaki duvara 
kısmen paralel uzanan bu duvar muhtemelen geç dönem müdahaleleri sırasında yapılmıştır. 
G-4A Açması’ndaki çalışmalarda çok fazla buluntu ile karşılaşılmamıştır. Bulunan örnekler 
arasında tek renk sırlı ve sır altı çini parçaları, form vermeyen yeşil ve hardal sarısı sırlı sera-
mik parçaları ile yüzeyi kırmızıya boyanmış kırık mermere rastlanmıştır. 

G5A Açması yüzeyi kazı öncesinde +0.80m. ile+1.17m. seviyeleri arasında değişkenlik 
göstermektedir. Bu bölümdeki çalışmalar ilk önce G4A Açması’nın kuzey sınırları doğrultu-
sunda açığa çıkarılan doğu-batı doğrultusunda uzanan duvarın, kuzey cephesinin net görünür 
hale getirilmesine yönelik olarak başlatılmıştır. Çalışmalarda, birbiriyle bağlantısı olmadığı 
görülen çok sayıda irili ufaklı moloz taşlar kaldırılmış ve duvarın kuzey cephesi tam olarak 
açığa çıkarılmıştır. Açmanın doğu bölgesinde, G4A Açması’nın kuzey sınırındaki duvarın 
doğusuna kuzey cephesinden bağlanan, G5A Açması’nın doğu, H5A Açması’nın ise batı sı-
nırlarından kuzey-güney doğrultusunda ilerleyen, üst seviyesi +0.40m. olan moloz taş malze-
meli bir duvar tespit edilmiştir. Aynı bölgede bu duvara, destek amacıyla yapılmış olduğunu 
düşündüğümüz, -0.20m. seviyesinde ikinci bir moloz taş malzemeli duvar daha bulunmuş 
ve bu duvarında kuzey-güney doğrultusunda açmanın kuzeydoğusuna kadar uzandığı görül-
müştür. Açmada başka bir mimari kalıntıya rastlanmamıştır (Resim: 8). Buluntu olarak farklı 
seviyelerde az sayıda turkuaz ve patlıcan moru çinilerle birlikte, lüster ve sır altı tekniğinde 
hazırlanmış çini parçaları, form vermeyen sırlı ve sırsız seramik parçaları ile bozuk durumda 
olan ve sikke olduğu düşünülen metal parça bulunmuştur. 

4. DİĞER ÇALIŞMALAR

4. 1. Fotoğraf Çekimleri

Keykubadiye Saray yerleşkesinde bulunan taşınmaz kültür varlıkları ve 1. Derece Ar-
keolojik Sit Alanı’nın tamamı kazı başlangıcında ve sonunda detaylı olarak drone ile fotoğ-
rafı çekilerek belgelenmiştir. Bunun yanı sıra çalışma süresince kazı alanının her aşaması 
günü gününe fotoğraflanmıştır. Ayrıca kazıda çıkan küçük buluntuların tamamı temizlenmiş, 
sonrasında fotoğrafları çekilmiş ve form veren örneklerin çizimleri yapılmıştır. 
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4. 2. Çizimle Belgeleme (Rölöve) Çalışmaları

2019 yılı kazı çalışmaları sonucunda ortaya çıkarılan küçük buluntular dışındaki bütün 
veriler, Şeker Fabrikası personeli olan harita mühendisi Ender Çınar2 tarafından GPS ciha-
zıyla ölçüleri alınarak AutoCad ortamında çizilmiş ve önceki sezonlarda açığa çıkan verilerle 
birleştirilmiştir. 

5. KORUMA VE RESTORASYON

2019 yılı Ekim ayında, Dört Kemerli Yapı’nın ayaklarındaki bozulmuş taşların değişimi-
ne yönelik olarak Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylanan proje doğ-
rultusunda restorasyon gerçekleştirilmiştir. Kayseri Şeker Şirketi sponsorluğunda alanında 
uzman restorasyon şirketi tarafından yapılan bu onarımda, bozulmuş taş yüzeylerindeki süs-
lemeli bölümler, bilimsel yöntemlerle yerlerinden alınmış, bozulmuş taşlar yenileriyle değiş-
tirilmiş ve belirtilen süslemeler tekrar yerine yerleştirilmiştir. Ayaklar dışında tonozun kayıp 
olan sekizgen kilit taşı da değiştirilmiş, yapının diğer bölümlerine müdahale edilmemiştir. 
Yine aynı süreçte Kayseri Şeker Şirketi personeli tarafından Tonozlu Yapı’nın yıkılmasını 
önlemeye yönelik olarak askıya alma işlemi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2019 yılı kazı çalış-
malarında, 2018 yılında açığa çıkarılan ve kazısı tamamlanan duvarların bazılarında koruma 
amaçlı olarak, duvarların yıkılan bölümleri kuru duvar şeklinde sağlamlaştırılmış, üst kısım-
ları kireç-kum karışımı harçla kaplanmıştır. Bu uygulama sadece duvarları koruma amaçlı 
yapılmış olup, çok az bölümde dökülen moloz taşların örülmesi sırasında harç kullanılmıştır. 

Mimari kalıntılar dışında, kazı çalışmalarında kırık parçalar halinde ele geçirilen çini ve 
seramik gibi küçük buluntulardan 2019 öncesine ait bazı örnekler ile 2019 yılında çıkarılan 
eserlerde restoratör tarafından restorasyon ve konservasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

6. GÜVENLİK VE DEPO

Kazı alanının korunması, hem alanın tümünün izlenebildiği güvenlik kameraları hem de 
Kayseri Şeker Fabrikası güvenlik görevlileri tarafından gerçekleştirilen devriye ile sağlan-
maktadır. Kazıda kullanılan teknik malzemeler ile kazıda çıkan etütlük ve amorf eserlerin 
korunması, Kayseri Şeker Şirketi tarafından geçici olarak tahsis edilen ve fabrika arazisi 
sınırları içerisinde bulunan eski basın yayın binası olarak kullanılan yapının zemin kısmın-
daki depoda koruma altına alınmıştır. Söz konusu deponun dışarıdan herhangi bir bağlantısı 
bulunmayıp, korunaklı bir yer durumdadır. 

7. KAZI EVİ

2019 yılı kazı sezonunda kazı ekibi Talas’ta bulunan KYK yurtlarında kalmıştır. Konakla-
ma ve kahvaltı giderleri Kayseri Büyükşehir Belediyesi, öğle ve akşam yemekleri de Kayseri 
Şeker Şirketi tarafından karşılanmıştır. Bu süreç içerisinde önceki yıllarda olduğu gibi kazı 

2  Katkı ve desteklerinden dolayı Ender Çınar’a teşekkür ederiz. 
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evi yapımına ilişkin adımlar atılarak Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeler gerçek-
leştirilmiştir. Bu girişim sonucunda kazı alanına yaklaşık 2km. mesafede bulunan KASKİ’ye 
ait binanın tahsisi için belediyeden onay alınmıştır. Görüşmeler neticesinde binanın 2020 yılı 
Nisan ayı gibi kazı ekibinin kullanımına sunulması beklenmektedir3. 

8. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Keykubadiye Sarayı 2019 yılı kazı çalışmaları Dört Kemerli Yapı’nın kuzey ve doğu 
yönlerinde bulunan C2A, D4A, D5A, E4A, F1A, F1, F2A, F3A, F4A, F5A, G3A, G4A, 
G5A açmalarında gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1; Resim: 1-8). 2019 sezonunda elde edilen 
veriler, Dört Kemerli Yapı çevresinde yoğun bir yerleşim olduğunu göstermektedir. Bu se-
zonda alanın su kaynağına kadar olan bölümünün büyük bir kısmının kazısı tamamlanmıştır. 
Yine alanın kuzey bölümünde, daha önceki senelerde olduğu gibi hem doğu-batı hem de 
kuzey-güney yönde farklı seviyelerde ve farklı genişlikte ağırlıklı olarak moloz taş örgülü 
duvarlara rastlanılmıştır (Çizim: 1). Bu bölümdeki çalışmanın bir sonraki kazı sezonunda ta-
mamlanacağını umut etmekteyiz. Daha önceki senelerde olduğu gibi bu sezon çalışmalarında 
açığa çıkan veriler sarayda farklı dönemlerde eklemeler olduğunu ve özgün mekânlarda bu 
anlamda değişikliğe gidildiği düşüncesini desteklemektedir. Fakat açığa çıkarılan kalıntılar 
saraydaki sonraki kullanımın dönemini vermesi açısından henüz yeterli bilgi sunmamaktadır. 
Ayrıca ilk sezondan bu yana ortaya çıkan mekânlara ilişkin kesin bir değerlendirme yapmak 
zor olmakla birlikte, mekânların kapılarının olmayışı, bunların su basman seviyesinde kalan 
bölümler olduğunu düşündürmektedir. 

2019 yılında, mimari kalıntılar dışında çeşitli türlerde çok sayıda buluntu ele geçirilmiştir. 
Bunlar arasında özellikle seramik ve çini başta olmak üzere cam ve madeni eserler ile pişmiş 
topraktan yapılan bazı malzemeler dikkati çeker. 

Seramik buluntuların hemen tamamı form vermeyen ve birleşim göstermeyen kırık par-
çalar halindedir. Sırlı ve sırsız seramiklerden sırsız olanlar çoğunluktadır. 

Sırsız seramikler içerisinde sağlam örnek ele geçirilememiştir. Yalnız küçük parçalar ha-
linde bulunan ve restore edilen iki örnek form veren eserler olarak dikkati çeker. Bunlardan 
biri kırmızı hamurlu testi, diğeri ise boyun ve ağız kısmı eksik, muhtemelen daha erken 
tarihli olan tek kulplu ve büyük ölçekli bir kaptır. Küçük parçalar halinde bulunan sırsız 
seramiklerden kaide, gövde, ağız kısımları ve kulp gibi parçaların değişik özellikler göster-
mesi, alandan çıkan buluntuların çok farklı özellikte kap tiplerine ait olduğunu belgeler. Bu 
parçalar genelde krem veya kiremit renkli, sık dokulu hamur yapısına sahiptir (Resim: 9). 

Çoğunlukla çok küçük parçalar halinde ele geçirilen kırmızı hamurlu, tek renk sırlı se-
ramiklerde genellikle yeşil yoğun olmak üzere, kahverengi ve sarının çeşitli tonları tercih 

3  Söz konusu binanın protokol ile tahsisi yapılmış, Kayseri Büyükşehir Belediyesince yapıda gerekli tadilatlar ya-
pılarak 2020 kazı sezonunda konaklama burada gerçekleştirilmiştir. Bu vesile ile bir kez daha Kayseri Büyükşehir 
Belediyesine teşekkür ederiz. 
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edilmiştir. Bunlar arasında kırık parçalar halinde ele geçirilen ve bir kısmı tamamlanan vazo 
bu grup eserler içerisinde en sağlam örnek olarak dikkati çeker. Vazonun içi yeşil renkte sır-
lanmış, dışta ise sadece boyun ve ağız kısmında sır kullanılmıştır (Resim: 9). 

Küçük parçalar halinde ele geçirilen sgraffito tekniğindeki seramikler farklı özellikte süs-
lemelere sahiptir. Süsleme olarak genellikle bitkisel motiflere yer verildiği görülürken, bazı 
örneklerde geometrik motifler de izlenmektedir (Resim: 10). 

Sırlı seramikler içerisinde en fazla dikkati çeken grup, çini teknikleri ile hazırlanmış be-
yaz hamur üzerine turkuaz sırlı veya sır altı örneklerdir. Ne yazık ki 2019 yılında bu grup 
örneklerin tamamı küçük parçalar halinde ele geçirilmiştir ve çoğunlukla siyah renkte çeşitli 
motiflerle süslenmiştir. Ayrıca az da olsa farklı renklerin tercih edildiği örnekler de bulun-
maktadır. 

Anadolu Selçuklu Döneminde hemen her bölgede oldukça yaygın kullanılan turkuaz sır-
lı tek renk çiniler, daha önceki senelerde olduğu gibi 2019 yılında da Keykubadiye Sarayı 
kazısı çini buluntuları arasında en fazla rastlanan grubu oluşturmakla birlikte, sağlam veya 
sağlama yakın örnek ele geçmemiştir. Bunun yanı sıra az da olsa kobalt mavisi sır uygulama-
larının görüldüğü örnekler de bulunmaktadır. 

Sıraltı tekniğinde hazırlanan çinilerde form, süsleme ve renk uygulamaları çeşitlilik gös-
terir. Çoğunlukla bitkisel, geometrik ve figür olmak üzere üç farklı süsleme türü görülen bu 
grup çiniler içerisinde haç kolu formundakiler genelde şeffaf turkuaz renkte, sekiz köşeli 
yıldız, kare veya dikdörtgen formda olanlar ise şeffaf renksiz sırlanmıştır. Bitkisel süslemeli 
çinilerde palmet, rumi ve kıvrım dallar gibi motifler dikkati çekerken, geometrik süslemeler-
de merkezde bir yıldızdan gelişim gösteren geometrik örgülü kompozisyonlar çokça tercih 
edilmiştir. Buluntular arasında yerleştirildikleri harç ile birlikte yere düşmüş halde ele geçi-
rilen sır altı yıldız ve haç kolu parçaları, çinilerin duvara yerleştirilişleri ile ilgili özgün veri 
sunmaktadır (Resim: 5). 

Sır altı tekniğinde figürlü çini örneği iki küçük parçada görülür. Bunların birinde turkuaz, 
kobalt mavisi ve mangan moru renklerdeki üç balık figürünün baş veya gövdelerinin bir bö-
lümü izlenirken, diğerinde tam olarak tanımlanamayan bir figürün baş ve boyun kısmı izlenir 
(Resim: 11). 

Lüster tekniğindeki çiniler diğer türlere göre daha az sayıda olmakla birlikte, tamamı 
kırık parçalar halindedir ve çoğunlukla da yıldız ve haç kollarına ait örneklerdir. Sır altı 
tekniği çinilerinde olduğu gibi lüster tekniğindeki çiniler de bitkisel, geometrik ve figürlü 
süslemelerle şekillendirilmiştir. Bir örneğimizde kedi-köpekgiller ailesinden bir hayvana ait 
bacak görülür (Resim: 12). 

Seramik ve çiniler dışında birçoğu bozulmuş durumda sikkeler, mühür, cam ve çoğu ok-
sitlenmiş metal parçaları gibi farklı buluntulara da rastlanmıştır. Bunlar arasında Bizans Dö-
nemine ait iki sikke ile Selçuklu Dönemine ait mühür önemli örnekler olarak dikkati çeker. 



86

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bizans sikkelerinden ikisinin de ön yüzünde M harfi görülür. Bunlardan birinin arka yüzün-
de yandan verilmiş portre bulunurken diğerinin arka yüzü bozulmuştur. Selçuklu mühründe 
önde tam olarak okunamayan ve “Es Sultan” diye başlayan yazı, arkada ise süvari tasviri 
bulunur (Resim: 13). 

Cam buluntuların tamamı küçük parçalar halinde olup, farklı renk ve özellikteki bilezik-
ler dışında form veren örnek yoktur (Resim: 14). 

2015 yılından bu yana kazısı yapılan alanların farklı bölüm ve seviyelerinde açığa çıka-
rılan farklı ölçülerdeki pişmiş topraktan yapılmış tandırların benzer örneklerine 2019 yılı 
çalışmalarında da rastlanılmıştır. Bunların tamamı harap durumda olup, belgelendikten sonra 
kaldırılmıştır. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu sezon çalışmalarımızda tuğla ve farklı özellikteki 
künkler de ele geçirilen buluntular arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Sonuç olarak, Keykubadiye Sarayı’nda 2019 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmaların-
da farklı dönemlere ait ve farklı teknik ve özellikte duvarlar ortaya çıkmış olmakla birlikte 
bunlar henüz plan ve mekân tanımlamasına yönelik veri sunmamaktadır. Taşınır kültür var-
lıkları içerisinde oldukça kaliteli işçilikle hazırlanmış örnekleriyle seramik ve çini buluntular 
çoğunluğu teşkil eden eserler olmasına rağmen, sağlam örneğin ele geçirilmemiş olması bu 
anlamda da değerlendirme yapmayı güçleştirmektedir. Benzer şekilde cam ve madeni eserle-
rin tamamı da özelliklerini büyük ölçüde kaybetmiş durumdadır. 
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Çizim 1: Keykubadiye Sarayı kazısı-Dört Kemerli Yapı ve çevresi. 
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Resim 1: Dört Kemerli Yapı ve çevresi 2019 yılı kazı öncesi ve sonrası. 

Resim: 2: C2A ve D4A Açması genel görünüş. 
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Resim 3: D5A ve E4A Açması genel görünüş. 

Resim 4: F1A Açması genel görünüş ve F1 Açması’ndaki kuyu. 
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Resim 5: F2A Açması genel görünüş ve F1A Açması’ndaki harçlı çiniler. 

Resim 6: F3A ve F4A Açması genel görünüş. 
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Resim 7: F5A ve G4A Açması genel görünüş. 

Resim 8: G5A Açması genel görünüş. 
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Resim 9: Seramik kaplar. 

Resim 10: Sgraffito seramikler. 
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Resim 11: Figürlü sıraltı çini parçalar. 

Resim 12: Lüster çini parçalar. 
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Resim 13: Mühür ve sikkeler. 

Resim 14: Cam eserler. 
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ALABANDA 2019 – 2020
Ali Yalçın TAVUKÇU*

Akın TEMÜR

Zerrin AYDIN TAVUKÇU

Mesut CEYLAN

Sinem COŞKUN

Kasım EKER

Ayşe AVLİ

ALABANDA 2019 YILI ÇALIŞMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 03.10.2016 
tarih ve 2016/9336 sayılı kararı ile verilen izin ve 10.07.2019 tarih ve E. 575420 sayılı ruh-
satname çerçevesinde, BK010906 (2019) numaralı proje kapsamında kazılar Alabanda Antik 
Kenti’nde 27.08.2019 - 13.09.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kentteki çalışmalar, 
agora, bouleuterion ve Doğu Hamamı olmak üzere üç farklı alanda sürdürülmüştür. 

Agora

2019 yılı kazı sezonunda agora alanındaki kazı çalışmaları, bir önceki yılın devamı ni-
teliğinde daha çok alan temizliği ve bazı açmalarda seviye eşitleme çalışmaları şeklinde 
gerçekleştirilmiştir. Agora alanındaki çalışmaların büyük bir kısmı LXII paftası ğ2 Açması 
içerisinde sürdürülmüştür (Resim: 1a). Bunun yanı sıra g2, g3 ve ğ3 açmalarında da çeşitli 
çalışmalar yapılmıştır (Resim: 1b). 

Alandaki çalışmalar, ilk olarak g3 Açması’nda yer alan kanalda başlatılmıştır. Yoğun top-
rak-tuğla-taş karışımı bir yıkıntı ile kaplı olduğu anlaşılan kanalın temizlenmesinin ardından 
ve zeminde kuzey-güney doğrultulu devam ettiği anlaşılan 2 farklı künk sistemi açığa çıkarıl-

* Doç. Dr. Ali Yalçın TAVUKÇU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/ 
TÜRKİYE. 

 Dr. Öğr. Üyesi Akın TEMÜR, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen – Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Samsun/
TÜRKİYE. 

 Dr. Öğr. Üyesi Zerrin AYDIN TAVUKÇU, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Er-
zurum/TÜRKİYE. 

 Arş. Gör. Dr. Mesut CEYLAN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/ 
TÜRKİYE. 

 Arş. Gör. Sinem COŞKUN, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/ TÜRKİYE. 
 Öğr. Gör. Kasım EKER, Ordu Üniversitesi Ünye Meslek Okulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari 

Restorasyon Programı 52300-Ordu/TÜRKİYE. 
 Arş. Gör. Ayşe AVLİ, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü 25240-Erzurum/ TÜRKİYE. 
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mıştır. Tespit edilen künkün çapı 27cm.dir ve çevresi, tuğla ve harç kullanılarak kapatılmış-
tır (Resim: 1c-e). Tuğla örgünün doğusunda kalan diğer künkün çapı 21cm.dir. Diğerinden 
farklı olarak, bu künkün çevresinde düzenli bir koruma (tuğla-harç) söz konusu değildir. 
Çalışmalar sırasında bulunan 1 adet bronz sikke ve 1 adet bronz çivi oldukça yıpranmış ola-
rak ele geçirilmiştir. Korunan yüksekliği 1.07m. olan kanaldaki temizlik çalışmaları zeminin 
bulunmasıyla sonlandırılmıştır. 

Alanda sürdürülen diğer bir çalışma, ğ3 Açması’nda, yapının doğru duvarı içerisinde, 
daha önceki yıllarda tespit edilen kanalda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma sonucunda, du-
var içerisinde bulunan kuzey-güney doğrultulu kanalın genişliğinin 25cm. ve yüksekliğinin 
ise 80cm. olduğu anlaşılmıştır. Ancak kanalın ne kadar devam ettiği, yoğun taş-tuğla-toprak 
döküntüsü nedeniyle tam olarak anlaşılamamıştır. Temizlik çalışmaları sonucunda kanalda 2 
adet korozyonlu bronz sikkenin yanı sıra çok sayıda amorf seramik ve cam parçaları ortaya 
çıkarılmıştır. 

ğ2 Açması’nda yürütülen çalışmalar sonucunda, taş bloklarla oluşturulmuş bir zemine 
ulaşılmıştır (Resim: 2a). Kuzey-güney yönünde yaklaşık 5m. uzunluğa sahip zeminin, do-
ğu-batı yönünde ölçülebilen 2,5m.lik bir bölümü çıkarılmış ancak zeminin devam ediyor ol-
duğu da saptanmıştır. Ayrıca yapının uzun kenardaki güney duvarında, taş blokların başladığı 
alanda devşirme olarak kullanıldığı anlaşılan mermer silmeli mimari bir plakanın altında bir 
künk sistemi daha tespit edilmiştir (Resim: 2b). Bu künkün kuzey-güney yönlü olarak yer-
leştirilmiş olması, yapıdaki diğer künklerle yön birliği oluşturmaktadır. Alandaki en dikkat 
çekici husus ise, taş bloklarla oluşturulmuş zeminin yanı sıra, blokların kuzeyinde kalan kıs-
mın toprak tabakasıyla kaplı olması ve henüz zeminin tam olarak tespit edilememiş olmasıdır 
(Resim: 3a). Alandaki diğer bir önemli husus, payandanın hemen batısında, -78cm. derinlikte 
bulunan, korunabilen yüksekliği 122cm. olan yarım sütun tamburudur. 55cm.x40cm. ölçüle-
rindeki sütun, olasılıkla devşirme malzeme olarak kullanılmıştır. Sütunun oturduğu blok taş 
ise, 74cm.x40cm. ölçülerine sahiptir (Resim: 3b). 

ğ2 Açması’ndaki çalışmalar, tonoz yıkıntısı bulunan alanın kuzey yarısında da devam et-
miştir. Açmada bulunan sütunun hemen kuzeyindeki kesitte tuğla, taş ve blok taşlarla oluştu-
rulmuş bir duvar açığa çıkarılmıştır (Resim: 3c). Bu duvarın (doğusunda), zemin seviyesinde 
oldukça korozyona uğramış bronz bir çivi tespit edilmiştir. Bu alandaki çalışmalar ise, söz 
konusu duvarın niteliğini tespit etmek ve zeminine ulaşmak amacıyla gerçekleştirilmiş bu ne-
denle seviye indirme çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda, söz konusu duvarın 
60cm. genişliğe ve 163cm. uzunluğa sahip olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, tuğla zeminin bittiği 
noktaya yerleştirilen blok taş, duvara bir anlamda U formu kazandırmıştır (Resim: 3d). Bu kı-
sımda tespit edilen en önemli bulgu ise, tuğla örgünün 20cm. batısında, 2,5cm. kalınlığa sahip 
mermerden duvar kaplaması ile yaklaşık 50cm. altında nispeten korunagelmiş mermer zemin 
kalıntısıdır (Resim: 3e). Bu kaplamanın batısında 90cm.x66cm. ölçülerinde kuzey-güney yönlü 
bir zemin kaplamasına daha ulaşılmıştır. Seviye inme çalışmalarında da yoğun olarak bulunan 
harçlı ve harçsız mermer parçaları, olasılıkla bu duvar ya da zeminin parçaları olmalıdır. Bunla-
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rın yanı sıra, aynı noktada daha önce ortaya çıkarılan yeşil renkli küçük bir mozaik ya da fresk 
parçası da, mermerden duvar ya da zemin ile bağdaştırılabilir niteliktedir. 

Bu sezon agorada yapılan çalışmalar sırasında etütlük nitelikte 3 adet korozyonlu bronz 
sikke ve 2 adet bronz çivi tespit edilmiştir. Ayrıca toprak içerisinde çok sayıda amorf seramik, 
cam ve tuğla parçası ile zemin olarak kullanılmış olabileceği düşünülen harçlı ya da harçsız 
mermer parçaları açığa çıkarılmıştır. Yapıda son olarak sezon boyunca alanda yapılan çalış-
maları belgelemek için fotoğraf çekimi ve mimari çizim çalışmaları yapılmıştır (Resim: 3f). 

Bouleuterion

2019 sezonunda meclis binasında yapılan çalışmalarda ilk gün bitki ve çevre temizliği 
yapılmıştır (Resim: 4a). Yapılan çevre temizliği sırasında, yapının güney duvarı bitişiğinde 
ve KXII paftası b7 Açması yüzeyinden düşük kondisyonlu iki bronz sikke ele geçirilmiştir. 
Alanda ilk kazı sezonunda oluşturulan pafta ve açma numaraları bulunan noktalara göre ka-
relaj sistemi tekrar oluşturulmuştur. Buna göre öncelikle 2018 sezonunda LXII paftası a8 Aç-
ması’nda kaldığımız yerden çalışmalara devam edilmiştir. Meclis binasının orta kısmındaki 
büyük mimari blokların bir kısmı biraz daha geriye çekilerek açma içerisinde zemin bulmaya 
yönelik çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu alanda cavea basamaklarının tek tek üzerleri açılarak orkestraya doğru çalışmalar 
devam ettirilmiştir. LXII paftası–a8 Açması’ndan b8 Açması’na doğru inen cavea basamak-
larının üzeri açılarak orkestraya yaklaşılmış toplamda 14 cavea basamağı ortaya çıkarılmış-
tır. Bu çalışmalar sırasında açma içerisinde çıkan büyük mimari bloklar sebebiyle bu sezon 
orkestra zeminine ulaşılamamıştır. Geçen yıllarda üzeri açılan cavea basamaklarının mermer 
kaplamalarının olmadığı, ancak bu yıl ki çalışmalarda üzeri açılmaya başlanan basamakların 
çok daha sağlam olarak günümüze geldikleri tespit edilmiştir (Resim: 4b). Yapı içerisinde 
LXII paftasının a8 Açması içerinde -130cm. kotunda yazıtlı mermer parçası, üst yapıdan 
lotus palmet kuşağına ait mermer mimari parçalar, 14. basamak seviyesinden 77cm.x54cm. 
ölçülerinde mermer İon sütun tamburuna ait parçalar, Attik Efes tipinde mermer sütun kai-
de parçaları, işlevi belirlenememiş çift taraflı bezemeye sahip mermer bir üst yapı parçası, 
mermer kıvrık dal bezemesi (ranke), kıvrık dal bezemesinin parçası olan mermer akanthus 
yaprağı, bezeme kuşağının köşesine ait mermer bir parça, üst yapıya ait üzerinde lotus-pal-
met, kıvrık dal bezemesi (ranke) ve altında geisopodes kuşağına sahip olan 77cm.x48cm. 
ölçülerinde mermer bir parça, 27cm.x68cm. ölçülerinde İon düzeninde yivli sütun parçası, 
ranke bezemesine ait akhantus yaprağı parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 5). Alanda genel 
temizlik yapılarak fotoğraf çekiminin ardından çalışmalar sonlandırılmıştır (Resim: 6). 

Doğu Hamamı

2019 Sezonu Doğu Hamamı’ndaki kazı çalışmalarına yapının kuzeydoğu köşesinde yer 
alan kemerin önündeki toprak dolgunun kaldırılması ve yapının planının açığa çıkarılması 
amacıyla başlanmıştır. Korunan duvarlar takip edilerek h7 Açması’nda kazı çalışması ger-
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çekleştirilmiştir (Resim: 7a-b). Bu çalışmalar sonucunda yapı önündeki toprak temel sevi-
yesine kadar indirilerek önceki sezon açığa çıkarılan kanalizasyon sistemi üzerinde 12 taşın 
üzeri açılmış (Resim: 7c) ve bu kanalla bağlantılı doğu-batı yönlü 23cm.x17cm. ölçülerinde 
üzeri pişmiş toprak 41cm.x49cm. ölçülerinde levhalarla kapatılmış ikinci bir kanal tespit 
edilmiştir (Resim: 7d). Sezon boyunca yapılan kazı çalışmalarında alandan 1 korozyonlu 
sikke, 13 seramik parçası, iki biley taşı (?) ve 1 kırık kandil ele geçirilmiştir. 

Sezon sonunda alanın çevresine geçen yıl güvenlik amaçlı gerilen ve kışın zarar gördüğü 
tespit edilen tel örgü yenileriyle değiştirilerek güvenlik tedbirleri alınmıştır. Yapıda fotoğraf 
çekiminin ardından (Resim: 8) çalışmalar sonlandırılmıştır. 

Diğer Çalışmalar

 Kazı evinde sezon boyunca ele geçirilen arkeolojik eserlerin temizliği, fotoğraflanması 
ve çizim çalışmaları yapılmış, etütlük eserler ayrılarak numaralandırılmıştır. 

Kazısı yapılan alanların, mimari çizimleri yapılmış ve drone ile hava fotoğrafları çe-
kilerek yapıların son hali belgelenmiştir. Alanların çevresine geçen yıl çekilen tel örgüler 
yenilenmiş ve çalışmalara son verilmiştir. 2019 yılındaki çalışmalarda envanterlik eser ele 
geçmemiş, bulunan 22 adet etütlük eser, bakanlık temsilcisi ve Aydın Müzesi görevlisi göze-
timinde kazı evi deposuna kaldırılmıştır. 

2020 YILI ÇALIŞMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 
03.10.2016 tarih ve 2016/9336 sayılı kararı ile verilen izin ve 20.07.2020 tarih ve E. 516384 
sayılı ruhsatname çerçevesinde, BK010906 (2020) numaralı proje kapsamında Alabanda An-
tik Kenti’nde, kazılar 12.08.2020-10.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kentteki 
çalışmalar, pandemi şartları sebebiyle temizlik ve çevre düzenlemesi, vinç kiralanarak tiyatro 
ve bouleuterion yapılarındaki mimari blokların kazı alanından alınması ve yayına yönelik 
depoda bulunan önceki sezonlara ait eserlerin fotoğraflanması, çizimleri ve katalog bilgile-
rinin kaydedilmesi şeklinde olmuştur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda özellikle pandemi 
sürecinde ekip üyeleri ve işçilerin sayısı azaltılmış kazı evinde ateş ölçer ve dezenfektan 
kullanılmış, sosyal mesafeye dikkat edilmiş, maske kullanımı ve hijyen konularına gerekli 
hassasiyet gösterilerek çalışmalar sürdürülmüştür. 

2020 yılı kazı sezonunda tiyatro (Resim: 9a-b), Artemis Tapınağı (Resim: 9c), bouleute-
rion (Resim: 9d), agora (Resim: 9e), Apollon Tapınağı (Resim: 9f), Klasik Çağ oda mezarı 
(Resim: 9g) ve Doğu Hamam’ında (Resim: 9h) bitki temizliği ve çevre düzenleme çalışma-
ları yapılmıştır. Bu çalışmaların yanı sıra bir ekip kazı evinde kalarak geçtiğimiz sezonlarda 
çıkan etütlük arkeolojik malzemenin çizimi, fotoğraflanması ve katalog bilgilerinin kayde-
dilmesini tamamlamıştır. Öncelikli olarak bouleuterionda yıllar içinde yapının duvarlarından 
düşen ve önceki yıllarda yapılan kazılarla açığa çıkarılan mimari bloklar (Resim: 10a-b), 
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hem ileriki yıllarda yapılacak kazıların önünü açmak hem de söz konusu taşınmaza yönelik 
hazırlanacak restorasyon çalışmalarına alt yapı oluşturacak şekilde Türk Tarih Kurumunun 
projesi kapsamında kiralanan vinç yardımıyla seçilen alanlara taşınmaya başlanmıştır (Re-
sim: 10c-d). 

Bouleuteriondaki çalışmalara ek olarak ikinci bir vinç kiralanarak tiyatroda daha önce 
yapılan kazılar sonucu orkestra kısmında istiflenen gnays taşından büyük mimari bloklar, 
mermer oturma basamakları ve tiyatronun sahne binasına ait sütun tamburu, alınlık, pencere 
pervazı gibi mimari elemanlar (Resim: 11a) belirlenen alanlara taşınmaya başlanmıştır (Re-
sim: 11b-c). Bu çalışmalar sonucunda orkestra tamamen temizlenmiştir (Resim: 11d). Böyle-
ce tiyatro, küçük çaplı organizasyon ve faaliyetler için daha sonra kullanışlı hale getirilmiştir. 
Tiyatro ve bouleuterion alanlarında drone ile havadan fotoğraf çekimi yapılarak çalışmalar 
kayıt altına alınmıştır (Resim: 12-13). 

Sezon boyunca yapılan temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları sırasında yüzeyden ta-
mamı korozyonlu 6 adet sikke, mermer bir figürin parçası, bir unguentarium parçası, mermer 
bir yazıt parçası ve figürlü bir kulp ele geçirilmiştir (Resim: 14). Son olarak tanıtım levhaları 
Türk Tarih Kurumu tabelası kazı evine getirilmiş, özellikle mimari blokların alındığı tiyatro 
ve bouleuterionda iş öncesi ve sonrasını belgelemeye yönelik drone ile fotoğraf çekimi ger-
çekleştirilmiştir.  
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12

 

Resim: 13

Resim: 14
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2019-2020 YILLARI BOĞAZKÖY-HATTUŞA´DA KAZI VE RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI

Andreas SCHACHNER*

Çorum İli‘nin, Boğazkale İlçesi‘nde Boğazköy-Hattuşa örenyerinde 2019 yılında 
18.07.2019-16.10.2019, 2020 yılında ise 30.6.2020-15.10.2020 tarihleri arasında yürütülen 
çok yönlü bilimsel proje, Hitit İmparatorluğuna uzun süre başkentlik yapmış olan bölgenin 
tarihsel geçmişini bir bütün olarak araştırmayı hedeflemektedir1. Alman Arkeoloji Enstitüsü 
(DAI) adına, DAI, Almanya Bilim Fonu (DFG) ile çeşitli bilim kurumlarının, FEST Turiz-
m´in (2019 yılında) ve bazı özel kuruluşların maddi desteğiyle yürütülen çalışmaların şem-
siyesi altında, çeşitli bilimsel metodlar kullanılarak, yurt içinden ve yurt dışından çok uluslu 
bir ekiple, birçok bilim dalı birleştirilerek Hattuşa´nın tarihsel gelişimi, ilk yerleşiminden 
Bizans Dönemine kadar aydınlatılmaya çalışılmaktadır2. 

A. KAZILAR

2019 ve 2020 yılları kazılarına, genel olarak Aşağı Şehir’in kuzey teraslarında 2015 yılın-
dan beri çalışılan alanlarda devam edilmiştir. Bu alanlarda, Tunç Çağı kentinin erken gelişimi 
araştırılmasına ağırlık oluşturulduysa da alanın kuzeyinde Roma İmparatorluk Dönemi izle-
rini de irdelemeye fırsat olmuştur. 

Aşağı Şehir´in kuzey terasında yoğunlaşan çalışmaların amacı önceki yıllarda kuzeyin-
de tespit edilmiş mahallenin güneydeki şehir kapısına doğru nasıl geliştiğinin anlamak olsa 
da öncelik merkezi 296/401 plankaresinde olan bir tümseğin ne olduğu anlamaya yönelikti 
(Resim: 1). Söz konusu tümsek küçük kırma kireç taşlardan oluşmakta ve neredeyse tam 
daire şeklinde olup ortalama 1,5m. yüksekliğe sahiptir. Kazılardan önce, tümseğin büyük bir 
ihtimalle güneybatı köşesinde bulunduğu terasın harman alanı olarak kullanıldığı yıllarda 
işleri kolaylaştırmak için toplanan taşlardan oluştuğu düşünülmüştür. Ancak, 1960´lı yıllarda 
Aşağı Şehir´in güney bölgelerinde tespit edilen bazı mezar tipleri göz önüne alındığı zaman3, 
tümseğin alçak ve basit bir tümülüse ait olma ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. 

Devam eden çalışmalarla, tümseğin tamamen çok sıkı olmayan ve aralarında bolca toprak 
olan küçük ebatlı taşlardan oluşturulduğu anlaşılmıştır (Resim: 1). Bu doku içerisinde kro-
nolojik olarak karışık amorf seramik parçalar ile çok az cam kırığı bulunmuştur. Tümseğin 
güneybatı çeyreğinin kaldırılmasıyla neredeyse çeyreğin tümünde görülen orta boy taşlardan 
oluşturulmuş ancak çok dağınık olan kavis şeklinde bir taş sırası görülmüştür. Bu dağınık taş 
sırasının bilinçli konulmuş bir duvar mı ya da tesadüfen mi oluştuğuna 2020 sezonda henüz 

* Prof. Dr. Andreas SCHACHNER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, İnönü Cad. 10, 34437 İstanbul/TÜRKİYE
1 Genel bilgi için bkz. Schachner 2019. 
2  Raporun Almanca versiyonu için bkz. : Schachner 2020 ve 2021.
3  Kühne 1969. 
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karar verilememiştir. Tümseğin durumu buluntular ışığında netlik kazanmadıysa da harman 
alanında toplanan taşlardan yakın dönemlerde oluştuğu düşüncesi ağırlık kazanmıştır. 

Aşağı Şehir´in kuzey terasında genellikle Hitit Döneminden sonra yoğun bir kullanımın 
izlerine rastlanmamış olsa da yer yer alanın bazı dönemlerde değişik amaçlara yönelik kulla-
nıldığına dair izler görülmektedir. 298–300/411 plankaresin yüzey moluzunda kemikten ya-
pılmış ve içine açılmış küçük delikleri bronzla doldurularak süslenmiş bir yüzük bulunmuş-
tur (Resim: 2a-b). Eserin formu Geç Antik Dönemden beri ve özellikle Orta Çağda ok atan 
atlı savaşçıların kullandığı baş parmak yüzüklere uymaktadır4. Böylece eser Boğazköy´de 
bugüne kadar söz konusu dönemlere ışık tutan nadir buluntulardan biridir. 

299/401–402 plankarelerinde doğu-batı yönünde uzanan kuru taş örme tekniğinde kırma 
kireç taşlardan oluşturulmuş bir duvar ile karşılaşılmıştır. Bu duvar, Aşağı Şehir´in birçok 
yerinde görülen kanalların bir parçası olduğu anlaşılan, Roma Dönemine ait bir kanalın üze-
rinden geçtiği için Geç Roma Dönemine ya da daha da geç bir zamana ait olmalıdır. Roma 
İmpartorluk Döneminden sonra Aşağı Şehir´de iki farklı kullanım safhasının tespit edilmesi 
ören yerinin tarihsel gelişiminin bütünlüğü açısından önem arz eden yeni bir bulgudur. 

Kazı alanın güneyin değişik yerlerinde ise yüzey molozuyla karışmış halde iyi korunmuş 
Demir Çağı´na ait toplam üç fibula bulunmuştur (Resim: 3a-c)5. Yan yana bulunan Bo20-29-
181 ve Bo20-29-209 numaralı fibulalar tipolojik açısından birbirine çok yakın olması ilgi çe-
kicidir (Resim: 3a-b). O. Muscarella´nın XII´nci tipine6 ait olan örneklerin henüz Boğazköy7 
ve Gordion´da8 yakın benzerleri bulunmamıştır. Daha küçük üçüncü bir fibula (Bo20-2024-
2077; Resim: 3c) ise Büyükkale II tabakasında bulunan bir örnekle ve O. Muscarella´nın 
XII. 13 grubuyla karşılaştırılabilir9. M.Ö. 8. -7. yüzyıla tarihlendirilebilen üç fibula büyük 
bir ihtimalle Aşağı Şehir´de daha önceki çalışmalarda tespit edilen Demir Çağı kremasyon 
nekropolüne ait ancak tahrip edilmiş urne tipi mezarlardan gelmektedir10. 

Kuruluşundan Hitit Dönemin Sonuna Kadar Hattuşa Aşağı Şehir

Tunç Çağı yerleşim katmanlarına yönelik kazılar 2019 ve 2020 yıllarında Aşağı Şehir te-
rasının güneyinde geniş bir alanda yürütülmüştür. 2019´da daha önceki yıllarda terasın batı-
sında açığa çıkartılan anıtsal nitelikli Hitit Dönemi yapının güneyinde düzgün planlı bir bina 
daha açığa çıkartılmıştır (Resim: 4). Aynı zamanda önceki sezonlarda görülen yolun güneye 
doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Yolun batısında, anıtsal Hitit yapısının hemen güneyinde 

4  Grayson v. d. 2007, 95 f. 
5  297/400 plankaresinde Bo20-29-181 ve Bo20-29-209; 299/402 plankaresinde ise Bo20-2024-2077. 
6  Muscarella 1967. 
7  Boehmer 1972, 46–68; Boehmer 1979, 4–6. 
8  Muscarella 1967, Taf. 14.72, 15.80 (ikisi Tumulus E´den). 
9  Boehmer 1972, 61 Nr. 110 Taf. 7. Benzer bir başka örnek için bkz: Boehmer 1979, 6 Nr. 2541 Taf. 4. 
10  Boğazköy´deki Demir Çağı nekropolü için bkz: Genz 2019, 399 Abb. 2. 
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Hitit Döneminde geniş boş bir alan mevcut idi. Bu alanda yoğun bir şekilde midye kabuğu 
bulunduğundan dolayı burada adı geçen anıtsal yapıda tahmin edilen ritüellerle ilişkili ziya-
fetlerin gerçekleştirildiği düşünülmektedir11. Bu alanda devam eden çalışmalarla 2019-2020 
yıllarında özellikle şehrin kuruluşu ile Eski Hitit Dönemine kadar olan süreci hakkında bilgi 
edinilebilmiştir. 

Hitit Döneminde kuzeyden güneye uzanan ana yolun doğusundaki yapılaşma batı-doğu 
istikametinde uzanan daha dar bir yol ile bölünmektedir (Resim: 4). Bu yol geniş bir kavşakta 
ana yol ile birleşmektedir. Ara yolun güneyinde düzgün planlanmış, birçok odadan oluşturul-
muş bir binanın büyük bir kısmı açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). Binanın henüz açığa çıkartıla-
mamış küçük bir kısmı doğuya doğru devam etse de bazı önemli özellikler çalışmalarımızdan 
anlaşılmıştır: Yapı, Hitit konutlardan farklı bir plan ile inşa edilmiş olup simetriğiyle göze 
çarpar. Geniş ve çakıldan oluşturulmuş bir taban ile güney taraftan girilen binanın içinde sı-
kıştırılmiş topraktan oluşturulmuş tabanlar üzerinde çok sayıda kırık kap kaçak bulunmuştur. 
Yapının özellikle dış duvarların üzerinde S-şeklinde tahribat izlerinin olması ve taş molozun 
tüm odalarda kuzeyden güneye kaydığından bu yapının ve dolayısıyla bu alanın tümü büyük 
bir ihtimalle bir depremde tahrip edildiğini düşündürmektedir (Resim: 5). Bu tespit Ö. Sü-
mer´in çalışmalarıyla da teyid edilmiştir12. 

Bu yapının tahribattan sonra sadece bazı kısımlarında zayıf bir şekilde tamirat izleri gö-
rüldüğü için olası depremden sonra bu alanın uzun bir süre kullanılmadığını akla getirir. Elde 
edilen arkeolojik buluntular ve karbon tarihlendirmeler yapılaşmanın en geç M.Ö. 14. yy. ın 
ortasına kadar kullanıldığına işaret etmektedir13. 

Aynı terasın doğu kısmında 2019 yılında daha önceki sezonlarda başlanan 298-299/406-
408 plankarelerindeki çalışmalarla iki farklı Hitit katmanı irdelenmiştir (Resim: 4). Alandaki 
mimari yoğun bir tahribata maaruz kaldığı için bir bütünlük temsil etmektedir. Ancak Bo-
ğazköy´de nadir bulunan, fritten yapılmış, üzerindeki sahneler çok aşınmış olmasına rağmen 
Mittani Dönemine ait olduğu anlaşılan bir silindir mühür (Bo19-2337) ele geçirilmiştir14. 
Alanın güneyindeki çalışmalarla 299/401-402 plankarelerinde ise Hitit Dönemine ait güney-
batı-kuzeydoğu yönünde bir sokağın sağında ve solunda yer alan Hitit konutları kısmen açığa 
çıkartılmıştır. Bir oda dolgusunda, Hitit Dönemine ait bir mızrak ucu sağlam olarak bulunup 
envantere alınmıştır (Bo 20-464; Resim: 6)15. 

Terasın batısında tespit edilen anıtsal Hitit yapılaşmasının güneyinde 1906-1912 kazıla-
rında açığa çıkartılan şehir kapısına kadar küçük çakıl taşlar ve taş kırıntılarla döşenmiş açık 
bir alan tespit edilmiştir (Resim: 4). Bu alan 1930 ve 1950´li yıllarda hemen doğusunda çalı-

11  Yapının Hititçe metinlerde geçen É (LÚ. MEŠ)ZABAR. DAB olma olasılığı için bkz. Soysal 2019. 
12  Sümer v. d. 2019. 
13  Schachner 2021, Abb. 18. 
14  Benzerleri için bkz. : Boehmer – Güterbock 1987, 95–114; resim için bkz. Schachner 2020, 29 Abb. 34. 
15  Benzerleri için bkz. : Boehmer 1979, Nr. 2569A. 
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şılan alanlara kadar uzanmasıyla bahsı geçen şehir kapısının önünde geniş bir alanın trafiğin 
hareket edebilmesi için boş bırakıldığı anlaşılmıştır. Sadece açmanın güneydoğu köşesinde 
Hitit döneminin son yapı katına ait yukarıda bahsı geçen tümsek yüzünden henüz bir bütün-
lük sergilemeyen bazı duvarlar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1. 4). 

Özellikle 2019-2020 sezonlarında önceki yıllarda açığa çıkartılan anıtsal Hitit yapısının 
hemen güneyindeki boş alanda yoğun olarak çalışılmıştır (Resim: 4.7). Araştırmalar sayesin-
de şehrin kurulduğu dönem ile eski Hitit yapılarıyla alanın işlevi tamamen yeniden organize 
olana kadar süreçin ilk kez geniş bir alanda irdelenmeye fırsat bulunmuştur. Çalışmalarla 
birbirini kesintisiz takip eden üç ayrı mimari katman tespit edilmiştir. Büyük bir ihtimalle ana 
toprağa kurulmuş düzgün planlı bir yapı en eski kullanım safhasını temsil eder (Resim: 7). 
Bu yapı daha sonraki yapılaşmalardan dolayı yoğun bir şekilde tahrip edildiyse de bulunan 
boyalı “Çıradere keramiği”ya da “inter-mediate ware” olarak adlandırılmış keramik örnek-
ler16 ile elde edilen karbon tarihlendirmelerle M.Ö. 2. binyılın hemen başında kurulduğu 
anlaşılmıştır17. 

Bu yapının yerine Karum Döneminde farklı bir yön ile büyük bir bina kurulmuştur. Bir 
kısmı 2018´de açığa çıkartılan düzgün planlı yapı, 2019-2020 çalışmalarıyla Karum Dönemi 
Hattuş kentinin önemli bir idari yapısı olduğu anlaşılmıştır. Ulaşıldığı odalarda tespit edilen 
toplam 100´den fazla depolama amaçlı kullanılan pithoslarla (Resim: 8)18 birlikte bulunan 
daire biçimli bakır külçeler19 ve mühür baskılı bullalar20, 2018´de bulunan bir çivi yazılı 
tablet21 sayesinde anlaşılan yapının dönemin kraliyet idaresine bağlı önemli ekonomik fonk-
siyonunu teyit etmişlerdir. 

2020 sezonunda, Hitit konutlarının irdelendiği 290/401-402 plankarelerinde en yoğun 
tahribatın görüldüğü orta kısımda, Asur Ticaret Koloni Çağına ait bir çivi yazılı tablet bütün 
olarak ele geçirilmiştir22. Bu yazılı belgenin, Boğazköy´de Karum Dönemi tabakasında daha 
önce arşivi bulunmuş, Daya adlı kişinin kısa ticari içerikli bir mektubu olduğu anlaşılır. Böy-
lece bu arşivin daha büyük olduğu ve alandaki çalışmalarla Asur Ticaret Koloni Çağına ait 
yapı katmanına ulaşıldığında arşive ait başka metinlerin bulunma ihtimali olduğu anlaşılır. 

Karum Dönemindeki yapılaşmanın, buluntular sayesinde M.Ö. 18. yüzyılın ikinci yarısın-
da bir yangın ile tahrip edildiği görülmektedir. Ancak, ele geçirilen çivi yazılı metinlerin limu 
tarihlendirilmelerinin23 sayesinde bu tahribatın, büyük bir ihtimalle M.Ö. 1730 yılından sonra-

16  Öktü 1973; Bertram – Ilgezdi-Bertram 2020; Schachner 2021, Abb. 5. 
17  Schachner 2021, 14–17 Abb. 18.19. 
18  Schachner 2020, 16 Abb. 7. 
19  Schachner 2021, 6 Abb. 6. 
20  Schachner 2020, 17 Abb. 11. 
21  KBo 71.81: Schwemer – Barjamovic 2019, 84–89. 
22  KBo 71.96: Schachner 2021, Abb. 16; Schwemer 2021, 23. 
23  KBo 71.95: Schwemer 2020, 46–47; KBo 71.96: Schwemer 2021, 23. 
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sına tarihlendirilen Anitta fethinden24 önce olduğu elde edilen karbon tarihlendirmeleriyle de 
doğrulanmaktadır25. 

Yangın ile tahrip edilen Asur Ticaret Koloni Çağı yapısının hemen üzerinde, kullanım 
ve mimari bakımından tamamen farklı bir yapı katın olduğu tespit edilmiştir (Resim: 9a-b). 
Küçük taşlardan kurulan bazı duvar parçalarından oluşan yapılaşmanın batıya doğru yer yer 
devam etiği ve defarlarca yenilenen sıkıştırılmış toprak ve ince çakıl seviyelerden oluşan 
tabanlarla anlaşılmaktadır. Bu mimari tabaka daha sonraki eski Hitit Dönemindeki aktivite-
lerde tahrip edilmiş olsa da büyük önem taşımaktadır, çünkü böylece Karum Dönemindeki 
yapılaşmanın tahribattan hemen sonra ve anıtsal Hitit yapısının kurulmasından önce bu ala-
nın kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu sonuç daha önce Aşağı Şehir´in güneyindeki tespitleri 
doğrular26 ve elde edilen karbon tarihlendirmeleriyle27 birlikte Boğazköy´de Karum Dönemi 
Hattuş kenti ile Hitit Dönemi Hattuşa arasında yerleşimin kullanım açısında bir hiatüsün 
olmadığına işaret etmektedir. 

Roma Dönemine Yönelik Çalışmalar

2014 yılından itibaren sistematik olarak araştırılan Roma İmparatorluk Dönemine ait mi-
mari izlerin irdelenmesi 2019-2020 sezonların ikinci ağırlığını oluşturmuştur28. 298/423-425 
No.lu plankarelerde 1967 yılından kalan kazı alanın genişletilmesiyle, hem Roma Dönemi 
askeri kampının savunma suru hem de altında kalan Hitit sur yapısı hakkında bilgi edinilme-
ye çalışılmıştır29. 2020 sezonunda varılan noktada, M.S. 1. yüzyılda Hitit taşları devşirilerek 
kurulan Roma askeri kampının duvar genişliğinin daha doğuda tespit edilen kısımlarında 
olduğu gibi yaklaşık 6m. olduğu görülmektedir. Tahkim duvarının üzerinde tahminen M.S. 
2. yüzyılda ikinci bir kullanım evresi kurulduğu anlaşılmıştır. Duvarın hemen üzerinde bazı 
odaların tespit edilmesiyle yapılaşmanın güneye doğru da genişletildiği anlaşılmıştır (Resim: 
10). Bu safhanın kullanımının, büyük bir ihtimalle Mihraplıkaya´nın batısında açığa çıkartı-
lan havuzlu yapı ile villa yapısında da görülen opus caementitium kullanımından dolayı M.S. 
2. yüzyıl boyunca sürdüğü anlaşılmaktadır. M.S. 3. yüzyıla ait, daha güneyindeki hamam ya-
pısında anlaşıldığı gibi bu alanda da harçsız duvarlardan oluşan bir son evre tespit edilebilir. 

2017 yılından beri Mihraplıkaya´nın batısındaki düzlükte tespit edilmiş havuzlu yapıya30 
bağlı olarak onun hemen batısında tespit edilmiş villa ve hamam kompleksi araştırılmaktadır. 
2019–2020 çalışmalarla M.S. 2. yüzyılın ilk yarısında, M.S. 1. yüzyıla ait Roma Dönemi 

24  Kryszat 2008, 207; Barjamovic v. d. 2012, 39–40. 
25  Schachner 2021, Abb. 19. 
26 Schachner 2014, 95–97, Strupler 2013, 159–164; Schachner 2015; Strupler baskıda. 
27  Schachner 2021, Abb. 18. 
28  Krüger – Kühn 2021
29 Schachner 2021, 28 Abb. 38. 
30  Kühn 2021; Krüger – Kühn 2021. 
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savunma sisteminin kısmen üzerine kurulmuş yapı kompleksin batı kısmının araştırılması 
hedeflenmiştir. Açılan alanla, yapılaşmanın açmanın batı ucunda bulunan bir kayaya kadar 
devam ettiği anlaşılmıştır (Resim: 10)31. Yeni açmanın doğusunda, önceki yıllarda açığa çı-
kartılan mimarinin devamı olan ve yapım tekniği bakımından da bir bütünlük oluşturan ya-
rım daire şeklinde duvarlarla hamam odalarının ikinci yarıları görülmektedir (Resim: 10)32. 
Böylece yapının kuzeybatı kısmında sıcak su odasının karşısında soğuk su odası da bulun-
muştur. Molozun içinde, kireç taşından önceden hazırlanmış iki yapı elemanı düşmüş vazi-
yette bulunmuştur. 

Opus caementitium ile inşa edilen duvarların batısında yapının ilk evresine ait, büyük bir 
ihtimalle geniş açık bir alanı kaplayan bir taban görülmüştür. Bu tabanın doğu kenarında, 
kuzeye, henüz açılmamış alanlara doğru devam eden bir su kanalı bulunmaktadır. 

Açmanın orta kısmında birbirine paralel organize edilmiş, uzun dörtgen odalardan oluşan 
bir yapı ya da oda dizisi bulunmaktadır (Resim: 10). Bu kısmın duvarları yapılaşmanın doğu 
bölgesinde ikinci kullanım safhasında görülen harçsız teknikle inşa edilmiştir. Bu nedenle 
büyük bir ihtimalle daha sonraki bir zamanda kurulmuştur. Ancak söz konusu zaman farkı 
tarihlendirmeye yardımcı olabilecek buluntular olmadığı için henüz netleştirilememiştir. Üç 
odadan oluşan yapının batı kısmı batıdan doğuya kaymış kalın bir taş molozunun altında kal-
mıştır. Duvarlarda da bazı tahribatlar görülmesi, yapının belli bir döneminde bir depremden 
tahrip edildiğini ve muhtemelen son kullanım evresinde küçültüldüğü düşündürmektedir. Ya-
pılaşmayla ilişkili tarih veren buluntu olmasa da açmanın kuzey kenarına yakın bir alanda bir 
pencere camının büyük bir parçası bulunmuştur. Yapının kuzeybatı duvarı ile yukarıda bah-
sedilen kaya arasında kayaya oyulmuş küçük teraslara yerleştirilmiş bir işlik tespit edilmiştir. 

Çalışmalar sırasında, anılan plankarelerde in situ buluntulara rastlanmamıştır. Ancak aç-
manın güneyinde yüzey toprağında Roma İmparatoru Trajan´a ait bir sikke bulunmuştur (Bo 
20-509). Bir başka sikke ilk evreye ait Horasan harçlı tabanın hemen üzerindeki toprakta 
bulunmuştur (Bo 20-993; bu sikke Marcus Aurelius Dönemine ait olup M.S. 161-180 yıllara 
tarihlendirilir ve Caesarea´da (bugünkü Kayseri) darp edilmiştir33. 

B. 2019-2020 SEZONLARINDA GERÇEKLEŞTIRILEN RESTORASYON ÇALIŞMALARI

2019 ve 2020 yılında Kesikkaya´nın çevresindeki kazı alanlarının restorasyon çalışma-
ları tamamlanmasıyla, Aşağı Şehir´de Büyük Tapınak ile batısındaki surun arasında 1960 ve 
1970´li yıllarda açığa çıkartılmış geniş Hitit Dönemi mahallesinin restorasyon çalışmalarına 
başlanmıştır. Bu alanda yapılan kazılardan sonra sadece acilen gereken güçlendirmeler ya-
pılmış ancak tüm alanı kapsayan bir restorasyon uygulanmamıştır. Çalışmalar, Boğazköy 
örenyerinin her yerinde olduğu gibi, kazılardan elde edilen ve ayrı toplanan moloz taşla-

31  Schachner 2021, 31 Abb. 44. 
32  Schachner 2021, 32 Abb. 45. 
33  Sikkelerin resimleri için bkz. Schachner 2021, 38 Abb. 58.59. 
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rı kullanılarak Hattuşa´da yıllardan beri süregelen yöntemle gerçekleştirilmiştir34. Böylece 
daha önceki restorasyonlarla bir bütünlük sağlanabilinmiştir. Alanın kuzeybatısından başla-
yıp güneye ve ortasına doğru devam edilerek tüm alanın yaklaşık üçte biri tamamlanmıştır 
(Resim: 11). 

Büyük Tapınağın batısında 1967–1969 yılları arasında büyük depo yapıları açığa çıkar-
tılmıştır35. Söz konusu binaların kuzeybatı tarafında bodrum katın bazı odalarında in-situ  
büyük depolama küpleri bulunmuştur. Kazılardan sonra bu eserlerin yerinde korunarak, ziya-
retçilerin yapıların fonksiyonu hakkında bilgi edinmelerinin sağlanmasına karar verilmiştir. 
Pithosların bulunduğu iki oda, çitle çevrili olsa da küpler zaman içerisinde özellikle ağır 
hava koşullarının ve başka faktörlerin de etkisiyle zarar görmektedir. Bu nedenle Pithoslar 
geçmişte de zaman zaman küçük çaplı restorasyon çalışmalarıyla tamir edilmiştir. Bu sene 
ise yoğun bir restorasyon çalışmasına ihtiyaç duyan bir Pithos, yerinde tamir edilemeyeceği 
için parçalar halinde kazı evine nakledilmiş ve orada tamir edilmiştir36. 

İn-situ korunan ve daha önce de restorasyon geçirmiş olan Pithosun üst yarısının parçala-
rı kazı evine taşınmıştır, ancak dip kısmı iyi durumda olduğu için özgün konumunda bırakıl-
mıştır. İlk aşamada eski yapıştırıcı ve harçlar mekanik olarak temizlenmiştir. Mekanik temiz-
lik sırasında bisturiler ve kumlama makinesi kullanılmıştır. Yüzeydeki biyolojik aktivasyon 
basınçlı su makinesiyle kontrollü bir şekilde temizlenmiştir. Kuruyan parçalar ağızdan baş-
lanarak Araldite AY103-1 kullanılarak noktasal uygulamalarla yapıştırılmıştır (Resim: 12a). 
Bazı harçlar fiziksel olarak stabilizasyon kazandırdığından yapıştırma sırasında kullanılmış-
tır. Ardından pitosun iç kısmı elastikiyeti arttırmak ve taşıma sırasında destek olması ama-
cıyla cam elyafı kullanılarak %5’lik Paraloid B44 (asetonla çözülmüş) ile kaplanmıştır. Ar-
dından fiziksel dayanımı arttırmak amacıyla pigmentle karıştırılmış dişçi alçıları kullanılarak 
eksik kısımlar tamamlanıp pithos özgün konumuna yerleştirilmiştir (Resim: 12b). 

12.11.2019 tarihinde Boğazköy-Hattuşa´da yürüttüğümüz kazı, araştırma ve restorasyon 
projesi Çin Halk Cumhuriyeti Bilimler Akademiyası´nın Shanghai Archaeology Forum Re-
search Award (Shanghai Arkeoloji Topluluğu Araştırma Ödülü)´a laik görülmüştür37. 
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Resim 1: Boğazköy-Hattuşa, kazı alanın güneyinde (296/402 plankaresinde) bulunan tümseğin havadan görünümü 
(Fotoğraf: Y. Dellal, Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivi). 

Resim 2: Boğazköy-Hattuşa, Geç Antik Döneminden beri ok atan atlı savaşçıların kullandığı baş parmak yüzük; a: 
üstten, b: yandan (Fotoğraflar: A. Kurz – M. Piepenburg, Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivi). 
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Resim 3: Boğazköy-Hattuşa, Demir Çağı fibullar; a: Bo20-29-181, b: Bo20-29-209, c: Bo20-2024-2077 (Fotoğraf-
lar: A. Kurz – M. Piepenburg, Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivi). 
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Resim 4: Boğazköy-Hattuşa, Hitit Dönemi tabakalar (Durum 10/2020; Plan: K. Czarnitzki, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü arşivi). 
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Resim 5: Boğazköy-Hattuşa, Hitit Dönemine ait bir yapı (Fotoğraf: Y. Dellal, Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivi). 

Resim 6: Boğazköy-Hattuşa, Hitit Dönemine ait mızrak ucu (Fotoğraflar: A. Kurz – M. Piepenburg, Alman Arkeo-
loji Enstitüsü arşivi). 
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Resim 7: Boğazköy-Hattuşa, Karum Dönemi ve öncesi tabaklaşma (Durum 10/2020; Plan: K. Czarnitzki, Alman 
Arkeoloji Enstitüsü arşivi). 
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Resim 8: Boğazköy-Hattuşa, Karum Dönemine ait pithoslar (Fotoğraf: K. Czarnitzki, Alman Arkeoloji Enstitüsü 
arşivi). 

Resim 9: Boğazköy-Hattuşa, Karum Döneminden hemen sonraki kullanım; a: havadan görünümü, b: yandan gö-
rünümde ara katmanın pithosların hemen üzerine yapıldığı anlaşılır (Fotoğraflar: C. Beckmann, Alman Arkeoloji 

Enstitüsü arşivi). 
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Resim 10: Boğazköy-Hattuşa, Roma Dönemi yapılaşma (Durum 10/2020; Plan: K. Czarnitzki, Alman Arkeoloji 
Enstitüsü arşivi). 
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Resim 11: Boğazköy-Hattuşa, Aşağı Şehir´deki restorasyon alanı (Fotoğraf: Y. Dellal, Alman Arkeoloji Enstitüsü arşivi). 

Resim 12: Boğazköy-Hattuşa, Tapınak depolarda bir pithosun restorasyon çalışmaları; a: pithos yeniden yapıştırı-
lırken, b: pithos yerine yerleştirilirken (Fotoğraflar: E. Çetinkaya – A. Kurz – M. Piepenburg – B. Söylemez). 
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ÇAYÖNÜ TEPESİ 2019 KAZI VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
Aslı ERİM-ÖZDOĞAN*

Savaş SARIALTUN

Diyarbakır İli, Ergani İlçesi’nin 7km. güneybatısında, Sesverenpınar (Hilar) Köyü 
yakınlarında yer alan Yakındoğu Neolitiğinin anahtar yerleşmesi Çayönü Tepesi’ndeki ça-
lışmalar 1964-1991 yılları arasında Bakanlar Kurulu Kararlı Kazı statüsünde sürdürülmüştü. 
Bölgenin olağanüstü koşullarından ötürü güvenlik nedeniyle 1992 yılında zorunlu ara verilen 
arazi çalışmaları ve çevre düzenlemesi ile Çayönü yerleşmesinin gerek ziyaretçilere gerekse 
ileriki kuşaklara daha iyi aktarılması için hazırlanan proje 2015 yılında tekrar hayata geçi-
rilmiştir. Projenin dördüncü yılındaki çalışmalar 1 Ağustos-20 Eylül 2019 tarihleri arasında 
sürdürülmüştür. 1 Arkeozoolog Dr. Hitomi Hongo yardımcısı ile gelerek daha önceki kazı 
dönemlerine ait hayvan kemikleri üzerinde kısa bir çalışma yapmıştır. 22-23 Ağustos 2019 
tarihleri arasında Enis Rıza ve ekibi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından des-
teklenen “Europe’s Neolithic Bridge: Documenting and Disseminating The Neolithic Herita-
ge of Anatolia” belgeseli ile 5-6 Eylül 2019 tarihleri arasında Coşkun Aral ve ekibi Akdeniz 
Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin “Türkiye Bakliyatı 
Tanıtım Filmi” projesi kapsamındaki belgeseli çekmek için Çayönü kazı yerindeydiler. 

Bu yılki çalışmalarımız, geçen sene onarılarak tarafımıza teslim edilen Çayönü Tepesi 
Kazı evi ve ziyaretçi merkezinin düzenlenmesine devam ederek başladı. 2018 yılı sonunda 
tarafımıza teslim edilen cam vitrinler kazı evinde değişik mekanlara yerleştirilerek içlerine 
1964-1991 kazılarından kalan gerek günlük kullanım eşyaları gerekse o dönemlere ait çeşitli 
nitelikte belgeleme malzemesi sergilendi ve tanıtıcı panolar ile etiketler için kapsamlı bir 
çalışma gerçekleştirildi. Ayrıca tepedeki açık hava müzesine tanıtıcı resimli bilgi panoları 
yerleştirildi. 

ARAZİ KAZI ÇALIŞMALARI 

Bu yılki kazı çalışmaları geçen yıl başladığımız, 2018 yılına dek yüzey toplaması dışında 
hiç araştırılmayan, Çayönü’nün açık hava müzesi olarak düzenlenmiş kesiminin hemen do-
ğusunda 10m.x10m. boyutlarında yan yana iki açma (31K ve 32K) ile biri 5m.x10m. (30K) 
diğeri 10m.x10m. boyutlarında (32L) iki açmada yürütülmüştür (Resim: 1-2). 

* Prof. Dr. Aslı ERİM-ÖZDOĞAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Çanakkale/TÜRKİYE,  aslierim09@gmail.com; aslierim@comu.edu.tr 

 Dr. Savaş SARIALTUN, Çanakkale/TÜRKİYE, savassarialtun@gmail.com
1 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı Diyarbakır Arkeoloji Müzesi’nden arkeolog Sedat Ateş temsil etmiştir. Ekip 

üyeleri: arkeolog Erdi Şimşek, Bahar Kıvrak, Büşra Kızmaz, Büşra Özer ile arkeoloji öğrencileri Cansu Yılmaz, 
Ela Özmek, Merve Küpoğlu ve Onur Ercan. 
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TERRAZO YAPISI ÇEVRESİNDEKİ ÇALIŞMALAR 

30K ve 31K Açmaları

Terrazo yapısının hemen kuzeydoğusundaki 30K açması 1981 yılında gerek tepenin alan 
düzenlemesi gerekse Terrazo yapısının doğu ve kuzeydoğu çevresinde onunla ilişkili yapı 
ya da herhangi bir düzenleme olup olmadığını anlamak amacıyla 10m.x5m. boyutlarında 
açılmıştı. Ancak açmada yoğun İlk Tunç Çağ (İTÇ) çanak parçasının bulunması, kuzeyba-
tı-güneydoğu yönlü taş bir duvar (1-1)2, çok dağınık taş kümeleri ve yer yer İTÇ tahribatı 
dışında herhangi bir mimari veya bulguya rastlanmaması nedeniyle fazla derinleşmeden kazı 
çalışmaları sonlandırılmıştı. 1990-1991 yıllarındaki Açık Hava Müzesi düzenlemeleri sıra-
sında da Terrazo yapısının daha yakından görülebilmesini sağlamak ve kazılmamış kesimleri 
korumak amaçlı kısmen doldurulmuştu. Terrazo yapısının doğusundaki 30L açmasının batı 
yarısı da 1981 yılında aynı amaçla kazılmış İTÇ mezarları tarafından oldukça tahrip edilmiş 
alanda çok derinleşilmemiş ve Açık Hava Müzesi düzenlemeleri kapsamında doldurulmuştu. 

31K Açması’nda 2018 kazılarında ortaya çıkan, tam 30K-31K açmalarının sınırındaki 
birbirine ulanmış farklı yönlerdeki kalın iki taş duvar ile (duvar 1-60 ve 1-23 ile 1-80) bu 
duvarlardan birinin alt seviyelerinde, Çayönü PPNB geleneğine göre sadece özel yapıların 
duvarlarında devşirme olarak kullanılan 2 dikilitaşın varlığı bize 30K açmasının inilmeyen 
kesimlerinde farklı yapı kalıntılarının olabileceğine işaret ediyordu. Bu amaçla 1981 yılında 
açılan açmanın doğu yarısı 10m.x5m. boyutlarında açılarak öncelikle kuzeyindeki 3m.x5m.
lik bugüne kadar kazılmayan kesim kazılmış, daha sonra açma 1981 yılında bırakılan se-
viyeye kadar indirilerek kuzeybatı-güneydoğu yönlü 30K 1-1 No.lu taş duvar tekrar açığa 
çıkartılmıştır. 

Açmanın 3m.x5m.lik kesiminin en üst seviyesinde bozuk taş sıraları, bir söbe taşı/direk 
altlığı ile dağınık çanak parçalarına rastlanmıştır. Açmanın kuzeybatı köşesinde ise, en üst-
teki düzenlemeler sırasında üzerine taşların düşmesi sonucunda olduğu yerde kısmen parça-
lanan iri bir Karaz kabı ortaya çıkmıştır (Resim: 4). Çevresinde de başka İTÇ kaplarına ait 
dağınık parçalar da bulunmuştur. 

31K Açması’ndaki geçen yıl ortaya çıkartılan ve iki farklı duvar olarak düşündüğümüz 
1-60 ile 1-23 taş duvarların aynı duvara ait olduğu, 30K Açması’nda kalan kesiminde düzgün 
yüz verdiği ve kuzeybatı-güneydoğu yönlü yine geçen yıl çok az bölümü çıkan 1-80 duvarına 
daha sonradan eklendiği anlaşılmıştır (Resim: 5). Gerek 30K 1-1 gerekse 1-80 duvarından 
daha kalın olan 1-60+1-23 duvarı, şimdiki verilere göre, buraya bilinçli oturtulmuş, Çayönü 
PPNB yapılarına aykırı yönde inşa edilmiş bir teras duvarı niteliğindedir. Çok büyük ola-
sılıkla da bilinçli tahrip edilerek terk edilen Terrazo’nun bu dönemdeki arka arkaya gelen 
sel ve taşkınların etkisiyle doğuya doğru kayarak tahrip olmasını önlemek amaçlıdır. Bu 

2 Çevresindeki yoğun çanak parçasından ötürü 1981 kazılarında alt seviyelerine kadar kazılmayan bu duvar geç 
dönemlere ait olarak kabul edilmişti. 
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olgunun yanı sıra hücre planlı yapılar c3 alt evresinde sel-taşkınlar nedeniyle daha kısıtlı bir 
alanda yerleşme zorunluluğunun da bu duvarın yapımında önemli bir faktör olduğu öngörül-
mektedir. Bu duvarın örgüsüne biri 1m. uzunluğunda ve 0.13m. kalınlığında diğeri 0.75m. 
uzunluğunda ve 0,10m. kalınlığındaki iki düzgün kesilmiş dikilitaşın yatay bir şekilde yer-
leştirilmesi de duvarı ‘basit bir teras duvarı’ niteliğinin ötesine taşımaktadır. Dikilitaş veya 
özel bir yapının kullanım dışı kalmış blok taşları Çayönü PPNB geleneğinde hiçbir zaman 
özel bir yapının inşası dışında kullanılmamıştır; ‘Özel önem taşıyan taşların ancak özel yapı 
duvarlarının bir parçası olacağı’ kuralı daima geçerlidir. Bu bağlamda dikilitaşların Terrazo 
yapısına ait olup olmadığı tartışılacak bir konudur. 

1-80 duvar ise, 1981 yılında ilk kez saptanan bu yıl tekrar açılarak alt seviyelerine inilen 
30K 1-1 duvarı ile koşut, aynı genişlikte ve aynı karakterde örülmüş bir duvardır. 30K 1-1 
duvarı 30K açmasının kuzeyine doğru kesilir. Güneydeki 30L açmasında İTÇ mezarları ta-
rafından tahrip edilen ama en güneyinde 1.20m. kısmı kalan duvar parçası (30L 1-3 duvar, 
kısmen doğuya dönüşü de mevcut) ile birlikte ele alındığında 30K 1-1 ve 30L 1-3 duvarının 
toplam uzunluğu (aradaki kesintiler/tahripler göz ardı edildiğinde) yaklaşık 6.20m.dir ve ku-
zey bitimi tahrip olduğu için büyük olasılıkla 8m. -8.50m. yi bulabilir. 3.60m. uzunluğundaki 
31K 1-80 duvarı düzgün bir şekilde hafif kuzeye eğimli uzanarak3 30K açmasının kuzey 
profili önünde batıya döner. 2019 kazılarında duvarın bu kesiminin sadece üst sırası ortaya çı-
kartılmış ve batıya dönüşü çok az belirlenebilmiştir. Ancak batıdaki 30K 1-1 duvarının doğu 
iç tarafında, duvara 40cm. mesafede, 20cm.x15cm.lik bir alandaki kırmızı boyalı sıva parçası 
öbekleri ile 1-60 duvarının hemen batısındaki dağınık kırmızı boyalı sıva parçaları (Resim: 
6) ve sıvaların yakınında duvarın önündeki 5 adet granit ve 1 kireçtaşından oluşan ve özel-
likle buraya bırakılmak üzere toplanmış/ayrılmış taş alet kümesinin varlığı (2-31) (Resim: 
7). Terrazo’nun hemen doğusunda, özel bir mekân/yapı kalıntısına işaret etmektedir. Terra-
zo’nun, hücre planlı yapılar c3 alt evresine ait duvarlarından çok uzak olmadığı da dikkate 
alındığında bu mekân/yapının Terrazo yapısı ile doğrudan ilişkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu özel mekânın/yapının ortasında niteliği henüz kesinleştirilemeyen, 829.94 kotlarında, 
kuzey-güney 3.50m. doğu-batı 6m. boyutlarındaki bir alanda gri, yumuşak, oldukça homo-
jen, kömürleşmiş parçalar ya da yanık kerpiç parçaları içermeyen küllü bir dolgu bulun-
maktadır. Dış hatları doğu-batı doğrultuda birbirine paralel olan dolgunun kenar hattı 30K1-
1 taş duvarın dibine kadar uzanır. Aşağı indikçe daralarak en sonunda 829.67 kotlarında 
2.50m.x2.25m. çapında bir alana dönüşmüştür. Bu seviyede, birbirinden 2.20m. mesafede, 
kuzey-güney doğrultusunda iki tane irice taş geniş yüzeyleri yukarı gelecek şekilde yerleş-
tirilmiştir. Bu iki taş in-situ  gibi durmaktadır ve gerek kırmızı sıva parçaları gerekse özel 
yerleştirilmiş taş kümesi (2-31) ile aynı düzlemde olmaları dikkati çekmektedir. Gri yumuşak 
homojen dolgunun çevresindeki ve altındaki dolgu kahverengi serttir. Bu sert dolgu 30K 1-1 

3 Duvarın eğimli uzanmasının o dönemdeki doğal eğimden kaynaklanıp kaynaklanmadığı şimdilik net olma-
makla birlikte 2017 kazılarında meydanın (plaza) en kuzeybatısındaki hücre planlı bir yapıda çok belirgin olan 
deprem olgusundan da kaynaklı eğimlenme olasılığı mevcuttur. 
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ve 31K 1-80 duvarlarının çevresindeki üzerinde kırmızı sıva parçaları ile 2-31 taş kümesinin 
bırakıldığı dolgunun devamı gibidir ve olasılıkla sert toprak bir tabandır. Bu veriler de batı-
dan 30K 1-1, doğudan 31K 1-80 duvarları ile sınırlanan alanın Terrazo’nun hemen doğusun-
da özel bir mekân/yapı olduğu öngörüsünü destekler niteliktedir. 

Gri dolgunun niteliği tam anlaşılmamakla birlikte, içinde az sayıda çanak parçası, obsid-
yen, çakmaktaşı ve yanık olmayan kemik parçalarının bulunması iki varsayımı akla getir-
mektedir. ‘Özel yapının’ üzerindeki İTÇ tahribatı nedeniyle bu buluntuların herhangi bir şe-
kilde bu dolguyu karıştığı ya da ilk ortaya çıktığında dörtgen bir alan şeklinde olan dolgunun 
Terrazo yapısının doğusundaki ‘özel yapının’ içine daha sonra inşa edilmiş kamış ve sazdan 
geçici/kısa ömürlü bir yapıya ait olabileceği, bu yapının daha sonra yandığı/yakıldığı ve bu-
luntuların da bu yapının eşyaları olup küle karıştığıdır. Yapının kamış/sazdan yapıldığının 
ileri sürülmesine neden bu malzemelerin yandığı zaman kömür parçacıkları bırakmamasına 
karşılık kalın bir kül tabakası bırakmasıdır (kül tabakası yak. 30cm. kalınlığında). Bir diğer 
varsayım da ‘özel yapının’ hasırları olabileceği ve bunların üst üste yığılıp burada yakılarak 
külünün kaldırılmamış olmasıdır. Hücre planlı yapılar evresinde hasırların kullanıldığı daha 
önceki kazılarda ortaya çıkartılan bazı yapılara ait yanık kerpiç parçalarının üzerindeki iz-
lerden bilinmektedir. 4 Bütün bu varsayımların doğruluğu ancak külden analiz yapıldığında 
anlaşılacaktır. 

31K Açmasındaki Diğer Çalışmalar 

Açmadaki diğer çalışmaların ana hatlarıyla üç hedefi vardı: İlki özel yapılara ait duvar-
ların doğusundaki, açmanın bütününe yayılan yer yer dağınık taşlar ve öbekleri ile beyaz 
kireçli alanların niteliğini anlamak; ikincisi kuzeydeki çanak çömlekli alanın dolgusunun 
ne kadar derine kadar indiğini belirlemek, başka anlatımla buradaki PPNB-PN ilişkisine an-
lamak; üçüncüsü ise, hemen doğusundaki 32K açmasının batı profiline giren bazı mimari 
öğeler ile yapıların (EP ve ER) bu açmadaki devamının ortaya çıkartılması. 

Bu bağlamda alan 2018’de bırakılan seviyeden itibaren, kuzeyde Çanak Çömlekli Neo-
litik, güneyde de Çanak Çömleksiz Neolitik dolgularda biraz derinleşildi. Çanak Çömlekli 
kesimde daha sınırlı bir alanda çalışıldı. Ayrıca açmanın doğu kesiminde 9m. (kuzey-gü-
ney)x3m. (doğu-batı) boyutlarında bir basamak yapıldı. Bu basamağın amacı, yukarıda da 
belirttiğimiz gibi, 32K Açması’nda profile giren mimari öğelerin devamının ortaya çıkar-
tılmasıydı. Güneydoğu köşedeki taş döşemeli yapılar evresine ait taş döşeme parçası (2-
81) ve çevresine özellikle ağırlık verildi. 32K Açması’nın en güneybatı köşesinde, geçen 
yıl ortaya çıkartılan, yüzeye çok yakın olduğu için kısmen bozulmuş taş döşemenin (32K 
1-11) devamı 31K Açması’nın basamaklı kesiminde belirlendi. (Resim: 8). Taş döşeme 32K 
Açması’nda 1.65m.x0.75m. 31K Açması’nda 2.10m.x2.00m. boyutlarındadır. 31K Açması 
kesiminde döşemenin içine oturtulmuş büyük taşların döşemenin parçası mı yoksa buradaki 

4  Erim Özdoğan 2011:204, fig. 42
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farklı bir düzenlemenin mi söz konusu olduğu şimdilik net değildir. Döşemenin her ne kadar 
31K Açması’ndaki kesimi daha iyi durumdaysa da ortasına açılmış yaklaşık 1m. çapındaki 
çukur nedeniyle biraz bozulmuştur. Bu çukur, çok büyük bir olasılıkla, döneminde bina terk 
edilirken açılmıştır. Benzeri uygulamaya daha önceki kazılarda ortaya çıkartılan taş döşemeli 
yapılar evresine ait yapılarda da karşılaşmıştık. 5 Henüz bu döşemeyi çevreleyen bir duvara 
rastlanmamıştır. Hemen batısındaki taş dizileri ve duvar parçacıkları ile ilişkisi çok net de-
ğildir. Bu döşemenin 32K Açması’ndaki kesimi, aşağıda anlatacağımız kanallı EP yapısının 
üzerindeki ortalama 8-10cm. kalınlığındaki koyu kahverengi kesekli sert bir dolgunun üze-
rinde oturmaktadır. 

Basamaklı açmanın kuzey kesiminde kuzey-güney doğrultulu olasılıkla kerpiç bir duvar 
ve çevresinde onun döküntüleri izlenimi de veren devetüyü/açık kahverengi renkli ince taneli 
orta sert/yumuşak bir dolgu uzanmaktadır. Bu dolgunun milli özelliği sel/taşkınlara da işaret 
etmektedir. 

32K Açması 

2018 yılında çalışmaya başladığımız 32K plankaresi (Resim: 9) Çayönü PPNB tabaka-
lanmasının bir mini temsilcisi gibidir: Son ızgara planlı bir yapı (GY), ‘ızgara planlı yapılar 
ile kanallı yapılar arasında bir geçiş evresi’ niteliğindeki kanallı yapı ER (ch2 veya ch1), 
kanallı yapı EP (ch3) ile taş döşemeli yapılar evresi (cp2-3) veya hücre planlı yapılar ilk alt 
evresine (c1) ait yanık kerpiç dolgulu ES yapısı ile taş döşemeli yapılar evresine (cp1?) ait 
yukarıda sözü edilen 31K Açması’nda devam eden döşeme6. 

ÇANAK ÇÖMLEKLİ NEOLİTİK TABAKALAR

Bu evreye ait mimari ve malzemenin genel olarak açmanın kuzey yarısında olduğu ve 
PPNB kanallı EP yapısının bozulmuş kuzey taş platformunun (2-65) hemen kuzeyinde sona 
erdiği 2018 kazı çalışmalarında saptanmıştı. 

2018 kazılarında açmanın kuzeydoğu çeyreğinde kuzeybatı- güneydoğu yönlü yamaca 
oturtulmuş taş temelli/duvarlı çevresinde kaldırımı olan bir mekânın (PS) bir bölümü orta-
ya çıkartılmıştı. Açma içindeki boyutları doğu-batı 2.40x kuzey-güney 2.75m. olan mekân 
hem kuzey hem de doğu profillerine girerek açma dışına (32İ ve 33K plan kareleri) uzan-
maktadır. Duvarlarının alt seviyelerine ulaşılmış olması nedeniyle mekân duvarları ve dış-
tan duvarlara bitişik küçük taşlarla yapılmış kaldırımları kaldırıldı. Mekânın altında içinde 
hiçbir malzemenin olmadığı yumuşak kahverengi yer yer yanık kerpiç parçacıklı, sarı milli 
bir dolgu uzanmaktadır. Bu dolgu genel hatları ile Orta ve Son PPNB tabakalarında, özellikle 
yerleşmenin kuzey kesiminde, daha önceki kazılarda da gördüğümüz sel/taşkın dolgusudur7. 

5  Erim Özdoğan 2011: fig. 30
6  Çayönü evre adlarında kullanılan kısaltmalar için bkz. Erim Özdoğan 2011:192
7  Çayönü’ndeki sel/taşkın olayları için bkz. Erim- Özdoğan ve Yalman 2004; Erim-Özdoğan 2011
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ÇANAK ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK TABAKALAR (PPNB TABAKALARI) 

Açmanın güneydoğu çeyreğindeki ızgara planlı GY yapısının esas bölümü 32L Açma-
sı’ndadır. Güney kesiminin geri kalan kısmında batıda 31K Açması’na doğru uzanan iki tane 
üst üste kanallı yapı (EP ve ER) ve EP yapısının üzerinde devamı 31K Açması’nda olan 
bozulmuş bir taş döşemeli yapıya ait döşeme bulunmaktadır. Açmanın kuzeybatı kesiminde 
yamaca oturan açmada sadece kuzeybatı-güneydoğu yönlü batı taş duvarının güney kesimi 
ortaya çıkartılmış ES yapısı esas olarak kuzeyde açılmamış 31İ-32İ plankarelerine uzan-
maktadır. Yapının oldukça kalın yanık kerpiç dolgusunun bir bölümü hemen hemen açmanın 
bütün kuzey kesimini kaplar (Resim: 10). ES yapısının yanık dolgusunun EP kanallı yapının 
bozulmuş doğu eteklerine kadar yayılması, şimdilik iki olasılığı akla getirmektedir. İlki, EP 
kanallı yapının doğal bir yamacın çok yakınına inşa edilmiş olması ile terk edildikten bir 
süre sonra erozyon ve/veya sel/taşkın nedeniyle tahrip olarak yanık dolgusu ve taşlarının 
kuzeydoğuya doğru aktığı, ki bu çerçevede yanık dolgunun bir kısmı bu yapıya ait olabilir. 
İkinci varsayım ise, daha sonra kuzey yamaca oturtulan, büyük bir kısmı açma dışında ka-
lan taş döşemeli yapılar evresine mi (cp2-3) yoksa hücre planlı yapılar ilk alt evresine mi 
(c1) ait olduğu belirlenemeyen ES yapısının yanıp terkedildikten daha sonraki bir zaman 
diliminde buranın sel/taşkın sularının etkisiyle tahrip olması, başka anlatımla EP kanallı ya-
pının doğu kesimindeki taşlarının sel sularıyla sürüklenmesi, ES yapısının duvarlarının ve 
yanık dolgusunun sel suları ile kısmen sürüklenmesi ve dolgusunun bu kesime yayılması. 
ES yapısının yanık dolgusunun yayılım alanı içinde dağınık yanık kerpiç blok parçaları ile 
dağınık yapı taşların varlığı, çok yoğun olmamakla birlikte yontma taş alet ve yongalara, az 
sayıda kemik alete, takı parçalarına ve hayvan kemiği kalıntılarına rastlanması -bunlar özel-
likle dolgunun en güneydoğu kesiminde yoğunlaşmıştır- sel/taşkın tahribatı olgusunun daha 
kuvvetli olasılık olduğuna işaret etmektedir (Resim: 9-10). 

Kısaca, ya iki kere sel/taşkın oldu ya da tek sel/taşkın terk edilmiş her iki yapının dolgu-
larını büyük oranda dağıttı. Çanak Çömlekli Neolitik Döneme ait PS mekânın altındaki milli 
dolgu da olasılıkla bu sel/taşkınlara ait. Bunun yanıtını 32K Açması’nın hemen kuzeyindeki 
32İ Açması kazılarında bulacağımızı öngörmekteyiz. 

EP Kanallı Yapı

32K Açması’nın güney yarısında kısmen 2018 kazılarında açılan, 2019’da devamı ortaya 
çıkartılan, açmadaki boyutları doğu-batı 7.00 m., kuzey-güney 5.55m. olan doğukuzeydo-
ğu-batıgüneybatı yönlü bir yapıdır (Resim: 11). Yapının doğu kısmı 25-30cm. genişliğinde 
kanallarla ayrılan 3 tane platformdan oluşmaktadır. Bu platformların doğu bitimleri, yukarıda 
da söz ettiğimiz gibi, tahrip olmuştur. Batı kısmının sadece güneybatı bölümü ile ortadaki 
platformun bir kısmı mevcuttur. 31K açmasında EP yapısının platform seviyelerine kadar 
inilmediği için batıya doğru ne kadar devam ettiği, dolayısıyla tam boyutları şu an belirsizdir. 
EP yapısı kuzey-güney yönlü aralarındaki kanal boşluklarının üzeri yassı kapak taşlarıyla 
kapatılmış ER kanallı yapının doğrudan üzerinde oturmaktadır. Ancak ER yapısının güney 
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duvarından biraz içeri çekilmiş, kuzeyde de ER yapısının kuzey duvarının 45-50cm. dışına 
taşırılmıştır. Bu olgu aslında ızgaralı yapılar evresinin başlarından beri süregelen bir Çayönü 
geleneğidir: Üst üste yapılan yapıların daima yönleri ve sınırları biraz kaydırılır. 

EP yapısını inşa ederken ER yapısının üzerine, alttaki ER yapısını tahrip etmemek ve EP 
kanallı yapının platformlarının statiğini sağlamak amaçlı doğu-batı doğrultulu bir duvar (EP 
3-80) ile kuzey-güney doğrultulu bir duvar (EP 3-138) oturtulmuştur. EP yapısının üst örgüsü 
ve olasılıkla dam ile ilgili olduğunu öngördüğümüz, aynı seviyelerde, ortalama 15cm. çapın-
da taşlarla çevrili 4 tane dikme yuvası bulunmaktadır. Ayrıca yapının güneydoğu platformu 
EP2-32’nin güneybatısında, yak. 0.40m. genişliğinde, doğu-batı 1.15m. uzunluğundaki ya-
rım ‘U’ biçimli bir girintide de şüpheli 4 dikme yuvası daha bulunmaktadır (Resim: 10-11). 

Dikme yuvaları, 1986-87 yıllarında kazılan, batı alanındaki kanallı Dİ yapısının platfor-
munda da mevcuttur. Dİ yapısında platformun üzerinde taş duvarlar ve üzerinde kerpiç ya-
pısının bir bölümüne rastlanmıştı8. EP yapısının platformları üzerinde taş duvar veya kerpiç 
yapısına ait hiçbir iz mevcut değildir. Yapının mevcut kesiminin hemen yüzey toprağının 
altında olduğu gerçeği göz önüne alındığında ya üst yapı erozyon veya geçmiş dönemler-
deki tarla sürümleri sırasında tamamen tahrip oldu ya da yukarıda belirttiğimiz gibi, PPNB 
dönemi içindeki kuvvetli bir sel/taşkın burayı dağıttı ve zamanla doğa ve insan faktörü de 
tahribatı hızlandırdı. 

ER Kanallı Yapı 

Yapı 32K Açması’nın güney yarısında kısmen 2018 kazılarında açılan, 2019’da devamı 
ortaya çıkartılan, açmadaki boyutları doğu-batı 5.00 m., kuzey-güney 5.10m. olan doğukuzey-
doğu-batıgüneybatı yönlü bir yapıdır. Kuzey, güney ve doğu sınırı belli olmakla birlikte batısı 
31K Açması’na doğru uzanmaktadır. Yapı kuzey ve güney duvarlarına bitişik birbirine koşut 
kanallarla ayrılan duvarlarıyla esasında bir ızgara planlı yapı görünümündedir. Ancak aradaki 
kanalların hepsinin üzerinin yassı kapak taşları ile gayet itinalı kapatılmış olmasına dayanarak 
yapıyı ‘ızgara planlı yapılar ile kanallı yapılar arasında bir geçiş evresi’ olarak değerlendirmek 
daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Izgara planlı yapıların en üst evresinde uzun akstaki yan du-
varların aradaki kanalların kenarlarını kapatacak şekilde örüldüğü daha önceki birkaç yapıdan 
bilinmektedir (ör. GHa). Birkaç örnekte de kanalların yer yer kapak taşları ile kapatıldığını 
görmüştük (ör. GDa, GBa, GPa yapıları9), ancak kanalları tamamen kapatılmış bir yapı ilk kez 
karşımıza çıkmaktadır. Eğer bu yapıları örnek olarak alırsak ER yapısının doğu-batı uzunluğu-
nun 10 metreden daha kısa olmayacağını, bu da 31K açmasının ortalarına kadar yapının uza-
nacağına işaret etmektedir. Bir diğer şimdiye kadar karşılaşılmayan durum ise sözünü ettiğimiz 
örneklerden hiçbirinin üzerinde başka bir kanallı yapının bulunmayışıdır. 

8  Erim Özdoğan 2011, fig. 19; Çambel vd. 1988:44, resim 8a-8b
9  Erim Özdoğan 2011, fig. 17; Sicker-Akman, 1998:28-31, 44-45, 57-58
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ER yapısının genelindeki ondülasyon ile kapak taşlarındaki yer yer çökme sonucu oluşan 
çatlak ve kırılmalar olasılıkla toprağın oturması belki deprem ile ilişkilendirilebilir. 

32L Açması

Bu açmadaki çalışmaların dört amacı vardı: 

a) 32K Açması’ndaki GY ızgara planlı yapının devamının ortaya çıkartılması. 

b) Çayönü yerleşme düzeninde görülen ızgara planlı yapıların üst üste yapılma 
geleneğinin yerleşmenin bu kesiminde de geçerli olup olmadığına bakılması, başka anlatımla 
GY yapısının altında başka ızgara planlı yapının olup olmadığının araştırılması. 

c) 32K Açması’nın güneybatı köşesindeki EP kanallı yapının üzerindeki taş döşemenin 
bu kesimde devam etmediği ile bu kesimde EP yapısı ile eş zamanlı başka yapının olup 
olmadığına bakılması, başka anlatımla kanallı yapılar ve taş döşemeli yapılar evrelerinin bu 
kesimdeki yerleşme düzeninin araştırılması. 

 d) Çayönü yerleşmesinin en eski PPNA evresinin bu kesimdeki varlığının sınanması. 

Kuzeyden güneye, doğudan batıya oldukça eğimli açmada doğal olarak yoğun eroz-
yondan ötürü açmanın üst tabakası oldukça karışık taş yığınlarıyla doluydu. GY yapısının 
üzerinde doğu-batı doğrultusunda, batısı 31L Açması’na doğru uzanan çok bozulmuş iki 
taş sırası yüksekliğinde taş bir döşeme/platform bulunmaktadır. Bu taş döşeme/platformun 
32K Açması’nın güneydoğu köşesindeki taş döşemeli yapılar evresine ait döşeme ile ilişkisi 
iki nedenden netleşmemiştir, ilki ciddi bir seviye farkının olması, diğeri 32L’nin kuzeybatı 
köşesindeki yaklaşık 2.25m.x2.40m.lik alandaki tahribattır. Ancak 35-40cm.lik seviye farkı 
göz önüne alındığında üst üste iki farklı yapı da olabilir. 

 Izgara planlı GY yapısı

2018 kazılarında 32K Açması’nın güneydoğu köşesinde GY yapısının (Resim:12), bir-
birinden 0.30m. genişliğinde bir kanalla ayrılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu birbirine 
koşut uzanan iki ‘duvarı’ ile kuzeydeki ‘duvara’ bitişik bir taş dizisi belirlenmişti. 2019’da 
kuzeydeki ‘duvarın’ kuzeydoğusunda iç çapı 20cm. olan, taşlarla çevrili, yapının üst örgüsü-
ne ait dikmelerden birinin yuvası ortaya çıktı. 

GY yapısına ait birbirinden 25-30cm. genişliğinde kanallarla ayrılan değişik düzeyde 
korunmuş 5 grill duvarı vardı. Genellikle tek taş sırası yüksekliğinde ve yüzleri düzgündür 
ancak iki duvarın KD ucu kısmen bozulmuştur. Ayrıca üç kesim taş ateş çukurları (Roasting 
pits) tarafından tahrip edilmiştir. Araları yer yer daha küçük taşlarla doldurulmuş olmak-
la birlikte duvarlar genellikle birbirine yakın boyuttaki taşlarla örülmüştür. Duvarların örgü 
karakteri son ızgara planlı yapılar özelliğini taşımaktadır. Yapı kendi içinde iki yapım aşa-
masına sahiptir. Yapının GB kesimine, grill duvarlarına ek yapılarak duvarlar uzatılmıştır, 
olasılıkla bu işlem sırasında da ortadaki duvarlardan birinin uzun kenarı boyunca tek bir sıra 
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taş dizisi eklenerek duvar genişletilmiştir. Ortadaki en uzun duvarın kısmen içine ve kanala 
daha sonraki bir zaman diliminde çok küçük bir çocuk defnedilmiştir. 

GY yapısının alt seviyesinde çok bozulmuş eski ızgara planlı yapılara ait iki duvar ka-
lıntısı, bu seviyenin de altında büyük bir söbemsi bir yapıya ait kirli beyaz kireçli yaklaşık 
45cm. genişliğinde hemen hemen kesintisiz 5.50m. uzunluğunda bir hat uzanmaktadır. Bu 
hat olasılıkla yuvarlak planlı bir yapının izidir. Benzeri bir hatla belirlenen bir yapı 1991 
kazılarında Kafataslı Yapı’nın kuzeyindeki alanda bulunmuştu10. 

Açmanın değişik yerlerinde, Çayönü PPNB yerleşmesinin doğu kesiminde daha önceki 
kazılardan da bildiğimiz, kanallı yapılar evresine ait, yer yer ızgara planlı yapıları tahrip eden 
değişik boyutta taş ateş çukurları (Roasting pits) bulunmaktadır. 11 

DEĞERLENDİRME

2018 yılında başlayıp 2019’da devam ettiğimiz Çayönü yerleşmesinin doğu kesimindeki 
yerleşme düzenini anlamaya yönelik çalışmalar ilginç sonuçlar verdi. Öncelikle sel/taşkın 
afetinin yaşandığı hücre planlı yapılar evresinin başlarına kadar en eski, PPNA tarihlenen 
yuvarlak planlı yapılar, ızgara planlı yapılar, kanallı yapılar ve taş döşemeli yapılar evrele-
rinde Hilar Kayalıkları önünde, Çayönü ciddi bir yerleşme planlamasına (imar planı) sahip 
geniş bir alanı kullanan bir yerleşmedir. Buna karşılık hücre planlı yapılar evresinin ilk alt 
evresi sonlarındaki (c1) ciddi boyuttaki bir taşkın yerleşmenin kuzey kesiminin alüvyon dol-
gu altında kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle hücre planlı yapılar evresinin son aşamasında 
(c3a-b) yerleşmenin daha güneye çekilmek zorunda kalıp açık alanların daraltıldığını ve batı-
ya 17-13M-N açmalarına doğru yayıldığını önceki yıllarda saptamıştık12 ancak Plaza’nın batı 
kesiminde ne tür bir düzenleme olduğunu 2015-16 25N Açması’ndaki kazılar gösterdi. 25N 
Açması’ndaki hücre planlı EL yapısı Plaza’nın kuzeyindeki DS, CT, CV ve CY yapılarından 
çok daha basit özensiz inşa edilmiştir. Yapının genel karakteri 20-21N açmalarındaki CR 
ve CK yapılarına benzemektedir13. Yanık dolgusu yapının yakılmasında da özensizliği yan-
sıtmaktadır. Yapının Plaza’nın ilk evresi düzleminin de (c1) sıyrılarak taş döşemeli yapılar 
evresine (cp3) ait Çakıllı Meydan’ın üzerine oturtulması Çayönü sakinleri için Plaza’nın eski 
önemini yitirdiğini de belgelemektedir. Doğuda 31K açmasındaki teras duvarın da inşasıyla 
c1 evresi dikilitaşların üzerini kaplayan kırmızı dolgusu ile Plaza bir iç meydan görünümü 
kazanmıştır. Bu veriler Çayönü halkının inanç sistemindeki ciddi değişiklikleri ve umutsuz-
luğa işaret etmektedir. 

EP ve ER kanallı yapıları bize kendi içinde sürekli geliştirilen ızgaralı alt yapı sisteminin 
taş döşemeli yapılara kadar oldukça uzun bir zaman diliminde Çayönü’nün ana mimari sis-

10  Özdoğan vd. 1993:87, çizim 5
11  Erim Özdoğan 2011: 200, fig. 17
12  Erim Özdoğan ve Yalman 2004; Erim-Özdoğan 2011
13  Erim Özdoğan 2011: fig. 39
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temi olduğunu göstermiştir. Bu sistem sürekli sel/ taşkınlarla “boğuşan” Çayönü yerleşmesi-
nin kendine özgü dahiyane bir buluşudur. Bu tip yapıların uzunluklarının ortalama 12-13m. 
olduğu göz önüne alındığında Çayönü yerleşmesinin ‘kalabalık’ bir nüfusu olduğunu ileri 
sürebiliriz. Burada sorulması gereken kritik soru bu yapı sisteminin Nevali Çori14 hariç hiçbir 
PPN yerleşmesinde bugüne kadar karşılaşılmamış olmasının nedenleridir. 

PPNB ile ilgili bir başka ön sonuç ise, Terrazo yapısının ikinci evresinde yanında bir ek-
lentisi ya da onunla birlikte kullanılan bir özel mekânın/yapının varlığı ve hücre planlı yapı-
lar evresinin son alt evrelerinde (c3a-b) Plaza ve çevresinde nasıl bir düzenleme yapıldığıdır. 

Çanak Çömlekli tabakalar ile ilgili olarak da ilk verilere göre yerleşmenin kuzey kesimin-
de İlk Tunç Çağ evresine ait sadece mezarların olmadığı, olasılıkla bu kesimde birkaç evlik 
mezra tipi bir yerleşmenin olduğudur. Bu dönemde Çayönü Doğu Anadolu-Mezopotamya 
arasında kuzey-güney ana yol güzergahındaki konumundan kaynaklı hem Kura-Aras /Karaz 
hem Mezopotamya, hem de yerel özellikler taşımaktadır. Ayrıca Ergani bakır madeninin de 
varlığı göz önüne alındığında Çayönü’nün İlk Tunç Çağlarında hareketli bir yerleşme olduğu 
öngörülmektedir. Önümüzdeki kazılarda bu konu daha kapsamlı incelenecektir. 
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Resim 1: Çayönü Tepesi genel görünümü. 

Resim 2: 2019 kazı alanları (30-32K, 32L) ve Açık Hava Müzesi. 
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Resim 3: 30, 31, 32K ve 32L açmaları. 

Resim 4: 30K Açmasındaki Karaz çömleği ve ön restorasyonu. 
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Resim 5: 31K 1-60+1-23 ve 1-80 taş duvarları. 

Resim 6: Özel yapıdaki dağınık kırmızı boyalı sıva parçaları. 



138

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 7: 30K 2-31 özel yapıya bırakılmış taş kümesi. 

Resim 8: 32K 1-11 taş döşemenin 31K açmasındaki devamı. 
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Resim 9: 32K Açması: EP, ER, ES ve GY yapıları, 1-11 taş döşeme. 

Resim 10: 32K Açması, yoğun yanık kerpiçli alan sel tahribatı. 
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Resim 11: 32K Açması: EP ve ER kanallı yapıları. 

Resim 12: 32L Açması: Izgara planlı GY Yapısı ve roasting pits. 
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Müzesi) nezaretinde ekip üyelerimiz tarafından yürütülmüştür. 2 Çalışmalarımız T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün ödeneği, Mersin 
Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Tarsus Belediyesi ve Tarsus 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkıları ile, ayrıca Boğaziçi Üniversitesi 13161 numaralı Tarsus 
Regional Project: Phase V başlıklı Bilimsel Araştırma Projesi desteği ve Boğaziçi Üniversi-
tesi Vakfı Machteld J. Mellink Tarsus-Gözlükule Kazı Fonu katkısı ile yürütülmüştür. 3

2007-2014 yılları arasında höyüğün doğu tepesinin üzerinde Goldman kazılarının A böl-
gesinin yanında bulunan yaklaşık 500m.lik alan, beş açma olarak kazılmış ve açığa çıkan 
Orta Çağ katmanı incelenerek belgelenmiş ve kaldırılmıştır. Bu alanda çalışmamızın nihai 
amacı bilindiği gibi Goldman yayınlarının ortaya koyduğu4 ancak ne yazık ki günümüze 
ulaşan kalıntıları bulunmayan, Geç Tunç Çağı katmanına ait anıtsal bir yapının, kazılmayan 
kısmının olabilecek en geniş hali ile açığa çıkarılmasıdır. 2017 yılından itibaren çalışma-
larımızı bu doğrultuda yürütebilmek için kazı alanını doğu ve batıya doğru genişleten üç 
yeni açma kazılmaya başlanmıştı. Bahsi geçen yeni açmalarda ilk etapta Orta Çağ tabakaları 
açığa çıkarılmış ve böylece ön raporlarımızda yayınlanan Erken İslami Döneme tarihlenen 
yapıların planı5 da genişlemiştir. Bunun dışında ise 2007-2014 yılları süresince kazılan beş 
açmanın aralarında bırakılan açma duvarlarından bazılarının belgelenerek kaldırılmasına6 
devam edilmiştir. 

2019 sezonunda 2017 yılında yeni eklenen C708, B798, B796 açmalarının en üst sevi-
yesinde yer alan ve Orta Çağa tarihlenen tabakaların ve yapı kalıntılarının incelenmesi ve 
belgelenmesi önceliğimizi oluşturmuştur, böylece sezon sonunda yeni açmaların genelinde 
Geç Tunç Çağı katmanına inilmiştir (Resim: 1). Ayrıca 2017 yılında başlanan C716 – C706 

2 2019 yılında kazılar Özyar, Ünlü ve Pilavcı denetiminde Baskın – Verardi (C7 08), Yalçın – Yeniler (B7 96), 
Koumari (B7 98) ve Koçer – Şen (C7 07/C7 17, C7 16/C7 17 ve C7 06/C716 aralarındaki açma duvarları) tara-
fından, kazıda ele geçen seramik ve kemiklerin kaydedilmesi ise Zerrin Mutlu (yüksek lisans öğrencisi, Boğa-
ziçi Üniversitesi) tarafından yürütülmüştür. Açmalarda çalışan asistanlar: Ümit Cevher Elmas (lisans öğrencisi, 
Boğaziçi Üniversitesi); Özge Yeşim Akpınar (lisans öğrencisi, Nevşehir, Hacı Bektaşi Veli Üniversitesi); Zü-
leyha Cudi (arkeolog). Diğer katılanlar: Dr. Mark Weeden (Hititolog, Londra Üniversitesi School of Oriental 
and African Studies); Dr. Paulo Maranzana – Dr. Cristina Mondin (arkeolog, İtalya); Dr. Hannah Eva Nonza 
Mönninghof (arkeolog, İsviçre); Isabelle Hasselin Rous (Louvre Müzesi, Fransa); Roselyn Sorensen (arkeolog, 
Avustralya); Burhan Gülkan, (arkeolog, Kocaeli Üniversitesi); Nazım Can Cihan (konservasyon restorasyon); 
Figen Öztürk (mimar, İstanbul Teknik Üniversitesi); Ramazan Topel, harita mühendisi; Emir Taner, arkeolog; 
Yankı Pişmanlık, sanat tarihçisi; İlknur Ünsel, arkeolog; Gökçe Köksoy – Hevin Doğa – Okur Deniz Hisarkaya 
(lisans öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi); Gökçe Yalçın (lisans öğrencisi, İstanbul Üniversitesi).   

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

4  Goldman, H., Excavations at Gözlü Kule, Tarsus II, Princeton, 1956, plan 22. 
5  Özyar, A. et al. “Recent Fieldwork at Tarsus-Gözlükule: The Medieval Levels.” in The Archaeology of Anatolia: 

Recent Discoveries (2015–2017), S. R. Steadman and G. McMahon, eds. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scho-
lars Publishing, 2019, 197–216. 

6  Özyar, A. et al. “Tarsus-Gözlükule 2017 Yılı Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı 40. 1, Ankara, 2019, s. 201-216. 
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arasındaki açma duvarının kaldırılmasına devam edilmiş ve C716 – C717 arasındaki açma 
duvarı da indirilmeye başlanmıştır. 2019 sezonu çalışmaları sonunda çalışılan üç açmada da 
Goldman kazılarında belgelenen anıtsal yapının kerpiç molozu üzerinde yer alan Geç Tunç 
IIb tabakası7 açığa çıkmaya başlamıştır. 2019 kazılarında ele geçen bulgu ve buluntular rapo-
run devamında Erken İslami Dönem, Geç Antik Dönem ve Geç Tunç Çağı başlıkları altında 
ele alınmıştır. 

ERKEN İSLAMİ DÖNEM (Çizim: 12)

Kazı alanının doğu kısmında yer alan C708 açmasında Erken İslami Döneme tarihlenen 
Orta Çağ tabakasında 2017 kazı sezonunda açığa çıkarılan, bir yapının köşesini oluşturan 
iki duvar bu sezon kaldırılınca, doğu-batı yönünde seyreden duvarın temel dolgusunun düz 
olmayan zeminini tesviye etmek için doğuya doğru derinleştiği, kuzey-güney yönünde sey-
reden duvarın ise kerpiç bir duvarın üzerine (bkz. aşağıda Geç Tunç Çağı II, Resim: 9) inşa 
edildiği anlaşıldı. Orta Çağ yapılarının temel dolgularının tesviye amaçlı farklı derinlikler 
gösterdiğini önceki sezonlarda diğer açmalarda da gözlemlemiştik. Ayrıca, şimdiye kadar Er-
ken İslami Dönem yapılarının çok defa Geç Antik Döneme ait temellerin üstüne oturtulmuş 
olduğunu da tespit etmiştik. Bu açmada ise muhtemelen Geç Tunç Çağına ait kerpiç duvar 
kalıntılarının da Orta Çağ yapılarının temelinde yeniden kullanıldığı anlaşıldı. 

B798 açmasında bu sezon da Erken İslami Döneme tarihlenen kalıntıların belgelenerek 
kaldırılmasına devam edilmiştir. Açmanın kuzey doğu kısmında 2017 yılında açığa çıkarılan 
ve bu yıl tamamı kaldırılan endüstri tipi fırın kalıntısının8 ise bu alanın Abbasi Döneminin 
ikinci evresine ait tabakada işlik olarak kullanıldığına işaret etmesine daha önceki raporu-
muzda değinmiştik. Açmanın güney kısmında ise 2017 sezonunda açığa çıkarmaya başla-
dığımız Geç Tunç Çağı tabakasına ait olduğunu düşündüğümüz bir yapı kalıntısına (bkz. 
aşağıda Geç Tunç Çağı II, Çizim: 4 üzerinde locus 5/6/22/31) ait taşların Abbasi Dönemi 
yapılaşması sırasında belki de kireç üretiminde kullanılmak üzere kademe kademe söküldük-
çe yapı kalıntısının devamında arta kalan basamaklı büyük çukurun (bkz. aşağıda Geç Tunç 
Çağı II, Resim: 10) oluştuğu anlaşılmıştır. 

Yapı ve ilintili altyapı kalıntılarının dışında 2019 sezonu süresince gene bu açmalarda 
Orta Çağ tabakalarına ait çok sayıda çöp çukuru boşaltılmış, bunun yanı sıra Orta Çağ taba-
kalarının alt yapı kalıntılarının belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir. C708 açmasında 
2017 sezonunda açığa çıkarılan atık su gideri bu sezon kaldırılırken, giderden arta kalan se-
ramik künkler kaldırılınca yerleştirildikleri yatağın iri taş ve seramik parçaları ile döşendiği 
anlaşılmıştır (Resim: 2). Atık suyun, 2017 sezonunda kaldırılan bir temel dolgusunun için-
den, aşağı doğru eğim yaparak geçirilen gider yolu ile büyük kısmı B798 açmasında bulunan 
foseptik çukuruna tahliye edildiği görülmüştü. Böylece burada da künklerden yapılmış bir 

7  Özyar, A. et al. “Tarsus-Gözlükule 2012 Yılı Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı 35. 2, Ankara, 2014, çizim 3. 
8  Özyar, A. et al. “Tarsus-Gözlükule 2017 Yılı Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı 40. 1, Ankara, 2019, s. 204. 
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drenaj kanalı ile foseptik çukurunun, daha önce örneklerine B797 açmasında rastladığımız 
gibi9, başından planlanarak ve temelin içinden geçirilerek bir yapıya nasıl bağlandığını tekrar 
görmüş olduk. C708 açmasının kuzey batısındaki yuvarlak çukurun dibinde bulunan yarım 
daire şeklinde taş dizini ise burasının da taş örgü kubbeli foseptik altyapı olarak kullanılmış 
olduğuna işaret etmektedir. B798 açmasının kuzey doğusunda ise gene kubbe şeklinde olan 
üst kısmının en az 10 taş ve tuğladan oluşan sırası in-situ  ele geçirilen bir foseptik çukuru bu-
lunmuştur. Bu foseptik altyapının işlevini yitirdikten sonra, taşları kısmen devşirilerek üze-
rine oturtulan, yukarıda bahsi geçen, endüstriyel fırın tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır 
(bkz. aşağıda Geç Tunç Çağı II Resim: 10). 

Kazı alanının batı kısmında yer alan B796 açmasında 2017 yılından itibaren çalışılma-
ya başlanılmıştı. Açmanın doğu ve kuzey sınırları önceki yıllarda B797 ve C707’nin açma 
duvarı profil çizimleri ile belgelenmiş olduğundan, burada açma duvarları bırakılmayarak 
çalışılmaya başlanmıştı. Açmanın, höyük üzerinde yer alan bayrak direği kaidesinin yapımı 
ve önünde düzlük bir alan oluşturma çalışmaları sırasında kısmen kepçe ile düzlenen ve aka-
binde modern moloz ile kaplanan üst tabakası 2017 senesinde kaldırılarak altında bulunan 
Orta Çağ tabakasına ulaşılmıştı. 2019’daki kazı çalışmaları ekseriyetle açmanın daha iyi ko-
runmuş kuzey doğu kısmında yürütülmüş ve burada Erken İslami Döneme tarihlenen bir ya-
pıya ait duvar kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu mimari öğelerin, 2008-2012 kazı 
sezonlarında B797, C707 ve C706 açmalarında diğer odaları ortaya çıkarılıp, belgelenerek 
kaldırılan Abbasi Döneminde inşa edilen yapının devamı olduğu anlaşılmıştır. 

2019 sezonunda açığa çıkarılan duvarlardan ikisi birbirine paralel ve doğu-batı yönünde-
dir. Ancak doğu kısımlarında üst yapısından tek sıra taş korunagelen bu duvarların temel çu-
kurlarının ise tahribata rağmen batı yönünde 2.5m. kadar devam eden kısmı ele geçirilmiştir. 
Kuzey-güney yönünde olan duvar fragmanları ise diğer ikisine dik açıda ve köşe oluşturacak 
şekilde yapılmıştır. Dolayısıyla bu duvarların, daha önceki yıllarda B797 açmasında Abbasi 
Dönemi yapısının güneydoğu köşesinde bulunan odanın tam karşısında yer alan ve yapının 
güneybatı köşesini tanımlayan bir odanın güney, kuzey ve doğu duvarları olduğu anlaşılmış, 
dolayısıyla yapının güney cephesi de belirlenmiştir (bkz. Çizim: 1). Bu yeni odanın kuzey du-
varının, yapının batı kısmında iki odayı birbirinden ayıran bir iç duvar olduğu anlaşılmış, ayrıca 
ayırdığı odanın C706 açmasında kalan kısmında önceki yıllarda açığa çıkarılan kil sıvalı taban-
ların devamına ait fragmanlar da bu sezon odanın B796 açmasına giren kısmında ele geçmiştir. 
Odanın doğu duvarına bitişik, küçük taş ve kerpiç parçaları ile henüz örneğini görmediğimiz 
yarım daire biçimli, içi küllü toprak dolu bir ocak yapıldığı anlaşılmıştır (Resim: 4). Bu duvarın 
üst yapısına ait 4 sıra taş dizininde kullanılan dikdörtgen şekilli kesme taşların benzerlerine ise, 
yapının geçmiş yıllarda açığa çıkarılan doğu kısmında da rastlanılmıştır. 

9  Özyar, A. et al. “Tarsus-Gözlükule 2009 Yılı Kazısı” Kazı Sonuçları Toplantısı 32.3, Ankara, 2011, 253, çizim 3; 
Özyar, A. et al. “Recent Fieldwork at Tarsus-Gözlükule: The Medieval Levels.” in The Archaeology of Anatolia: 
Recent Discoveries (2015–2017), S. R. Steadman and G. McMahon, eds. Newcastle upon Tyne: Cambridge Schol-
ars Publishing, 2019, 207, fig. 10-3. 
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2019’da açığa çıkarılan bu yeni odanın kuzey ve güney duvar temelleri, höyükteki Geç 
Antik Dönem yapılarında olduğu gibi, moloz dolgulu çukurlardan oluşmakla birlikte, doğu 
duvarı kısmen altındaki prehistorik tabakanın sert, sarı killi dolgusu üzerine doğrudan, te-
mel kazılmadan inşa edilmiştir (Resim: 5). Duvarların üst yapısı kaldırılınca odanın kuzey 
bölümünün Geç Antik Döneme tarihlenen duvar kalıntıları üzerinde yer aldığı anlaşıldı (bkz 
aşağıda Geç Antik Dönem. Çizim: 3). Bu kalıntıların ait olduğu duvarların devamı ise önceki 
yıllarda bu alanın hemen kuzeyinde, C706 açmasında, gene mevzubahis Abbasi Dönemine 
tarihlenen yapının bir diğer odasının duvarlarının altında açığa çıkarılmıştı. Dolayısıyla hö-
yük üzerindeki Erken İslami yapılaşmasının kısmen bu alanda mevcut Geç Antik yerleşmesi-
nin kalıntılarından faydalanılarak planlandığını bir defa daha teyit etmiş olduk. 

Abbasi Dönemine tarihlediğimiz tabakaların ikinci evresinde, bu yapı işlevini yitirdikten 
sonra bu alanı kullananların açmış olduğu fazla derin olmayan bir çöp çukuru, söz konusu 
köşe odanın doğu duvarını kesmekte, Orta Çağ katmanında daha sık rastladığımız yuvarlak 
biçimli bir diğer çöp çukuru ise odanın kuzey batısını tahrip ederek neredeyse 2m. kadar 
altına inmektedir (Resim: 5). 

2019 yılı kazılarında Erken İslami Döneme tarihlenen buluntular arasında üç adet tunç tıp 
aleti ile beraber kazılarımız süresince Abbasi Dönemi yapısı çevresinde ele geçirilen ve tıbbi 
müdahalelerde kullanıldığı düşünülen aletlerin sayısı 14’e ulaşmıştır. Bu yıl ele geçirilenler 
arasından biri, daha önce de rastladığımız bir ucu kaşık biçimli (Resim: 6), bir diğeri ise iki 
ucu yuvarlatılmış çubuk biçimli olup, orta kısmı ise tutmayı da kolaylaştıran prizmatik bo-
ğumlar ile süslenmiş, iki örnek dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra gene önceki yıllarda 
benzerlerini yayınladığımız Abbasi Dönemine tarihlenen, her birinin fitil delikleri isli olup 
kullanıldıklarına işaret eden, dört adet pişmiş toprak kandil ele geçmiştir (bir örneği için bkz. 
Resim: 7). 

GEÇ ANTİK DÖNEM (Çizim: 3)

Geç Antik Döneme tarihlenen yapı katmanına C716 – C717, C717 – C707 ile C716 – 
C706 arasındaki açma duvarlarında, ayrıca B796 açmasında rastlanmıştır. B796 açmasında 
köşe yapan ufak boylu ve az işlenmiş taşlardan yapılmış iki duvarın daha sonra Orta Çağ 
duvarlarının temeli olarak kullanıldığını tespit ettik. Orta Çağ mimarisinde bu gibi yeniden 
kullanım örneklerini daha önceki senelerde diğer açmalarda pek çok kez gözlemlemiştik. 

Doğu-batı istikametinde seyreden ve batı ucu daha önceki sezonlarda C706 açmasında 
bulunmuş olan duvarın ve temel çukurunun hem C716 – C706 hem de C717 – C707 açma 
duvarları boyunca doğuya doğru devam ettiği ve daha önceki senelerde C707 açmasında 
bulunan Geç Antik temel çukuru ile güneye doğru dik açı yaptığı ve C716 açmasında da 
daha önceki senelerde tespit edilen iki duvar parçası ile kuzeye doğru dik açı yaptığı göz-
lemlenmiştir. Ayrıca bu duvarla köşe yapacak şekilde kuzeyden dik açıyla gelen bir başka 
duvar da C716 – C717 açma duvarında ortaya çıkarılmıştır. Böylece daha önceki sezonlarda 
parçaları ele geçirilmiş olan yapı kalıntılarının aslında hem doğu-batı, hem de kuzey-güney 
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yönünde genişleyen büyük bir binaya ait olduğu ve bu yapının temellerinin kısmen Erken 
İslami Dönemde yeniden kullanılması, Orta Çağda bölgede yaşanan kültürel değişimin yanı 
sıra yapısal anlamda devamlılığa da işaret ettiği anlaşılmaktadır10. 

Geç Antik Döneme ait katmanda yukarıda bahsedilen büyük binanın doğu-batı istika-
metinde seyreden duvarın temel çukurunun C717 – C707 açma duvarında kalan kısmında 
(locus 186) ele geçirilen ve üzerinde çalışmaların halen devam ettiği, Demir Çağına (Geç 
Assur Dönemi?) tarihlenen yüksekliği 4,8cm. en geniş kısmının çapı ise 3,9cm. olan mühür 
baskılı kil tıpa (TGK 2019 C706 obje no. 1584), benzerine Gözlükule’de henüz rastlanmamış 
olması bakımından ilginçtir (Resim: 8). Tıpanın üst kısmında, güneş tanrısını simgeleyen 
kanatlı disk sembolü altında stilize kutsal ağaç motifinin betimlendiği oval biçimli bir mühür 
baskısı bulunmaktadır. 

GEÇ TUNÇ DÖNEMİ (Çizim: 4)

Bu döneme ait kalıntılar ağırlıklı olarak C708 açmasında ortaya çıkarılmıştır. Daha ön-
ceki kazı sezonunda tespit edilen Geç Tunç IIb’ye tarihlendirdiğimiz kil sıvalı sert yüzey, 
hemen üzerinde bulunan yanmış kerpiç ve küllü toprak ağırlıklı moloz kaldırılarak tamamen 
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Batı ve kuzeyinde Orta Çağ katmanı öğeleri tarafından tahrip 
edilmiş olan bu yüzeyin doğu kısmının, zeminden ziyade bir platformu andıracak şekilde 
kalın olduğunu ve doğuda kuzey-güney yönünde düz bir hat oluşturan bitimini oluşturan 
dikey sathının da üst yüzeyi gibi özenle sıvanmış olduğunu gözlemledik. Dolayısıyla kil 
sıvalı alanın doğu kısmının, 2017 sezonunda sanıldığının aksine, Orta Çağ tabakaları tara-
fından kesilmemiş olduğunu ve bilakis köşeli bir kenar oluşturularak özenle bitirilmiş doğu 
hattının 2m. kadar bir kısmının korunduğu anlaşılmıştır. Açmanın batısına doğru inceldiği 
anlaşılan bu yüzeyin yine bu döneme tarihlenen bir duvar fragmanının altına doğru devam 
ettiği görülmüştür. Böylece daha önce B797 açmasında da gözlemlediğimiz üzere Geç Tunç 
IIb katmanında birkaç evrenin olduğu daha net anlaşılmıştır. Açmanın doğusundaki Abbasi 
duvarlarından birinin altından muhtemelen ona temel olarak kullanılmış yanmış bir kerpiç 
duvar ve B798 açmasına da devam eden yine Abbasi duvarları tarafından kullanılmış ve bir-
biriyle köşe yapan taş duvarlar açmada Geç Tunç IIb katmanına tarihlediğimiz diğer mimari 
buluntulardır (Resim: 9). Ayrıca B798 açmasının güney kısmında bulunan ve 6,5m.x4m.lik 
taş yapı kalıntısının Geç Tunç II katmanına ait olması mümkündür (Resim: 10). Derinliği 2 
metreye varan kat kat kireçtaşı dizinlerinden oluşan bu kalıntının Orta Çağda basamaklar ha-
linde kademeli olarak kesilerek kireç elde etmek için yerinde yakılmış olması muhtemeldir. 

2019 yılı kazılarında Geç Tunç II katmanına ait en dikkat çeken buluntu, B798 açmasının 
batı sınırında bulunan Orta Çağa tarihlenen ancak Geç Tunç II tabakaları için açılmış olan 
locus 61/62 çöp çukurunda (bkz. Çizim: 1) ele geçirilen ve Hitit İmparatorluğu Dönemine 

10  Özyar, A. et al. “Recent Fieldwork at Tarsus-Gözlükule: The Medieval Levels.” in The Archaeology of Anatolia: 
Recent Discoveries (2015–2017), S. R. Steadman and G. McMahon, eds. Newcastle upon Tyne: Cambridge 
Scholars Publishing, 2019, 205. 
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tarihlenen TGK 2019 B798 obje no. 471 künyeli mühür baskılı bulladır (Resim: 11). Uzun-
luğu 2,5cm. kalınlığı ise 1,8cm. olan bu damla biçimli kil topağın incelen üst kısmında, 
mühürlenecek nesneye bağlanan ipin topağın içine girdiği delik ve devamında 1,9cm. kadar 
ipin bıraktığı iz bulunmaktadır. 

MÜHÜR BASKILI BULLA TGK 2019 B798 OBJE NO. 471 ÜZERİNE NOT 

Hasan PEKER*

2019 Tarsus-Gözlükule kazılarında ele geçirilen damla biçimli bulla üzerinde biri tam 
ikisi kısmi aynı yüzük mühre ait üç baskı bulunmaktadır. 11 Hitit İmparatorluğu sınırları ve 
etki alanı içerisinde Anadolu hiyeroglif yazılı yüzük mühürlerle M.Ö. 13 yüzyıldan itibaren 
karşılaşılmaktadır (BoHa 22: 10; BoHa 19: 41 vd. ; Beyer 2004: 121 vd.). Mühür baskısının 
sol ucunda (ve muhtemelen sağ ucunda da) çift başlı kartal, merkezde sağ omzunda yay sol 
elinde mızrakla betimlenmiş erkek/tanrının önünde ve arkasında mühür sahibinin ismi ve 
mesleği yer almaktadır. Figürle isim, isimle meslek işaretlerinin aralarına astral ve bitkisel 
doldurma motifleri işlenmiştir. Figürün arkasında sağdan sola, önünde ise soldan sağa ismi 
ve mesleği oluşturan hiyeroglif işaretler şu şekildedir:

*507-L462+L383 (= pù-mara/i. ra/i) MAUSOLEUM. DOMINUS+MI Pumari, Kaya-ta-
pınağı (hekur) Beyi12

*507 işaretinin fonetik değeri üzerine tartışmalarda (BoHa 19: 251) çözüme Hiyeroglif Lu-
vice pu- fiiline verilen ‘al-; (elinde) tut-’ anlamından yola çıkılarak ulaşılabilir (Melchert 2016: 
206 vd.). BOĞAZKÖY 21 (SÜDBURG) yazıtı (karş. Hawkins 1995: 22) Tarhuntassa’nın II. 
Suppiluliuma tarafından ilhakı ile ilgili aşağıdaki kısmında § 13’ün fiili *507 olarak karşımıza 
çıkmakta ve burada vereceğimiz pu değeri ‘elinde tut-’ anlamı ile içeriğe uymaktadır:

§ 12 Tarhuntassa ülkesinde düşmana boyun eğdir(dim) (ve ona) sahip ol(dum). 

§ 13 pu-wa/i-ti AVUS-hana. /-na-zi/a NEG-wa/i-tá REL-ti-ha *507

(Tarhuntassa’yı) Daha önce atalar(ım)dan hiç biri (kendisi) için elinde tutma(dı). 

§ 14 (Ancak Ben) Büyük Kral Suppiluliuma düşmana boyun eğdir(dim), 

§ 15 Tarhuntassa Ülkesi’nin baş-adam(lar)ına boyun eğdir(dim ve onları/onu) alıp götür(-
düm)/uzaklaştır(dım). 

* Doç. Dr. Hasan PEKER, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Hiti-
toloji Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE. 

11  Tarsus-Gözlükule kazılarında şimdiye kadar 3 yüzük mühür baskısı daha ele geçmiştir: 1. TARSUS 58: Tiwata-
nani (SOL-FRATER2, çiviyazısıyla dUTU-ŠEŠ), MAGNUS ASINUS2A. L419?; 2. TARSUS 46: Prenses Kulu-
mita, (ku-lu-mi-tà, REX. FILIA); 3. TARSUS 16: Harpali(ya) (*505-pa-*521) (karş. Gelb apud Goldman 1956: 
242 vd.). *505 har(a) ve *521 (=L144), ala/i fonetik değerleri için bkz. Peker 2021 (baskıda). 

12  MAUSOLEUM. DOMINUS(+/. MI) Kaya-tapınağı (hekur) Beyi mesleği için bkz. Dinçol B. 2001. Ayrıca L462 
mara/i için bkz. Melchert 2003: 165. 
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Pumari ismi şimdiye kadar belgelenmemiş olmakla birlikte bir fal metninde pūmari 
sözcüğü geçmektedir (KUB 5.6 i. 11, CTH 570.1; Beckman et al 2011: 183 vd.). *507 işa-
retinin geçtiği, çiviyazılı belgelerde de karşılaşılan isimler şunlardır: á-*507-na-ni, Apunani 
(Gelb 1965: 15, fig 8 ve BoHa 19. 94); á-*507-na, Apuna (BoHa 19. 91-93; bkz. NH 110); 
*507-ní, Punni(ya) (Mşt. 74/75, Hawkins 1995: 42; Punni, Punniya ve Punni-Harpa isimleri 
Nuzi’de belgelenmiştir, bkz. Gelb et al 1943: 118). 
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Çizim 1: Tüm açmalarda 2019 yılı dahil, açığa çıkarılan Erken İslami Dönem yapı kalıntıları. 
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Çizim 2: Tüm açmalarda 2019 yılı dahil, açığa çıkarılan Erken İslami Dönem alt yapı kalıntıları. 
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Çizim 3: Tüm açmalarda 2019 yılı dahil, açığa çıkarılan Geç Antik Dönem yapı kalıntıları. 
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Çizim 4: Tüm açmalarda 2019 yılı dahil, açığa çıkarılan Geç Tunç II katmanı yapı kalıntıları. 
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Resim 1: 2019 sezonu sonunda çalışılan açmalar ve açığa çıkarılan Geç Tunç II katmanına güney doğudan bakış. 

Resim 2: C708 açması Erken İslami Dönem katmanı; açmanın batısında foseptik çukuru ve atık su giderinin iri 
taşlarla döşenmiş yatağı. 
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Resim 3: B796 açması Erken İslami Dönem katmanı yapı kalıntıları. 

Resim 4: B796 açması Erken İslami Dönem yapısına ait yarım daire biçimli ocak. 



156

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 5: B796 açması Erken İslami Dönem yapısının kısmen moloz dolgulu temel çukurları. 

Resim 6: Erken İslami Döneme tarihlenen, bir ucu kaşık biçimli, tunç tıp aleti (TGK 2019 C716 Obje No: 2933). 

Resim 7: Erken İslami Döneme tarihlenen, fitil deliği çevresi isli kandil (TGK 2019 B798 Obje No: 459. 
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Resim 8: Demir Çağına tarihlenen (Geç Assur Dönemi?) mühür baskılı, kil yapımı, mantar biçimli tıpa (TGK 2019 
C706 Obje No: 1584). 

Resim 9: C708 açması Geç Tunç Çağı II katmanı. 
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Resim 10: B798 açması Geç Tunç Çağı II katmanı. 

Resim 11: Hittit İmparatorluk Dönemi mühür baskılı bulla (TGK 2019 B798 Obje No: 471). 
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IASOS 2019- 2020 YILLARI KAZI VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI
Asuman BALDIRAN*

A. KAZI EVİ VE ÇEVRESİNDEKİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

Kazı evi bahçesini kaplamış olan bitki örtüsü nedeniyle, bahçe içerisinde bulunan ve depo 
olarak kullanılan Roma Dönemi anıt mezarlarının daha rahat algılanabilmesi için kapsamlı 
temizleme çalışmaları yapılmıştır. 

B. KAZI EVİ VE BAHÇESİNDEKİ ONARIM İŞLERİ

Iasos kazı ve araştırmaları 2019 yılı faaliyetlerinden ilki kazı heyet üyeleri ve öğrencile-
rin barınmalarının sağlandığı kazı evinde çevresinde gerçekleştirilmiştir. 

Elektrik tesisatının tamamında yaşanan problemlerden dolayı tesisat topraklama kabloları 
da ilave edilerek tamamıyla yenilenmiştir. 

Çevre düzenleme işi kapsamında İasos kazı evi, bahçesinde yer alan depolar ve kazı evi 
çevresindeki alanın güvenlik ihtiyacı da düşünülmüştür. Bu zorunluluktan dolayı kazı evi ve 
çevresinin izlenmesi ve güvenliğinin sağlanması amacı ile kazı evi bahçesinin tümünü göre-
bilecek, 365 gün 24 saat kayıt yapacak kameralı güvenlik sistemi kurulmuştur. Ayrıca kazı 
evi bahçesinin tümünü aydınlatacak şekilde, mevcut eski direk yenilenerek üzerine projektör 
takılmıştır. 

C. NEKROPOL ALANINDAKİ DÜZENLEME VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI 

Agora içinde yer alan Geometrik Dönem nekropol alanında özellikle mezarlar üzerinde 
ağaç, çalı ve otlardan oluşan yoğun bir bitki örtüsü vardır. Kazılmış alanları da kaplamış olan 
bu bitki örtüsü nedeniyle hemen her türlü mimarlık kalıntısı görünmez hale gelmiştir. Bu 
nedenle, kalıntıları görmek mümkün olmadığı gibi, kalınlaşan ağaç kökleri kalıntıları tehdit 
etmektedir. Biz burada 2018 sezonunda köklü temizlik işlemine başlamıştık. 2019 yılında da 
yine zamanımızın bir bölümünü bu alanın temizliğine ayırdık. Bu kapsamda Agora alanında-
ki mezarların içleri ve etrafları ağaçlaşmış çalılardan ve bitkilerden arındırılmıştır . 

D. MOZAİKLİ VİLLA TEMİZLİK ÇALIŞMALARI

D. 1. Mozaikli Villa’ya Genel Bakış 

‘Mozaikli Villa’nın ilk olarak 1968 yılında Doro Levi tarafından tespit edilmiş ve 
buradaki kazılar 1970 ve 1971 yıllarında yapılmıştır. Yapı, şehir merkezine uzak, teraslı 

* Prof. Dr. Asuman BALDIRAN, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Alaeddin Keyku-
bad Kampüsü, Konya/TÜRKİYE, abaldiran@gmail.com
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bir alanda, yarımadanın güney ucunun doğu yamacında yer almakta ve yapı M.S. 2. yy.a 
tarihlenmektedir. Fresk ve mozaik süslemeli, birbiriyle bağlantılı dört oda pastasa ve büyük 
bir peristile açılmaktadır. Batı verandasında ve freskli duvarlara sahip odaların arkasında, 
muhtemelen kuzeyde bir yağ işliği de dahil olmak üzere, duvarlarında herhangi bir fresk 
bulunmayan odalar da mevcuttur. 

Temizlik çalışmalarına Mozaikli Villa’da da devam edilmiştir. Öncelikle bu alanda çalış-
maya başlamadan önce Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Yaşar‘dan bir rapor düzenlemesi istenil-
miştir. Uzman Ali Yaşar Mozaikli Villa’yı yerinde görüp inceleyerek burada yapılması gere-
ken işlemleri rapor halinde sunmuştur. Önümüzdeki sezonda Mozaikli Villa’nın korunmasına 
yönelik ayrıntılı çalışmalar yapabilmek amacıyla çalışmalara başlanmıştır. 2019 sezonunda 
sadece acil koruma önlemleri alınabilmiştir. Bu kapsamda İasos kazı ekibi, her türlü modern 
el âletleri (spatula, el fırçası, plastik sert ve yumuşak fırça) yardımıyla temizlik faaliyetlerini 
sürdürmüştür. Bu çalışma sonucunda 2019 sezonunda Mozaikli Villa’nın yaşam mekanları, 
yan odaları, avlu ve çevresinde sürdürülen ot temizliği sonucunda açığa çıkan yapı daha rahat 
algılanabilir hale getirilmiştir (Resim: 1-2). 

E. MOZAİKLİ VİLLA KORUMA ÇATISI BASİT ONARIM ÇALIŞMALARI

Mozaikli Villa olarak adlandırılan yapının bir kısmının üzeri daha önceki yıllarda ahşap 
ve polikarbon (aydınlatma amaçlı kullanılmış) malzeme kullanılarak koruma çatısı ile kapa-
tılmıştır. Ancak süreç içerisinde koruma çatısının yetersiz kalması (1 ve 7 No.lu mekanların 
üzerinin açık olması) ve özellikle polikarbon malzemede meydana gelen bozulmalar nedeni-
yle koruma çatısı, tamamen işlevini yitirmiştir. 

Ahşap çatı örtüsünün periyodik kontrollerinin yapılmaması neticesinde polikarbon mal-
zemede zayıf işçilik ve yanlış malzeme kullanımı nedeniyle mozaikli döşeme, duvar resmi 
ve yapı duvarlarındaki bozulma süreci hızlanmıştır. Bu yüzden Mozaikli Villa’da fresk ve 
mozaiklerin korunabilmesi için acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu nedenle bazı 
kısımları kırılmış olan koruma çatısının çürümüş ve tehlike oluşturan bölümlerinin onarımı 
gerçekleştirilmiştir. 

Bu kapsamda mozaikli odalar ve depo olarak kullanılan mekanların üzerini örten koruma 
çatısındaki kırılmış ve çürümüş olan dikey ve yatay taşıyıcı ahşap malzeme ve polikarbonlar 
kaldırılıp yerlerine lambiri döşenmiştir. Lambiri döşemesi yapıldıktan sonra da üzerleri 
yalıtım malzemesi ile kapatılmıştır . 

Sonuç olarak bu malzemeler (lambiri, membran) zeminin ve duvarların güneş ve yağmurdan 
korunmasını sağlayacağı gibi rutubet ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek dış etmenlere karşı da 
koruyucu olacaktır. 2020 kazı sezonunda Mozaikli Villa’nın geçici önlemlerle korunması 
yerine, kapsamlı olarak bu alanın yeniden ele alınmasına yönelik çalışmalara devam edilip, 
projesi hazırlanmıştır. Muğla Rölöve ve Anıtlar Kurulu’nca onaylanan projemizin 2021 
yılında uygulamasının başlatılacağını düşünüyoruz. 
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F. HELENİSTİK TİYATRO RÖLÖVE RESTİTÜSYON ÇALIŞMALARI

Tiyatro, yarımadadaki tepenin kuzeydoğu yamacına inşa edilmiştir. İstanbul’a dalgakıran 
yapımında kullanılmak üzere taşları sökülüp götürülmeden önce tiyatroyu görenler Iasos’un en 
iyi korunmuş, en güzel ve görkemli yapıları arasında yer aldığını bildirmektedirler (Resim: 3-6). 

Caveayı ayakta tutan ve analemma duvarlarını oluşturan yapı güneydoğudan iki payan-
da ayağı ile desteklenmiştir (Resim: 4). Tiyatro tepenin eğimli yamacına oturtulmuş, yirmi 
bir oturma sırası, temel taşlarıyla desteklenmiştir. Caveanın bir bölümü kayaya oyulmuş, 
bir bölümü harçla örülmüş kırma taştan yapılmıştır. Kuzey-batı analemma duvarının alt üst 
şeridi üzerindeki yazıt Khoregetes, Agonothetes ve Stephanephoros olan Sopatros’un ana-
lemmayı, bitişik merdiven bölümünü ve bemayı Dionysos’a ve yurttaşlara adadığını ifade 
eder. Sopatros, M.Ö. 179-146 yılları arasında yapının restorasyonunu gerçekleştirilmiştir1. 
Tiyatronun M.Ö. 4. yy. da inşa edildiği tahmin edilmektedir. Sahne binasında bulunan ve ye-
niden kullanılan malzemeden tiyatronun Roma Döneminde de restore edildiği anlaşılmıştır. 
Skene küçük sütunlar tarafından taşınmış olup bunların çoğu sonradan küçük payandalarla 
değiştirilmiştir. Bu payandalardan birinin üzerinde, tiyatro temsilleri için yardım edenlerin 
listesini içeren bir yazıt bulunmuştur. Bu yazıt tiyatronun Helenistik Dönemde Iasos için 
önemini göstermektedir. 

Arazide hali hazırda tiyatronun bütünlüğü ile ilgili yeterli bir bilgiye sahip olunamamak-
tadır. Restitüsyon çalışmamızda bu eksiklik neticesinde Texier’in çizimlerinden yararlanıl-
mıştır2. Texier’in çizimlerinde skenenin düzeni, giriş yapıları, parodos ve summa caveaya 
kuzeyden ulaşım dikkat çekmektedir. Tiyatro Hellenistik Dönem Anadolu tiyatrolarının 
büyük çoğunluğu ile benzerlik göstermektedir. Texier’in çizmiş olduğu planda 19 oturma 
sırası gösterilmişken metinde 21 oturma sırasından söz edilmektedir. Cavea 5 kerkidese bö-
lünmüştür. Summa caveaya ulaşan kuzey girişi plan üzerinde belirtilmiştir. Texier yapmış 
olduğu çizimlerde mevcut olmayan bölümleri de işleyerek, yapıya adeta kendi yorumunu da 
eklemiştir. Yaptığımız rölöve ve restitüsyon çizim çalışmaları tamamlanmış ve yayın hazır-
lıklarımız devam etmektedir (Resim: 7-8). 

2020 yılı kazı çalışmalarına başlamadan önce kazı alanında kapsamlı bir ot temizliği 
yapılmıştır. 

Detaylı ve kapsamlı temizlik çalışmalarının ardından, kentin agorasında kazı çalışmaları 
yapılması planlanmış olup, agoranın güney ve doğu stoalarının birleştiği köşeye yakın 
bir alanda, önceden hazırladığımız plankare sistemine göre AD40 olarak adlandırdığımız 
5mx5m. ölçülerindeki alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda, kazının 
gerçekleştirileceği alanın kotu +364cm. olarak ölçülmüştür. Söz konusu çalışmalar süresince, 
üst tabakalardan Doğu Roma Döneminin sonlarına tarihlenen sırlı seramik parçalarının 
geldiği görülmüştür. Yine üst kotlarda taş bir ağırşak bulunmuştur (Resim: 9). 

1  Berti vd., 2012, 134-135. 
2  Texier 1849, pL. 143. 
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Devam eden çalışmalar sırasında, altı adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Bu sikkelerden 
ikisi envanterlik niteliktedir. Env. No. 1 olan sikkenin ön yüzünde IMP PROBVS AVG lejantı 
görülmektedir (Resim: 10a). Tip olarak ise, İmparatorun şua taçlı bir betimi yer almaktadır. 
Elinde asa ile betimlenmiştir. Arka yüzde ise, SOLI INVICTO lejantı görülürken, arka yüz 
üzerinde bir quadriga sola doğru ilerlerken betimlenmiştir (Resim: 10b). Env. No. 2 numaralı 
sikkenin ön yüzünde IMP C M AVR PROBVS AVG lejantı görülmektedir (Resim: 11a). 
Tip olarak ise, İmparatorun miğferli ve sola dönük portresi yer almaktadır. Arka yüzde, 
ADVENTVS PROBI AVG lejantı görülmektedir. İmparatorun at üzerinde sola doğru dönük 
vaziyette betimlendiği görülmektedir (Resim: 11b). 

Açmada ele geçirilen seramikler ağırlıklı olarak Doğu Roma (Bizans) seramiği olarak 
adlandırabileceğimiz kahverengi sırlı seramiklerden oluşmaktadır. Alt tabakalarda yer yer 
siyah sırlı amorf nitelikte Klasik Dönem seramik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Bu arkeolojik 
veriler ışığında AD40 açmasının düzgün bir stratigrafi vermediği görülmektedir. Ancak ele 
geçirilen sikkelerin değerlendirilmesi sonucunda, kazısı yapılan 114cm.lik tabakanın M.Ö. 
1. yüzyıldan M.S. 1. yy.a kadar kullanıldığı anlaşılmaktadır. Seramik buluntular ise M.Ö. 4. 
yy. - M.S 11. yy. aralığına tarihlenmektedir. 

Bu alanda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında alt kotlarda siyah firnisli Klasik Dönem 
seramikleri de tespit edilmiştir. Ancak söz konusu seramikler, amorf nitelikte olup formları 
ile ilgili yorum yapabilmek mümkün değildir. Kazı çalışması yapılan açmada işlenmiş ve 
iri balıklara ait kemik oyun taşları (Resim: 12), bir fibula parçası (Resim: 13) ve kemik sap 
(Resim: 14) ele geçirilmiştir. Açmada parçalar halinde sığır, keçi, koyun ve domuz gibi büyük 
ve küçükbaş hayvanlara ait kemikler de ortaya çıkarılmıştır. 

Yarımadanın güneybatı ucunda yer alan 394 ada 539 No.lu parselde mozaiklerin görünür 
hale geldiği tespit edilmiştir. Söz konusu bu alanda iki farklı yerde mozaikler açığa çıktığı 
için uzman restoratör Dr. Halit Canol denetiminde, mozaiklerin üzeri jeotekstil ile örtülmüş, 
önlerine kuru duvar örülmüş ve üzeri toprak ve çakıl ile kapatılarak konservasyon uygulaması 
yapılmıştır. Söz konusu bu uygulamada geri döndürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda 
çalışılmıştır. Söz konusu alanda istimlak sürecinin tamamlanmasının ardından kapsamlı bir 
kazı çalışması gerçekleştirilecektir. Söz konusu bu kazı çalışması kapsamında Iasos antik 
kentinin konut dokusuna ilişkin kapsamlı bilgilere ulaşmak amaçlanmaktadır. Bu nedenle 
bahsi geçen alanda yukarıda da belirtildiği gibi kazı süreci başladığında mozaiklere zarar 
vermeden kaldırılabilecek bir uygulama yapılmıştır. Bu konservasyon uygulaması sayesinde 
söz konusu alanda mozaiklerin dağılmasının ve geri döndürülemeyecek derecede tahrip 
edilmesinin önüne geçilmiştir. 

Tüm bu çalışmalar dışında kazı evi bahçesinde bulunan 1 ve 2 No.lu depoların kapılarının 
ahşapları çürüdüğü için, kapılar yenilenmiştir. Bahçe duvarlarının tel örgü bulunmayan 
bölümleri, Milas Belediyesinin desteği ile tel çit ile çevrilmiştir. Yine Milas Belediyesinin 
sağladığı destekle kazı evi önüne dört adet bayrak direği dikilmiştir. 
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Resim 1: Mozaikli Villa. 

Resim 2: Mozaikli Villa. 
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Resim 3: Tiyatro. 

Resim 4: Tiyatro. 
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Resim 5: Tiyatro. 

Resim 6: Tiyatro. 

 

   Resim 7: Tiyatronun restitüsyon çizimi.  
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Resim 8: Tiyatronun rölöve çizimi.        

   

  

Resim 9: Taş ağırşak.           Resim 10 a: Sikke, ön yüz.           Resim 10b: Sikke, arka yüz. 
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Resim 11a: Sikke ön yüz.             Resim 11b: Sikke, arka yüz. 

      

Resim 12: Oyun taşı.           Resim 13: Fibula parçası.            Resim 14: Kemik sap.   
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OYLUM HÖYÜK 2019 -2020
     Atilla ENGİN*

      Engin ÖZGEN

Sabahattin EZER

Abdülhamit KAVAK

Aydoğan BOZKURT

Derya BOZKURT

Şenay DORUK ENGİN

Deniz Burak KİŞNİŞ

Oylum Höyük 2019 yılı kazı çalışmaları 19.07.2019–21.09.2019 tarihleri arasında, 2020 
yılı çalışmaları ise 01.07.2020–11.09.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı 
kazı çalışmalarına yazarlar dışında Gaziantep Üniversitesi arkeoloji yüksek lisans öğrenci-
leri Vahdettin Korkmaz, Aysen Tuncer, Cemal Şapul ve Fatma Durmaz; Van Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi antropoloji yüksek lisans öğrencisi Belgin Arslan; Gaziantep Üniversitesi ar-
keoloji bölümü lisans öğrencileri Gizem Mercimek, Gamze Nur Çiçek; Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi arkeoloji bölümü lisans öğrencileri Beyza Nur Güçer, Nabi Can Aktan ve Fur-
kan Karakula; Adıyaman Üniversitesi arkeoloji bölümü lisans öğrencileri Sevgi Yetgin ve 
Hacı Y. Nazlı ve MEF Üniversitesi mimarlık bölümü lisans öğrencisi Rozerin Salman ekip 
üyesi olarak katılmıştır. 2020 yılı kazı çalışmalarında ise yazarlar dışında Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi antropoloji bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşen Açıkkol; Gaziantep Üniver-
sitesi arkeoloji yüksek lisans öğrencileri Vahdettin Korkmaz, Aysen Tuncer ve Tuğba Sunar; 
Gaziantep Üniversitesi arkeoloji bölümü lisans öğrencileri Gizem Mercimek, Gamze Nur 
Çiçek, Emre Şahin, İlknur Akbaş ve Mehmet Oğuz İkibudak; Sivas Cumhuriyet Üniversi-
tesi arkeoloji bölümü lisans öğrencileri Nabi Can Aktan ve Furkan Karakula ve Adıyaman 
Üniversitesi arkeoloji bölümü lisans öğrencisi Sevgi Yetgin görev almıştır. Bakanlık Yetkili 
Uzmanı olarak 2019 yılı çalışmalarında Kilis Müzesi’nden Osman Avcı, 2020 yılı çalışmala-
rında ise Kilis Müzesi’nden Ali Albayrak görev yapmıştır1. 

* Prof. Dr. Atilla ENGİN, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 27310- Şehitkamil- 
Gaziantep/TÜRKİYE, enginatilla@hotmail. com. 

  Prof. Dr. Engin ÖZGEN, Tahran Cad. No. 20/2, Çankaya-Ankara/TÜRKİYE. 
 Doç. Dr. Sabahattin EZER, Adıyaman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Adıyaman/

TÜRKİYE, sabahattinezer@yahoo. com. 
 Dr. Öğr. Üyesi Abdülhamit KAVAK, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kilis/

TÜRKİYE, kavak81@hotmail. com. 
   Araş. Gör. Aydoğan BOZKURT, Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 58140-Sivas/

TÜRKİYE, abozkurt@cumhuriyet.edu.tr. 
   Uzm. Derya BOZKURT, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 

Nevşehir/TÜRKİYE, deryayazici@nevsehir.edu.tr. 



170

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Oylum Höyük 2019 yılı kazı çalışmaları Kuzeybatı Alan’da2 yer alan 10m.x10m. boyut-
larındaki J23, K23 ve L23 açmalarında sürdürülmüştür (Resim: 1). 2012-2018 yılları ara-
sındaki kazı sezonlarında3 çalışmalara başlanan her üç açmada, eş zamanlı olarak yürütülen 
çalışmalarda OTÇ I-II tabakaları incelenmiştir. Bu çalışmalarda OTÇ I Sarayı (Oylum VIc) 
üzerindeki Erken OTÇ II yerleşim tabakasına (Oylum VIb) ait bir çöplük alanına işaret eden 
kalın kül katmanı ve daha geç bir evreye ait mimari kalıntılar ile sarayın güneye doğru uza-
nan duvarları, yapıyı batıdan destekleyen kerpiç teras ve kil blokaj ortaya çıkartılmıştır. 

Kazı çalışmaları dışında, kazı evinde, önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılmış olan De-
mir Çağı ve OTÇ seramik malzemesi ile ilgili çizim, fotoğraflama, istatistik ve tipoloji çalış-
maları; önceki yıllarda yapılan kazı dönemlerine ait hayvan kemikleri üzerinde arkeozoolojik 
çalışmalar ve insan iskeletleri üzerinde ise antropolojik incelemeler yapılmıştır. 

L23 Açması

L23 Açması’nda 2018 yılında yapılan çalışmalarda, açmanın güneydoğu köşesinde, OTÇ 
I Sarayı’nın (Oylum VIc) kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan ve 1.85m. genişliğindeki 
kalın kerpiç duvar uzantısı açığa çıkartılmıştı. 4 Duvarın kuzeyindeki alanda ise Erken OTÇ 
II’ye (Oylum VIb) tarihlenen yapı molozu ve çöplüğe ait kül katmanı bir meyille kuzeye 
doğru uzanmaktadır. Sarayın açığa çıkartılan bu duvarı, GTÇ II dönemine (Oylum Va) ait 
yaklaşık 4m. çapında büyük bir silo çukuru (L23/ÖZA 170) tarafından kısmen tahrip edilmiş-
tir. Silo çukuru içerisinde yapılan kazılarda çukurun aşağı doğru genişleyerek yaklaşık 4m. 
çapına ulaştığı anlaşılmıştır. Çukur içerisine olasılıkla kullanım sonrası atılmış ya da düşmüş 
olan taşlar kaldırıldığında, altından anatomik düzende bir koyun iskeleti ile bir at ya da eşek 
çene kemiği açığa çıkartılmıştır (Resim: 2). Kaldırılan kemiklerin altında silo tabanına ulaşıl-
mış, böylece silo çukurunun yaklaşık 2m. derinliğinde olduğu tespit edilmiştir. 

L23 Açması’nın kuzey kesiminde sürdürülen çalışmalarda, Erken OTÇ II’nin çöplük ev-
resine ait olan ve kuzeye doğru kalınlaşarak devam eden kalın kül katmanı (Oylum VIb1) 
ile daha sonra aynı dönemin geç bir evresinde (Oylum VIb2), bu alanda inşa edilen bir yapı 
kalıntısı (Resim: 3) ile uzun oval bir seramik fırını (L23/ÖZA 202) açığa çıkartılmıştır. 

 Arkeolog Şenay DORUK ENGİN, senaydoruk05@gmail.com. 
 Araş. Gör. Deniz Burak KİŞNİŞ, Gaziantep Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 27310- 

Şehitkamil-Gaziantep/TÜRKİYE, denizkisnis@gmail.com. 
1 Katkıları ve yardımlarından dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, 2020 yılı kazılarına önemli bir 

bütçe desteği sağlayan Kilis Valilisi Sayın Recep Öztürk’e, kazı evimizin onarımını yapan Kilis Belediyesi’ne ve dö-
nemin Belediye Başkanı rahmetli Sayın Av. Abdi Bulut’a, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Sayın Cuma Özdemir’e, 
Bakanlık yetkili uzmanları Osman Avcı ve Ali Albayrak’a ve tüm kazı ekibine en içten teşekkürlerimizi sunarız. 

2  Engin 2019; Engin vd. 2014; 2016; 2017; 2018; 2019; 2020; Özgen ve Engin 2010; Özgen vd. 2009; 2011; 
2013a; 2013b; 2014. 

3  Engin vd 2014: 236-238; 2016: 446-449; 2017: 560-562; 2018: 478-479; 2019: 272-277; 2020: 248-249; Özgen vd. 
2014: 160-161. 

4  Engin vd. 2020: 248, Res. 13. 
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Önceki kazı sezonlarında kuzeydeki diğer açmalarda da belgelendiği üzere, OTÇ I Sa-
rayı’nın duvarları güneyden kuzeye doğru bir meyille çökmüş (Resim: 4), OTÇ II’nin baş-
larında ise bu alan çöplük olarak kullanılmıştır. 5 Açmanın kuzey kesimindeki çalışmalarda 
çöplüğün kalın kül katmanı içinde, hayvan kemikleri ve seramik parçaları ile birlikte çok 
sayıda pişmiş topraktan hayvan ve insan figürini parçaları ele geçirilmiştir. 

Erken OTÇ II’nin çöplük evresini takip eden aşamada (Oylum VIb2), bu alan tekrar yer-
leşim görmüştür. Açmanın kuzey profil duvarı içinde kalan kesimde açığa çıkartılan bir fırın 
(L23/ÖZA 202) bu evreye aittir. Yaklaşık doğu batı yönünde uzanan ve 3m.x2m. boyut-
larında olan seramik fırını oval planlıdır. Aynı döneme ait benzer uzun oval fırınlar 2014 
sezonunda K21, 2015 sezonunda M20 açmalarında açığa çıkartılmıştı.6 Fırın, yaklaşık 30cm. 
kalınlığında kerpiç duvarlara sahiptir. Kuzey duvarı kısmen tahrip olan fırının ateşlik bölü-
mü, alttaki tabaka içine giren bir çukur biçimindedir. Ateşliğin hava açıklığının batı tarafta 
olduğu tespit edilmiştir. Mevcut izlerden uzun yuvarlak tonozlu olduğu değerlendirilen üst 
örtü, fırının içine doğru çökmüştür. Fırın içinde yapılan çalışmalarda, bir kısmı yüksek ısı ile 
deforme olmuş yonca ağızlı bir testi, iki kırık çanak ve çok sayıda kap parçası ile camlaşmış 
cüruflar ele geçirilmiştir. Yüksek ısı nedeniyle fırın duvarlarında erimeler gözlenmiştir. 

L23 Açması’nda yapılan çalışmalarda, seramik fırını ile çağdaş (Oylum VIb2) olan ker-
piç bir yapı kalıntısı (Resim: 3) ve iki yuvarlak çukur ortaya çıkartılmıştır. Batı bölümü K23 
Açması’nda devam eden yapının duvarları kısmen korunmuştur. Yapının kerpiç duvarlarının 
belirli bölümleri tek sıra taş temellidir. Temelde, duvarların dışa bakan kesimlerine orta bü-
yüklükte taş sıraları yerleştirilmiş, ortasına ise küçük taşlar, seramik parçaları ve harç doldu-
rulmuştur. Yapının K23 Açması’nda da devam eden duvar uzantıları, tek mekȃnlı dikdörtgen 
bir yapı planına işaret eder (Resim: 3). Taş temel seviyesinde açığa çıkan kırık bir söve taşı, 
yapının kapı geçidinin doğuda olabileceğini göstermektedir. Belgeleme çalışmalarından son-
ra alttaki OTÇ I Sarayı kalıntılarına ulaşmak için bu duvarlar kaldırılmıştır. 

Seramik fırını ile çağdaş (Oylum VIb2) olan iki yuvarlak çukur (L23/ÖZA 226, L23/
ÖZA 232) yaklaşık 1,5m. çapında ve 1m. derinliğindedir. Çok derin olmayan çukurlarda 
silo işlevine işaret eden bulgulara rastlanmamıştır. İçlerinde küllü toprak yapısı ile yağmur 
sularının getirdiği toprak dolgusu dikkati çekmektedir. Açmanın yaklaşık orta bölümünde 
yer alan çukur (L23/ÖZA 226), OTÇ I Saray duvarını kısmen tahrip etmiştir. Diğer çukur 
(L23/ÖZA 232), açmanın kuzeydoğu köşesinde yer almakta olup, çukurun yaklaşık üçte biri 
L23 Açması’nda, üçte ikisi ise kuzeydeki L22 Açması içinde kalmaktadır. Çukur içerisinde 
yapılan kazılarda, tabanında düzensiz taş yığıntısı açığa çıkartılmıştır. 

Açmanın özellikle kuzeydoğu kesiminde yapılan çalışmalarda, Erken OTÇ II’nin geç 
yerleşim evresine (Oylum VIb2) tarihlenen üç basit toprak mezar açığa çıkartılmıştır. Mezar-
lardan biri bir bebeğe ya da fetusa, ikincisi bir çocuğa (Resim: 5) ve üçüncüsü bir yetişkine 

5  Engin vd. 2016: 455; 2018: 478; 2019: 277; Özgen vd 2013: 324, Res. 1. 
6  Engin vd. 2016: 451, Res. 8; 2017: 567, Res. 12. 
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aittir. Ölüler oval mezar çukurlarına büzülmüş pozisyonda ve yan yatırılmıştır. İskeletler her 
üç mezarda da oldukça kötü korunmuştur. Mezarlar, Oylum Höyük’te önceki yıllarda tespit 
edilen OTÇ II yerleşim içi ölü gömme geleneklerini yansıtmaktadır7. Bebek mezarında (L23/
ÖZA 204) sadece kafatası kısmen korunmuşken, iskelet tümüyle yok olmuştur. Başın hemen 
yanında mezar eşyası olarak pişmiş topraktan bir kadeh ele geçirilmiştir. Çocuk mezarında 
(L23/ÖZA 205) ise ölü yaklaşık kuzey-güney yönünde, sol tarafı üzerine büzülmüş pozis-
yonda yan yatırılmıştır (Resim: 5). Çocuk mezarında, mezar eşyası olarak göğsü üzerine 
pişmiş topraktan bir kadın figürini, başın arkasına ise pişmiş topraktan bir çanak ve bir bar-
dak bırakılmıştır (Resim: 6). Çanağın içinde ele geçirilen küçükbaş bir hayvana ait iki çene 
kemiği parçası (Resim: 6c) ölü yemeğine işaret etmektedir. 

Kazı çalışmalarının sonlarına doğru açığa çıkan yetişkin mezarı (L23/ÖZA 237) ise bir 
kadına aittir. Birey, oval mezar çukuruna başı güney tarafta olmak üzere yaklaşık kuzey-gü-
ney yönünde, sağ tarafı üzerine büzülmüş pozisyonda yan yatırılmıştır. Ayak kısmı daha geç 
evreye ait bir çukur tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Mezar içerisinde küçük bir kavkı 
boncuk dışında herhangi bir mezar eşyası ele geçirilmemiştir. 

L23 Açması’nda sürdürülen çalışmalarda, kaldırılan erken OTÇ II mimari kalıntılarının 
hemen altında, önemli bir kısmı önceki yıllarda, kuzeydeki açmalarda açığa çıkartılmış olan 
saray kalıntılarının bulunduğu OTÇ I tabakasına (Oylum VIc) girilmiştir. Kazılarda, OTÇ 
I Sarayı’nın daha önce açığa çıkartılan8 kuzeydeki mekânları ile bütünlük gösteren, kuzey-
batı-güneydoğu ve güneybatı-kuzeydoğu yönlerinde uzanan iki duvar uzantısı tespit edil-
miş, duvarlar askıya alınarak mekân içlerindeki moloz dolgu kazılmıştır. Yaklaşık 1.85m. 
genişliğinde olan doğudaki duvar üzerinde yaklaşık 90cm. genişliğinde bir kapı geçidi yer 
almaktadır. Hem kapı geçidinde hem duvarın batı yüzünde beyaz renkte kalın kireçli sıva 
izleri kısmen korunmuştur. Yaklaşık aynı genişlikteki kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan 
kerpiç duvarın ise batısı geç dönem çukurları tarafından tahrip edilmiştir. 

L23 Açması’ndaki çalışmalarda, OTÇ I Sarayı’nın duvar kalıntıları büyük ölçüde ortaya 
çıkartılmış olmakla birlikte, 2019 yılı çalışmalarında mekân tabanlarına ulaşılamamıştır. 

K23 Açması

K23 Açması’nda, L23 açmasındaki çalışmalarda olduğu gibi, güney kesimde OTÇ I sara-
yının molozu (Oylum VIc), kuzey kesimde ise Erken OTÇ II çöplük evresine (Oylum VIb1) 
ait kül katmanı ile karşılaşılmıştır. Çöplük tabakası içerisinde yoğun seramik ve hayvan ke-
miği parçaları, bronz iğneler ile pişmiş topraktan çok sayıda hayvan ve insan figürinlerine ait 
parçalar ele geçirilmiştir. Bu alanda ele geçen pişmiş topraktan, kısmen korunmuş küçük bir 

7  Engin 2019a: 246, fig. 9; Engin vd. 2016: 451-458, Res. 13; 2017: 556-557, Res. 3; 2020: 249, Res. 14. 
8  Engin 2019a; 2019b. Engin vd. 2014: 241-242, res. 10; 2016: 451-453, res. 9-12; 2017: 556-560, 567-568, res. 

2, 5, 6; 2018: 483-486; Özgen vd. 2011: 58-59, res. 6; 2013a: 500-501, res. 5; 2013b: 324, res. 3; 2014: 163, 
166, res. 12-13
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kap parçası, hilal biçimli bronz bir kesici ve pişmiş topraktan iyi korunmuş bir erkek figürini 
önemli buluntular arasındadır. 

Açmanın güney kesiminde, çöplük evresine ait kül katmanı altında, doğu kısmı L23 Aç-
ması’nda açığa çıkan Erken OTÇ II’nin geç evresine (Oylum VIb2) ait olan dikdörtgen planlı 
kerpiç bir yapının batı bölümü açığa çıkartılmıştır (Resim: 3). Kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de uzanan ve tek mekânlı olan bu yapının batı duvarı korunmamıştır. 

L23 Açması’nda tespit edilen, dikdörtgen yapı ile çağdaş olan Erken OTÇ II evresine 
(Oylum VIb2) ait basit toprak bir mezar, K23 açmasında, kuzey profil duvarı içinde açığa 
çıkartılmıştır (K23/ÖZA 159). Kuzey-güney yönündeki oval mezar çukurunun kuzey yarısı 
tahrip olmuştur. Mezara iki yetişkin birey gömülmüştür. İskeletler oldukça kötü korunmuş-
tur. Bununla birlikte, son gömülen bireyin kuzeybatı-güneydoğu yönünde sol tarafı üzeri-
ne büzülmüş pozisyonda yatırıldığı, daha sonra gömülen bireye ait kemiklerin ise çukurun 
güneyinde toplandığı anlaşılmaktadır. Anatomik düzendeki bireyin omuzu üzerinde pişmiş 
topraktan küçük bir çömlek açığa çıkartılmıştır. Açmanın kuzeyinde, profil duvarından akan 
toprağın temizlenmesi sırasında ele geçirilen pişmiş topraktan küçük bir çömleğin de bu me-
zara ait olduğu değerlendirilmektedir. 

Erken OTÇ II yapısının (Resim: 3) hemen kuzeyinde, mekân tabanı altına yerleştirildiği 
anlaşılan oval bir çukur içinde, etrafı seramik parçaları ile desteklenmiş, çukura dik olarak 
bırakılmış, kırık durumda küçük bir pişmiş toprak çömlek (K23/ÖZA 171) ele geçirilmiştir 
(Resim: 7). Başlangıçta bir bebek ya da fetus mezarı olabileceği düşünülen çömleğin içinde 
karbonlaşmış, yakılmış bir odun parçasına ait parçalar dışında herhangi bir buluntuya ya da ke-
mik parçasına rastlanmamıştır. Çukurun üzeri küçük taşlarla kaplanırken, altta yer alan çömlek, 
seramik parçaları ile desteklenmiştir. Kap içinde ele geçirilen bir taş, kabın ağzının olasılıkla 
çürüyen, tahta vb. organik bir malzeme ile kapatıldığını, organik malzemenin çürümesi ile taşın 
kap içine düştüğünü göstermektedir. Oda tabanı altına, bir çukur içerisine özenle yerleştirilmiş 
olan çömlek (Resim: 7), olasılıkla sembolik bir mezar ya da yapı adak eşyası olmalıdır. 

K23 Açması’ndaki çalışmalar, OTÇ I sarayının anıtsal kerpiç duvarlarını ortaya çıkart-
maya yönelik olarak devam etmiştir. K23 Açması’nda, saraya ait molozun kuzeye doğru bir 
meyille çökmüş olduğu daha belirgin olarak görülmektedir (Resim: 4). Açmanın özellikle 
güney yarısındaki çalışmalarda, molozun altında yer yer tespit edilen sıkıştırılmış toprak 
taban parçaları, OTÇ I sarayının üst katlarına ait taban dolgusu olarak değerlendirilmekte 
olup, taban parçaları üzerinde pişmiş topraktan küçük bir figürin parçası dışında herhangi bir 
buluntuya rastlanmamıştır. 

Sürdürülen çalışmalarda, OTÇ I sarayına ait duvarların sınırlandırdığı bir mekân açığa 
çıkartılmış, ancak mekân tabanına 2019 kazılarında ulaşılamamıştır.   

J23 Açması

J23 Açması’ndaki çalışmalarda, önceki kazı sezonlarında açığa çıkartılmış olan OTÇ I 
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sarayının batı yamaç boyunca uzanan kerpiç teras bölümünde çalışmalar sürdürülmüş, te-
ras duvarı açığa çıkartılmıştır. Kerpiç terasın batı bölümü yamaç erozyonu nedeniyle çok 
az korunmuştur. Terasta, saray yapısında tespit edildiği üzere yaklaşık 40cm.x40cm.x12cm. 
boyutlarında kerpiçler kullanılmıştır. 

Açığa çıkartılan kerpiç teras dışında, sarayın batı duvarına ait kalıntılar ile açmanın ku-
zeydoğu kesiminde, saray kalıntıları üzerinde kuzeydoğuya doğru bir eğimle uzanan Erken 
OTÇ II çöplüğüne (Oylum VIb1) ait kalın kül katmanı tespit edilmiş, bu katman içinde ka-
zılar sürdürülmüştür. Sarayın yıkılan batı duvarına ait moloz ya da blokaj bir hat boyunca 
belirgin biçimde ortaya çıkartılmıştır. Blokajın üzerinde ve kerpiç teras ile duvar arasında 
uzanan kalın beyaz bir kireç sıva izi tespit edilmiştir. 

Açmanın kuzeydoğu kesiminde, Erken OTÇ II’ye tarihlenen kül katmanı üzerinde yapı-
lan kazılarda yoğun hayvan kemikleri ve seramik parçaları ile çok sayıda pişmiş topraktan 
insan ve hayvan figürinlerine ait parçalar ele geçirilmiştir. 

J23 Açması’ndaki çalışmalar, kerpiç teras ve kil blokajın ortaya çıkartılmasından sonra 
durdurulmuştur. 

2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Kuzeybatı Alan’da yapılan kazı çalışmaları 10m.x10m. boyutlarındaki K24, L24, M24, 
L23 ve M21 açmalarında gerçekleştirilmiştir (Resim: 8). Doğu-batı istikametinde, yan yana 
yer alan K24, L24 ve M24 açmalarında, 2018 yılındaki kazılarda çalışmalar Erken Demir 
Çağı (EDÇ) tabakasında sonlandırılmıştı9. K24, L24 ve M24 açmalarındaki çalışmalarda 
EDÇ’nın geç evre yerleşim tabakası, GTÇ II-EDÇ geçiş tabakası ve GTÇ II’nin geç evresi-
ne tarihlenen yerleşim tabakası açığa çıkartılarak incelenmiştir. L23 Açması’nda ise, açma-
nın kuzey yarısında, OTÇ I saray kalıntıları içine oturtulmuş olan Erken OTÇ II’ye tarihle-
nen büyük, yuvarlak planlı bir seramik fırını açığa çıkartılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak 
M20a2b2 Açması’nda 2015 kazı sezonunda ortaya çıkartılan Erken OTÇ II’ye tarihlenen 
oval bir fırın10 içinde kısa süreli bir çalışma yapılmıştır. 

K24 Açması

Kazı alanın güneybatı kesiminde yer alan K24 Açması’ndaki çalışmalar, yamaç eğimi 
nedeniyle 10m.x10m. boyutlarındaki açmanın yaklaşık 3/2’lik doğu bölümünde gerçekleş-
tirilmiştir. Çalışmalar, 2018 yılı kazı sezonunda açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları 
tamamlanan EDÇ’na (Oylum IVc) ait tabakanın kaldırılması ile başlanmıştır. 2018 yılı kazı-
larında, yangına işaret eden kırmızı yanık toprak rengi ile belirgin olan EDÇ tabakasında taş 
temel üzerine kerpiçle inşa edilmiş, küçük hücre odalı bir yapının batı bölümüne ait üç mekâ-
nın kerpiç duvar kalıntıları ortaya çıkartılmıştı. Sıkıştırılmış toprak tabanlı EDÇ mekânları-

9  Engin vd. 2020: 244-247. 
10  Engin vd. 2017: 567, res. 12. 
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nın bir bölümü kulübe tarzında ek mekânlar niteliğindedir. Bu tabaka, çok sayıda Geç ve Orta 
Demir Çağı (GDÇ, ODÇ) silo çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Bununla 
birlikte, kısmen korunmuş olan duvarlar, hücre planlı çok mekânlı bir yapı planı ortaya koy-
maktadır. Çapları 1,5m. -2m. arasında değişen yuvarlak silo çukurları, küllü toprak ve moloz 
dolgu ile belirgin bir şekilde zeminde ayırt edilebilmektedir. Çalışmalarda, açmanın kuzey 
yarısında bulunan kerpiç duvarlar kaldırılmış ve tek sıra düzensiz moloz taşlar ve çamur 
harç kullanılarak yapılmış taş temel seviyesi açığa çıkartılmıştır (Resim: 9). Bu seviyede, 
EDÇ’nın daha erken bir evresine (Oylum IVc1) ait olan bir zemin tespit edilmiştir. Bu zemin 
seviyesi açmanın daha çok kuzeydoğu bölümünde korunmuştur. Bu alanda yan yana iki yu-
varlak ocak açığa çıkartılmıştır. Bu tabakada, seramikten çok sayıda yuvarlak oyun taşları ile 
taştan, pişmiş topraktan ve seramikten yapılmış dokuma ağırlıkları, sağlam durumda pişmiş 
topraktan yapılmış el yapımı küçük bir fincan, akik bir boncuk, taş bir ağırşak, silindirik ve 
kübik bazalt ezgi taşları ele geçirilmiştir. Geç Demir Çağı (GDÇ) silo çukurlarında ise cam 
boncuk parçaları bulunmuştur. 

K24 Açması’nın güneydoğu köşesinde açığa çıkarılan EDÇ’na tarihlenen kerpiç mekân, 
suyla bağlantılı bir bölme görünümündedir (Resim: 10). Kısmen korunmuş olan mekânın içi, 
çay taşları ve harçla kaplandıktan sonra üzeri kalın bir kireç harçla sıvanmıştır. Mekân döşeme-
si kuzeybatı köşeye doğru bir meyille uzanmaktadır. Mekân içinde yer alan GDÇ’na tarihlenen, 
yaklaşık 2,5m. çapında yuvarlak silo çukur mekânın sert taban döşemesini tahrip etmiştir. Yu-
varlak silo içinde tespit edilen yaklaşık 2m. çapındaki ikinci bir küçük silo daha geç bir evreye 
aittir. Kuzeybatı köşede, duvar içinde tespit edilen ve suyun dışarıya tahliyesini sağlayan yuvar-
lak bir kanal, mekânın suyla bağlantılı işlevine, mekân tabanı üzerinde ele geçirilen bazalttan 
yarım bir öğütme taşı ile bazalttan bir ezgi el taşı ise mutfak işlevine işaret etmektedir. 

Açmanın kuzeyinde sürdürülen çalışmalarda, sınırlı bir alanda düzenli kerpiç izleri tespit 
edilmiştir. Böylece kireçli harçla sıvanmış EDÇ mekânın dışındaki alanda kerpiç kaplı bir 
teras olabileceği, ancak yamaç erozyonu nedeniyle büyük ölçüde tahrip olduğu değerlendiril-
miştir. Bu tabakada kötü korunmuş bir bronz zırh parçası ve kemikten bir bız ele geçirilmiştir. 

L24 Açması

L24 Açması’ndaki çalışmalarda 2018 yılı kazı sezonunda açığa çıkartılan ve belgeleme 
çalışmaları tamamlanan EDÇ’nın geç evre (Oylum IVc1) mimari kalıntıları kaldırılmış ve 
EDÇ’nın daha erken bir evresine (Oylum IVc2) ait bir kerpiç duvar ve sıkıştırılmış toprak 
zemin seviyesi açığa çıkartılmıştır. Bu yapı evresi, açmanın güney ve batı bölümündeki GDÇ 
ve ODÇ’na ait yuvarlak silo çukurları tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağ-
men, açma genelinde taban seviyesi takip edilebilmektedir. Geç tabakalara ait silo çukurları 
genellikle gri küllü toprak yapısı ile belirgin biçimde yüzeyde ayırt edilebilmektedir. Açma-
nın yaklaşık orta bölümünde yer alan ve GDÇ’na tarihlenen yuvarlak bir silonun (L24/ÖZA 
33) içi, Roma Döneminde taş ve çamur harçla doldurulmuş ve bu dönemde inşa edilen kalın 
kerpiç duvarın sağlam bir zemine oturması sağlanmıştır. 
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EDÇ’nın erken evresine (Oylum IVc1) ait kerpiç duvar, açmanın batı bölümünde yer 
almaktadır. Kısmen korunmuş olan “T” biçimli kerpiç duvar, kuzeybatı-güneydoğu istika-
metinde uzanan bir yapıya aittir. Yaklaşık 80cm. genişliğinde olan kerpiç duvar, çift sıra 
kare kerpiçlerle inşa edilmiştir. Bu tabakadaki kırmızı yanık kerpiç moloz, yapı evresinin 
bir yangınla son bulduğuna işaret etmektedir. Açmanın kuzeybatı kesiminde EDÇ’nın erken 
evresine ait yuvarlak bir ocak kalıntısı açığa çıkmıştır. Yaklaşık 50cm. çapında olan yuvarlak 
ocak, kille yapılmış olup içinde yoğun kül tespit edilmiştir. Açmanın kuzeyinde ise bu evreye 
ait benzer 2 yuvarlak ocak kalıntısı daha tespit edilmiştir. Ocakların külle kaplı taban seviye-
leri yaşam seviyesinden biraz daha aşağıdadır. 

L24 Açması’ndaki çalışmalarda, ODÇ’na (Oylum IVb) tarihlenen, büyük çoğunluğu çu-
kurlarda bulunan akik bir boncuk, ham akik, taştan bir ağırşak, kilden sapan taşları ve cam-
dan boncuk parçaları, kil dokuma ağırlıkları ele geçirilirken, EDÇ tabakasında, seramikten 
yuvarlak oyun taşları ve amorf seramikten kabaca yuvarlatılmış dokuma ağırlıkları, taştan 
dokuma ağırlıkları, pişmemiş kilden dokuma ağırlıkları, bazalt öğütme ve ezgi taşları, bazalt-
tan dört ayaklı küçük bir havan, bronzdan delici uç ve bız parçaları, kötü korunmuş bir bronz 
fibula, pişmiş topraktan bir damga mühür ile taştan ve camdan boncuk ve boncuk parçaları 
bulunmuştur. 

L24 açmasında, EDÇ’nın erken evresine (Oylum IVc1) ait mimari kalıntılar ve sıkıştırıl-
mış toprak taban seviyesi kaldırıldığında, altta yanık kırmızı toprak rengi ile ayırt edici olan 
ve K24, M24 açmalarında da izlenen GTÇ II – EDÇ geçiş tabakasına girilmiştir (Resim: 11). 
Bu tabakanın seramik malzemesine bakıldığında, pişmiş toprak kap parçalarının çoğunlukla 
GTÇ II özellikleri gösterdiği, bununla birlikte EDÇ için karakteristik örneklerin daha az sayıda 
olduğu görülmektedir. Doğudaki M24 ve batıdaki K24 açmaları içinde de devam eden yapının 
kerpiç duvarları, iki ya da üç sıra kare kerpiçlerle inşa edilmiştir. İki sıralı kerpiç duvarlar yak-
laşık 80cm. üç sıralı kerpiç duvar yaklaşık 130cm. genişliğindedir. Açığa çıkartılan duvarlar, 
kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan, en az dört mekânlı büyük bir yapı planı ortaya 
koymaktadır. Yaklaşık doğu-batı istikametinde uzanan bir duvarın güney kenarı üzerinde, iki 
niş bulunmaktadır. Kuzeydoğuya doğru uzanan kalın kerpiç duvarın yuvarlatılmış köşelerle 
son bulması, bu kesimde bir kapı geçidi olabileceğini göstermektedir. Kapı geçidinde duvar, 
içte bir kademe ile daha ince yapılmıştır. Duvarın ve kapı geçidinin doğu kısmı korunmamıştır. 
Mekânlar sıkıştırılmış toprak tabanlıdır. Güneydeki büyük mekânın orta bölümünde seramik 
parçaları ile döşenmiş oval bir ocak altlığı ve çevresinde kül tespit edilmiştir. 

GTÇ II-EDÇ geçiş tabakasındaki yapının bir duvarının temel seviyesinde, temel çukuru-
na bırakılmış minyatür bir kap ele geçirilmiştir. Ağız kısmı kırık olan ve üst kısımda iki delik 
açılmış olan minyatür kap, bir yapı adak eşyası olmalıdır. 

GTÇ II-EDÇ geçiş tabakasında yapı duvarları Geç ve ODÇ’na ait yuvarlak silo çukurları 
tarafından büyük ölçüde tahrip edilmiştir. Yaklaşık 1.2m. çapında olan yuvarlak silo çukurla-
rı içinde seramik ve hayvan kemiği parçaları, pişmemiş kilden silindirik dokuma ağırlıkları 
ile amorf seramik parçalarından yapılmış yuvarlak oyun taşları ve yuvarlak dokuma ağırlık-
ları ele geçirilmiştir. 



177

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Açmanın güney kesiminde ise yaklaşık 1m. çapında iki çukur tespit edilmiştir. Geç ve 
ODÇ silolarına göre daha küçük boyutta olan ve içlerinde küllü toprak yerine kırmızı toprak 
rengi ile ayırt edici olan bu çukurların üstteki EDÇ’nın erken evresine (Oylum IVc1) ait 
erzak küplerinin yerleştirildiği çukurlar olduğu değerlendirilmektedir. EDÇ yerleşiminde er-
zak küplerinin tabana açılan çukurlardan çıkartılmış olması, bu yerleşim evresinde yapıların 
boşaltılarak terk edilmiş olabileceğini ve yangının yapıların boşaltılmasından sonra gerçek-
leşmiş olabileceğini göstermektedir. 

GTÇ II-EDÇ geçiş tabakasında ele geçirilen en önemli buluntu, kerpiç duvar üzerinde 
bulunan fayans bir damga mühürdür. Mühür üzerinde dört ayaklı ve boynuzlu şematik bir 
hayvan figürü betimlemesi bulunmaktadır. 

L24 Açması’nda sürdürülen çalışmalarda, GTÇ II-EDÇ kerpiç duvarları askıya alınarak 
mekân tabanları kazılmış ve GTÇ II tabakasına (Oylum Va) girilmiştir. Belgeleme çalışma-
larından sonra kaldırılan GTÇ II-EDÇ geçiş tabakasının duvarları altında, GTÇ II’nin geç 
evre (Oylum Va2) yerleşim tabakasına ait büyük bir yapı kalıntısı açığa çıkartılmıştır (Re-
sim: 12). Kuzeydoğu-güneybatı istikametinde uzanan taş temelli kerpiç yapı, doğudaki M24 
Açması ve kısmen batıdaki K24 Açması içinde de devam etmektedir. L24 Açması içinde, 
yapının hemen kuzeyinde, yapıyla bağlantılı, kerpiç duvarlı üç küçük mekân açığa çıkartıl-
mıştır (Resim: 12). Kuzeydeki mekânların kerpiç duvarları daha ince olup, olasılıkla büyük 
yapının ek hizmet odaları olmalıdır. Doğudaki oda içinde bazalttan büyük bir öğütme taşı 
da odaların mutfak/kiler işlevine işaret eder. Yapının açığa çıkartılan bölümünde, yan yana 
dört mekân bulunmaktadır (Resim: 12). Batıdaki dar mekânın bir merdiven odası olabileceği 
değerlendirilmektedir. Batıdaki K24 Açması’nda bu tabaka kazılmadığından yapının K24 
Açması içindeki bölümü henüz açığa çıkartılmamıştır. Yapı içinde bazalttan bir öğütme taşı 
dışında herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır. 

EDÇ-GTÇ II geçiş evresi ile GTÇ II’ye tarihlenen tabakalarda; bir cam boncuk, kötü 
korunmuş bronz bir yüzük, taştan kolye uçları ve boncuklar, bronzdan delici uçlar ve bızlar 
ile bronzdan bir cımbız ele geçirilmiştir. GTÇ II’nin geç evresine (Oylum Va2) tarihlenen 
tabaka içinde ele geçirilen en önemli buluntu ise Anadolu hiyeroglifli konik bir kil bulladır. 11 

M24 Açması

M24 Açması’ndaki çalışmalar, K24 ve L24 açmalarında olduğu gibi 2018 yılı kazı se-
zonunda açığa çıkartılan ve belgeleme çalışmaları tamamlanan EDÇ yerleşim tabakasına 
(Oylum IVc) ait mimari kalıntıların kaldırılması ile başlamıştır. Kazılarda, K24 ve L24 açma-
larında da tespit edilen EDÇ’nın daha erken bir evresine (Oylum IVc1) ait, iyi korunmamış, 
küçük mekanlara ait taş temel ve kerpiç duvar uzantıları ile sıkıştırılmış toprak bir zemin 
seviyesi açığa çıkartılmıştır. Bu yerleşim tabakası, GDÇ ve ODÇ silo çukurları ile EDÇ’nın 
geç evre yerleşimi (Oylum IVc2) tarafından kısmen tahrip edilmiştir. Açmanın yaklaşık orta 

11 Bulla, Hititolog Doç. Dr. Metin Alparslan tarafından incelenmekte ve yayına hazırlanmaktadır. 
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bölümünde, sıkıştırılmış toprak zemin seviyesi üzerinde bir ocak (M24/ÖZA 154) yerine ait 
yanmış küllü bir alan ile açmanın kuzeydoğu köşesinde yuvarlak bir ocak kalıntısı tespit edil-
miştir. Sıkıştırılmış toprak tabanlı geniş zemin, EDÇ’nın erken evresinde bu alanın bir avlu 
ve işlik olarak kullanılmış olabileceğini göstermektedir. Biri açmanın kuzeydoğu kesiminde 
(M24/ÖZA 146), diğeri (M24/ÖZA 140) açmanın orta bölümünde, L24 Açması’nda aynı 
seviyede tespit edilenlere benzeyen, yaklaşık 1m. çapında küçük yuvarlak çukurlar tespit 
edilmiştir. Çukurlardan biri (M24/ÖZA 146) içinde seramikten bir dokuma ağırlığı ile bir 
Pithosa ait dip kısmı ele geçirilmiştir. EDÇ’nın geç evresine ait pithos dip parçası, küçük 
yuvarlak çukurların L24 Açması’nda olduğu gibi, taban altına yerleştirilmiş erzak küplerine 
ait olduğunu göstermiştir. 

Açma içerisindeki Geç ve ODÇ’na tarihlenen yuvarlak silo çukurları yaklaşık 1,5m. ça-
pındadır. Silo çukurlarının derinlikleri ise 1,5m. -2m. yi bulabilmektedir. Kazılarda bu çukur-
ların beyaz kireç ve samanlı harçla sıvanmış olan taban seviyeleri açığa çıkartılmıştır. Silo 
çukurlarının tabanları oldukça kalın kireçli bir harçla kaplanmıştır. Çukurların yan duvarla-
rındaki sıvalar ise korunmamıştır. 

Açmanın kuzey kesiminde yer alan ve 2018 yılı kazı sezonunda açığa çıkartılmış olan, 
kalın kerpiç duvarlı, düzgün dikdörtgen planlı, iki küçük bölmeli GDÇ’na ait silonun ta-
ban seviyesine ulaşılmıştır (Resim: 13). Silonun tabanı, kalın beyaz kireçli ve samanlı bir 
harçla sıvanmıştır. Silonun yan duvarlarındaki sıvalar ise korunmamıştır. Silo yapısı, kazılan 
dikdörtgen çukur içerisine kerpiçle inşa edilmiştir. Geç kullanım evresinde silonun iki kü-
çük bölmesi çöplük olarak kullanılmıştır. Güneydeki bölmesinin güneydoğu köşesinde ateş 
yakıldığı tespit edilmiştir. Olasılıkla bu ateş izi, silonun işlevini yitmesinden sonra, çöplük 
olarak kullanıldığı evreye aittir. Bu bölme içerisinde taban üzerinde açığa çıkartılan taşların 
kullanım sonrası çukura atıldığı değerlendirilmektedir. Belgeleme çalışmaları tamamlanan 
dikdörtgen kerpiç silo kaldırılmış, güneydeki bölmenin altında, daha eski bir evreye ait ikinci 
bir beyaz sıvalı taban seviyesi tespit edilmiştir. Belgeleme çalışmaları tamamlanan dikdört-
gen kerpiç silo kaldırılmıştır. 

M24 Açması’nda, EDÇ’nın erken evre (Oylum IVc1) yerleşim tabakasına ait taban se-
viyesi ve mimari kalıntılar kaldırılmış, K24 ve L24 açmalarında da açığa çıkartılan, yanık 
kırmızı renkli toprağı ile ayırt edici olan GTÇ II-EDÇ geçiş tabakasına ulaşılmıştır. Bu ta-
bakada, ikisi açmanın güneyinde, biri kuzeydoğu bölümünde olmak üzere üç kerpiç duvar 
uzantısı ve açmanın güneyinde iki küçük alanda taş döşemeler açığa çıkartılmıştır. Bu yer-
leşim tabakası da GDÇ ve ODÇ’nın yuvarlak silo çukurları ve geç dönem yapı katlarının 
tahribatına uğramıştır. Bununla birlikte yapı katının sıkıştırılmış toprak seviyesi açmanın 
geniş bir bölümünde tespit edilmiştir. Açmanın güneyindeki kerpiç duvar yaklaşık doğu-batı 
istikametinde uzanırken, açmanın kuzeydoğu bölümündeki duvar kuzeybatı-güneydoğu isti-
kametinde uzanmaktadır. Güneydeki kerpiç duvar uzantısı, L24 Açması’ndaki yapıya aittir. 
Kerpiç duvarlar taş temelsiz inşa edilmiştir. 
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Sürdürülen çalışmalarda belgeleme çalışmaları tamamlanan GTÇ II - EDÇ geçiş taba-
kasına ait mimari kalıntılar kaldırılmış, GTÇ II’nin geç evresine (Oylum Va2) ait yerleşim 
tabakasına girilmiş ve büyük bölümü L24 Açması içinde yer alan taş temelli büyük kerpiç 
yapının doğu bölümü açığa çıkartılmıştır (Resim: 12). Yapının duvarlarında kerpiç çok az ko-
runmuştur. M24 ve L24 plankarelerindeki taş temel duvarları, kuzeydoğu-güneybatı yönünde 
uzanan düzgün dikdörtgen bir yapı planı ortaya koymaktadır. GDÇ ve ODÇ’nın yuvarlak silo 
çukurları daha çok mekân tabanlarına zarar verirken, taş temel duvarları korunmuştur. 

Açığa çıkartılan GTÇ II yapısının M24 Açması içinde kalan bölümünde büyük dikdört-
gen bir oda yer almaktadır (Resim 12). Oda, sıkıştırılmış toprak tabanlıdır ve odanın güney 
kesiminde, taban içine oturtulmuş yaklaşık dikdörtgen prizma biçimli bir sütun altlığı yer al-
maktadır. Mekânın doğudaki duvarı içinde ise yaklaşık 1m.x0.50m. ölçülerinde küçük bir niş 
bulunmaktadır. Kazılarda, oda içinde herhangi bir in-situ  buluntu ele geçirilmemiştir. Yapının 
doğusundaki alanda yapılan kazılarda ise alttaki GTÇ II’nin erken evre (Oylum Va1) tabakası 
içine kısmen girilmiştir. Bu alanda, GTÇ II’nin erken evresine ait yangın geçirmiş yapı molozu 
ve kırılarak dağılmış kap parçaları ve sağlam bir bazalt havan açığa çıkartılmıştır. 

M24 Açması’ndaki kazılar bu seviyede sonlandırılmıştır. Kazılarda EDÇ’na tarihlenen 
seramikten oyun taşları, boncuklar, kilden dokuma ağırlıkları, taştan ağırşaklar, bazalt ezgi 
taşları; ODÇ’na tarihlenen bronz iğne ve delici uç parçaları, cam boncuk ve boncuk parçaları, 
kilden sapan taşları, seramikten dokuma ağırlıkları ve yuvarlak oyun taşları; GTÇ II ve GTÇ 
II-EDÇ geçiş evrelerine tarihlenen taş ve cam boncuklar ile taştan kolye ucu, bronzdan bir 
cımbız, bronzdan delici uç ve bazalt ezgi taşları ele geçirilmiştir. 

L23 Açması

L23 Açması’ndaki çalışmalarda, açmanın kuzey bölümündeki OTÇ II kalıntıları incelen-
miştir. Bu alanda, etrafı kerpiçle örülmüş yaklaşık 3,60m. çapında yuvarlak bir kerpiç yapı 
ortaya çıkartılmış (L23/ÖZA 232), bu yapının OTÇ II’nin erken evresine (Oylum VIb2) ait 
büyük bir seramik fırını olduğu anlaşılmıştır (Resim: 14). M.Ö. 18. yüzyıla tarihlenen fırın, 
2019 yılı çalışmalarında kısmen açığa çıkartılmış olan OTÇ I Sarayı’nın molozu içine otur-
tulmuştur. Fırın, boyutları itibariyle dönem içinde yoğun endüstriyel seramik üretimine işaret 
etmektedir. 

Fırının küllüğü güney taraftadır. Güneyinde yoğun kül birikintisi ve fırının olasılıkla kub-
be biçimindeki örtüsüne ait dağılmış kerpiç moloz ortaya çıkartılmıştır. Fırın duvarından 
70cm. güneye doğru çıkıntı yapan küllük kısmı, yaklaşık 50cm. genişliğinde ve taban seviye-
sinden 1,5m. derindedir. Küllük içindeki yumuşak kül birikintisi kazılmış ve içinde küçükbaş 
hayvanlara ait fibula kemiğinden yapılmış 4 adet kemik bız ele geçirilmiştir. Fırının yuvarlak 
sıcaklık kısmında ise 2 adet at ya da eşek türü hayvana ait bacak ve kafatası kemikleri ile 
olasılıkla yavru köpeklere ait kemik parçaları ele geçirilmiştir. Hayvan kemiklerinin fırının 
kullanım sonrası bir evreye ait olduğu düşünülmektedir. 
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Fırının sıcaklık bölümünde yapılan kazılarda ise kil taban seviyesinde çökmeler olduğu 
görülmüştür. Taban kaldırılarak ateşlik bölümü ortaya çıkartılmış, ateşlik bölümünün, fırının 
merkezinde, kuzey-güney yönünde uzanan, dikdörtgen planlı, uzun tonoz örtülü bir bölme ol-
duğu anlaşılmıştır (Resim: 14). Tonozlu ateşlik bölümüne doğu-batı istikametinde dik olarak 
bağlanan dört kil duvarın fırın tabanını taşıdığı anlaşılmıştır. Kil duvarlar üzerinden açılan yu-
varlak çukurların ise yanlarda eğik biçimde, merkezde dik olarak tonoz örtülü ateşlik bölümüne 
kadar uzandığı ve buradaki ısının fırın içine dağılımını sağladığı tespit edilmiştir. Her kil duvar 
üzerinde, tonoz örtülü ateşlik bölümüne uzanan dörder yuvarlak hava kanalı yer almaktadır. 
Buna göre, fırında 16’sı taşıyıcı kil duvarlar üzerinde 2’si tonoz örtünün güney ucunda olmak 
üzere en az 18 yuvarlak hava kanalı bulunmaktadır. Fırının korunmayan kuzey ucunda da to-
nozlu ateşlik üzerinde kuzeyde olduğu gibi 2 hava kanalı daha bulunması muhtemeldir. 

L23 Açması’nda, fırının güneydoğu kesiminde yapılan çalışmalarda ise Erken OTÇ II’ye 
tarihlenen basit toprak bir mezar (L23/ÖZA 239) açığa çıkartılmıştır (Resim: 15 sol). OTÇ I 
saray duvarı içine açılan, yaklaşık kuzey-güney yönünde uzanan oval mezar çukuruna yetiş-
kin bir kadın ve 2 bebek gömülmüştür. Yetişkin kadın, başı güneyde olmak üzere büzülmüş 
pozisyonda sol tarafı üzerine yan yatırılmıştır. Bebeklere ait iskeletler ise yetişkin bireyin 
önüne yerleştirilmiştir. İskeletler oldukça kötü durumda olup, özellikle bebek kemiklerinin 
çok azı korunmuştur. Yetişkin iskeletinin altında yer alan kalın beyaz organik kalıntılar, ölü-
lerin altına ahşap ya da kalın hasır benzeri organik bir yaygı yerleştirilmiş olabileceğini gös-
termektedir. Yetişkin bireyin bacakları üzerinde kırık durumda pişmiş topraktan bir çanak, 
göğsü hizasında ise toplu olarak bronz bir iğne, biri fayans diğeri hematitten 2 silindir mühür 
(Resim: 15 sağ) ile taş, kavkı ve camdan boncuk dizisi ele geçirilmiştir. 

M20a2b2 Açması

2020 kazı çalışmaları kapsamında, kazı ekibi üyesi Doç. Dr. Sabahattin Ezer tarafından 
2015 yılı kazı sezonunda M20a2b2 Açması’nda açığa çıkartılan Erken OTÇ II yerleşim ta-
bakasına ait oval bir fırında (M20/ÖZA 67)12 kısa süreli bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Yak-
laşık 3.30m.x1.30m. boyutlarındaki uzun fırının iki ucu yuvarlak biçimde son bulmaktadır. 
Fırının alt kısmına ait korunan kil duvarları yaklaşık 15cm. kalınlığında olup, yüksek ısı 
nedeniyle pişerek sertleşmiştir. 

2015 yılı çalışmalarında, kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan uzun oval fırın içinde 
çok miktarda bronz/bakır cürufları ele geçirilmiş ve fırının madencilik faaliyetleri ile ilgili 
olduğu anlaşılmıştır. Fırının güney iç duvarı üzerinde erimiş metal cürufları tespit edilmiştir. 
İçindeki kerpiç ve kerpiç parçaları, fırının beşik tonozlu bir üst örtüye sahip olduğunu göster-
mektedir. Olasılıkla hava girişinin yer aldığı güney ucu, Demir Çağı silo çukuru tarafından 
büyük ölçüde tahrip edilmiştir. 

2020 yılı çalışmalarında fırının içi ve çevresi temizlenmiş, ateşlik bölümü kazılarak ye-

12 Engin vd. 2017: 567, res. 12. 
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niden incelenmiş, L23 açmasında açığa çıkartılan çağdaş seramik fırını ile karşılaştırılması 
sağlanmıştır. Buna göre, M.Ö. 2. binyılın ilk yarısında endüstriyel bir üretim merkezi olan 
Oylum Höyük kent yerleşmesinde yoğun maden ve seramik üretimi için farklı fırın yapıları 
kullanıldığı anlaşılmıştır. 
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Resim 1: Oylum Höyük 2019 yılı kazı alanı. 

Resim 2: L23 Açması, GTÇ II silo çukurundaki küçükbaş hayvan iskeleti ve çene kemiği. 
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Resim 3: K23-L23 açmaları, Erken OTÇ II kerpiç yapısı. 

Resim 4: L23, K23, J23 açmaları, OTÇ I Sarayı molozu. 
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Resim 5: L23 Açması, Erken OTÇ II basit toprak çocuk mezarı. 

Resim 6: L23 Açması, Erken OTÇ II basit toprak çocuk mezarı, mezar eşyası. 
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Resim 7: K23 Açması, Erken OTÇ II sembolik (?) çömlek mezarı. 

Resim 8: Oylum höyük 2020 yılı kazı alanı. 
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Resim 9: K24 Açması, Erken Demir Çağı taş temel duvarları. 

Resim 10: K24 Açması, GTÇ II-EDÇ kireç harçlı tabanlı mekân. 
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Resim 11: L24 Açması, GTÇ II-EDÇ yapı kalıntıları. 

Resim 12: L24-M24 açmaları, GTÇ II yapısı. 
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Resim 13: M24 Açması, GDÇ silo yapısı. 

Resim 14: l23 Açması, Erken OTÇ II seramik fırını. 

Resim 15: L23 Açması, Erken OTÇ II basit toprak mezarı ve mezar eşyası silindir mühür. 
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İZNİK ROMA TİYATROSU 2019-2020 YILLARI KAZI VE RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI

Aygün EKİN MERİÇ*

Ali Kazım ÖZ

Nezihat KÖŞKLÜK KAYA

Fatih Hakan KAYA

Nihal KARDORUK

İznik (Nicaea) Tiyatrosu Kazı ve Restorasyon Çalışmaları; Kültür ve Turizm Bakanlığının 
izin ve katkılarıyla, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sağ-
lanan ayni ve maddi destekler sayesinde, 2019 ve 2020 yıllarında, farklı uzmanlık alanlarına 
sahip öğretim üyeleri ile arkeolog, sanat tarihçisi, mimar, restoratör, antropolog ve arkeoloji 
öğrencileri tarafından sürdürülmüştür. Kazılara Bakanlık Temsilcisi olarak Kültür Varlıkları 
Genel Müdürlüğünden Firdevs Koçer ile İstanbul Arkeoloji Müzesinden Serkan Camcı ka-
tılmışlardır. Çalışmalar; kazı, seramik değerlendirme, küçük buluntu değerlendirme, mimari 
belgeleme, konservasyon, antropoloji, restorasyon ve çevre düzenleme çalışmaları olmak üzere 
farklı alanlarda gerçekleşmiştir. 

KAZI ÇALIŞMALARI

2019 Kazı Çalışmaları

2019 yılı İznik Roma Tiyatrosu kazı çalışmaları, Vomitorium-2, TT-5 tonozu ve tiyatro-
nun güneybatısında kalan altı farklı plankarede sürdürülmüştür (Çizim: 1, Resim: 1). Çalış-
malar, arkeolog Yusuf Kahveci yönetiminde arkeoloji öğrencisi İsa Gülten tarafından yürü-
tülmüştür. 

Vomitorium-2’nin cavea ilk katına çıkan merdivenlerinin alt bölümünde kalan yarısının 
gün yüzüne çıkartılması ve bu alanda bulunan seramik fırınının güçlendirme çalışmaları 
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 Prof. Dr. Nezihat KÖŞKLÜK KAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Tınaz-
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için zemin oluşturulması amacıyla 93,30m. seviyesinden kazı yapılmaya başlanmıştır. Bu 
çalışmalar sırasında Vomitorium-2’ye ait olan 0,28m. rıht yüksekliğine ait üç adet merdiven 
basamağı kısmi olarak ortaya çıkarılmıştır. 

Alt caveayı taşıyan yedi adet trapezoidal tonozdan, kazısı yapılmamış olan son mekânı olan 
Trapezoidal Tonoz 5, “TT-5” olarak kısaltılarak isimlendirilmiştir (Resim: 2). TT-5 mekânı 
I14, I15, H14, H15 plankareleri dâhilindedir. Açmanın kazılış amacı, öncelikle tonozun orijinal 
kullanım seviyesine kadar kazılıp, mimari yapısının ortaya çıkarılmasıdır. Ayrıca, tonozlar ara-
sındaki toprakla dolu koridorların açılması ve tiyatro altyapısındaki bağlantının sağlanmasıdır. 
Tonoz girişinden içine doğru akarak zamanla dolmuş olan toprak, girişte en yüksek 92,43m. 
seviyesinde olup, en uç noktada 90,52m. seviyesine kadar eğimli bir yapıdadır. Kazı çalışma-
larında üst seviyelerde tonoz girişindeki seramik fırınıyla ilişkilendirilebilecek olan fırın mal-
zemeleri, kül, cüruf, yanık tuğlalar ve hatalı üretim seramik parçalarına rastlanmıştır. Daha alt 
seviyelerde seramik yoğunluğu azalmakla birlikte kül katmanı akabinde taş işleme artıkları yo-
ğun miktarda gözlemlenmeye başlamıştır. Taş işleme artığı ile birlikte ele geçirilen seramikler 
Geç Antik Çağ seramikleridir. Orijinal zemin sayılan 89,21m. seviyesine yaklaşıldıkça Hele-
nistik Döneme ait parçalara da rastlanmıştır. TT-5 galerisinin doğu kısmında yapılan çalışmalar 
sırasında kuzey bölümde on adet mimari blok geç dönem zemin tabakasının hemen üst kotunda 
tespit edilmiştir. Mimari bloklar ve zeminin kesiştiği köşede 90,35m. seviyesinde ele geçirilen 
toplu sikke buluntusunun, döneminde deforme olduğu ve bir kumaş kese içinde saklandığı 
anlaşılmıştır. Çalışmalar esnasında, açmanın güney cephesinde bulunan toprağın kül ve karbon 
içerikli olduğu, açmanın kuzey yarısının ise taş işleme artığı denebilecek mermer parçaları ve 
mermer tozu ile doldurulduğu gözlemlenmiştir. 

TT-5 açmasının tamamlanması ile birlikte, bu alandaki kazıların esas amaçlarından birisi 
olan tiyatronun alt yapısındaki trapezoidal tonozların aralarındaki bağlantıları açmak adına 
TT-5 ve TT-4 mekânları arasındaki Koridor 4’ün kazısına başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda 
koridor içerisinde karışık şekilde insan ve hayvan kemiklerine rastlanmıştır. Söz konusu ke-
mikler bu alanda yapılan bir gömütten ziyade başka bir alandan, toprak içerisinde gelmiş gibi 
gözükmektedir. En az dört adet bireye ait olduğu düşünülen insan kemikleri toplanarak ince-
lenebilmesi için kazı evine taşınmıştır. TT-5 ve TT-6’yı birbirine bağlayan Koridor-5 açması 
ise; yaklaşık 1,40m. yüksekliğinde 1,00m. enindeki dolgu toprağın boşaltılıp tonozlar arası 
geçişin açılması adına kazılmaya başlanmıştır. Koridor orijinal Roma Dönemi seviyesinde 
(+89,21m.) açılarak, geçişlerin sağlanmasıyla birlikte çalışmalar tamamlanmıştır. 

Tiyatronun batı cephesinde bir önceki yıl gözlemlenen, batı sütunlu galeriye paralel ola-
rak uzanan ve sütunlu galeri duvarları ile aynı mimari özelliğe sahip olan duvarın, tiyatronun 
analemma duvarı ve payeler ile kesişim noktasını gözlemlemek amacıyla C7 ve D7 planka-
relerinde 92,12m. seviyesinden itibaren kazılmaya başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda açma 
içerisindeki paye temelinin doğu sınırı ve tiyatro binasının batı duvarının toprak altında kalan 
bölümleri kısmen ortaya çıkarılmıştır. 89,70m. seviyesinde, tiyatronun batı duvarı ile tiyatro-
yu çevreleyen fil ayaklarının arasında gözlemlenen mermer zemin tabakası seviyesinde kazı 
çalışmaları tamamlanmıştır. 
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92, 37m. seviyesinden kazılmaya başlanan D8 Açması’ndaki temel amaç; tiyatronun batı 
cephesindeki mimari yapının ortaya çıkarılmasıdır. Açmada en üst seviyeler modern atık 
içerirken, bu toprağın yaklaşık 0,30m. altında gözlemlenmeye başlayan yoğun bir kül taba-
kası çevredeki geç dönem seramik fırınları ile ilişkilendirilebilir. Kül tabakasının devamında 
görülen harçlı toprak, demir çiviler, harç ve tuğla parçaları gibi malzemeler bu alana moloz 
atıldığını düşündürmektedir. 90,75m.-90,46m. seviyeleri arasında yapılan çalışmalarda D7 
Açması’nın kuzeybatı bölümünde takibi yapılan paye temelinin güneydoğu köşesi gözlem-
lenmiş ve payenin kuzey-güney doğrultudaki doğu kenarı 3,97m. olarak ölçülmüştür. Daha 
önceki yıllarda tespit edilen payelerin bu doğrultudaki boyları 3,50m. ölçülmüş olup, dola-
yısıyla başlangıç fil ayağı diye nitelendirebileceğimiz paye temelinin diğer payelerden daha 
büyük olduğunu tespit edilmiştir. D6 Açması’nın sınırları ise, açma dâhilinde kalan ve daha 
önceki yıllarda kazısı yapılmış Osmanlı Dönemi seramik fırını ve traktör yolu için D7 Aç-
ması’nda kazılmadan bırakılmış bir bölüm dikkate alınarak belirlenmiştir. Seramik fırınının 
kendisi ve çevresinde ona destek olması için 0,50m. genişliğinde bırakılmış fırın zemini kazı 
alanı dışında tutulup, D7 Açması’nın kuzeybatı kısmı açmaya dâhil edilmiştir. Açma içerisin-
de batı sütunlu galeri diye isimlendirilen ve sahne binasına eklenti olan bu yapıya ait olması 
muhtemel bir adet sütun parçası ve dört arşitrav parçası ortaya çıkarılmıştır. 

2016 yılında Batı parodos kazılırken gözlemlenen harçlı zemin dolgusu ve D7 plankare-
sindeki mermer zemin blokları dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda açmanın güneyinden baş-
lanan kazılarda mermer tabakanın kuzeye devam ettiği ve D6 Açması’nın güney sınırından 
yaklaşık 1,50m. mesafede sağlam halde gözlemlenen, 89,95m. seviyesinde bir zemin tabaka-
sının başladığı anlaşılmıştır. Açmanın tamamında uzanan zeminin D7 Açması’ndaki mermer 
taban üzerinde de devam ettiği anlaşılmaktadır. 

C6 plankaresinde yapılması planlanan kazı çalışmalarına tiyatronun batısındaki ilk paye/
fil ayağı ile batı sütunlu galerinin batısında galeriye paralel uzanan duvar arasındaki bağlan-
tıyı görmek ve D6 Açması’nda gözlemlenen zemin tabakasını takip etmek adına 91,32m. 
seviyesinden başlanmıştır. C6 Açması’nın sınırlarına da giren seramik fırını için D6 Açma-
sı’nda uygulandığı gibi 0,50m. pay bırakılarak kazılar yapılmıştır. Plankarenin kuzeyinde 
91,20m. seviyesinde, daha önce ortaya çıkarılan seramik fırınının hemen yanında içi kül dolu 
yarım daire şeklinde tuğla izlerine rastlanmış ve yıkılmış bir seramik fırını olduğu İznik Çini 
Fırınları Kazısı ekip üyesi Sanat Tarihçi Osman Yurteri’nin de uzman görüşü alınarak tespit 
edilmiştir. Fırın hizası boyunca yapılan kazılarda geç dönem seramik fırınlarına ait oldu-
ğu tahmin edilen harçlı zemin tabakası plankarenin batısı boyunca devamlılık göstermiş ve 
C7 Açması’nda zeminin devamının gözlemlenmesi adına, kazılar plankare içerisinde toprak 
gözlemlenen alanlarda devam ettirilmiştir. 

90,22m.-89,83m. aralığında yapılan kazı çalışmalarında D6 Açması’nda görülen zemin 
tabakasının C6 Açması’nda da devamlılık gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanında fil aya-
ğının yaklaşık 0,20m. kuzeyinde blokajdan biraz daha yüksek ve üzeri harçlı mermer bir blok 
gözlemlendi. Bu bloğun üzerindeki kireç harcın bir bölümünün üzerinde Horasan harcına 
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da rastlanmıştır. Açmada yapılan son çalışmalarda Batı Sütunlu Galeri’nin batısında paralel 
uzanan 1,20m. genişliğindeki mermer duvar hattının açmadaki uzantısı tespit edilmiştir. 

2020 Kazı Çalışmaları

2020 yılı çalışmaları ise; C6-7 Batı, C8, D9, C9, İT 10 (İç Tonoz 10) plankarelerinde kazı 
çalışmaları, P20, O18, L18, D11-12 ve D8 plankarelerinde taş altı temizliği adı altında ger-
çekleştirilmiştir. 2020 kazı sezonunun ilk kazı çalışmalarına 06.08.2020 tarihinde C6-7 Batı 
plankaresinde kazı yapılarak başlanmıştır. Bir önceki kazı sezonunda tespit edilmiş olan ve 
C6 plankaresinde bulunan Osmanlı Dönemi seramik fırınları ile ilişkilendirilen harçlı zemin 
tabakasının fırınlara temel olan bölümü haricinin kazılarak kaldırılmasına karar verilmiş ve 
bu zeminin altında gözlemlenecek Roma Dönemi kalıntılarına ulaşılması amaçlanmıştır. 91, 
16m. seviyesinde başlanan açma kazısı, 89,94m. seviyesinde Roma Dönemi orijinal zemin 
seviyesinde tamamlanmıştır. 

C8 plankaresinde kazı çalışmalarına tiyatronun batı cephesindeki mimari yapının ortaya 
çıkarılması amaçlanmıştır. Açma içerisinde 90,46m. seviyesinde batıdaki 1. paye temelinin 
açma içerisinde kalan kısmının yüzeyi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Yapılan kazı çalışma-
larında batıdaki birinci ve ikinci paye temellerinin arasına örülmüş geç dönem mimarisi olan 
kuru duvar tespit edilip temizlenmiştir. Açmanın zemin seviyesi, doğusundaki açma olan D8 
plankaresine göre takip edilip 89,75m. seviyesine kadar kazılmıştır. Ancak seviye temizliği 
sırasında 89,69m. seviyesinde fark edilen sert zemin temizlenip ortaya çıkarılmış ve bu zemi-
nin, payelere temel vazifesi gören blokaj olduğu anlaşılmıştır. Bu bloklar üzerinde gözlenen 
kenet ve zıvana delikleri, temel seviyeleri arasında mesafe olduğunu ve 2. payenin tamamen 
sökülüp taşındığını göstermiştir. 

D9 plankaresinde kazı çalışmaları yapılırken C10 ve D10 plankareleri içerisinde bulunan 
ve eski kazılarda tespit edilip korumaya alınmış olan seramik fırınına temel oluşturacak şekilde 
mesafe bırakılmıştır. Açmada yapılan kazı çalışmalarında yedi adet mimari bloğa rastlanmış 
olup, bunlardan bir tanesi tiyatronun üçüncü katından düşmüş olabileceği düşünülen Korinth 
sütun başlığıdır. Açmanın zemin seviyesi üzerinde, özgün kullanım sonrasına tarihlenen, paye-
ler arası kapatma duvarlarına örnek olabilecek, alçak bir duvar kalıntısı açmanın kuzey bölü-
münde gözlemlenmiştir. 

C9 plankaresinin kazısında C9 ve C10 plankaresi içerisinde kalan geç dönem seramik 
fırınına temel olabilmesi için açmanın güney ve doğu kısımları kazılmıştır. Açmada yapılan 
çalışmalarda açmanın batı cephesinde kül ve karbon içerikli toprak, doğu cephesinde moloz 
atığı içeren toprak gözlemlenmiştir. Ayrıca bir adet Korinth sütun başlığı ile zemine paralel 
konumlanmış mimari bloğun 2. payeye ait in-situ  temel parçası olabileceği öngörülmüştür. 

İç Tonoz-10 içerisinde, mekânın güneybatı köşesinde konumlanmış olan Fırın 4 adı ve-
rilen Osmanlı Dönemi seramik fırını kalıntısının, tespit çalışmalarının ardından kazılarak 
temizlenmesine karar verilmiştir. Söz konusu fırın kalıntısı korunamamış durumda olup çok 
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az bir kısmı günümüze ulaşmıştır. İç Tonoz 10 mekânında yapılan kazı çalışmaları Trapezoi-
dal Tonoz-7 ve Dış Tonoz-10 arasındaki bağlantının açılması ve tiyatronun batı cephesinden 
tiyatronun alt yapısına geçişin kesintisiz olarak yapılabilmesi amaçlanmıştır. İç Tonoz-10 
mekânının güney duvarında 90,28m. seviyesinde zemin dolgusu ve bu harçlı dolguya kısmen 
yapışık tuğla zemin kaplamaları tespit edilmiştir. 0,44m. genişliğe ve 0,26m. uzunluğa sahip 
oldukları tespit edilen tuğla döşemenin tiyatronun özgün kullanım aşamasında yapıldığı ih-
timali üzerinde durulmuştur. 06.11.2020 günü hedeflenen kazılar tamamlanmış olup İznik 
Roma Tiyatrosu 2020 kazı sezonu arazi çalışmaları sonlandırılmıştır. 

SERAMİK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan seramik ve küçük buluntular ile ilgili değerlendirme-
ler Doç. Dr. Aygün Ekin Meriç başkanlığında Arkeolog Ferhat Somuncu, Melisa Kömürcü 
ile arkeoloji öğrencileri Ulaş Çelik ve Şule Gürkan tarafından yapılmıştır. 

2019 Seramik Çalışmaları

Vomitorium-2, TT-5 Batı, Koridor-5, TT-5 Doğu, Koridor 4, C7 Doğu, D7, D8, D6, C6 ve 
C7 Batı sektörlerinde, 2019 kazı sezonunda ortaya çıkarılan seramik buluntuların çoğunluğunu 
amorf parçalar oluşturmaktadır. Bu sezonda ele geçirilen seramik sayısı toplam 45.436 adettir. 
Analizi yapılıp alınan seramik sayısı 5.274 adet iken alınmayan seramik sayısı da 40.162’dir. 
Daha iyi durumdaki 1.592 adet seramik numaralanarak fotoğraflanmış ve çizilmeye başlanmış-
tır. Günlük kullanım kaplarının yoğunlukta olduğu seramiklerin büyük çoğunluğu, Roma Dö-
nemine (%34) aittir. Daha sonra sırasıyla Bizans Dönemi (%26), Geç Bizans- Erken Osmanlı 
Dönemi (%19), Geç Roma Dönemi (%12), Geç Roma-Erken Bizans Dönemi (%6) ile Geç 
Helenistik-Erken Roma Dönemi (%3) seramikleri gelmektedir. 

Vomitorium-2 açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan toplam iki kasa se-
ramik vardır ve bu seramiklerin yoğunluğu Geç Roma Dönemine (M.S. 3. -4. yy.) aittir. Geç 
Roma Dönemine ait kandiller (Resim: 4), günlük kullanım kapları, amphoralar ve Afrika 
sigillataları ele geçirilmiştir. 

Trapezoidal Tonoz 5 (TT5) Batı açmasında yapılan kazı çalışmalarında analizi yapılan 
toplam yedi kasa seramik vardır ve bu seramikler arasında yoğunluk olarak, Bizans Dönemi 
(M.S. 5. -6. yy.) artmış gibi görünse de (%70), Geç Bizans-Erken Osmanlı Dönemi (M.S. 
12.-14. yy.) seramikleri de belli bir yoğunlukta (%13) ele geçirilmiştir. Özellikle Bizans Dö-
nemine ait kırmızı hamurlu ve beyaz hamurlu sırlı günlük kullanıp kapları, Osmanlı Döne-
mine ait kırmızı hamurlu sırlı seramikler, Milet İşi tabaklar, beyaz hamurlu mavi-beyaz üslup 
seramikler ve çini parçaları ele geçirilmiştir. TT5 Doğu açmasında yapılan kazı çalışmala-
rında ise; analizi yapılan toplam 15 kasa seramik vardır ve bu seramiklerin yoğunluğu, M.S. 
5. -6. yy. artmış gibi görünse de (%42), M.S. 12.-14. yy. seramikleri de belli bir yoğunlukta 
(%39) ele geçirilmiştir. Genel olarak ele geçirilen seramik yoğunluğu Geç Roma-Erken Bi-
zans Dönemidir. Seramikler içinde Afrika sigillatası, kandil, testi ve günlük kullanım kapları 
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yer almaktadır. Bizans Dönemine ait kırmızı hamurlu ve beyaz hamurlu sırlı günlük kullanıp 
kapları, Osmanlı Dönemine ait kırmızı hamurlu sırlı seramikler, Milet İşi1 tabaklar ve sgra-
fittolu tabaklar da ele geçirilmiştir. 

Koridor-5 Açması, TT-5 ve TT-6’yı birbirine bağlayan bir kazı çalışması olduğundan dolayı 
buradan gelen seramik yoğunluğu da Bizans Dönemine M.S. 5. -6. yy.a aittir. Gelen seramik 
yoğunluğunu da, fırın malzemesi, üçayak ve kırmızı hamurlu sırlı tabaklar oluşturmaktadır. 
TT-5 ve TT-4 mekânları arasındaki Koridor-4’ün kazısından gelen seramiklerin yoğunluğu 
Roma Dönemi M.S. 3. -4. yy.a aittir. Bu alandan gelen seramikler yerel üretim grubu ola-
rak adlandırdığımız mermer seramikler ele geçirilmiştir (Çizim: 2). Pontus Pompeiopolis’deki 
benzer örnekleri Kırım’da İskit Kral Sarayı’ndaki M.S. Geç 2.-Erken 3. yy.a tarihlenen yangın 
tabakasında tespit edilmiştir. Bu seramik grubu Marble Ware olarak tanımlanmıştır2. Bu alanda 
ayrıca Roma dönemine ait günlük kullanım kapları, amphoralar (Dressel 7-11), pişirme kapları 
ve testi parçaları da ele geçirilmiştir. 

C7 Doğu Açması’nda yapılan kazı çalışmalarında toplamda dört kasa seramik analizi ya-
pılmıştır. Genel olarak ele geçirilen seramik yoğunluğu Roma Dönemine aittir. Bu seramikle-
rin yoğunluğu (%50) M.S. 3. -4. yy. Roma Dönemidir. Ayrıca M.S. 4. -6. yy. Geç Roma Dö-
nemi (%26) seramikleri de gelmektedir. Bu alandan gelen seramikler birbirlerinin paraleli ve 
devamı niteliğindedir. Seramikler içinde mermer seramikler (marble ware), günlük kullanım 
tabakları, ESB sigillatası, pişirme kapları ve testiler vardır. Ayrıca Geç Roma Dönemi Foça 
sigillatası3, yerel üretim kandiller4 (Bruneau 4729) ve testiler de bulunmaktadır. 

D7 Açması’nda yapılan kazı çalışmalarında toplamda 11 kasa seramik analizi yapılmıştır. 
Seramiklerin yoğunluğu, M.S. 4. -6. yy. da artsa da (%43), M.S. 3. -4. yy. seramikleri de belli 
bir yoğunlukta (%42) ele geçirilmiştir. Bu karelerden gelen seramikler birbirlerinin paraleli 
ve devamı şeklindedir. Özellikle Geç Roma Dönemine ait kandilleri, günlük kullanım tabak-
ları, Filistin amphoraları5, Afrika sigillataları6, pişirme kapları ve testiler vardır. 

D8 Açması’nda yapılan kazı çalışmalarında ise; toplamda 14 kasa seramik analizi ya-
pılmıştır. Yoğunluk genel olarak Roma Döneminde (M.S. 2. -3. yy.) artmıştır (%81), yine 
de Geç Roma Dönemi (M.S. 3.-4. yy.) fazla gibi görünse de (%14), Geç Helenistik - Erken 
Roma Dönemine (M.Ö. Geç 1.-M.S. 1. yy.) ait seramikler de azımsanmayacak miktarda 
(%6) ele geçirilmiştir. Roma Dönemine ait seramikler içinde mermer seramikler (marble 

1  Özkul Fındık 2014, 87. 
2  Raevskıj 1970, 101–102, Pl. 2.3; Zhuravlev 1970, Pl. 2.3. 
3  Hayes 2008, Fig. 39, 1279 (P 25032).  
4  Bruneau 1965, 4729. 
5  Peacock ve Williams 1991, Class 49. 
6  Hayes 2008, Fig. 33, 1064 (P 35056), Form 61B. 
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ware), günlük kullanım tabakları, ESA7 ve ESB8 sigillataları, pişirme kapları ve testiler var-
dır. Ayrıca Geç Roma Dönemi Afrika sigillataları ile yerel üretim kandiller ve testiler de 
bulunmaktadır. Geç Helenistik-Erken Roma Dönemine ait seramiklerde ise basit firnisli ta-
baklar, gri-siyah tabaklar ve günlük kullanım seramikleri ele geçirilmiştir. 

D6 Açması’nda yapılan kazı çalışmalarında toplamda beş kasa seramik analizi yapılmış-
tır. Genel olarak yoğunluk Roma Dönemidir. Genel olarak yoğunluğu M.S. 2.-3. yy. oluştur-
makta (%94), yine de M.S. 3.-4. yy. Geç Roma Dönemi seramiği (%6) varlığını sürdürmek-
tedir. Roma Dönemi seramikleri içinde mermer seramikler (marble ware), günlük kullanım 
tabakları, ESB sigillatası, pişirme kapları ve testiler vardır. Ayrıca Geç Roma Dönemi Afrika 
sigillataları, yerel üretim kandiller ve testiler de bulunmaktadır. 

C6 Açması’nda yapılan kazı çalışmalarında toplamda yedi kasa seramik analizi yapıl-
mıştır. Seramiklerin yoğunluğu, Geç Roma Dönemi M.S. 3. -4. yy. da artmıştır (%27), Roma 
Dönemi M.S. 2.-3. yy. seramikleri de belli bir yoğunlukta (%26) devam etmiş, Geç Roma-Er-
ken Bizans M.S. 4.-6. yy. (%20) seramikleri de ele geçirilmiştir. Seramikler içinde Geç Roma 
Dönemi Afrika sigillataları, yerel üretim kandiller, amphoralar ve günlük kullanım kapları, 
Roma Dönemi mermer seramikler (marble ware) ve ESB-ESC sigillataları vardır. 

Yıkılmış bir seramik fırını üzerinde İznik Çini Fırınları Kazısı ekip üyelerinin gerçek-
leştirmiş olduğu kazılar sonucunda ele geçirilen seramiklerin çoğunluğu (%28) Bizans ve 
Osmanlı Dönemine (M.S. 12.-15. yy.) aittir. Osmanlı Dönemi kırmızı hamurlu tek renk sırlı 
yemek takımı ile beraber birçok fırın malzemesi, üçayaklar, semer ve cüruf parçaları da bu-
radan çıkarılan diğer seramikleri oluşturmaktadır. 

C7 Batı Açması’nda yapılan kazı çalışmalarında toplamda dört kasa seramik analizi ya-
pılmıştır. Bu seramiklerin yoğunluğu Roma Dönemi M.S. 2.-3. yy.a (%66) aittir. Ayrıca M.S. 
3.-4. yy. Geç Roma Dönemi (%34) seramikleri de gelmektedir. Genel olarak ele geçirilen 
seramik yoğunluğu Roma Dönemidir. Seramikler içinde mermer seramikler (marble ware), 
günlük kullanım tabakları, ESC sigillatası9, pişirme kapları ve testiler vardır. Ayrıca Geç 
Roma Dönemi Afrika sigillataları, yerel üretim kandiller ve testiler de bulunmaktadır. 

2020 Seramik Çalışmaları

2020 yılı çalışma sezonunda; C6/7 Batı, C8, C9, D9, Fırın 4 kalıntısı temizlik çalışması, 
İT-10 ve taş altı temizliği yapılan alanlar; D8, D11/12, L18, O18 ve P20 sektörlerinde ortaya çı-
karılan seramikler hakkındaki ilk inceleme sonuçları bu raporda değerlendirilmiştir. 2020 kazı 
sezonunda ortaya çıkarılan seramik buluntuların çoğunluğunu amorf parçalar oluşturmaktadır. 

2020 yılı kazı çalışmalarında elen geçirilen seramik sayısı toplam 59.023 adettir. Analizi 

7  Hayes 2008, Fig. 2. 18-19. 
8  Atlante II, Tav XV, Fig. 8, F75. 
9  Hayes 2008, Fig. 25, 794. 
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yapılıp alınan seramik sayısı 7.136 adet iken alınmayan seramik sayısı da 51.887’dir. Daha 
iyi durumdaki 2.046 adet seramik numaralanarak fotoğraflanmış ve çizilmeye başlanmıştır. 
Bu sezonda ele geçirilen seramiklerin büyük çoğunluğu, Roma Dönemine (%52) aittir. Daha 
sonra sırasıyla Geç Roma Dönemi (%20), Geç Helenistik-Erken Roma Dönemi (%18), Geç 
Roma Erken Bizans Dönemi (%10) seramikleri gelmektedir. 

KÜÇÜK BULUNTU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

İznik Roma Tiyatrosu’nda 2019 yılında ortaya çıkarılan küçük buluntular, Doç. Dr. Aygün 
Ekin Meriç başkanlığında arkeologlar Dilara Çamlıca, Melisa Kömürcü, Ferhat Somuncu ile 
arkeoloji öğrencisi Nagehan Nur Telek tarafından değerlendirilmiştir. Çalışmalar; arazide 
yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen küçük buluntuların kaydının yapılması, fotoğraf-
lanması ve depoda düzenlenmesi, temizlenen sikkelerin tasnif edilmesi, fotoğraflanması ve 
dijital ortamda tanım defterlerinin hazırlanması, numara verilen amorf seramiklerin fotoğraf-
larının çekilmesi şeklinde sürdürülmüştür. 

Sikkeler

2019 yılı kazı çalışmalarında toplam 163 adet sikke ele geçirilmiştir. Temizlenebilen sik-
ke sayısı ise toplamda 58 adettir. Bu sikkelerin 20 adedi 2016 yılına, 1 adedi 2017 yılına, 12 
adedi 2018 yılına, 25 adedi 2019 yılına aittir. 2018 yılında yapılan çalışmalarda ele geçirilen 
sikkelerin temizliğine de devam edilmiş ve bu sikkeler 2019 yılı çalışmalarında tasnif edil-
meye devam edilmiştir. 2016-2018 yıllarına ait açmalardan çıkan sikkelerin sadece 6 adedi 
net olarakM.S. 4. yy.a tarihlenmiştir. 2019 yılına ait sikkeler ise; Vomitorium-2 Açması’ndan 
4 adet, C6 Açması’ndan 1 adet, TT-5 Batı Açması’ndan 1 adet, D8 Açması’ndan 7 adet, D7 
Açması’ndan 5 adet, F6 Açması’ndan 1 adet, D6 Açması’ndan 5 adet, yazıt arasından 1 adet 
sikke tasnif edilmiştir. Bu sikkelerin 3 adedi Bizans, 10 adedi Roma, 11 adedi net olarakM.S. 
3. -4. yy.a tarihlendirilmiştir. Bir adedi ise oldukça yoğun korozyondan dolayı okunama-
mıştır. 2019 yılında sikkeler ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda yoğunluklu olarakM.S. 
3. -4. yy.a ait oldukları belirlenmiştir. Daha önceki sezonlarda yapılan çalışmalar ile benzer 
sonuçlar elde edilmiştir. Tüm sikkelerin temizlenmesine imkânlar ve koşullar el vermediği 
için kesin yargılara varmak doğru olmamakla birlikte tiyatronun bu dönemlerde de yoğun 
olarak kullanım gördüğünü sonuçlara bakarak söylemek mümkündür. 

2020 yılı kazı çalışmalarda toplam 279 adet sikke ele geçirilmiştir. Sikkelerdeki yoğun ko-
rozyon ve kondisyonlarının oldukça kötü olması çalışmaları zorlaştırmıştır. Ele geçirilen sikkeler 
üzerinde yapılan araştırmalar sonucu okunacak durumda olanlar, Roma Döneminin Constantine 
I (M.S. 320-348) ve Constantius (M.S. 347-355) dönemlerine denk gelmektedir. Okunmuş olan 
sikkeler, D9 plankaresindeki Roma Dönemi kırmızı astarlı seramikler, Bruneau kandil, ESC yerel 
üretimli kaseler, Dressel 24 amphoraları10 ve Filistin amphoralarının tarihleri ile paraleldir. 

10  Meriç 2002, 47, K573; Lattara 1993, 70, A-Ori Dr 24. 
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Cam Buluntular

Sikkelerin yanı sıra, 2019 yılında toplamda 13 adet cam parça ele geçirilmiş, hepsine bu-
luntu numarası verilerek ve fotoğraflandırılarak dosyalanmıştır. Çoğunluğu amorf nitelikteki 
buluntu oluşturmaktadır. Bunlar yoğunluklu olarak kaide parçaları, dip parçaları, ağız parçası, 
bilezik parçası gibi amorf nitelikli buluntulardır. Bunlarda tüm olan ve nitelikli olan bir parça 
envanterlik eser olarak seçilmiş, müzeye teslim edilmek üzere listeye alınmıştır. Diğer küçük 
buluntular arasında, beş adet işlenmiş kemik ele geçmiş ve bunların ikisi iğne veya saç iğnesi 
olarak belirlenmiş, 1 adedi muhtemel bir kaşık, 1 makara ve 1 obje ele geçirilmiştir. Ayrıca, 1 
adedi figürin başı, 1 adedi yontu parçası ve 2 adedi ise döşeme parçası olmak üzere toplam dört 
adet mermer obje ele geçirilmişti. 2019 kazılarında toplamda 59 adet bronz obje ele geçiril-
miş ve hepsine buluntu numarası verilerek belgelenmiştir. Ele geçirilen bronz parçalar yoğun 
korozyonlu ve birçoğu eksik, kırık parçalardan oluştuğu için amorf niteliktedir. 21 adet bronz 
temizlenmiştir. Bunlarda tüm olan ve nitelikli olan beş parça envanterlik eser olarak seçilmiş, 
müzeye teslim edilmek üzere listeye alınmıştır. 

2020 yılı kazı sezonu içerisinde toplamda 32 adet cam eserler ele geçirilmiş ve hepsine 
buluntu numarası verilerek Cam Objeler başlığı adı atılda excel listesi oluşturulmuş, aynı 
zamanda fotoğraflandırılarak dosyalanmıştır. Araziden gelen cam eserler pamuk içerisinde 
muhafaza edilerek kazı evine getirilerek belgelenmesi ve fotoğraflaması yapılmaktadır. Cam 
buluntular oldukça hassas eserler olduğu için temizliği yalnızca hafif dokunuşlarla yapılmak-
tadır. Gelen eserlerin çoğunluğunu amorf nitelikteki buluntular oluşturmaktadır. Bunlar yo-
ğunluklu olarak; kaide parçaları, dip parçaları, ağız parçası, tek kulplu sürahi, minyatür şişe 
ve kulp parçası gibi buluntulardır. 2020 yılı kazı çalışmalarından ele geçirilen cam bulun-
tular, genellikle M.S. 1. yy. ile M.S. 4. yy. tarih aralığındadır. Plankarelerden ele geçirilmiş 
pişmiş toprak terra sigillata (ESB, ESC), amphora (Dressel 24 amphorası) ve kandil (Bru-
neau 4729) gibi tarihleyici buluntularla paraleldir. İçerisinden tüm olan ve nitelikli olarak de-
ğerlendirilebilecek envanterlik eser seçilmemiştir. Seramik kasalarından ele geçirilmiş olan 
73 adet cam poşeti excel dosyasına sistematik ve kronolojik bir sıra ile girilmiş ve depoya 
yerleştirilmiştir. 

Kemik Objeler

2020 yılında toplam 71 adet işlenmiş kemik ele geçirilmiş ve hepsine buluntu numarası 
verilerek Kemik Objeler başlığı adı altında excel listesi oluşturulmuş aynı zamanda fotoğraf-
landırılarak dosyalanmıştır. Bunlar; çoğunlukla saç iğnesi, kaşık sapı, iğne, kaşık, saç iğnesi, 
kulak kaşığı/ligula ve şerit gibi buluntulardır. Araziden gelen kemik buluntular organik ve 
hassas eserler olduğu için pamuk içerisinde steril bir şekilde belgelenip fotoğraflanmış ve 
kazı deposunda saklanmaktadır. Kemik buluntuların içerisinde tüm olan ve nitelikli olarak 
değerlendirilebilecek envanterlik eser seçilmemiştir. 

Seramik kasalarından ele geçirilmiş olan 82 adet hayvan kemiği poşeti ve 78 adet iş-
lenmiş kemik artığı poşeti, excel dosyasına sistematik ve kronolojik bir sıra ile girilmiş ve 
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depoya yerleştirilmiştir. Ele geçirilen kemik buluntular, genellikle M.S. 1.-5. yüzyıl tarih ara-
lığındadır. Plankarelerden ele geçirilmiş pişmiş toprak terra sigillata, amphora ve kandil gibi 
tarihleyici buluntularla karşılaştırıldığında da 2020 yılında kazısı yapılmış plankarelerden ele 
geçirilen kemik buluntuların bu tarihlere tekabül ettiği anlaşılmıştır. 

Metal Objeler

2019 kazılarında toplamda 59 adet bronz obje ele geçirilmiş ve hepsine buluntu numarası 
verilerek belgelenmiştir. Ele geçirilen bronz parçalar yoğun korozyonlu ve birçoğu eksik, 
kırık parçalardan oluştuğu için amorf niteliktedir. 21 adet bronz temizlenmiştir. Bunlarda tüm 
olan ve nitelikli olan beş parça envanterlik eser olarak seçilmiş, müzeye teslim edilmek üzere 
listeye alınmıştır (Resim: 5). 

2020 kazı çalışmalarında toplamda 61 adet metal obje ele geçirilmiş ve hepsine buluntu 
numarası verilerek belgelenmiştir. Ele geçirilen bronz parçalar yoğun korozyonlu ve birçoğu 
eksik, kırık parçalardan oluştuğu için amorf niteliktedir. Bunlar çoğunlukla, kemer tokası/
kanca, yüzük, çivi/kilit dili, kırık obje, çubuk, menteşe, halka, kenet parçası, şerit parçası, 
zincir, kolye ucu, plaka parçası, askı kilit ve anahtar gibi buluntulardır. Ele geçirilen metal 
buluntular, genellikle M.S. 4. yy. ile M.S. 11. yy. tarih aralığındadır. Plankarelerden ele ge-
çirilmiş pişmiş toprak terra sigillata (ESC), amphora (Filistin amphorası) ve kandil (Bizans 
kandili) gibi tarihleyici buluntularla karşılaştırıldığında da 2020 yılında kazısı yapılmış plan-
karelerden ele geçirilen metal eserlerin bu tarihlere karşılık geldiği anlaşılmıştır. 

2020 yılı içerisinde kazısı yapılmış C6-7 Batı, C8, C9, D11-12, D9, D9 taş altı temizliği, 
Fırın 4 kalıntısı temizlik çalışması ve İç Tonoz 10 plankarelerinden ele geçirilen 94 adet 
seramik kasasının içerisinden 59.023 adet seramik parçası yıkanarak, tarihlendirilebilecek 
ve form veren parçalar detaylı bir şekilde yıkanmak üzere ayrılmıştır. Detaylı yıkanan sera-
miklerin analizleri yapılarak, içerisinden 2.046 adedi numaralandırılmıştır. Numaralandırıl-
mış 2.046 eserin 4.953 poz çekilmiş ve excel dosyalarına girilmiştir, sistematik bir şekilde 
depoya yerleştirilmiştir. 

KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

2019 yılı İznik Roma Tiyatrosu kazısı, küçük eser restorasyon ve konservasyon çalışma-
ları, Arkeolog/Konservatör Tuğçe Güçlü tarafından yürütülmüştür. sikkeler ve metal eserler-
de görülen korozyonları yüzeyden uzaklaştırıp stabil hale getirmek, pişmiş toprak eserlerin 
temizliklerinin yapılıp tamamlanabilecek olanları tamamlamak, ele geçirilen kemik ve cam 
objelerin temizliklerini yapıp koruma altına alınması amacı ile gerçekleştirilmiştir. 

2019 kazı sezonuna ait 25 adet sikke, 2018 kazı sezonundan 12 adet sikke, 2017 kazı sezo-
nundan 1 adet sikke, 2016 kazı sezonundan 20 adet sikke, toplamda 58 adet sikke konservasyon 
işleminden geçmiştir. Sikkelerin hepsinin materyali bronzdur. Ayrıca, 2019 kazı sezonundan 
19 adet, 2018 kazı sezonundan 5 adet, 2017 kazı sezonundan 19 adet, 2016 kazı sezonun-
dan 11 adet, toplamda 54 adet metal obje konservasyon işleminden geçmiştir. Metal objelerin 
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çoğunluğunun materyali bronz olup, bir adet altın kolye ucu ve iki adet kurşun obje vardır. 

2019 kazı süresince ve geçmiş kazı yıllarında çıkan sikkeler ve metal eserler mikroskop 
altında incelenip görülen korozyonları yüzeyden uzaklaştırıp stabil hale getirmek amacıyla 
temizlikleri yapılmıştır. Mekanik temizlik için çeşitli bisturi uçları, bambu çubuk, fırçalar ve 
dişçi motoru kullanılmıştır. Kimyasal temizlik gereği görülen sikkelerin ve metal eserlerin 
kimyasal temizliklerin de genellikle %50 saf su-alkol karışımı kullanılmıştır. Nadir olarak 
yoğun korozyon olan eserlerde %5 oranında E. D. T. A (etilen dimine tetraasetik asit) + saf 
su ve korozyonun devam ettiği görülen sikkelerde stabilizasyon için %3 oranında BTA (ben-
zotriazol + ethanol) kimyasalı kullanılmıştır. Temizlikleri biten eserlere son olarak hava ile 
temasının kesilmesi için %3 oranında paraloid B72 uygulanmıştır. 

2019 yılında ele geçirilen seramik eserlerin mekanik temizlikleri yapılmıştır. Pişmiş top-
rak eserlerde bulunan toprak ve kalker tabakası saf su, bambu çubuk ve pamuk yardımı ile 
temizlenmiştir. Temizleme işleminden sonra birleşen parçalar kendi aralarında ayrılıp numa-
ralandırıldıktan sonra parçaların birleştirme işlemi yapılmıştır (Resim: 6). 2019 yılında ve 
geçmiş yıllardaki arazi çalışmaları esnasında ele geçirilen kemik eserlerin mekanik temiz-
likleri bambu çubuk, pamuk ve saf su ile yapılmıştır. Kemik eserlerde koruma amaçlı %3 
oranında paraloid B 72 uygulanmıştır. Üç adet kemik obje konservasyonu yapılmıştır. 2019 
yılında ele geçirilen cam eserlerin mekanik temizlikleri de, bambu çubuk, pamuk ve saf su 
ile yapılmıştır. Cam eserlerde koruma amaçlı %3 oranında paraloid B 72 uygulanmıştır. Üç 
adet cam obje (2 kırık, 1 adet tam bilezik) konservasyonu yapılmıştır. 

ANTROPOLOJİ ÇALIŞMALARI

2019 yılı İznik Roma Tiyatrosu kazısı antropoloji çalışmaları, Antropolog Ruken Zeynep 
Köse tarafından gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar, 2012-2015 ve 2019 yıllarında ele geçirilen 
kemik kalıntıları, öncelikle insan ve hayvan kemiği olarak ayırt edilip metoduna uygun ola-
rak temizlenerek başlamıştır. Ayrıca çıkan insan kemikleri listelenerek dijital ortama aktarıl-
mıştır. Bu çalışmada öncelikle cinsiyet belirlenmesi için cranium (kafatası), mandibula (alt 
çene) ve pelvis (leğen kemiği) kemikleri incelenerek tespit edilmiştir. Daha sonra bireylerin 
yaşları saptanmıştır. Yaş için costae (kaburgaların) sternal uçları, symphysis pubis, ilium, diş 
gelişimi ve cranila süturun kapanma aşamalarına bakılmıştır. 2012-2015 ve 2019 yılına ait 
20 birey ele alınarak yaş, cinsiyet, diş ve kemik sağlığı üzerine incelenerek tablolarda yer 
verilmiştir. Bireylerin kemik kalıntıları içerisinde kalan seramik parçalarından Geç Bizans 
Dönemine ait olduğu gözlemlenmiştir. 

Dişler iskeletin en önemli ve en iyi korunan kısmıdır. Dişlerde görülen genetik varyas-
yonlar uzaklık-yakınlık açısından önemli olduğu gibi toplumsal olarak ağız sağlığı, beslenme 
örüntüleri, yaşam biçimleri, sosyo-ekonomik, stresten kaynaklanan rahatsızlıkları ve diş sür-
melerinden yaş tayini gibi eski toplumları aydınlatabilmek açısından önemli bir materyaldir. 
İznik Roma Tiyatrosu’nda ele geçirilen 20 bireyin dişlerinde gözlemlenen diş taşı ve diş 
aşınmasının diğer bulgulara göre daha fazla olduğu anlaşılmıştır (Resim: 7). Hypoplasia, 
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kötü ve beslenme yetersizliği, stres gibi sorunlardan meydana gelen dişte oluşan çizgi veya 
çukurluklardır. Apse ve enfeksiyon ile kök içine yayılarak kökteki dokuları etkileyerek kemi-
ğe yayılım göstermektedir. Genetik varyasyon olarak carabelli born ve mandibula (alt çene) 
karakteristik olduğu gözlemlenmiştir. Diş aşınmasının besinlerin yapısı ve çiğneme hareke-
tinden meydana geldiği, diş taşının ise ağız sağlığına dikkat edilmemesinden ve bakterilerden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Kazılarda ortaya çıkarılan iskelet kalıntılarının, sağlık, travma, eklem ve enfeksiyon açı-
sından incelenmesi, geçmişteki toplulukların yaşam standartları hakkında önemli veriler ak-
tarmaktadır. 2019 yılında yapılan çalışmalarda, 20 bireyin iskelet kalıntıları antropolojik pers-
pektiften gözlemlenmiştir. Kırıklar iyileşmiş kaynamış eski kırık şeklinde uzun kemiklerde ve 
kafataslarında gözlemlenmiştir. Kafatası kırıkları genellikle Koridor-4 açmasında çıkan birey-
lerde gözlemlenmiştir. Osteoartrit ve işten kaynaklı aşınma sıklığı en fazla görülen sorunlardır. 
Bu sorunların yapılan iş, hareket vb. olaylardan kaynaklandığı düşünülmektedir. Periostitis, ke-
mik zarı iltihabından oluşmaktadır. Bunlar burkulma, yırtılma vb. sebeplerden olabilmektedir. 
Travmalar ise, genel olarak kafatasına alınan darbe veya çarpma etkisiyle oluşmaktadır. Porotic 
hyperostosis ve cribra orbitalia anemi çeşitlerinden olan sağlık problemi demir eksikliğinden 
kaynaklanmaktadır. Osteom ise bireyin kafatasında gözlemlenmiş iyi huylu kemik tümörü kay-
naklanan problemlerden bir tanesidir. 

İznik Roma Tiyatrosu’nda çıkarılan Geç Bizans Dönemine ait olabileceği gözlenen 20 
bireyin cinsiyet, yaş, sağlık, beslenme açısından antropolojik perspektiften değerlendirilmiştir. 
Ayrıca genetik varyasyon gözlemlenmiştir. İskelet kalıntılarının çoğu tahrip ve postmortem 
(ölüm sonrası) izler yoğunluktadır. Bireylerde osteoartrit ve işten kaynaklı deformasyonlar yo-
ğunlukta olup, dişlerde ise aşınma ve diş taşı yoğunluktadır. Yapılan işlerin ağır ve beslenme 
örüntülerinin etkisi gözlemlenmiştir. Çalışmalarda bireyler ayrı şekilde paketlenip, etiketlendi-
rilerek depoya kaldırılmıştır. 

MİMARİ BELGELEME VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

İznik Roma Tiyatrosu’nda 2019 yılında yapılan mimari çalışmalar Mimar Doç. Dr. Ali 
Kazım Öz başkanlığında, Uzman Arkeolog Nihal Kardoruk ile arkeoloji öğrencileri, Burak 
Doğru ve Doruk Bayrak tarafından yürütülmüştür. Çalışmalar mimari rölöve, buluntu çizimi 
ve küçük mimari parçaların incelenmesi şeklinde sürdürülmüştür. Mimari blokların çalışma 
yapılan alanlarda yıkılma yönlerini ve in-situ  durumlarını anlamak adına plan rölöve çizim-
leri yapılmıştır. 1/50 ölçekte manuel olarak yapılan çizimler taranarak autocad programı ile 
ana plan üzerine aktarılmıştır. 2019 yılı kazı sezonunda toplamda beş adet plankarenin (D 6, 
7, 8 ve C 6, 7) plan rölövesi yapılmıştır. 

2018 yılında buluntu numarası verilen blokların çizimleri de dâhil olmak üzere 2019 kazı 
sezonunda toplam 34 adet bloğun arazide manuel çizimleri yapılmış ve bunlar dijital ortamda 
listelenmiştir. Buluntu numarası verilerek fotoğraflanan bazı mimari blokların yerinde çi-
zimleri yapılmıştır. Çizimlerde amorf parçalar dışında işlevi bilinen parçaların profil ve kesit 
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çizimleri yapılmıştır. 1/10 ölçekte yapılan profil çizimleri dışında tarihleme için önemli olan 
kesit çizimleri, detayı daha iyi alabilmek adına 1/2 ölçekte çizilmiştir. Arazide yapılan bütün 
bu çizimler autocad programı ile dijital ortama aktarılmıştır (Çizim: 3). 

Kazı çalışmaları sırasında mimari bloklardan kopmuş ya da kırılmış olan küçük parçalar 
kazı sezonu boyunca seramik kasalarına uygulanan aynı sistemle kasalarda toplanmıştır. Ti-
yatroya ait bezemeli parçaların tamamı surların yapımında ya da geç dönem yapılarında kul-
lanılmak üzere tıraşlanmasından dolayı yapılan çalışmanın tiyatro bezeme stilinin ortaya çı-
kartılmasında büyük önem arz etmektedir. Kasalarda toplanan bütünlerden kopmuş bu küçük 
parçaların sayımları yapılmış ve aralarından bezeme konusunda bilgi verecek ya da restoras-
yon aşamasında bütünleme için kullanılacak parçalar ayrılarak, buluntu numarası verilmiş 
ve dijital ortamda listelenmiştir. 2019 yılı çalışma sezonu içerisinde 11 kasada toplam 210 
küçük eser incelenmiş ve bunlardan 35 adedi restorasyon ve bilimsel çalışma için ayrılmıştır. 

Restorasyon ve Çevre Düzenleme Projesi

İznik Roma Tiyatrosu, “İznik Sur İçi Koruma Amaçlı İmar Planı” kapsamında, 1. derece 
arkeolojik ve kentsel sit alanında, 1. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak 
tescil edilmiştir. İznik Roma Tiyatrosu Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projesi, 2018 yı-
lında Bursa Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Kuleli Mimarlık A. Ş. tarafından hazırlanmış-
tır11. Uygulama projesi de hazırlanmış olan projenin amacı, öncelikle tiyatronun sağlamlaş-
tırılması, mevcudun korunması ve en az müdahaleyle restorasyonu tamamlanarak, İznik için 
önemli bir cazibe merkezi haline getirilmesidir. Projenin ilk aşaması olan rölöve projesinde, 
yapının arkeolojik ve mimari özelliklerinin yanı sıra yapı üzerindeki bozulmalar ve tahribat-
lar beş ana başlık altında tespit edilmiştir. Bunlar; yapısal bozulmalar, malzeme hasarları, 
uyumsuz müdahaleler, yıkılan yerler ve biyolojik zararlılar olmak üzere gruplara ayrılmıştır. 

Yapısal bozulmalar kendi içinde; strüktürel ve kılcal çatlaklar, yatay ve düşey ayrılmalar, 
yerden ve üstten gelen rutubete ilişkin tespitler yapılmıştır. Malzeme hasarları ise; taş, tuğla, 
metal malzemeler ile sıva ve duvar resimleri üzerindeki yüzeysel kayıplar, ayrılmalar, leke-
lenme, tuzlanma ve korozyon olarak belirlenmiştir. Ayrıca, koruma işlevi olmayan onarımlar, 
graffiti, boya ve niteliksiz eklentiler gibi işlemler, uyumsuz müdahaleler kapsamında değer-
lendirilmiştir. Yıkılan yerler kapsamında, aslında caveanın batısında yer alan kiliseye ve üst 
caveaya ait bloklardan söz edilmektedir. Biyolojik zararlılar olarak, genellikle yosunlaşma 
ve ot gelişimi gibi bitkisel tahribata yönelik tespitler yapılmıştır. 

İznik Roma Tiyatrosu restorasyon projesi kapsamında, nitelikleri ve kapsamı malzeme 
analizlerinin yapılmasından sonra netleştirilecek olan çeşitli koruma müdahaleleri öneril-
mektedir. Restorasyon projesinde cavea ile ilgili bazı sağlıklaştırma müdahaleleri, ıma ca-
vea bölümünde bulunan oturma birimleri ve diazomaya bağlanan merdivenler restitüsyon 

11  İznik Müze Müdürlüğü ve Kazı Başkanlığı’nın görüşleri doğrultusunda hazırlanan proje, Bursa Bölge Koruma 
Kurulunun 15.01.2020 tarih ve 9337 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
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projesine işlenmiştir. Caveanın oturma birimlerinin alt kısımlarında, restitüsyon projesine 
uygun olarak, yerinde yapılacak araştırmalarla da uygulama sırasında netleştirilecek blokaj 
altyapıda sağlıklaştırma ve tamamlama yapılacaktır. Caveanın üzerindeki oturma birimleri 
ve merdivenlerin yapının orijinal durumuna referans vermesi amacıyla, belirlenen alanlarda 
imitasyon taş kaplama ile tamamlanması önerilmektedir. 

Caveanın yıkılan moloz taş malzemeli altyapı bölümlerinde capping (dondurma) işlemi 
yapılacaktır. Kitlesel kayıplar ve kopmalara yönelik olarak tercih edilen capping yöntemi, 
bitki oluşumunun ve toprak birikintilerinin temizlenmesinden sonra uygulanacaktır. Ayrıca, 
tiyatronun taş duvarlarında, katmanlaşarak ayrılan taş yüzeylerinde taşa zarar vermeyecek 
nitelikte, konservatörlerin önereceği yöntemler (Örneğin; akrilik emülsiyon enjeksiyonu) 
kullanılarak, ayrılmaların engellenmesi gerekmektedir. Yıkılan ve kazılması gereken yerle-
re yönelik müdahaleler bağlamında, kazılar sırasında açığa çıkan yerinden ayrılmış mimari 
blokların envanteri tamamlanarak, istenen öğeler yerinde korunacak ve diğerleri ise taş ser-
gisine taşınacaktır. Ayrıca özgün döşemeye ve kültür katmanlarına zarar vermeyecek şekilde 
yüzeydeki dolgu toprağı ve moloz atıklar temizlenecektir. 

Ayrıca, tiyatronun özgün işlevine uygun bir şekilde yeniden kullanılması kapsamında, 
geçici sahne, ziyaretçi kontrol üniteleri, gezi güzergahı ve seyir terasları inşa edilecektir (Re-
sim: 8). Bunlar raporda belirtildiği yöntemle ahşap konstrüksiyonlu, sökülebilir nitelikte ve 
orijinal zemine hiçbir müdahale gerektirmeyecek şekilde yapılacaktır. Gezi güzergâhı, çalı-
şanların ve ziyaretçilerin kontrollü ve güvenli bir şekilde dolaşabilmesi ve bazı noktalarda 
seyir terası oluşturacak şekilde düzenlenmiştir. İznik Roma Tiyatrosu’nun çeşitli etkinlikler 
için kullanılması önerilmekle birlikte, caveanın yoğun yük almasının yapıyı strüktürel olarak 
zorlayacağı görüşü oluştuğundan, etkinliklerin orkhestra alanına yerleştirilecek seyyar san-
dalye ve platformlarla düzenlenmesi önerilmektedir. Tiyatronun giriş bölümüne veya tiyatro 
yakınında tahsis edilen bir alanda, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik güvenlik, bilet satış 
ünitesi, hediyelik eşya satış mağazası, bilgilendirme, kafeterya ve tuvalet birimleri yer ala-
caktır. Restorasyon projesi kapsamında oluşturulacak gezi güzergahlarının başlangıç ve bitiş 
hatları, bu yapıda birleştirilecektir. Gezi güzergahlarına sadece Roma Dönemi yapıları değil, 
Bizans ve Osmanlı Dönemine ait eklentiler ve seramik fırınları da dahil edilerek, sadece 
yapının değil İznik kentinin de çok katmanlı niteliği vurgulanmış olacaktır. Bu uygulama 
İznik›in UNESCO Dünya Mirası adaylığı sürecine de katkı sağlayacaktır. 

Sonuç olarak, yapı geneli için müdahaleleri; koruma, sağlamlaştırma ve sunum amaçlı 
tamamlamayla sınırlı tutup tiyatroyu belirli bir yürüme yolu üzerinden gezilebilecek şekilde 
müzeleştirme kararı alınmıştır. Sit alanına ek yapı yapmak yerine, orkestranın geçici olarak, 
sadece etkinlik günlerinde hem oturma alanı, hem de sahne olarak kullanılması, bütüncül 
koruma yaklaşımına uygundur. Tiyatroyu, İznik bütününün UNESCO listesi adaylığını des-
tekler şekilde, çok katmanlı bir alan olarak koruma amacının yanı sıra çağdaş gösteriler için 
kullanma önerisiyle bütünleşik bir alan yönetimi modeli tasarlanmıştır. 



203

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Lazer Tarama

Arkeolojik kalıntıların gün yüzüne çıkarılmasının ardından belgeleme çalışmaları yapıl-
maktadır. Eserin ya da mimari kalıntıların çizimleri belgeleme aşamasındaki en önemli işlerden 
biridir. Kalıntıların çiziminde kullanılan yöntemlerden biri 1960’lı yıllarda ilk araştırmalarının 
yapılmaya başlandığı Lazer tarama yöntemidir. Belgeleme aşamasında ileri teknoloji uygula-
malarından biri olan yersel lazer tarama işlemi; objelerin doğrudan, hassas ve otomatik olarak 
üç boyutlu koordinatlarının elde edilmesini sağlayan bir teknoloji yöntemidir. Bu yöntem, ar-
keolojik kalıntının rölövesinin alınması sürecinde, ileri belgeleme teknikleri sayesinde kay-
nakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlar. Kalıntıların belgelenmesinde ve rölöve çizim-
lerinin yapılmasında yersel lazer tarama sistemlerinin yanında sayısal fotogrametri yöntemi de 
kullanılmaktadır12. Sayısal fotogrametri uygulaması ise yakın ve uzak mesafelerden 3B çizim-
lerin yapılmasını sağlayan yöntemdir. 

İznik Roma Tiyatrosu kazı alanı belgeleme çalışması sayısal fotogrametri yöntemi ve 
yersel lazer tarama yöntemi kullanılmıştır. Sayısal fotogrametrik yöntem için insansız hava 
aracı ile dik ve oblik olmak üzere toplam 952 fotoğraf çekilmiştir. Çekilen fotoğrafların yer-
sel lazer tarama cihazıyla toplanmış nokta bulutuyla dengelenmesi yapılmıştır. Yapının öl-
çüm ve görsel belgelemeleri için leica RTC360 3 boyutlu (3D) lazer tarayıcı kullanılmıştır. 
Lazer ışını gidiş geliş zamanı ilkesine göre çalışan cihaz normal ışık ve yansıtma şartları 
altında 100 metre mesafede 1.5mm. hassasiyete sahip ve 0.5–120m. arasında ölçüm yapa-
bilmektedir. Sonuç ürün olarak yüksek çözünürlükte çizim altlığı orthophotolar üretilmiştir. 
Üretilen orthophotolar üzerinden alanın plan rölövesi yapılmıştır (Çizim: 4). 

Taş ve Duvar Temizliği

Tarihi yapıların zaman içerisinde çevre şartlarından etkilenmesinden dolayı bu tür yapı-
larda oluşan yıpranmalar ve bozulmalar restorasyon uygulamaları ile giderilmektedir. Taşın 
ya da yapının korunması da bu durumda önemlidir. Taş koruma; teşhis, temizleme, sağlam-
laştırma, kopan parçaların yapıştırılması, su iticilerin ve yüzey koruyucuların kullanılması ile 
kozmetik ve plastik onarımlardan meydana gelen bir araştırma ve uygulama bütünüdür. Söz 
konusu yapıların korunması amacıyla özgün malzeme karakteristiklerinin analizi ve uygun 
onarım tekniklerinin belirlenmesinde göz önüne alınacak kriterler, koruma uygulamalarında 
ön koşul olarak kabul edilmektedir. Korumanın en önemli adımlarından biri teşhis sonrasında 
yapılacak olan temizlik çalışmasıdır. 

Antik döneme tanıklık eden bilinçli veya bilinçsiz tahribat sonucu ya da doğal etkenler 
nedeniyle zarar gören taşların ya da yapıların temizliği belirli yöntemlerle yapılmaktadır. Ta-
mamen zararsız ve mükemmel sonuç veren temizlik yöntemi yoktur. Bu nedenle teşhis sonu-
cu yapıya ya da taşa en az zarar verecek yöntemin seçilmesi büyük önem arz etmektedir. Taş 
eserlerin ya da mimari yapıların dış cephelerinin temizlenmesinde mekanik temizlik, suyla 

12 Duran vd. 2017, 21. 
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temizleme, lazerle temizleme, kimyasal temizlik, biyolojik temizlik, kontrollü kumlama gibi 
birçok yöntem kullanılmaktadır. 

Mekanik Temizlik; bisturi, saf su, pamuk gibi malzemeler ile yapılan temizliktir. Ayrıca, 
kumlama veya mikro kumlama tekniği de mekanik temizlik içerisinde değerlendirilmektedir. 
Taş temizlemede sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri olan mikro kumlama tekniği kum dı-
şında oksit ya da cam zerrecikleri ile yapılsa da sıklıkla kullanılan madde kumdur. Bu küçük 
tanecikler ince olmaları nedeniyle gözeneklere daha iyi nüfus ettiklerinden dolayı temizle-
mede iyi sonuçlar vermektedir. Su ile temizlik kumlama tekniği gibi sıklıkla kullanılan yön-
temler arasındadır. Zerrecikler (atomize) halinde püskürtülerek yapılan temizlik aşamasının 
farklı uygulamaları da mevcuttur. Su püskürtme sistemi tek başına kullanıldığı gibi kimyasal 
temizlik ile birlikte de kullanılabilmektedir. Temizleyici jeller ve absorbe edici kil veya kâğıt 
hamurları ile yapılan temizlik dikkat gerektiren önemli temizleme uygulamalarından biridir. 
Özellikle jel ile temizlenecek yüzey temas halinde olmalı ancak taşın iç yüzeyine işleyecek 
kadar çok sürülmemeli ve taş yüzeyinde uzun tutulmamalıdır. Söz konusu temizleme uy-
gulamaları dışında gelişen teknoloji ile birlikte lazer ile temizlik çalışmaları yapılmaktadır. 
Lazerle yapılan temizlikte taş yüzeyinde mekanik, kimyasal temizleme ya da su ile temas 
yoktur ve diğer yöntemlere göre daha hızlı sonuç alınmaktadır. Son olarak çok yaygın olarak 
kullanılmamakla birlikte biyolojik temizlik de taşların ya da yapıların temizlenmesinde kul-
lanılan bir yöntem olmuştur13. 

İznik Roma Tiyatrosu 2020 yılı çalışma sezonunda, kullanılan yöntemler, mekanik te-
mizlik (mikro kumlama), kimyasal temizlik ve su püskürtme yöntemleri ile taş ve duvar 
temizleme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Mekanik temizlik ile başlayan çalışmalarda bisturi 
ve saf su yardımı ile duvarlardaki boyalar temizlenmeye çalışılmış ve söz konusu süreçte 
boyanın durumu, cinsi gibi özellikler incelenerek daha sonraki aşamalarda kullanılacak olan 
temizleme yöntemleri belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan incelemelerde bazı bölümlerde eski 
boyaların üzerinin beyaz yağlı boya ile kapatılarak üzerine tekrar yazıldığı anlaşılmıştır. 

Sıklıkla kullanılan ve mekanik temizlik içerisinde nitelendirilen mikro kumlama tekniği 
kullanılmamış, su püskürtme (atomize/zerrecik) tekniği ve kimyasal temizleme tekniği kullanı-
lan iki ana yöntem olmuştur. Öncelikle su püskürtme ile çalışmalar yürütülmüş ancak boyaların 
bazıları bu yöntemle çıkmadığı için kimyasal temizliğin uygulanmasına karar verilmiştir. Kim-
yasal temizlik aşamasında duvar boyalarının temizlenmesinde yoğunluğu 1,22=0,55g/cm. (20 
derece) solvent bazlı (christin) boya sökücü kullanılmıştır. Kimyasal uygulandıktan sonra üze-
rine kapatılarak boyaların taş yüzeyinden ayrılması ile temizlik işlemi yapılmıştır. Bazı durum-
larda kimyasal temizlik ve au püskürtme işlemi birlikte uygulanarak boyalar taş yüzeyinden 
temizlenmiştir (Resim: 9). 

13  Ersen 2013, 3. 



205

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Geçici Koruma Çatıları

Arkeolojik sit olarak tanımlanan alanlarda, taşınmaz olarak nitelendirilen mimari kalın-
tılar yerinde korunması zorunlu olan eserlerdir. Bu tip eserlerin korunması için koruma ça-
tıları en uygun koruma yöntemleri arasında yer almaktadır. Koruma çatıları taşınmaz arkeo-
lojik eserlerin dış etmenlerden korumak amacıyla yapılmasının yanı sıra kalıntıların kültürel 
değerinin koruyan bir planlama anlayışına sahip olmalıdır14. Üst örtünün planlanmasında 
arazi koşulları, eserin durumu, iklim gibi özellikler dikkate alınarak yapılmalıdır. Koruma 
çatılarındaki üst örtüler alana herhangi bir müdahale yapılmadan taşınabilir özellikte yapı-
labileceği gibi, korumanın uzun soluklu ve sürekli yapılacağı eserler üzerine kalıcı olarak 
da yapılmaktadır. Yerinden kaldırılmayacak uzun soluklu koruma çatı örnekleri Çatalhöyük, 
Zeugma, Karatepe, Efes Yamaç Evler, Aslantepe ve Göbeklitepe gibi yerleşim yerlerinde 
görülmektedir15. 

İznik Roma Tiyatrosu’nda 2020 çalışma sezonu içerisinde tiyatronun farklı bir kültür 
katmanının yaşayan kanıtları olan freskler ve fırınlar üzerine geçici koruma çatısı/örtüsü ya-
pılmıştır. M.S. 3. yüzyıl sonrasında yapının tiyatro işlevi bitmiş ve çok sayıda geç dönem 
duvarı tiyatro içerisine eklenmiştir. M.S. 3-4. yy. ile M.S. 6. yy. aralığında hem mimari ya-
pılaşma hem de gelen buluntu yoğunluğu bu dönemde tiyatronun farklı bir işlevle kulla-
nıldığını göstermiştir. Özellikle orkhestraya çıkan bütün yolların kapatılması ve fresklerin 
konumlandırılışı tiyatronun dinsel ritüel amaçlı kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. 
1. Ekümenik Konsil toplantılarının yapıldığı ve Hıristiyanlığın kalbinin attığı yerlerden biri 
olan İznik’te, tiyatro yapısının da bu amaçla kullanılmış olduğu düşüncesi fresklerin önemini 
ortaya koymaktadır. 2018 yılında açıkta bulunan fresk koruma altına alınarak bordür harcı 
çekilmiş ve korumanın devamlılığını sağlamak adına koruma çatısı yapılmasına karar veril-
miştir. Doğuda bulunan Meryem ve İsa freski, daha önceki kazılar sırasında kapatıldığı için 
bu alana herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. 

Tiyatro kazılarında ele geçirilen seramik fırınlarının varlığı ve alanda yapılan kazı çalış-
malarında fırın malzemesinin yoğunluğu tiyatronun bir dönem seramik işliği olarak kulla-
nıldığını göstermiştir. Roma Dönemindeki tiyatro işlevinin yanında, seramik işliği olarak da 
kullanılmış olması tarihsel süreç içerisindeki çok katmanlılığı göstermesi açısından önem arz 
etmektedir. İznik içinde Çini Fırınları kazı alanı dışında yalnızca tiyatroda seramik işlikleri 
bulunması, örneklerin korunması gerektiği gerçeğini vurgulamaktadır. Bu yüzden tiyatroda 
ortaya çıkarılmış, seramik ve çini üretiminin somut kanıtları olan korunabilmiş fırınların ta-
mamına ve Bizans Dönemi freski üzerine geçici koruma çatısı yapılmıştır (Resim: 10). İznik 
Roma Tiyatrosu geçici koruma çatılarında, 10cm.x10cm. boyutundaki ahşap konstrüksiyon 
metal ankraj yardımıyla beton ayaklar içerisine yerleştirilmiştir. Taşınabilir ve geçici olması 
nedeniyle tamamen ahşap malzeme kullanılan koruma çatılarının eğimleri tek yönlü yapılmış 

14  Yılmaz vd. 2019, 414. 
15  Büyüköztürk ve Oral 2020, 680. 
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ve örtü olarak kumlu membran kullanılmıştır. Yalnızca kazı evi içerisinde küçük eserlerin 
analiz edildiği bölüme yapılan koruma çatısı kalıcı olarak yapılmış ve kırma çatı uygulan-
mıştır (Çizim: 5). 

SONUÇ

İznik Roma Tiyatrosu’nun Türkiye’deki antik tiyatrolar arasında, doğal eğimi kullan-
madan, sadece tonozlar yardımıyla üç kat boyunca yükseltilmiş olması ender bir özelliktir. 
Aynı zamanda Roma Dönemine tarihlenen tiyatrolar arasında inşaat süreciyle ilgili en kesin 
bilgilere sahip olunan tiyatrodur. Ayrıca mimari kurgu bakımından Helenistik ve Roma tiyat-
rolarına ait geleneksel niteliklerin ustaca birleştirildiği bir model olarak öne çıkmaktadır16. 
Genel olarak; İznik Roma Tiyatrosu hem tarihsel bulguları ve arkeolojik değeri, hem de 
özgün tasarımı ve yapısal özellikleri nedeniyle korunması ve geleceğe aktarılması gereken 
ünik bir eserdir. 

 M.S. 2. yy. ın başında yapıldığı bilinen tiyatronun, kazılar sırasında ele geçen buluntuları 
çok daha geniş bir döneme yayılmaktadır. Yapının temellerinde ve tadilat yapılan bölümlerinde, 
Hellenistik Döneme ait seramikler azımsanmayacak orandadır17. Bunun dışında sonraki dönem-
lerde farklı amaçlarla kullanılmaya devam edilmiş olup, Geç Roma Dönemi eserleri en yoğun 
buluntu grubunu oluşturmaktadır. Tiyatro yapısına ilave edilen mekanlar, duvarlarla kapatılan 
girişler vb. fiziki müdahaleler geç dönem kullanımlarını gösteren kanıtlardır. Kazılarda orta-
ya çıkarılan fırınların da gösterdiği gibi, bölgede Bizans ve Osmanlı dönemlerinde yoğun bir 
seramik üretimi gerçekleşmiştir. Buluntular sayesinde, tiyatro ve çevresinin yüzyıllar boyunca 
kesintisiz olarak kullanıldığı ve bölgenin çok katmanlı bir yerleşim olduğu anlaşılmıştır. 

2020 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu 
ile Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri sayesinde, tiyatroda araştırma ve koruma ça-
lışmalarına ağırlık verilmiştir. Tiyatro içerisinde çok katmanlılığı vurgulayan Osmanlı Dö-
nemi seramik fırınları ve Bizans Dönemi freskleri geçici koruma çatıları ile koruma altına 
alınmıştır. Bunun dışında uzun yıllar metruk halde kalan tiyatronun duvarlarındaki kir ve 
boyaların çıkarılması için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kazılan alanların da düzenli olarak 
lazer tarama ile vaziyet planları ve rölöveleri alınmıştır. 

Restorasyon ve konservasyon çalışmaları sonucunda, yapılacak müdahaleleri koruma, 
sağlamlaştırma ve sunum amaçlı tamamlamayla sınırlı tutup, çevre düzenlemesi ile birlikte 
tiyatro yapısını müzeleştirme kararı alınmıştır. Sit alanına ek yapı yapmak yerine, orkestranın 
geçici olarak, sadece etkinlik günlerinde hem oturma alanı hem de sahne gibi kullanılması, 
genel koruma yaklaşımına uygundur. Tiyatroyu, İznik kentinin UNESCO Dünya Mirası 
adaylığını destekleyecek şekilde, çok katmanlı bir alan olarak korumanın yanı sıra çağdaş 
gösterilerde kullanmayı hedefleyen bütüncül bir alan yönetimi modeli tasarlanmıştır. 

16  Öz 2009. 
17  Ekin Meriç 2018. 
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Çizim 1: İznik Roma Tiyatrosu genel planı. 
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Çizim 2: Mermer seramikler (marble ware). 
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Çizim 3: Mimari blok kataloğu. 
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Çizim 4: Lazer tarama yöntemiyle alınan rölöve. 
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Çizim 5: Geçici koruma çatıları. 
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Resim 1: İznik Roma Tiyatrosu’nda kazılan alanlar. 

Resim 2: TT5 Galerisi genel görünüm. 
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Resim 3: C8 Plankaresinde ortaya çıkan 1. paye. 

Resim 4: Geç Roma Dönemi kandili. 
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Resim 5: Bronz heykel parçası. 
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Resim 8: Restorasyon projesinden bir canlandırma. 

Resim 9: Taş ve duvar temizliği çalışması 

Resim 10: Seramik fırını üzerinde geçici koruma çatısı
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GİRİŞ

Çorakyerler omurgalı fosil kazılarından açığa çıkarılan binlerce omurgalı fosil kalıntısı ile 
dünya paleontolojisi için çok büyük önem taşıyan sistemli çalışmalar yaz aylarında devam etmek-
tedir. Son iki kazı sezonu olan 2019-2020 yıllarında lokaliteye dair yapılan sistematik çalışmalar 
hız kazanmış olup, tanımlanan tür sayısında da artış olmuştur. Detaylı sistematik analizleri yapılan 
fosil bulgular önemli bilimsel dergilerde yerlerini almaya başlamıştır. 2019 yılında arazi çalışma-
ları devam etmiştir, ancak 2020 yılında ülkemizi olduğu gibi dünyayı da etkisi altına alan pandemi 
nedeniyle kazı çalışmaları yapılamamış olmakla birlikte, kazı evinde bulunan fosiller üzerinde 
bilimsel çalışmalara devam edilmiştir. Bu çalışmalarla ilgili olarak biri 2019 diğeri 2020 yılında 
olmak üzere Çorakyerler fosilleriyle ilgili olarak, biri yeni bir tür, diğeri ise hem genusu hem de 
türü yeni olan iki bovid grubuyla ilgili iki önemli makale yayınlanmıştır1. 

* Prof. Dr. Ayla SEVİM EROL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü, 
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ÇORAKYERLER 2019 YILI ÇALIŞMALARI

Lokalitedeki kazı çalışmaları başlamadan önce, her yıl olduğu gibi öncelikli olarak kazı 
evi ve kazı alanı çevre temizliği yapıldıktan sonra 2019 kazı sezonu açılmıştır. Kazı evi 
çevresi temizlik çalışmalarının ardından araziye çıkılarak lokalite çevre temizliği yapılmış 
ve güncel örtü toprağının alınması sonrasında fosilli sediman çalışmaya hazır hâle getiril-
miştir. Ardından kareleme (2m.x2m.) çalışmaları yapılarak, fosil çıkarma işlemleri standart 
tekniklerle (çizim-fotoğraflama-fosil bilgi kartları) başlatılmıştır. Çorakyerler 2019 yılı kazı 
çalışmaları 7-J, 8-I ve 8-J karelerinde gerçekleştirilmiş olup, sezon boyu yapılan çalışmalar-
da, 72 adet etütlük fosil materyal açığa çıkarılmıştır. Öte yandan önceki yıllarda açığa çıka-
rılan fosillerin konservasyon ve restorasyon ve güçlendirme çalışmaları da Çorakyerler kazı 
evi laboratuvarı ve Çankırı Müzesi depolarında devam etmiştir. Kazı çalışmalarına paralel 
olarak bilimsel yayın çalışmaları 2019’da hız kazanmış olup, bazı gruplara ait sistematik 
tanımlamalar detaylı olarak tamamlanmış, bazılarının ise sistematik çalışmaları yapılmıştır. 
Sistematik analizleri biten türlere ait veriler, bu makalede de aşağıda paylaşılmıştır. 

Etütlük fosiller arasında 2019 yılında, fauna genelinde de olduğu gibi Artiodactyla ve 
Perissodactyla takımına ait üyeler çok daha fazla sayıda ele geçirilmiştir2. Bunlara ek olarak 
iki adet Carnivora, iki adet Proboscidea takımına ait fosil bulgular da açığa çıkarılmıştır. 
Paleoantropolojik açıdan 2019’un en önemli bulgusu ise CO-3800 etiket numaralı hominid 
buluntusu olmuştur. Bu materyal kırık bir mandibula parçasıdır ve detaylı analizleri yapıl-
maya başlanmıştır. 

Çorakyerler, Bovidae ailesi özelinde de Geç Miyosen’in zengin lokaliteleri arasındadır. 
Özellikle uzun boynuzlu bazı Çorakyerler formları, çağdaş lokalitelerdeki üyelerle farklı 
morfolojik yapıları barındırmaktadır. Bu veriler sistematik paleontoloji çalışmaları ile açığa 
çıkarılmıştır. Bunlardan ilki, 2019’da çalışmaları tamamlanıp, yayın için uluslararası bir der-
giye sunulan ve 2020’de yayınlanan Qurliqnoria chorakensis türü olmuştur:

Qurliqnoria chorakensis n. sp. 

Çorakyerler’in en özel bulgularından olan Qurliqnoria, daha önce sadece Tibet Bölge-
si’nden bilinen stem caprine genusudur. Daha güçlü horn-core diverjansı (boynuzların açılı-
mı), daha zayıf anterior keel, daha pürüzsüz horn-core yüzeyi, daha güçlü lateral horn-core 
kavisi, daha güçlü ve daha kalın interfrontal sutur, daha az esneyen ve daha az pnömatize 
edilmiş frontaller ve daha küçük supraorbital foramen; Çorakyerler Qurliqnoria örneklerini, 
Çin’in Q. cheni türünden ayırır. Böylece yeni bir türün tanımlanması gerekmiş ve Çorakyer-
ler’de Qurliqnoria chorakensis n. sp. tanımlanmıştır3. 

2  Sevim Erol ve ark., 2016; Sevim Erol ve ark. 2018
3  Kostopoulos ve ark., 2020
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Geç Miyosen, memeli gruplarının çok çeşitlendiği dönem olarak bilinir ve dünya gene-
linde Geç Miyosen yaşlı fosil lokalitesi sayısı bir hayli fazladır. Hâliyle bu döneme ait fosil 
materyaller çok uzun yıllardır sistematik çalışmalara konu olmuşlardır. Bunun getirisi olarak 
Geç Miyosen formları çok fazla yayında yer almıştır. Bu bağlamda düşünüldüğünde yeni bir 
tür veya genus tanımlamak, Geç Miyosen lokaliterinde günümüzde oldukça nadir görülen 
bir durumdur. Çorakyerler bu noktada yeni genus ve türleri ile dünya paleontolojisinde ses 
getirmeye devam etmektedir. 

Sistematik tanımlama:

Family Bovidae Gray, 1821

Subfamily Antilopinae Gray, 1821 (sensu Kingdon, 1982)

Tribe Caprini Gray, 1821

Genus Qurliqnoria Bohlin, 1937

Type species: Qurliqnoria cheni Bohlin, 1937

Qurliqnoria chorakensis n. sp. 

Etimoloji: Tanımlanan yeni tür, daha önceden bilinen Qurliqnoria genusuna atfedilmiş ve 
tür adı verilirken, kazı alanının ismi olan ‘Çorakyerler’den esinlenilmiştir. 

Qurliqnoria chorakensis n. sp. paleontolojik anlamda önemli sonuçları açığa çıkarmıştır. 
Geç Miyosen dönemin bu gruba ait diğer kayıtları revize edilip yeniden değerlendirildiğin-
de, Sinap Tepe (Türkiye) ve Platania’dan (Yunanistan) Qurliqnoria’nın muhtemel varlığı ve 
genusun Vallesiyen sonlarında batıya doğru yayılım gösterdiği anlaşılmaktadır. 

Çorakyerler 2019 bulguları arasında paleoantropolojik açıdan oldukça özel olan bir Ho-
minid bulgusu da yer almaktadır. Bahsi geçen mandibula parçası ilk olarak Çorakyerler’in 
önceki primat bulguları ile morfolojik ve metrik açıdan karşılaştırılmıştır. İlk veriler bu man-
dibulanın, diğer Çorakyerler Hominidleri4 ile aynı tür olduğunu net bir şekilde göstermiştir. 
Bu materyalin özelinde sistematik analizler devam etmektedir. Ayrıca 2019 yılı Mart ayında 
Cleveland’ta düzenlenen ‘’The 2019 AAPA meetings’’te Çorakyerler primatının da içinde 
yer aldığı bir sunum yapılmıştır5. Bu sunumda Çorakyerler primatlarının, Geç Miyosen ho-
minid yayılımı açısından önemi detayları ile anlatılmıştır. 

Çorakyerler farklı formlarda Hyaenidae ailesi üyelerine de önemli derecede ev sahipliği 
yapmıştır. 2019 yılında bu konuda ‘’Çorakyerler Hyaenalarının Sistematik Paleontoloji ile 
İncelenmesi‘’ başlıklı doktora tezi Dr. Alper Yener Yavuz tarafından tamamlanmıştır. Çalış-
ma sonucuna göre Çorakyerler’de Adcrocuta eximia, Chasmaporthetes sp. ve Ictitherium 
viverrinum olmak üzere 3 farklı hyaenid üyesi tanımlanmış ve detaylı sistematik bir çalışma 

4  Sevim Erol ve ark., 2017
5  Begun ve ark., 2019
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yapılmıştır. Tez çalışması sonucu tespit edilen türlerden biri olan Chasmaporthetes sp. Ana-
dolu’da ele geçirilen en yaşlı Chasmaporthetes buluntusudur6. 

2020 YILI ÇORAKYERLER ÇALIŞMALARI

Çorakyerler’de 2020 kazı sezonunda, tüm dünyayı etkileyen pandemi nedeniyle araziye 
çıkılamamıştır, kazı evi deposunda bulunan fosiller üzerinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
çalışmalarda öncelik; kazı evindeki fosillerin ince temizlikleri ve yeniden güçlendirme ça-
lışmaları yapılmıştır. Bununla birlikte önceki yıllarda çıkarılmış olan numarasız fosiller de 
tekrar gözden geçirilerek, daha önceki yıllarda tanımlanamamış fosillerin tanımlamaları ya-
pılmıştır. Müzede deposunda 136 kutu hâlinde depoda bekleyen numarasız fosiller tutanakla 
teslim alınarak kazı evi laboratuvarına getirildikten sonra tamamı tek tek incelenerek analizi 
mümkün olabilecek fosil materyallerin bilimsel değerlendirmeleri yapılmıştır. 

Çorakyerler 2020 yılı kazı sezonu önceki yıllara göre farklı bir çalışma sezonu geçirdik 
ve kazı yapılamadığı için yeni fosil buluntusu çıkarılamamıştır. Ancak numarasız materyaller 
üzerinde yürütülen çalışmalardan sedimanı temizlenmemiş olanların sedimanları arasında 
önemli bulgulara rastlanmıştır. Böylece bazı numarasız fosillerin etrafında yer alan sediman-
lar temizlenirken önemli izole dişler tanımlanmıştır. Bu materyaller arasında özellikle izole 
suid dişleri ile izole bir ursid moları önemli bir buluntu olarak bulunmuştur. 

Çorakyerler’de tanımlanmış olan ursid ailesi üyesi, lokalitenin paleoekolojik verilerine 
önemli bilgiler katmıştır. Kesin olarak ormanlık alanların varlığına işaret eden ursid bulgusu-
nun Çorakyerler’deki varlığı, Turoliyen başlarında Anadolu’nun bazı bölgelerinde ormanlık 
alanların halen varlığını devam ettirdiğini göstermesi açısından son derece önemlidir. Bahsi 
geçen fosil, izole maxillar 1. molar diş olup, morfolojik ve morfometrik analizler bu ma-
teryalin, Indarctos genusuna ait olduğunu açığa çıkarmıştır. Böylelikle zengin Çorakyerler 
Carnivora takımı üyelerine bir yenisi daha eklenmiş ve lokalitede ilk olarak Indarctos ge-
nusu tanımlanmıştır. Bu molar diş, önceki yıllarda çıkarılan bir Chilotherium (Rhinocerotid) 
kafatası bulgusunun temizlenmesi aşamasında, kafatasının premaxilla kısmındaki sediman 
içerisinden bulunmuştur. 

Indarctos, tüm geç Miyosen boyunca Avrasya ve Afrika’da 6 tür ile temsil edilen Ai-
luropodinae üyesi bir fosil ayı genusudur7. İlk olarak, Pilgrim (1913) tarafından Pakistan ve 
Hindistan’ın Siwalik bölgesinde I. Salmontanus türü ile tanımlanmıştır. Indarctos Türkiye’de 
çok az sayıda lokaliteden bilinmekte olup, Erken Geç Miyosen fosil yataklarından olan Kü-
çükçekmece ve Yulaflı’dan I. Arctoides ile Sinap ve Yeni Eskihisar’dan I. Vireti ile bilinmek-
tedir8. Bu türden çok daha iri bir form olan Indarctos atticusa ise ülkemizde daha önce sadece 

6 Yavuz, 2019. 
7  Abella ve ark., 2011
8  Geraads et al., 2005
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Denizli-Çal-Mahmutgazi lokalitesinde kayıtlanmıştır9. I. Atticus türü ile morfolojik benzerlik 
içerisinde olan Çorakyerler ursid örneği şu an için Indarctos sp. olarak kayıtlanmıştır. Çalış-
malar tamamlandığında eğer bu bulgunu I. Atticus türüne ait olduğu kesinleştiğinde, Anadolu 
lokalitelerinde bu türe atfedilen ilk maxillar molar diş olarak literatüre geçecektir. 

Kazı evinde yürütülen 2020 çalışmalarında suid ailesine ait çene parçaları ve izole dişler 
de sediman parçalarından ve numarasız fosiller arasından tanımlanmıştır. Farklı takımlara 
mensup türlere ait yeni bulunan bu fosil materyaller arasında, 18 adet analiz edilebilecek 
(tam) suid (domuzgiller) materyali tanımlanmıştır. Çoğunluğunu izole dişler ve çene parçala-
rının oluşturduğu bu suid koleksiyonunda 1 adet tam astragalus ve 1 adet metapodium distali 
bulunmaktadır. Dünya genelindeki Geç Miyosen lokalitelerinden ele geçirilen suid kalıntıları 
genellikle bol miktarda izole diş ve çene parçalarıyla temsil edilmektedir. Bu noktada Ço-
rakyerler suidleri literatüre çok sayıda örnek kazandırmış oldu. Numarasız suid koleksiyonu 
da bu literatüre katkı sunmaktadır. Geç Miyosen suidleri genelinde diş ve çene kayıtları ne 
kadar zenginse, postcranial element sayısı da bir o kadar azdır. Bu bağlamda, 2020 depo ça-
lışmalarında tanımlanan suid astragal buluntusu, bu alanda yapılan çalışmaların oluşturduğu 
literatüre önemli katkı sağlayacak niteliktedir. İri Hippopotamodon major formları ile bilinen 
Çorakyerler suidleri10 için, astragalus boyutları da oldukça önemli görünmektedir ve 2020 
depo çalışmasında tanımlanan astragalus, Çorakyerler’in iri H. Major üyeleri ile uyumlu gö-
rünmekte olup, postcranial kalıntıları net bilinmeyen bu grup için oldukça önemli bir örnek 
buluntudur. Kafatası, diş ve çene ölçüleri net bilinen Çorakyerler suid grubuna destek olacak 
her vücut kemiği örneği, literatür adına oldukça kıymetlidir. 2020 depo çalışmalarında tanım-
lanan ve suid ailesine ait olan izole diş kalıntıları ve maxilla-mandibula (çene) parçaları, daha 
önce tanımlanan numaralı Çorakyerler suid buluntuları ile uyumlu görünmektedir. Özellikle 
bir mandibula ve bir maxilla parçası, Avrasya’nın iri H. Major üyeleri arasında olup, genusun 
tarihsel gelişimi ve Turoliyen’in en başlarındaki formları hakkında önemli ipuçları vermekte-
dir. Çorakyerler’in bazı numarasız örnekleri ise Avrasya’nın orta boyutlu H. Major örnekleri 
ile uyumlu olup, Hippopotamodon genusu içerisindeki türlerin sinonimlik olgularını aydın-
latabilecek niteliktedir. 

Çağdaş lokalitelerle kıyaslandığında, numarasız fosil bulgularında bile bu denli fazla ma-
teryale sahip Çorakyerler lokalitesi, Geç Miyosen Anadolu’su için son derece önemli bir 
konumda görünmektedir. Sistemli kazı çalışmalarından ele geçirilen numaralı, fotoğrafı çe-
kilmiş ve fosil kartındaki tüm bilgileri (kare, yükseklik, eğim, yönelim vs.) doldurulmuş olan 
bulguların yanı sıra, arazide fosilli sediman içerisinde kalan ve depoda tanımlanabilen nu-
marasız fosillerin de varlığı, kazı çalışmalarında laboratuvar çalışmalarının ne denli önemli 
olduğunun bir kanıtı niteliğindedir. Bu bağlamda 2020 Çorakyerler kazısı depo çalışmaları 
suid ailesinin yanı sıra diğer ailelere ait türlerin de tanımlandığı, oldukça verimli bir çalışma 
sezonu olmuştur. 

9  Alçiçek ve ark., 2012
10  Tarhan, 2016
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Yukarıda değinilen Qurliqnoria chorakensis türü ile daha da zenginleşen Çorakyerler 
bovid koleksiyonu, detaylı sistematik çalışmalar ile yeni bir Geç Miyosen bovid genusunun 
tanımlanması ile daha da ayrı bir noktaya yerleşmiştir. 

Gangraia anatolica sp. nov. 

Sistematik çalışmaları 2019 ve 2020 yıllarında yapılan, yayını 2021’in başlarında çıkan 
bir başka özel bulgu ise Gangraia anatolica sp. nov. olarak tanımlanmıştır. Paleontolojik 
anlamda Geç Miyosen bir fosil grubunu yeni genus olarak tanımlanması ve kabul görmesi 
oldukça zor olan bir durumdur. Çorakyerler’in önemini net bir şekilde gösteren bu yeni ge-
nus, lokalitede 5 farklı kafatası ile temsil edilmektedir. 

Detaylı morfolojik yapılar (geniş anterior basioccipital gibi) Gangraia anatolicanın her-
hangi bir kök bovid tribeına doğrudan atfedilmesini engeller özelliklere işaret etmektedir. 
Mevcut morfolojik veriler daha çok, Gangraia’nın Alcelaphini-Caprini-Hippotragini (ACH) 
kladının kökenine yakın bir dalda olduğunu; alcelaphine ve caprine benzeri kraniyal ve boy-
nuz özelliklerinin karışımını gösteren bir morfolojiye sahip olduğunu göstermektedir. Bu 
bağlamda bu genus, bovid gruplarının sınıflandırılmasına ışık tutabilecek eşsiz bir özelliğe 
sahiptir11. 

Sistematik tanımlama:

Order Artiodactyla Owen, 1848

Family Bovidae Gray, 1821

Subfamily Antilopinae Gray, 1821

(sensu Kingdon, 1982)

Tribe indeterminate

Genus Gangraia nov. 

Type and only species

Gangraia anatolica sp. nov. 

Etimolojisi: Bu yeni genusa antik Çankırı isimlerinden birisinden esinlenilerek Gangraia 
anatolica adı verilmiştir. 

Çorakyerlerde 2020 yılında makromemelilere ait fosillerin analizlerin yanı sıra, sediman 
yıkama çalışmaları aracılığı ile mikromemeli çalışmalarına da devam edilmiştir. 

11  Kostopoulos ve ark., 2021
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TEŞEKKÜR

Çorakyerler 2019 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Dil ve 
Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığınca maddi destek sağ-
lanmıştır. Çorakyerler 2020 çalışmaları sadece Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi desteği 
ile devam etmiştir, Ayrıca Çankırı Valiliği, Çankırı Belediye Başkanlığı, Çankırı İl Kültür 
Müdürlüğü de her zaman olduğu gibi ayni yardımda bulunmuşlardır. 

Çorakyerler 2019 yılı çalışmalarına katılan: Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Timur Gül-
tekin, Doç. Dr. Yeşim Doğan, Antropolog Serdar Yurdagül, yüksek lisans öğrencileri Sema 
Demirel, Feyza Nur Olutaş, Nihan Keler ve 4 stajyer öğrenciye (Sinem Türkün, Nidanur 
Yıldırım, Özge Kalafat, Mustafa Emir Türkcan) katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Çorakyerler 2020 yılı çalışmalarına katılan: Prof. Dr. Timur Gültekin, Doç. Dr. Yeşim 
Doğan, Antropolog Serdar Yurdagül, Antropolog Tolga Köroğlu ve öğrencilerimize (Gülda-
ne Pekdoğan, Sinem Türkün, Dilay, Güngör, Nidanur Yıldırım) teşekkür ederiz. 
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Şekil 1: 2019 Yılı kareleme çalışması. 

Şekil 2: 2019 Yılı fosil çıkarma işlemleri. 

   Şekil 3: 2019 Yılı fosil dağılımı. 
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    Şekil 4: 2019 Yılı in-situ Rhinocerotid kafatası bulgusu. 

  Şekil 5: 2019 Yılı temizlenmiş Rhinocerotid kafatası bulgusu. 

    Şekil 6: 2019 Yılı Hyaenid Mandibula buluntusu. 
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   Şekil 7: 2019 Yılı Suid Maxillar Incisive buluntusu. 

Şekil 8: Çorakyerlerden ele geçirilen CO3226-Qurliqnoria chorakensis Holotip Bulgusu, A:  lateral, B: dorsal, C: 
palatal görünüm (Kostopoulos ve ark., 2020). 
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Şekil 9: Çorakyerlerden ele geçirilen CO3534-Qurliqnoria chorakensis paratip bulgusu, A: Rostral, B: Caudal, C: 
Lateral; CO895-Qurliqnoria chorakensis paratip bulgusu, D: Rostral, E: Dorsal görünüm (Kostopoulos ve ark., 

2020). 

Şekil 10: 2020 Yılı çalışmalarından bir görünüm. 
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Şekil 11: Çorakyerlerden çıkarılan CO3187 numaralı Gangraia anatolica gen. and sp. nov. Holotip fosili (Kosto-
poulos ve ark., 2021). 

 

Şekil 12: Çorakyerlerden çıkarılan diğer Gangraia anatolica gen. and sp. nov. buluntuları (Kostopoulos ve ark., 
2021). 
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Şekil 13: Çorakyerlerden çıkarılan CO3124 numaralı Gangraia anatolica gen. and sp. nov. paratip kafatası bulgu-
su, A:Dorsal, B:Ventral, C: Lateral, D: Caudal görünüm (Kostopoulos ve ark., 2021), 

   Şekil 14: Çorakyerler 2020 yılı mikromemeli yıkama çalışmaları. 
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AMBAR BARAJI-AMBAR HÖYÜK VE GRE FILLA (AMBAR I) 2019-2020 
KAZILARI 

A. Tuba ÖKSE*

Vehbi YURT

Ayşin KONAK

Mesut VURAL

İ. Tayfur AŞKAR

Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi yakınlarında Ambar Barajı’ndan etkilenecek alanda Ambar 
Köyü içerisinde yer alan Ambar Höyük’ün doğu eteğinde ve köyün güneyindeki Gre Fılla’da 
(Ambar I) kurtarma kazıları Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kocaeli Üniversi-
tesinden Prof. Dr. A. Tuba Ökse’nin bilimsel danışmanlığında yürütülmüştür1. Höyüklerden 
DSİ 10.Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen hidrolik sondaj makinası ile 5-10 Ekim 
2019 tarihleri arasında karotlu sondajlar alınarak arkeolojik dolgu kalınlıkları ölçülmüştür2. 
Ambar Höyükte kireçtaşı ana kaya üzerinde 5m. kalınlıkta arkeolojik dolgu, Gre Fılla’nın 
toprak çekilerek tahrip edilmiş kuzey kenarından alınan karota göre ilk yerleşim Şelmo for-
masyonu üzerine birikmiş ortalama 2m. kalınlıkta bataklık çökelleri üzerine kurulmuştur. 

* A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Kocaeli/TÜRKİYE, tubaokse@yahoo. com
 Vehbi YURT, Diyarbakır Müze Müdürü, Diyarbakır/TÜRKİYE, yurtvehbi@gmail.com
 Ayşin KONAK, Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü, Kocaeli/TÜRKİYE, y. aysin@gmail.com
 Mesut VURAL, Gre Fılla (Ambar I) alan koordinatörü, odysseusleartes@gmail.com
 İ. Tayfur AŞKAR, Ambar Höyük alan koordinatörü, ibrahimtayfur. askar@gmail.com
1 Kurtarma kazıları Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Mü-

zeler Genel Müdürlüğünün 26.03.2019 tarih ve E. 262402 sayılı yazısı uyarınca 22.07.2019-30.12.2019 tarihleri 
ile 26.03.2019 tarih ve E. 262402 sayılı yazısı uyarınca 11.03.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
Kazılarda Diyarbakır Müzesini 2019 yılında Azad Gül, 2020 yılında Mevlut Çolak temsil etmiş, bürokratik işlemleri 
de üstlenerek ekibin arkeolojik çalışmalara odaklanmasını sağlamıştır. Kendilerine yapıcı ve dostane tutumları için 
şükranlarımızı sunarız. Kazılara 2019 sezonunda Kocaeli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Üftade Muşkara, Öğr. Gör. 
Dr. Ayşin Konak ve Araş. Gör. Engin Kekeç katılmıştır. Kazı alanlarının sorumluluğunu Ambar Höyük’te İbrahim 
Tayfur Aşkar, Gre Fılla’da Mesut Vural üstlenmiştir. Arazi çalışmalarını Ambar Höyük’de Abdullah Yıldırım; Gre 
Fılla’da Özlem Ekinbaş, Ebru Serbes, Fevziye Koncalar, İ. Tayfur Aşkar, İ. Berkan Erdem, Buket Beşikçi, İbrahim 
Ulu, Çağdaş Özdoğan, Serdar Olam, Sevnur Çoban, Songül Yetişir, Gül Seher Kızılaslan, Gökçe Alkan ve Abdülse-
lam Çetinkaya yürütmüştür. İnsan iskeletlerini Doğan Çakan, hayvan kemiklerini Belgin Aslan, Yontmataş aletleri 
Z. Beyza Ağırsoy ve İ. Berkan Erdem, Neolitik seramikleri Elif Bozkurt, Orta Çağ seramiklerini Memik Kereci 
değerlendirmiştir. Eser tanımlamalarını ekip üyeleri ortak olarak yapmış, buluntu çizimlerini Memik Kereci ve Hülya 
Torun, fotoğraflamayı Muhittin Demirpolat ve Hüseyin Aka, temizleme ve restorasyonu Tuğba Uluyer, Hülya Ay-
kanat ve Ebru Özmen tamamlamıştır. Arkeometrik analizleri Dr. Üftade Muşkara yürütmekte, hayvan kemiklerini 
Gaziantep Üniversitesinden Doç. Dr. Derya Silibolatlaz Baykara, insan kemiklerini Hacettepe Üniversitesinden Prof. 
Dr. Serpil Eroğlu Çelebi incelemektedir. Radyokarbon analizleri Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Mar-
mara Araştırma Merkezinde (TÜBİTAK-MAM) yapılmıştır. 

2  Karotlu sondajlar Prof. Dr. Sabri Karadoğan ve Dr. Catherine Kuzucuoğlu’nun katkıları ile jeomorfolog Alad-
din Al ve arkeolog Tarık Günce tarafından tanımlanmıştır. 
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AMBAR HÖYÜK 

İ.  T.  AŞKAR

Ambar Höyük’te 2018 yılında L16 ve L17 açmalarında başlatılan sondajda3 2019 yılında 
açığa çıkartılan 5. tabaka, Orta Tunç Çağına ait büyük bir yapıya ait, tabanları taş döşe-
li üç mekânla temsil edilmiştir (Resim: 1). Mekânların batı duvarına bitişik inşa edilmiş 
ikiz duvar, yapının batıya doğru genişleyen bir yapı kompleksi olabileceğini göstermektedir. 
Bu yapıda ele geçirilen kırmızı-kahverengi boya astarlı kaplarla koyu ağızlı portakal rengi 
çanaklara ve Habur boyalılarına ait parçalar Yukarı Dicle Havzası’nda Erken Tunç IV ve 
Orta Tunç Çağı tabakalarından bilinmektedir4 (Resim: 2). Dolguda ele geçirilen pişmiş top-
rak ayak parçalarının sunak parçaları olabileceği düşünülmektedir5 (Resim: 1). Yapının bir 
kompleks yapı olmasının yanı sıra nitelikli küçük buluntunun varlığı, burada Yukarı Dicle 
Havzası’nın kuzey kesimindeki tarım alanlarının yönetildiği bir yerleşimin söz konusu ola-
bileceği değerlendirilmektedir. 

Orta Çağ tabakaları üzerine yığılan akıntı toprakta Neolitik Çağdan Orta Çağa kadar 
çeşitli dönemlere tarihlenen seramik parçaları ele geçirilmiştir6. Seramikli Erken Neolitik 
(M.Ö. 6900-6200) koyu yüzlü açkılı kap parçaları, Geç Neolitik (M.Ö. 5700-5200) Halaf 
boyalıları7 ile temsil edilirken, yerel Geç Kalkolitik Çağa ait mineral katkılı hamurdan8 elde 
üretilmiş yalın yüzeyli derin kâse bulunmuştur. Elde üretilen yatay yivli ve kırmızı boyalı 
yerel Demir Çağı kapları9 ile çark yapımı Yeni Assur kapları ve bunların elde üretilen ben-
zerleri Yukarı Dicle Havzası’nda yaygındır10. Orta Çağ seramikleri günlük kaba ve orta kaba 

3  Ökse A. T., A. Konak ve V. Yurt, “Ambar Barajı - Ambar Höyük, Gre Fılla (Ambar I) ve Kendale Hecala 2018 
Kazısı”, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 2019: 102-112. 

4  Bu dönem seramiklerine ilişkin literatür için Bkz. Ökse, A. T., “Salat Tepe Stratigrafisine göre Yukarı Dicle 
Havzası Kronolojisi”, Arkeoloji Dergisi 17, 2012, 1-29. 

5  Hirbemerdon’da “piazza” adı verilen ritüel alanda (Laneri N. ve diğ., “Phase IIIB: The Middle Bronze Age”, 
Hirbemerdon Tepe Archaeological Project 2003-2013 Final Report, 2016, Bologna), Müslümantepe’de yanmış 
yapının 2 No.lu odasında (Ay, E. ve diğ., Ilısu Barajı ve HES Projesi Arkeolojik Kazıları 2004-2008 Çalışma-
ları, 2013, şek. 7) ve Salat Tepe’de (Ökse, A. T., “Building Rituals at Salat Tepe”, Sacred Landscapes of the 
Hittites and Luwians, 2015, Firenze) bulunan seyyar ocaklar ve sunaklar bu eserlerin bölgede yaygın olduğuna 
işaret etmektedir. 

6  Ökse, A. T., “Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi”, Olba 28, 2020: 7-11. 
7  Benzeri boyalılar Yukarı Dicle havzasında Siirt Türbe Höyük (Sağlamtimur, H. ve A. Ozan, “Siirt-Türbe Höyük 

Kazısı, Ön Rapor”, Arkeoloji Dergisi 10(2), 2007, 16) ve Karavelyan’dan (Tekin, H., “A Newly Discovered 
Late Neolithic Site in Southeastern Anatolia”, The Neolithic in Turkey 1: The Tigris Basin. 2011, İstanbul) 
bilinmektedir. 

8  Bu tip kaplar Kenantepe LC4 tabakasında kalibre edilmiş MÖ 3360-3020 yıllarına tarihlenmiştir (Parker, J. B. 
ve diğ., “Preliminary Report from the 2005-2006 Field Seasons at Kenan Tepe”, Anatolica 34, 2008). Bu tarih-
ler Kuzey Mezopotamya’da Geç Kalkolitik 4 (MÖ 3600-3300) evresine rastlamaktadır. 

9  Guarducci, G., Facing an Empire: Hirbemerdon Tepe and the Upper Tigris Region during the Early Iron Age 
and Neo-Assyrian Period, 2011, New Jersey. 

10  Köroğlu, K., Üçtepe I: Yeni Kazı ve Yüzey Bulguları Işığında Diyarbakır/Üçtepe ve Çevresinin Yeni Assur 
Dönemi Coğrafyası, 1998, Ankara. Orta Assur krallığı’nın MÖ 11. Yüzyıl ortalarında Yukarı Dicle’den çekil-
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nitelikli kaplar, pişirme kapları, kalıp baskı tekniği ile şekillendirilen kabartmalı (barbutin) 
sırsız ve yeşil sırlı kaplara ait parçalar olup, benzerleri Hasankeyf ve Samsat Höyük’te 11-14. 
yüzyıllara tarihlenmiştir11. 

GRE FILLA (AMBAR I) 

Ö. EKİNBAŞ,  F. KONCALAR,  E. SERBES, G. KIZILASLAN,  S. YETİŞİR,  

A. ÇETİNKAYA, İ. T. AŞKAR, İ. ULU, Ç. ÖZDOĞAN , S. OLAM, S. ÇOBAN, E. KEKEÇ, D. ÇAKAN

Ambar Höyük’ün 110m. güneyinde, Ambar Çayı’nın batısında yer alan höyükte iki alan-
da çalışılmıştır. Kuzey alandaki 10 ve güney alandaki 4 açmada beş döneme ait arkeolojik 
dolgular açığa çıkarılmış, iki alanda da Şelmo Formasyonu’na ulaşılmıştır (Resim: 3). Geç 
Roma İmparatorluk Döneminden Erken Bizans Dönemine kadar kullanılmış mezarlık (Dö-
nem I) Orta Çağ (Dönem II) ve Seramikli Neolitik Dönem (Dönem III) tabakalarını tahrip 
etmiştir. Bunların altındaki Çanak Çömleksiz Neolitik B (Dönem IV) ve Çanak Çömleksiz 
Neolitik A (Dönem V) yerleşimi kalibre edilmiş tarihlere göre M.Ö. 9300-7500 yıllarında 
kullanılmıştır. 

Gre Fılla I: Geç Roma İmparatorluk-Erken Bizans Dönemi Mezarlığı 

Tüm açmalarda yaklaşık 0.40m. kalınlığında yüzey toprağının altında üst üste üç tabaka 
halinde açığa çıkan mezarlar 1A-1E olarak beş evreye ayrılmıştır. En yoğun kullanılan me-
zar tipi (%63) dört tarafı taşla çevrelenen, üzeri bazen taş levhalarla örtülen Taş sanduka 
mezarlardır. Bunların genellikle dört bir yanına ya da sadece baş ve ayakucuna taş levhalar 
yerleştirilmiş ve üzeri taş levhalarla veya toprakla kapatılmıştır. Bazı taş sandukaların içe-
risine gömme yapılmamıştır. O8 Açmasında bulunan iki mezarı çevreleyen kesme taşların 
önceki mimari tabakalardan çıkartılarak kullanılmış olabileceği değerlendirilmektedir. Bir 
mezara (O8\014\G) kapak yapılan üç blok taşın mezara bakan yüzünde bir kabartma yer al-
maktadır. İkinci en yoğun grubu (%36, 5) sıkıştırılmış toprak ya da küçük taş döşeli zeminli 
basit toprak mezarlar oluşturmuş, bunlardan 19 adedi taşlarla çevrilmiştir. Küp mezarlar, 
lahit mezarlar ve kiremit/tuğla mezarlar çok az örnekle temsil edilmiştir (Resim: 4). N8 aç-
masında bir birey taş sanduka mezara konulan küp içerisine yerleştirilmiştir. Bazı mezarların 
dışında, gömütün başucunda içi oyulmuş taşlar ve mezarların dışında pişmiş topraktan kaplar 
ele geçirilmiştir. N9-N8 açma arasından taş sanduka mezarda 11 bireye ait toplu gömme ile 
cam eserler bulunmuştur. 

mesinin ardından bölge göçer toplulukların kışlık konaklama alanına dönüşmüştür (Kozbe, G., “Çanak Çömlek 
Gelenekleri Işığında Geç Tunç Çağı Sonundan Geç Demir Çağı Sonuna dek Yukarı Dicle Bölgesinde Assur 
Varlığı”, Cultural Reflections: Studies in Honor of Hayat Erkanal, 2006, Istanbul; Ökse, A. T., “Doğu Anadolu 
Demir Çağı Kültürünün Güneye Yayılımı: Yukarı Dicle Havzasından Yeni Bulgular”, International Symposium 
on East Anatolia – South Caucasus Cultures, 2015, Cambridge). 

11  Bulut, L., Samsat Ortaçağ Seramikleri: Sıraltı ve Lüsterler, 2000, İzmir; Özkul-Fındık, N., Hasankeyf Seramik-
leri (2004-2006), 2008, Ankara. 
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2019 yılında 363 mezarda bulunan 355 iskelet çoğunlukla genç erişkin bireylere aittir (9 
bebek, 61 çocuk, 10 ergen, 80 genç erişkin, 86 erişkin, 27 yaşlı, 84 belirsiz). İskeletlerde çe-
şitli patolojik lezyonlar (diş patolojileri, cribra orbitalia, porotic hyperostosis, travma, osteofit 
vb) gözlemlenmiştir. İskeletler çoğunlukla dorsal, az sayıda hocker ve yarı hocker pozisyon-
larda yatırılmıştır. Çoğunlukla tekli, azda olsa çoklu ve ikincil gömmeler yapılmıştır. Bireyler 
genellikle başları batıda ayakları doğuda dorsal olarak sırt üstü yatırılmış (%81), bir bölümü 
(%12) kuzeybatı-güneydoğu, bir bölümü (%4) güneybatı-kuzeydoğu, diğerleri kuzey-güney 
yönünde yatırılmıştır. Az sayıda birey de farklı mezar tiplerine hocker tarzda yatırılmıştır. 
Bazı mezarlarda daha önce gömülen bireye ait kemikler mezarın bir köşesine süpürülüp yeni 
bireye yer açılmıştır. 1A Evresi mezarları ağırlıklı olarak doğu-batı, 1B evresi mezarları daha 
çok kuzey-güney yönünde uzanmaktadır. Bu durum, burayı kullanan topluluğun erken evre-
den itibaren yavaş yavaş Hıristiyanlığı kabul etmiş olabileceğini düşündürmektedir. 

Bireylerin yaklaşık üçte biri (%30) kaplar ve kişisel eşyaları ile gömülmüştür. Bunlar 
arasında metalden üretilmiş yüzük, bilezik, küpe, tokalı kemer, süs eşyası, tıp aleti veya cam 
boncuklardan oluşan kolye ve bileklikler ile cam şişe, pişmiş toprak kaplar ve ayna altlığı 
bulunmaktadır. Mezar dolgularında ele geçen sürtme ve yontma taş malzeme, figürinler ve 
Neolitik Çağ kap parçaları, mezarların bozduğu Neolitik Çağ katmanlarından karışmış olma-
lıdır. Bazı mezarlarda Geç Roma İmparatorluk ve Erken Bizans Dönemine tarihlenen cam 
kaplar, N8 açmasında kuzey-güney yönünde uzanan, etrafı 4 büyük blok taşla çevrelenen 
küp içerisinde bireyin kolunda tunç bilezik, başı yanında Geç Hellenistik Dönem sikkesi 
bulunmuştur (N8/058/G). Cam şişeler Geç Roma Dönemine (4. -3. yüzyıl) tarihlendirilmiştir. 

Gre Fılla II: Orta Çağ 

Mezarlar tarafından tahrip edilen Orta Çağ mimarisine ait duvar parçaları çamur harçla 
tutturulmuş taş temellerden oluşmaktadır. N-P 8-9 açmalarında Tabaka 2 olarak değerlendiri-
len taş duvar parçalarının etrafında yoğun kırmızı irili ufaklı kerpiç moloz katkılı toprak sap-
tanmıştır. O-P 9 Açmalarında herhangi bir yapı ile ilişkisi saptanamamış duvar parçaları me-
zarlar tarafından tahrip edilmiştir. Güney alandaki dörtgen planlı yapılar arasında dar geçiş 
yolları bırakılmıştır. Yapım tarzları ve temellerindeki zayıf işçilik, bu yapıların mevsimlik 
olarak yenilenerek kullanıldığı izlenimini bırakmıştır. Duvarlarda orta ve büyük boyutlu taş-
lar kullanılmıştır. Bazı mekânların tabanı dere taşları ile döşenmiştir. Duvarlar çevresindeki 
kerpiç döküntüler, bu temeller üzerinde ince kerpiç duvarların bulunduğuna işaret etmekte-
dir. Duvar parçaları üzerinden Orta Çağ seramikleri toplanmıştır. 

Gre Fılla III: Çanak Çömlekli Neolitik Dönem 

Mezarların tamamen tahrip ettiği Çanak Çömlekli Neolitik Döneme ilişkin mimari 
unsurlar belirlenememiş, bu dönem sadece mezarların dolgu toprağı içinde ve çevresindeki 
karışık toprakta ele geçirilen kap parçaları ve küçük buluntularla belgelenmiştir. Seramikler 
M.Ö. 6900-5200 yılları arasında tarihlenmiştir. Birkaç Hassuna kazıma ve boya bezemeli 



235

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

parçasının varlığı, M.Ö. 6200-5700 arasında bölgede sadece burada yerleşilmiş olduğuna 
işaret etmektedir12. 

Gre Fılla IV: Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B 

Mezarlar tarafından tahrip edilmiş Orta Çağ tabakasının altında Çanak Çömleksiz Neoli-
tik B yerleşimine en üst tabakasına ulaşılmıştır. Yaklaşık 3.5m. kalınlıkta arkeolojik dolgusu 
bulunan bu dönem tabakaları kalibre edilmiş tarihlere göre M.Ö. 9300-7550 yılları arasın-
da kullanılmıştır. ÇÇNB yerleşimi oval ya da köşeleri yuvarlatılmış dörtgen planlı çukur 
yapıları çevreleyen dörtgen planlı konutlar şeklinde planlanmıştır. Kuzey alanda bu biçimde 
tasarlanmış üç birim açığa çıkmıştır (Resim: 5). Yapılarda belirlenen 5-14 arasında değişen 
yeniden inşa evreleri, Neolitik Çağ mimarisi için karakteristiktir13. 

Oval yapılar yaklaşık 7.5m.x10m. boyutlardadır ve Çayönü r2-4 ve Gusir Höyük 1 
yapıları ile benzer özellikler göstermektedir14. Her birinin içinde tavanı taşıdığı düşünülen, 
taş örgü tekniği ile inşa edilmiş dörder paye bulunmaktadır. Kuzeydoğudaki oval yapının üst 
dolgusunda çok sayıda yontmataş atığı ve kırık sürtmetaş alet bulunmuştur. 2. tabaka tabanı 
taş döşeli olup, 3. Tabakada dörtgen biçimli bir ocak ile iç bölme duvarları ve terrazzo taban 
parçaları arasında, tavana ait olduğu düşünülen yanmış ahşap tomruklar açığa çıkmıştır. Ku-
zeybatıdaki oval yapının duvarlarının iç yüzeyine dayandırılmış sekiz stel 1.16-1.35m. yük-
sekliklerde, 40cm. -80cm. genişliklerde ve 18cm.-23cm. kalınlıklarda kireçtaşı levhalardan 
oluşmuştur. Doğu duvarına yaslandırılan, taş levhalarla yapılmış bir dörtgen ocağın üzerinde, 
25cm.x25cm. boyutlarda bir niş içerisine 10 adet sürtmetaş havaneli istiflenmiştir. İki yeni-
leme tabakası tespit edilen yapının üst örtüsünü oluşturan tomruklar yanmış halde yapının 
tabanı üzerine yığılmıştır. Yapı dolgusu taş, yoğun yanmış kerpiç parçası barındırmaktadır 
ve içinde çok sayıda hayvan kemiği ve çok sayıda sürtmetaş havan, havaneli, fallus, öğütme 
taşı ve ağırlıklar ile aralarında Mureybet ve Nemrik uçları da bulunan yontmataş aletler bu-
lunmuştur. 

N8 açmasının tamamına yakınını kaplayan oval yapı sekiz kez yenilenmiştir. Yenileme 
gerek duvarlarda ve tabanlarda gerekse payelerde belirgindir. Üst tabakaları çok yoğun taş 
dolgu ile doldurulmuş, alt dolguda taşların boyutları büyümüştür. Dolgu tabakaları arasında 
bulunan malzeme, farklı doldurma evrelerine işaret etmektedir. Üst iki tabakada payeleri de 
kapatan taş dolgu ile güneydoğu kesimine inşa edilmiş bir taş bölme bulunmaktadır. Dolguda 

12  Ökse, A. T., “Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi”, Olba 28, 2020: 5-8; 2021, “New 
Data on the Late Neolithic Pottery from the Northern Upper Tigris Region: Ambar Dam Reservoir”, Neolithic 
Pottery from the Near East: Production, Distribution and Use, R. Özbal ve diğ., eds., İstanbul, Chicago, fig. 2-4. 

13  Özdoğan, M. ve A. Özdoğan, “Buildings of Cult and the Cult of Buildings”. Light on Top of the Black Hill. 
Studies Presented to Halet Çambel, G. Arsebük ve diğ., eds., 1998, İstanbul, 589-592. 

14  Erim Özdoğan, A., “Çayönü”. The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstan-
bul, fig. 6; Karul, N. “Gusir Höyük”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, 
İstanbul, 10, fig. 5. 
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çok sayıda yontmataş artığı ele geçmiştir. Payelerin belirlendiği 3. Tabaka dolgusunda bir 
domuz iskeletinin parçaları, geyik boynuzları, çok sayıda boncuk, malahit, figürin ve sürtme-
taş alet bulunmuştur. Dolgunun altındaki 4. Tabaka’da 11 taş direk yuvası, iki paye arasında 
bir taş levha ve çukur, 5. Tabaka’da bir taş sunak ile dört direk yuvası açığa çıkmıştır. Bu 
tabakanın dolgusunda çok sayıda kil topak ele geçirilmiştir. 6. Tabaka’da dört direk yuvası ve 
dikey yerleştirilmiş iki büyük taş fallus bulunmuştur. Yaklaşık 3m. derinlikteki 7. Tabaka’ya 
ait üç direk yuvası açığa çıkmıştır. 

Bu oval çukur yapıları çevreleyen dörtgen yapılar genellikle hücre planlı, duvarlarında 
iç ve/veya dış payandaları olan tek büyük mekânlı yapılardan ve birkaçı da ızgara planlı 
yapılardan oluşmaktadır. Geniş odaların bazılarında 1-4 taş direk yuvası bulunmuş, iç dolgu-
larında bulunan sıvalarda görülen saz izleri, çatılarının sazdan yapıldığını ve kille sıvandığını 
göstermiştir. Bazı yapıların duvarları da kille sıvanmış, bazı tabanlar taş döşenmiş ve kil sı-
vanmıştır. Kuzey alanda 28 dörtgen planlı yapı açığa çıkarılmış olup bunların her birinin 3-12 
tabakası tespit edilmiştir. Bu tabakaların dolgularında çok az malzeme bulunması, üzerine 
yenisinin inşa edilmesi için kapatılan yapının içinin temizlendiğini göstermektedir. 

Hücre planlı yapılarda genellikle 4-6 küçük oda ile bazılarında kapı açıklıkları bulu-
nan birer büyük oda bulunmaktadır. Mekânlar küçük çaplı kaymalar ile birbiri üzerine inşa 
edilmiştir. Yapılardan ikisinde ocak, birinde taş döşeli taban bulunmaktadır. Bazı yapılarda 
mekân içerisinde kalınlıkları 2-7cm. uzunlukları 13cm. -24cm. ve derinlikleri 1-5cm. aralık-
larında değişen, üzerinde saz izleri bulunan kerpiç parçalarından oluşan yığınlar saptanmıştır. 
Bunlar dal örgü tekniğini kullanıldığı duvar yapısının ya da çatının kalıntıları, topraktaki 
kazık delikleri de yangın geçirmesinden dolayı sertleşen zeminde kalan ahşap direk izleri 
olarak değerlendirilmiştir. Mekânlar içerisindeki küllü ve kırmızı renkli toprak dokusu, orga-
nik maddelerin yanmış izleri olmalıdır. Mekânlar arasında girişi sağlayabilecek söve taşı vb. 
mimari unsura rastlanmaması, bunların bodrum niteliği taşıyabileceğini, buluntuların da ol-
dukça az sayıda ele geçmesi, bilinçli bir şekilde boşaltılmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Buluntular arasında Nemrik, Mureybet ve Nevali Çori uçları ile çok sayıda pişmiş topraktan 
üretilmiş stilize kuş figürü bulunmuştur. Kuzey alanda kazılan dokuz hücre planlı yapı Yukarı 
Dicle Havzası’nda Çayönü, Sumaki Höyük ve Boncuklu Tarla’da açığa çıkmıştır15. 

Duvarlarında iç ve/veya dış payandalar bulunan yapıların bir ya da iki geniş odası bu-
lunmaktadır. Kuzey alanda yedi payandalı yapı açığa çıkmıştır. Orta büyüklükte taşlarla inşa 
edilen duvarın altında aynı konum ve doğrultuda 3-5 taş duvarın daha açığa çıkması, bu ya-
pıların da kapatılarak üst üste inşa edildiklerini göstermektedir. Payandaların çatıyı destekle-
mek ya da duvarları güçlendirmek amacıyla yapılmış olabileceğini düşünülmektedir. Payan-

15  Erim Özdoğan, A., “Çayönü”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstan-
bul, fig. 34-36, 53; “Sumaki Höyük: A New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin”, The Neolithic in 
Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 24, 37; Ökse, A. T., H. Taşkıran, M. Kartal, 
A. Görmüş, E. Atay ve N. Erdoğan, “Ilısu Barajı İnşaat Sahası 2012 Kazıları”, 35. Kazı Sonuçları Toplantısı 1, 
2014: 104-107. 
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daları duvarların dış yüzeyine eklenen benzeri yapılar Cafer Höyük XIII-VI tabakalarından 
bilinmektedir16. P8 Açmasın doğu kısmında sert dokulu kırmızı alanda açığa çıkan kerpiç 
döküntünün 27°-36° arasındaki eğimine bir depremin neden olabileceği düşünülmüştür. Yapı 
içinde ocaklar nadirdir. Bir yapının taş temelleri üzerine dal-örgü tekniği ile inşa edilmiş 
duvarların sıva kalıntıları belirlenmiştir. İki yapının taş döşeli tabanı Çayönü cp1-3 evresin-
deki taş tabanlı yapıya benzemektedir17. Bir yapının dolgusunda ele geçirilen, boynuz sapa 
takılmış malahit keski, kalibre edilmiş tarihlere göre M.Ö. 7500’lerde kullanılmıştır. Başka 
bir yapıda ele geçirilen bir diğer keski de kalibre edilmiş M.Ö. 8296-8197 tarihine aittir. 
Bölgede ham ve işlenmiş malahitler Çayönü’nün ızgara planlı yapılar evresi ile hücre planlı 
yapılar evresi geçişine ait 7. Tabakası’ndan ve kalibre edilmiş tarihlere göre M.Ö. 9000-8600 
yıllarına tarihlenen kanallı ve taş tabanlı yapılardan ve Hallan Çemi’den bilinmektedir18. Bir 
yapının döküntüsünde rastlanan farklı büyüklüklerde yoğun hayvan boynuzlarının içbükey 
kenarına yiv açılmış olması, bunların dilgilerin yerleştirildiği boynuz oraklar olabileceğini 
düşündürmektedir. Mekânlar içinde yoğun hayvan kemiği ile yontmataş alet endüstrisine ait 
obsidiyen ve çakmaktaşı ile sürtme taş aletler bulunmuştur. 

Tek geniş mekândan oluşan yapılar ile bir büyük, bir dar odadan oluşan yapılar dizisi, 
aralarındaki mesafeler 50cm.-120cm. arasında değişen bir tür ızgara planı anımsatmaktadır. 
Kuzey alanda açığa çıkan yedi tek mekânlı yapıdan birinde iç mekânlarda ocaklar bulun-
maktadır ve ikisinin tabanları taş döşelidir. Yapı dolgularında açığa çıkan yoğun döküntü 
kerpiç duvarların üst yapısına ait görünmektedir. Bunlar arasında, sazlardan yapılan tavana 
ait negatif izler taşıyan kil sıva parçaları da ele geçirilmiştir. Yapılardan birinin temelleri 
altında ele geçirilen çok sayıda öğütme taşı ve havan, bir temel ritüeli olarak değerlendiril-
miştir. Benzeri yapılar Çayönü’nden bilinmektedir19. 

Güney alanda kazılan yaklaşık 1.2m. kalınlıktaki arkeolojik dolguda bir oval yapının batı 
duvarı ile hücre planlı yapılar açığa çıkmıştır. Bu yapıların iki küçük, bir büyük odadan oluş-
ması ve bazılarının köşelerinin yuvarlatılmış olması, kuzey alandan farklılık göstermektedir 
(Resim: 6). Bu yapılar da üst üste inşa edilmiş 4-9 tabakadan oluşmuştur ve tabanı taş döşeli 
olan ikisinde mekân içinde ocak bulunmuştur. Yapı dolgularında havan, havaneli, yassı balta 
ve ağırlık gibi sürtmetaş ürünlerin yanı sıra içlerinde bir de Biblos ucu bulunan yontmataş 
aletler ele geçirilmiştir. 

16  Cauvin, J., O. Aurenche, M. -C. Cauvin ve N. Balkan-Atlı, “The Pre-Pottery Site of Cafer Höyük”, The Neolit-
hic in Turkey: The Euphrates Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 1-2, fig. 5-6. 

17  Erim Özdoğan, A., “Çayönü”. The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstan-
bul, fig. 31-33. 

18  Özdoğan, M. ve A. Özdoğan, “Archaeological Evidence on the Early Metallurgy at Çayönü Tepesi”, The Begin-
nings of Metallurgy, A. Hauptmann ve diğ., eds., 1999, Bochum, 14-18. 

19  Erim Özdoğan, A., “Çayönü”. The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 
fig. 53-54, 57-58. 
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Oval yapıların üst dolgu seviyesinden bulunan altı dörtgen planlı yapının 2-10 yeniden 
inşaat tabakası bulunmaktadır. Bu yapılar alt seviyedekilere göre daha büyük olup, boyutla-
rı 25-50 metrekare arasında değişen alanlar kaplamaktadır. Bu seviyelerden alınan kalibre 
edilmiş tarihler M.Ö. 8017 ile 7502 arasındadır. Bunun altındaki seviyede oval yapıların 
payelerinin kullanıldığı üst tabakalar ile bunları çevreleyen, 22-27 metrekare alanlar kap-
layan dörtgen yapılar bulunmaktadır. Bu seviyelerden alınan kalibre edilmiş tarihler M.Ö. 
8726 ile 8242 arasındadır. Oval yapıların alt tabakaları ile bunları çevreleyen, ortalama 14-32 
metrekare alan kaplayan ızgara planlı yapılardan alınan kalibre edilmiş tarihler M.Ö. 8750 
ile 8556 arasındadır. 

Gre Fılla V: Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A

Höyüğün kuzey kenarında iki açmada açığa çıkan 1.5m. kalınlıktaki kültür dolgusu 
Çömlek Öncesi Neolitik A (ÇÇNA) geç evresine tarihlenmiştir. İlk yerleşim kalibre edilmiş 
tarihlere göre M.Ö. 9299-9177 yıllarında 708.73m. yükseltideki Şelmo Formasyonu üzeri-
ne kurulmuştur. Kısıtlı bir alanda yapılan sondajda ikisi yuvarlak, biri de dörtgen planlı üç 
yapının bazı bölümleri ile basit toprak mezarlara gömülmüş iki çocuk bireyin mezarı açığa 
çıkmıştır. Yuvarlak planlı yapılardan birisinin duvarları kil sıvalıdır. Yuvarlak planlı yapılar 
Çayönü r2-3 evresi, Körtik Tepe ve Gusir Höyük 2 evresindeki yapılara benzemektedir20. 

YONTMA TAŞ BULUNTULAR

Z. B. AĞIRSOY,  İ. B. ERDEM

Gre Fılla’da 2019 yılında 18.571 parça (12 envanterlik ve 68 etütlük eser), 2020 yılında 
82.535 parça (33 envanterlik ve 41 etütlük eser) yontmataş bulgu ele geçirilmiştir. Yontmataş 
buluntuların hammaddeleri obsidiyen (%44.8) ve çakmaktaşı (%55.2) grubu altında çört, jas-
per, kalsedon, radyolarit, opal ve kuvarsitten oluşmaktadır. Obsidiyenin farklı kaynaklardan 
getirildiği, büyük bölümünün Bingöl/Solhan B kökenli olduğu tespit edilmiştir21. Hammadde 
çeşitliliği çözülmüş kalkerden arda kalan silis yumrularının yanı sıra radyolarit, kuvars, kal-
sedon, jasper gibi kayaçlara kaynak teşkil etmektedir. 

Yontmataş topluluğu teknolojik (%51.8) ve tipolojik (%48.2) öğelerden oluşmuştur. Tek-
nolojik öğeler arasında çekirdekler, yongalama ürünleri, yongalar, dilgi ve dilgicikler yer 
almaktadır. Çakmaktaşı grubundan elde edilen çekirdekler yerleşim çevresinden kolayca 
elde ediliyor olmasından ötürü oldukça hoyrat bir şekilde kullanılmıştır. Obsidiyen çekirdek-
ler ise çoğunlukla tükenmiş dilgi ve dilgicik çekirdeklerinden oluşmuştur. Çanak Çömeksiz 

20  Erim Özdoğan, A., “Çayönü”. The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstan-
bul, fig. 6; Özkaya, V. ve A. Coşkun 2011, “Körtik Tepe”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdo-
ğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 111-112, fig. 3-6; Karul, N. 2011. “Gusir Höyük”, The Neolithic in Turkey: The 
Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 11-12, fig. 8-9. 

21  Muşkara, Ü. ve A. Konak, “Obsidian Source İdentification at Gre Fılla, Turkey”, Journal of Archaeological 
Science: Reports 38, 2021, 103003. 
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Neolitik B Evresi için tipik olan naviform çekirdeklere ait hazırlık yongaları bulunmasına 
karşın tipik naviform olarak nitelendirilebilecek çekirdekler henüz saptanmamıştır. Endüstri 
içerisinde obsidiyenden elde edilmiş yongalama ürünü oranı çakmaktaşından daha yüksek-
tir. Obsidiyen çekirdekleri tükenene kadar yontulmuş, yongalama ürünleri ise zaman zaman 
alete dönüştürülmüştür. Teknolojik öğeler içerisinde en kalabalık taşımalık grubunu yongalar 
oluşturmuş, aletlerde genellikle dilgi veya dilgicik taşımalıklar tercih edilmiştir. 

Tipolojik öğeler arasında en kalabalık alet grubunu düzeltili parçalar oluşturmaktadır. Bir 
diğer kalabalık grubu da aşınmış parçalar temsil etmektedir. Genellikle ad-hoc olarak kullanıl-
mış dilgi taşımalıklar bu alet grubu içinde baskındır. Diğer aletler yoğunluk sırasıyla çentikli 
aletler, ön kazıyıcılar, yarıcı aletler, dişlemeli aletler, mikrolitler, uçlar, kazıyıcılar, deliciler, di-
key budanmış dilgi ve yongalar, köşeleri inceltilmiş dilgiler, sırtlı dilgiler, Çayönü aleti, Hagdud 
budamalılar, taş kalemler, bıçaklar, kazmalardır. Düzeltili parçalar üzerinde silika parlaklığını 
bulunan örneklerin varlığı ekin hasadında kullanıldıklarına işaret etmektedir. Mikrolit aletlerin 
yapımında genellikle obsidiyen tercih edilmiştir. Bunlar besin üretim aşamalarında tekil veya 
kompozit bir biçimde orak elemanı olarak da kullanılmıştır22. Bir mekân içerisinde (P8/0039) 
in-situ  olarak boynuzlarla birlikte yanmış bir grup yontmataş alet ele geçirilmiştir. Boynuzların 
birinin iç yüzeyi yontmataşların yerleştirilmesi için keskin bir aletle açılmıştır. Boynuzla bera-
ber düzeltili dilgiler, dişlemeli aletler, Amuk ucu bulunmuştur (Resim: 7). Uçlar arasında Byb-
los, Salibiya, El-Khiam, Amuk, keski ağızlı ve tanımlaması henüz yapılmamış uç örnekleri yer 
almaktadır. Yerleşimden şimdiye kadar ele geçirilmiş olan endüstrinin bütünü incelendiğinde 
Çanak-Çömleksiz Neolitik B Evresi’nin (M.Ö. 8800-6900) karakteristik özelliklerini kapsayan 
bir sonuç çıkmakla birlikte, El-khiam ve Salibiya uçlar ile çeşitkenar mikrolitler gibi PPNA 
evresine işaret eden parçalar da bulunmaktadır. 

ORTA ÇAĞ SERAMİKLERİ

 M. KERECİ

2019 yılında ele geçirilen toplam 5110 parçadan 86 tanesi, 2020 yılında ele geçirilen 
toplam 1350 seramik parçasından 43 tanesi sırlıdır. Bunlar arasında tek renk sırlı seramikler 
ve kazıma desenli (sgraffito) seramik grupları bulunmaktadır. Çanak, tabak ve kâse tiplerinin 
yoğun olduğu sırlı kaplar arasında çömlek ve şişeler de bulunmaktadır. En yoğun tek renk 
sırlı grubu oluşturan yeşil sırlılar İslami Dönem, Bizans Dönemi, Beylikler ve Erken Osmanlı 
Dönemi’nde kullanılmıştır23. Krem ve yeşil renkteki kazıma desenli (Sgraffito) sırlı seramik 
grupları azdır. Kinet Höyük, Karatepe Kumkale ve Al Mina kazılarında bulunan benzerleri 
M.S. 12-13 yy.a tarihlenmektedir (Resim: 8). 

22  Kartal, M., Konar-Göçerlikten Yerleşik Yaşama Geçiş: Epi-paleolitik Dönem Türkiye’de Son Avcı-Toplayıcılar. 
2009, İstanbul. 

23  Wartburg, M. -L. V., “Chronology and Stratigraphy of the Medieval Pottery of Cyprus: a Critical Review”, 
Çanak: Late Antique and Medieval Pottery and Tiles in Mediterranean Archaeological Contexts, Byzas 7, 2007, 
İstanbul, 421; Tülek, F., “Osmaniye Orta Çağ Seramikleri Ön Değerlendirmesi”, XIII. Orta Çağ ve Türk Dönemi 
Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 2010, İstanbul, 641-643. 
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Sırsız seramikler yoğun ince taşçık ve mika katkılı, orta ve özsüz pişmiş, orta cidarlı, dışı 
kendinden astarlı içi yalın yüzeyli grup ile yoğun mika ve orta taşçık katkılı, orta ve özlü 
pişmiş, yalın yüzeyli gruplar pişirime ve depolama kaplarında kullanılmıştır. Orta ince taş-
çık katkılı, sert ve gri-siyah özlü pişmiş, orta-ince cidarlı, bazıları kendinden astarlı bazıları 
yalın yüzeyli grup çömlek ve küçük depolama kaplarında kullanılmıştır. İri saman katkılı, 
orta ve özlü pişmiş, orta cidarlı, iç dış yalın, sarımsı bej renkte, hafif dışa eğik ağızlı olup, 
ağızdan dibe doğru silindirik olarak inen ve düz dipli kaplar üretilmiştir. Az ince saman ve 
ince taşçık katkılı, sert ve özsüz pişmiş, yalın yüzeyli, yeşilimsi bej testi gibi küçük kaplar 
M.S. 12-13. yy. da Kuzey Mezopotamya, İran ve Anadolu’da yaygın olan sırlı seramiklere 
benzerlik göstermektedir24. Taşçık katkılı, sert ve özsüz pişmiş, orta-ince cidarlı, pembemsi 
ve yeşilimsi hamurlu, kendinden astarlı grup M.S. 12-13. yy. da tabak, testi, amphora ve 
tutamaklı kapak olarak yoğun kullanılmıştır. Yoğun kireç ve orta taşçık katkılı, orta ve özsüz 
pişmiş, orta-kalın cidarlı, iç-dış yalın ve turuncumsu hamur grubu Hellenistik Dönemden 
Ortaçağ sonuna kadar kullanılan en yoğun gruptur. Pişirme kapları orta-ince taşçık ve kireç 
katkılı, orta ve özsüz pişmiş hamurludur. 

NEOLİTİK SERAMİKLER

E. BOZKURT

Gre Fılla’da 2019 yılında toplam Neolitik Çağ seramiği 39 kasada 128, 2020 yılında 17 
kasada 33 envanterlik ve 1 etütlük eser ele geçirilmiştir25. Kuzey Mezopotamya’da M.Ö. 
6900-6200 yıllarında üretilen en eski seramik grubu olan erken mineral katkılı grup el ya-
pımı, yoğun taşçık katkılı, düşük ısıda pişmiş birkaç kap parçası ile temsil edilmiştir. Erken 
mineral katkılı kaplardan sonra ortaya çıkan koyu yüzlü açkılı grup Neolitik Dönemin en ka-
rakteristik ve yaygın kap grubunu oluşturmaktadır. Basit ağız kenarlı, el yapımı olan bu gru-
bun siyah, kahverengi, vişneçürüğü astarlı örnekleri ele geçmiştir. Siyah özlü grup kum, mika 
ve kireç katkılı hamurlu, düşük ısıda pişirilmesinden dolayı tabakalı özlüdür. Dış yüzeyi gri 
alacalı, genellikle yalın yüzeyli olan bu grup birkaç parçası ile temsil edilmiştir. Saman kat-
kılı, kaba grup çoğunlukla devetüyü hamurdan üretilen standart seramik (M.Ö. 6200- 5700) 
yalın yüzeyli ya da kendinden astarlı, düşük-orta ısıda pişirilen gri özlü kaplardan oluşmakta-
dır. Hassuna tipi boya ve kazıma bezemeli kaplara ait ince nitelikli, turuncu hamurlu parçalar 
ile birkaç “Husking Tray” parçası, höyüğün bu dönemde kullanıldığını göstermiştir. Katkısız 
hamurlu, özsüz pişmiş, devetüyü hamurlu kapların iç ve dış yüzeylerine kahverengi veya si-
yah boya ile basit geometrik motifler çizilmiş Erken ve Orta Halaf (M.Ö. 5700-5200) kapları 
birkaç parça ile temsil edilmiştir (Resim: 9). 

24  Kozbe, G. ve S. Gök, “Cizre Kalesi Orta Çağ Barbutin & Kalıba Baskı Bezemeli Sırsız Seramikleri”, XI. 
AIECM3 Uluslararası Orta Çağ ve Modern Çağ Akdeniz Dünyası Seramik Kongresi Bildirileri 1, 2018, Ankara. 

25  Benzerleri ve ilgili kaynakça için bkz. Tekin, H., Tarihöncesinde Mezopotamya, 2017, Ankara; Ökse, A. T., 
“Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi”, Olba 28, 2020, 1-34. 
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KÜÇÜK BULUNTULAR

Ö. EKİNBAŞ,  Ş. ÇİFTÇİ,  B. ATABAY,  S. ÇOBAN, 

 S. YETİŞİR,  G. KIZILASLAN,  S. YILDIZ,  E. SERBES,  Ç. ÖZDOĞAN

Gre Fılla’da 2019 yılında toplam 502 etütlük (249 adet) ve envanterlik (253 adet), 2020 
yılında ise toplam 1305 etütlük (796) ve envanter (509) eser ele geçirilmiştir. Sürtmetaş en-
düstrisinde bazalt, kalker, çaytaşı, kuvarsit, çakmaktaşı, mika-şist kullanılmıştır. Bunlar ara-
sında yassı baltalar, vurgaçlar, keserler, havan, havaneli, el taşı, ağırlık, perdah taşı, sayaç 
taşları, ezgi ve öğütme taşları gibi tipolojik olarak çeşitlilik gösteren bu eserlerin bazıları, 
mezarların bağlamları tahrip ettiği alanlarda, bir kısmı ise mimari bağlamlarda ele geçmiştir. 
Havanellerinden birinin boğa boynuzu biçimli tutamağı Gusir Höyük, Hallan Çemi ve Körtik 
Tepe ile benzeşmektedir26. Çeşitli açmalarda balık ağı ağırlıkları ele geçirilmiş, pişmiş toprak 
figürinler de Kuzey Mezopotamya’da benzerine rastlanmayan yerel bir grup oluşturmuştur. 
Kemikten üretilmiş bız, spatula, düğme, mekik ve boynuz orak, boncuk dizileri (kolye ve 
bileklikler) de bulunmaktadır (Resim: 10). 

Mezar eşyası arasında yer alan çok sayıda cam şişe serpici ya da damlalık (gutturnium) 
olarak da adlandırılan geniş ağız kenarlı, uzun boyunlu, soğan biçimli ya da konik gövdeli 
kaplardır (Resim: 8). Unguentariumlarda da görüldüğü üzere bazı örneklerin boyun kısmının 
iç tarafında, gövde ile birleştiği yerde daralma vardır. En erken örnekleri Andernach’da 3. 
yüzyılın ikinci yarısına, Strasbourg Porte Blanche Mezarlığı’nda, Suriye ve Filistin’de 3-4. 
yüzyıla tarihlenmiştir27. 

26  Karul, N., “Gusir Höyük”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 
16, fig. 17; Rosenberg, M., “Hallan Çemi”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 
2011, İstanbul, 78, fig. 13; Özkaya, V. ve A. Coşkun, “Körtik Tepe”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, 
M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 122, fig. 24-25. 

27  Camlara ilişkin rapor Ç. Özdoğan tarafından hazırlanmıştır. Benzerleri için bkz. Akad, Y., Fıratlı, N. ve Ko-
cabaş, H., Hüseyin Kocabaş Kolleksiyonu Cam Eserler Kataloğu, 1984, İstanbul, 33, Res. 113; Barkoczi, L., 
Antike Glaser, Monumenta Antiquitatis Extra Fines Hungariae Reperta Quae in Museo Artium Hungarico Ali-
isque Museis et Collectionibus 5, 1996, Rome, 54, Res. 123; Bernet, S. P., “The Constabe Maxwell Collection 
of Ancient Glass”, Sale Catalog, 1979, London, 59, Res. 89; Canav, Ü., Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A. Ş. 
Cam Eserler Kolleksiyonu, 1985, İstanbul, 40, Res. 27; Hanar, E., Diyarbakır Müzesi’ndeki Cam Eserler. Dok-
tora Tezi: Atatürk Üniversitesi, 2018, Erzurum, 161, 472-478; Hayes, J. W., Roman and Pre-Roman Glass in 
the Royal Ontario Museum, 1975, Toronto, 78, Res. 280; Lightfoot, C. S. ve M. Arslan, Anadolu Antik Camları 
Yüksel Erimtan Koleksiyonu, 1992, Ankara, 29, Res. 94; Lightfoot, C. S., Ancient Glass in National Museums 
Scotland, 2007, Scotland, 124-125, Res. 303; Matheson, S. B., Ancient Glass in the Yale University Art Gallery, 
1980, New Haven, 79, Res. 207; Oliver, Jr. A., Ancient Glass in the Carnegie Museum of Natural History, 1980, 
Pittsburg, 119, Res. 206; Özet, A., Anadolu Medeniyetleri Müzesinden Özgün Cam Eserler, Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi 1987 Yıllığı, 1987, 116-126, 604, Fig. 9; Öztürk, N., Erzurum Müzesi Cam Eserleri, 2013, Erzu-
rum, 117, Res. 59; Isings, C., Roman Glass from Dated Finds, 1957, Goringen, 101, 119; The Toledo Museum 
of Art Roman Mold-Blown Glass the First Through Sixth Centuries, 1995, Toledo, 196-197, Res. 129-132. 
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SONUÇ

Ambar Höyük doğu eteğindeki sondaj ana kayaya ulaşıldığından, kazının atık toprağı ile 
doldurulmuştur. Höyük baraj gölünden etkilenmeyeceğinden, buradaki kazılara 2020 yılında 
son verilmiştir. Buna karşın Gre Fılla tamamen su altında kalacağından, kazılarda ağırlık bu 
höyüğe verilmiştir. Hem kuzey hem güney alanlarda ana toprağa kadar kısıtlı alanlarda ula-
şılmış olup, 2019-2020 sezonlarında Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B Evresi’ne ait yapılar 
kazılmıştır. Çanak Çömlek Öncesi Neolitik A Geç Evresi sadece kuzey kenarındaki kısıtlı 
alanda kazılabilmiş olup, henüz bu dönem yeterince araştırılamamıştır. 

Yukarı Dicle havzasının kuzey kesiminde bulunan Ambar Barajı dolum alanı bölgenin 
kuzey kesiminin arkeolojisini temsil etmektedir ve özellikle Gre Fılla’da açığa çıkan oval 
ve/veya köşeleri yuvarlatılmış dörtgen yapılardaki taşlarla örülerek inşa edilmiş dörder paye, 
şimdilik sadece Yukarı Dicle Havzası’ndan bilinmektedir. Bu höyükte 2021 yılında sürdürü-
lecek olan kazılar, büyük ölçüde Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B Erken Evresi ile Çanak 
Çömlek Öncesi Neolitik A Geç Evresi’ne odaklanarak bu iki dönem arasındaki geçiş evrele-
rini açığa çıkaracaktır. 
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Resim 1: Ambar Höyük Orta Tunç Çağı yapısı (Kazı Arşivi, 2019). 

Resim 2: Ambar Höyük Orta Tunç Çağı buluntuları (Kazı Arşivi, 2020). 
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Resim 3: Gre Fılla (Ambar I) kazı alanları (Kazı Arşivi, 2020). 

Resim 4: Gre Fılla (Ambar I) Geç Roma-Erken Bizans mezarları (Kazı Arşivi, 2020). 
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Resim 5: Gre Fılla (Ambar I) kuzey alan: Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B mimarisi (Kazı Arşivi, 2020). 
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Resim 6: Gre Fılla (Ambar I) güney alan: Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B mimarisi (Kazı Arşivi, 2019). 
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Resim 7: Gre Fılla (Ambar I) Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B yontmataş buluntuları (Kazı Arşivi, 2019-2020). 

Resim 8: Gre Fılla (Ambar I) Ortaçağ buluntuları (Kazı Arşivi, 2019-2020). 
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Resim 9: Gre Fılla (Ambar I) Seramikli Neolitik buluntuları (Kazı Arşivi, 2019-2020). 

Resim 10: Gre Fılla (Ambar I) Çanak Çömlek Öncesi Neolitik B küçük buluntuları (Kazı Arşivi, 2019-2020). 
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AMBAR BARAJI-KENDALE HECALA 2019-2020 KAZILARI 
A. Tuba ÖKSE*

Vehbi YURT

Şakir CAN

Ayşin KONAK

Diyarbakır İli Kocaköy İlçesi yakınlarında Ambar Barajı’ndan etkilenecek alanda Çakmak-
lı Köyü sınırlarında, Ambar Çayı’nın 120m. doğusunda yer alan, ortalama 1.4 ha alan kap-
layan, 3m. yükseklikteki Kendale Hecala’da kurtarma kazıları Diyarbakır Müze Müdürlüğü 
başkanlığında, Kocaeli Üniversitesinden Prof. Dr. A. Tuba Ökse’nin bilimsel danışmanlığında 
yürütülmüştür1. 2019-20 yıllarında höyüğün kuzeyinde 13 (J-7-8 ve K-L 6-9- M6a-8) ve gü-
neydoğusunda 5 (G-H 10-11 ve F11c) açmada yapılan çalışmalarda üç ana dönem tespit edil-
miştir (Resim: 1). Kalibre edilmiş tarihlere göre höyüğün ilk iki dönemi (Dönem III: Seramikli 
Neolitik Dönem, Dönem II: Erken Kalkolitik Dönem) M.Ö. 6700-4550 yıllarında iskân edilmiş 
ve yaklaşık 5300 yıl terk edildikten sonra, Orta Çağda (Dönem I) tekrar yerleşilmiştir. 

DSİ 10. Bölge Müdürlüğü tarafından tahsis edilen hidrolik sondaj makinası ile 5-10 Ekim 
2019 tarihleri arasında karotlu sondajlar alınarak kazı planlanması için arkeolojik dolgunun 
derinlikleri ölçülmüştür2. Höyük çevresinden alınan karotlara göre yerleşimin yayılım alanı 
çok daha geniş olup, eteklerini sellerle taşınan, kalınlığı 2m. -4m. arasında değişen mil dolgu 

* A. Tuba ÖKSE, Kocaeli Üniversitesi Arkoloji Bölümü, Kocaeli/TÜRKİYE, tubaokse@yahoo. com
 Vehbi YURT, Diyarbakır Müze Müdürü, Diyarbakır/TÜRKİYE, yurtvehbi@gmail.com 
 Şakir CAN, alan koordinatörü, cansakircs@hotmail. com. 
 Ayşin KONAK, Kocaeli Üniversitesi Arkoloji Bölümü, Kocaeli/TÜRKİYE, y. aysin@gmail.com 
1 Kurtarma kazıları Diyarbakır Müze Müdürlüğü başkanlığında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Mü-

zeler Genel Müdürlüğünün 12.07.2019 tarih ve E. 583080 sayılı yazısı uyarınca 22.07.2019-30.12.2019 tarihleri 
ile 26.03.2019 tarih ve E. 262402 sayılı yazısı uyarınca 11.03.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında yürütülmüştür. 
Kazıda Diyarbakır Müzesini 2019 yılında Mevlüt Çolak, 2020 yılında Azad Gül temsil etmiş, bürokratik işlemleri 
de üstlenerek ekibin arkeolojik çalışmalara odaklanmasını sağlamıştır. Kendilerine yapıcı ve dostane tutumları için 
şükranlarımızı sunarız. Kazılara 2019 yılında Kocaeli Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Üftade Muşkara, Öğr. Gör. Dr. 
Ayşin Konak ve Hitit Üniversitesinden Araş. Gör. Emrullah Kalkan katılmıştır. Kazı alanlarının sorumluluğunu Şakir 
Can üstlenmiştir. Arazi çalışmalarını Şeyma Çiftçi, Sabri Yıldız, Berivan Atabay, Tarık Günce, Delil Yaşa, Hüseyin 
Aka, Muhammet Akdoğan, Mehmet Türk, Emrah Dinç, Rojda Balta, Sefa Baykara, İbrahim Karataş ve Müjdat 
Ayhan yürütmüştür. İnsan iskeletlerini Doğan Çakan, hayvan kemiklerini Belgin Aslan, Yontmataş aletleri Z. Beyza 
Ağırsoy ve İ. Berkan Erdem, Neolitik seramikleri Elif Bozkurt, Orta Çağ seramiklerini Memik Kereci değerlendir-
miştir. Eser tanımlamalarını ekip üyeleri ortak olarak yapmış, buluntu çizimlerini Memik Kereci Memik Kereci ve 
Hülya Torun, fotoğraflamayı Muhittin Demirpolat ve Hüseyin Aka tamamlamış, temizleme ve restorasyonu Tuğba 
Uluyer, Hülya Aykanat ve Ebru Özmen yapmıştır. Arkeometrik analizleri Dr. Üftade Muşkara, hayvan kemiklerini 
Gaziantep Üniversitesinden Doç. Dr. Derya Silibolatlaz Baykara, insan kemiklerini Hacettepe Üniversitesinden Prof. 
Dr. Serpil Eroğlu Çelebi incelemektedir. Radyokarbon analizleri Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Mar-
mara Araştırma Merkezinde (TÜBİTAK-MAM) yapılmıştır. 

2  Karotlar Prof. Dr. Sabri Karadoğan ve Dr. Catherine Kuzucuoğlu’nun katkılarıyla ekip üyeleri Jeomorfolog 
Aladdin Al ve Arkeolog Tarık Günce tarafından tanımlanmıştır. 
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kaplamıştır. İlk yerleşim Üst Miyosen-Pliyosen Dönemde oluşan Şelmo Formasyonu üzerine 
kurulmuş olup, bu oluşuma L8 açmasında bir Orta Çağ çukurunun (L8/016/Ç) dibinde, 704, 
34m. yükseltide ulaşılmış ve arkeolojik dolgunun 4,5m. kalınlıkta olduğu anlaşılmıştır. 

KENDALE HECALA I: ORTA ÇAĞ YERLEŞİMİ

Ş. ÇİFTÇİ, B. ATABAY, E. DİNÇ,  S. YILDIZ, T. GÜNCE, D. YAŞA, İ. KARATAŞ, H. AKA, 

M. AKDOĞAN,  R. BALTA, M. TÜRK, S. BAYKARA, M. AYHAN, B. ASLAN, B. C. BAL, K. IŞIK, D. GÜL

Orta Çağ tabakalarına tüm açmalarda rastlanmıştır3. Yüzey toprağının altında, kireçtaşı 
veya çay taşı kullanılarak örülmüş basit temeller ve temellerin çevresinde yer alan döküntü 
taş enkazlarla temsil edilen üç mimari tabaka tespit edilmiştir. Basit barınaklara ait, özensiz 
inşa edilmiş taş temeller, ocakların ve içerisinde cam, seramik, hayvan kemiği, metal gibi 
materyallerin ele geçtiği ve içerisine çöp atma gibi ikincil amaçla kullanılmış çukurlarının 
bulunduğu yerleşimin mevsimlik kullanılmış olabileceği değerlendirilmektedir. Yapıların ge-
nellikle dörtgen planlı ve çoğunlukla kuzey-güney doğrultusunda uzandığı belirlenmiştir. Üst 
tabakalar modern tarım faaliyetlerinden dolayı önemli ölçüde tahrip olduğundan günümüze 
daha çok taş duvar ve döşeme kalıntıları, ocaklar, çukurlar ve taş yığınları ulaşabilmiştir. 

K8 Açmasının batısında kare planlı bir mekanın doğu yarısına ait taş temel kalıntıları 
ve mekan dolgusu altında Abbasi Dönemine tarihlenen bir kurşun mühür ile K9 açmasının 
güneydoğu köşesinde bir mekânın kavisli köşesi ile ikisi basit toprak mezar, diğeri çömlek 
olmak üzere üç gömüt tespit edilmiştir. J8 açmasında kuzey-güney doğrultusunda bir yapı, 
dar bir koridorun her iki yanında dörtgen plana sahip iki oda ve bazı odalarda kısmen ko-
runmuş sıkıştırılmış toprak taban kalıntıları açığa çıkarılmıştır (Resim: 2a). J-K8 açmaları 
sınırında bir çukurda (J8/025/Ç) yoğun su canlısı kabuğu, balık ağı ağırlıkları ve yengeç 
kıskaçları ile büyükbaş hayvan kemiğinin yanı sıra küçükbaş hayvan, 3 kaplumbağa ve mik-
rofauna grubuna ait kemikler ele geçirilmiştir. 

K9 açmasında batı duvarı korunan ve zemini devetüyü renkte sıkıştırılmış toprak taban 
olan bir mekân, güneyinde yer alan tandır ve tabanın hemen altında Orta Çağa tarihlenen bir 
çocuk çömlek mezarı ile birlikte açığa çıkarılmıştır (Resim: 2b). Mezarda kemik kalıntıları 
dışında herhangi bir mezar eşyasına rastlanmazken çömleğin çevresinin orta ve küçük bo-
yutta kireçtaşları ile çevrelendiği görülmüştür. Höyükte 2019-20 sezon çalışmaları süresince 
17 bebek çömlek mezarı açığa çıkarılmış ve çok azının içerisinde boncuk ele geçirilmiş buna 
karşın bazı çömlek mezarların içerisinde herhangi bir kemik bulgunun olmayışı bebeklerin 
vücudundaki kalsiyum miktarının az olmasıyla ilişkilendirilmiştir4. 

3  Ökse, A. T., A. Konak ve V. Yurt 2020. “Ambar Barajı – Ambar Höyük, Gre Fılla ve Kendale Hecala 2018 
Kurtarma Kazıları”, 41. Kazı Sonuçları Toplantısı 1: 102-112. 

4  Haentjens, A, M. E, “Reflections on Female Infanticide in the Greco-Roman World”. L’Antiquité Classique 69, 2000, 
260: 261-264. 
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Orta Çağın son tabakasını temsil eden 3. tabakada K7-8 ve L7-8 açmalarının kesişim 
noktasında kuzeydoğu-güneybatı yönünde ve iri boyutta kireçtaşlarının çevrelediği bir bina-
nın içerisinde beş farklı bireye ait iskelet kalıntıları iç içe geçmiş bir vaziyette açığa çıkarıl-
mıştır (Resim: 2c). Binanın doğusunda aynı planda çay taşları ile örülmüş ve üç payandası 
korunabilmiş bir mekân ve güneyinde kısmen korunmuş bir bölme duvarı ile mekânın kuzey 
dış alanında büyük kireçtaşlarıyla geniş bir alana yayılan bir taş döşeme açığa çıkarılmıştır. 
Mekânın batı duvarının büyük ölçüde tahrip olması ve doğu duvarının bükülmüş izlenimi 
vermesi Orta Çağda meydana gelmiş bir depremle ilişkili olabilir. Bu alanda ele geçirilen 
mermi biçimli çakmaktaşı bir çekirdek ve baş kısmı sivri ve geriye çekilmiş, göğüsleri sar-
kık, sırttan boynuna kadar tırnak izleriyle kaplanmış bir görüntü sergileyen bir figürin Geç 
Neolitik Döneme tarihlendirilmiştir. Yakın benzerleri Hakemi Use5, Kenan Tepe6 ve Yarım 
Tepe I7 yerleşimlerinde belgelenmiştir. 

Bu dönem çanak çömlek topluluğunun ağırlıklı olarak kaba ve orta-kaba hamurdan üretil-
miş küp, çömlek, pişirme kapları ve kâselerden oluşması, bunların sadece besin hazırlama ve 
tüketme işlemlerinde günlük olarak kullanıldığına işaret etmektedir. Yerleşimde bir kurşun 
mühür ve sikkenin yanı sıra çok sayıda boncuk, yüzük ve mızrak ucu gibi metal eserler ile 
kandil ele geçirilmiştir (Resim: 3). Kalibre edilmiş radyokarbon tarihlerine göre bu yerleşim 
M.S. 771-902 yıllarında, Abbasi Döneminde kullanılmıştır. İslami Döneme ait kalıp bezemeli 
(barbotin) ve sırlı kaplar yerleşimin M.S. 11-14. yüzyıllarda da kullanıldığını göstermektedir. 

Höyüğün güneydoğu kesiminde kazılan H-G 10-11 açmalarında yüzeyin hemen altından 
çıkan dağınık taş dizileri, tahrip olmuş çok mekânlı bir mimarinin kalıntıları görünümünde-
dir. Aynı alanın güneyinde 5m.x5m. boyutlarında açılan F11c açmasında kazılan ikisi flüvyal 
dolgu olmak üzere toplamda 7 tabakada üst tabakaların iri boyutlu kireçtaşları temel duvar-
lardan alt tabakaların ise pisé ve çay taşı temelli cılız duvarlara sahip olduğu saptanmıştır. 

KENDALE HECALA II: ERKEN KALKOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMİ

Ş. ÇİFTÇİ,  B. ATABAY,  E. DİNÇ,  S. YILDIZ,  T. GÜNCE,  D. YAŞA,  İ. KARATAŞ,  H. AKA,  

M. AKDOĞAN, R. BALTA, M. TÜRK,  S. BAYKARA,   M. AYHAN,  B. ASLAN,  B. C. BAL,  K. IŞIK,  D. GÜL

Bu döneme ait iki mimari katman ayırt edilmiştir. Üst tabaka, kuzeydoğu-güneybatı yönün-
de dörtgen planlı, çay taşı temelli ve kerpiç ve pisé duvarlı yapılar ile tabanı eğimli iç mekân 
ocakları ve fırınları ile temsil edilmektedir. Bunlar çoğunlukla iki odalı, 20-25 metrekare alan 

5  Tekin, H. “New Discoveries on a Hassuna/Samarran Site on the Upper Tigris Region: Hakemi Use”, Procee-
ding of the 6th International Congress on the Archaeology of the NearEast. May, 5th-10th 2008, P. Matthiae, F. 
Pinnock, L. Nigro and N. Marchetti., eds., 2010, Universita di Roma, Wiesbaden, fig. 9: 685-696. 

6  Parker, B. J., Foster, C. vd., “The Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP): A Preliminary Re-
port from the 2007 and 2008 Field Seasons at Kenan Tepe”, Anatolica 35, 2009, fig. 18j: 85-152. 

7  Merpert, N. Y. and Munchaev, R. M., “Yarim Tepe I, Yoffee, N. ve Clark, J. J., eds., Early Stages in the Evolu-
tion of Mesopotamian Civilization: Soviet Excavations in Northern Iraq, 1993 University of Arizona Press, The 
USA, fig. 6.10.I: 73-114. 
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kaplayan yapılar olmakla birlikte, bazılarında depo olarak kullanıldıkları değerlendirilen bi-
rimler ve kireçtaşı direk yuvaları bulunmuştur. Bu tabakalarda Neolitik çanak çömlek parçaları 
baskındır, az sayıda Ubeyd çanak çömlek (Resim: 5) parçalarının yanı sıra, insan figürini, el 
baltaları, kemik bızlar, ağırşaklar, havaneliler, midye kabukları ve çok sayıda boncuk ele ge-
çirilmiştir (Resim: 4). Su canlılarına ait kabuklar, yengeç kıskaçları ve balık ağı ağırlıkları, bu 
dönemde Ambar Çayı’nın besin ekonomisine olan katkısını göstermekle birlikte, büyükbaş ve 
küçükbaş hayvan kemikleri K8 açmasında ele geçirilen kaba katkılı kil tepsiler8 üzerinde yer 
alan, el motifli bir kâse ve yatay çizgiler ve dalgalı çizgilerle bezenmiş az sayıda çanak çömlek 
parçası bu evrelere tarihlenen örneklerle örtüşmektedir9. Bu tabakalardan elde edilen kalibre 
edilmiş radyokarbon tarihleri M.Ö. 5226 ile 4540 arısındadır. Bu tarihler Halaf-Ubeyd Geçişin-
den (M.Ö. 5200) sonra Kuzey Ubaid 3 ve 4 evrelerini kapsamaktadır. 

J7 Açması’nda yüzey toprağının altında çok odalı bir binaya ait kare planlı bir mekân 
(J7/006/M) içerisinde aynı aksta alt kısımları küçük çay taşlarıyla desteklenen dikme taşları 
açığa çıkmıştır. Mekân içerisinde bir bebek bireye ait oldukça tahrip olmuş kemik parçaları 
ile sap delikli balta, havaneli ve minyatür kapların yanı sıra açık alanda iki evreli ve eğimli 
bir ocak ve hemen çevresinde öğütme taşları, havan ve midye kabukları bulunmuştur. J-K7-8 
açmalarının kesişim noktasında dikdörtgen planlı ve iki odalı bir bina doğu duvarında koru-
nabilen bir payanda ile birlikte açığa çıkarılmıştır. Yapı art arda üç farklı tabakada küçük de-
ğişimler yapılarak kullanılmaya devam edilmiş görünmektedir (Resim: 5d). Bir alt tabakada 
aynı dış duvarların içerisinde kalan alanda dört küçük mekânlı olan binanın en alt tabakada 
yalnızca 3 duvarı kısmen korunmuştur. 

L8 Açması’nın güneydoğusunda iki odalı bir başka bina ve doğu-batı duvarlarında kısmen 
korunmuş payandalar açığa çıkmıştır (Resim: 4a). Binanın güney odasında bir ahşap dikme 
taşı ve depolama amaçlı kil ile sıvanmış bir petek korunmuştur. Mekân dolgusunda güneşte 
kurutulmuş, bir yüzeyi ateşe maruz kalmasından dolayı siyahlaşmış dağınık kap parçaları açığa 
çıkarılmıştır. Binanın batısındaki açık alanda baş ve alt kısmı eksik olan bir figürinin benzerle-
rine Tell Arpachiyah, Tell Sabi Abyad ve Tell El Cüdeyde Amuq E Evresi’nde rastlanmıştır.10

Yerleşmenin batı kesiminde, cılız iç duvarlı ve dar birimlerden oluşan bir taş yapı depo olarak 
değerlendirilmiştir (Resim: 4b). Izgara plan oluşturan bu taş dizileri geçen yüzyıla kadar Ku-
zey Mezopotamya’da kullanılan yatakların alt yapısına benzemektedir11. Bu şekilde dizilen taşlar 

8  Ökse A. T. 2020, “Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi” Olba 28: şek. 9:9. 
9  Davidson, T. E. ve H. McKerell, “The Neutron Activation Analysis of Halaf and Ubaid Pottery from Tell Arpac-

hiyah and Tepe Gawra”, Iraq XLII, 1980: 157; Campbell, S., “Rethinking Halaf Chronology”, Paléorient 33(1), 
2007: 104, 131. 

10  Mallowan, M. E. L. ve Rose, J. C., “Excavations at Tall Arpachiyah, 1933”. Iraq 2(1), 1935, fig. 45:2-3 ve 7: 
i-xv-178; Collet, P. The Figurines. Akkermans, P. Ed., Tell Sabi Abyad I. The Late Neolithic Settlement, Istanbul: 
Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, 1996, fig. 6.1; 10: 403-415; Braidwood, R. ve Braidwood, L., 
Excavations in the Plain of Antioch I: The Earlier Assemblages Phases A-J, Oriental Institute Publications 61. 
Illinois: The University of Chicago Press, 1960, 205: fig. 160; 12 ve 14. 

11  Tekin, H. Tarihöncesinde Mezopotamya, Ankara, 2017: 284-285. 
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üzerine dallar ve sazlar, otlar ile bir döşek oluşturulup üzerine yatakların serildiği bu mobilyalar 
halen bölgede yazları açık havada uyumak için kullanılmaktadır. Binanın batısında dörtgen plan-
da ve yaklaşık aynı boyutlarda (80cm.x100cm.) bulunan küçük birimlerin depolama veya hayvan 
yemlik leğeni işlevinde kullanıldığı düşünülmektedir. Yapıya ait ana duvarların hem mevcut hem 
de bir alt tabakada kullanıldığı anlaşılmış buna karşın bir alt tabakada aynı düzlem ve boyutta bir 
üst tabakaya kıyasla daha büyük boyutta ve daha az sayıda birimden meydana gelmesinden dolayı 
yaşam alanı olarak kullanıldığı düşünülmüştür. Izgara planlı binanın kuzeyinde çağdaşı ve plan 
olarak benzeşen bir başka yapı kısmen korunarak açığa çıkmıştır. Mekanların daha geniş olması 
ve mekâna ait iç duvarlarının karşılıklı boşluklara sahip olması bu binanın bir yaşam alanı olarak 
kullanıldığı düşündürmüştür. 

Erken Kalkolitik Dönemin bir alt tabakasına ait J8 Açması’nın güneydoğu köşesinde dar 
bir koridorun iki kanadında odaların yer aldığı en az üç odaya sahip bir bina ve doğu kesimde 
yer alan oda içerisinde yalnızca iki duvarı açma sınırlarında kalan kare forma sahip bir fırın 
ve çevresinde yoğun yanmış kerpiç moloz açığa çıkmıştır. Fırın çevresinde seramik veya 
metal cürufunun olmayışı ve yanmış bir biçimde yoğun kerpiç molozun varlığı, fırının tuğla 
pişirmede kullanıldığını düşündürmüştür. Binanın içerisinde stilize biçimde betimlenmiş ka-
bartmalı bir kap parçası ele geçirilmiştir. 2018 sezonunda K8 Açması’nın güneydoğusunda 
açığa çıkan turuncu ve kırmızı tonlarındaki karışık moloz dolgunun 2019 kazı sezonunda 
kaldırılmasıyla üç duvarı K8 Açması’nda olan bir bina açığa çıkmıştır. Taş temelsiz ve iri 
bloklarla kerpiçlerin arasına yer yer kireç harç uygulanmıştır. Mekânın güney duvarının he-
men önünde bir çanak kırık bir vaziyette in-situ  olarak açığa çıkmıştır. 

L7-8 açmalarında dış payandalı, çakıl taş temelli, pisé duvarlı ve iki mekânlı bir yapının 
yüzeyi sıvalı ve dört aşamalı sıkıştırılmış kil tabanı üzerinde küllü dolgu ve kerpiç moloz 
kazılmıştır. L7 Açması’nda yaklaşık 80cm. genişliğinde duvarların çevrelediği iki mekândan 
oluşan bir yapının duvarlarının geniş olması yapının iki katlı olabileceğini fakat yüzey topra-
ğının altında yer almasından dolayı üst kata ait kalıntıların korunamadığını düşündürmüştür. 

KENDALE HECALA III: SERAMİKLİ NEOLİTİK ÇAĞ YERLEŞİMİ

Ş. ÇİFTÇİ,  B. ATABAY,  E. DİNÇ,  D. YAŞA,  

M. AKDOĞAN,  R. BALTA,  M. TÜRK,  S. BAYKARA

Seramikli Neolitik Döneme ait dört mimari tabakaya kuzey alandaki J-L8, L7 ve K9 aç-
malarında ulaşılmıştır (Resim: 6). Bu tabakalar 2.5m. -3m. kalınlıkta kültür dolgusu oluştur-
muştur. Tahıl depolama çukurlarına rastlanmayışı, işlik bulunmayışı, malzemenin havan ve 
öğütme taşı gibi ağır eşyalar ve az sayıda kırık kaptan oluşması, burasının yıl boyu yerleşilen 
bir alan olmayabileceğini düşündürmektedir. 

Mimari, el yapımı kerpiç blokların yan yana sıralanmasıyla oluşturulan dikdörtgen pisé ya-
pılardan oluşmuştur. Kerpiç örgüsünde her yeni katmanın bir önceki katman kuruduktan sonra 
döşenerek örüldüğü ve bazen aralarına kireç sıvandığı anlaşılmaktadır. Benzeri duvar örgüsü 
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Sumaki Höyük 3. Tabaka yapılarında gözlemlenmiştir12. Çamur blokların bazılarının araları 
beyaz sıva ile kaplanmış olup Sumaki Höyük 3 mimarisini andırmaktadır. Yapıların 2-3 odalı 
küçük boyutlu konutlar olması Tell Sabi Abyad, Hakemi Use, Sumaki Höyük 2-3 ve Çayönü 
IIA ile benzeşmektedir13. 

Bu tabakalar çoğunlukla derin çanaklar, delik ağızlı çömlekler ve basit ağız kenarlı kısa 
silindirik veya huni biçimli çömlek boyunlarından oluşan perdah bezemeli kaplar da dâhil 
olmak üzere koyu yüzlü açkılı kaplar içerir14 (Resim: 7). Bunlar arasında yuvarlak dipli, 
küresel ve yarı küresel çanaklar, kısa huni boyunlu çömlekler ve yuvarlak dipli sığ tabaklar 
bulunmaktadır. standart seramik bu tabakalarda yaygındır15. Yerleşim genelinde yontmataş 
öğelerin büyük çoğunluğu obsidiyenden oluşmaktadır. Endüstri içerisinde taşımalıkların bü-
yük çoğunluğu kaba yongalarla temsil edilmektedir. Bununla birlikte dilgi ve az sayıda dil-
gicik üretimine dair tespit edilmiştir. Höyükte saptanmış olan aletler genellikle düzeltili dilgi 
ve yongalardan oluşmaktadır. Kemik bızlar ve sürtmetaş endüstrisine ait çok sayıda havaneli, 
öğütme taşı, havan, düz ve sap delikli yassı balta, ağırlık ve ağırşak bulunmuştur (Resim: 8). 

Kendale Hecala IIIA: Geç Evre 

İki mimari tabakada yaklaşık 30 m2 alanlar kaplayan beş yapı belirlenmiştir. J7-8 açma-
larında, biri yapı içinde, diğeri yapı dışında ocaklı iki adet çok odalı yapı ortaya çıkarılmıştır. 
Yerleşimin kuzey kesimindeki L7-8 açmalarında yapıların birer odalı olduğu görülmüştür. 
Bu tabaka yapıları Orta ve çoğunlukla Geç Halaf boyalı kaplarına ait parçalar içermektedir16. 
Genellikle ince hamurlu, ince cidarlı, keskin gövdeli kaplar, kahverengi veya siyah boya ile 
basit geometrik motiflerle özensizce boyanmıştır. Üst tabakalarda az sayıda pişmiş topraktan 
üretilmiş figürin ele geçirilmiştir17. Sivri başlı figürin Salat Cami Yanı ve Hakemi Use’de 

12  Erim Özdoğan, A. “Sumaki Höyük: A New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin”, The Neolithic in 
Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 27-28, 52. 

13  Nieuwenhuyse, O. P, P. M. M. G. Akkermans ve J. van der Plicht, “Not so coarse, nor always plain – the ear-
liest pottery of Syria”, Antiquity 84, 2010: 74-75, 82; Tekin, H. Tarihöncesinde Mezopotamya, Ankara, 2017: 
247, fig. 78; Erim Özdoğan, A., “Sumaki Höyük: A New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin”, The 
Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 26-27, fig. 12a-b, 19-20; Erim 
Özdoğan, A., “Çayönü”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 
190-191, fig. 5. 

14  Ökse, A. T. baskıda, “New Data on the Late Neolithic Pottery from the Northern Upper Tigris Region: Ambar 
Dam Reservoir”, Neolithic Pottery from the Near East: Production, Distribution and Use, R. Özbal ve diğ., eds, 
2021, İstanbul, Chicago, fig. 2. 

15  Ökse A. T., “Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi”, Olba 28, 2020: 5, fig 7: 1-6, 8:1-2; 
2021, “New Data on the Late Neolithic Pottery from the Northern Upper Tigris Region: Ambar Dam Reservo-
ir”, Neolithic Pottery from the Near East: Production, Distribution and Use, R. Özbal ve diğ., eds., İstanbul, 
Chicago, fig. 3.  

16  Ökse A. T. “Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi”, Olba 28, 2020: 7, fig 9:6-8, 10; “New Data 
on the Late Neolithic Pottery from the Northern Upper Tigris Region: Ambar Dam Reservoir”, Neolithic Pottery from 
the Near East: Production, Distribution and Use, R. Özbal ve diğ., eds., 2021, İstanbul, Chicago, fig. 4. 

17  Ökse A. T., “Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi”, Olba 28, 2020: fig. 8: 4-5. 
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ele geçirilen örneklere18, alt gövdeleri silindirik biçimlendirilen kadın figürinleri de Akarçay 
Tepe örneklerine19 benzemektedir. 

K8 Açması’nda pisé duvarlarla çevrili bir binanın içerisinde eğimli 3 adet ocak tabanı ve 
çatıyı destekleme işlevinde kullanıldığı düşünülen yuvarlak formda dökme balçıktan yapıl-
mış bir kaide ve kaidenin hemen altında kırık kap parçaları ile bazalt bir ağırlık açığa çık-
mıştır. Yapının batısında çay taşıyla örülmüş ve veranda olduğu düşünülen bir mekânın içe-
risinde üst örtüye ait enkaz ile mekânın güneyinde 2 küçük depolama birimi belgelenmiştir. 

Kendale Hecala IIIB: Erken Evre

Seramikli Neolitik Dönemin Erken Evresi’nde iç ve dış mekânlarda ocaklar bulunan, 
birden fazla yenileme evresi gösteren pisé duvarlı yapıların oluşturduğu iki tabaka ile temsil 
edilmektedir. Üst tabakada bulunan altı yapıdan J7-8 açmalarına rastlayan biri, büyük mekâ-
nında iki fırın, dışında da ocaklar bulunan bir konuttur. Yapı kuzey duvarı boyunca sırala-
nan 2 küçük depolama hücresi ile birlikte toplam 32 metrekare alan kaplamaktadır. Yaklaşık 
20cm. kalınlıkta kül dolgu altındaki sıkıştırılmış toprak tabanın dört yenileme evresi saptan-
mıştır. Kül dolgu içinde, olasılıkla Ambar Çayından elde edilen hayvan kabukları ile iki adet 
koyu yüzlü açkılı çanak parçası in-situ  durumda ele geçirilmiştir. Bu yapının doğusunda tek 
büyük odalı bir yapı, K8 Açması’nda 15 metrekare alan kaplayan bir diğer tek mekanlı yapı 
ile bunun güneydoğusunda, L8-9 açmalarına giren iki adet, 20 ve 42 metrekare alanlar kap-
layan birer odalı yapı bulunmaktadır. 

Ana toprak üzerine kurulan en eski tabaka deniz seviyesinden yaklaşık 704.00m. yük-
seltidedir. Bu tabakada pisé bloklar arasında yatay ahşap kirişlerin bulunduğu yapılar 20-30 
metrekare alanlar kaplamaktadır. J7-8 açmalarında iki depolama hücresi ve tek odası bu-
lunan bir yapının sıkıştırılmış kil tabanının altında bir bebek mezarı bulunmuştur. K-L7-9 
açmalarında iç ve/veya dış mekânlarında çok kez yenilenmiş ocaklar bulunan birer veya 
ikişer odalı pisé duvarlı yapılar açığa çıkmıştır. K7-8 açmalarındaki kül birikintileri arasında, 
içinde birkaç çanak çömlek parçası ve öğütme taşları bulunan alan açık alanda yemek ha-
zırlama faaliyetlerine işaret etmektedir. J7-8 açmalarında dış payandalı pisé duvarlı binanın 
kuzey duvarında birkaç fırın ve depolama hücresi belirlenmiştir. J7 Açması’nda açığa çıkan 
pisé duvarlı ızgara planlı bir yapı, yerleşmenin batı kısmının erken depolama işlevine işaret 
etmektedir. Yapılar arasındaki dar yollar atık alanı olarak kullanılmış olmalıdır. Bu yolla-
rın dolgusunda yoğun kül içerisinde hayvan kemikleri bulunmuştur. Yapının en kuzeyindeki 
mekân içerisinde tahrip olmuş bir ocağın kalıntıları açığa çıkmıştır. 

18 Miyake, Y., “Salat Cami Yanı: A Pottery Neolithic Settlement in the Tigris Valley”, The Neolithic in Turkey: 
The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 148; Tekin, H. Tarihöncesinde Mezopotamya, 2017, 
Ankara, Lev. XIVA. 

19  Özbaşaran, M. ve G. Duru, “Akarçay Tepe: A PPNB and PN Settlement in Middle Euphrates-Urfa”, The Neo-
lithic in Turkey: The Euphrates Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 201. 
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Bu dolgularda ele geçirilen üç parça üzerinde yer alan kabartma insan figürleri stilize biçimde 
yapılmıştır20. Erken mineral katkılı seramik kaplara ait parçalar, toplam seramik topluluğunun 
yaklaşık üçte birini oluşturmaktadır. Düşük ısıda pişirilmiş olan kaplar genellikle boyunsuz çöm-
lekler, çanaklar, düz kenarlı kaplar ile kısa silindirik boyunlu küresel çömleklerden oluşmakta-
dır21. Bu dolgular seramik örneklerine göre M.Ö. 6700-6200 yıllarına tarihlenmektedir. Bu taba-
kalardan alınan kalibre edilmiş radyokarbon tarihleri M.Ö. 6657 ile 6357 arasında değişmektedir. 

SERAMİK 

 M. KERECİ,  E. BOZKURT,  H. TORUN

2019 yılında Orta Çağ seramikleri toplamın üçte ikisini oluştururken, Neolitik Çağ kap 
parçalarına 290 kasada, Erken Kalkolitik Dönem kap parçalarına 45 kasada, yoğun olarak 
J-L 8 ve K 7-9 açmalarında rastlanmıştır. 2020 yılında Erken mineral katkılı kaplar üçte bir 
(20473 parça), standart kaplar üçte bir (13110 parça), koyu yüzlü açkılı kaplar altıda bir oran-
da bulunurken (13885 parça), siyah özlüler (423 parça) küçük bir grup oluşturmuştur. Halaf 
(31 parça) ve Ubeyd boyalıları (780 parça) az sayıda parça ile temsil edilirken, koyu yüzlü 
açkılı mallar yoğunluk olarak ikinci sırada yer almıştır. 

Önasya’da M.Ö. 6900-6200 yıllarında üretilen ilk pişmiş toprak kaplar olan ‘erken mi-
neral katkılı’ grup yoğun kaba taşçık katkılı hamurdan üretilen, elde biçimlendirilen kalın 
cidarlı, düşük ısıda pişirilen kaplardan oluşmaktadır. perdahlı ve yalın yüzeyli olan bu kaplar 
en yoğun olarak J8 ve K7 açmalarında açığa çıkmıştır. Bunlar arasında parmak baskılı, yum-
ru bezemeli ve tutamaklı kap parçaları da bulunmaktadır. Erken Mineral katkılı kaplar Salat 
Cami Yanı I ve Sumaki Höyük’ten bilinmektedir22. 

Erken mineral katkılı kaplardan sonra üretilmeye başlanan koyu yüzlü açkılı grup Neoli-
tik Çağın en yaygın kap grubunu oluşturmaktadır. Kendale Hecala’da yoğunluk bakımından 
üçüncü sıradadır. Ağız kenarı basit biçimlendirilen, el yapımı olan bu grup siyah, kahverengi, 
vişneçürüğü astarlı, mat veya parlak perdahlıdır. Basit ağız kenarlı derin çanaklar, minyatür 
kaplar ve kısa silindirik boyunlu çömleklere ait parçalar ele geçmiştir. Yumru, saplama ve 
parmak baskı bezeme görülmektedir. Koyu yüzlü açkılı kaplar Yukarı Dicle Havzası’nda 
Çayönü 1-2, Hakemi Use, Sumaki Höyük 1-2, Salat Cami Yanı 3-2 ve Til Huzur Yayvante-
pe’den bilinmektedir23. Siyah özlü kaplar kum, mika ve kireç katkılı hamurdan üretilmiş, dü-

20  Ökse A. T. “Yukarı Dicle Havzasında Kendale Hecala Neolitik Çağ Stilize İnsan Kabartmalı Kap Parçaları”, SRMKA 
1, 2019: 1-12. 

21  Ökse A. T., “Yukarı Dicle Havzasında Ambar Çayı Vadisi Yerleşim Tarihi”, Olba 28, 2020: 5, fig 7:7-8. 
22  Miyake, Y. “Archaeological survey at Salat Cami Yanı. A Pottery Neolithic site in the Tigris Valley, south-east 

Turkey”, Anatolica 31, 2005: 1-18; “Salat Cami Yanı: A Pottery Neolithic Settlement in the Tigris Valley”, The 
Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 142; Erim Özdoğan, “A. Suma-
ki Höyük: A New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, 
M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 37, 55, fig. 33. 

23  Özdoğan, M. ve A. Özdoğan, “Pre-halafian pottery of Southeastern Anatolia, with special reference to the Ça-
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şük ısıda pişirilmeden dolayı tabakalı öz bulunmaktadır. Dış yüzeyi gri alacalı, yalın yüzeyli 
olan bu grupta parmak baskı ve yumru bezemeli parçalar ele geçirilmiştir. 

Standart seramik M.Ö. 6200’lerden itibaren üretilmiştir. Devetüyü, saman katkılı hamur-
dan elde biçimlendirilmiş, çoğunlukla yalın yüzeyli ya da kendinden astarlı kaplardan olu-
şan bu grupta düşük-orta ısıda özlü pişirilmiş basit ağız kenarlı, bazıları kazıma ve saplama 
bezemeli minyatür kaplar ele geçirilmiştir. Boyalı bir ağız parçası (J8/0046/S) ile at nalı 
biçimli kabartma (K9/0021/S) bezemeli bir gövde parçası birer örnekle temsil edilmiştir. 
Standart seramik grubundaki benzeri kaplar Çayönü 1-2, Hakemi Use, Salat Cami Yanı 3 ve 
Sumaki Höyük’den bilinmektedir24. Çayönü’ndekine benzer saman katkılı kaba kaplar göv-
de parçalarıyla temsil edilmektedir25. Standart seramik ile koyu yüzlü açkılı kaplar arasında 
birkaç tanesine, Doğu Akdeniz’de geniş bir coğrafyaya yayılmış örnekleri bulunan saplama 
bezemeler uygulanmıştır26. 

Halaf boyalılarının (M.Ö. 5700-5200) erken evresine ait boyalı çanak-çömlekler katkısız 
hamurlu, devetüyü hamurludur, iç ve dış yüzeylerine kahverengi veya siyah boya ile basit 
geometrik motifler çizilmiştir. Yüksek ısıda pişirilen kapların boya bezemesinde aşınma pek 
görülmemektedir. Bu grup Kendale Hecala’da düşük oranda temsil edilmiştir. Halaf kapları 
Yukarı Dicle Havzası’nda Boztepe, Girikihaciyan, Karavelyan, Siirt Türbe Höyük ve Til Hu-
zur-Yayvantepe’de ele geçirilmiştir27. 

yönü sequence”, Between the Rivers and over the Mountains, M. Frangipane ve diğ. eds., 1993, Roma: 98, 
fig. 4; Erim Özdoğan, A. ve N. Yalman, “Katkılı Kil Kaplar ve Çanak-Çömlek: Çayönü Çanak-Çömleksiz ve 
Çanak-Çömlekli Neolitik Buluntuları Üzerinden Bir Yorum”, TÜBA-AR 7, 2004: 67-92, 89, fig. 8; Tekin, H. 
“Hakemi Use: A Newly Discovered Late Neolithic Site in Southeastern Anatolia”, The Neolithic in Turkey 1: 
The Tigris Basin. M. Özdoğan ve diğ. eds., 2011, İstanbul, 166, 172, fig. 6, 16; Tarihöncesinde Mezopotamya, 
Ankara, 2017: 244; Erim Özdoğan, “A. Sumaki Höyük: A New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin”, 
The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 55; Miyake, Y., “Salat 
Cami Yanı: A Pottery Neolithic Settlement in the Tigris Valley”, The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. 
Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 146-147, fig. 21; Caneva, I., “Til Huzur-Yayvantepe. In The Neolithic in 
Turkey 1: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 183, fig. 8-9.  

24  Özdoğan, M. ve A. Özdoğan, “Pre-halafian pottery of Southeastern Anatolia, with special reference to the Ça-
yönü sequence”, Between the Rivers and over the Mountains, M. Frangipane ve diğ. eds., 1993, Roma: 97-98, 
şek. 3-4; Erim Özdoğan, A. ve N. Yalman, “Katkılı Kil Kaplar ve Çanak-Çömlek: Çayönü Çanak-Çömleksiz 
ve Çanak-Çömlekli Neolitik Buluntuları Üzerinden Bir Yorum”, TÜBA-AR 7, 2004: 72-73, şek. 9-12; Tekin, H. 
“Hakemi Use: A Newly Discovered Late Neolithic Site in Southeastern Anatolia”, The Neolithic in Turkey 1: 
The Tigris Basin. M. Özdoğan ve diğ. eds., 2011, İstanbul, 168, şek. 172, şek. 17; Tarihöncesinde Mezopotam-
ya, 2017, Ankara, Lev. XIB; Miyake, Y., “Salat Cami Yanı: A Pottery Neolithic Settlement in the Tigris Valley”, 
The Neolithic in Turkey: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 135, 147, şek. 18; Erim 
Özdoğan, “A. Sumaki Höyük: A New Neolithic Settlement in the Upper Tigris Basin”, The Neolithic in Turkey: 
The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 37. 

25  Erim Özdoğan, A. ve N. Yalman, “Katkılı Kil Kaplar ve Çanak-Çömlek: Çayönü Çanak-Çömleksiz ve Ça-
nak-Çömlekli Neolitik Buluntuları Üzerinden Bir Yorum”, TÜBA-AR 7, 2004: 73. 

26  Çilingiroğlu, Ç., “The Appearance of Impressed Pottery in the Neolithic Aegean and its Implications for Mari-
time Networks in the Eastern Mediterranean”, TÜBA-AR 23, 2010: 9-22. 

27 Parker, B. J., A. Creekmore ve C. Easton, “The Upper Tigris Archaeological Research Project (UTARP) Ex-
cavations and Survey at Boztepe and Intensive Survey at Talavaş Tepe, 1999: A Preliminary Report”, Salvage 
Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs Activities in 1999, N. Tuna 
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Ubaid boyalıları (M.Ö. 5200-5000) devetüyü hamurlu, yüzeyleri yalın bırakılmış, ıslak 
sıvazlanmış ya da kendinden astarlı kap parçalarından oluşmuştur. Genel olarak kabın çevre-
sini dolanan yatay şeritlerden ve dalgalı hatlardan oluşan boya bezeme görülmektedir. 

YONTMA TAŞ BULUNTULAR

Z. B. AĞIRSOY,  İ. B. ERDEM,  S. YILDIZ

Höyükte 2019 yılında 7.275 (16 envanterlik, 54 etütlük eser), 2020 yılında 11347 (21 
envanterlik, 25 etütlük eser) yontmataş bulgu ele geçirilmiştir. Yontmataş buluntuların ham-
maddeleri obsidiyen (%62,4) ve çakmaktaşı (%37,6) grubu altında çört, jasper, kalsedon, 
radyolarit, opal ve kuvarsitten oluşmaktadır. Yapılan ilk gözlemlere göre obsidiyen hammad-
de farklı kaynaklardan getirilmiştir. Yerleşimin çevresinden hammadde niteliği taşıyabilecek 
kayaç temini kolaylığına rağmen obsidiyen hammaddenin daha yoğun kullanılması Çanak 
Çömlekli Neolitik yerleşimler için sıklıkla gözlemlenen bir durumdur28. 

Teknolojik öğeler endüstrinin %39,9’unu, tipolojik öğeler ise %64,1’ini oluşturmakta-
dır. Teknolojik öğeler çekirdekler, yongalama ürünleri, yongalar, dilgi ve dilgiciklerdir. İlk 
gözlemlere göre taşların yontulması için doğrudan vurma, dolaylı vurma ve baskı teknikleri 
kullanılmıştır. Endüstride genellikle yonga taşımalıklar baskındır ancak alet üretimi için dilgi 
taşımalıklar tercih edilmiştir. 

Kendale Hecala’da saptanan tipolojik öğeler içinde en kalabalık grubu %63,52 oranıy-
la düzeltili parçalar oluşturmakta, bunu aşınmış parçalar takip etmektedir (Resim: 9). Bu 
aletlerin üzerinde silika parlaklığı kalıntısı bulunan örnekler orak elemanı ve bıçak olarak 
değerlendirilebilir. Varlığı dikkat çekici sayıda saptanan yarıcı aletlerin (piece esquille) yo-
ğunluğu beslenme ekonomisi ile ilişkilidir. Yerleşimde çok sayıda sırtlı dilgi bulunmuştur. 
Bu aletler kalın dilgilerin sağ veya sol kenarı boyunca sırt yapılarak düzeltilenmiştir. Düzel-
ti olmayan kenarları üzerinde aşınma benzeri kopmalar gözlemlenmiştir. Bazı sırtlı dilgiler 
üzerinde silika parlaklığı bulunmaktadır ve olasılıkla saplara takılarak kompozit alet olarak 
kullanılmıştır. Kendale Hecala’dan geçen bir diğar alet grubu olan uçlar; byblos ucu, kapla-
yan düzeltili uçlar, keski ağızlı uçlar olarak çeşitlenmektedir. 

KÜÇÜK BULUNTULAR

Kendale Hecala’da 2019 yılında 183 envanterlik ve 181 etütlük olmak üzere toplam 364 
eser Diyarbakır Müzesine teslim edilmiştir. Yontmataş buluntular 16 envanterlik ve 54 etüt-

ve diğ., eds., 2001, Ankara, 565, 570, 582-583; Watson, P. J. ve S. A. Le Blanc, Girikihaciyan: A Halafian Site in 
Southeastern Turkey, 1990, California, 6, 31, fig. 4.0, 1-8; Caneva, I., “Til Huzur-Yayvantepe. In The Neolithic 
in Turkey 1: The Tigris Basin, M. Özdoğan ve diğ., eds., 2011, İstanbul, 177-178, 183, fig. 14; Sağlamtimur, H. 
ve A. Ozan, “Siirt-Türbe Höyük Kazısı, Ön Rapor”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi 10(2), 2007: 16; Tekin, 
H., “Karavelyan’dan bir Halaf Mezarı”, Armizzi: Studies in Honor of Engin Özgen, A. Engin ve diğ., eds., 
2014, Ankara, 247-252. 

28  Shea, J. 2013. Stone Tools in the Paleolithic and Neolithic Near East: A Guide. New York. 
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lük, sürtmetaş buluntular 94 envanterlik ve 46 etütlük, kemik buluntular 11 envanterlik ve 
9 etütlük, metal buluntular 7 envanterlik ve 19 etütlük, pişmiş toprak buluntular 55 envan-
terlik ve 24 etütlük eser ile 29 etütlük boncuktan oluşmuştur. 2020 yılında 327 envanterlik, 
412 etütlük olmak üzere toplam 739 eser Diyarbakır Müzesine teslim edilmiştir. Yontmataş 
buluntular 21 envanterlik ve 25 etütlük, sürtmetaş buluntular 134 envanterlik ve 229 etütlük, 
kemik buluntular 61 envanterlik ve 51 etütlük, metal buluntular 2 envanterlik ve 16 etütlük, 
pişmiş toprak buluntular 106 envanterlik ve 65 etütlük eser ile 23 etütlük boncuktan oluş-
muştur29 (Resim: 10). 

SONUÇ

Kendale Hecala’daki yerleşim Şelmo Formasyonu üzerine M.Ö. 7. binyıl başlarında ku-
rulmuş görünmektedir. Çanak Çömlekli Neolitik Dönemden itibaren yerleşim yeri olarak 
seçilen höyük Erken Kalkolitik Dönem sonrasında terk edilmiştir. Çanak-Çömlekli Neolitik 
Çağa tarihlenen tabakalardan oluşan 2.5m. -3m. kalınlıkta kültür dolgusu belirlenmiştir. Ta-
bakalar arasındaki dolgunun da çok kalın olmayışı, bir sonraki tabakayı inşa edenlerin bir 
önceki tabakayı tahrip ettiğine işaret etmektedir. Taş temelli, bazıları pisé duvarlı, birbirinden 
bağımsız inşa edilen tek mekânlı ve hücre planlı yapıların çevresinde dar sokaklar bulunmak-
tadır. Höyükte tahıl depolama çukurlarının olmayışı ve çok az sayıda tahıl danelerinin varlığı 
burada yaşayan topluluğun tarım ile geçinmemiş olabileceğini düşündürmektedir. 

Kendale Hecala’da Hassuna ve Erken Halaf çanak çömlek parçalarının olmaması, bu 
dönemde yerleşmenin terk edildiğini göstermektedir. Buna karşın Gre Fılla’da bulunan Has-
suna ve Erken Halaf çanak çömlek parçaları, yerleşimin bu dönemde 700m. kuzeydeki Gre 
Fılla’ya taşınmış olabileceğini düşündürmektedir. Bu durum, karotlu sondajlarla da saptan-
dığı gibi, höyüğün etek kısımlarının mil ve çakıl taşı dolgu altında kalmasına neden olan taş-
kınların höyüğün yaşanmaya müsait olmadığı bir dönem yarattığını düşündürmektedir. Bura-
daki Neolitik topluluk M.Ö. 6300-5500 yıllarında höyüğü terk etmiş ve Gre Fılla’ya taşınmış 
görünmekle birlikte, IIIB Dönemi mimari özellikleri ve Neolitik seramik grupları değişime 
uğramadan devam etmiştir. M.Ö. 6. binyılda her iki höyükte de yerleşilmiş görünmektedir. 

Höyük uzun süre terk edildikten sonra Orta Çağda tekrar iskân edilmiştir. Orta Çağa 
tarihlenen üç mimari tabaka basit barınaklara ait olmakla birlikte özensiz inşa edilmiş taş 
temellerin yanı sıra havan ve öğütme taşı gibi ağır eşyalar dışında sadece az sayıda ve kı-
rık kaptan oluşması, höyüğün mevsimlik olarak kullanılmış olabileceğini düşündürmektedir. 
Orta Çağa atfedilen tabakalarda en çarpıcı grubu yalnızca K-L9 ile M8 açmalarında belgele-
nen ve şimdiye değin benzerlerine rastlanılmayan bebek çömlek mezarları oluşturmaktadır. 
Kazılan alanlarda herhangi bir işlik ya da cüruf bulunmaması, kapların ya da metal buluntu-
ların burada üretilmemiş olabileceğine işaret etmektedir. 

29  Küçük buluntular Ö. Ekinbaş Can, Ş. Çiftçi, B. Atabay, S. Çoban, S. Yetişir, G. Kızılaslan, S. Yıldız, E. Serbes, 
B. Beşikçi, F. Koncalar, E. Dinç, D. Yaşa, S. Olam, E. Bozkurt, İ. T. Aşkar, M. Kereci, R. Balta ve H. Torun 
tarafından tanımlanmıştır. 
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Resim 1: 2019-2020 Yıllarında kazılan alanlar. 

Resim 2: Orta Çağ Mimarisi: a-b. Yapı kalıntıları, c. Yapı ve toplu mezar. 
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Resim 3: Orta Çağ buluntuları. 

Resim 4: Erken Kalkolitik Dönem: a-b Mimari kalıntılar, c. Küçük buluntular. 
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Resim 5: Erken Kalkolitik Dönem kap biçimleri. 

Resim 6: Kuzey Alan Seramikli Neolitik Çağ mimarisi. 
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Resim 7: Geç Neolitik Dönem kap biçimleri. 

Resim 8: Neolitik Çağ kapları. 
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Resim 9: Neolitik Çağ Yontmataş buluntuları. 

Resim 10: Neolitik Çağ küçük buluntuları. 
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LİMAN TEPE 2019 YILI KARA KAZILARI
Ayşegül AYKURT*

Kadir BÖYÜKULUSOY

Nurçin GÖÇMEN

Hasan Umut KIVRAK

Mertcan KAVAS

Liman Tepe, İzmir Körfezi’nin güneyinde, Urla’nın İskele Mahallesi’nde, Karantina 
Adası’nın karşısında yarımada üzerinde yer almaktadır. Liman Tepe’de 1992-2018 yıllarında 
Prof. Dr. Hayat Erkanal’ın başkanlığında yürütülen kazılara 2019 yılında Prof. Dr. Ayşe-
gül Aykurt başkanlığında devam edilmiştir. Yerleşimde günümüze kadar yapılan kazılarda 
Kalkolitik Çağ, Erken Tunç Çağı, Orta Tunç Çağı, Geç Tunç Çağı, Protogeometrik Dönem, 
Arkaik Dönem, Klasik Dönem ve Roma Dönemine tarihlenen kalıntılar ortaya çıkartılmıştır. 
Bir liman şehri olan Liman Tepe’nin yerleşim tarihindeki ayırt edici özelliği, evrimleşmiş 
siyasi, sosyal ve ekonomik yapılaşmanın bir sonucu olarak, yerleşimin zenginliğini ETÇ’den 
Klasik Dönem sonuna kadar korumuş olması oluşturur. 

2019 yılında karada kuzey kazı alanında yer alan Y/4-5 ve güney kazı alanında yer alan 
P/9 alanlarında1 kazılara devam edilmiştir. 

*	 Prof. Dr. Ayşegül AYKURT, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/TÜRKİYE, 
aysegulaykurt@gmail.com

 Öğr. Gör. Kadir BÖYÜKULUSOY, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Sivas/TÜRKİYE, kadirbuyukulusoy@gmail.com 

 Doktora Öğrencisi Nurçin GÖÇMEN, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, An-
kara/TÜRKİYE. 

 Doktora Öğrencisi H. Umut KIVRAK, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Ankara/TÜRKİYE. 

 Yüksek lisans öğrencisi Mertcan KAVAS, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Anka-
ra/TÜRKİYE. 

 2019 yılı Liman Tepe Kazıları Ekibi: Prof. Dr. Armağan Erkanal; Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nden Öğr. Görv. Dr. Kadir Böyükulusoy; Atina Arkeoloji Derneği’nden Doç. Dr. 
Ourania Kouka; arkeologlar Nurçin Göçmen, Hasan Umut Kıvrak, Mertcan Kavas, Mehmet Ayhan Özdemir; 
Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri; Doğa Naz Özyürek, Aslı Bige, Doğa Ülger, Dilanay 
Turhan, İdilcan Durukal, İbrahim Durukal, İpek Tarakçı; Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencileri; Bilal Açar, Muhammet Dağhan, Ozan Karakaş; Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arke-
oloji Bölümü öğrencileri; Hatice Şahin, Zekai Can, Fahrettin Öztürk; Çukurova Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
öğrencisi; Simay Eren ve Okan Çağın; Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Gizem Aydoğdu; Ankara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü öğrencileri; Deniz Baykal, 
Kardelen Arın, Oya Yanardağ, Arda Şenlik; Yunan uyruklu restoratör Maria Vlata ve arkeolog Angeliki Chalkia. 

 Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nden Ramazan Sayim kazı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı 
yetkili temsilcisi olarak katılmışlardır. 

 Liman Tepe kazıları Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara 
Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, İnstitute for Aegean Prehistory (INSTAP), INSTAP-SCEC, Tür-
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Y/4-5 açmalarında yapılan çalışmalar, 1995-1996 yıllarında açığa çıkartılan ETÇ II ka-
musal yapısının doğusunda yer alan mimari kalıntıların uzantılarını ve 2013-2014 yıllarında 
açığa çıkartılan ETÇ II yapılarının kuzey uzantılarını araştırmaya yönelik olarak gerçekleş-
tirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda sürdürülen kazılarda ETÇ II’nin geç evresi, ETÇ IIIA ve 
ETÇ IIIB’ye tarihlenen tabakalar incelenmiştir. 

ETÇ II KÜLTÜR TABAKASI (LMT V)

Alanın genelinde yapılan derinleşmelerde ETÇ II’nin 1. ve 2. mimari tabakasına ait ka-
lıntılar açığa çıkartılmıştır (Plan: 1, Resim:1-2). 

2. Mimari Tabaka: Liman Tepe’de 2014 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkartılan M-82 
yapısının kuzey duvarının (D-781)2 batı uzantısı açığa çıkartılarak yapının planı tamamlan-
mıştır. Bu duvarın kuzeyinde 1,20m. -1,60m. genişliğinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultusun-
da uzanan bir sokak yer almaktadır (Resim: 1-2). Sokağın açığa çıkartılan kısmının uzunluğu 
3,40m.dir. Bu sokağın kuzeybatı uzantısı ETÇ II kamusal yapısının doğusundan geçen yola 
bağlanmakta, güneydoğu uzantısının ise yerleşimin doğusunda yer alan koya doğru uzandığı 
düşünülmektedir. Sokağın içinde yapılan kazılarda parçalar halinde seramik ele geçirilmiştir. 
Seramik parçalarının, özellikle sokağı kuzeyden sınırlayan duvarın dibine doğru yoğunlaştığı 
görülmüştür. Profil veren parçalar içinde basit ağız kenarlı sığ çanaklar, konik gövdeli içten 
inceltilmiş ağzı kenarlı derin çanak, A12 tipinde çanaklar, A 12 tipinde ip delikli tutamaklı 
çanak, A16 tipinde çanaklar, A16 tipinde ip delikli tutamaklı çanak, A16 tipinde bir tarafı çift 
ip delikli tutamaklı diğer tarafı deliksiz tutamaklı çanak, ip delikli tutamaklı derin çanak, ça-
naklara ait halka dipler, çanağa ait alçak kaide, dışa çekik basit ve düzleştirilmiş ağzı kenarlı 
çömlek boyunları, dışa çekik basit ağız kenarlı uzun boyunlu çömlekler, çömleğe ait halka 
dip, dışa yayvan ağız kenarlı testiye ait ağız kenarı ve ayak yer alır. Çarkta yapılmış bir çanak 
parçası da önemlidir. Bu evrede küçük buluntu olarak pişmiş toprak bir ağırşak (Resim: 3a), 
kemik delgi (Resim: 3d), perdah taşı (Resim: 3e) ve taş ağırlık (Resim: 3f) ele geçirilmiştir. 

Sokağın kuzeyinde iki yapının batı kısmı açığa çıkartılmıştır (Plan: 1-2, Resim: 1-2). Bu 
yapılardan güneyde yer alanı açığa çıkartılan kısmı itibariyle 6,50m. uzunluğunda, 3,50m. 
genişliğindedir. Mekân içinin genişliği ise 2,10m.dir. Yapının güney duvarı (D-863) aynı za-
manda sokağı kuzeyden sınırlamaktadır. Bu duvar (D-863) 0,60m. genişliğinde, 0,70m. yük-
sekliğinde, 6,50m. uzunluğundadır. Beş sırası korunan duvar orta ve büyük boyutta toplama 
taşlardan örülmüştür. Kuzey duvarı ise (D-860) 0,60cm. genişliğinde, 0,50cm. yüksekliğinde 
olup, sadece 2,10m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkartılmıştır. Batı uzantısından dört sırası 
gözüken duvar çoğunluğu orta boyutta olan toplama taşlardan inşa edilmiştir. 

kiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi tarafından desteklen-
mektedir. 

1  P/9 alanında Doç. Dr. Ourania Kouka başkanlığında kısa süreli kazılar yapılmıştır. Bu çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar alanda yapılacak yeni dönem kazıları ile birlikte değerlendirilerek yayınlanacaktır. 

2  Erkanal vd. 2016, s. 330, res. 6
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Bu yapının hemen kuzeyinde bitişik olarak bir megaron yapılmıştır (M-92/Megaron 3). 
Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan megaronun doğu kısmı kazılmayan alan içine 
girmektedir. Açığa çıkartılan kısmı 5,40m. uzunluğunda ve 3,50m. genişliğinde olan yapının 
mekân içi ise 2,20m. genişliğe, 3,90m. uzunluğa sahiptir. Megaronun güney duvarı (D-865) 
0,60m. genişliğinde, 0,57m. yüksekliğinde, 5,40m. uzunluğundadır. Batı uzantısından altı 
sırası gözüken duvar küçük ve orta boyutta kabaca düzeltilmiş taşlardan örülmüştür. Kuzey 
duvarı (D-864) açığa çıkartılan kısmı itibariyle 4,70m. uzunluğunda, 0,60m. genişliğinde, 
0,43m. yüksekliğindedir. Üst üstte üç sıra olan duvarın yapımında çoğunlukla toplama taşlar 
kullanılmıştır. Güney duvarına batıdan 1,20m.sinde kuzeyden yaslanan batı duvarının (D-
866) ise çok küçük bir kısmı ortaya çıkartılmıştır. 0,50cm. genişliğe sahip bu duvar açığa 
çıkartılan kısmı 0,60m. uzunluğunda ve 0,20m. yüksekliğindedir. Bunun yanı sıra kuzey du-
varının (D-864) batı uzantısının hemen güneyine bitişik olarak kuzeybatı-güneydoğu doğ-
rultusunda bir duvar (D-203) inşa edilmiştir. 0,46m. genişliğe ve 0,56m. yüksekliğe sahip 
bu duvarın uzunluğu üst tarafta bulunan kalıntıların altında kaldığı için bilinmemektedir. 
Batıdan beş sırası görülen duvar orta ve büyük boy toplama ve levha taşlarla yapılmıştır. 

Bu yapıların iç kısımları hemen üzerine yapılan M-90/Megaron1 ve M-91/Megaron 2 
nedeniyle kazılamamıştır. 

1. Mimari Tabaka: Bu mimari tabakada ETÇ II yukarı şehri kuzeydoğu-güneybatı doğ-
rultusunda uzanan bir yolla ikiye ayrılmıştır. Yolun batısında kalan yapılar Batı Kamusal 
Yapıları, doğusunda kalan yapılar ise Doğu Kamusal Alanı olarak tanımlanmıştır (Plan: 1, 
Resim: 1). Topografik olarak yüksek kısmında yer alan Doğu Kamusal Alanı kuzeybatı-gü-
neydoğu doğrultusunda uzanan bir sokakla da iki ayrı alana bölünmüştür. Kuzeybatı-gü-
neydoğu doğrultusunda, 1,40m. -1,60m. genişliğinde olan bu sokağın batısı uzantısı Doğu 
Kamusal Alanını batıdaki yapılaşmadan ayıran yola bağlanmaktadır. Sokağın doğu uzantısı 
ise kazılmayan alan içine doğru uzanmakla beraber, yukarı şehri doğudan çevreleyen sura ve 
surun doğusunda bulunan doğal koya doğru uzanması muhtemeldir. Doğu Kamusal Alanını 
ikiye ayıran bu sokağın güneyinde yer alan yapıları Doğu Kamusal Alanı 1 kuzeyde yer alan-
ları ise Doğu Kamusal Alanı 23 olarak adlandırılmıştır. 

DOĞU KAMUSAL ALANI 1

Doğu Kamusal Alanı 1’in sadece en batı kısmı ortaya çıkartılmıştır (Plan: 1, Resim: 1-2). 
Alanı çevreleyen duvarın batıdaki kısmı (D-737) kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 25m. 
uzunluğunda olmakla birlikte genişliği bilinmemektedir. Duvarın batıda yer alan kısmının 
üzerinde belirli aralıklarla yapılmış payandalar bulunmaktadır. Ayrıca bu duvarın aşağı yu-
karı orta kısmına gelen kısmında, bu duvarı da kullanarak yapılan bir megaron yer alır. Doğu 
Kamusal Alanı 1’in güneybatı köşesinde ise levha taşlarla döşeli kare bir alanın üzerinde iki 

3  2019 yılında ortaya çıkartılan Doğu Kamusal Alanı 2’ye ait mimari ve küçük buluntular detaylı olarak yayın-
lanmıştır. Bakınız: Aykurt ve Böyükulusoy 2020. 
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kanal oluşturan üç kısa duvar, bu duvarların üzeri ise levha taşlarla döşenmiştir. Söz konusu 
kalıntılar Liman Tepe’de 2010, 2014-2015 yıllarında yapılan kazılarda açığa çıkartılmıştır. 
2019 yılında yapılan kazılarda ise, Doğu Kamusal Alanı 1’in batı duvarın (D-737) kuzey-
doğu uzantısına doğudan bağlanan duvarı (D-781a) tespit edilmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu 
doğrultusunda uzanan bu duvarın (D-781a) altta yer alan taş duvarının (D-781) üzerine otur-
duğu saptanmıştır. ETÇ IIIA kalıntılarının altında kalan ve çok az bir kısmı korunan duvarın 
sadece tahrip olmuş doğu ucu gözükmektedir. 

Sokak

Doğu Kamusal Alanı 1’i kuzeyden sınırlayan duvarın (D-781a) kuzeyinde 2. mimari ta-
bakada yer alan sokağın V. 1. mimari tabakada da kullanıldığı anlaşılmıştır (Plan: 1-2, Resim: 
1-2). Bu evrede sokağın içinden A16 tipinde çanaklar, A12 tipinde çanak, konik gövdeli-düz-
leştirilmiş ağız kenarlı büyük çanak, boyun kısmı yiv bezemeli çömlek, dışa çekik basit ağız 
kenarlı çömlek boynu, kapalı kaplara ait dikey kulplar, dikey ince şeritlerden oluşan boya 
bezemeli kapalı kaba ait parçalar, pişmiş topraktan düz yuvarlak formlu kolye tanesi (Resim: 
3b) ile işlenmiş bir kemik (Resim: 3c) ele geçirilmiştir. 

DOĞU KAMUSAL ALANI 2

Sokağın kuzeyinde yer alan Doğu Kamusal Alanı 2’nin batısında yol, yolun batısında 
ise koridorlu yapı ve depolardan oluşan Batı Kamusal Alanı yer almaktadır.4 Doğu Kamusal 
Alanı 2’nin doğu kısmı ise kazımayan alan içinde bulunmaktadır (Plan: 1-2, Resim: 1-2). 

Doğu Kamusal Alanı 2’nin güney duvarını 2. mimari tabakaya ait D-863 duvarı, kuzey 
duvarını ise yine 2. mimari tabakaya ait D-864 duvarı oluşturmaktadır. Bu kamusal alanı ba-
tıdan sınırlayan duvarlar yapılırken ise, 2. mimari tabakaya ait D-863 ve D-860 duvarlarının 
batı uzantılarının arasında kalan boşluğa 2,10m. uzunluğunda kör bir duvar (D-200); D-865 
duvarının batı uzantısı ile D-203 duvarları arasında kalan alan alana 1,50m. uzunluğunda 
kör bir duvar (D-202) yapılmıştır. Çoğunluğu orta boy toplama taşlardan örülen kör duvarlar 
0,50-0,60m. yükseklikte olup, dört-altı sıradır. Her iki kör duvarın da doğudan sınırladığı 
alanlar küçük ve toplama taşlardan oluşan taşlarla doldurulmuştur. Kör duvarların batısında, 
güneyden itibaren 2,60m.sinde 0,60m. genişliğinde, 1,10m. uzunluğunda ve 0,62m. yüksek-
liğinde bir payanda (D-201) yer almaktadır. Orta ve büyük boy toplama taşların üzerine kalın 
levha taşlardan oluşan bu payandanın beş sırası korunmuştur. Bu payandanın 2,96m. kuze-
yinde ise 0,60m. genişliğinde, 0,52m. yüksekliğinde, 0,70m. uzunluğunda korunan ikinci bir 
payanda (D-204) bulunur. Büyük ve orta boy levha taşlardan oluşan altı sırası bu payandanın 
batı ucu tahrip olmuştur. 

4  Erkanal ve Günel 1996, s. 310-313, res. 16-17; 1997, s. 241-244, çiz. 2, res. 8
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Doğu Kamusal Alanı 2 bu haliyle kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan batı kısmı 
6,86m. açığa çıkartılan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan güney kısmı ise 6,50m.
dir. Bu alan içinde iki tane megaron yer almaktadır. Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 
uzanan bu megaronların doğu kısmı kazılmayan alan içine doğru uzanmakta, batı kısmı ise 
Batı Kamusal Alanına bakmaktadır. Bu megaronlardan güneyde yer alanı M-90/Megaron1, 
kuzeyde yer alanı ise M-91/Megaron 2 olarak adlandırılmıştır. 

M-90 Yapısı/Megaron 1: Sokağın kuzeyinde, aynı doğrultuda yer alan ve M-90 olarak 
numaralandırılan mekân Megaron 1 olarak tanımlanmıştır (Plan: 1-2, Resim: 1-2, 4). Kuzey-
doğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bu megaronun doğu uzantısı kazılmayan alan içine 
doğru uzanmaktadır. Açığa çıkartılan kısmı itibariyle 5,00m. uzunluğunda, 3,50m. genişli-
ğindedir. Yapının mekân içi 2,20m. genişliğinde, açığa çıkartılan kısmı 3,00m. uzunluğun-
dadır. 

Yapının güney duvarı (D-863a) sokağı 2. mimari tabakadan itibaren kuzeyden sınırlayan 
duvarının (D-863) üzerine 0,62m. genişliğinde kerpiç örgü olarak; kuzey duvarı da (D-860a) 
2. mimari tabakaya ait duvarın (D-860) üzerine kerpiç örgü olarak yükselmektedir. 0,68m. 
yüksekliğinde korunan bu duvar 4,20m. uzunluğunda ve 0,62m. genişliğindedir. Yapının ku-
zey ve güney duvarların batı uzantılarından 1,20m. içerde yapıyı batıdan sınırlayan duvar (D-
861) yer almaktadır. Kerpiçten yapılan bu duvar 2,20m. uzunluğunda, 0,62m. genişliğinde ve 
0,46m. yüksekliğinde korunmuştur. Üç duvarın da kerpiç kısmı 0,50m.x0,30m. boyutlarında 
yeşil renkteki kerpiçlerin yan yana konulmasıyla örülmüştür. Kerpiçlerin arasında 2cm. ka-
lınlığında harç bulunmaktadır. Yapının açığa çıkartılan kısımlarında herhangi bir giriş tespit 
edilmemiştir. Bu durumu itibariyle yapının girişinin doğuda olduğu ve megaronun Prehis-
torik limana baktığı söylenebilir. Kuzey ve güney duvarlarının batıya doğru çıkma yapan 
1,20m.lik kısımları megaronun arka ante duvarlarını oluşturmaktadır. Arka ante duvarları 
arasında kalan alanda ise farlı boyutlardaki toplama taşların doldurulmasıyla oluşan bir taban 
bulunur. 

Megaronun tabanı küçük ve orta boy kırık levha taşlarla döşenmiştir. Tabanın enlemesine 
ortasında, yanık bir tabanın üzerinde 20cm. kalınlığında kerpiç bir blok, bunun üzerinde de 
kalın bir yassı taş, bu taşın hemen güneyinde buna bitişik durumda yası başka bir taş yer 
almaktadır (Resim: 4). Ayrıca yapının tabanında, yapıyı batıdan sınırlayan D-861 duvarının 
hemen yakınında iki tane ocak açığa çıkartılmıştır. Bu ocaklardan güneydeki yuvarlağa ya-
kın, kuzeydeki ise ovala yakın bir şekil vermektedir. Yapının kuzeyden güneye, doğudan ba-
tıya doğru dalgalanma yapan taban döşemesi, özellikle yassı taşın olduğu kısımda, kuzeyden 
güneye doğru/yapının enlemesine bir çökme yapmıştır. 

Yapının tabanında az miktarda seramik ele geçmiştir. Bu seramik parçaları da yapının 
ortasında yatay olarak uzanana taşın çevresinde, özellikle kuzeyinde yoğunlaşmıştır. Ele ge-
çirilen seramik parçaları konik gövdeli düzleştirilmiş basit ağız kenarlı tabak, düz basit ağız 
kenarlı kabara bezemeli bir çanak (Resim: 5d), A 16 ve A 12 tipinde iki çanak, çizi bezmeli 
A12 tipinde bir çanak, üç farklı tankarda ait parçalar (Resim: 5a-c), kesik gaga ağızlı bir testi, 
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dışa çekik düzleştirilmiş ağız kenarlı uzun boyunlu bir çömlek, içe çekik ve içten inceltilmiş 
ağız kenarlı bir kapalı kaba ait parçalar ile üç ayaklı çanaklara ait bir ayak, bir çanağa ait pe-
destal dipten oluşmaktadır. Tankardlardan küçük olanının tamamı korunmuş olan kulbu üzeri 
kabaralarla süslenmiştir (Resim. 5a). Söz konusu seramik örneklerinden siyah astarlı parlak 
perdahlı tankardların ve kabartma bezemeli çanağın, gri astarlı perdahlı boyun parçasının, 
mat kırmızı astarlı sokma bezemeli çanak, gri astarlı üçayaklı çanağa ait ayak ince nitelikte 
bol mikalı bir hamura sahiptir. Bununla birlikte tankardların ve kabartma bezemeli çanağın 
hamurlarında tek tük altın mika görülmektedir. Liman Tepe’nin Kalkolitik, Erken, Orta ve 
Geç Tunç Çağı seramiğinde mika oranı oldukça azdır. Söz konusu kapların hamur özellikleri 
bakımından Liman Tepe’nin yerel üretimi olmadığı ve yerleşime başka bir merkezden gel-
diği kesindir.   

Megaronun tabanının üst seviyelerin den çok az miktarda seramik içermektedir. Bu se-
ramik içinde konik gövdeli basit ağız kenarlı çanaklar, A12 ve A16 tipinde çanaklar, A16 
tipinde ip delikli tutamaklı çanak, bir fincan, dışa çekik basit ağız kenarlı kısa ve uzun çömlek 
boyunlarına ait parçalar ile kapalı kaba ait ip delikli tutamak ve dikey kulplar bulunmaktadır. 

Yapının iç dolgusunda çok az miktarda ele geçen küçük buluntular arasında çakmakta-
şından çift sırtlı dilgi (Resim: 5g), pişmiş topraktan düz yuvarlak formlu kolye tanesi/ağırlık 
(Resim: 5f) ile kemik kabza (Resim: 5e) yer almaktadır. Bunun yanı sıra seramik parçalarının 
yoğun olduğu yerde bir tane de balık omuru ele geçmiştir. 

M-91 Yapısı/Megaron 2: Megaron 1’in hemen kuzeyinde, bitişik olarak aynı doğrultuda 
yapılan ikinci yapı M-91/Megaron 2 olarak tanımlanmıştır (Plan: 1-2, Resim: 1-2, 6). Megaron 
1 ile aynı doğrultuda yer alan bu yapının da doğu kısmı kazılmayan alanda içine doğru uzan-
maktadır. Yapının açığa çıkartılan kısmının uzunluğu 5,40m. genişliği ise 3,20m.-3,40m.dir. 
Yapının iç mekan genişliği 2,00m.-2,20m. açığa çıkartılan uzunluğu ise 4,00m.dir. 

Yapının güney duvarı (D-865a) 2. mimari tabakaya ait duvarının (D-865) üzerine kerpiç 
olarak yükselmektedir. Ancak bu duvarın neredeyse tamamının kuzeye-yapının içine yıkıldı-
ğı için duvarın sadece doğu uzantısı ve batı uzantısının çok az bir kısmı korunmuştur. Yapının 
kuzey duvarı (D-864a) ise Doğu Kamusal Alanı 2’yi kuzeyden sınırlayan 2. mimari tabakaya 
ait taş duvarın (D-864) üzerine kerpiç olarak inşa edilmiştir. 0,62m.-0,65m. genişliğinde, 
0,20m. yüksekliğinde, 3,80m. uzunluğunda korunan bu duvarın örgüsünde 60x30x? boyutla-
rında yeşil renkte kerpiç kullanılmıştır. Kerpiçlerin aralarında yer alan harç 2cm. kalınlığın-
dadır. Kerpiç duvarın büyük bir bölümü kuzeye doğru çökmüş, aynı zamanda batı uzantısı 
güneye doğru kaymıştır (Resim: 6). Yapıyı kuzeyden ve güneyden sınırlayan bu duvarların 
batı uzantılarından 1,10m. içeride ise yapıyı batıdan sınırlayan duvar (D-866a) bulunmak-
tadır. 2. Mimari tabakaya ait (D-866) duvarının üzerine koyu sarı kerpiçten örülen duvarın 
kerpiç kısmı kısmen korunmuştur. Megaron 1 de olduğu gibi bu megaronun açığa çıkartılan 
kısmında kapı girişi tespit edilmemiştir. Dolayısıyla bu megaronun da girişinin de doğuda 
olması muhtemeldir. Bununla birlikte arka ante duvarları arasında kalan alanda, Megaron 
1’de olduğu gibi toplama taşlardan oluşan bir taban yer alır. 
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Bu megaronun tabanı ise çoğunluğu büyük boyutta olmakla birlikte ve orta boyutta kırık 
levha taşlarla döşenmiştir. Tabanın bazı bölümleri tahrip olmuştur. Yapıyı batıdan sınırlayan 
duvarının yakında iki ocak yeri tespit edilmiştir. Taban üzerinde çok az miktarda seramik 
parçası ele geçmiştir. Profil veren parçalar içinde konik gövdeli, içten inceltilmiş ağız kenarlı 
çanak, konik gövdeli içten kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar, ince cidarlı dikey kulplar 
yer almaktadır. 

Yapının iç dolgusundan ele geçirilen seramik örnekleri içinde ise konik gövdeli basit ağız 
kenarlı çanaklar, A12 tipinde çanaklar, konik gövdeli içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanak, 
yarı s profilli ip delikli tutamaklı çanak, konik gövdeli-dışa çekik basit ağızlı çanak, içe çekik 
basit ağız kenarlı çömlek, dışa çekik-basit ağız kenarlı kısa boyunlu çömlek, dışa çekik-dü-
zeltilmiş ağız kenarlı kısa çömlek boynu, kapalı kaplara ait dikey kulplar bulunmaktadır. 
Küçük buluntu olarak ise serpantinden bir dilgi (Resim: 7a) ile çakmaktaşından alet (Resim: 
7b) ele geçirilmiştir. 

ETÇ IIIA Kültür Tabakası (LMT IV. 2): Yukarıda anlatılan ve olasılıkla deprem soncu 
yıkılan kalıntıların üzerine bu döneme ait yerleşim kurulmuştur. V. 1 mimari tabakasına ait 
Doğu Kamusal Alanı 1 ve Doğu Kamusal Alanı 2’yi ayıran sokağın olduğu kısma bu dönem 
ait sokak yapılmıştır. 1,10m. genişliğindeki sokağının güneyine bu evrede kuzeybatı-güney-
doğu doğrultusunda uzanan bir duvar (D-862) inşa edilmiştir. Kabaca düzeltilmiş yassı kireç 
taşlardan taşları ve toplama taşlardan örülen ve üç sırası korunan duvarın batı uzantısı 1995 
yılında açığa çıkartılmış olup doğu uzantısı tahrip olmuştur. Duvarın korunan kısmı 4,90m. 
uzunluğunda, ? m genişliğinde, 0,64m. yüksekliğindedir. Duvarın batı uzantısına güneyden, 
1995 yılında açığa çıkartılan kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan duvar (D-400) 
bağlanmaktadır (Resim: 1). Köşe oluşturan bu kalıntıların sınırladığı alanda farklı boyutlarda 
toplama taşlardan oluşan bir dolgu yer almaktadır. Söz konusu taş dolgu ve sokaktan çok az 
miktarda seramik parçası gelmiştir. 

Sokağın kuzeyinde, 1995 yılında açığa çıkartılan ve kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda 
uzanan duvar (D-401)5 yer almaktadır (Resim: 1, 8). Bu duvar 2,30m. uzunluğunda, 0,60m. 
-0,80m. genişliğinde, 0,36m. yüksekliğindedir. İri düzensiz taşlarla inşa edilen duvarın tek 
sırası korunmuştur. Bu duvarın hemen kuzeyinde farklı toplama taşlardan oluşan bir dolgu 
tespit edilmiştir. Bu dolgunun açılması sırasında ve dolgu içinde az miktarda seramik ve bu-
luntu ele geçmiştir. Seramik içinde basit veya içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı konik gövdeli 
çanaklara, az sayıda A12 ve A16 tipinde çanaklara, dışa çekik içe basit ağız kenarlı çömlek 
boyunları, testilere ya da fincanlara ait kulplar bulunmaktadır. Melos obsidyeninden dilgi ve 
çakmaktaşından dilgi küçük buluntulardır. 

ETÇ IIIB Kültür Tabakası (LMT IV. 1):Alanın batı kenarında ve güney kenarında ETÇ 
IIIB’ye tarihlenen 2 evreli kalıntılar saptanmıştır. 

5  Erkanal ve Günel 1997, s. 242, çiz. 2
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2. Mimari Tabaka: Bu evreye ait kalıntılar şimdilik alanın güneyinde bir hazne ile ve ala-
nın batısında bir adak çukurundan oluşmaktadır (Resim: 8). Güneyde yer alan hazne 1,55m. 
çapında, 0,11m. derinliğinde olup beyaz renkte ince bir kireçle sıvamıştır. Haznenin kullanım 
aşaması bittikten sonra içine kısmen küçük-orta boy toplam taşlarla birlikte az karbon içeren 
bir toprağın atıldığı tespit edilmiştir. Haznenin açılması sırasında çok az miktarda ele geçen 
seramik içinde içe çekik basit ağız kenarlı çanaklara, dışa çekik-içe ve dışa kalınlaştırılmış 
ağız kenarlı boyunlu çömleğe ait parçalar bulunmaktadır. 

Batıda bulunan adak çukuru (Resim: 8) ise ETÇ IIIA’ya ait taş dolgunun içinde açılmıştır. 
1,70m. çapındaki çukurun sadece kuzeyi kabaca düzeltilmiş orta ve küçük boyutta taşların 
tek sıra halinde dizilmesiyle oluşan bir duvarla sınırlandırılmıştır. 0,46m. yüksekliğinde ve 
altı sırası korunan duvarın güneybatı kısmı ETÇ IIIB’ye ait duvar (D-859) tarafından tahrip 
edilmiştir. Adak çukuru içinde yarı s profilli çanağa, düz basit ağız kenarlı çanağa, dışa çekik 
basit ağız kenarlı çanağa, içe çekik basit ağız kenarlı çanaklara, bead rim bowllara (Bir tanesi 
yatay kulplu), konik gövdeli basit ağız kenarlı derin çanağa, dışa çekik-içe ve dışa kalınlaş-
tırılmış ağız kenarlı uzun boyunlu çömleğe, dışa çekik içten ve dıştan kalınlaştırılmış ağız 
kenarlı iç kısmında kapağın oturacağı oluklar bulunan uzun boyunlu çömleğe ait parçalar 
ele geçmiştir. Yarı işlenmiş çift ağızlı taştan bir balta (Resim: 9a), kemik iğne (Resim: 9b), 
taş aletlere ait parçalar (Resim: 9c-d) ile çakmaktaşından alete ait parça (Resim: 9e) çukur 
içindeki buluntuları oluşturmaktadır. Bunların dışında çukur içinde bulunan küçükbaş bir 
hayvana ait kemikler, büyük olasılıkla adak olarak sunulan hayvana aittir. 

1. Mimari Tabaka: Alanın kuzeybatısında bir duvar (D-859), alanın batısında ve güneyin-
de bu evreye ait iki tane kül çukuru tespit edilmiştir (Resim: 8). 

Kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan duvar (D-859). 4,00m. uzunluğunda, 
0,70m. yüksekliğindeki duvar orta ve büyük boyutta levha taşlardan tek dizi yapılmıştır. 
Güney uzantısında üst üstte beş sırası korunan duvar kuzeye doğru tek sıra olarak devam 
etmektedir. Duvarın kuzey uzantısı ise kazılmayan alan içine girmekte, güney uzantısı ise 
tahrip olmuştur. Doğusunda ETÇ IIIA taş dolgusu yer almakta, güney uzantısının batısın-
da ise kalın levha taşlardan oluşan bir yıkıntı bulunmaktadır. Bu yıkıntının batı kısmı 1995 
yılında yapılan kazılarda açığa çıkartılmıştır. Söz konusu yıkıntıların rampa şeklinde bir du-
varın düzgün batı yüzünün üzerini kapattığı belirtilmiştir. Bununla birlikte rampa şeklinde 
olan duvarın batısından OTÇ V. 6 mimari tabaka seramiği ele geçtiği, bu kalıntıların OTÇ V. 
mimari tabakasının içine açıldığı ifade edilmiştir. Söz konusu taşlarında, rampa şeklinde bir 
mimariye ait olan bu duvarın (teras duvarı) üzerinde yer alan yapıdan düşmüş olabileceği 
ileri sürülmüştür. 7 İlerleyen yıllarda rampa şeklindeki duvarın, bu kalıntıların kuzeybatısında 
açığa çıkartılan ve ETÇ IIIA’ya tarihlenen rampa şeklindeki teras duvarın devamı olduğu 

6  İlerleyen yıllarda OTÇ V. tabaka ETÇ IIIB tabakası olarak adlandırılmıştır. 
7  Erkanal ve Günel 1996, s. 239, res. 4
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anlaşılmıştır. 8 2019 yılında yapılan kazılarda ETÇ IIIB’ye tarihlenen D-859 duvarının batı-
sında bulunan bu taşlarla birlikte de ETÇ IIIB seramik örnekleri bulunmuştur. 1995 yılında 
açığa çıkartılan levha taşlardan oluşan yıkıntı da, D-859 duvarının güneyde tahrip olduğu ve 
devam etmediği/korunmadığı alanda yoğunlaşmaktadır. Söz konusu yıkıntının doğu kısmın-
dakilerin bu duvarın yıkılmış kısmına ait olması, batıda yoğunlaşanların ise rampa şeklindeki 
duvarın üzerinde olduğu varsayılan duvara (Muhtemelen D-859 duvarına paralel bir duvardı) 
ait olmalıdır. 

Kül çukurları ise D-859 duvarının güneyinde, alanının batısında ve güneyindedir. Bu 
çukurlardan güneyde yer alanı yaklaşık 2m. çapında olup, kalın bir kül katmanı içermektedir. 
Bu külün içinde bulunan seramik içinde yayvan-basit ağız kenarlı çanağa, dışa çekik-basit 
ağız kenarlı sığ çanağa, dışa çekik-basit ağız kenarlı çanağa, dışa çekik inceltilmiş ağız ke-
narlı çanağa, düz basit ağız kenarlı omurgalı çanağa, konik gövdeli-basit ağız kenarlı derin 
çanaklara, içe çekik basit ağız kenarlı çanaklara, içe çekik-dışa kalınlaştırılmış ağzı kenarlı 
çanağa, içe çekik-basit ağız kenarlı çanaklara, içe çekik-düzleştirilmiş ağız kenarlı çömlek-
lere (bir tanesi at nalı biçimli tutamaklı), dışa çekik-basit ağız kenarlı uzun boyunlu çömlek-
lere, dışa çekik-içten kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömleğe, dışa çekik-dışa kalınlaştırılmış 
ağzı kenarlı boyunlu çömleğe parçaları ile buluntu olarak işlenmiş deniz kabuğu ile taş alet 
parçası yer almaktadır. Pişmiş topraktan ağırşak ve Melos obsidyeni parçası küçük buluntu-
ları oluşturur. 

Batıdaki kül çukuru kuzey-güney 2,10m. ölçülerinde olmakla birlikte, büyük bir kısmı-
nın batı profilden çöken kısmında olduğu doğu-batı ölçüsü bilinmemektedir. Bu yıl kazılan 
kısmından ise basit ağız kenarlı çanaklara, düz basit ağız kenarlı omurgalı çanaklara, basık 
konik gövdeli içe kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanağa, içe çekik basit ağız kenarlı çanağa, içe 
çekik dıştan kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklara, bead rim bowllara, düz ağızlı-basit ağız 
kenarlı çömleklere (bir örnek dikey kulplu), dışa çekik basit ağız kenarlı uzun çömleğe, düz 
- içten ve dıştan kalınlaştırılmış ağız kenarlı uzun çömleğe, dışa çekik-içe ve dışa kalınlaş-
tırılmış ağzı kenarlı kapaklı çömleğe, dışa çekik-dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çömleğe, 
orta ve küçük boy yonca ağızlı maşrapalara ait parçalar; küçük buluntu olarak pişmiş toprak-
tan bir pota (Resim: 9f), mermerden akıtacaklı kap parçası (Resim: 9g), beyaz renkte taştan 
korunan kısmı şişkin oval biçimli alet parçası, sapan taşları ele geçirilmiştir. 

GENEL DEĞERLENDİRME

 Y/4-5 alanlarında 2017 yılında ETÇ II batı kamusal alanının doğusundaki yapılaşmayı 
anlamak için başlanılan çalışmalara 2019 yılında sonuçlandırılmıştır. 2019 yılında alınan so-
nuçlar ve değerlendirmeleri şu şekildedir: Liman Tepe’de ETÇ II’de yerleşim yukarı ve aşağı 
şehir olmak üzere iki alana ayrılmıştır (Plan: 1). Bu dönemde hem yukarı şehrin hem de aşağı 

8  Erkanal vd. 2003, s. 427, pln. 1, res. 5-6
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şehrin etrafı at nalı biçiminde burç/kulelere sahip surlarla çevrilmiştir. 9 Aşağı şehri çevre-
leyen sur üzerinde yer alan at nalı biçimli burç/kulenin, yukarı şehri çevreleyen sura bağlı 
burç/kulelere göre daha küçük olarak yapılmıştır. 10 Liman Tepe’de günümüze kadar yapılan 
kazılarda yukarı şehri çevreleyen savunma sisteminin güneydoğu köşesine ait burç/kuleler ve 
surun küçük bir parçası ortaya çıkartılmıştır. Yukarı şehrin içinde yapılan kazılarda ise şehrin 
doğu tarafı kazılmıştır. Bu alanda yukarı şehrin güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan 
bir yolla ikiye ayrılmıştır11. Yolun bitiminde, aynı zamanda yukarı şehrin kuzeydoğu kısmın-
da topografyanın yüksek olduğu anlaşılmıştır. Kuzey Kamusal Alanı olarak tanımlanan bu 
kısımda teras duvarlarının içinde kanallı - merdivenli bir yapı12 açığa çıkartılmıştır. Yolun 
batısında ise koridorlu yapı ve depolardan13 oluşan Batı Kamusal Alanı yer almaktadır. Yolun 
doğusunda kalan yapılaşma ise yukarıda da anlatıldığı üzere doğu-batı doğrultusunda uzanan 
bir sokakla ayrılan ve içinde bir megaronun14 yer aldığı Doğu Kamusal Alanı 1 ve içinde iki 
megaronun yer aldığı Doğu Kamusal Alanı 2’den oluşmaktadır. Doğu Kamusal Alanı 2’de 
açığa çıkartılan megaronların içinden, özellikle Megaron 1’de bulunan tankardlar, fincan, üç 
ayaklı çanağa ait ayak, çanağa ait pedestal dipten oluşan konteksin benzeri Kuzey Kamusal 
Alanı’nda yer alan kanallı-merdivenli yapıda bulunmuştur.15 Her iki alanın üzerinin de ETÇ 
IIIA’ya ait bir taş dolguyla kapatıldığı görülmektedir. Doğu Kamusal Alanı 2’de yer alan 
megaronların kerpiç duvarları kuzeye doğru yıkılmıştır. Bu yıkımın bir deprem sonucunda 
olma olasılığı yüksektir. ETÇ II yukarı şehrini çevreleyen görkemli savunma sisteminin de 
yıkıldığı, kullanılmaz hale geldiği dönem bu evre olmalıdır. 

Liman Tepe’nin ETÇ II’nin sonunda yaşadığı büyük depremin sonucunda yeni kurulan 
ETÇ IIIA yerleşiminde yıkılan kalıntıların bazılarının üzerinin toplam taşlarla oluşan bir dol-
guyla kapatıldığı ve yeniden imara gidildiği anlaşılmaktadır. Kuzey Kamusal Alanı’nda yer 
alan kanallı-merdivenli yapı16 ile Doğu Kamusal Alanı 2’de açığa çıkartılan megaronlar üzeri 
toplama taşlarla kapatılan alanlardandır. 

ETÇ IIIB’nin 2. mimari tabakasında açığa çıkartılan adak çukurunun benzeri, bu alanın 
güneyinde 2014 yılında yapılan kazılarda ortaya çıkartılmıştı17. Söz konusu çukurda, bu yıl 
ki adak çukuru gibi ETÇ IIIA taş dolgusunun içine açılmıştır. Mimarili bu adak çukurlarının 
yanı sıra, 2007, 2010 ve 201418 yıllarında, 2014 yılındaki mimarili adak çukurunun doğusun-

9  Erkanal 1999, s. 326-327, çiz. 2, res. 5; Aykurt ve Erkanal baskıda. 
10  Ersoy vd. 2011, s. 169-170
11  Erkanal vd. 2015, s. 479-482, res. 4-5
12  Erkanal vd. 2003, s. 428, pln. 1, Res. 4
13  Erkanal ve Günel 1996, s. 312-313, res. 16-18, 1997, s. 242-246, çiz. 2, res. 8, Erkanal 1998, s. 384-387, res. 1
14  Erkanal vd. 2015, s. 479-480, res. 4-5
15  Erkanal vd. 2003, s. 429, res. 8
16  Erkanal vd. 2003, s. 428, pln. 1, res. 4
17  Erkanal vd. 2016, s. 329, res. 5
18  Erkanal vd. 2016, s. 329, res. 5
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da ve batısında aynı döneme ait çok sayıda adak çukuru kazılmıştır. 2019 yılında tespit edilen 
örnek bu çukurların en kuzey noktasını oluşturmaktadır. 
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Plan 1: ETÇ II, LMT V. 1. mimari tabakası planı



277

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Plan 2: ETÇ II, LMT V. 1. mimari tabakası Doğu Kamusal Alanı 2 planı
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Resim 1: ETÇ II mimarisi Bat Kamusal Alanı ve Doğu Kamusal Alanı 2

Resim 2: ETÇ II mimarisi Doğu Kamusal Alanı 2
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Resim 3: ETÇ II sokağı buluntuları a) Pt. ağırşak, b) Pt. boncuk, c) İşlenmiş kemik, d) Kemik delgi, e) Perdah taşı, 
f) Taş ağırlık

Resim 4: ETÇ II mimarisi M-90/Megaron 1
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Resim 5: ETÇ II M-90/Megaron 1’e ait seramik ve buluntular a-c) Tankardlar, d) Çanak,   e) Çakmaktaşı dilgi,     
f) Kemik kabza, g) Pt. boncuk
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Resim 6: ETÇ II mimarisi – M-91/Megaron 2

Resim 7: ETÇ II M-91/Megaron 2’ye ait buluntular a) Serpantin dilgi, b) Çakmaktaşı alet
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Resim 8: ETÇ IIIA-ETÇ IIIB mimarisi 

Resim 9: ETÇ IIIA adak çukuru buluntuları a) Taş balta, b) Kemik iğne, c) Taş alet, d) Taş alet, e) Çakmaktaşından 
alet; ETÇ IIIB buluntuları f) Pt. pota, g) Mermer kap 
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TRİPOLİS 2019- 2020 YILI 
KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Bahadır DUMAN*

I- GİRİŞ

Denizli İli, Buldan İlçesi, Yenicekent Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Tripolis Antik 
Kenti, yüzyıllar boyunca bölgeye hayat veren Büyük Menderes Nehri kenarında konumlan-
dırılmıştır. Yaklaşık 2 km2lik bir alana yayılan kentin kamu ve sivil mimariye ait kalıntıları, 
Lykos/Çürüksu Vadisi’nin kuzeybatı ucunda, vadiye hâkim konumdaki Bozdağlar’ın uzantısı 
olan bir tepenin güney yamacında yer almaktadır1 (Resim: 1, Plan: 1). Bölge, Menderes Vadi-
si’ni kullanarak Anadolu’nun içlerine ulaşmaya çalışanlar için hem önemli bir geçiş rotası hem 
de askeri bakımdan stratejik bir noktadır. Son yıllarda Tripolis’te gerçekleştirilen araştırma-
lar sayesinde gerek tarımsal sulamada gerekse taşımacılıkta kullanıldığı anlaşılan önemli bir 
akarsuyun varlığı ve verimli araziler ile çevrelenmiş olması ise bölgenin önemini ziyadesiyle 
arttırmaktadır. Pergamon ve Smyrna başlangıçlı iki ana yol Sardis’te birleşerek Philadelphia 
üzerinden Tripolis’e ulaşır ve buradan Hierapolis- Laodikeia güzergâhında ilerleyerek Anadolu 
içlerine devam eder2. Konumlandığı alandaki ilk yerleşim izlerinin Geç Neolitik – Erken Kal-
kolitik Döneme dayandığı, kentin doğu ve güneydoğusunda yer alan Hamambükü ve Yenice/
Akkaya höyükte gerçekleştirilen yüzey araştırmalarında tespit edilmiştir3. 

* Prof. Dr. Bahadır DUMAN, Pamukkale Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, A Blok, Arkeoloji Bölümü, De-
nizli/TÜRKİYE. bduman@pau.edu.tr. 

 Çalışmalar başta Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, De-
nizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Güney Ege Kalkınma 
Ajansı, İş Kur ve Buldan Belediyesi tarafından desteklenmiştir. Çalışmalara Heyet Üyesi olarak Prof. Dr. T. 
Koralay, Prof. Dr. G. Semiz, Prof. Dr. A. T. Tek, Prof. Dr. F. Guizzi, Doç. Dr. B. Semiz, Doç. Dr. I. U. Altınışık, 
Doç. Dr. H. Özyiğit, Doç. Dr. O. Koçyiğit, Dr. Öğr. Üyesi M. Ok, Dr. Öğr. Üyesi A. İ. Aytek, Dr. Öğr. Üyesi 
Ç. M.Tarhan, Dr. T. İsmaelli Dr. A. Filippini, arkeologlar: M. Aksu, A. D. Duman, S. Sayan, T. Candur, M.U. 
Özer, S. Katırancı, D. K. Özer, A. Ilgaz, S. Voyna, T. Duman; restoratörler: E. Avcı, B. Budak, Ö. Girgin, sanat 
tarihçiler; M.Yuvalı, Öğrenciler: Z. İ. Dayıbaş, S. Yardımcıoğlu, M. C. Sönmez, E. Cavcav, T. Doğan, A. Zeren, 
M.Gül, E. Usman katılmışlardır. Özverili çalışmalarından dolayı tüm ekip üyelerine teşekkür ederiM.Ayrıca 
Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Bakanlık Temsilcisi olarak 2019 yılında; Denizli Müzesi’nden Ş. Kök, Y. 
Aydın ve K. Karakurt, 2020 yılında; S. Gürbüz, M.Tarhan’a katkı ve destekleri için teşekkür ederiM.

1  Duman, B. (2017). “Tripolis’in Yeri, Önemi ve Kısa Tarihi”, Tripolis ad Maeandrum I, Tripolis Araştırmaları, 
(Ed. B. Duman), İstanbul, 1-16. 

2  Duman, B. (2013). “Son Arkeolojik Araştırmalar ve Yeni Bulgular Işığında Tripolis ad Maeandrum”. Cedrus I, 
179-200. 

3  Duman 2013, 182; Konakçı, E. (2017). “Prehistorik Tripolis: Akkaya (Yenice) ve Hamambükü Höyük”, Tripo-
lis ad Maeandrum I, Tripolis Araştırmaları, (Ed. B. Duman), İstanbul, 23- 46. 
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II- 2019- 2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

II. I- Konut Alanı

Kentin güneydoğusunda inşa edilmiş olan yapının ilk evresi, Geç Hellenistik – Erken 
Roma İmparatorluk Dönemine tarihlendirilse de günümüzde yüzeyde görülen kalıntıların 
çoğunluğu M.S. 4- 5. yy. düzenlemeleriyle ilgilidir4. Roma konutlarının tipik bir örneği olan 
yapı; mozaik tabanlarıyla, mekân duvarlarında tespit edilen freskleriyle, geniş gösterişli 
mekânlarıyla eğimli arazinin topografyasına uygun üç teras üzerine üç farklı konut yapısı 
planlanarak inşa edilmiştir. Yapıya ait mekânların plan, boyut, süsleme ve mimari özellikleri 
temel alınarak yapı içerisindeki kullanımları belirlenmeye çalışılmıştır. Söz konusu çalışma 
sonunda konut sahibinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılmış depolama alanı, fırın, 
latrina, yemek odaları, yatak odaları, karşılama salonu, hayvan barınağı vb. on üç mekândan 
oluşan yapı kompleksi olduğu tespit edilmiştir (Plan: 2). 2019 yılında mekânların sınırlarının 
belirlenmesi amacıyla karelajlar kaldırılmıştır. 2020 yılında ise güney terastaki yapılaşma 
ve mekânlar arasındaki ilişki daha net anlaşılarak konut yapısının büyük ve geniş bir peristil 
avlu etrafında gelişim gösterdiği netlik kazanmıştır (Resim: 2, Plan: 2). 

İlk kullanım evresi Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemine ait yapının beden duvarları-
nın; büyük ve düzgün kesilmiş kare ve dikdörtgen formlu traverten taşlarla örüldüğü görülür. 
Duvar örgüsü içerisine ise belirli aralıklarla dikine yerleştirilmiş dikdörtgen formlu traverten 
taşlar yer almaktadır. Zira konut yapısının özellikle de güneydoğusunda yer alan mozaik 
kaplı mekânlarda, iri traverten blokların uzun yıllar kullanıldıkları ve bu dönemde duvarların 
isodomik bir teknik kullanılarak oldukça düzgün biçimde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu 
şekildeki duvar örgü tekniği ve malzeme kullanımı kentteki Büyük Hamam başta olmak 
üzere, çeşitli kamu yapılarında ve yine Hierapolis ile Laodikeia’da da karşımıza çıkar5. Geç 
Antik Dönemde ise orijinal duvar örgüsü üzerine moloz taşlar, mermer ve traverten parçaları, 
pişmiş topraktan yapılmış tuğla parçaları, çay taşları kullanılarak kireç oranı daha düşük harç 
ile örülmüş duvarlar ile yükseltilmiştir6. Bağlayıcı olarak kireç harcın kullanıldığı ve daha 
çok opus mixtum olarak bilinen bu teknikte, bir metrenin üçte ikisi ya da daha fazla yüksek-
likte üç ile beş tuğla sırası birbirini tekrarlayan standart bir model olarak kabul edilir7. 

Mozaikli Konut’un güney devamında ortaya çıkartılan Mekân 8; Mekân 11’in batı du-
varı, Mekân 9’un kuzeybatı duvarının bitişiğinde yer almaktadır (Resim: 2, Plan: 2). Mekân 
8’den her iki mekâna geçiş iki farklı kapı açıklığı ile sağlanır. Ayrıca, batı duvarına açılmış 
kapı aralığı ile Mekân 10 olarak adlandırılan farklı bir odaya açılır. Mekân 8, dikdörtgen 

4 Duman, B., Koçyiğit, O. (2019). Geç Antik Dönem Konut Kalıntıları ve Buluntuları. Tripolis ad Maeandrum II, 
İstanbul. 

5 Duman – Koçyiğit, 2019, 22. 
6 Duman – Koçyiğit, 2019, 22- 23. 
7 Duman – Koçyiğit, 2019, 23. 
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planlıdır ve içten içe ölçüsü 5.40m.x5.70m.dir. Mekânın zemini sıkıştırılmış topraktır. Mekân 
içerisindeki çalışmalarda depolamaya yönelik seramik kaplarına ait ağız, gövde, kulp ve dip 
parçaları ile amphora ağız, kulp ve gövde parçaları tespit edilmiştir. Mekân içerisinde elde 
edilen arkeolojik malzemeler mekânın Mozaikli Konut’a ait bir hayvan barınağı olmasının 
dışında depolama alanı olarak kullanıldığını da göstermiştir. Mozaikli Konut’un peristilli av-
lusu olan Mekân 9; Mekân 8 ve Mekân 11’in güneyine, Mekân 13 ve Mekân 12’nin batısına 
konumlandırılmıştır (Resim: 2, Plan: 2). Peristil içten içe yaklaşık 10.5m.x10.5m. ölçülerin-
dedir. Mekânın orta bölümünde etrafı 0.63m.x1.10m., 0.60m.x1.00m. gibi farklı ölçülerdeki 
stylobat blokları ile sınırlandırılan tabanı mozaik ile kaplanmış havuz ile karşılaşılmıştır. 
Havuzun batı bölümünde günümüze bir kısmı korunagelmiş mozaik döşeme beyaz ve si-
yah tesseralar kullanılarak bitkisel desenler ve geometrik süslemeler yapılarak kullanılmıştır. 
Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle havuzu besleyen su kaynağının Doğu Sokak’tan geçerek 
Mekân 11’den devam eden pişmiş topraktan yapılmış künk hattıyla sağlandığı görülmüştür 
(Resim: 2). Mozaikli Konut’un güney terasında tespit edilen diğer bir alan Mekân 11’dir. 
Mekân 11; Mekân 8’in doğu bitişiğinde, Mekân 7’nin güneyinde, Mekân 9 ve Mekân 13’ün 
ise kuzeyinde konumlandırılmıştır (Resim: 2, Plan: 2). Mekân 11’den Mekân 8, Mekân 9 
ve Mekân 13’e açılan kapı açıklıkları bulunmaktadır. Doğu-batı yönlü yapılmış, dikdörtgen 
planlı mekânın iç ölçüleri 8.35m.x5.60m.dir. Çalışmalarda zemin kotunun hemen üstünde 
kırmızı, sarı, siyah ve beyaz renkleri ile geçiş tonlarına ait fresk parçaları tespit edilmiştir. 
Önceki yıllarda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında da mekâna ait duvarların önlerinde yo-
ğun olarak karşılaşılan fresk parçalarının tespit edilmesiyle, mekânı çevreleyen dört iç cephe 
duvarının fresklerle süslendiği fakat günümüze kadar çok az bir kısmının korunabildiği gö-
rülmektedir (Resim 3). Mozaikli Konut, Mekân 12; Mekân 13’ün güneyinde, Mekân 9’un 
doğusunda ve Doğu Sokağın batısına konumlandırılmıştır (Resim: 2, Plan: 2). Dikdörtgen 
planlı, doğu- batı yönlü mekânın iç ölçüleri 4.60m.x3.45m.dir. Dört bir taraftan kapalı olması 
ve herhangi bir girişi bulunmaması ile dikkat çeker. Zemini oluşturan tek parçadan oluşan 
blok taşlar aynı zamanda kanalizasyon kapak taşları olarak işlev görmüştür. Mekânı çevrele-
yen duvarların genişliği 0.60m.-0.65m. arasında değişkenlik göstermektedir. Mekân 12’nin 
batı duvarının doğu cephesi önünde, yaklaşık 1.50m.lik bir alanda tuğlalardan oluşturulmuş 
bir seki ve bu seki üzerine yerleştirilmiş çok sayıda depolama kabı ile karşılaşılmıştır (Re-
sim: 4). Çoğunlukla M.S. 5. yy.a tarihlenen bu kaplar, mekânın son kullanım evresine kadar 
kiler olarak kullanıldığını göstermesi bakımından önemli bir arkeolojik veridir. Mozaikli 
Konut’un güney terasında tespit edilen diğer bir alan Mekân 13’tür. Mekân merkezdeki pe-
ristil avlunun kuzeydoğusunda, Mekân 11’in güney bitişiğinde yer almakta ve Doğu Sokağa 
yaslandırılmıştır (Resim: 2, Plan: 2). Dikdörtgen planlı mekân 2.67m.x4.32m. ölçülerindedir. 
Olasılıkla küçük bir oda olarak kullanılan mekânın zemini sıkıştırılmış topraktan düzenlen-
miştir. Mekân 13’ün iki ana girişi bulunmaktadır. Bu girişler mekânın kuzeydoğu köşesinde 
Mekân 11’e, batı girişi ise Mekân 9’a açılmaktadır. Moloz, çay taşı ve kaba traverten taşlar-
dan çamur harç ile karışık bir düzende örülen 0.65m. -0.66m. kalınlığındaki mekân duvarı-
nın hemen üzerinde yapılan çalışmalarda çok sayıda pişmiş topraktan yapılmış tuğlalar ile 
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karşılaşılmıştır. Söz konusu materyal ve veriler geç dönem düzenlemelerinin bu mekânda da 
devam ettiğini göstermektedir. 

II. II- Doğu Sokak

Mozaikli Konut’un doğu bitişiğinde kuzey- güney yönlü devam eden Doğu Sokağın 2019 
yılı kazı çalışmaları dâhilinde sokağın kuzeyden güneye doğru toplam 63m.lik kısmı açığa 
çıkartılmıştır. 2020 yılı kazı çalışmalarıyla sokağın güneye doğru 24m.lik kısmı daha kazıla-
rak, kuzey kesitten itibaren toplam 87m.lik bölümünün kazısı tamamlanmıştır. 

 Doğu Sokak, kuzeyde Sütunlu Cadde ile dik bir şekilde kesişirken sokağın güney uzan-
tısı ‘Mozaikli Konut’un güney terasının bitimine kadar devam etmektedir (Resim: 2, Plan: 
2). Doğu Sokak olarak tanımlanan bu ara sokağın zemini, orta bölümünde dörtgen ve düz-
gün kesilmiş traverten mono bloklardan oluşmaktadır. Blokların iki yanı sıkışmış toprak 
olarak bırakılmıştır ve kesintisiz, düz bir hat yapacak şekilde günümüze kadar korunduğu 
görülmektedir. Ara sokağın kuzey uç zemini ile güney ucundaki zemin bloğunun arasındaki 
kot farkı yaklaşık 5.62m.dir. Ara sokak topografya eğimine göre inşa edilmiştir ve konut 
yapısının oturduğu alan teraslanmıştır. Sokağın doğu duvarı üzerinde çeşitli büyüklüklerde 
girişler yer alır. Bu girişler olasılıkla sokağın doğu kısmında yer alan insula içerisindeki 
farklı konutlara aittir. Güney terasta Mekân 12 ile Mekân 13’ün doğu hizasında 2.30m. eşik 
genişliğine sahip bir giriş ile karşılaşılmıştır. Giriş oldukça geniştir ve sahip olduğu büyük ka-
pıları yerleştirmek için yapıldıkları anlaşılan derin ve geniş oyuklar hemen göze çarpar. Fakat 
geç dönemde güneyini sınırlandıran duvardan sokağa doğru taşma yapan bir yapılaşma ile 
sokağın bir bölümü işgal edilmiştir. Mozaikli Konut Doğu Sokağı’nın doğu duvarının kuzey 
kesitten itibaren güneye doğru 75m.lik bölümü, kısmen korunabilmişken, 80 ile 87. metreleri 
arasında ise duvarın sadece temel bölümü korunabilmiştir. Mozaikli Konut Doğu Sokağı’nın 
güneye doğru 75 ile 80. metreleri arasında, Doğu Sokağı doğu-batı yönlü dik kesen farklı bir 
ara sokak ile karşılaşılmıştır. Genişliği 5m. ile 5.5m. arasında olan bu ara sokağın doğuya ve 
batıya uzanan bölümlerinin 4’er metrelik kısmının kazısı yapılmıştır (Plan: 4). Güney Ara so-
kağın batı bölümünde yapılan kazı çalışmalarında sokağa ait güney duvar kalınlığının 0.60m. 
-0.65m. arasında değiştiği, korunmuş yüksekliğinin ortalama 0.75m. olduğu tespit edilmiştir. 
Duvar farklı ebatlardaki düz yüzlü, kaba yonulu traverten ve çay taşları ile örülmüştür. Du-
var bedeninin alt bölümü ise düz yüzeyli, ince yonulu büyük boyutlu traverten bloklardan 
yapılmıştır. Olasılıkla duvarın M.S. 1- 3. yy. kullanım evresine aittir. Orta ve küçük ölçekli 
traverten parçalar ve çay taşları ile örülen ara sokağın kuzey duvarı sokağın güney duvarına 
nazaran pek korunamamıştır. Güney Ara sokağın doğu bölümündeki çalışmalarda sokağın 
kuzey ve güney duvarları ile karşılaşılmıştır. Düz yüzlü, kaba yonulu büyük ve orta ölçekli 
traverten bloklardan örülen duvarlar zeminden itibaren 0.60m. yüksekliğindeki bölümü ko-
runabilmiştir. 

Konut yapısının kazıları sırasında başta amphoralar olmak üzere, pişirme kapları, Pithos-
lar, testiler, kandiller ve unguentariumlar gibi farklı formlara ait seramik parçaları ile karşı-
laşılmıştır ve bunlar alanın ilk kullanımından başlayarak son kullanımına uzanan geniş bir 
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zaman aralığına sahiptir. M.Ö. 1. yy. ile M.S. 5. yy. arasına tarihlenen buluntular ve mimari 
veriler doğrultusunda sokak işlev dışı kaldıktan sonra erozyonla dolmaya başlamıştır. Zemin 
üstü tabakalarında M.S. 6. yy. ve sonrasına ait buluntu tespit edilememiştir. 

II. III- Anıtsal Çeşme

Kentin ana caddelerinden biri olan Hierapolis Caddesi’nin batısında ve Kutsal Alan’ın 
doğu bitişiğinde konumlanan Anıtsal Çeşme, 32m. cephe uzunluğuna sahip, ‘U’ planlı, düz 
temelli, podyumlu ve üç katlı olarak M.S. 2. yy. da yapılmıştır. Çeşmenin cephe süsleme-
si İon, Korinth ve kompozit sütun başlıklı düzenin bir arada kullanıldığı anıtsal bir yapıyı 
oluşturmaktadır. Çeşmenin arka cephe duvarının kuzeyden ve güneyden 10m. içeride iki 
adet ve ikisinin ana ekseninde bir adet olmak üzere toplamda üç adet su kanalı yer alır (Re-
sim: 5, Plan: 3). Anıtsal Çeşme kazı çalışmaları ilk kez 2016 yılında başlamış8 ve 2019 yılı 
kazı döneminde de devam etmiştir. 2020 yılında ise restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür. 
Çalışmalar öncelikle çeşme yapısının havuz bölümünde sürdürülerek yapıya ait mimari blok-
lar tespit edilmiştir. Havuz bölümünün içten içe ölçüsü 26.77m.x5.5m.dir. Havuzun zemin 
blokları traverten cinsi kesme taş bloklardan yapılmıştır. Havuz suyunun tahliyesi pişmiş 
topraktan yapılmış bir tıpa ile kapatılan ve merkezde bulunan 0.22m. genişliğe sahip kanal-
dan yapılmıştır. Çeşmenin doğusunu sınırlandıran mermer parapet bloklarının 0.66m. geniş-
liğindeki bir hat üzerine oturduğu görülür. Parapet babalarının ise büyük bir kısmı eksiktir. 
Olasılıkla Antik Dönemde sökülmüş olan parapet babalarının oluşturduğu boşluklar yeni dü-
zenlemeler ile oniks taşlarla yapılmış parapetler ile kapatılmıştır. Çalışmalar sırasında, Anıt-
sal Çeşme’ye ait çok sayıda sütun, kaide ve parçaları, sütun tamburlarına ait parçalar, sütun 
başlığı ve parçaları, arşitrav, friz, geison, blokları ve parçaları, plaster başlığı parçaları, alanın 
genelinde görülen mermer plaka ve süpürgelik parçaları tespit edilmiştir. Kazı çalışmaları 
sırasında Anıtsal Çeşme havuzu boyunca ilerleyen ve zeminin hemen üzerinde karşılaşılan 
yanık tabaka içerisinde ise değişen ebatlarda ve uzunluklarda demir çiviler tespit edilmiştir. 
Ayrıca aynı kot aralığında kiremit kırıklarından oluşan bir yıkıntı tabakası da yine benzer hat 
içerisinde havuz boyunca takip edilmiştir. Karşılaşılan yanık ve yıkıntı tabakası ise Anıtsal 
Çeşme’nin şiddetli bir tahribata maruz kaldığını göstermektedir. 

II. IV- Tiyatro Hamamı Sokağı

Kutsal Alan’nın kuzey bitişiğinde doğu- batı yönlü ilerleyen Tiyatro Hamamı Sokağı; 
doğuda kuzey- güney yönlü ana cadde (Hierapolis Caddesi) ile dik kesişmektedir. Tiyatro 
Hamamı Sokağı’nda kazı çalışmaları 2019 yılında başlamış, 2020 yılında ise sokağın do-
ğudan batıya 8. ile 53. metreleri arasında kazı çalışmaları devam ettirilmiş, sokağı kaplayan 
yaklaşık 2m.lik dolgu toprak tabakasının kazısı tamamlanarak sokağın batıya doğru 45m.lik 
bölümü daha açığa çıkartılmıştır (Resim: 6). 

8  Duman, B. (2018). “Tripolis 2016 Yılı Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 39/1, 
261-284. 
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Tiyatro Hamamı Sokağı’nda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, doğu-batı yönlü soka-
ğın doğu ucunda yer alan kapı açıklığının üç evreli kullanımının olduğu tespit edilmiştir. İlk 
evresinde doğu ve batıda büyük söve bloklarıyla sınırlandırılmış kapı açıklığının genişliği 
4.70m. iken ikinci evrede genişlik 3.90m. ye düşürülmüştür. Üçüncü evresi olan M.S. 4. ve 
5. yy. da ise 2.20m.lik bir genişliğe sahiptir. Olasılıkla kuzeyde yer alan katedral yapısına 
ait bu anıtsal girişin en son düzenlemelerle kullanımı sonlandırılmıştır. Yapıya giriş ilk ev-
resinde sokaktan 4 basamak ile yapılırken geç dönem düzenlemeleriyle 2 basamağa kadar 
düşürülmüştür. Sokağın doğudan batıya 41. metresinde kavşak noktası yer almaktadır. Bu 
noktadan sokağın kuzeyine devam eden 5m. genişliğinde bir sokağın daha olduğu saptanmış 
olup, sokağın kuzeye doğru 2.5m.lik kısmı açılmıştır. Bahsi geçen kavşak noktasının güney 
yönünde ise Tiyatro Hamamı Sokağı üzerinden Kutsal Alan’a geçişi sağlayan Kutsal Alan 
kuzey kapısı yer almaktadır. Doğu-batı yönlü uzanan Tiyatro Hamamı Sokağı’nın içten içe 
genişliği 6.5m.dir. Sokağın güneyini; orta ölçekli kaba yonulu traverten bloklar, devşirme 
kırık mermer parçaları, küçük ve orta ölçekli çay taşları ile yatay dizilmiş 3 sıra tuğla, çift 
sıra örgü sistemiyle kireç harç kullanılarak örülmüş olan, 0.70m. kalınlığındaki Kutsal Alan 
kuzey temenos duvarı sınırlandırmaktadır. Sokağın kuzeyinde ise çoğunluğu devşirme, bü-
yük ölçekli düz yüzlü, ince yonulu traverten bloklar ağırlıklı olmak üzere, yer yer küçük ve 
orta ölçekli çay taşları, mermer ve tuğla parçaları kullanılarak örülmüş 0.80m. kalınlığında 
katedrale ait güney duvarı yer almaktadır. Söz konusu duvar bedeninde genişlikleri 0.40m. 
ile 0.70m. arasında, yükseklikleri 0.70m. ile 1.75m. arasında değişen 11 adet düz yüzlü ince 
yonulu traverten blok dikili halde açığa çıkartılmıştır. Söz konusu bu örgü geleneği anıtsal 
nitelikteki katedralin taşıyıcı güney duvarının statiğini arttırmak amacıyla tercih edilmiş-
tir. Aynı duvar bedeni üzerinde büyük boyutlu Dor tipinde yapılmış arşitrav bloklarının da 
devşirme olarak katedralin güney duvarında kullanılmış olması da bu durumu destekler ni-
teliktedir. Tiyatro Hamamı Sokağı’nın kuzey duvarı üzerinde tespit edilen kapı aralıkları, 
duvarın sonraki kullanım evresinde küçük ve orta ölçekli devşirme traverten ve mermer par-
çaları, çay taşları ve tuğla parçaları ile kireç harç kullanılarak kapatılmıştır. Sokağın zemini 
kısmen korunabilmiş 0.60m.x0.80m., 1.60m.x1.10m., 1.75m.x1.20m. gibi farklı ölçülerde 
büyük boyutlu traverten taşlarla oluşturulmuştur (Resim: 6). Sokağın zemin seviyesi alanın 
topografik yapısına uydurulmuştur. Ayrıca zemin bloklarının bazıları travertenden yapılmış-
ken bazıları irili ufaklı taşlardan yapılarak büyük ölçekli blokların arasına sıkıştırılmıştır. 
Zemin bloklarının zaman içerisinde geçirdiği tahribatlar nedeniyle belirli yerlerde çöküntüler 
oluştuğu ve zeminin bazı bölümlerinde taşların üzeri kireç harçla kapatılarak yeni bir zemin 
oluşturulmak istendiği tespit edilmiştir. Bunların yanı sıra zemin bloklarının altında ilerleyen 
doğu-batı yönlü bir kanalizasyon hattı Hierapolis Caddesi’ne bağlanmaktadır. Sokağın kana-
lizasyon hattındaki atık suyun, doğudan batıya ilk 10m.lik kısmı Hierapolis Caddesi’ndeki 
ana kanalizasyona, 10. metresinden sonraki atık su ise batıya doğru aktarılmaktadır. Ancak 
Tiyatro Hamamı Sokağı’nın 41. metresindeki kavşak noktasından sonra batıya doğru tekrar 
zemin seviyesinin yükselmesi nedeniyle atık su bu kavşak noktasında birikmektedir. Alanın 
topografyası sebebiyle kuzey, doğu ve batı yönlerinden gelerek bu alanda biriken atık suyun 
tahliyesi amacıyla Kutsal Alan kuzey kapısının hemen doğusundan, temenos duvarı altından, 
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Kutsal Alan’ın merkezine doğru kuzey-güney yönlü devam eden bir kanalın yapıldığı tespit 
edilmiştir. Ayrıca, Tiyatro Hamamı Sokağı’nda pişmiş topraktan yapılmış 2 farklı künk hattı 
ile karşılaşılmıştır. Söz konusu bu künk hatları olasılıkla Anıtsal Çeşme’nin sarnıç işleviyle 
kullanıldığı dönemde yapılmış olmalıdır. 

II. V- Hierapolis Caddesi

Anıtsal Çeşme’nin doğuya devrilmiş mimari blok ve parçalarını tespit etmek amacıyla 
Hierapolis Caddesi üzerinde kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Bu amaç doğrultusunda cadde 
zeminine kadar inilmiş ve Anıtsal Çeşme’ye ait mimari bloklar tespit edilerek daha önceki 
kazı çalışmalarında bulunan diğer mimari parçaların eksik olan kısımlarının bazıları tümle-
nebilmiştir. Ayrıca Hierapolis Caddesi’nin toplam uzunluğu 150m. ye ulaşmıştır9. 

 Hierapolis Caddesi’nin doğusunda portik bulunurken, batısında; latrina ve anıtsal çeşme 
inşa edilmiştir (Resim: 7). Cadde genişliğinin, Geç Antik Dönemde, Anıtsal Çeşme platfor-
munun yapılmasıyla 6.5m. ile 8m. arasında değişen farklı ölçülere sahip olmasına neden 
olmuştur. Hierapolis Caddesi zemininin orta bölümüne yerleştirilen büyük ölçekli traverten 
mono blokların altından kanalizasyon hattı geçmektedir. Blokların doğu ve batısına yerleşti-
rilmiş diğer zemin blokları ise küçük boyutlu ve düzensiz ölçülere sahiptir. Hierapolis Cad-
desi’nde yapılan çalışmalar sırasında doğusunda yer alan portiğe ait sütunlar ve batısında 
yer alan Anıtsal Çeşme’ye ait bloklar cadde zemini üzerine devrilmiş şekilde kırık ve parçalı 
olarak açığa çıkarılmıştır. Ayrıca Hierapolis Caddesi’nin daha önce açığa çıkartılan portiğine 
benzer bir düzenleme ile karşılaşılmıştır10. Portik güneyde bir ayak ile başlarken kuzeyde 
paye ile sonlandırılmıştır. Portiğin zemini sıkıştırılmış topraktan yapılmıştır. Zeminin hemen 
üzerinde yaklaşık 0.10m. -0.15m. kalınlığında yanık tabaka tespit edilmiş ve yanık tabakanın 
portik boyunca devam ettiği görülmüştür. Portiğin üst örtüsü, tuğla kemerler, ahşap hatıllar 
ve çatı kiremitleri ile oluşturulan bir düzenlemeye sahiptir. Stylobat üzerinde toplam 13 adet 
sütun kaidesi bulunmuştur. Sütun sırasının kaidelerinden biri travertenden diğerleri ise beyaz 
mermerden yapılırken, dördü düz işlenmiş dokuzu ise Attik-İon tipinde yapılmıştır. Kaide-
lerin üzerine oturan sütunlar iki veya üç tamburdan oluştuğu görülür. Tamburların bir kısmı-
nın alt bölümleri düz yapılırken üst kısımlarına yiv işlenmiştir. Sütunlara ait açığa çıkarılan 
başlıklardan ikisi Bergama tipi, beşi ise İon tipindedir. Özellikle sütun ve sütun kaidelerinde 
görülen çeşitlilik, Kutsal Alan Kuzey Portiği ile benzerlik göstermektedir. Kutsal Alan’ın 
işlevinin sonlanmasının ardından sütunlar, Hierapolis Caddesi Doğu Portiği’ne taşınmış ve 
Geç Antik Dönem’de Anıtsal Çeşme ile birlikte bu meydana hareketlilik kazandırmak için 
ikinci kez kullanılmış olmalıdır. 

9  Duman, B. (2014). “Tripolis Antik Kenti 2012 yılı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları Ön Raporu”, Türkiye Felse-
fe Kurumu Seminerler Dizisi, 16, 41- 58. ; Duman – Baysal 2015, 635; Duman, B., Baysal, H. H. (2016)., “Tri-
polis Ad Maeandrum 2014 Yılı Kazı, Onarım ve Koruma Çalışmaları”, Kazı Sonuçları Toplantısı 37/1, Ankara, 
563-584. ; Duman, B., Baysal, H. H., (2017). “Tripolis 2105 Yılı Kazı, Koruma ve Onarım Çalışmaları”, Kazı 
Sonuçları Toplantısı 38/2, Ankara, 539-562. 

10  Duman – Baysal 2016, 567-568; Duman – Baysal 2017, 542-544. 
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II. VI- Latrina

Tripolis’in hızla gelişmesi, ticari ve imar faaliyetlerinin artarak sürmesi kuşkusuz böl-
gedeki stratejik konumu ve verimli topraklara sahip olan Çürüksu/Lykos Ovası ve Mende-
res Havzası etrafında konumlanmış olmasıyla ilişkilendirilebilir. Tripolis; bu ova çevresinde 
yerleşim görmüş diğer ana kentlerden ayıran en önemli farkı ise günümüze kadar sağlam 
kalabilmiş yapılarıdır. Bu yapıların en önemli örneklerinden birisi ise 2019 yılı kazı çalış-
malarında tespit edilen latrinadır (Resim: 8). Yapı, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen 
kazı çalışmalarıyla tamamen açığa çıkartılmıştır. İlk tespitlere göre M.S. 2. yüzyılda inşası 
başlayan latrina, yaklaşık 70 m2 büyüklüğünde 42 kişilik kapasiteye sahiptir. Peristilli plan 
tipine sahip olan latrina; Çürüksu/Lykos Ovası’nın metropol kentlerinde görülen latrina-
lardan plan olarak ayrılmaktadır. Hierapolis Latrinası “I” planlı, Laodikeia Latrinası “L” 
planlı olarak inşa edilmesine karşın Tripolis Latrinası kare planlı, 8.5m.x8.1m. ölçülerinde-
dir. Latrina içerisinde stylobat üzerine yerleştirilmiş sekiz adet postamentli Attik-İon kaide 
bulunmaktadır. Stylobat, latrinanın ortasında bulunan 3.5m.x3.5m. ölçülerindeki kare planlı 
havuzu (impluvium) çevrelemektedir. Havuzun zemini pişmiş topraktan yapılmış tuğlalar ile 
oluşturulmuştur. Havuzun etrafında 8 adet postament ve üzerinde sütun kaidesi in-situ  olarak 
açığa çıkarılmıştır. Postamentli kaideler üzerinde bulunan sütunlar ise yekpare bantlı traver-
ten malzemeden yapılmıştır. Sütunların üzerine ise mermerden yapılmış İon başlıkları yerleş-
tirilmiştir. Çatıyı ayakta tutan dış duvarlar ve sütunlar dışında orta bölümde bulunan havuzun 
üstüne gelen alan açık bırakılmış olmalıdır. Böylece hem ışıklandırma- havalandırma hem 
de yağmur sularının havuzda toplanması sağlanmıştır. Bu plan tipi göz önüne alındığında 
Tripolis Latrinası, ortasında havuzu olan ve onu çevreleyen sütun sırası ile peristilli latrinalar 
grubuna girmektedir (Resim: 9). Latrinanın iç duvarlarına yaslandırılmış olan ve duvar bo-
yunca devam eden orta gözenekli traverten ve beyaz damarlı, ince taneli, mono blok mermer 
oturma taşlarından oluşan düzenleme büyük oranda korunmuştur. Yapının kuzey duvarına 
bitişik, duvar kenarlarından ilerleyen oturma taşları farklı ölçülere sahiptir. Oturma taşları-
nın önüne yerleştirilen traverten blokların üst yüzeyi oyularak temiz suyun aktığı bir kanal 
yapılmıştır. Temiz su yapının kuzeyinde yer alan Anıtsal Çeşme’den sağlanmıştır. Atık su ise 
oturma taşlarının altından geçmektedir. Atık su, yapı içerisindeki dolaşımını tamamladıktan 
sonra güneydoğu köşesinden 1.50m. derinliğe sahip bir kanalla Hierapolis Caddesi altındaki 
ana kanalizasyon sistemine aktarılmaktadır. Latrina kanalizasyon tabanı tek sıra pişmiş top-
rak tuğla ile örülmüş ve araları kireç harç ile doldurulmuştur. 

Anıtsal Çeşme’nin güney cephesi ile latrinanın kuzey cephesi arasında dar bir koridor 
bulunmaktadır. Koridora hem Ana Cadde’nin batısından hem de Kutsal Alan Doğu Portik’ten 
giriş yapılabilmektedir. Koridorun doğu girişinde yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 
bir adet mermer eksedranın varlığı, orijinalinde koridorun bu bölümünde Anıtsal Çeşme ile 
latrinanın birbirine bağlandığını göstermektedir. Eksedrayı taşıması için koridorun ilk girişi 
kesme traverten bloklardan oluşturulmuştur. Söz konusu girişin kuzeyinde temiz su kanalı 
mevcuttur. Koridorun batı girişi ise yine kesme traverten bloklardan oluşturulmuş kapıdan 
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sağlanmaktadır. Kapı girişinin sol tarafında latrinaya gelenlerin temizlik amaçlı kullandığı 
havuz yer alır. Havuzun tabanı pişmiş topraktan yapılmış tuğladan döşenmiştir. İlk inşası 
M.S. 2. yy.a tarihlenen latrinanın Antik Dönemde gerçekleşen çeşitli yenileme çalışmalarıyla 
M.S. 6. yy. ın sonuna kadar kullanıldığı tespit edilmiştir. 

II. VII- Kutsal Alan

Agora ve bouleuterionun kuzeyinde, Anıtsal Çeşme’nin batı bitişiğine konumlandırılan 
Kutsal Alan, 50x80m. ölçülerindedir (Resim: 10). Kutsal Alan kazı çalışmaları ilk olarak 
2016 kazı sezonunda başlamış ve yıl içerisinde Doğu, Batı ve Kuzey Portik bölümleri açıla-
rak çalışmalar tamamlanmıştır11. 2019 ve 2020 yıllarında ise Kutsal Alan avlusunu kaplayan 
dolgu toprak tabakasının kazılması planlanmıştır. Kutsal Alan iki insulaya doğu-batı doğrul-
tulu yerleştirilmiş, dikdörtgen planlı, ortada geniş bir avlusu olan ve sütunlu galerilerle çev-
rilmiş şekilde M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiştir. İnşası her ne kadar Erken Roma İmparatorluk 
Dönemine dayansa da sırasıyla M.S. 4. yüzyıl ve M.S. 494 depremlerinin oluşturduğu tah-
ribatların kapsamlı restorasyon faaliyetleri ile giderilmesiyle kullanılmaya devam etmiştir. 
Yapıyı çevreleyen kuzey, güney ve batıda tek, doğuda ise iki katlı sütunlu galerileri oluşturan 
sütun dizileri; 24 yivli, 2 tamburdan oluşan, Attik-İon tipinde sütun kaidelerine sahip olup 
İon düzenindedir. Sütun düzenlemesini oluşturan mimari öğeler büyük oranda korunmuştur. 
Ayrıca bu düzenlemeye ait sütun alt tamburlarının büyük bir kısmı in-situ  halde açığa çıkar-
tılmıştır. 

Avlunun doğusunda sürdürülen kazı çalışmalarında farklı yönlerde ilerleyen 5 adet temiz 
ve atık su hattının devam ederek ilerlediği görülmüştür. Güneyden kuzeye doğru ilki avlu-
nun güneyinde karşılaşılan ve boyutları farklılık gösteren basit taşlar kullanılarak yapılmış, 
kuzeybatı-güneydoğu yönünde ilerleyen kanalizasyon hattıdır. Hat, Hierapolis Caddesi al-
tındaki kanalizasyon sistemine bağlanmaktadır. Diğer hat ise kuzeydoğu-güneybatı yönünde 
ilerlemektedir ve üst örtüsü devşirme bloklar ve çay taşları ile düzensiz olarak kapatılmıştır. 
Kanalın tabanı tuğladan yapılmış, yan duvarlarına ise suyun sızıntısını engellemek için sıva 
yapılmıştır. Üçüncü su hattı kuzeydoğu- güneybatı yönünden ilerleyen pişmiş toprak tuğlalar 
ile oluşturulmuştur. Tuğla hattın iki yanında oluşturulan koruma ve su muhafaza duvarları 
kireç harç kullanılarak taşlarla güçlendirilmiştir. En kuzeyde yer alan temiz su hattı ise pişmiş 
toprak künkler ile yapılmıştır. Kutsal Alan avlusunun kuzeyinde yapılan çalışmalarda Kuzey 
Portik’ten geçerek güneye doğru yönelen dört farklı kirli ve temiz su hattı yer almaktadır. 
Bunlardan en doğuda bulunan travertenden yapılmış büyük ölçekli taşlarla üst bölümü kapa-
tılan kuzey–güney yönlü atık su hattıdır. Bu hat aynı zamanda Tiyatro Hamamı Sokağı’ndan 
kuzeye yönelen sokağın kanalizasyonudur. Bu hattın batısında 2 adet pişmiş topraktan yapıl-
mış temiz su künk hattı yine kuzeydoğu–güneybatı yönünde ilerlemektedir. Pişmiş topraktan 
yapılmış iki künk hattı Kutsal Alan’a kuzeyden girişi sağlayan kapı içerisinden geçerek Ti-
yatro Hamamı Sokağı güney duvarı boyunca doğuya doğru ilerlemekte ve Hierapolis Cad-

11 Duman 2018, 264-269. 
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desi’ne yönelmektedir. En batıda yer alan kanal ise kuzeybatı–güneydoğu yönünde ilerleyen, 
irili ufaklı çay taşlarından inşa edilmiş atık su kanalıdır ve latrinaya kadar uzandığı düşünül-
mektedir (Resim: 11). Kutsal Alan avlusu batı kesit üzerinde yürütülen kazı çalışmalarında; 
Kutsal Alan Batı Portik’ten yaklaşık 20m. kadar doğuya ilerlenmiştir. Söz konusu toprak 
tabakasının kaldırılmasından sonra batı portik üzerinde kuzeyden güneye doğru 7. sütunun 
yaklaşık 4m. doğusunda, beyaz mermerden yapılmış dairesel mermer tekne (labrum) açığa 
çıkarılmıştır. Ayrıca söz konusu mermer teknenin üzerinde 3 adet demir kenedin bulunması 
Antik Dönemde de restorasyon geçirdiğini göstermektedir. Olasılıkla bu havuz Anıtsal Çeş-
me’ye ait olmalıdır ve Onur Anıtı’nın yanında yer alan bantlı travertenden yapılmış havuz 
ile biçim bakımından benzeşmektedir. M.S. 2. yüzyılda inşa edilmiş olan Anıtsal Çeşme’nin 
ön bölümünde yer alan bu havuzların kullanımı sonlandıktan sonra kentin farklı noktalarına 
taşındığı ve farklı amaçlar için devşirildiği düşünülmektedir. Ayrıca bu havuzun etrafında 
Murex Brandaris ve Hexaples Trunculus cinsi deniz – kaya salyangozlarının çokça açığa 
çıkarılmış olması alanın bir dönem boya yapımında kullanılan bir işlikle bağlantılı olabi-
leceğini düşündürmektedir. Ayrıca, Kutsal Alan Batı Portik üzerinde yer alan sütunlardan 
kuzeyden güneye doğru 6 ile 8. sütunların yaklaşık 16m.-18m. doğusu hizasında, 3 m2lik bir 
alan içerisinde yoğun şekilde deniz kabuğu (istiridye) ile karşılaşılmıştır. Açığa çıkarılan de-
niz kabukları kendi içlerinde ayrıştırılarak ilk tespitlerde; Pecten sp., Glycymeris sp., Osnea 
Edulis, Chamele Gallina. gibi dört farklı gruba ayrılmıştır. Genel kullanım amaçları boya 
yapımı ve harç malzemesi olarak düşünülse de antik dönemde makyaj kabı, süs eşyası, dini 
inançlarda olmak üzere birçok farklı kullanım için tercih edilmiştir. Kutsal Alan’da yapılan 
bir diğer çalışma ise Agora ve Kutsal Alan Doğu Portik bağlantısının açığa çıkarılmasıdır. 
Agora Kuzey Portiği bir dönem Kutsal Alan’ın Güney Portiği olarak işlev görmesi nedeniyle 
Kutsal Alan’a geçiş için bir kapı girişi tespit edilmeye çalışılmış ve bu kapının ayaklarının 
bastığı yerler Doğu Portik zemini üzerinde bulunmuştur. Kapıya ait söve ve lento daha önce-
ki kazı çalışmalarında kuzey oturma basamakları önüne devrilmiş şekilde açığa çıkartılmıştır. 

III–2019- 2020 YILI KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI

III. I. –Anıtsal Çeşme (Nymphaeum)

Anıtsal Çeşme’ye ait sütun kaideleri, postamentli kaideler, mermer ve granit sütunlar, 
sütun başlıkları, arşitrav, friz, arşitrav- friz, tavan kasetleri ve geison ve yazıtlı bloklarının 
kırık ve eksik durumda olan mimari parçaları tespit edilerek mimari özelliklerine ve buluntu 
durumlarına göre düzenli şekilde tasniflenmesiyle sürdürülmüştür. Mimari blokların ve bu 
bloklara ait parçaların yapıştırılacak olan kısımlarının yüzeylerindeki ölü tabakalar temizlen-
miş, provaları yapılmış, kırık olan parçaların gerekli görülen yerlerine krom- çelik donatılar 
atılarak sağlamlaştırılmış ve taş yapıştırıcısı yardımıyla birleştirilmiştir. 
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III. II–Onur Sütunu (Anıtı)

Tetrachi Döneminde popüler hala gelen anıt sütunlar M.S. 4- 6. yy. arasında yaygın olarak 
tüm İmparatorluk sınırları içerisinde görülmektedir12. Agoranın merkezine yakın bir noktada 
yer alan Anıt Sütun, 6.12m.x6.12m. ölçülerinde kare plânlıdır. Podyumu oluşturan blokların; 
çay taşı, mermer, traverten ve tuğla parçaları gibi malzemeler ile oluşturulan dolgu üzerine 
yerleştirilmiştir. Yapının podyumuna ait mermer ve traverten blokların yerleri, basamakların 
üzerindeki harç yataklarına ve blokların ölçülerine göre tespit edilmiştir. Yerleri tespit edilen 
bloklar yapının orijinal harcına uygun hazırlanmış harç ile bağlanmıştır. Onur Sütununa ait 
düzenlemenin restorasyon çalışmalarında her parça arasına uygun görülen yerlere krom çelik 
donatı yerleştirilmiştir. Donatıların etrafındaki boşlukların üst kısımları kurşun ile alt kısım-
ları ise epoksi reçine ile doldurularak uygulama tamamlanmıştır. 

III. III–Latrina

Anıtsal Çeşme’nin güneyinde sürdürülen kazı çalışmaları sırasında açığa çıkartılan lat-
rinada ki restorasyon çalışmaları oturma taşlarının zamanla orijinal yerlerinden kayması ve 
bazı blokların çatlak ve kırık olması nedeniyle acil müdahale edilmesiyle başlamıştır. Söz 
konusu çalışmalar anastylosis esas alınarak kuzey oturma sırasında başlamış ve batı oturma 
sırasıyla devam etmiştir. Sütun kaidesi parçaları, sütun ve sütun başlıklarına ait parçalar ile 
postament parçalarının da yerleri tespit edilerek birbirine yapışacak olan parçaların yüzeyle-
rindeki ölü tabakalar mekanik yollarla temizlenerek epoksi reçineler kullanılarak yapıştırıl-
mıştır. Yapıya ait restorasyon çalışmaları tamamlanan mimari bloklar orijinal yerlerine prova 
amaçlı yerleştirilmiştir. 

III. IV–Hierapolis Caddesi Doğu Portiği

Hierapolis Caddesi Doğu Portik’te bulunan sütun düzenlemelerinin restorasyon çalışma-
ları yapılmıştır. Bu kapsamda güneyden kuzeye doğru 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 13. 
sütunlarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında sütun üst tamburunun alt 
kısmında eksik parçaların tamlaması gerçekleştirilmiştir. Sütun kaidelerinde yapılan restoras-
yon çalışmalarında sütun kaidelerinin altındaki orijinal harcın bağlayıcı özelliğini yitirmesi 
nedeniyle kaide yerinden kaldırılarak altındaki harç temizlenmiştir. Kaide ve stylobat arasına 
krom-çelik donatı yerleştirilerek tekrar yerine koyulmuştur. Kaide ve stylobat arasında kalan 
boşluklar, orijinal harca uygun olarak hazırlanan kireç harcı ile doldurularak sıkıştırılmış-
tır. Sütun kaidelerinin çalışmalarının bitirilmesiyle sütun alt tambur ve üst tambur yerlerine 
yerleştirilerek provaları yapılmıştır. Gerekli görülen yerlere krom-çelik donatılar yerleştiril-
miştir. Donatıların üste gelen kısımlarındaki boşluklar kurşun eritilerek doldurulmuştur. Alta 
gelen kısımlar ise epoksi reçineler kullanılarak sabitlenmiştir. 

12 Yoncacı- Arslan, P., (2016). “Towards a New Honorific Column: The Column of Constantine in Early Byzantine 
Urban Landscape (1), METU JFA 2016/1, (33:1), 121- 145. 



294

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

III. V–Periyodik Bakım Çalışmaları

Kemerli Yapı’nın kuzey ve güney duvarlarında bulunan sıva kalıntılarının, Tabernaların 
duvarlarında bulunan fresklerin ve kilisenin kuzey ve güney duvarlarında bulunan fresklerin 
yıllık periyodik bakımları gerçekleştirilmiştir. 

III. VI– Kazı Laboratuvarında Gerçekleştirilen Çalışmalar

Kazı laboratuvarda ağırlıklı olarak heykel restorasyonuna devam edilmiştir. Ayrıca piş-
miş toprak, sikke, cam, metal ve kemik eserin koruma ve onarım çalışmaları gerçekleştiril-
miştir. Tüm küçük buluntuların konservasyon öncesi ve sonrası belgeleme ve raporlama işle-
mi bitirilmiş, malzeme türü ve eserin bozulma durumuna göre koruma işlemi uygulanmıştır. 
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Plan 1: Tripolis kent planı. 
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Plan 2: Mozaikli Konut taş planı. 

Plan 3: Anıtsal Çeşme (Nymphaeum) taş planı. 
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Resim 1: Kentin konumu ve güneyden görünümü. 

Resim 2: Mozaikli Konut kazı çalışmaları sonrası. 
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Resim 3: Mozaikli Konut, Güney Teras, Mekân 11. 

Resim 4: Mozaikli Konut, Güney Teras, Mekân 12. 
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Plan 4: Doğu ve Güney Sokak taş planı. 

Resim 5: Anıtsal Çeşme (Nymphaeum) kazı çalışması sonrası. 
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Resim 6: Tiyatro Hamamı Sokağı kazı çalışması başlatılan alan. 

Resim 7: Hierapolis Caddesi kazı çalışmaları sonrası. 
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Resim 8: Latrinanın kent merkezindeki konumu. 

Resim 9: Latrina çalışma öncesi. 
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Resim 10: Kutsal Alan avlusu temiz ve kirli su hatları. 

Resim 11: Kutsal Alan avlusu temiz ve kirli su hatları. 
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI
V. Belgin DEMİRSAR ARLI*

2019 YILI ÇALIŞMALARI

İznik Çini Fırınları Kazısı’nın 2019 yılı çalışmaları, İstanbul Üniversitesi öğretim üye ve 
öğrencilerinden oluşan ekiple, Bakanlık Temsilcisi olarak Çanakkale Müzesi’nden Abdül-
gani Tarkan’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Kazı ekibi 10.07.2019 tarihinde İznik’e gel-
miş, kazı alanında çalışmalara 17.07.2019 tarihinde başlanmış, envanterli eserler 11.09.2019 
tarihinde İznik Müzesi’ne teslim edilmiş, aynı gün etütlükler usulüne uygun olarak kon-
teyner depoya konulup tutanakla mühürlenmiştir. Fotoğraf çekimleri ve muhasebe işlem-
lerinin tamamlanmasının ardından ekip 14.09.2019 tarihinde İznik’ten ayrılmıştır. 2019 
yılı çalışmaları Bakanlık ödeneği dışında İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 
Koordinasyon Birimi1 tarafından desteklenmiştir. Bursa Büyükşehir Belediyesi gıda ve işçi 
desteği ile çalışmalara katkı sağlamıştır. 

Alan Çalışmaları

Kazı çalışmaları, kamulaştırma işlemlerinin tamamlanmasıyla 2014 sezonundan itibaren 
kazısına başlanan kuzey parselde yoğunlaştırılmıştır. Bu parselde yer alan A10, A11, A9 ve 
B9 plankarelerinde gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). 

A10, A11 plankarelerinde dolgu toprak, harçlı ve yoğun sırlı–sırsız tuğla, baskı tekniğin-
de dekorlanmış süzgeçli testi parçaları, fırın çeperi, cüruf, seramik ve yarı mamul malzeme 
veren tabaka olmak üzere üç farklı tabakalaşma gözlenmiştir. A11 plankaresinin kuzeydoğu 
bölümünde, yüzeye yakın yerde doğu-batı doğrultulu kuzeye doğru bir açıklıkla dönüş yapa-
rak devam eden iç kısmı sıvalı, zemini ise tuğla ve devşirme mermer plakalarla kaplı bir birim 
ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu birimin bir su yoluna(?) ait olması muhtemeldir. İleriki kazı 
sezonlarında kuzey bölümünde yapılacak kazı çalışmalarından sonra işlevi hakkında daha 
net bir bilgiye ulaşılması umulmaktadır. Ayrıca, A10 plankaresinin kuzey bölümünde bir alt 
yapıya(?) ait olduğunu düşündüğümüz duvar kalıntısı ve kuzeye doğru daralarak devam eden 
oval formlu, harçlı tuğlalı bir bölüm ortaya çıkmıştır. Bu kalıntının da işlevi hakkında net bir 
bilgiye ancak komşu plankarelerin kazılmasıyla ulaşılacaktır. Aynı duvar kalıntısının batıya 
doğru takibi sonucunda ise önceki sezonlarda B9 ve A9 plankarelerinde ortaya çıkardığımız 
tuğla zeminlerle birlikte, 2017 yılı kazı sezonu ortaya çıkan 7 No.lu fırın ateşhanesinin zemin 
kotunun tespiti tamamlanmıştır. 

* Doç. Dr. V. Belgin DEMİRSAR ARLI, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, İstan-
bul/TÜRKİYE, beldemar61@yahoo. com

1 Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
Proje ID 34257. 
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A11 plankaresinin 2019 yılında kazılan kuzey yarısında da 2015 kazı sezonunda çalışılan 
güney yarısı gibi insan iskeletine rastlanmıştır. Bu plankaredeki iskeletler ve dağınık halde 
ele geçen insan kemikleri tespitlerinin yapılmasından sonra oldukları yerde koruma altına 
alınmışlardır (Resim: 2a-b). 

Her yıl olduğu gibi bu sezon da gerekli görülen plankarelerde konservasyon çalışmaları 
ile E9, H10, H11, J12 plankarelerinde iklim şartlarının etkisiyle bozulan yerlerde akıntı top-
rak temizliği, konturlama ve seviye düzenleme çalışmaları yapılmıştır. 

Envanter Çalışmaları

2019 yılı kazı sezonu sonunda ortaya çıkarılan parçalar arasından form ve desen 
özelliklerine göre seçilen toplam 1253 parçanın detaylı envanter fişleri hazırlanmıştır. Bun-
lardan 6 tanesi müze için seçilmiş ve alınmış, kalan parçalar ve etütlük malzeme listelenerek 
İznik Müzesi uzmanları ve Bakanlık Temsilcisi nezaretinde depoya yerleştirilmiş, depo 
mühürlenmiş ve anahtarları İznik Müzesi Müdürlüğü’nce teslim alınmıştır. Tüm bunların 
yanı sıra daha önceki kazı sezonlarında olduğu gibi bu yıl da yoğun miktarda ele geçen fırın 
malzemesi ve kırmızı hamurlu sırlı/sırsız seramik parçaları plankarelere ve türlerine göre 
tasnif edilerek kasalanmış, toplam 150 (112 büyük, 38 küçük) kasa etütlük malzeme kazı 
alanında koruma altına alınmıştır. 2019 yılı çalışmalarında ele geçirilen buluntuların önemli 
bir bölümü A10 ve A11 plankarelerinde ortaya çıkarılmıştır. Envanterli 6 eserin, 5 adedi A10 
plankaresi, 1 adedi A11 plankaresi buluntusudur. Kazı deposuna konulan ve büyük bölümünü 
sırlı tuğlaların oluşturduğu 1253 adet etütlük envanterli parçanın 1246 adedi de bu iki planka-
relere ait olup diğer 5 adeti A9 plankaresine, 2 adeti E9 plankaresine aittir. 

Envanterli eserlerden bir tanesi Bizans Dönemine (12-13. yüzyıl) ait haç rölikerdir. 
İZN/19 BHD A10 Mt1 kazı envanter numaralı bu parça, bronzdan imal edilmiş olup askı ve 
haç kısmı olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Halka formlu askıyla bağlantılı haç röli-
ker döküm tekniğinde yapılmıştır. Haçın kolları uç kısımlara doğru genişlemektedir. Haçla 
askı kısmını birbirine bağlayan kısım eksiktir. Haçın iç kısmı boştur. Her iki yüzünde kazıma 
tekniği ile yapılmış figürler bulunmakta ancak bunlar net seçilememektedir. Bu figürlerden 
ön yüzdeki muhtemelen Çarmıhta İsa tasviridir (Resim: 3a). Diğer yüzde ise Orans vaziye-
tinde Meryem tasviri ve MRqV (Tanrı Anası) yazıları seçilmektedir (Resim: 3b). İznik Çini 
Fırınları Kazısı’nda benzer bir haç röliker de 1987 kazısında ele geçirilmiştir2. Ayrıca bu kazı 
sezonunda A10 plankaresinde bir röliker parçası daha bulunmuştur. 

İZN/19 BHD A10 Ke1 kazı envanter numaralı eser, kemikten imal edilmiş olup 2cm. 
çapındadır. Yüzeyi perdahlı parçanın yüzük olduğu tahmin edilmektedir (Resim: 3c). 

Müze tarafından alınan diğer dört eser, pişmiş topraktan imal edilmiştir. Bunlardan İZN/19 
BHD A10 PT28 kazı envanter numaralı yağ kabı (ampulla ?), muhtemelen Geç Roma Erken 
Bizans Dönemine aittir. Kırmızı hamurlu, düz dipli, yukarı doğru daralan silindirik gövdeli, 
yonca ağızlı, küçük ölçülü (ağız çapı:3,5cm. dip çapı: 3,7cm. yükseklik: 9,3cm.), tek yönde 
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kulpludur. Birleşebilen iki parçadan oluşan bu parça, tüme yakındır. Ağız kısmında eksik 
kalan kısımlar alçı ile tümlenmiştir. Parçanın gövde kısmı traşlı olup boyun kısmını tek sıra 
ince bir bilezik çevrelemektedir. Ağız kısmında yanık izi vardır (Resim: 3d). 

Diğer üç eseri, önceki kazı sezonlarında da örneklerine rastladığımız erken Osmanlı Dö-
nemine ait (14-15. yüzyıl) baskı tekniği ile dekorlu süzgeçli testiler oluşturmaktadır. Bun-
lardan İZN/19 BHD A10 Bs3 kazı envanter numaralı süzgeçli testi parçası, sığ ayaklı, basık 
küre gövde, yukarı doğru açılarak yükselen boyun ve tek kulplu testi formu vermektedir. Bir-
leşebilen iki parçadan oluşmuştur. Boyunla gövdenin birleşme yerinde bulunan ajur tekniği 
ile oluşturulmuş süzgeç kısmı eksiktir. Gövdesi baskı tekniği ile oluşturulmuş iki sıra yivli 
bordürle dekorlu olan testi firuze sırlıdır (Resim: 4a). 

İZN/19 BHD A10 Bs4 kazı envanter numaralı süzgeçli testi parçası da birleşebilen iki 
parçadan meydana gelmiştir. Ağız kısmı eksik olan testi parçasının mevcut kısmı, sığ ayak, 
basık küre gövde, yukarı doğru açılarak yükselen boyun formu vermekte, gövde üzerinde 
bulunan kulp izinden de tek yönde kulplu olduğu anlaşılmaktadır. Diğer örnekte olduğu gibi 
bu testi parçasının gövde kısmı baskı yiv dekorludur. Boyunla gövdenin birleşme yerinde 
ajur tekniği ile oluşturulan çarkıfelek şeklinde bombeli bir süzgeç bulunmaktadır. Bu eser 
astarlanmış ancak sırlanmamıştır (Resim: 4b). 

İZN/19 BHD A11 Bs6 kazı envanter numaralı süzgeçli testi parçası, boynun ½’lik kısmı 
ve ağız kısmı dışında tüm ele geçmiştir. Sığ ayaklı, basık küre gövdeli, yukarı doğru açılarak 
yükselen boyunlu, tek yönde kulpludur. Boyunla gövdenin birleşme yerinde, ajur tekniği ile 
oluşturulan çarkıfelek şeklinde sıralanan üçgenlerle oluşturulan ortası bombeli, süzgeç kısmı 
bulunmaktadır. Gövde kısmı, altlı üstlü alternatifli yerleştirilmiş altı sıradan oluşan dikey 
baskı yivlerle dekorlu olan bu testi parçası, firuze sırla kaplıdır (Resim: 4c). 

Etütlük Buluntular

Kırmızı Hamurlu Seramikler

2019 yılı kazı çalışmaları sırasında etütlük envanterli olarak sınıflandırılan buluntuların 
büyük bölümü kırmızı hamurlu olup bunları fırın malzemeleri, sırlı/sırsız tuğlalar ve çeşitli 
tekniklerde üretilmiş seramik kaplar şeklinde sınıflandırmak mümkündür. 

2019 kazı sezonunun en önemli buluntu grubunu sırlı veya sırlanmak üzere hazırlanmış 
yarı mamul nitelikteki tuğla ve tuğla parçaları oluşturmuştur. Aslında sırlı ve sırsız tuğlalar, 
özellikle 2015 kazı sezonunda ve sonraki kazı sezonlarında önceki yıllara kıyasla daha yoğun 
rastladığımız buluntulardandır. Bazıları İznik Yeşil Cami minaresinde kullanılan sırlı tuğla-
larla benzerlik gösteren bu tuğlaların üretim artıklarının bile bu denli çok olmasının, İznik’te 
yoğun bir sırlı tuğla üretimi yapıldığının göstergesi olduğuna önceki makalelerde de dikkat 
çekilmiştir. Bu çalışma sezonunda yalnızca etütlük envanterli olarak sınıflandırılan A10 plan-
karesinde 403 adet, A11 plankaresinde ise 426 adet sırlı/sırsız tuğlanın yanı sıra etütlük nite-
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likte çok sayıda tuğlanın bulunması, bu tespitimizi bir kez daha doğrulamıştır. Büyük bölümü 
dikdörtgen, kare, üçgen, dört kollu yıldız, yıldız, altıgen formlu olan bu sırlı/sırsız tuğla ve 
tuğla parçaları dışında benzerleri 2016 kazı sezonunda B9 plankaresinde ele geçirilen burgu-
lu sırlı tuğla parçaları gibi farklı örneklere bu kazı sezonunda da rastlanılmıştır3 (Resim: 5). 

Kırmızı hamurdan imal edilmiş seramiklerin bu sezon ele geçen en ilgi çekici örneğini ise 
kuşkusuz İznik’te bilinen kap/kacak formları dışında farklı formda seramiklerin üretildiğinin 
kanıtı olan hayvan formlu kap oluşturmaktadır. Çok sayıda parçanın birleşmesiyle oluştu-
rulmuş olan bu kabın eksik kısımları alçı ile tümlenmiştir. Dört ayaklı, silindirik gövdeye 
yine silindirik bir boyunla bağlı baş kısmından oluşan hayvan formlu bu kabın gövdesinin 
üst kısmında ve ağız kısmında delik bulunmaktadır. Astar üzerine firuze sırla kaplı olan ka-
bın sırrı oldukça bozuktur (Resim: 6). Benzer örneklerine Selçuklu seramikleri arasında su 
kabı olarak rastladığımız bu kap, muhtemelen aynı fonksiyona yönelik yapılan bir üretimdir. 
Ayrıca kazı çalışmaları sırasında bir hayvana ait olduğu düşünülen kırmızı hamurdan imal 
edilmiş başka ayak parçalarının ele geçirilmiş olması da İznik’te buna benzer başka kapların 
üretildiğinin göstergesi olarak düşünülebilir. 

İznik Çini Fırınları Kazısı’nda 2014 yılından itibaren kazı çalışmalarının yoğunlaştığı 
kuzey parselde elde edilen bulgularla İznik’te 14-15. yüzyıllarda kalıp-baskı dekorlu 
seramiklerin de yoğun olarak üretildiği kesinlik kazanmış, bunların ilgi çekici örnekleri 
çeşitli bilimsel yayınlarda tanıtılmıştır4. Yaygın olarak süzgeçli veya süzgeçsiz testiler ile 
kâse ve tabakların bezemesinde uygulanan bu teknikte ağırlıklı biçimde çeşitli yivli beze-
meler kullanılmıştır. Baskı yiv dekorlu süzgeçli testilerin 2019 kazı sezonunda ele geçirilen 
üç örneği, yukarıda değinilen envanterli eserler arasındadır. Bunlar haricinde daha küçük 
boyutlu yiv dekorlu testi parçaları da bu yılın önemli buluntu grubunu oluşturmaktadır (Re-
sim: 7). Yiv dekorlu testi ve seramikler dışında farklı dekorlu kalıplar kullanılarak gövde-
nin iki parça halinde oluşturulduğu testi parçalarına ve bu testilerin gövde bezemeleriyle 
uyumlu çok sayıda kalıp parçasına bu yıl da rastlanılmıştır. A10 plankaresinde ele geçirilen 
yiv dekorlu kalıp parçaları ise çeşitli seramik kapların bezemesinde sıklıkla karşılaştığımız 
baskı yiv dekorunun oluşturulmasında seramik kalıpların kullanıldığını göstermesi bakımın-
dan önem taşımaktadır. A11 plankaresinde bulunan kalıp parçaları ise genellikle çukur kâse 
formlu kalıpların aksine tabak formlu oluşuyla ilgi uyandırmaktadır. 

3  B. Demirsar Arlı, H. Arlı, “İznik Tile Kilns Excavation Findings: Glazed Bricks”, 12th International Congress 
On Medieval And Modern Period Mediterranean Ceramics, Athens, October 21-27, 2018 (Baskıda). 

4  V. B. Demirsar Arlı, Ş. Kaya, Ö. Erol, H. Arlı, “İznik Çini Fırınları Kazısı’nda Ele Geçen Kalıp Baskı Tekni-
ğinde Dekorlu Seramikler”, Uluslararası Trakya Seramikleri Sempozyumu (Baskıda); V. B. Demirsar Arlı, Ş. 
Kaya, “İznik Çini Fırınları Kazısı’nda Ortaya Çıkarılan Pismiş Toprak Kalıp Parçalarının Değerlendirilmesi”, 
Sanat Tarihi Dergisi, 27(1), 2018, 35-51; V. B. Demirsar Arlı, Ş. Kaya, Ö. Erol, H. Arlı., “2015-2017 Kazı 
Dönemlerinde İznik Çini Fırınları Kazısı’nda Ele Geçen Kalıp Baskı Tekniğinde Dekorlu Seramikler”, Akdeniz 
Sanat Dergisi, (21. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu 
/21. International Symposium on Medieval and Turkish Period Archaeology and Art History Studies özel sayı-
sı), C. 13, 2019, 183-198; V. B. Demirsar Arlı, Ş. Kaya, G. Şimşek Franci, “2018-2019 Kazı Sezonlarında İznik 
Çini Fırınları Kazısı’nda Ele Geçen Baskı Dekorlu Seramiklerin ve Seçili Örnekler Üzerinden pXRF Cihazı ile 
Yapılan Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Sanat Tarihi Yıllığı - Journal of Art History 29, 2020, 1-19. 
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Kırmızı hamurlu sgrafito tekniği ile dekorlu seramikler, bu yıl da dönem açısından iki 
gruba ayrılarak incelenmektedir. Bizans dönemine ait dip parçalarının seçilen örnekleri, ön-
ceki yıllarda olduğu gibi sarı ve yeşil tonlarında sırla kaplı olup bunlarda kuş, stilize bitkisel 
desenler, zeuksippus olarak gruplandırılan dairesel desenlere rastlanılmaktadır. Bazılarında 
champlevé tekniğinin de uygulandığı kenar ve gövde parçalarında ise karşılaştığımız madal-
yon, rumi kıvrımları, volüt ve spirallerle oluşturulan bezemeler hardal sarısı, yeşil ve morun 
baskın kullanıldığı çok renkli örneklerdir (Resim: 8a). Bunlar haricinde biri sgrafito dekorlu 
iki örnek, form açısından önem arz etmektedir. Bunlar, iki farklı kalise ait olan parçalardır. 
Bizans litürjik öğelerinden metal kalislerle form açısından benzerlik gösteren bu örneklerden 
A10 plankaresi buluntusu olan kalis, aynı kaba ait olduğu tahmin edilen birleşmeyen iki par-
çadan oluşmaktadır. Kaide kısmında Grekçe yazıt ve haç tasviri, kâse kısmının dış yüzünde 
stilize desenlerin görüldüğü bu kalis parçaları açık sarı sırla kaplıdır. A11 plankaresinde tek 
parça halinde ele geçirilen diğer örnek ise ayak ve gövde formu vermekle birlikte bezemesi 
hakkında bir şey söylenemeyecek bir parçadır (Resim: 8b). 

 Her yıl olduğu gibi bu kazı sezonunda da Osmanlı Dönemine ait çeşitli sgrafito parçalar 
ele geçirilmiştir. Ancak A10 plankaresi buluntusu olan astarlanmış ancak sırlamamış olan bir 
tabak parçası, kompozisyon açısından belki de son yılların en önemli buluntusunu oluştur-
maktadır. Birleşebilen yedi parçası mevcut olan bu tabağın ön yüzünde, astar üzerine kazı-
ma olarak oluşturulan karşılıklı oturur (bağdaş kurmuş) vaziyette, kaftanlı ve başlıklı, çekik 
gözlü Türk tipini yansıtan iki erkek figürü bulunmaktadır. Bu figürlerin ortasında bir sürahi 
bulunmakta, soldaki figürün yanında bir çiçek olduğu görülmektedir. Sağdaki figür elinde 
-parçanın kırık kısmına denk geldiğinden tam anlaşılamayan- bir obje tutmaktadır. Bitki mo-
tifleriyle zenginleştirilmiş olan tabak ağız formu vermediği için tümlenmemiştir (Resim: 8c). 

Kırmızı hamurlu Milet işi olarak tanınan seramiklerin 2019 kazı sezonunda da ilginç 
örnekleri ile karşılaşılmıştır. Önemli bölümü A10 plankaresinde ele geçirilen sırlı veya sır-
lanmamış yarı mamul niteliğindeki bu seramikler zengin bir desen ve form çeşitliliği de sun-
maktadır. Bunlar arasında benzer örnekleri önceki kazı sezonlarında da ele geçen meander 
dekorlu seramik parçaları ile belli bir kompozisyona bağlı olmayan serbest çalışmalar ayrı 
bir grup oluşturmaktadır (Resim: 9a). Sırsız olan bu örneklerin dışında, sırlı örnekler arasın-
da Milet işine özgü desenlerle selvi ağacının kullanıldığı seramikler, kompozisyon şemaları 
açısından ilgi çekici buluntulardır. Bunlar arasında ise ön yüzüne aynı kökten çıkan iki selvi 
ağacının aralarda stilize bitkisel desenlerle zenginleştirildiği kompozisyonun uygulandığı ta-
bak parçası öne çıkmaktadır (Resim: 9b). 

Beyaz Hamurlu Seramikler

2019 kazı sezonunda etütlük envanterli olarak ayrılan şeffaf sır altına mavi-beyaz, Rodos, 
Şam işi olarak adlandırılan beyaz hamurlu seramikler, kırmızı hamurlu seramiklere oranla 
daha az ancak özel parçalardır. 
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Mavi-beyaz dekorlu seramiklerin bu kazı sezonunda ele geçen önemli örneklerinden biri 
ise A10 plankaresinde bulunmuş olan dirhem parçasıdır. Ağırlık birimi dirhem olarak kul-
lanılan halka formlu seramiklerin benzer örneklerine önceki kazı sezonlarında da rastlanıl-
mıştır5. Parça, İZN/16 BHD B10 Mb9 envanter numaralı dirhem parçasıyla birleşmiştir ve 
böylelikle halkanın yaklaşık ½’lik kısmı oluşturmuştur. Kaliteli işçiliği ile ilgi uyandıran bu 
dirhemin bir yüzü mavi zemin üzerine beyaz kartuşların içlerine uygulanan lale desenleriyle, 
diğer yüzü mavi ve beyaz radyal desenlerle dekorludur (Resim: 10 a-b). 

Tüm bunların yanı sıra 2015 kazı sezonundan itibaren yoğun biçimde karşılaştığımız çini 
buluntular, bu kazı sezonunda da önceki yıllarda ele geçen etütlük ve etütlük envanterli bu-
luntuları kapsayan ayrıntılı bir depo çalışması ile ayrıntılı biçimde tekrar değerlendirilmiştir. 
Bu çalışma esnasında öncelikle bu çinilerin kompozisyon şemaları belirlenmiş, bunlardan 
aynı kompozisyona ait oldukları tespit edilenler bir araya getirilerek fotoğraflanmış ve de-
sen çizimleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda seçilen bir grup Mavi-Beyaz 
dekorlu karo ve bordür çinisi de Ekim 2019’da Ankara’da gerçekleştirilen 16. Uluslararası 
Türk Sanatları Kongresi’nde sunulan bildiri ile bilim çevrelerine tanıtılmıştır. Bu çalışmada 
kullanılan karo ve bordür çinilerinin merkezi kompozisyon şemalı ulama çiniler olduğu, aynı 
çinilerin Eminönü Yeni Cami, Üsküdar Çinili Cami, Topkapı Sarayı, Hatice Turhan Valide 
Sultan Türbesi gibi önemli yapıların yanı sıra İznik’te çininin kullanıldığı tek yapı olan Eşre-
foğlu Rumi Camii’nde kullanılan çiniler oldukları tespit edilmiştir6. 

Analiz

İznik Çini Fırınları Kazısı’nda son yıllarda analiz çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu 
kapsamda gerekli görülen cam, sıva, harç ve çeşitli fırın içi malzemeleri analiz için İstanbul 
Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı’na gönderilmektedir. 

Bunların yanı sıra 2018 yılında İznik çinilerin karakterizasyonlarının daha iyi belirlen-
mesi amacıyla kazı buluntuları arasından seçilen bir grup çini üzerinde portatif XRF (pXRF) 
cihazı kullanılarak hamur, boya ve sır analizleri yapılmış, bu analizlerin sonuçları 2019 yı-
lında yayınlanmıştır7. Seçilen az sayıdaki parça üzerinde taşınabilir XRF cihazıyla yapılan 
bu analizlerin sonuçlarına göre İznik’te 17. yüzyılda üretilen çinilerin hamur yapılarının Kla-
sik Dönem İznik çinileri ile aynı özellikleri taşıdıkları, bazılarında İznik çinilerine parlaklık 
kazandıran sırdaki kurşun miktarının daha az olduğu, bu çinilerde Avrupa ve Çin kökenli 

5  V. B. Demirsar Arlı, “Osmanlı Seramik Sanatında Bir Formun İsimlendirilmesi”, CIEPO 20, Rethymno, Yuna-
nistan, 27 Haziran - 1 Temmuz 2012, vol. 1, pp. 1007-1020. 

6  B. Demirsar Arlı, Ş. Kaya, “İznik Çini Fırınları Kazısı Çini Buluntularının Değerlendirilmesi (2015-2018)”, 
16th International Congress of Turkish Art-Proceedings/16. Uluslararası Türk Sanatları Kongresi-Bildiriler 
(Baskıda). 

7 G. Şimşek, V. B. Demirsar Arlı, Ş. Kaya, P. Colomban, “On-site pXRF analysis of body, glaze and colouring 
agents of the tiles at the excavation site of Iznik kilns”, Journal of the European Ceramic Society, vol. 39, 2019, 
pp. 2199-2209. 



309

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

kobalt cevherinin kullanıldığı gibi önemli sonuçlar elde edilmiştir. 2019 kazı sezonunda 
XRF cihazıyla kazı laboratuvarında yapılan analizlere kapsam genişletilerek devam edilmiş, 
çeşitli sırlı tuğla ve çini örneklerinin yanı sıra özellikle baskı dekorlu bir grup seramiğin de 
ölçümleri yapılmıştır. A10 plankaresinde ele geçirilen aynı karoya ait iki çini parçası, Koç 
Üniversitesi’ne bağlı KUYTAM’da Raman cihazıyla kullanılan renk pigmentlerinin daha 
detaylı incelenmesi amacıyla, İznik Müzesi’nden gerekli izinler alınarak, Dr. Gülsu Şimşek’e 
teslim edilmiştir. 

Laboratuvar Çalışmaları 

Her yıl olduğu gibi alan çalışması boyunca kazı evinde oluşturulan laboratuvar birimin-
de gerçekleştirilen çalışmalarda öncelik, buluntuların değerlendirilmesine ve restorasyonuna 
verilmiştir. Buluntuların değerlendirilmesi aşamasında, ihtiyaç duyulduğunda kazı evi bah-
çesinde bulunan konteyner depodaki önceki yıllara ait parçalar da dikkate alınmıştır. 

Bu kazı sezonunda da ele geçirilen tümlenebilir nitelikteki seramik buluntuların ince te-
mizlik ve alçı tümlemeleri yapılmıştır. Envanteri yapılan form veren parçaların kesit ve profil 
çizimlerinin büyük bölümü kazı ekibinde yer alan öğrenci ve uzmanlar tarafından gerçekleş-
tirilmiş, bu çalışmalara Doç. Dr. Melda Ermiş de önemli katkı sağlamıştır. Autocad çizimler 
Sanat Tarihçisi Dilara Öztürk tarafından yapılmıştır. Kazı fotoğrafları Sanat Tarihçisi Hakan 
Arlı ve Sanat Tarihçisi Bilge Çubukcu tarafından çekilmiştir. 

2020 YILI ÇALIŞMALARI8

2020 yılı kazı çalışma programı pandemi nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun 
görüşü ile revize edilmiştir. Gelen izin doğrultusunda aktif kazı yerine, kazı alanında düzen-
leme ve temizlik ile kazı evi bahçesindeki etütlük eser deposunda bulunan malzeme üzerin-
de çalışma yapılması planlanmıştır. 2020 yılı çalışmaları, Doç. Dr. V. Belgin Demirsar Arlı 
başkanlığında, çoğunluğunu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü 
öğretim üye ve öğrencilerinin oluşturduğu bir ekiple, İznik Müzesi Müdürlüğü denetiminde 
gerçekleştirilmiştir. 

01.07.2020 tarihinde kazı ekibi İznik’e gelmiş, temizlik ve yerleşme işlerinin ardından 
etütlük eser deposunun 10.07.2020 tarihinde açılmasıyla çalışmalara başlanmıştır. Envanterli 
eserler 08.09.2020 tarihinde İznik Müzesi’ne teslim edilmiş ve aynı gün etütlükler usulüne 
uygun olarak etütlük eser deposuna konulup tutanakla mühürlenmiştir. Fotoğraf çekimleri, 
muhasebe işlemleri ve yeni kamulaştırılan alanda düzenlenme çalışmalarının tamamlanma-
sıyla 14.09.2020 tarihinde 2020 yılı çalışmaları tamamlanmıştır. 

8  Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir. 
Proje ID 36877. 
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1. Depo ve Envanter Çalışmaları

1. 1. Amaç

Farklı yıllarda ortaya çıkmış parçaları bir arada değerlendirmek ve bu değerlendirmeler 
ışığında ortaya çıkan eserleri belgelemek ve yayına hazır hale getirmektir. 

1. 2. Genel Bilgiler 

İznik Çini Fırınları Kazısı çalışmaları bu dönemde deneyimli küçük bir ekiple 
sürdürülmüştür. Alan düzenleme çalışmaları dışında temmuz ve ağustos aylarında yoğunluk 
kazanan depo çalışmasında, kazı deposunun düzenlenmesi ve daha önceki yıllarda ortaya 
çıkarılan, ancak her kazı sezonunda çok yoğun olarak gelen buluntu nedeniyle üzerinde 
gerekli çalışmaların tamamlanamadığı seramiklerin yeniden değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Bu kazı sezonunda ağırlık kazandırılan depo çalışmalarından bahsetmeden önce kazı de-
posundan ve burada muhafaza edilen, büyük bölümünü pişmiş toprak eserlerin oluşturduğu 
buluntuların niteliklerinden kısaca söz etmek yerinde olacaktır. 1981 yılından itibaren sür-
dürülmekte olan İznik Çini Fırınları Kazısı’nda 2010 yılına kadar olan dönemde, çalışmalar 
sırasında ele geçirilen tüm buluntular İznik Müzesi’ne teslim edilmiş, ancak müze depoların-
da yer kalmaması üzerine, 2010 yılından itibaren yalnızca envanterli eserler, müze tarafından 
alınmıştır. Kazı çalışmalarında çıkan diğer tüm buluntular ise önceki yıllarda olduğu gibi 
türlerine göre gruplandırılarak etiketli kasalarla, bu sefer kazı başkanlığı tarafından temin 
edilen konteyner depoya konulmaya başlanmıştır. Ayrıca burada (kazı deposunda) söz konu-
su tarihten itibaren yerleştirilenler dışında, 2012 yılında İznik Müze Müdürlüğü tarafından 
kazı başkanlığına haber verilmeksizin açılıp düzensiz ve hiçbir tasnife tabi tutulmadan bura-
ya konulan 2010 yılı öncesine ait etütlük bir miktar seramik olduğu da belirtilmelidir. 

İlk önce kazı alanına yerleştirilen bu konteyner depo, 2016 yılından itibaren kullanıma hazır 
hale gelen kazı evinin, bahçesinde düzenlenen yere taşınmıştır. Ancak, özellikle 2014 yılından 
itibaren kazı çalışmalarının sürdürüldüğü kuzey parselde karşılaşılan yoğun miktardaki fırın 
artığının burada muhafaza edilmesiyle baş gösteren yer sıkıntısı, her geçen yıl depo içindeki 
çalışma koşullarını zorlaştırmıştır. Bu nedenle, 2016 kazı sezonundan itibaren kazı çalışmaları 
sırasında çıkan ve tamamı değerlendirilen buluntulardan, niteliksiz sırsız-tek renk sırlı kırmızı 
hamurlu seramikler, fırın artıkları, fırın malzemeleri türlerine göre kasalanarak in-situ  olarak 
teşhir edilmek maksadıyla tekrar kazı alanına götürülmüştür. Buna rağmen 2019 kazı sezonu 
sonunda artık içerisinde hareket edilemez duruma gelen kazı deposunun yeniden düzenlenmesi 
gerekmiştir. 2020 yılı çalışma mevsiminde, pandemi nedeniyle değişen koşullar dikkate alına-
rak, kazı deposunun yeniden düzenlenmesinin ve üzerinde kapsamlı çalışmaların tamamlanma-
dığı buluntuların yeniden ele alınmasının uygun olacağına karar verilmiştir. 

Aşağıda detaylarına yer verilecek bu çalışmalara geçmeden önce başlangıcından itiba-
ren kazı sistematiği içerisinde buluntuların üç grupta değerlendirildiğinin altının çizilmesi 



311

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

gerekir. Bunlar “envanterli eserler”, “etütlük envanterli eserler” ve “etütlük buluntular” şek-
lindedir. Müze’ye teslim edilen tüm ya da tüme yakın eserlerin oluşturduğu envanterli eser-
ler dışında etütlük envanterli olarak adlandırılan grubu; form, desen, teknik gibi özellikleri 
açısından akademik çalışmalar için önemli bulunan seramikler oluşturmaktadır. Kazı çalış-
maları sırasında, kazı envanter numaralı envanter fişleri hazırlanan bu seramikler, çalışma 
sezonu sonunda plankarelere göre tasnifli biçimde etiketli kasalarla kazı deposuna yerleştiril-
mektedir. Genellikle üretim yoğunluğunun tespiti amacıyla türlerine göre tasnif edilen üretim 
artığı diğer buluntular etütlük olarak nitelenmekte, bunlar kazı sonunda etiketli torbalarla ya 
da doğrudan kasalanarak kazı deposuna veya yukarıda belirtildiği üzere kazı alanına yerleş-
tirilmektedir. 

Çalışmaların ikinci ve ağırlıklı bölümünü, depo malzemesi çalışması oluşturmuştur. Bu 
çalışmayla asıl amaçlanan, başta da ifade edildiği gibi, önceki yıllarda ortaya çıkarılan ancak 
kazı süresince çalışması tamamlanamayan etütlük buluntuların yeniden değerlendirilmesidir. 
Aynı kazı döneminde çalışılamayan ya da yeni kazılan alanlarda ortaya çıkarılan seramiklerin 
önceki yıllarla birlikte değerlendirildiği depo çalışmaları, daha kısıtlı ölçüde önceki yıllarda 
da gerçekleştirilmiştir. Örneğin 2017 kazı sezonunda baskı tekniğinde seramikler, 2019 kazı 
sezonunda da çini buluntular geriye dönük biçimde ele alınmıştır. Bu yıl ise sgrafito ve ma-
vi-beyaz teknikte seramiklerin yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir. 

Depo çalışması dışında bu yıl analiz çalışmalarına da yoğunluk verilmiştir. Birleşebi-
len parçaların yapıştırılması ve tümlenebilir özellikteki parçaların restorasyon çalışmaları 
da devam etmiştir. Bu yıl envanterli eser olarak 4 eser belirlenmiş ve İznik Müzesi’ne teslim 
edilmiştir. 222 etütlük envanterli buluntunun envanter fişi hazırlanmıştır. 

1. 3. Envanterli Buluntular

2020 kazı sezonunda çalışılan seramikler arasından envanterli eser olarak ayrılan 4 eserin 
tamamı kırmızı hamurlu olup bu parçalardan üçü sgrafito tekniği ile dekorlu, biri tek renk sır-
lıdır. Sgrafito tekniğinde dekorlu eserlerden biri, kapak formundadır. Kapak, Bizans Dönemine 
ait kapalı formlu kapların nadir bir örneğini oluşturmaktadır. Kırmızı hamurlu, 13-14 yüzyıllara 
tarihlenen bu kapağın dış yüzeyi yeşil sırla, iç yüzeyi beyaz astarla kaplıdır. Toplam 10 birle-
şebilen parçadan meydana gelmiş eksik kalan kısımları alçı ile tümlenmiştir. Kapağı oluşturan, 
farklı kazı sezonlarında ele geçen parçalar, bu yıl yapılan depo çalışması sırasında tespit edile-
rek bir araya getirilmiştir. Konik formlu kapağın ağız kısmında ve gövde bölümündeki eksikler 
dışında, kaba oturacak ağız bölümü tamamen eksiktir. Yuvarlak formlu tutamak kısmı tamdır. 
Sırlı yüzeyinde yer yer dökülmeler mevcuttur. Stilize geometrik motifler ve yazı taklidi kıvrım-
larla bezenmiştir (Resim: 11a). 

Sgrafito tekniği ile dekorlu diğer envanterli eser, halka ayaklı, yayvan ve çukur gövdeli, 
gövdeden dik yükselen dışa dönük kenarlı, dik ağızlı sırlanmamış tabaktır. Bu tabak, form ve 
kompozisyon özellikleri açısından geç dönem (13-15. yüzyıl) Bizans seramikleri karakterini 
yansıtması yanında, yarı mamul nitelikte olmasıyla İznik’teki Osmanlı öncesi seramik üreti-
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mine örnek oluşturması bakımından önemli bulunarak envanterli eser olarak belirlenmiştir. 
Toplam 13 birleşebilen parçası 2019 kazı sezonunda çalışılan A10 ve A11 plankarelerine ait 
sgrafito teknikli etütlük buluntular arasından seçilerek bir araya getirilmiş, eksik bölümleri 
alçı ile tümlenmiştir. Ön yüzü astar üzerine kazıma tekniği ile dipten ışınsal dağılan ve sekiz 
sivri kemer şeklinde sonlanan kompozisyonla dekorludur. Dışa dönük kenar kısmı, araları 
spiral dolgulu yaprakların oluşturduğu bir bordürle bezenmiştir (Resim: 11b). 

Diğer 2 eser, fırın artığı tüme yakın parçalar olması nedeniyle önceki yıllara ait etütlük 
envanterli eserler arasından seçilmiştir. Bunlardan 2016 kazı sezonunda ayrılan İZN/16 BHD 
A9 Sg2 kazı envanter numaralı parça, kırmızı hamurdan imal edilmiş, halka ayaklı, çukur 
gövdeli, düz ağızlı, birbirine yapışık fırın bozuğu iki kâsedir. 14-15. yüzyıllara tarihlenen 
bu kâselerden yalnızca alttaki sgrafito tekniklidir. Ortasında bir üçayak bulunan bu kâseye 
bitişik diğer kâse ise sırsız ancak astarlıdır. Alttaki kâse tek parça olup sadece ağız kısmında 
eksiği vardır. Üstteki parça, ana parçaya birleşebilen 6 küçük parçadan ibarettir. Bu kâsenin 
de ağız kısmında eksikler mevcuttur (Resim:11c). 

2015 kazı sezonunda ele geçen İZN/15 BHD C11 B11 TR4 kazı envanter numaralı fırın 
bozuğu kâse, bu grupta ele alınacak son örnektir. Diğeriyle aynı döneme 14-15. yüzyıllara 
tarihlenen kırmızı hamurdan imal edilmiş bu kâse, halka ayaklı, çukur gövdeli, düz ağızlı 
olup yeşil sırlıdır. 5 parçası birleştirilmiş, ağız çevresinde küçük bir bölüm eksik kalmıştır. 
Sırlandıktan sonra pişirim sırasında yandığı anlaşılan kâsenin bu nedenle ortasına üçayak 
yapışmış, sırrı koyulaşmış, üçayağın bir ayağı kâseye temas ettiği noktada hamuru patlatmış-
tır. Dış yüzeyinde yapışmış durumda, bu tip kapların fırında iç içe pişirildiğinin kanıtı olan, 
başka bir kâseye ait kenar parçası vardır (Resim:11d). 

1. 4. Etütlük Buluntular

1. 4. 1. Sgrafito ve Champlevé Tekniği

Sgrafito dekorlu seramikler üzerinde yapılan karşılaştırmalı ön çalışmalardan bunların, 
12-15. yüzyıllara tarihlenen Bizans ve en erken 14. yüzyıl ortalarına tarihleyebileceğimiz 
Osmanlı Dönemi seramikleri olduklarını söylemek mümkündür. Kısaca, Orta Çağ seramik-
leri kapsamında ele alınan bu seramikler arasında Bizans Dönemine ait olması muhtemel 
örnekler, form ve kompozisyon çeşitliliği bakımından daha dikkat çekicidir. Sırsız ya da sırlı 
yarı mamul nitelikteki bu seramiklerden bir grup üzerinde, astar üzerine ince uçlu bir aletle 
oluşturulan kazıma tekniğini ifade eden sgrafito tekniği dışında, derin kazıma yani champ-
levé tekniği de kullanılmıştır. 

Ele geçirilen örnekler incelendiğinde, bunların belli form ve kompozisyon özelliklerini 
tekrar ettikleri görülmektedir. Form açısından açık ve kapalı olmak üzere temelde iki gruba 
ayrılan bu seramiklerde yaygın karşılaşılan grubu açık kap formları oluşturmaktadır. Bezeme 
kompozisyonlarının ise yaygın olarak geometrik ve örgüsel geçmeler, madalyonlar, spiraller, 
balık pulu şeklinde yarım dairesel düzenlemeler ve stilize bitkisel desenlerle kurgulandığı 
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gözlemlenir. Ayrıca azımsanmayacak oranda figürlü örneklerle de karşılaşılmaktadır. Bunlar 
dışında küçük fragmanlar halinde ele geçen ince kazıma kûfi yazı taklidi dekorlu seramikler 
ile herhangi bir kompozisyona bağlı olmadan serbest elle dekorlanmış seramikler de dönem 
karakterini yansıtan diğer bezeme türlerinin örneklerini oluştururlar. Ayrıca, tüm bu kompo-
zisyonların serbest elle yapılmış taramalarla zenginleştirilmesi gibi ortak uygulamalardan da 
söz etmek mümkündür. 

Bu genellemeler çerçevesinde ilgi çekici örnekleri ele alındığında, yapılan bu depo ça-
lışmasını anlamlandıran örneklerden biriyle başlamak uygun olacaktır. Bu örneği, 2014 kazı 
sezonunda B11 plankaresinde ve 2016 kazı sezonunda A9 plankaresinde ele geçirilen aynı 
kaba ait iki parçanın birleştirilmesiyle formu tamamlanan bir tabak oluşturmaktadır. Halka 
ayaklı, yukarı doğru açılarak yükselen yayvan gövdeli, dışa dönük kenarlı ve dik ağızlı bu 
tabak, astarlanmış ancak sırlanmamıştır. Üzerinde yalnızca sır akıntıları mevcuttur. Form ve 
kompozisyon bakımlarından kaliteli bir işçiliğin sergilendiği bu tabağın dip kısmına dilimli 
yapraklı iri bir desenle doldurulan madalyon uygulanmış, gövde kısmı ise rumili kıvrımlarla 
çevrelenmiştir (Resim 12a). 

Önemli bir diğer örneği, 2016 kazı sezonunda A9 plankaresi buluntularından olan ancak 
diğer parçaları bu yılki çalışmalar sırasında tespit edilerek bir araya getirilen tabak parçaları 
oluşturmaktadır. Form bakımından yukarıda değindiğimiz tabağa benzeyen bu tabak parçala-
rı, halka ayaklı, yukarı doğru açılarak yükselen yayvan gövdeli, ana parçayla birleşmeyen bir 
kenar parçasından anlaşıldığı kadarıyla da muhtemelen dışa dönük kenarlıdır. Sırlanmamış 
olan ancak kaliteli ve ince bir işçilik sergileyen tabağın mevcut kısımlarından dip kısmında 
herhangi bir bezemeye rastlanmamakta, gövde kısmının kalın bantlarla oluşturulan iri örgü 
geçmelerle çevrelendiği anlaşılmaktadır. Gövdeyi çevreleyen geçmelerin ortalarına champ-
levé tekniği uygulanmış, zemin ise ince kazıma çizgilerle oluşturulan spirallerle doldurul-
muştur (Resim: 12b). 

Daha küçük ve farklı formda imal edilmiş olan bir başka tabak parçası, yedi birleşebilen 
parçadan meydana gelmiştir. Halka ayaklı, çukur gövdeli, dışa dönük dar kenarlı tabağın ke-
nar bordüründe düz çizgiler kullanılmış, dip ve gövde kısmının tamamına dalgalı çizgilerle 
oluşturulan baklava dilimli bezeme uygulanmıştır Yeşil akıtma ile renklendirilen bu kompo-
zisyon, açık yeşil sırla kaplanmıştır (Resim: 12c). 

Bu seramikler arasında bezeme açısından en ilgi çekici örnekleri, figürlü kompozisyonlar 
oluşturmaktadır. Figürlü bu kompozisyonlarda genel olarak balık ve kuş figürü işlenmiştir 
(Resim: 13a). Hayvan figürlü örnekler dışında geçen yıl tespit edilen ve bu yıl yapılan depo 
çalışması sırasında başka parçaları bulunan bir dip parçasında karşılaşılan desenlerin, bir 
insanın kol ve gövde kısmı olduğu tahmin edilmektedir. Champlevé tekniğinin kullanıldığı 
bu parçada desen yeşil boyama ile renklendirilerek açık sarı sırla sırlamıştır (Resim: 13b). 

12-15. yüzyıllara tarihlendirilen ve karşılaştırma örneklerinde Bizans Dönemine mal edilen 
sgrafito dekorlu seramiklerle birlikte kuzey parselde yürütülen kazılar sırasında Erken Osmanlı 
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Dönemine tarihlenen yarı mamul nitelikte sgrafito parçalara da rastlanılmıştır. Osmanlı Dönemi 
seramiği olarak ayrılan ve büyük kısmı halka ayaklı, çukur gövdeli düz ağızlı kâse formu veren 
bu seramiklerde bezeme üslubunu genel olarak, dip merkezinden gövdeye yayılan iç içe geçmiş 
çizgilerle oluşturulan kompozisyonlar meydana getirmektedir (Resim: 14a). 

Bu yıl yapılan kazı çalışmalarında dip ve ağız formu veren bazı parçaların hem formu ta-
mamlamak hem de yapışan kısımlarını desteklemek amacıyla alçı tümlemeleri de yapılmıştır. 
Bunlardan biri, kırmızı hamurdan imal edilmiş, sekiz birleşebilen parçadan oluşan çukur göv-
deli, düz ağızlı kâsedir. Astar üzerine sgrafito tekniği ile dekorlu olan bu kâsenin ön yüzüne tam 
merkezden başlayarak gövdeye dağılan stilize iri bir çiçek motifi yapılmıştır. Yeşil sırlı olduğu 
anlaşılan bu parça pişirim sırasında yanmış olduğundan, sırrı büyük ölçüde koyu görünüm al-
mıştır (Resim: 14b). 

Bir diğer alçı tümlemeli eser, geçen kazı sezonunda A10 plankaresinde bulunarak etütlük 
envanterli olarak ayrılan, bu yılki çalışmalar sırasında da diğer parçaları tespit edilerek bir 
araya getirilen yeşil sırlı kâsedir. Ayak kısmı eksik olan parça, yayvan çukur dipli, yukarı 
doğru açılarak yükselen dik gövdeli, dışa dönük dar ve düz kenarlıdır. Dip kısmında ortası 
serbest elle oluşturulmuş çizgisel bezemeli iri bir madalyon bulunmaktadır. Gövde kısmı da 
dip kısmı gibi sade bir bezemeye sahiptir (Resim: 14c). 

1. 4. 2. Mavi-Beyaz Tekniği 

Bu yılki çalışmalar kapsamında yeniden değerlendirilen, 2014-2019 yılları arasında orta-
ya çıkarılan, etütlük nitelikteki beyaz hamurlu mavi-beyaz tekniğinin kullanıldığı 16. yüzyıl 
Osmanlı seramikleri üzerinde, sgrafito tekniğindeki kadar yoğun bir çalışma gerçekleştiril-
memiştir. Bunun nedeni, kazı çalışması sırasında beyaz hamurlu seramiklere kırmızı hamur-
lulara oranla daha az rastlanması ve bunların aynı kazı sezonunda büyük ölçüde değerlendi-
rilmesidir. Ancak yine de yeni bazı tespitlerden bahsetmek mümkündür. 

Aynı kaba ait oldukları tespit edilerek bir araya getirilen kaplar arasında, en yoğun grubu 
kapaklar oluşturmaktadır. Gövde çapları 7-9cm. arasında değişen bu kapakların genel ola-
rak alt objeye oturan iç ayak kısımları hafif içe meyilli ve sırsızdır. Dış yüzlerinde tutamak 
ve kenar kısmını çevrelen tek sıra çizgi arasına bezemenin uygulandığı örnekler oldukça 
yaygındır. Bezemeyi genellikle tutamak kısmını çarkıfelek şeklinde veya iki zıt yöne bakar 
biçimde çevreleyen yaprak desenleri oluşturmaktadır (Resim: 15a). 

1. 4. 3. Rodos İşi Olarak Tanınan Teknik

Beyaz hamurlu grup içerisinde Rodos işi olarak tanınan tekniğe ait çalışılan parçaların 
büyük kısmını yine etütlükler arasından analiz için ayrılan parçalar oluşturmaktadır. Ayrıca 
2018 kazı sezonunda bulunan ancak alçı tümlemesi o yıl içerisinde yetiştirilemeyen İZN/18 
BHD B7 R21 kazı envanter numaralı tabak parçasının da alçı ile tümlemesi bu yıl yapılmış-
tır. Halka ayaklı, yayvan dipli, çukur gövdeli, dışa dönük kenarlı tabağın ön yüzü natüralist 
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üslupta bitkisel bir kompozisyonla bezelidir. Kalın konturlarla oluşturun kompozisyon kır-
mızı, yeşil, mavi ile renklendirilmiş, yeşilimsi bir sırla kaplanmıştır. Kalitesiz işçiliğe sahip 
tabağın hamur, renk ve sır özellikleri bakımından 17. yüzyıl üretimi olduğu düşünülmektedir 
(Resim: 15b). 

1. 5. Analiz Çalışmaları

İznik Çini Fırınları Kazısı’nda son yıllarda analiz çalışmalarına ağırlık verilmekte ve 
portatif XRF (pXRF) cihazı kullanılarak hamur, boya ve sır analizleri yapılmakta, yapılan 
analizlerin sonuçlarına da bilimsel yayınlarda yer verilmektedir9. 

Depo çalışması yapılmasının da etkisiyle 2020 kazı sezonunda daha da ağırlık kazandırı-
lan analiz çalışmaları kapsamında bu yıl farklı tekniklerden seçilen 100’ü aşkın parça üzerin-
de pXRF cihazıyla sır, hamur ve renk analizleri yapılmış, diğer yıllardan farklı olarak bunla-
rın ayrıca mikroskopla kesitleri incelenmiştir. İznik’te kazı laboratuvarında gerçekleştirilen 
bu çalışmalar dışında bir grup çini ve seramik örneği, kullanılan renk pigmentlerinin daha 
detaylı incelenmesi amacıyla, İznik Müzesi’nden gerekli izinler alınarak, Koç Üniversitesi’ne 
bağlı KUYTAM’da Raman cihazıyla analizleri yapılmak üzere Doç. Dr. Gülsu Şimşek’e tes-
lim edilmiştir. 

1. 6. Laboratuvar Çalışmaları 

Kazı evinde oluşturulan laboratuvar biriminde gerçekleştirilen çalışmalarda, buluntuların 
değerlendirilmesi ve restorasyonu yapılmaktadır. 2020 sezonunda da ele geçirilen tümlene-
bilir nitelikteki seramik buluntuların ince temizlik ve alçı tümlemeleri, Öğr. Gör. Özlem Erol 
denetiminde, Sanat Tarihçisi ve halen İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını 
Koruma ve Onarım Bölümü öğrencisi olan Dilara Öztürk tarafından yapılmıştır. 

Envanteri yapılan parçaların kesit ve profil çizimleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Şennur 
Kaya’nın denetiminde kazı ekibinde yer alan öğrenci ve uzmanlar tarafından yapılmaktadır. 
Tüm envanterli eserler ve etütlük envanterli buluntular fotoğraflanmıştır. Fotoğraflar Sanat 
Tarihçisi Hakan Arlı (M. A.) ve Sanat Tarihçisi Bilge Çubukcu tarafından çekilmiştir. 

9 G. Şimşek, V. B. Demirsar Arlı, Ş. Kaya, P. Colomban, “On-site pXRF Analysis of Body, Glaze and Colouring 
Agents of theTiles at the Excavation Site of Iznik Kilns”, Journal of the European Ceramic Society, vol. 39, 
2019, pp. 2199-2209; B. Demirsar Arlı-Ş. Kaya- G. Şimşek Franci, “2018-2019 Kazı Sezonlarında İznik Çini 
Fırınları Kazısı’nda Ele Geçen Baskı Dekorlu Seramiklerin ve Seçili Örnekler Üzerinden pXRF Cihazı ile 
Yapılan Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi”, Sanat Tarihi Yıllığı, 29 (2020), 1-19; V. B. Demirsar Arlı, G. 
Şimşek Franci, Ş. Kaya, H. Arlı, P. Colomban, “Portable X-ray Fluorescence (p-XRF) Uncertainty Estimation 
for Glazed Ceramic Analysis: Case of Iznik Tiles”, Heritage, 3, 2020, pp. 1302-1329. 



316

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2. 1. Alan Çalışmaları

24.10.2019 tarihinde kamulaştırma işlemleri tamamlanan, kazı alanına güneydoğu-
dan bitişik parsellerin (148 ada 18-19 parsel) çok uzun süren tahliye işlemlerinin ardından 
02.09.2020 tarihinde İznik Müzesi Müdürü Ahmet Türkmenoğlu’nun incelemeleri sonrasın-
da 03.09.2020 tarihinde kazı alanında yapılması planlanan çalışmalara başlanmıştır. 

Yeni kamulaştırılan alanda düzenleme çalışmalarına öncelikli olarak, daha önce otopark 
olarak kullanılan bölümün zemin kısmındaki çakıl taş ağırlıklı dolgunun temizliği ve diğer 
parseldeki yıkıntı duvarların kaldırılması ile başlanmıştır. Bu çalışmaların ardından kazı ala-
nının güvenliği için, yeni kamulaştırılan parsellerin çevresi tel çit ile çevrilmiştir. Sonrasında 
yeni kamulaştırılan alanla kazı alanı arasında sınır oluşturan briket duvar ve çit kaldırılmıştır. 
Böylelikle yeni kamulaştırılan alan kazı alanına entegre edilmiştir. 

Yeni kamulaştırılan alanın güneydoğu köşesinde (19 parselde) yer alan tek katlı küçük 
ev eski mal sahibinin kiracısı tarafından pencereleri sökülerek, zemin tahtaları ve duvar-
ları tahrip edilerek teslim edilmiştir. Söz konusu birimin, bölgenin kazısına sıra gelinceye 
kadar, geçici süre için depo olarak kullanılması kararlaştırıldığından kötü niyetli kişilerce 
farklı amaçlarca kullanılmasını önlemek amacıyla birtakım önlemler alınması gerekmiştir. 
Bu amaç doğrultusunda gerekli tadilat işleri yapılmıştır. Ayrıca, 2010 yılından itibaren kazı 
alanında muhafaza edilen ayrıştırılmış/niteliksiz etütlük eserleri korumak için, yeni kamu-
laştırılan alanda sundurma yapılması planlanmıştır. Yapımı tamamlanan sundurmanın altına 
kasalar düzenli bir şekilde istiflenerek malzemeler koruma altına alınmıştır. Gerekli yerlere 
bilgilendirme levhaları yerleştirilmiş ve kazı alanı 2021 sezonunda kazılmak üzere düzen-
lenmiştir. 
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Resim 1: İZN/19 BHD kazı alanı 2019 kazı sezonu sonu genel görünüşü. 

Resim 2: İZN/19 BHD kazı alanı A11 Plankaresi’nde ortaya çıkarılan iskeletler ve koruma çalışmaları. 
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Resim 3a: İZN19 BHD A10 Mt1 kazı envanter numaralı haç röliker (ön). 

Resim 3b: İZN19 BHD A10 Mt1 kazı envanter numaralı haç röliker (arka). 

Resim 3c: İZN19 BHD A10 Ke1 Kazı Envanter Numaralı Kemik Yüzük. 

Resim 3d: İZN19 BHD A10 PT28 kazı envanter numaralı yağ kabı. 

Resim 4a: İZN19 BHD A10 Bs3 kazı envanter numaralı süzgeçli testi parçası. 

Resim 4b: İZN19 BHD A10 Bs4 kazı envanter numaralı süzgeçli testi parçası. 

Resim 4c: İZN19 BHD A11 Bs6 kazı envanter numaralı süzgeçli testi parçası. 

Resim 5:  İZN19 BHD kazı alanında ele geçirilen sırlı/sırsız tuğla örnekleri. 
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Resim 6:  İZN19 BHD A10 Plankaresi’nde ele geçirilen hayvan formlu kap. 

Resim 7:  İZN19 BHD kazı alanında ele geçirilen yiv dekorlu süzgeçli/süzgeçsiz testi parçaları. 
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Resim 8a: İZN19 BHD A10 Plankaresi’nde ele geçirilen sgrafito dekorlu seramik parçaları. 
Resim 8b: İZN19 BHD A10 ve A11 plankarelerinde ele geçirilen kalis parçaları. 

Resim 8c: İZN19 BHD A10 Plankaresi’nde ele geçirilen insan tasvirli sgrafito tabak parçası. 

Resim 9a: İZN19 BHD A10 Plankaresi’nde ele geçirilen milet ı̇şi dekorlu sırsız seramik parçaları. 
Resim 9b: İZN19 BHD A10 Plankaresi’nde ele geçirilen milet ı̇şi dekorlu sırlı/sırsız seramik parçaları. 
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Resim 10a: İZN19 BHD A10 Plankaresi’nde ele geçirilen dirhem parçası (ön yüz). 
Resim 10b: İZN19 BHD A10 Plankaresi’nde ele geçirilen dirhem parçası (arka yüz). 

Resim 11a: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg11 kazı envanter numaralı kapak. 
Resim 11b: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg51 kazı envanter numaralı tabak. 

Resim 11c: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg151 kazı envanter numaralı fırın artığı kâseler. 
Resim 11d: İZN/20 BHD KP/DEPO TR6 kazı envanter numaralı fırın artığı kâse. 

Resim 12a: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg49 kazı envanter numaralı tabak parçası. 
Resim 12b: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg50 kazı envanter numaralı tabak parçaları. 
Resim 12c: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg13 kazı envanter numaralı tabak parçası. 
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Resim 13a: Sgrafito teknikli kuş ve balık figürlü parçalar. 
Resim 13b: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg61 kazı envanter numaralı insan figürlü (?) dip. 

Resim 14a: Osmanlı Dönemine ait sırlı/sırsız sgrafito kâse parçaları. 
Resim 14b: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg118 kazı envanter numaralı alçı tümlemeli kâse. 
Resim 14c: İZN/20 BHD KP/DEPO Sg134 kazı envanter numaralı alçı tümlemeli kâse. 

Resim 15a: Mavi-beyaz teknikli kapak parçaları. 
Resim 15b: İZN/20 BHD KP/DEPO R6 kazı envanter numaralı alçı tümlemeli tabak. 
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STRATONİKEİA VE LAGİNA 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI
Bilal SÖĞÜT*

Muğla İli, Yatağan ilçesi, Eskihisar Mahallesi’nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti’nde 
ve Turgut Mahallesi’nde bulunan Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda 2019-2020 yıllarında kazı, 
konservasyon ve restorasyon çalışmaları ile rölöve restitüsyon ve restorasyon çizimleri yapıl-
mıştır. Bunlara ilave olarak farklı dönemlere tarihlenen yapıların temizliği, mimari blokların 
tasnifi ve çevre düzenlemesi ile ilgili faaliyetler de gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların bir 
bölümü Muğla Müze Müdürlüğü başkanlığında, bir bölümü ise Bakanlık Yetkili Uzmanları 
ile yürütülmüştür. Yapılan çalışmalara farklı üniversitelerden öğretim elemanı, uzman ve öğ-
rencilerin yanı sıra işçilerden oluşan bir ekip katılmıştır1. Bu yılki çalışmalar, ağırlıklı olarak 
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, Güney Ege Kalkınma 
Ajansı, Muğla Valiliği, Yatağan Kaymakamlığı, Yatağan Belediyesi ve Pamukkale Üniver-
sitesi2 tarafından maddi olarak desteklenmiştir. 19 Ağustos 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, pek çok yöneticimiz ile yerli ve yabancı kişi 
kazımızı ziyaret etmiştir. 

Stratonikeia ve Lagina’da gerçekleştirilen kazı, konservasyon ve restorasyon çalışma-
larının dışında, kent içinde ve müzelerde Stratonikeia buluntusu eserler ile ilgili katalog ve 
araştırmalar sürdürülmüştür3. 

* Prof. Dr. Bilal SÖĞÜT, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Pamukkale-Deniz-
li/TÜRKİYE, bsogut@pau.edu.tr

1  Kazılara Denizli Pamukkale, Konya Selçuk, Aydın Adnan Menderes, Eskişehir Anadolu, Ankara Hacı Bayram 
Veli, Muğla Sıtkı Koçman, Kırşehir Ahi Evran, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Samsun Ondokuz Mayıs, İzmir 
Ege ve Dokuz Eylül, Niğde Ömer Halis Demir, Afyon Kocatepe, Isparta Süleyman Demirel ve Uygulamalı 
Bilimler üniversitelerinden Arkeoloji, Restorasyon, Sanat Tarihi, Mimarlık, İç Mimarlık, Peyzaj Mimari, Şehir 
ve Bölge Planlama, Epigrafi, Tarih, Kimya, Zoolog, Botanik, Jeoloji, Metalurji ve Malzeme, Antropoloji ve 
Tekstil alanlarında çalışan öğretim elemanı, uzman ve öğrenciler katkıda bulunmuşlardır. Çalışmalarımız önce 
Muğla Müzesi, sonrasında Bakanlık Yetkili Uzmanları ile devam etmiştir. 2019 yılında İzmir Müzesi’nden 
Tuğba Çavuşoğlu, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden Yusuf Benli ve İstanbul Restorasyon ve Kon-
servasyon Merkez ve Bölge Laboratuvar Müdürlüğü’nden Tarık Güçlütürk; 2020 yılında ise Denizli Arkeoloji 
Müzesi’nden Kerim Karakurt ve Muğla Müzesi’nden Halil Kocaman çalışmalarımıza katılmışlardır. Kazıya 
katılan ve emeği geçen tüm ekip üyelerine ve Bakanlık Yetkili uzmanlarına tekrar teşekkür ederim. Kentteki 
çalışmaları her zaman destekleyen ve bizleri yalnız bırakmayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Muğla Valiliği, Yatağan Kaymakamlığı, Pamukkale Üniversitesi, Yatağan Belediyesi, Muğla İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürlüğü ve EPOS7 Derneği’ne şükranlarımı sunuyorum. 

2  “Stratonikeia Bouleuterionu ve Çevresindeki Yapıların Konservasyon ve Araştırılması” adlı çalışmalar Pamuk-
kale Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 2019KRM008 numaralı proje ile 
desteklenmektedir. Yakın ilgi ve destekleri için tüm yöneticiler ile idari personele çok teşekkür ederim. 

3  Gösterdikleri yakın ilgi ve yaptıkları yardımlardan dolayı Muğla, Milas ve Bodrum Müze Müdürleri ve uzman-
larına çok teşekkür ederim. 
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1) STRATONİKEİA VE LAGİNA ÇALIŞMALARI 

2019 yılı içerisinde yaklaşık 10 ay hiç ara vermeden devam eden faaliyetlerde, Batı Cad-
de’de gymnasion propylonu ve latrina, tiyatro, tapınak terası, Kuzey Şehir Kapısı, Kuzey 
Cadde, Kutsal Yol, bouleuterion ve tiyatroda kazı ve restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Bu-
nun yanı sıra Stratonikeia’da Köy Meydanı, Mustafa Tosun Evi, Osmanlı Çeşmesi ve Hasan 
Sar Evi müştemilatı olan depo ile Lagina Kuzey Stoa, 2020 yılı içerisinde ise, Kuzey ve Batı 
Sütunlu Cadde’ler, Kuzey Şehir Kapısı, tiyatro, latrina ve kuzey ve batı caddelerinin birleş-
me noktasında kazı ve konservasyon çalışmaları yapılmıştır. Bunlara ilave olarak Semerci 
Ömer Evi, II. Mahmut ve Şaban Ağa Cami çeşmeleri ile Osmanlı Dönemi Köy Meydanı’nda 
çizim, restorasyon ve alan düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. 

1.1.2019 Yılı Çalışmaları

1. 1. 1 Kutsal Alan Terası Sondaj Çalışması

Tiyatronun üst terasında, tapınak, altar, stoa ve propylona ait kalıntıların bulunduğu Au-
gustus Kutsal Alanı yer almaktadır. Augustus Kutsal Alanı’nın bulunduğu yer ve batısında-
ki terasın Arkaik Döneme kadar inen bir tarihinin olabileceği düşünülmekle birlikte, bunun 
kesinleştirilmesine yönelik olarak alanda sondaj kazısı başlatılmıştır. Bu sebeple terasın batı 
kısmında, 19SKAS01 kodu verilen bir alan belirlenerek sondaj çalışmalarına başlanmıştır 
(Resim: 1). Burada yapılan çalışmalarda 0,65m. derinliğe inilmiş ve herhangi bir yapı ka-
lıntısına rastlanmamıştır. Bulunan sikke, seramik parçaları ve küçük buluntular bu tabaka-
nın M.S. 4. -7. yy. lar arasında kullanıldığını göstermektedir. Stratonikeia içerisinde Erken 
Bizans Dönemine tarihlenen yapılar bilinmekle birlikte, Augustus Kutsal Alanı içerisindeki 
sondaj alanında şimdilik herhangi bir yapı kalıntısına rastlanmamıştır. Tiyatronun M.S. 365 
yılı depreminden sonra kullanılmadığı bilinmektedir. Bu terasın en son kullanımı ve erken 
tarihi ile ilgili kesin sonuçlara, yapılacak yeni çalışmalarla ulaşılması hedeflenmektedir. 

Burada yapılan çalışmalarda M.S. 5-7. yy. lar arasında değişen seramik ve cam parçala-
rı, demir çivi ve bronz sikkeler bulunmuştur. Sikkeler, M.S. 2. yy. sonu- M.S. 3. yy. başına 
verilen ve Erken Bizans Döneminde hala kullanılmakta olan4 bir örnek dışında, 5 sikke M.S. 
355-395 arasına tarihlenmektedir5. Bulunan seramik parçaları ve sikkelerden anlaşıldığı ka-
darıyla bu tabaka Erken Bizans Dönemi dolgusu olmalıdır. 

Ele geçirilen buluntular arasında pişmiş toprak ekmek damgası da yer almaktadır6. Daire-

4  Sikke parçalara ayrıldığı ve elimizde yalnızca iki parçası bulunduğu için üzerinde kontrmark damgasının bulu-
nup bulunmadığı anlaşılamamaktadır. 

5  Bu sikkeler II. Iulianus-MS 355-361, I. Theodosius-MS 383-392, II. Constantinus-MS 355-361, /II. Valenti-
nus-MS 383 yıllarına tarihlenmektedir. 

6  Ekmek damgası: Ökaristi ayinlerinde dağıtılan, metafor olarak İsa’nın bedenini, Tanrının insan görünümün-
de dünyaya gelmesini temsil eden ve “Prosphora” da denilen ayin/ökaristi ekmeği üzerine basılan damgadır 
(Köroğlu-Perk 2016, 531). 
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sel formlu ekmek damgasının üst kısmında bulunan silindirik tutamağın gövde ile birleştiği 
yüzeyin kenarı, İon kymationu bezemelidir (Resim: 2). Kazıma yöntemi ile elde şekillendi-
rilen İon kymationun yumurtalarının arasında mızrak uçları vardır. Damganın iç kısmı ise 
çukurlaştırılarak, haç motifi ile dörde bölünmüştür. Haçın boşluk kısımlarında “Π, P, A, K” 
harfleri yer almaktadır. Bu harflerin anlamını çözebilmek amacıyla farklı kombinasyonlar 
oluşturulmuş ve bir anagram meydana getirdikleri tespit edilmiştir. Saat yönüne göre “Π” 
harfi ile okunmaya başladığında “ΠPAK” harfleri görülmüş ve “πρακτήρ” veya “πρακτκός” 
gibi kelimelerin kökeni olabileceği düşünülmüştür. Bu kelimeler “yapan, yaratan, yaratıcı 
kimse, etkin, tesirli” anlamına gelmekte olup, mührün işlevi ile de bir bütünlük arz etmek-
tedir. Saat yönünün tersine göre “K” harfi ile okunmaya başladığında ise diğer anlamlı ke-
limenin tersten okunuşu olan “KAPΠ” kombinasyonu görülmekte ve “καρπός” kelimesinin 
kökeni ve kelimenin yakın türevleri ile benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu kelime ise 
“ürün, meyve, sonuç, bilek, yen” anlamlarına gelmektedir7. Her iki yönden okunduğunda da 
farklı ve olumlu anlamlar içeren bu anagramın bulunduğu mührün yalnızca ekmek mührü 
olarak mı yoksa farklı bir amaçla mı kullanıldığı da sorgulanmış ve özellikle M.S. 4-7. yy. 
lar arasına tarihlenen bazı mühürlerin hem tören ekmeklerini hem de dini yapılarda ele ge-
çirilen depo kaplarını mühürleyerek kutsamada kullanıldığı tespit edilmiştir8. Stratonikeia 
örneğinde görülen anagramın anlamları arasında ürün ve meyve gibi kelimelerin bulunması, 
mührün ökaristi ayinlerinin yanı sıra bu tarz depolama işlemlerinde de kullanılmış olabilece-
ğini düşündürmektedir. Stratonikeia örneğinde de bulunan haç motifi ile her dönem ekmek 
mühürleri üzerinde sıklıkla karşılaşılmasına9 rağmen, mührün içinde bulunduğu konteksin 
genellikle Erken Bizans Dönemine ait olması, ekmek damgasının M.S. 4-7. yy. lar arasında 
üretildiğini ve kullanıldığını düşündürmektedir. 

1. 1. 2 Kuzey Sütunlu Cadde Kanalizasyonu 

Kuzey Şehir Kapısı önündeki meydanın güney orta kısmından başlayarak kent merke-
zine doğru ilerleyen, her iki kenarında Roma İmparatorluk Döneminde Korinth düzeninde 
portiklerin olduğu 8,70m. genişliğindeki anıtsal yol, Kuzey Sütunlu Cadde olarak isimlen-
dirilmektedir10 (Resim: 3). Bu cadde, dini törenler ve günlük kullanımlarda kent içerisindeki 
önemli bir güzergahı oluşturmaktadır11. Klasik Dönem öncesinde de burada bir yolun bu-
lunduğu, özellikle Lagina ve o bölgedeki yerleşim ve kutsal alanlar ile her dönemde kentte, 
ulaşımın bu güzergahtan sağlanmış olduğu düşünülmektedir. Bu duruma göre M.Ö. 4. yy. da 
kent planlamasında, bu caddenin buraya yapılmış olabileceği varsayılan görüşler arasındadır. 

7  G. Çelgin, Eski Yunanca Türkçe Sözlük, Alfa Yayınları, 2018, 406. 
8  G. Köroğlu-H. Perk, “Haluk Perk Müze ve Koleksiyonu’ndaki Örneklerle Orta Bizans Döneminden Kutsal Ek-

mek Mühürleri”, Ed.  A. Ödekan-E. Akyürek-N. Necipoğlu, I. Uluslararası Sevgi Gönül Bizans Araştırmaları 
Sempozyumu, 2016, 533. 

9  Köroğlu-Perk 2016, 531. 
10  B. Söğüt, Stratonikeia (Eskihisar) ve Kutsal Alanları, İstanbul, 2019, 75, Res. 43. 
11  B. Söğüt, “Stratonikeia 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. Kazı Sonuçları Toplantısı-4, 2010, 270, 284, Res. 9. 
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Kente girişi sağlayan kapı ve cadde düzenlemeleri, M.S. 139 yılında gerçekleşen depremde 
yıkılmış ve sonrasında Kuzey Şehir Kapısı ve çeşme yapısıyla birlikte yeniden planlanıp, 
inşa edilmiştir12. 

Bu imar faaliyetinde caddenin ilk taşıyıcı elamanları postamentli Attik-İon kaide, yivsiz 
tek parça gövde ve Korinth başlıklı paye ve devamı da aynı şekilde düzenlenmiş olan Korinth 
sütunlarından oluşmaktadır. Tam olarak ana güzergâh konumunda olan ve günlük kullanım 
dışında, özellikle dini törenlerde de kullanılan, tekerlekli araçların girmediği Kuzey Sütunlu 
Cadde’nin doğu ve batısında birer portik mevcuttur13. 

Kuzey Sütunlu Cadde, M.S. 365 yılındaki depremin sonrasında, kentteki Roma İmpara-
torluk Dönemi ve öncesine ait, yıkılan ve fonksiyonu değişen yapılardan getirilen mimari 
elemanlar ile yeniden düzenlenmiştir. Böylece Geç Antik Çağda M.S. 4-5. yy. lardaki Ku-
zey Sütunlu Cadde’nin yeni düzenlemeleri, kentin farklı alanlarından getirilen kaide, Dorik 
taşıyıcı ve üst yapı elemanlarıyla tekrar düzenlenmiştir. Aynı dönemde ticari ve dini yapılar 
bu caddenin doğu kısmında toplanmıştır14. Kuzey Sütunlu Cadde’nin başlangıcında yer alan 
kemerli geçiş ve doğu portik zeminindeki mozaikler de bu imar sürecinde eklenmiştir15. Mo-
zaiklerin yıl boyu açıkta görülmesini sağlamak ve teşhirini kolaylaştırmak için üzeri koruma 
çatısı ile kapatılmıştır (Resim: 4). 

Caddede yapılan diğer bir çalışma da kentin atıklarının sistemli bir şekilde yerleşim dı-
şına akıtılmasını sağlayan kanalizasyon ile ilişkilidir. Bu kanalizasyon düzenlemelerinin biri 
Batı, diğeri ise Kuzey Sütunlu Cadde’de yer almaktadır. Bunlardan yalnızca Kuzey Sütunlu 
Cadde üzerinde bulunan kanalizasyonun başlangıç bölümü ve yaklaşık 90m. uzunluğundaki 
kısmı açılarak sistemin detayı hakkında bilgi edinilmiştir16. 

Kuzey Sütunlu Caddede yapılan çalışmalarda, kanalizasyon hattı üzerinde, kuzeyden 
güneye doğru numaralandırılan 106 adet kapak taşı kaldırılıp, kanalizasyonun iç temizliği 
yapılmıştır. Bu kanalizasyon hattı, Kuzey Şehir Kapısı havuzundan güneye doğru, Kuzey 
Sütunlu Cadde’nin orta alt kısmı boyunca uzanmaktadır. Kanalizasyon ortalama 1,60m. de-

12  Söğüt 2019, 76, Çiz. 13. 
13  Her iki kenarda da iki basamak ile peristasislerin stylobatına çıkılmaktadır. Korinth düzeninde cepheye sahip 

olan portiklerin üzerinde kışın yağmurdan, yazın sıcaklardan korumak amaçlı olasılıkla arka duvarlardan sütun-
lara doğru tek kırma çatının olduğu düşünülmektedir. 

14  B. Söğüt, “Stratonikeia’nın Yerleşim Tarihi ve Yapılan Çalışmalar”, Ed.: B. Söğüt, Stratonikeia ve Çevresi 
Araştırmaları, Stratonikeia Çalışmaları 1, İstanbul, 2015, 2, 6, Fig. 5. 

15  B. Söğüt-F. Aytekin, “Stratonikeia Kuzey Sütunlu Cadde Doğu Portik Mozaiği”, Yrd. Doç. Dr. Barış Salman 
Anı Kitabı, Ege Yayınları, İstanbul, 2017, 221-232. Bu mozaiklerin koruma ve onarım çalışmaları ile ilgili geç-
tiğimiz yıllarda yüksek lisans tezi hazırlanmış ve uygulaması yapılmıştır (A. Yaşar, “Stratonikeia Koruma ve 
Onarım Çalışmaları”, 506-507: B. Söğüt, “Stratonikeia 2014 Yılı Çalışmaları”, 37. Kazı Sonuçları Toplantısı-3, 
2016, 493-516 içinde; A. Yaşar, “Stratonikeia Doğu Portik Taban Mozaiklerinin Mevcut Korunma Durumu ve 
Konservasyonuna Yönelik Öneriler”, Stratonikeia Çalışmaları-1, Stratonikeia ve Çevresi Araştırmaları, Ed. B. 
Söğüt, İstanbul, 2015, 265-276). 

16  Söğüt 2019, 78-81, Res. 44. 
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rinliğinde ve 0,70m. genişliğindedir (Çizim: 1). Hat üzerindeki kanalizasyon kapakları ile 
yol döşemesi aynı seviyede olmak kaydıyla, yüksekliği ortalama 0,35m. -0,40m. arasında 
değişmektedir17. 

Restorasyon çalışmaları sürecinde projesine uygun olarak, açılan kanalizasyonun üzeri 
tekrar kapatılmıştır18. Bu uygulamalarda öncelikle mevcut taşlar kullanılmış ve bunlardan 
eksik olanların yerine dokuya uygun ve özgün ölçülerinde mermer bloklar tercih edilmiştir. 
Burada küçük bir bölümünün üzeri, kente gelen ziyaretçilerin kanalizasyonun nasıl olduğunu 
rahat bir şekilde görebilmeleri amacıyla, üzerinde yürünebilir temperli cam ve demir ızga-
ra ile örtülmüştür. Yapılan demir ızgara ile kanalizasyonun havalandırması da sağlamıştır19 
(Resim: 5-6). 

Caddenin kullanım evreleri dikkate alındığında, kanalizasyon sisteminin de Geç Antik 
Çağ’da (M.S. 4-5. yy.) yenilenerek tekrar kullanıldığı düşünülmektedir. Kanalizasyonda tes-
pit edilen seramiklerin tarih aralığı da bu konuyu desteklemektedir (Çizim: 2). 

Kuzey Sütunlu Cadde kanalizasyon sisteminin asıl işlevi, kuzey kapının iki girişi arasın-
daki çeşmeden gelen fazla suyun akıtılması ve caddenin her iki kenarında bulunan yan ka-
nallardaki atık ve yüzeyden gelen yağmur suyunun toplanmasını sağlayarak caddedeki hafif 
bir eğim ile güneye doğru akıp, Batı Cadde’den gelen kanalizasyonla birleşerek kentin dışına 
aktarımını sağlamaktadır. Bu kanalizasyon hattının planı incelendiğinde, kanalizasyonun en 
altından çeşmeden gelen fazla suyun aktığı, yan kenarlardan gelen atık suların ise mümkün 
olduğunca farklı seviyelerde, sürekli akan temiz suyun üzerine döküldüğü anlaşılmaktadır. 
Böylece atık ve pis suyun, kanalizasyon hattında birikmeyip, beklemeden diğer çeşmeden 
gelen temiz suların da yardımıyla kent dışına aktarımı gerçekleştirilmektedir20. 

1.2.2020 Yılı Çalışmaları

1. 2. 1 Latrinada Yapılan Çalışmalar

Yerleşimin merkezinde bulunan latrina, Batı Caddesi ile Roma Hamamı-1 yapıları ara-
sında, Batı Caddesi’nden gymnasiona girişin sağlandığı propylonun hemen güneydoğusunda 
yer almaktadır. Böylece latrina, çevresindeki kalıntılara göre kamu yapıları arasında bulun-
maktadır. Burada Batı Cadde ve Roma Hamamı-1 yapısında daha önceki yıllarda çalışma de-
vam ederken latrinaya rastlanmış ve buradaki kazılara doğu bölümden itibaren başlanmıştı. 
Bu yıl latrinadaki çalışmalara daha önceki kalındığı yerden devam edilmiştir. 

17  Söğüt 2019, 80, Res. 45, Çiz. 14. 
18  Çeşmeden itibaren 88, 50 m’lik uzunluğa sahip bölümde, kuzeyde çeşme havuzu önünde 0,20 m kotta başlayıp, 

güneyde 103 numaralı bloğun bulunduğu alanda 1,30 m kota kadar inen kanalın toprak dolgusu temizlenmiştir 
ve kireç harç ile yapılan zemini ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca caddenin her iki kenarındaki mekanlardan gelen atık 
sularını kanalizasyona taşıyan kanallar ile künk hatları tespit edilmiştir. 

19  Benzer uygulamalar için bkz. Z. Tanaç Mine-U. Oğuzhan, “Arkeolojik Alanlarda Koruma Çatıları ve Gezi Platform-
larının Düzenlenmesi Kriterleri”, DEÜ Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi 12/2, 2010, 55-60. 

20  Söğüt 2019, 81. 
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2020 yılında latrinayı açığa çıkarmak için yapılan çalışmalarda öncelikle 20SRH1-Ev2 
numaralı Mehmet Saygın Evi’nin temel taşları temizlenmiştir. Daha sonra latrinanın 2015 
yılında yarım kalan çalışmalarına batı bölümde başlanmış ve üst katmanda Beylikler Döne-
mine ait olan sıralı 3 mekandan oluşan “Yapı A” açığa çıkarılmıştır. 

Latrinanın zemin planını anlayabilmek için Yapı A sınır duvarlarının etrafında devam ettirdi-
ğimiz çalışmalarda hem peristilin sınırları hem de temiz ve pis su kanallarının bir bölümü açıl-
mıştır. Buna göre latrinanın peristilinin içten içe 6,80m.x6,06m. dıştan dışa ise 8,75m.x8,00m. 
ölçülerinde, kareye yakın bir şekilde ve 4x4 sütunlu olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Zeminde temiz 
su kanalının başlangıç noktası olan dağıtım şebekesinin ortaya çıkarılması ile kanallara aktarılan 
suyun dağılım yönleri ve kanalların toplam uzunluğu da tespit edilmiş olup, kuzey ve doğuda 
olmak üzere pis su kanalına dökülen 2 nokta bulunmuştur. Çalışmalar sonucunda elde edilen 
verilere dayanılarak yapılan restitüsyon planına göre Geç Antik Çağda -aynı zamanda Roma Dö-
neminde- latrinanın 92 kişilik olduğu ve bu durumuyla Anadolu’da varlığı bilinen latrinaların 
içerisinde Hierapolis’ten sonra en büyük 2. latrina olduğuna karar verilmiştir (Resim: 7). 

Latrina çevresinde yapılan bir diğer çalışma yapı ile bağlantısı da bulunan lahit kori-
dorunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sırasında 10,10m. uzunluğunda ve 2,60m. yük-
sekliğindeki alan kazılmış ve bu tabakanın tamamen dolgu tabakası olduğu belirlenmiştir. 
Bu dolgudan M.Ö. 1. yy. ve M.S. 3. yy. arasında tarihlenen seramik ve kiremit parçaları ile 
küçük buluntular ele geçirilmiştir (Çizim: 3). Böylece burasının M.S. 3. yy. da doldurulmuş 
olabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmalar sonucunda hem apodyterium kuzey duvarının 
hem de latrinanın güney sınır duvarının zemininde bulunan destek duvarlarının arasında 
kayrak ve kum taşından oluşan zemine ulaşılmıştır. 

Lahit koridorunun zemin seviyesi ve latrinanın 2015 yılında açığa çıkarılan pis su kana-
lının zemin seviyesi karşılaştırıldığında aynı oldukları görülmüştür. Yapılan tespitlere göre 
lahit apodyterium duvarı içerisine yerleştirildiğinde, bu koridor ve latrinanın güney sınır 
duvarı vardı. Lahit koridorunda görülen latrinanın güney sınır duvarının zemin kısmındaki 
açılmalar da hem Roma Hamamı-1’in 2. evresinin hem de latrinanın aynı dönemde yapıl-
dığını destekler niteliktedir. Bu durum latrinanın güney sınır duvarı ile Roma Hamamı-1’in 
2. evre duvarlarının yapılarının oldukça benzer olmasıyla da desteklenmektedir (Resim: 8). 

Lahdin mevcut zemin seviyesinin hamamın palestra bölümünden 1,38m. yüksekte olma-
sı lahit koridorunun zemininin yükseltildiğini göstermekte ve alt kısımdaki boşlukta olası bir 
gömünün varlığını düşündürmektedir. Bu boşluğu kapatabilmek için latrinanın güney sınır 
duvarı da yapılmış ve aynı zamanda latrinanın zemin seviyesi de lahit koridorunun zeminine 
kadar yükseltilmiş olmalıdır. Bir diğer olasılık ise latrina yapılmadan önce alanın Batı Cadde 
zemini ile aynı seviyede olduğu ve kanalizasyonu oluşturmak için belirli bir seviyeye kadar 
kazıldığıdır. Lahit Koridoru apodyterium ve latrinanın güney sınır duvarının taban seviye-
lerine kadar daha sonra kazılmış da olabilir. Bunlar gelecekte yapılacak kazılar sonucunda 
kesinlik kazanacaktır. 



329

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Ayrıca doğuda lahit koridorunu da sınırlayan apodyteriumun kuzeyine sonradan ek olarak 
yapılan duvarın işlevi burada önem kazanmaktadır. Bu ek duvarın M.S. 139 yılı depreminden 
sonraki evrede yapıldığı düşünülmektedir. Duvarın palestrayı oluşturmak ve latrinanın doğu 
duvarını desteklemek gibi aynı anda birçok farklı işlev üstlendiği anlaşılmaktadır. Çalışmalar 
sonucunda açığa çıkarılan latrinanın kuzey duvarının ise aynı zamanda orijinal biçimde tüm 
kuzey hat boyunca devam eden hamamın kuzey sınır duvarı da olduğu anlaşılmıştır. Kuzeyde 
bulunan bu duvar hattı batıya doğru takip edildiğinde, duvarın gymnasion doğu sınır duvarı-
na ulaşmadan düz bir hat ile düzgün bir şekilde kesildiği görülmüştür. Bu durum, gymnasion-
dan latrina ve Roma Hamamı-1’e doğru geçişi sağlamak amacıyla hamamın kuzey duvarının 
-aynı zamanda latrinanın kuzey duvarı- bu kısımda bitirildiğini ve apodyterium ile arasında 
bir bağlantı duvarı olmadığını göstermektedir. 

Latrinanın açığa çıkarılan tüm duvarlarının yapıları incelendiğinde, latrinanın kuzey sı-
nır duvarının hâlihazırda orijinal hamam duvarını kullandığı ve ayrıca güney sınır duvarının 
hamamın 2. evre duvarlarıyla benzer yapıda olduğu görülmüştür. Batı duvarın tamamı ve 
doğu duvarın bir kısmı ise olasılıkla M.S. 365 yılındaki deprem ile yıkılmış ve Geç Antik Çağ 
evresinde tekrar yapılmıştır. Bu durum temiz su kanalları üzerinde bulunan ve Geç Antik Çağ 
kullanımı sırasında yapıldığı düşünülen ahşap oturma banklarına ait dübel delikleri ile de 
açıklanabilir. Bu yıl tamamı açığa çıkarılan kanallara göre kuzey ve batı kısmın tamamının, 
doğu da ise sadece bir bölümün ahşap oturma bankları ile kaplandığı anlaşılmıştır. Doğuda 
bir destek duvarı ile desteklenen bölümde ve orijinal olarak kaldığı düşünülen güney sınır 
duvarının ön kısmında uzanan temiz su kanalları üzerinde bu dübel deliklerinin görülme-
mesi, yalnızca deprem sırasında yıkılan duvarların önüne Geç Antik Çağda ahşap oturma 
banklarının yerleştirildiğini düşündürmektedir. 

Latrinanın batısında, gymnasion doğu sınır duvarı ve hamam kuzey duvarının bittiği 
noktada bulunan sokaktan, latrinaya ve aynı zamanda hamama geçişlerin sağlandığı düşü-
nülmektedir. Bu sokak olasılıkla güneye, hamamın sonlandığı noktaya kadar da devam et-
mektedir. Bu durum antik dönemde latrinayı da imar planı içerisine dâhil etmiş olduklarını 
göstermektedir. Ancak latrinada ve diğer yapılarda olduğu gibi bu sokak da lahit koridoru-
nun zemin seviyesine göre yüksekte kalmakta ve koridora bir merdiven ile giriş yapıldığını 
düşündürmektedir. Olasılıkla aktif kullanıldığı dönemde lahit koridoru halka açık değildi ve 
yalnızca özel seremoniler için giriş yapılmasına izin veriliyor olmalıydı. Latrinanın imar pla-
nı içerisine dâhil olması ve hamamın kuzey duvarını, sınır olarak kullanması Roma Hama-
mı-1 ile birlikte üzerinin kapatıldığını da düşündürmektedir. Roma Döneminde bu iki yapının 
çatı sistemleri ortak olmalıydı. Ayrıca doğuda bulunan girişte Hamam ve Latrina arasındaki 
geçiş sirkülasyonu için duvar içerisine yapılmış bir kapı bulunmalıydı. 

Latrinanın son kullanımının ne zaman olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte batı-ön 
kısmında açığa çıkarılan yoğun yangın tabakasından anlaşıldığına göre bu yangınla birlikte 
sonlandığı düşünülebilir. Ancak yangın tabakasının içerisinde kesin tarih verecek bir bulun-
tuya rastlanılamaması, Beylikler Döneminde yapılan düzenlemelerde alanın karışmış olma-
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sıyla ilişkili olabilir. Alanda bulunan seramik parçaları incelendiğinde, Geç Antik Çağdan 
sonra Beylikler Dönemine kadarki sürece ait bir parçanın ele geçmediği yerin en geç M.S. 7. 
yy. ortalarına kadarki süreçte terkedildiğini düşündürmektedir21. Latrinanın hangi depremde 
yıkıldığı tam olarak bilinemese de bu süreç Stratonikeia ve çevresinde tespit edilmiş olan 
Heraclius Döneminde (M.S. 610-641) olduğu bilinen depremle22 ilişkilendirilebilir. Özellikle 
Kuzey Şehir Kapısı önündeki Geç Antik Çağ yapısından, bu tarihin M.S. 615 yılı olabileceği 
sonucu çıkmıştır. Latrina kanallarının tamamı temizlendikten sonra bu konuda biraz daha ke-
sin bir sonuca ulaşılabileceğini düşünmekle birlikte, yapının terk edilme tarihlerinin şimdilik 
aynı yıllar olabileceğini düşünüyoruz. 

Tüm bu veriler ışığında latrinanın M.S. 2. yy. ile M.S. 7. yy. arasında bir kullanım gör-
müş olabileceği, sonrasında ise aynı alanda Beylikler Dönemi yapısı (M.S. 13-14 yy.) ve son 
dönemde Cumhuriyet Dönemi (1940) evinin inşa edilmiş olması muhtemeldir. Latrinanın 
kullanım sürecinin uzun bir zaman dilimine yayılmasının sebebi, kentte bulunan kamu ya-
pılarının merkezinde, önemli bir konumda bulunmasından kaynaklı olmalıdır. Erken Bizans 
Dönemi sonunda kentteki küçülmeye bağlı olarak bu alan da terk edilmiş olmalıdır. 

 1. 2. 2 20SS1 (Tapınak-2) Numaralı Alanda Yapılan Çalışmalar

Stratonikeia Antik Kenti içerisinde, Kuzey ve Batı caddelerinin birleşme noktasına yakın 
bir yerde bulunan alanda çalışmalara devam edilmiştir. Burada ayakta duran kapı sövelerinin 
bir tapınağa ait olabileceği düşünülmekle birlikte, bu kesin olmadığı için 2019 yılında 19SS1 
koduyla başlayan çalışmalar, kamulaştırmaların tamamlanması sonrasında, 2020 yılında 
1136, 1137 ve 1138 numaralı parsellerde de genişletilmiştir. 

Geçtiğimiz yıl 1136 numaralı parselde yapılan çalışmalarda tespit edilen mozaik zemin 
döşemesinin güneye ve doğuya doğru devam edip etmediğini kontrol etmek amacıyla se-
viye indirme ve genişletme çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda, ayaktaki kapının 
ön bölümünde ve postamentli kaidelerin arka kısmındaki alanda kazılan yerde L biçiminde 
mozaiklerin devam ettiği, burada zaman içerisinde tamirat ve güçlendirmelerin yapıldığı be-
lirlenmiştir. Şimdilik doğuya doğru 6,30m. uzunluğundaki bölümün kazısı yapılmıştır. Bu 
kısım tamamen açıldığında, mozaikli döşemenin açık kısmı güneye bakacak şekilde, Π biçi-
minde tamamlanacağı düşünülmektedir. Mozaiklerin güney bitişiğinde, her iki kenarda dört-
gen paye ve arasında sütunlara ait olmak üzere toplam 6 ayrı taşıyıcıya ait olan postament-
li kaidelerin, batıdan 4 tanesi ve bunun güneyindeki havuz düzenlemesi açığa çıkarılmıştır 
(Resim: 9). Postamentli kısmın batısında, mozaikli bölüme geçişi sağlayan bir kapı eşiği 
in-situ  olarak bulunmuştur. Girişin güneyinde ise 2,22m.x2,70m. ölçülerinde, 495,70m. kot 
seviyesinde pişmiş toprak zemin döşemesine rastlanmıştır. 

21  Ayrıca bu dönemde Stratonikeia’daki yerleşim alanlarında ciddi bir küçülmenin varlığı da yapılan kazılardan 
anlaşılmaktadır (Söğüt 2018, 435). 

22  Erim 1986, 34-35. 
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Çalışmalar sırasında, taşıyıcı ve üst yapı elemanlarına ait mimari blokların bir bölümü 
in-situ, bir bölümü depremde düştüğü gibi, bir kısmı da sonraki dönemde ikinci kullanım ola-
rak ele geçirilmiştir. Sondaj alanının batıya doğru genişletilmesi sonucunda, son zamanlara 
kadar kullanılan tarlaların kenarlarına toplanmış taşlar ve bu toplama taşlarla örülmüş tarla 
sınır duvarları ile sulama kanalları da tespit edilmiştir (Resim: 9). Bu sulama kanalları yapı-
lırken aynı kottaki yapılara da zarar verildiği görülmüştür. Kanal kapaklarının ara boşlukları 
küçük moloz taşlarla kapatılarak, derzleri kireç katkılı harçla sıvanmıştır. Kanalın güneyde 
bahçe duvarı altından ve kuzeyde ise kesit altına doğru devam ettiği anlaşılmıştır. Aşamalı 
olarak buradaki döküntü taşlar tamamen elden geçirilerek ayıklanmıştır. Aynı seviyelerde 
in-situ  olarak duran ve bir yapıya ait olduğu kesin olan duvarlar da tespit edilmiştir. Bu ka-
lıntılar alt seviyelere inildiğinde yapıların en azından belirli bir seviyede sağlam olarak ele 
geçirileceğini göstermektedir. 

1136 ve 1137 numaralı parsel alanı içerisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında pişmiş 
toprak (kandil aparatı, ağırlık ve ağırşak), bronz (halka, zincir parçası, sikke), demir (obje, 
çivi, dağlayıcı, halka, bıçak, tıp aleti, ok ucu), gümüş (küpe), nikel (sikke), kemik (saç iğnesi) 
cam (fal taşı) malzemelerden oluşan eserler tespit edilmiştir. Kazı alanı içerisinde ele geçen 
bu eserler M.Ö. 2-Miladi 1909 tarih aralığını vermektedir. 498,29m. kot seviyesinde kazı ça-
lışmasına başlanılmış ve aşamalı olarak kazılarak “L” şeklindeki mekân zemininde 495,42m. 
kot seviyesine inilmiştir. 

Düştüğü gibi bulunan ve bu yapıya ait olan mimari bloklardaki bezeme işçiliğinin, kent 
içindeki farklı ve en zengin uygulamaları göstermesi, devşirme olarak alanda bulunan ya-
zıtlardaki isim listesi ve bilgiler burasının bir kült yapısı olabileceğini doğrular niteliktedir. 
Mimari bezemeler M.S. 2. ve 3. yy. lara tarihlenmektedir. 

1. 2. 3 Tiyatro Üst Terası Kazıları 

Stratonikeia Antik Kenti’nin güneyinde yer alan, Augustus-İmparatorlar Tapınağı’nın ku-
zey temenos duvarının kuzeybatısı ile tiyatro üst kaveası arasında bulunan ve 2013 yılında 
yapılan çalışmalarla 1,67m.x2,58m.lik kısmı ortaya çıkarılmış olan doğu-batı uzantılı su tah-
liye kanalının batıda tamamının ortaya çıkartılması ve temizliğinin yapılması amacıyla son-
daj çalışmalarına başlanılmıştır. Kayrak taş ve kireç harç ile örülmüş olan su tahliye kanalının 
30m.lik kısmının üst kapak taşları açılmıştır. Açılan kısımda kapak taşı olarak 11 adet mimari 
blok ve blok parçası ile moloz taşların kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Alanda yer alan kanalın duvarları kayrak taş ve kireç harç ile örülmüş olup, ölçülebilen 
genişliği 0,47m. derinliği ise 0,43m. olarak belirlenmiştir. Çalışmalar doğudan batıya doğru 
ilerleyerek devam etmiştir. Kanal batıya doğru ilerledikçe kanal içi eğimin giderek düştüğü 
ve kolay bir akış sisteminin sağlanmış olduğu görülmüştür. Söz konusu eğimin oranı yaklaşık 
%4 olarak ölçülmüştür. Üst kısımda yer alan kapak taşlarının büyük boyutlu kayrak taşlardan 
ve devşirme mermer mimari blok ve blok parçası ile oluştuğu belirlenmiştir (Resim: 10). 
Bunlar arasında, Dor düzene ait sütun gövdesi tambur parçası ve Dor başlığı ile üst ve alt 
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yapıya ait mimari blok parçaları bulunmuştur. Çalışmalar sırasında ikinci defa kullanılmış 
olarak ele geçirilen Dor başlıklarının ve sütun gövde kısmının farklı ölçülerde olmasına rağ-
men, hepsinin üç sıra anulet ve 20 Dorik yive sahip oldukları görülmektedir. 

Kanal üzerinde kapak taşı olarak sütun kaidesi, sütun gövdesi, Dor sütun başlığı ve ge-
ison-sima blokları kullanılmıştır. Kanalın batı bölümünde, mimari bloklardan oluşan kapak 
taşlarının devamında kayrak taşları da yer almaktadır. Batıda, teras duvarına daha yakın ve 
tiyatrodan daha uzak mesafede kanalın ucunun dışa çıkan kısmı tespit edilmiştir. 

Çalışmalar sonunda kanal üzerinde 2x30m. uzunluğundaki alanın kazısı yapılmış olmak-
la birlikte, tiyatro hizasından sonraki bölümün üzeri kapak taşlarına kadar tamamen açıl-
mamıştır. Kanal içinde daha doğudan su ile gelmiş olan döküntü taşlar bulunmakla birlikte, 
yağışlı havalarda kanalın aktif olarak çalıştığı ve üst teraslardan gelen suyu tiyatronun dışına 
aktardığı görülmüştür. 

Kazılarda ele geçirilen ve kanal üzerinde tekrar kullanılan mimari blokların 2013 yılında 
kazısı yapılan Augustus-İmparatorlar Tapınağı’nın kuzeyindeki portiğe ait olduğu belirlen-
miş, bloklar kendi türlerine göre karşılaştırılarak, ölçülerinin birbirlerini tuttuğu görülmüştür. 
Kanalın kapağında kullanılan portiğe ait mimari blokların M.S. 139 yılında gerçekleşen dep-
remden sonra zarar gören mimari bloklar olduğu, tahribata uğramalarından dolayı da portikte 
tekrar kullanılmayıp, kanal kapaklarında ve farklı yerlerde devşirme malzeme olarak işlev 
gördüğü belirlenmiştir. 

Bu kanalın, tapınak terası ve bu çevreden gelen özellikle yüzey suyunun tiyatro kavea-
sı dışına boşaltılmasını sağladığı ve böylece gelen sulardan tiyatroyu korumuş olduğu ke-
sinleştirilmiştir. Tiyatronun batı üst bölümünün su akıntısı, oluşturulan eğim ile tiyatronun 
güneybatı yönünde, yapının analemna duvarı dışına verilmiştir. Kanalda her iki yan duvar 
yüzeyleri ve zeminin, içinde tuğla parçacıklarının da bulunduğu bir kireç harcı ile sıvanmış 
olması, burada yalıtıma büyük önem verilmiş olduğunu göstermektedir. Muhtemelen M.S. 
365 yılı depremi sonrasında bu kanalda da kırılmalar meydana gelmiş ve kırılma ile tıkanık-
lık nedeniyle suyun bir bölümü tiyatro içine sızmış olmalıdır. 

Yapılan temizlik sonrasında kanalın tekrar eski işlevine dönmesi sağlanmıştır. Tiyatro-
nun kaveası iç bölümünde kayma olmasına rağmen, aynı cephenin dış kısmında, Hellenistik 
Dönemden itibaren hiçbir oynama veya yıkılma olmamıştır. Bu da tiyatronun dış kısmının 
her dönemde sağlam olarak kaldığını göstermektedir. Batı yönde daha net bir şekilde takip 
edilen bu kanalın, tiyatronun doğu üst kısmında da yapılmış olabileceği düşünülmüş olmakla 
birlikte, bu bölümün üzeri açılmadığından, kanalın şekli ve güzergahı kesinleştirilememiştir. 

1. 2. 4 Lagina Propylonun Güneyindeki Çalışmalar (20LS1 ve 20LS2)

Lagina Hekate Kutsal Alanı’nda yapılacak olan çalışmalar öncesinde alan içerisinde yer 
alan propylon, altar, kilise, tapınak ve stoaların çevresinde yetişen otlar ve yağmur sularıyla 
akan topraklar temizlenerek alan kazı çalışmalarına uygun hale getirilmiştir. 
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Lagina Hekate Kutsal Alanı’nın tamamında gerçekleştirilen temizlik sonrasında, kutsal 
alanın güneybatısında, 19LY1 numaralı yapının batısında, yüzeyde görülen bloklar sebebiyle 
5,00m.x5,00m. ölçülerinde sondaj alanı belirlenmiş ve 20LS1 numarası ile adlandırılmıştır. 
Kazılarda bulunan blokların tamamını açığa çıkarmak amacıyla alan 6,00m.x7,00m. ölçüle-
rinde genişletilmiş ve topografik eğime bağlı olarak batıda toprak üst seviyesinden 0,70m. 
-1,16m. arasında değişen derinliğe inilmiştir. 

Alandaki seviye indirme çalışmaları sırasında bronz sikkeler, az sayıda seramik parçaları 
ve mimari elemanlar açığa çıkarılmıştır. Kazı alanı içerisinde ele geçirilen sikkeler M.S. 337-
340’tan Osmanlı Dönemine kadar olan tarih aralığını vermektedir. Çalışmalar sonucunda 
ortaya çıkarılan mimari blokların, Lagina Hekate Kutsal Alanı’nın güney stoasına ait olması 
ve sonraki dönemde buraya taşınmış olmaları kuvvetle muhtemeldir. 

20LS1 numaralı kazı alanının kuzeybatısında yüzeyde görünen mimari blokların devamı-
nın var olup olmadığını tespit etmek amacıyla, yüzeydeki blokları da içerisine alacak şekilde 
5,00m.x5,00m. ölçülerinde 20LS2 numaralı sondaj belirlenmiş ve çalışmaların ilerleyişi ve 
ele geçirilen mimari kalıntılara göre alan genişletilmiştir. Burada 9,00m.x10,00m. genişliğe 
ve toprak üst seviyesinden 0,70m.-1,25m. derinliğe kadar inilmiştir. 

İlk tespitlere göre bulunan kalıntıların kemerli bir yapı ve bundan sonraki dönemlerine 
ait kullanımlar olduğu anlaşılmıştır. Çalışmalar sırasında toprak üst seviyesinden 1,25m. de-
rinlikte 0,32m.x1,06m. ölçülerinde zemin mozaiğine rastlanmıştır. Zemin mozaiği, beyaz ve 
siyah tonlarda 1,7cm.x2,1cm. değişen tessera ölçülerine sahiptir ve 1 numaralı duvarın alt 
seviyesinden güney ve batı yönde kesit altına doğru devam etmektedir. 

Çalışmalar sırasında bronz sikke, kemik iğne, cam fal taşı, mermer adak altarı ve mimari 
bloklar ile seramik parçaları ele geçirilmiştir. Kazı alanında tespit edilen bu eserler M.Ö. 1- 
M.S. 5. yy. tarih aralığını kapsamaktadır. Yapının tamamının zemin seviyesine ulaşılamamış 
ve planı çıkarılamamış olmakla birlikte, ilk tespitlere göre yapının deprem dolayısı ile ciddi 
bir tahribata uğradığı anlaşılmıştır. 

1. 2. 5 Lagina Propylon ve Giriş Yapısı Çalışmaları

Kutsal alanın güneybatısında, Stratonikeia’dan gelen kutsal yolun kutsal alana ulaştığı 
ve Lagina’nın “tören kapısı” işlevine de sahip olan propylonda kazı çalışmaları yapılmıştır. 
Burada ziyaretçilerin kolay bir şekilde propylona ulaşmalarını ve buradan başlayarak kutsal 
alanı gezmelerini sağlamak amacıyla kazı ve alan düzenlemesi yapılmıştır (Resim: 11). Bu 
çalışmalar sırasında ele geçirilen blokların buluntu yerleri plana işlenerek, tasnif alanına ta-
şınmıştır. Çalışmalar sırasında dörtgen formlu altara ait yazıtlı parça, bunun yanı sıra Roma 
Dönemine ait sikke, 1948 yılına ait kuruş ve seramik ile Korinth ve Lakonian tipinde, stroter 
ve kalypter çatı kiremiti parçaları ele geçirilmiştir. 
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1. 2. 6 Lagina Güney Pylon Çalışmaları

Lagina Hekate Kutsal Alanı’na girişi sağlayan diğer bir kapı, alanın güneyinde bulun-
duğu için güney giriş anlamına gelen “Güney Pylon” olarak adlandırılmıştır. 2011 ve 2015 
yıllarında toprak yüzeyinde bulunan ve üzerinde “Menestes” yazısı olan sövenin çevresin-
de başlatılan çalışmalar sırasında tespit edilen ve güney stoaya ait olan duvar sırası ortaya 
çıkartılmıştır. İlerleyen çalışmalarda güney pylonun stylobat seviyesine ulaşılmış ve güney 
stoanın duvarına entegre edilerek, bu duvardan güneye doğru çıkıntı yapacak şekilde, yüksek 
bir podyum üzerine inşa edildiği görülmüştür23. Alanın batı, doğu ve güney yönlerine doğru 
genişletilen çalışmalarla yapının genel planı ve mimari blokları ortaya çıkarılmıştır. Burada 
giriş peribolosa dıştan eklenmiştir. Güneydeki eğimli arazi ile giriş arasındaki kod farkı ne-
deniyle oluşan yüksek altyapının ön cephesinde çıkış olmayıp, güney stoaya ulaşım doğu ve 
batıdaki basamaklarla sağlanmıştır (Resim: 12). 

Tamamı mermerden24 inşa edilmiş olan pylona ait blokları tespit etmek amacıyla devam 
eden kazılarda, blokların güneye doğru devrildikleri anlaşılmıştır. Daha önce yapılan çalış-
malar ile elde edilen veriler ışığında kapının Dor düzeninde, tristylos prostylos planlı ve iki 
girişli olduğu tespit edilmişti. 

2020 yılı içerisinde yapılan kazılar sonucunda 19m.x9m. genişliğinde bir çalışma alanına 
ulaşılmış olan alanın doğu ve güney kısımlarında yer alan ve daha önce ortaya çıkarılan mi-
mari blokların tasnif alanına kaldırılması için çalışmalara başlanmıştır. Açığa çıkarılmış olan 
söve ve ante blokları ile Dor düzenine ait sütun tamburları, arşitrav, triglif-metop ve korniş 
blokları numaralandırılmış ve tasnif alanına taşınmıştır. Restitüsyon çiziminde kullanılması 
ve restorasyon uygulamasına altlık oluşturması amacıyla, tasnif alanına taşınan blokların, 
zemin üzerinde geçici anastylosisi yapılmıştır (Resim: 12). 

Güney pylonun doğu ve güney kısımlarında yapılan seviye indirme çalışmaları sırasında 
sikke, ağırlık, bronz ve demir objelerin yanı sıra unguentarium ve seramik parçalarına rast-
lanmıştır. 

23  Güney Stoa’da şu ana kadar herhangi bir kazı çalışması yapılmamıştır. Burada bir stoanın varlığını yüzeyde 
yer alan Dorik mimari elemanlar ve Güney Propylon’un kazısında tespit ettiğimiz duvar yardımıyla anlayabi-
liyoruz. Yüzeyde bir hat boyunca takip edilebilen mimari elemanların detaylarından anlaşıldığı kadarıyla yapı, 
Kuzey ve Doğu Stoa ile beraber planlanmıştır. Bu konudaki değerlendirmeler için bkz. Tırpan – Söğüt 2005, 
36-39, Pl. 1; Büyüközer 2015, 67-87; Söğüt 2019, 254-255. 

24  Arkaik ve Klasik dönemlerde propylonların yapı malzemesi genellikle kireçtaşıydı. Hellenistik Dönem ile bir-
likte propylonların inşasında kireçtaşının yanı sıra mermer de yapı malzemesi olarak kullanılmaya başlanmıştır 
(Carpenter 1970, 188, 190, 195). 
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Resim 1: Tapınak Terası ve tiyatro. 

Resim 2: Pişmiş toprak ekmek damgası. 
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Resim 3: Kuzey Şehir Kapısı ve Kuzey Sütunlu Cadde’nin hava fotoğrafı. 

Resim 4: Kuzey Sütunlu Cadde kenarında üst örtü uygulaması. 
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 Resim 5: Kuzey Sütunlu Cadde kanalizasyon kapaklarının kaldırılmış hali. 

Resim 6: Kuzey Sütunlu Cadde kanalizasyonu üzerine yürünebilir temperli cam ve demir ızgara zemin. 
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Çizim 1: Kuzey Sütunlu Cadde kanalizasyonunun kesit çizimi. 

Çizim 2: Kanal içinde bulunan M.S. 4-5. yy. seramikleri. 
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Resim 7: 2020 Yılı, çalışmalar sonrası latrina ve lahit koridorunun görünümü. 

Çizim 3: Lahit koridorunda tespit edilen eserler. 
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Resim 8: Lahit koridorunun görünümü. 

Resim 9: Çalışmalar sonrasında alanın hava fotoğrafı. 
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Resim 10: Kanal kapağı mimari bloklar ve kayrak taşların karışık kullanımı. 

Resim 11: Propylon ve Giriş Yapısı’nın çalışma sonrası genel görünümü. 
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Resim 12: Güney Pylon’a ait önde altyapı ve arkada üst yapı blokları. 
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SELEUKEIA SIDERA ANTİK KENTİ 2019-2020 YILLARI KAZI, TEMİZLİK 
VE JEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Bilge HÜRMÜZLÜ*

Ahmet MÖREL

Burak SÖNMEZ

Thomas SCHENK
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Isparta İli, Atabey İlçesi’ne bağlı Bayat Köyü’ne 800m. mesafede bulunan Seleukeia Si-
dera Antik Kenti’nde 2019 yılında Kuzeybatı Nekropolis alanında ve 2019-2020 yıllarında; 
kentteki demir metalürjisi faaliyetlerini anlamak amacıyla Y23 Plankaresi’nde kazı çalışma-
ları gerçekleştirilmiştir1. Şarap işliklerinin bulunduğu alanda, 7 numaralı şarap presinde de 
temizlik yapılmıştır (Resim: 1). Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen jeofizik ölçümlerine 
2019 ve 2020 çalışmalarında da devam edilmiştir. 

KUZEYBATI NEKROPOLİS ÇALIŞMALARI

Kuzeybatı Nekropolis 2019 yılı çalışmaları, 2018 yılında tespit edilip temizlenerek açığa 
çıkarılmış olan 1 No.lu şarap presinin (Resim: 1:4) kuzeyinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma-
nın amacı Hisar Tepe’nin batısında yer alan şarap atölyeleri ve Kuzey Nekropolis alanının 
sınırlarını ve birbirleri ile ilişkisini belirlemektir. Kentin bu nekropolisinde tespit edilen san-
duka mezarlardan yirmi bir tanesinin temizlikleri yapılmış (Resim: 2) ve mezarların plan 
çizimleri kent planına eklenmiştir (Resim: 3; Resim:12), tipolojik özellikleri değerlendiril-
miştir. Bu mezarların sahip olduğu gömü geleneği ve antropolojik buluntulardan yola çıkarak 

*  Prof. Dr. Bilge HÜRMÜZLÜ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Isparta/TÜRKİYE, bilgehur-
muzlu@sdu.edu.tr, ORCID No: 0000-0002-3676-7436. 

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet MÖREL, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, 
Isparta/TÜRKİYE, ahmetmorel@sdu.edu.tr, ORCID No: 0000-0002-3051-9626. 

  Arş. Gör. Burak SÖNMEZ, Süleyman Demirel Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Isparta/TÜRKİYE, burakson-
mez@sdu.edu.tr, ORCID No: 0000-0002-2062-3913. 

  Prof. Dr. Thomas SCHENK, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Landscape Archaeology, D-12459; 
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1 Çalışmalarımızı gerçekleştirmemiz için gerekli izinleri sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğüne sağladıkları izin ve maddi destekten dolayı, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğüne, Türk Tarih 
Kurumuna ve Gerda Henkel Vakfına desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 
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yaş, cinsiyet tayini ve kemiklerin maruz kaldığı çeşitli etkilerin tespit edilmesine yönelik 
çalışmalar devam etmektedir. Nekropolis kazısı sırasında açığa çıkarılan zooarkeolojik bu-
luntular uzmanları tarafından değerlendirilmektedir. 

ANTİK KENTİN DEMİR METALURJİSİNİN VE ÜRETİM ALANLARININ BELİRLEN-
MESİ ÇALIŞMALARI 

Seleukeia Sidera Antik Kenti’nin demir arkeometalürjik faaliyetleri (cevher elde etme, 
cevher zenginleştirme, ergitme, dövme ve alet üretme) teknolojisine ilişkin kentte 2016 yılın-
dan itibaren yapılan yüzey araştırmaları ve jeofizik çalışmaları önemli ipuçları sunmaktadır2. 
Demir ergitme alanları Antik Çağda kompleks yapılar olmayıp müstakil açılan çukurların 
etrafında yükseltilen pişmiş toprak tuğla ve kerpiçle örülü baca tipi fırınlarda yapılmaktadır. 
Bu tip fırın kalıntıları veya atölye ve depolama alanları jeofizik haritalarında manyetik ano-
maliler (siyah renkte) olarak kendisini göstermektedir. Jeofizik taramalarında tespit edilen bu 
manyetik alanlar her zaman demirciliğe ait bir faaliyetin kesin kanıtları olmamakla birlikte, 
yüzeyde yoğun şekilde demir cürufları ile karşılaşılması, bu alanların atölye ya da ergitme fı-
rın alanları olarak kullanılmış olduğu kanısını güçlendirmektedir. Seleukeia Sidera kentinde 
önceki yıllarda Hisar Tepe’nin etrafında yapılmış olan jeofizik çalışmalar, bu tip anomalilerin 
çeşitli alanlarda yoğunlaştığını göstermektedir3. Bu alanların yüzey araştırmaları sonucunda 
elde edilen buluntu yoğunlukları jeofizik sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde belirlenen 
bazı alanlarda kazı çalışmaları yapılmasına karar verilmiştir. Bu amaçla Y23 plankaresinde 
kazı çalışmasına başlanmıştır. 

Y23 plan karesinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda ele geçirilen mimari ya-
pıda ve avlu olarak adlandırılan alanda demir objeler ele geçirilmiştir. Bunlarla birlikte aç-
manın hemen yakınında ele geçirilen iki adet cevher zenginleştirme taşı (Resim: 4-5) ile de-
mire su verme sırasında kullanıldığı içerisinde ele geçirilen demir katmanlarından anlaşılan 
osthotek parçası, mekânın işlevinin anlaşılmasında önem taşımaktadır. Demir ustasının avlu 
olarak kullanılan mekânda odun yakarak demir cevherini kavurma işlemini gerçekleştirdiği, 
elde ettiği demiri atölyesine buradan taşımış olduğu ve demire su verme işlemini de burada 
uyguladığı öne sürülebilir. 

Y23 alanında, kazı çalışmalarının yanı sıra, demir çekiç darbesi atıklarının olup olma-
dığını anlamak üzere toprağın mıknatıslanma durumunun tespit edilmesi için yapılan çalış-
malar da yürütülmüştür. Cevher zenginleştirme taşının olduğu alandan ele geçen bu atıklar 
toplam 30,198 gr ağırlığındadır (Resim: 6). Ana mekân içerisinde demir cüruf parçacıkları 
ağırlık oranı bakımından diğer örneklerden daha fazladır. Bu alanda yoğun miktarda, toplam 
85,160gr. ağırlığında demir cüruf parçacıkları ele geçirilmiştir. 

2 Hürmüzlü-Sönmez-Atav Köker, 2020, 143-144. 
3 Schenk, 2020, 156-157 Fig. 3. 
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2020 yılında sürdürülen kazı çalışmalarında elde edilen veriler neticesinde Seleukeia 
Sidera Antik Kenti’nin metalürjik faaliyetleri hakkında bazı öngörüler elde edilmiştir. Y23 
alanındaki kazılarda ele geçirilen cevher zenginleştirme taşları ile içerisinde demir katmanı 
bulunan ve işlenen demiri soğutmada kullanıldığı anlaşılan ikincil kullanım osthotek parçası 
ve yarı mamul ürünler, yoğun bir biçimde cevherin zenginleştirilmesi ve külçe haline geti-
rilmesini kapsayan metalürjik faaliyetlerin yapıldığını göstermektedir. Kentteki çalışmalar 
esnasında ele geçirilen cüruflar; dış görünüş, renk ve ağırlık özelliklerine göre analojik ve 
tipolojik olarak ayrıştırılmıştır. Cüruf tiplerinden seçilen örnekler üzerinde arkeometrik ana-
lizler (XRF, XRD ve ICP) devam etmektedir. 

Y23’te açığa çıkarılan atölye yapısının 3. evresinde ele geçirilen seramikler arasında yer 
alan parçalar M.S. 5-6. yüzyıllar arasına tarihlendirilmiştir4 (Resim: 7). Tabak formundaki 
parçaların ikisi 1B232 tipinde olup Sagalassos’ta bulunan benzerleri M.S. 6. yy.a tarihlendi-
rilmiştir5. 1B130 tipinde bir kâseye ait Sagalassos kırmızı astarlısı örneğinin Sagalassos’ta 
bulunan benzerleri 6. yüzyıla tarihlendirilmektedir6 ve atölyenin muhtemel tarihi hakkında 
fikir vermektedir. 

7 NUMARALI ŞARAP PRESİ

Seleukeia Sidera Antik Kenti’nde 2018 yılı çalışmalarında çok sayıda tarımsal üretim 
donanımının tespit edilmiş olması, antik kentin tarımsal üretim ekonomisi hakkında önemli 
ipuçları sunmaktadır. Hisar Tepe’nin eteklerinde anakayaya oyulmuş 25 şarap presine işaret 
eden arkeolojik buluntuların tespit edilmiş olması (Resim: 1: 4 ve 23), bu açıdan önem taşı-
maktadır. Söz konusu işlikler Kuzeybatı Nekropolis ile yakın ilişkilidir. Kuzeybatı Nekropo-
lis’in kuzey ve güneyinde bir sınır oluşturacak şekilde sonlanan bu üretim donanımları kentte 
üretim alanları ile nekropolis alanları için kesin bir ayrım olduğunu göstermektedir. Kentte 
şarap üretiminin yeri ve boyutlarının anlaşılması amacıyla, diğer şarap preslerinden farklı 
konumda yer alan ve daha iyi korunmuş olan Pres 7’de çalışmalar yürütülmüştür (Resim: 
8). Ezme teknesinin güneybatısında yer alan toplama çukurunun açığa çıkarılması ve yapısal 
özelliklerinin anlaşılması amacıyla temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Açık alanda ana kayaya oyulmuş çift ezme düzlemli, baskı kollu şarap presinin kuzeydo-
ğu yönünde yer alan Ezme Teknesi 1ve bunun güney batısında 90cm.x58cm. ölçülerinde ve 
en derin noktası 76cm. olan bir toplama çukuru bulunmaktadır (Resim: 9). Ezme Teknesi 1’in 
güney yönündeki kanal ile bağlantılı 28m.x15cm. ebadında ve 5cm. derinliğinde, preslenen 
üründen elde edilen sıvının akıtılması için kullanıldığı anlaşılan bir oyuntu tespit edilmiştir. 
Burası tekne üzerine, toplama fıçısının işlevini kaybetmesinden sonra açılmış olmalıdır. Pres 
7’nin güneyinde bir adet çan biçimli pres ağırlık taşı tespit edilmiştir. Pres ağırlık taşı 55cm. 

4 Sagalassos’tan ele geçirilen örnekler için ayrıca bkz. Poblome, 1999, 307, Fig. 37. 
5  Poblome, 1999, 307, Fig. 40. 
6  Poblome, 1999, 305, Fig. 22. 
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genişliğinde 56cm. yüksekliğinde ve 46cm. kalınlığındadır. Pres ağırlık taşının kalasa bağ-
lanması sırasında kullanılan halat deliği 12cm.x24cm. ölçüleri ile dikdörtgen formundadır 
(Resim: 9). Çan biçimli pres ağırlık taşı sonraki bir evrede Pres 7’nin güneyine inşa edilen 
yapının duvarında devşirme malzeme olarak kullanılmış ve in-situ  özelliğini kaybetmiş-
tir. Pres 7’nin güneybatısında yer alan Ezme Teknesi 2 ise Ezme Teknesi 1’e oranla daha 
yoğun tahribata uğramıştır. Bu alanda ana kaya üzerindeki renk farklılıklarından, anakaya 
yükseltisinin bulunduğu bölümün kırıldığı anlaşılmaktadır. Pres 7’nin Ezme Teknesi 2’ye 
ait olması gereken fulchrum deliği bu sebeple tespit edilememiştir. Çalışmalar sırasında ele 
geçirilen tarihlendirilebilir seramikler M.S. 4. -7. yüzyıl aralığına aittir7. 

Kentte tespit edilen 25 açık alanda ana kayaya oyulmuş preslerden şarap üretiminin kent-
te önemli bir ekonomik faaliyet olduğunu ortaya koymaktadır8. Bu preslerden birisi olan Pres 
7 kentte en iyi korunabilmiş örneklerden biridir. Ayrıca, kentte tespit edilebilen çift ezme 
düzlemli tek pres olması sebebi ile diğer örneklerden farklılaşmaktadır. 

JEOFİZİK ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI

Jeofizik ölçümler jeomanyetik ve jeoradar olmak üzere iki farklı yöntemle gerçekleşti-
rilmiştir. Bu çalışmaların amacı Seleukeia Sidera’nın planını dijital görüntüde tamamlamak 
ve antik kentin sınırlarını ve yayılım alanındaki yapıların mümkünse işlevsel özelliklerini 
kavramaktır9. Seleukeia Sidera’da jeomanyetik ölçümler 2019-2020 yıllarında, doğu ve gü-
neybatıdaki kısmi alanlar ile nekropolisin batısındaki alanlar da dahil olmak üzere kentin 
kuzeydoğusunda, 8,750 hektarlık bir alanda gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar neticesinde ken-
tin kurulduğu tepelik alanın güney yamacının konut alanı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
kentin tiyatrosunun doğusunda yürütülen çalışmalarda tiyatronun sahne binasının 1993 yılı 
kazılarında açığa çıkarılmış 1,80m. yarıçaplı 3 adet yarım daire nişten oluşan nymphaion 
binasının10 ön bölümünde de çalışmalar yürütülmüştür. Bu alanda nymphaionun su haznesi 
olabilecek bir duvar kalıntısı tespit edilmiştir (Resim: 10). 

ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR

Kentte Roma İmparatorluk Döneminde varlığı anlaşılan seramik üretiminin belirlenmesi 
amacıyla, arkeometrik analiz çalışmalarına devam edilmiştir11. Uygulanan yöntemler petrog-
rafik ince kesit analizi, XRF ve XRD’dir. Kentte gerçekleştirilen çalışmalarda ele geçirilen 
Roma İmparatorluk Dönemi kırmızı astarlı seramikleri arasında en yoğun grubu oluşturan 

7  Poblome 1999, 304, Fig. 18; 306, Fig. 29;Talloen-Poblome, 2019, 426. 
8  Mörel, 2020, 51-55. 
9 Tütünsatar-vd., 2020. 
10  Kaya 1999, 169. 
11 Arkeometrik analiz çalışmalarının gerçekleştirilmesi için sağladığı maddi destekten ötürü Türk Tarih Kuru-

mu’na teşekkürlerimizi sunarız. Analizler Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merke-
zi’nde (YEBİM) Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu ve yönetimindeki ekip tarafından gerçekleştirilmektedir. 
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Sagalassos kırmızı astarlılarının yanı sıra, bir grup seramiğin farklı form ve kil özelliklerine 
sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu seramikler üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda 
kil özelliklerinin Sagalassos ve çevre kentlerin üretimlerinden farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu 
grubun, mevcut verilere dayanarak Seleukeia Sidera’da ya da çevresindeki başka bir merkez-
de üretildiği anlaşılmaktadır12. Kırmızı astarlı seramiklerin yanı sıra, kaba kapların Seleukeia 
Sidera’da üretiminin yapıldığına dair veriler bulunmaktadır. Kentte farklı yıllarda gerçek-
leştirilen çalışmalarda bulunan hatalı üretim seramikler, kaba kapların kentteki üretiminin 
doğrudan kanıtıdır. Bu seramikler üzerine de çalışmalar devam etmektedir. 

TOPOGRAFİK HARİTA VE YAPILARIN BELGELENMESİ

Mimari kalıntılar, nekropolis ve diğer arkeolojik kalıntıların doğru bir şekilde harita-
lanması için fotogrametrik hava araştırması yapılmıştır. Bu amaçla yüksek kaliteli kamera 
sistemi (Sony A7R + Sonar T* 35mm. f 2.8) ile donatılmış bir drone kullanılmıştır. To-
pografik harita, 1100m.x1100m.lik bir alanı kapsamaktadır. Tarama sonucunda ileri yönde 
%80 ve yan yönde %60 örtüşen bir görüntü elde edilmiştir. Uçuş yüksekliği 30m.dir, bu 
mesafe piksel başına 4mm.lik bir çözünürlük sunmaktadır. Bu çok yüksek çözünürlüğün, 
çizimlerde ve daha fazla mimari yorum yapılmasında altlık olarak kullanılmak üzere yeterli 
olduğu görülmüştür (Resim: 11-12). Yapılan çalışma ile tüm alanı kapsayacak şekilde, 36 
megapiksel çözünürlükte 25.000›in üzerinde görüntü alınmıştır. Ayrıca, yapılan taramaların 
doğruluğunu sınamanın yanı sıra, fotogrametrik araştırmaya referans oluşturan bir yer kont-
rol noktası araştırması amacıyla Leica GNSS 1200 Sistemi ile UTM36N WGS84 koordi-
nat sistemi kullanılarak toplam 45 referans noktası belirlenmiştir. Veriler, AgisoftMetashape 
Professional 1.6.5 kullanılarak işlenmiştir. Ortaya çıkan sayısal yükseklik modeli (DEM) 
110.000x110.000 piksel boyutundadır ve piksel başına 1 cm çözünürlüğe sahiptir. 
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Resim 1: Seleukeia Sidera Antik Kenti 2019-2020 yılı. 

Resim 3: Kuzeybatı Nekropolü
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Resim 3: Kuzeybatı Nekropolis. 
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Resim 4: Cevher zenginleştirme taşı. 

Resim 5: Cevher zenginleştirme taşı. 

Resim 6: Y23 Açması demirci işliği. 
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Resim 7: Y23 Açması’nda açığa çıkarılan seramikler. 

Resim 8-9: 7 No.lu şarap presi. 
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Resim 10: Tiyatro sahne binası ve çeşme yapısı.  
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Resim 11: 2019 hava araştırmasına dayanarak hazırlanmış topografik harita. 

Resim 12: 2017 ve 2019 hava araştırmalarının karşılaştırılması. 
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ELBİSTAN KARAHÖYÜK KAZISI 2019-2020
Bora UYSAL*

Ali ÇİFÇİ

Elbistan Karahöyük 2019 yılı kazısı 22.07.2019 ile 19.09.2019 tarihleri1 arasında ve 2020 
yılı kazısı 13.07.2020 ile 27.08.2020 tarihleri2 arasında yapılmıştır. Çalışmalarımızın ger-
çekleştirilmesini sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkür ederiz. 
Yardımlarını esirgemeyen Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Elbistan Kaymakamı 
Özkan Demir, Karahüyük Mahallesi Muhtarı Halil Ünal, Kahramanmaraş İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş Müze Müdür vekili Safinaz Aktaş, İda-
ri ve Mali İşler Müdürü Muhammet Hanifi Kasapkara ve Bakanlık temsilcimiz Kahraman-
maraş Müzesi personeli Arkeolog Mehmet Güriçin’e de teşekkürlerimizi sunarız. 

Kazı tarihine geçmesi bakımından belirtmek isteriz ki, 2015-2019 yıllarında Kahraman-
maraş Müzesi başkanlığında yapılan Elbistan Karahöyük ve Hamzatepe kazıları, 01.06.2020 
tarih ve 2587 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile 2020 yılından itibaren Bora Uysal başkanlı-
ğında yapılmaya başlamıştır. 

Elbistan Karahöyük 2019 ve 2020 yılı kazı kazıları kuzey düzlüğünde yer alan açmalarda 
yürütülmüştür. 2019 yılı kazısı M10, N10 ve N9 açmalarında ve 2020 yılı kazısı N9 ve O9 
açmalarında gerçekleştirilmiştir (Resim: 1). Hamza Tepe’de ise mevcut açmalar ve çevrenin 
temizlenmesiyle yetinilmiş, yeni bir kazı yapılmamıştır. 

2015 yılında başladığımız Elbistan Karahöyük ikinci dönem kazıları, 2020 yılı itibarıyla 
altıncı yılını doldurmuştur. Kuzeybatı yamacı ve Kuzey düzlüğü olmak üzere birbirine yakın 
iki ayrı kesimde başladığımız kazılarda, daha iyi sonuçlar ortaya koyan Kuzey düzlüğü asıl 
kazı alanı haline gelmiş durumdadır. Bu kesimde yaptığımız kazılar höyüğün stratigrafisini 
belirlemeye yönelik olarak sürdürülmektedir. 2020 yılı sonuçlarıyla birlikte, Kuzey düzlü-
ğünde belirlediğimiz tabaka sayısı sekize ulaşmıştır (Resim: 2). 

*  Doç. Dr. Bora UYSAL, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 58140, Sivas/
TÜRKİYE. 

 Dr. Öğr. Ü. Ali ÇİFÇİ, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, 34722, İstanbul/TÜRKİYE. 
1  Elbistan Karahöyük 2019 yılı kazı ekibi; Kahramanmaraş Müze Müdür vekili Safinaz Aktaş, Doç. Dr. Bora Uy-

sal, Dr. Öğr. Ü. Ali Çifçi, Arkeolog Beyza Davdav, Emre Duman, Merve Karadana, Seda Sengir, Hülya Torun, 
Antropolog Sabrihan Çelik, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Mehmet Akar, Büşra 
Dumlupınar, İsmihannur Sevdi Kaya, Mücahit Enes Kaya, Aşkın Burak Kütük, Özlem Şahin ve Ahmet Mesut 
Torun’dan oluşmuştur. 

2  Elbistan Karahöyük 2020 yılı kazı ekibi; Doç. Dr. Bora Uysal, Dr. Öğr. Ü. Ali Çifçi, Arkeolog Merve Karadana, 
Mehmet Akar, İsmihannur Sevdi Kaya, Mücahit Enes Kaya, Ahmet Mesut Torun, Ülkü Türkoğlu, Sivas Cumhuriyet 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Büşra Dumlupınar, Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencileri Nilsu 
İlgin ve Cemil Burak Karabulut’tan oluşmuştur. 
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Herhangi bir kazı yapmadığımız, alanın güneyinde hemen yüzeyde bulunan ilk tabaka 
Helenistik-Roma devirlerine aittir. Söz konusu tabakanın duvar kalıntıları toprağın süpürül-
mesi halinde bile görülebilmektedir (Resim: 3). Şimdiye kadar numaralandırmadığımız bu 
tabakayı, ileride büyük bir karışıklığa yol açmamak için artık 1. tabaka olarak adlandırıyoruz. 
Bu nedenle önceki yayınlarımızda Kuzey düzlüğü tabakaları için verdiğimiz rakamların bir 
artırılarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Kuzey düzlüğündeki 2. tabaka Geç Demir Devri, 3. tabaka Orta Demir Devri ve 4. tabaka 
Erken Demir Devrini ortaya koymaktadır. 5. tabaka Geç Tunç Çağı 3, 6. tabaka Geç Tunç 
Çağı 2 ve 7. tabaka Geç Tunç Çağı 1 dönemlerini temsil etmektedir. 3. ve 4. tabakalar Geç 
Hitit Beylikler Dönemi, 5, 6 ve 7. tabakalar ise Hitit İmparatorluk Dönemi kültürleriyle iliş-
kilidir. 2018 yılı kazı raporunda, 5. tabakanın Hitit İmparatorluk Döneminin ikinci yarısını 
ve 6. tabakanın bu dönemin ilk yarısını ortaya koyduğu belirtilmiştir3. 2019 yılında Geç Tunç 
Çağı tabaka sayısının üçe çıkması nedeniyle, bu üç tabakayı Hitit İmparatorluk Döneminin 
sonları, ortaları ve başları şeklinde değerlendirmemiz gerekmektedir. Bununla birlikte, 8. 
tabakanın tarihlendirilmesi henüz kesinleşmediği için, ileride bir düzeltme daha yapmamız 
gerekebilir. 

2019 yılında M10 açmasında yapılan çalışmalarda, ilk olarak 2018 yılında açığa çıkarılan 
Erken Demir Devrine ait 4. tabaka kaldırılmıştır. Bundan sonra tespit edilen 5. tabaka Geç 
Tunç Çağı 3 Dönemine aittir (Resim: 4). İlk olarak 2016 yılında N11 açmasında belirledi-
ğimiz bu tabaka kuvvetli mimari özellikler gösterirken4, 2017 yılında N10 açmasında kazı-
lan uzantısının zayıf karakterde olduğu görülmüştür5. Bu tabakanın M10 açmasında bulunan 
kısmı da, taç temel üzerinde birkaç sırası korunmuş bir kerpiç duvar kalıntısından ibarettir. 

Kuzey düzlüğünde Geç Tunç Çağı 2 Dönemini temsil eden 6. tabaka, ilk kez N10 açma-
sında 2018 yılında yapılan çalışmalar sırasında saptanmıştır. Tabakadaki mimari, bozulmuş 
olmakla birlikte doğrultu veren bazı taş temeller ve döşeme kalıntıları şeklindedir6. 6. tabaka 
mimarisinin M10 açmasında 2019 yılında belirlenen uzantısı da zayıf karakterdedir (Resim: 5). 
Bazı taş temel kalıntıları, bir tandır ve dört çöp çukuru korunmuştur. Çöp çukurlarından birinin 
tabanı kireç sıvalıdır. 

N10 açmasında 2019 yılında yapılan kazılar 6. tabakanın kaldırılması şeklinde başla-
mıştır. Bundan sonra açığa çıkarılan 7. tabaka Geç Tunç Çağı 1 Dönemine aittir (Resim: 6). 
Tabakadaki mimari, kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan bazı taş döşeme ve duvar kalın-
tılarından oluşmaktadır. 7. tabakaya ait mimarinin devamı, ilk kez 2019 yılında kazılmaya 
başlayan N9 açmasının güney yarısında da belirlenmiştir. 

3  Uysal ve Çifçi 2019b, 412. 
4  Uysal 2017, 256, res. 10-11; Uysal ve Çifçi 2018, 572, res. 12-13. 
5  Uysal ve Çifçi 2019a, 398-399, res. 6. 
6  Uysal ve Çifçi 2019b, 412, res. 7. 



357

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

İsmen kuzey düzlüğü dememize rağmen, N9 ve O9 açmaları aslında düzlüğün bitip ya-
macın başladığı bir noktadadır. Henüz kazılmamış L9 ve M9 açmaları ile N9 açmasının ku-
zeyinde höyük yüzeyi tekrar yükselmektedir. Nispeten düz bir alanda yer alan bu üç açma, 
doğu-batı yönünde uzanan bir girintinin içinde kalmaktadır. Kazı alanının kuzeye doğru ge-
nişletilmesi halinde tekrar Demir Devri tabakalarıyla karşılaşılacaktır. Orta Tunç Çağı ta-
bakalarına ulaşabilmek için kazı alanının doğuya doğru genişletilmesi gerekmektedir. O9 
açması 2020 yılında bu nedenle kazılmaya başlamış ve yüzey toprağının bir kısmının kaldı-
rılması sağlamıştır. 

2020 yılında N9 açmasında yapılan kazılarda, ilk olarak N10 açmasında açığa çıkarılan 
Geç Tunç Çağı 1 Dönemine ait 7. tabaka mimarisinin devamı niteliğinde olan bazı kalıntılar 
belirlenmiştir (Resim: 7). Bu kalıntılar, açmanın doğu yarısında, ortada köşeler dik “U” şek-
linde yerleştirilmiş temel taşlarından ibarettir. 

7. tabakanın kaldırılmasından sonra devam eden çalışmalar sonucu, Elbistan Karahö-
yük’te şimdiye kadar kazılan en eski yerleşim olan 8. tabaka açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). 
Bu tabakada kuzeybatı-güneydoğu yönünde konumlanmış olan mimari bir taşkın katmanı-
nın üzerine inşa edilmiştir. Kazılan zemininin kuzeydoğu kesimi, bazı yerlerde gevşek, bazı 
yerlerde sıkı dokuda olan küçük çakıl taşlarıyla kaplıdır. Aynı doku güneybatı kesimde daha 
derine doğru devam etmektedir. Açmanın kuzeyinde boydan boya uzanan ince bir duvara ait 
küçük boy temel taşları bulunmaktadır. Bu duvarın üzerinde, alanın kuzeybatı köşesi yakın-
larında bir kapı açıklığı vardır. Kapı açıklığının iki kenarına birer söve taşı yerleştirilmiştir. 
Açmanın güneydoğusunda ise orta ve küçük boy taş temeller üzerine kerpiç olarak inşa edil-
miş dörtgen planlı bir odanın köşesi belirlenmiştir. Odanın üstünde, başka bir duvara ait taş 
temel uzantısı görülmektedir. 

N9 açması, höyüğün tahribat ve erozyona uğradığı bir kesimde yer almaktadır. 8. taba-
kanın bir bölümü yüzey toprağı düzeyinden itibaren kazılmıştır. Bu nedenle başta seramik 
olmak üzere ele geçirilen buluntularda karışmalar vardır. Tabakanın belirgin tarihlendirmesi 
bitişik açmaların kazılmasından sonra yapılabilecektir. 8. tabaka, ya Geç Tunç Çağı tabaka-
larının sayısını bir artıracak ya da Orta Tunç Çağının son tabakası olacaktır. 

Elbistan Karahöyük kazılarına başladığımız 2015 yılında, yerleşmenin uğradığı tahribatı 
belirlemek amacıyla yaptığımız incelemeler sonucu, höyüğün etrafının asfalt bir yol tarafın-
dan çevrelendiği ve özellikle kuzey kesiminin tamamen tıraşlanmış olduğunu belirtmiştik7. 
Karşılaşılan bu tahribat üzücü olmakla birlikte, höyük hakkında bazı veriler de ortaya koy-
maktadır. Tıraşlama nedeniyle dik bir hale gelmiş alanlarda, özellikle kuzeydoğu yönünde, 
üst kısımlarda taşkın katmanlarının olduğu ve: daha altta olasılıkla yangın geçirmiş bir taba-
kanın bulunduğu görülebilmektedir (Resim: 9). N9 açmasında 8. tabakanın kurulduğu zemin 
ile höyüğün kuzeydoğu kesiminde bulunan taşkın katmalarının üst seviyesi aynı düzlem-
dedir. İlerleyen yıllarda yapacağımız kazıların bu konuda ilginç sonuçlar ortaya koyacağını 
tahmin ediyoruz. 

7  Uysal 2017, 255; Uysal ve Çifçi 2017, 37. 
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Geç Tunç Çağı 1 Dönemini ortaya koyan 7. tabaka, 2019 yılında N10 açmasında kazılır-
ken, ele geçirilen buluntular arasında hiyeroglif yazılı birer damga ve düğme mühür ön plana 
çıkmıştır (Resim: 10). Yuvarlak ya da yumru başlı olarak adlandırılan tipteki steatit damga 
mührün üzerindeki işaretler sık kullanılması nedeniyle silikleşmiştir. Bordo renkli bir taş 
çeşidinden yapılmış düğme mühür yassı ve yuvarlak biçimlidir. Yüzlerinden birinde yer alan 
motiflerin ne olduğu anlaşılamamaktadır. Diğer yüzdeki üç işaretten oluşan yazı ise belirgin-
dir. Bu tür hiyeroglif yazılı mühürler 1947 yılı kazısından da tanınmaktadır8. 

Geç Tunç Çağı 2 Dönemini temsil eden 6. tabaka, 2018 yılında N10 açmasında kazılır-
ken, çok sayıda çıkmaya başlayan portakalımsı kırmızı renkte parlak perdahlı seramik par-
çaları dikkatimizi çekmiş ve üç farklı seviyeye ait kasalardan alınarak bir araya getirilmiştir. 
Söz konusu seramik parçaları, Geç Tunç Çağı’nda Doğu Akdeniz Bölgesi’nde yoğun bir şe-
kilde görülen kırmızı parlak çark yapımı seramik (Red Lustrous Wheel-made Ware)9 grubuna 
aittir. Başlangıçta ne olduğu anlaşılamayan parçalar, uzun süre çalışılarak 2019 yılında bir-
leştirilmiştir. Restorasyon tamamlandığında, 78cm. yüksekliğinde olan bir mil şişesi (Spindle 
Bottle) ortaya çıkmıştır (Resim: 11). Kırmızı parlak çark yapımı seramiğin Hitit yerleşme-
lerinde yaygın denebilecek şekilde ele geçmesine karşılık, bulunan kap tipleri arasında mil 
şişeleri’nin sayısı fazla değildir10. 

Bilindiği gibi, kabartma bezemeli kapların Hitit seramiği içinde özel bir yeri vardır. 2019 
yılında, Geç Tunç Çağı 3 Dönemine tarihlenen 5. tabakanın kaldırılmasından sonra, 5 ile 6. 
tabakalar arasında kalan bir seviyede kabartma baskı bezemeli bir Hitit seramiği parçası ele 
geçirilmiştir (Resim: 12). Bezeme, seramik hamurunun ince bir şekilde açılması, dikdörtgen 
şeklindeki negatif bir kalıbın bunun üzerine basılması ve elde edilen baskının kabın üzerine 
aplike edilmesi yoluyla yapılmıştır. Bu bezeme, büyük boyda olması gereken kabın üzerinde 
sıra oluşturacak şekilde birden fazla sayıda eklenmiş olmalıdır. Baskının hamur renginde 
bırakılmış olmasına karşılık, kap yüzeyi kırmızı renkte astarlıdır. Bezeme, ikili satranç sırası 
şeklindeki bir zemin üzerinde duran, ince vücut hatlarına sahip üç hayvan figüründen oluş-
maktadır. Solda sola doğru yürüyen başını arkaya çevirmiş bir aslan ve ortada yine sola doğru 
yürüyen başını arkaya doğru çevirmiş bir ceylan vardır. Bunların sağında yer alan, sağa doğ-
ru yürüdüğü anlaşılan aslanın sadece kuyruğu ve arka ayakları korunmuştur. 

Kabartma baskı bezemeli bu parça güzel bir örnek olmakla birlikte, Hitit seramiğinin bu 
grubu içinde, el yapımı kabartma figürlü örnekler genellikle bir kompozisyona ait olmaları 
bakımından daha önemlidir. Elbistan Karahöyük 1947 yılı kazısında bulunan iki parça bu 
türdedir11. Benzer şekilde yapılmış birer seramik parçası, 2019 yılında N9 açmasında ve 2020 
yılında da O9 açmasında yüzey dolgu toprağın kazılması sırasında ele geçmiştir. Her iki par-
ça da olasılıkla Orta Tunç Çağına, Eski Hitit Dönemine ait olmalıdır. 

8  Özgüç ve Özgüç 1949, 42. 
9  Eriksson 1991; 1993; Knappett et al. 2005; Hein 2007; Steele 2008; Kozal ve Kibaroğlu 2017. 
10  Mielke 2007, 155-165; Schoop 2011, 254. 
11  Özgüç ve Özgüç 1949, 38-40, lev. 47/1-2; Özgüç 1957, 70-71, şek. 3; Boehmer 1983, 42, şek. 12, 32. 
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N9 açmasında bulunan parçanın üzerine sağa doğru ilerleyen bir erkek figürü aplike edil-
miştir (Resim: 13). Parçanın yüzeyi kırmızımsı kahverengi tonda astarlıdır. Ayrı renk tonu 
figürün başında da kullanılmıştır. Üzerinde bulunan uzun elbise ise açık krem renktedir. Ba-
şın üst kısmı, belden aşağıda kalan bölüm ve yukarıya kaldırılmış sol kolun ucu kırıktır. Bu 
kolun duruşu saygı jestiyle ilişkilendirilebilir. Sağ kol göğse doğru bükülmüştür. Sağ el silah 
ya da asa olması gereken bir nesnenin kabzasını tutmaktadır. 

O9 açmasından ele geçen parçanın üzerine de sağa doğru ilerleyen iki figür aplike edilmiştir 
(Resim: 14). Parçanın yüzeyi kırmızımsı renkte astarlıdır. Figürlerin üzerindeki uzun elbiseler 
ise açık krem renktedir. Öndeki erkek figürün kafasının arkası, gövdesinin küçük bir parçası ve 
sağ kolu korunmuştur. Cinsiyeti anlaşılamayan arkadaki figürün ise gövdesinin büyük bir bölü-
mü ve sol kolu korunmuştur. Öndeki figürün kolu kavisli bir biçimde arkaya uzatılmıştır. Eliyle 
arkadaki figürün bileğini tutmaktadır. Parmakları dikey çizilerle gösterilmiştir. İkinci figürün 
eli belirsizdir. Figürlerdeki kollarının duruşu, İnandıktepe vazosunun ikinci frizinde bulunan 
dörtlü grubunun başındaki ilk iki figürün pozisyonuna benzemektedir12. 

Son olarak, Elbistan’da bir müze kurulması yönünde bir süreden beri devam eden çalış-
maların tamamlandığını da belirtmek istiyoruz. Elbistan Şehir Müzesi 19.06.2021 tarihinde 
ziyarete açılmıştır. Hem 1947 yılı kazısından, hem de yapılan yeni çalışmalardan ele ge-
çen arkeolojik buluntular Elbistan’a getirilmiştir. Müzenin dört salonu arkeolojik içeriklidir. 
Bunlardan birinde Elbistan Karahöyük ve birinde Hamza Tepe buluntuları sergilenmektedir. 
Kazı ekibi olarak, başta Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, müzenin açılmasına katkı sağla-
yan herkese teşekkür ederiz. 
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Resim 1: Elbistan Karahöyük 2020 topografik plan. 
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Resim 2: Elbistan Karahöyük 2020, kuzey düzlüğü tabakalar. 

Resim 3: Elbistan Karahöyük kuzey düzlüğü 1. tabaka, Helenistik-Roma devirleri. 
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Resim 4: Elbistan Karahöyük M10 Açması 2019, 5. tabaka, Geç Tunç Çağı 3. 

Resim 5: Elbistan Karahöyük M10 Açması 2019, 6. tabaka, Geç Tunç Çağı 2. 

Resim 6: Elbistan Karahöyük N10 Açması 2019, 7. tabaka, Geç Tunç Çağı 1. 
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Resim 7: Elbistan Karahöyük N9 Açması 2020, 7. tabaka, Geç Tunç Çağı 1. 

Resim 8: Elbistan Karahöyük N9 Açması 2020, 8. tabaka. 

Resim 9: Elbistan Karahöyük kuzeydoğu kesimi taşkın katmanları ve yangın (?) geçirmiş tabaka. 
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Resim 10: N10 Açması 7. tabaka, damga ve düğme mühür, Geç Tunç Çağı 1. 

Resim 11: N10 Açması 6. tabaka, kırmızı parlak çark yapımı seramik grubuna ait mil şişesi (Red Lustrous Whe-
el-made Ware - Spindle Bottle), Geç Tunç Çağı 2. 

Resim 12: M10 Açması 5-6. tabakalar arası, kabartma baskı bezemeli Hitit seramiği, Geç Tunç Çağı 3-2. 
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Resim 13: N9 Açması yüzey dolgu toprağı, kabartma bezemeli Hitit seramiği. 

Resim 14: O9 Açması yüzey dolgu toprağı, kabartma bezemeli Hitit seramiği. 
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KOMANA ARKEOLOJİK ARAŞTIRMA PROJESİ 2020 YILI KAZI 
ÇALIŞMALARI

D. Burcu ERCİYAS*

Aslıhan ÇİVİLİDAĞ

2004 yılında başlayan yüzey araştırmalarını takiben, 2009 yılından günümüze kazı çalış-
malarının devam ettiği Komana, Tokat ilinin 9km. kuzeydoğusunda, Yeşilırmak (İris) Nehri 
yakınlarında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 8km. çapında Hamamtepe olarak adlandırılan 
alanda kentin kalıntılarına rastlanmakta ve çalışmalar büyük ölçüde bu tepe üzerinde gerçek-
leştirilmektedir. 

Prof. Dr. D. Burcu Erciyas’ın başkanlığında, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Acara Eser’in baş-
kan yardımcılığında yürütülen 2020 yılı kazı çalışmalarında; Özgen Sütcü (yüksek lisans 
öğrencisi), Aslıhan Çivilidağ (arkeolog), Onuralp Uluçay (yüksek lisans öğrencisi), Eray Ün-
sal (arkeolog), Ayşe Batman (arkeolog, doktora öğrencisi), Ezgi Sevimli (arkeolog, doktora 
öğrencisi), Yağmur Aşçı (şehir ve bölge plancısı), Özge Nur Yıldırım (konservatör), Hayriye 
Bilici (sanat tarihçi) ve Murat Erciyas görev almıştır. Çalışmalara Amasya Müzesi Arkeoloğu 
Alper Atmaca Bakanlık Temsilcisi olarak katılmıştır. 

2020 yılında Komana Arkeolojik Araştırma Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışma-
lar şu şekildedir;

2020 Yılı Kazı Çalışmaları

Küçük Buluntular ve Seramik Çalışmaları

Çevresel Arkeoloji Çalışmaları

Antropoloji Çalışmaları

Konservasyon Çalışmaları

1. 2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Komana 2020 yılı kazı çalışmaları, Covid-19 salgını nedeniyle küçük bir ekip tarafından 
20.07.2020- 21.08.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yalnızca surlu yerleşimin mer-
kezi olan HTP01 alanında yer alan, birbirine yakın konumlu beş farklı açmada çalışmalar 
yürütülmüştür. Bu çalışmalar sayesinde geçmiş dönem çalışma alanları ile birlikte değerlen-
dirildiğinde merkez alanı geniş bir çerçeveden inceleme fırsatı yakalanmıştır. 

* Prof. Dr. D. Burcu ERCİYAS, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama 
Bölümü, Dumlupınar Bulvarı No. 1 Çankaya- Ankara/ TÜRKİYE, berciyas@metu.edu.tr

 Aslıhan ÇİVİLİDAĞ, İstanbul Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü, yüksek lisans öğrencisi, İstanbul/TÜR-
KİYE aslicivilidag@gmail.com
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HTP01 Alanı

2009 yılından itibaren çalışmaların gerçekleştirildiği HTP01 alanı, Hamamtepe’nin kro-
nolojisini tam anlamıyla verebilen alan olması sebebiyle önem teşkil etmektedir (Resim: 1). 
Höyüğün kronolojisi özetle şu şekildedir1:

Osmanlı Evresi (Kırsal Yerleşim): 17-18. yüzyıl

Danişmend/ Selçuklu Evresi (Güçlendirilmiş Kırsal Yerleşim- Atölye): 12-14. yüzyıl

Orta Bizans Evresi (Kiliseler- Nekropol): 11-12. yüzyıl

Erken Bizans Evresi (Kırsal Yerleşim): 7-8. yüzyıl

Roma Evresi: 2-3. yüzyıl

Geç Demir Çağ- Hellenistik Evre: M.Ö. 4-2. yüzyıl

Geç Kalkolitik- Erken Tunç Evresi: M.Ö. 3000-2700

2020 yılı çalışmaları bu kronoloji çerçevesinde incelendiğinde derinleşilen açmaların 
genelinde, neredeyse tüm evrelerin yer aldığı bir profil gözlemlenmektedir. Orta Bizans Dö-
nemine tarihlendirilen Kilise B yapısının altından gelen harçlı evrenin kuzeyde ve doğuda 
devamını görebilmenin yanı sıra, derinleşilmesini takiben ileriki yıllarda Hellenistik Dönem 
yapısını da detaylı olarak anlamlandırabilmek adına çalışmalara başlanmıştır. Kuzey ve ku-
zey-batı ortak alanında ise mevcut Kilise B yapısının henüz gün yüzüne çıkarılmamış olan 
kuzey nefini açığa çıkararak Kilise B yapısının tam planını gözlemleyebilmek amaçlanmıştır. 

HTP01 (Kuzey- Doğu)

2018 yılından itibaren açma derinliklerinin artması sonucu ulaşılan Geç Demir Çağı-Hel-
lenistik Dönem buluntuları (boyalı seramikler, Girit sikkesi, bronz fibula) ve bu buluntuları 
destekler nitelikte olan tepe mimarisinin yönü dışında güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu iri 
taşlı, yer yer kırmızı renkte taşların da yer aldığı yapı kalıntılarının bulunduğu alanlarda 2020 
yılında kısa süreli de olsa çalışmalar yürütülmüştür. Bu yapı kalıntılarında kullanılan taşlara 
kilise mimarisinde de rastlanılması, daha erken dönem malzemelerinin sonraki yüzyıllarda 
da tepe üzerinde değerlendirildiğini düşündürmektedir. Kazı çalışmaları sırasında bahsedilen 
erken dönem yapıları ile aynı doğrultulu ancak daha düzgün ve ufak taşların yer aldığı bir 
yapı ile karşılaşılmıştır (Resim: 2). Hellenistik Dönem izlerini taşıyan bu yapının bulunduğu 
tabakada derinleşildikçe, Geç Kalkolitik Dönem seramiklerine de rastlanmıştır. Dolayısıyla 
yeni bulgular ışığında, alanın en erken evresi olan Geç Kalkolitik- Erken Tunç Evresi 2020 
yılı itibari ile tepe kronolojisine kazandırılmıştır. Alanın dar olması sebebi ile bu alanda ça-
lışmalar sonlandırılırken sonraki yıllarda devamlılığını gözlemleyebilmek adına kuzeyinde 
yeni bir açmada çalışmalara başlanmıştır. 

1  Kronoloji ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Erciyas 2019; Erciyas, Batman ve Çivilidağ (yayın aşamasında). 
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Daha önce 10m.x10m. olarak oluşturulan, ancak bugüne kadar yalnızca yarısında çalışıl-
mış olan alanın, kalan yarısı da 2020 yılı itibariyle kazılmaya başlanmıştır. Kazılan alanın en 
doğusunda kalan bu alanda, kaçak kazı çukurlarının da olması nedeniyle karışık bir materyal 
profiline rastlanırken, devam eden çalışmalar sonucunda tepe kronolojisinin doğal akışına 
uygun olarak Osmanlı ve Selçuklu Evresi ile karşılaşılmıştır. Derinleşme sonucunda rastla-
nan kesik kırık taşların ve deniz kabuklarının yer aldığı tabakada ise bir adet skarabe mühür 
bulunmuştur (Resim: 3). Mühür üzerinde III. Thutmosis’in (M.Ö. 1479-1429) ön ismi Menk-
heperre olup bu isim mühürlerde Mısır Geç Döneme (M.Ö. 664 - 525) kadar kullanılmıştır 
(Jaeger 1982, Peck 1987). Komana’daki örneğin bulunduğu tabaka sebebiyle Geç Döneme 
tarihlenmesi daha uygundur. Bu buluntu Komana’nın ticari ilişkilerini anlamlandırma yolun-
da önemli bir bulgu niteliği taşımaktadır. 

HTP01 (Kuzey)

HTP01 alanının kuzeyinde 2020 yılında iki yeni açmada çalışmalar gerçekleştirilmiştir . 
Her iki açmada da kaçak kazı çukurlarının da bulunması sebebiyle öncelikli olarak karışık bir 
buluntu profili gözlemlenirken, tepe sistematiğine uygun olarak seviye indikçe karışık bulun-
tuların yerini Osmanlı konut evresi almıştır. Birbirini takip eden doğu-batı ve kuzey-güney 
doğrultulu duvarlar önceki yıllar da baz alınarak incelendiğinde, yerleşimlerin düzeninin ge-
niş bir çerçevede görülmesi mümkün olmuştur. Duvarların belgelenip kaldırılmasının ardın-
dan Danişmend/Selçuklu işlikleri ile karşılaşılmıştır. Her iki açmada da 2020 yılı için ortak 
amaç öncelikle kiliselerin yer aldığı Orta Bizans Evresinin altından gelen Erken Bizans harçlı 
yapılarının merkez alanda devamlılığını görebilmek olmuş, ancak pandemi sebebiyle kazı 
çalışmalarının kısa süreli olması bu amacın sonraki yıla devredilmesine neden olmuştur. Yeni 
açmalardan batıda yer alan açmada mezarlara rastlanırken doğu tarafında henüz bir mezar ile 
karşılaşılmamıştır (Resim: 4). Bulunan mezarlara yakın konumda, açmanın güney sınırında 
Kilise B yapısının kuzey nefi açığa çıkarılırken, oldukça zayıf kalan temellerin ancak bir 
seviye korunageldikleri görülmüştür. 

HTP01 (Kuzey-Batı)

2018 yılından itibaren çalışmaların gerçekleştirildiği kuzey-batı alanında 2020 yılında da 
kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Kuzey açmalarında olduğu gibi, bu açmada da Hamam-
tepe’de yer alan erken dönem harçlı duvarların devamını görebilmek ve Kilise B yapısının 
kuzey nefinin ortaya çıkarılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Kazı çalışmaları sırasında in-si-
tu  halde ancak devşirme olarak kullanılmış beş adet mimari taş ile karşılaşılmıştır (Resim: 
5). Bu taşların üretim faaliyetlerinde tezgâh olarak kullanılmış olabileceği düşünülmektedir. 
Taşlara yakın konumlarda sıklıkla metal buluntulara rastlanırken, taşların doğusunda güneye 
ilerleyen 30cm. genişliğinde bir su kanalı ile karşılaşılmıştır. Bu kanalın iki yanı şekilsiz taş-
lar ile desteklenmiş, korunabildiği kadarıyla üzeri gri yassı taşlarla örtülmüştür. Dolayısıyla 
kanal yapısının tamamı …. cm’ye ulaşmaktadır. 2021 yılı kazı çalışmaları bu kanalın işlevini 
ve bulunduğu bağlamla olan ilişkisini anlamak için önemli olacaktır. 
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2. KÜÇÜK BULUNTULAR VE SERAMİK ÇALIŞMALARI

Metal buluntuların yoğun olduğu Komana’da bu eserlerin belgelendirilmesi ve ön değer-
lendirmesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi ve Komana Arkeolojik Araştırma 
Projesi Kazı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Meryem Acara Eser tarafından gerçekleştirilmiştir. 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi doktora programı öğrencilerinden Ezgi Sevimli, Komana’da 
Selçuklu Dönemi gündelik yaşamına dair izleri incelediği doktora tezinde kullanmak üzere 
Selçuklu evresine tarihlendirilen tüm küçük buluntuları inceleyip belgelendirerek çalışmala-
ra katkıda bulunmuştur. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi doktora programı öğrencilerinden Ayşe Batman ise, Hel-
lenistik Döneme tarihlendirilen tüm tabakaların seramiklerini incelemiş ve gerekli ayrıştır-
maları yaparak doktora tezi ve Komana Arkeolojik Araştırma Projesi için veri toplamıştır 
(Resim: 6). Seramikler çizilerek fotoğraflanmıştır. 

Bu çalışmaların sonuçları yayınlar ve tezler yolu ile bilim dünyası ile paylaşılacaktır. 

3. ÇEVRESEL ARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

2020 yılında 8 adet toprak örneği alınmıştır. Bu örnekler, flotation (suda yüzdürme) tekni-
ği kullanılarak kaba ve ince toprak olarak ayrıştırılmıştır. Toprak örneklerinden ince olanları 
Hellenistik Dönem kemikleri ile birlikte incelenmek üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne 
Tokat Müzesi izni ile taşınmıştır. Çevresel arkeoloji laboratuvar çalışmaları, Orta Doğu Tek-
nik Üniversitesi’nde Yerleşim Arkeolojisi Çevresel Arkeoloji Araştırma Birimi’nde, öğretim 
üyesi Doç Dr. Evangelia Pişkin önderliğinde yürütülmektedir. 

4. ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALAR

2020 yılı mezarlık evresinde G128-G133 numarası verilen 6 adet mezar ortaya çıkarıl-
mıştır. Mezarlardan gelen iskeletler uygun şekilde hazırlanarak Hacettepe Üniversitesi öğ-
retim üyesi Prof. Yılmaz Selim Erdal tarafından incelenmek üzere Tokat Müzesi izni ile 
Ankara’ya getirilmiştir. 

5. KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

2020 yılı konservasyon çalışmaları bronz buluntular ağırlıkta olmak üzere, cam, kemik ve 
gümüş eserler üzerinde Özge Nur Yıldırım tarafından gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar 
sonucunda özellikle mekanik işlemler ile temizlenebilen bronz eserler, tarihleme konusunda 
önemli bilgiler sunmuştur. Cam ve kemik eserler yalnızca temizlenirken, parçalı halde bulu-
nan seramik eserler ise temizlenerek birleştirilmiştir. 
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GÖKÇEADA UĞURLU-ZEYTİNLİK 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI: ÇANAK 
ÇÖMLEKSİZ NEOLİTİK DÖNEM TABAKALARI

                                                       Burçin ERDOĞU*

Nejat YÜCEL

Çanakkale İli, Gökçeada İlçesi, Uğurlu Köyü’nün 1km. kuzeyinde yer alan Uğurlu-Zey-
tinlik yerleşmesinde 2019 yılı kazı çalışmaları Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığında ve Doç. 
Dr. Çiğdem Atakuman (ODTÜ) ile Nejat Yücel’in başkan yardımcılıklarında yürütülmüş, 
bakanlık temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesinden Sedrettin Öğünç görev almıştır. 2020 
yılında ise COVID-19 nedeni ile sadece laboratuvar çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Gerçek-
leştirilen çalışmalar Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Akdeniz Üniversitesi 
ve ODTÜ Araştırma Fonlarının sağladığı destekle yürütülmüştür. Bu yazıda sadece Uğur-
lu-Zeytinlik yerleşmesinin Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem tabakalarına değinilecektir. 

Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde en erken VI. kültür katı M.Ö. 6800-6600 yılları arasındaki 
Çanak Çömleksiz Neolitik Çağa tarihlenmektedir ve Girit Adasındaki Knossos yerleşmesi ile 
birlikte Ege adalarında bu dönemi veren tek yerleşim yeridir. VI. Kültür katı sadece 35 metreka-
relik bir alanda kazılabilmiştir ve 1m.lik dolguya sahip 7 tabakadan oluşmaktadır. 1. Tabakada 
gri renkli sıkıştırılmış toprak tabandan oluşan yaklaşık 1,5m. çapında bir yapı ve ortasında 
yaklaşık 50cm. çapında, çevresi beyaz kireç ile sıvanmış bir ocak bulunmuştur. Bu tabakada 
hayvan kemikleri, deniz kabukları ve yontmataş aletler yoğun şekilde bulunduğu halde, çanak 
çömleğe rastlanmamıştır. 1. tabakanın küçük buluntuları topluluğu; 4 adet, çapları 2cm. den 
0.5cm. arasında değişen yassı taş boncuklar, 1 adet kemikten büyük bir bız ve 1 adet kemik spa-
tuladan oluşmaktadır. Taş boncukların hammaddeleri ada dışı olan nefrit ve agattandır (Resim: 
1). 2. Tabaka’da 80cm.x60cm.lik bir alana yayılan kalın, beyaz renkli kireç bir taban üzerinde 
30cm. çapında bir ocak ortaya çıkartılmıştır. Kireç tabanın doğusunda külle kaplanmış alanlar, 
kuzeyinde ise taşlar ile desteklenmiş 10cm. uzunluğunda kare şeklinde direk deliği bulunmak-
tadır. Ayrıca taban üzerinde bırakılmış iki adet hayvan kafatası ile biri büyük bir sığıra ait olmak 
üzere üç adet boynuz bulunmuştur (Erdoğu 2017). Muhtemel bir yapının içerisinde olan bu 
yaşam düzlemine ait duvar kalıntılarına ulaşılamamıştır. 5 adet çapları 2cm. ile 0.8cm. arasında 
değişen yassı taş boncuk ile 1 adet 1cm. çapında deniz kabuğundan yapılmış boncuk, 2 adet 
kemikten yapılmış mablak ve 1 adet kemik bız 2. tabaka buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. 

2. tabakanın hemen altında beyaz renkli kireç ir taban ortaya çıkarılmış, kireç tabanın 
hem doğu hem de batı tarafında yoğun sayıda yontmataş ve hayvan kemikleri bulunmuştur. 
Üretimi ustalık gerektiren, baskı tekniği ile yapılmış büyük boyutlu dilgiler ile bu dilgilerin 
yapımı sırasında ortaya çıkan atık malzemenin yoğun oranda bir arada bulunması, bu alanın 

*  Prof. Dr. Burçin ERDOĞU, Akdeniz Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı. Antalya/TÜRKİYE. 
 Nejat YÜCEL (MA). İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi, İstanbul/TÜRKİYE. 
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çakmaktaşı alet yapım işliği olarak kullanıldığını düşündürtmektedir. Ayrıca iki adet çakmak-
taşından mermi biçimli çekirdek de bulunmuştur. Tabaka 2 ‘de yontmataş buluntu topluluk-
ları ile birlikte, büyük ve küçük boyutlu sığır, keçi ve koyuna ile yaban domuzuna ait çok 
sayıda hayvan kemiği ortaya çıkarılmıştır. Hayvan kemiği sayısındaki bu büyük artış kemik 
aletlerin sayısına da yansımış, Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem boyunca bulanan en yoğun 
kemik alet topluluğu bu tabakada saptanmıştır. 6 Adet bız, 3 adet mablak, 5 adet spatula ve 
2 adet işlenmiş boynuz bulunmuştur. Diğer önemli buluntu topluluğunu boncuklar oluştur-
maktadır. Çapları 2.5cm. den 0.4cm. ye kadar değişen 4 adet yassı taş boncuk ile 1 adet adet 
0.5cm. çapında deniz kabuğundan yapılmış yassı bir boncuk bulunmuştur. 

4. Tabaka da toprağa yarı gömülü, oval planlı, 290cm.x150cm. boyutlarında bir yapı ortaya 
çıkarılmıştır (Resim: 2). Bina 13 adı verilen yapının batı tarafında, yığma çamurdan yapılmış 
bir duvar izine rastlansa da binanın diğer taraflarında herhangi bir duvar izine rastlanmamıştır. 
Bina 13’ün yarısı, V. Kültür Katı’nda bulunan muhtemelen ritüel amaçlı kullanılmış özel bina-
nın altında kaldığı için kazılamamıştır. Hafif çukur tabanlı Bina 13’ün doğu ve batı bölümleri 
beyaz kireç tabanlara sahiptir. Binanın orta bölümünde yer yer kireç taban kalıntıları görülmüş-
tür. Binanın içinde iki adet bir birine paralel şekilde yerleştirilmiş direk deliği bulunmaktadır. 
Bu direk deliklerinden birinde, üzeri kırmızı boyalı sıva izi bulunmuştur. Çanak Çömleksiz Ne-
olitik Dönem tabakaların neredeyse hepsinde kırmızı boyalı ince sıva parçaları bulunmuş ama 
bunların herhangi bir mimari öğe ile ilişkisi anlaşılamamıştır. Binanın ortasında küçük boyutlu 
bir ocak yer alır. Bina 13 içinde 5 adet deniz kabuğundan yapılmış boncuk, 3 adet çakmaktaşı 
mermi biçimli çekirdek, 1 adet kemikten yapılmış bız, 1 tanesi mermerden, diğeri nefritten 
yapılmış ve iki adet işlenmiş taş bulunmuştur. Bu dönemde yerleşim muhtemelen irili ufaklı 
taşların üst üste yığılmasından oluşan bir savunma sistemi ile çevrili olduğu anlaşılmaktadır. 

Bina 13’ün güney tarafları açılmaya başlandığında yapıyı çevreleyen oldukça yoğun 
hayvan kemiği topluluğu görülmüştür. İçlerinde 5 tane oldukça büyük sığırlara ait boynuz 
ile 7 tane daha ufak boyutlu hayvana ait boynuzlar, oldukça büyük boyutlu yaban domuz-
larına ait kemikler ile irili ufaklı küçük ve büyük baş hayvanlara ait onlarca kemik binayı 
çevreler şekilde atılı olarak bulunmuştur. İki boynuzun binanın tabanı üzerinde bulunması 
bu kemiklerin binanın kullanım amacını yitirdiği sırada ya da hemen sonra bırakıldıkları-
nı göstermektedir. Hayvan kemiklerinin hemen yanında 1.5m. çapında oldukça büyük bir 
ocak yer almaktadır. Bu alanda bulunan yoğun hayvan kemiklerinin, binanın kapatma ritüeli 
için yapılan şölenden arta kalan kemikler olduğunu düşündürse de ileride hayvan kemikleri 
üzerinde yapılacak detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. Hayvan kemiklerinin olduğu alan içeri-
sinde 2 adet ucu kırılmış tarak biçiminde yapılmış kemik alet, 4 adet mablak, 2 adet spatula, 
2 adet bızla birlikte çapları 2.5cm. ile 0.8cm. arasında değişen 2 adet taştan yapılmış yassı 
boncuk ile 2 adet deniz kabuğundan yapılmış yassı boncuk, 7 adet işenmiş deniz kabuğu, 1 
adet mermi biçimli çakmaktaşı çekirdek bulunmuştur. 

Tabaka 5’in büyük ocağının ve kemik yığınlarının altına inildiğinde yaklaşık 4 metre ka-
relik bir alanda parça halinde beyaz kireç tabanlar, yanık alanlar, kırmızı renkte yanmış ker-
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piç/çamurdan mimari öğelere ait molozlar ve kırmızı boyalı kireç sıva parçaları bulunmuştur. 
Sınırları tam olarak belli olmayan ve büyük bir kısmı kazılmayan alanda kalmış bir yapıya 
ait olduğu anlaşılmaktadır. İki evreli olduğunu düşündüğümüz bu yapının alt evresinde gene 
parça halinde tabanlar ve kırmızı renkte yanmış kerpiç/çamur molozlara rastlanmıştır. Alt 
evrede ayrıca taban üzerinde ve yapının hemen dış çevresinde yığılmış halde büyük boyutlu 
sığır ve yaban domuzu kemikleri bulunmuştur. Bu tabakada yapı ile bağlantılı 4 adet mermi 
biçimli dilgi çekirdeği, 5 adet taştan yapılmış yassı boncuk, 4 adet bız, 2 adet mablak, 2 adet 
spatula, 4 adet işlenmiş deniz kabuğu, 1 adet işlenmiş boynuz ile bir adet işlenmiş domuz 
dişi bulunmuştur (Resim: 3). Yerleşimin kazılan en erken tabakası olan Çanak Çömleksiz 
Neolitiğin 7. tabakasında yanmış kırmızı renkli kilden yapı öğeleri ile beyaz kireç taban 
parçaları ve yoğun şekilde yanmış alanlardan oluşan bir yaşam düzlemi saptanmıştır. Bu 
tabakada 1 adet 3cm. çapında henüz yapım aşamasında olan yassı taş boncuk, 2 adet kemik 
bız, 1 adet işlenmiş kemik, 2 adet işlenmiş deniz kabuğu bulunmuştur. 7. Tabakanın hemen 
altında küçük dere taşları ve sarımsı bir topraktan oluşan ana kayaya ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak ilk yerleşimcilerin Pilon Deresi kıyısına yerleşen, ahşap ve sazlardan yapıl-
mış kulübe tarzı yapılarda yaşayan, tarım ve hayvancılıkla geçinen küçük bir topluluk olduğu 
anlaşılmaktadır. VI kültür katının hayvan kemikleri Levent Atıcı tarafından çalışılmaktadır. 
Ön sonuçlar koyun, keçi, sığır ve domuzdan oluşan dörtlü evcilleştirmeyi göstermektedir. 
Avcılığının da beslenmede önemli bir yer tuttuğu yaban domuzlarının yanı sıra Alageyik, 
tavşan, büyük ve küçük boyutlu kuşların da avlanan hayvanlar arasında olduğu anlaşılmakta-
dır. VI Kültür katının botanik örnekleri Müge Ergun tarafından çalışılmaktadır. Ön sonuçlar 
Emmer ve Einkorn Buğdayı’nın yanı sıra arpa ve mercimeğin varlığını da göstermiştir. 
Yontmataş endüstrisi %98 oranında çakmaktaşından oluşmaktadır. Yerleşmeye en yakın çak-
maktaşı yatağı 20km. uzaktadır. Çakmaktaşı endüstrisi hem yonga hem de dilgi üretiminde 
kullanılmıştır. Yongaların dilgilerden daha yoğun olduğu gözlenmiştir. Dilgilerin tümünün 
üretiminde baskı tekniğinin kullanıldığı anlaşılmaktadır. J. Pelegrin’in deneysel çalışmala-
rına dayanarak baskı tekniğinin 1, 2 ve 3 numaralı uygulamalarının çoğunlukta olduğu, az 
sayıda 4 numaralı uygulamanın kullanıldığı görülmektedir (Guilbeau vd. 2019). Sadece 13 
adet obsidiyen bulunmuştur ve Çanak çömleksiz yerleşmenin ilk olarak 3. Tabakasında gö-
rülmeye başlarlar (Resim: 4). Sadece dört adet obsidiyen üzerinde kaynak analizi yapılmış ve 
Melos kökenli oldukları belirlenmiştir (Erdoğu 2017). Fakat analizi yapılmamış 2 adet şeffaf 
renge sahip obsidiyenlerin kökeninin İç Anadolu olma olasılığı vardır. 
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Resim 1: Nefrit ve agattan boncuklar. 

Resim 2: 4. Tabaka. Bina13. 

Resim 3: 5. Tabaka buluntularından örnekler. 

Resim 4: Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem obsidiyenlerinden örnekler. 
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GORDION 2019-2020
C. Brian ROSE*

Ayşe GÜRSAN SALZMANN

Gordion’un 2019 ve 2020 sezonları sırasında, hem Doğu İç Kale Kapısı’nın konservasyo-
nunu tamamladık hem de Güney İç Kale Kapısı ve yanındaki Mozaik Binası’yla ilgili hatırı 
sayılır miktarda yeni bilgi edindik. Bu iki alandaki arazi çalışmaları bize hem iç kalenin M.Ö. 
9. ve 6. yüzyıllar arasındaki gelişimiyle ilgili yeni bir anlayış kazandırdı, hem de Geç Roma 
Döneminde yürütülen bir anıtsal inşaat programına dair kanıtlar sundu. 

İç kalenin yalnızca 1km. güneydoğusundaki güney sırtta bulunan bir tümülüsün kazısı, 
İç Kale Höyüğü’ndeki çalışmamız için tamamlayıcı oldu. Mezar odasındaki şaşırtıcı keşif-
ler, bizden desteğini esirgemeyen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesiyle kurduğumuz 
kazançlı ortaklığın sonucuydu. Bunların yanı sıra, öğretmenlere, öğrencilere ve civar sakin-
lerine arkeoloji ve kültür eğitimleri veren Kültürel Miras Programımızı genişletmeyi başar-
dık. Ayrıca Gordion’un UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girmesini sağlamak için bir 
strateji planı geliştirdik. 

MİMARİ KONSERVASYON VE RESTORASYON

Altı yıldır her sezon, Güney İç Kale Kapısı’nın güney burcu mimari konservasyonun 
odağındaydı (Şekil: 1-3). 1 Kapının güney burcu 1999’da meydana gelen bir depremde hasar 
görmüştü. Biz de en ağır şekilde çatlamış 112 taşı yerinden kaldırıp sağlamlaştırdıktan sonra 
asıl konumlarına yeniden yerleştirmeyi amaçlayan planlar yaptık. 2,5m. uzunluğunda yeni ve 
paslanmaz çelik çubuklar konservasyonu tamamlanan kaplama taşları duvarın içine sabitledi. 

2019 sezonunda kapının konservasyonunun son aşamasına geldik. Duvarın içindeki sabit 
olmayan kısımlar, boşluklar gravite enjeksiyonu harcıyla doldurularak, kireç harcı ve taş 
molozla sağlamlaştırıldı. Ardından, sabitlenen orijinal bloklarla duvarın yüzü yeniden inşa 
edildi. Kapının tepesinde önceden var olan beton konservasyon kaplaması kaldırıldıktan son-
ra, yerine kuzeydoğu duvarı boyunca rekonstrüksiyonu tamamlanan alanın tepesine kireç 
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pology, 3260 South St., Philadelphia, PA 19104, A B. D. roseb@sas. upenn. edu
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temelli sert kaplama döşendi. Burcun üst yüzeyindeki kuzey ve doğu kenarları, kale duva-
rının konservasyonu tamamlanan kısımları, jeotekstil, killi toprak, ve sığ köklü bitkilerden 
(salkımotu) koruyucu yumuşak örtü sistemi yerleştirilen çatkı, kerpiç çerçeveyle desteklendi 
Gordion’daki Teras Bina Kompleksi’nin birkaç biriminde bulunan duvarların tepelerinde de 
aynı teknik kullanıldı. Kapı konservasyon programının son aşamasında, burcun kuzey kıs-
mındaki çatlamış blokların mikro harç enjeksiyonuyla sabitlenmesi ve Erken Frig mimari 
tekniğini kopyalamak amacıyla, açıkta kalan birleşme yerlerinin küçük dolgu taşlarıyla dol-
durulması bulunuyordu. 

KAZI: ALAN 1’DEKİ GÜNEY İÇ KALE KAPISI 

İç Kale’nin güney ucunda bulunan Alan 1’deki kazımız, 2013’ten beri devam etmekte 
olup son yedi yıldır eskiden var olduğu bilinmeyen fakat iyi korunmuş bir iç kale ana kapı-
sının, kazılarla birlikte yavaş yavaş meydana çıktığını tesbit ettik (Şekil: 2,4-5).2 İç Kale’nin 
güney kapısı olarak kullanılmış olan bu yeni yapı, ilk kez M.Ö. 9. yüzyılda, doğu İç Kale 
kapısı ile aynı zamanda inşa edilmiştir. Ancak bunu müteakip M.Ö. sekizinci ve altıncı yüz-
yıllarda en azından iki yapım aşaması daha geçirmiştir. 

2018 sezonunda, iki yanında bazılarının yüksekliği hâlâ 4m. den fazla, biçimli taşlardan 
duvarlar bulunan ve 50m. yi aşan bir uzunluğa sahip, doğu-batı doğrultusunda çakıllarla 
kaplı bir yolu meydana çıkarmıştık. 

Kazı çalışmaları yolun iyi korunmuş geniş bir taş döşeli rampaya doğru gittiğini gösterdi. 
Rampanın altından ele geçirilen seramik parçaları M.S. Erken 4. yy.a tarihlendiğinden bu-
rasının Geç Roma Dönemine kadar kullanılmaya devam ettiği anlaşılmaktadır (Şekil: 4-5). 
Başka bir deyişle kapı, en azından 1300 yıl boyunca çalışır durumdaydı, bu da Gordion’daki 
bir bina için şaşkınlık verici derecede uzun bir yaşam süresidir. 

Artık bu yolun uzunluğunun 65m. den fazla olduğu bilinmektedir. Bu yol, Küçük As-
ya’da herhangi bir İç Kale kapısına doğru uzanan en uzun yol olup, iç surları daha etkili 
kılmak amacıyla tasarlandığı açıktır. Taş döşeli rampa, doğu – batı doğrultusunda 11,35m. 
uzunlukta ve 2,5m. yi geçen yükseklikte ve 5,5m. genişlikteydi. 

Gordion, Roma Döneminde Vinda ya da Vindia adlı Roma askeri üssü olarak işlev gör-
müş gibi görünmektedir. 3 Bahsi geçen askeri üs, yerleşimin olmadığı yaklaşık 250 yıllık bir 
aranın ardından M.S. 1. yy. da Gordion’un yeniden iskân edilmesiydi. İmparator Trajan’ın 
M.S. Erken 2. yy. daki Part Savaşı sırasında üs daha çok büyümüş ve zenginleşmişti. Erken 

2  C. Brian Rose, “Fieldwork at Phrygian Gordion, 2013-2015, ” American Journal of Archaeology 121 (2017), 
160-171. 

3  David H. French, “Roman Roads in Central Anatolia, ” Proceedings of the Xth international Congress of Clas-
sical Archaeology, Ankara and Izmir, 1973 (Ankara, 1978); Stephen Mitchell, Anatolia: Land, Men, and Gods 
in Asia Minor. Vol. 1: The Celts and the Impact of Roman Rule (Oxford, 1993); Andrew Goldman, “Recons-
tructing the Roman-period Town at Gordion, ” The Archaeology of Midas and the Phrygians, edited by Lisa 
Kealhofer, 66 (Philadelphia, 2005). 
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3. yy. da, Gordion ya da yakınlarında görevlendirilen Romalı yedek süvari birliği (Cohors 
I Augusta Cyrenaica) tarafından İmparator Carcalla ve kardeşi Geta’ya iki mermer sunak 
adandığı sırada, yerleşim askeri niteliklerini sürdürüyordu. 

Erken 4. yy. daki yeni inşaat seferberliği, iki yanında revaklar bulunan geniş, taş döşeli 
sokaklarla açık avluları ve kiremitli çatıları olan çok odalı binaları yapılmasını kapsıyordu. 
Güney İç Kale kapısındaki taş döşeli rampa, İç Kale Höyüğü’nün Geç Roma Döneminde 
hayata döndürülmesinin başka bir parçası olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca bu rampa, sit 
alanının öneminin Frig Krallığı’nın çöküşünden çok sonra bile devam ettiğini hatırlatır. 

ALAN 1: MOZAİK BİNASI

Güney İç Kale kapısının hemen kuzeydoğusunda, geniş, özenle süslenmiş bir kompleks 
olan Mozaik Binası’nın batısına açılan yeni bir açmadan aynı şekilde önemli sonuçlar elde 
ettik (Şekil: 6-9)4. Kompleksin büyük bölümü 1950’lerin başında Rodney Young tarafından 
kazılmıştı. Young, bu kompleksi Geç Frig Dönemine (M.Ö. 5.-4. yüzyıl) tarihleyerek Gor-
dion’daki Pers valisinin makamı olarak yorumlamıştı. Yapı, 40m. ye 18m. boyutlarında bir 
alanı kaplarken, yapının kendine has planı İç Kale Höyüğü’ndeki başka hiçbir komplekse 
benzemiyordu: Taş döşeli avluya açılan tabanı çakıl taşı mozaiklerle kaplı kapalı bir giriş ho-
lünden sırasıyla, her ikisinde de meander desenlerinden bir ağ olan mavi ve beyaz çakıl taşı 
mozaik tabanlarla süslenmiş başka bir giriş holüne ve “taht odası”na geçiliyordu (Şekil: 6). 
Güneybatısındaki iki yanında yarım sütunlardan revakla çevrili kare biçimli odanın (“Güney 
Oda”) tabanı da aynı türde mozaiklerle süslenmişti. 

Bu kompleksteki yeni kazılar bizi hem bu yapının kronolojisiyle fonksiyonunu, hem de 
Lidyalıların bölgeyi kontrol altına aldıkları M.Ö. Erken 6. yy. da Gordion İç Kale’sinin tarihi-
ni yeniden düşünmeye mecbur bıraktı. Kazının başında, Young’ın buradaki kazıları sırasında 
ele geçirilen çanak çömlek ve küçük buluntuları yeniden gözden geçirdiğimizde, bunların 
hiçbirinin binanın öne sürülen kronolojisine uymaması bizi şaşırtmıştı. Buradan gelen çanak 
çömleğin en yakın benzerleri, İç Kale’de bulunan ve yaklaşık M.Ö. 540’ta Pers saldırısı sıra-
sında yıkılan bir dizi binadan geliyordu. 

Bu nedenle, yapıdan ele geçirilen diğer keşifler de yeniden değerlendirildi ve hiçbirinin 
yaklaşık M.Ö. 540’tan sonrasına tarihlenmesine gerek olmadığı anlaşıldı. Yine, yapıyla iliş-
kili çanak çömleklerin hiçbiri, yapının kullanım görmesi gereken beşinci ve erken dördün-
cü yüzyıllara tarihlenmiyordu. Kanıtların, yapının altıncı yüzyılın ilk yarısında inşa edilip, 

4  Rodney Young, “Progress at Gordion, 1951-1952, ” UPMB 17, 9-17; “Early Mosaics at Gordion, ” Expedition 
7 (1965), 5–7; Machteld Mellink, “The Persian Empire: Anatolia, ” Cambridge Ancient History IV (2nd Ed. 
1988), 228-230; Matthew Glendinning, Phrygian Architectural Terracottas at Gordion, 23-25 (dissertation, 
Univ. of North Carolina at Chapel Hill, 1996); Brendan Burke, “The Rebuilt Citadel at Gordion: Building A and 
the Mosaic Building Complex, ” The Archaeology of Phrygian Gordion, Royal City of Midas (Gordion Special 
Studies, VII, University Museum Monograph), edited by C. B. Rose, 202-218 (Philadelphia, 2012); C. Brian 
Rose, “Midas, Matar, and Homer at Gordion and Midas City, ” Hesperia 90. 2 (2021), 50-51. 
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yakınlarındaki Küçük Höyük hisarı gibi Pers saldırısı sırasında yıkıldığına işaret ettiği hızla 
anlaşıldı. 

Bu yeni araştırma, yapının Pers valisinin konutu olarak işlev görmesinin mümkün olma-
dığını, o zamana kadar yıkılıp yeniden inşa edilmediğini düşündürür. O halde, bu yapının 
işlevi neydi? Tekrar gözden geçirilen kronolojinin ışığında, Gordion’daki Mozaik Bina’nın 
tekrar inşasının yaklaşık M.Ö. 600’den kısa bir süre sonra olmasının nedeni, bu dönemde 
Gordion’un Lidya Krallığı’nın bir parçası haline geldiğidir. Bu tarihte İç Kale’de refahın 
ve inşaat çalışmalarının yeniden arttığına ve M.Ö. Erken 6. yy. da bu yapının Gordion’daki 
yöneticilerin konutu olarak kullanıldığına dair kanıtlar vardır. Gordion’da Frig krallarının 
sarayının asla keşfedilmemiş olması her zaman şaşırtıcıydı. Aynı zamanda, Gordion İç Ka-
lesi’nde Mozaik Binası kadar özenle süslenmiş başka bir yapının bulunmaması da göze çar-
pıyordu. Anadolu ve doğu Akdeniz’deki saraylar, sıklıkla iç kalelerin ucuna, ana kapılardan 
birinin yanına ve asıl su kaynağının yakınlarına konumlanırdı. Bu özelliklerin hepsi hem 
Güney İç Kale kapısı hem de Sakarya Nehri’nin yanında olan Mozaik Binası için geçerlidir. 

Bu komplekste ayrıca Pers saldırısı sırasında tutuşan çatıdan düşmüş yaklaşık 1.100 kg. 
ağırlığında mimari terakota ele geçirdik (Şekil: 8). Bu tipler, Gordion’da ilk kez altıncı yüzyı-
lın ilk yarısında, olasılıkla Lidya etkisiyle ortaya çıkmıştı. Benzer tipte çok renkli kiremitler 
yapının diğer kısımlarını da örtüyordu. 

Sütun dizisinin kuzeyindeki açmada bu sezonun en heyecan verici keşiflerinden birini yap-
tık: M.Ö. 6. yy.a tarihlenen, demir ve tunç pullardan yapılmış bir zırhın oldukça büyük parçaları 
(Şekil: 9). 5 Tunç pullar, Mozaik Binası’nın mozaik tabanlarındaki motiflere benzer biçimde 
“meander” kıvrımlı motifi oluştururken, bu motif, Sosias Ressamı tarafından yapılan kaptaki 
(yaklaşık M.Ö. 500) Homer kahramanı Patroklos’un zırhında görülen süslemenin aynısıdır. 

TÜMÜLÜS 52 (T52)

Belki de 2019 sezonundaki en heyecan verici projemiz, Anadolu Medeniyetleri Müze-
si’yle Güney Sırtı’nın en kuzeyindeki tümülüsün kazısında iş birliği yapmaktı (Şekil:10-11). 
On dört metre yüksekliği ve 105m. yi aşan çapıyla Tümülüs 52 (Anadolu Medeniyetleri 
Müzesi’nin numaralandırma sistemine göre), Kuzeydoğu Sırtı’ndaki erken sekizinci yüzyıl 
tümülüsleri P ve K-III ile karşılaştırılabilecek boyutlarıyla Gordion’daki en büyük mezardır. 

T52, İç Kale Höyüğü’ne yaklaşık 1km. uzaklıkta olup doğrudan Orta Frig kapısı ekse-
ninde konumlanmıştır. Başka bir deyişle, tümülüsle İç Kale kapısı M.Ö. 8. yy. da tek bir 
proje kapsamında planlanmış olabilir; böylece şehirden ayrılanların dikkati bu tümülüsün 

5  Martha Ohly-Dumm, “Sosias und Euthymides, ” Ancient Greek and Related Pottery, edited by H. A. G.  
Brijder, 167, fig. 1 (Amsterdam, 1984); Fabrice De Backer, “Scale-Armour in the Mediterranean Area during 
the Early Iron Age: A) From the IXth to the IIIrd Century B. C., ” Revue des études militaires anciennes 5 
(2012), 4, 5, 10; Nicholas Cahill, Archaeological Exploration of Sardis. Second Newsletter from Sardis 2016, 
http://fds. lib. harvard. edu/fds/deliver/430272365/Sardis_Newsletter_2016_2. pdf, 23, figs. 5-6. 
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merkezinde toplanacaktı. 

Tümülüs 45.000m3’ten fazla kil ve topraktan inşa edilmişti; bu durum, yapıyı Gordion’da-
ki en büyük tümülüslerden biri yapmaktadır. Çam ağacı kalaslardan inşa edilen ve 3,53m.
x4,27m. boyutlarındaki dikdörtgen şekilli ahşap mezar odasının etrafı sığ bir taş dolguyla 
çevriliydi. Odanın yıkılmasından sonra bir dizi defineci tüneli mezar odasını daha da altüst 
etmişti. Bu tünellerden biri, M.S. 12. ya da 13. yy. a, yani Selçuklu Dönemine tarihlenebilir. 

Mezar odasındaki buluntular arasında bir tekstil parçasına iliştirilmiş halde ele geçirilen 
20 tunç fibula, birkaç tunç omphaloslu kase ile bir kulplu kase, bir tunç kepçe, küçük bir tunç 
kazan, bir demir üç ayak, gıda maddeleri için birkaç seramik depolama küpü, kuş biçimli bir 
tunç alem, bir demir ağırlık ve yüzlerce kehribar obje sayılabilir. 

T52’deki kehribar, olağandışı bir depozit olup aslında Gordion’da bu malzeme grubunda 
bilinen en erken ve en büyük buluntu topluluğudur. Ele geçirilen buluntu grubunda 600’den 
fazla boncuk, çeşitli biçimlerde pandantifler, aplikeler ve hatta bir adet de kuş bulunuyordu. 
Kehribarın, belki de Baltık’tan ithal edilmesi için gereken gösterişli zenginlik ve ticari bağ-
lantılar bu tümülüsteki vefat eden kişinin sıra dışı statüsünün sembolü olabilirdi. 

T52’de ortaya çıkarılan insan kalıntılarından mezar odasında iki gömünün olduğu tespit 
edildi. Bunlardan biri 25 yaşlarında bir kadın iken diğeri 8-9 yaşlarında bir çocuktu. Bu şaş-
kınlık verici bir keşiftir, çünkü Young’ın ortaya çıkardığı kanıtlara göre Gordion’da yaklaşık 
M.Ö. 580’den önce kadınlar tümülüslere gömülmüyordu ve T52 nin içine iki kişinin gömül-
düğü yalnızca ikinci Frig tümülüsüdür. 

ORTA FRİG İÇ KALESİ’NİN REKONSTRÜKSİYONU 

Bu yılın araştırma projelerinden biri, Midas’ın tahtta olduğu Orta Frig Döneminde (M.Ö. 
8. yy.) Gordion İç Kalesi’nin rekonstrüksiyonunun ayrıntılı bir şekilde yapılması idi. Gordi-
on’un yaklaşık 150km. batısındaki Dağlık Frigya’da kabaca aynı döneme tarihlenen ve ka-
yaya oyulmuş cephe biçimli anıtlardan, iç kaledeki megaron binaların orijinal görünümlerine 
dair paha biçilmez kanıtlar elde edilmiştir. Bunların en göze çarpanı ise, olasılıkla M.Ö. Geç 
8. yy. daki kendi hükümdarlığı sırasında işlenen, cephesindeki yazıtta Midas’tan bahsettiği 
için bu şekilde adlandırılan Yazılıkaya / Midas Şehri’ndeki “Midas Anıtı”dır. Cephesinin 
tepe noktasında volüt akroter ya da bir dekoratif unsurun yükseldiği beşik çatılı bir yapının 
ön yüzünde kaya kabartması şeklinde kopyası bulunmaktadır. Cephenin tamamını kaplayan 
geometrik desenler aslında boyanmış olduğundan antik dönemde geometrik çerçeve daha 
belirgin olmalıdır. 

Cephenin hem eni hem yüksekliği 17m. ye yakındır. Bu boyutlar, Gordion İç Kalesi’n-
deki megaronların bazılarının ölçüleriyle hemen hemen aynıdır. Esasında, Midas Anıtı ve 
diğer benzer cepheler kayaya oyuldukları dönemde Frigya’da gerçekten de kullanılmakta 
olan megaron tiplerinin kopyalarıymış gibi görünmektedir. Bu varsayım, cephelerdeki enine 
kiriş, mertek, akroter, kapı, pencere, ve hatta çivi ve cıvata gibi mimari unsurların dikkatli ve 
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ayrıntılı bir şekilde kopyalanması ile güçlenmiştir. Dolayısıyla, bu betimlemeler, Gordion İç 
Kalesi’ndeki Orta Frig yapılarının Gareth Darbyshire ve Ardeth Anderson tarafından güzel 
bir şekilde icra edilen yeni rekonstrüksiyonları için temel araştırma araçları olarak kullanıl-
mıştır (Şekil: 12). 

GORDİON KÜLTÜREL MİRAS EĞİTİM PROGRAMI (CHEP)

Son altı yıldır Gordion Kültür Mirası Eğitim Projesi, Gordion’un Başkan Yardımcısı Ayşe 
Gürsan-Salzmann’ın denetiminde, Ankara Etnoğrafya Müzesi’nden Halil Demirdelen’in or-
taklığıyla bir kültürel miras eğitim programı yürütmüştür. Bu yılki program kazı evinin avlu-
sunda, yerel öğretmenler, lise öğrencileri, çiftçilerle ilçe memurlarını temsil eden 30 katılım-
cıyla birlikte bir tam günlük oryantasyonla başladı. Bu yılki program kapsamında öğrencilere 
öncekilere kıyasla çok daha çeşitli kültürel peyzaj tanıtıldı. Bunlar arasında Kurtuluş Savaşı 
(1919–1923) ile ilişkili sit alanlarının yanı sıra Dağlık Frigya’daki Midas Şehri ve Arslantaş 
gibi kült alanları bulunuyordu.  

Bu Programa 3 Ortaokul ve Liseli öğrenci ile başladık ve şimdi bu sayı 10 katına çıktı. 

2021 Kazı sezonuna girerken eğitim programı amaçları doğrultusunda ilerlemeyi planlıyoruz:

1) Gordion Antik Kenti ve onun en önemli parçası olan Yassıhöyük Mahallesi çevresi 
tarihini, yani en az 3000 yıllık kültürel mirasımızı yerel halka tanıtmak, ve Frig Krallığı’nın 
başkenti olan Gordion ve peyzajındaki sayısı 125’i geçen tümülüslerin korunmasını sağla-
mak. Koruma konusunda bir noktaya dokunmak istiyorum: Gordion ve çevresinde, sürdürü-
lebilir bir ekonomik sistem kurmak için, arkeolojik, ekolojik, ve tarım alanlarının korunması 
gerekir. Kültürel miras eğitimi geçmişimizi ve geleciğimizi anlamamızı sağlar. Bunun için 
genç nesillerin eğitimi önemli rol oynamaktadır. 

2) Bu programın sürekli olabilmesi için en önemli faktör de okul yöneticilerinin, öğ-
rencilerin, öğretmenlerin, yerel belediye ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliği ile içinde 
çalışarak, ve Milli Eğitim Bakanlığının izni ile, disiplinler arası bir öğretim/ders programı 
hazırlamaları, ve bu çerçevede orta okuldan başlayarak, lise öğrencilerinin eğitilmesi, okul 
içi ve dışı etkinliklerin düzenlenmesinin gerekli olduğuna inanıyoruz. Bu çizgide ilerlersek 
amacımıza ulaşacağımızdan eminiz. 

YAYIN, EKİP KADROSU VE ÖNEMLİ KONUKLAR

2019 ve 2020 sezonlarındaki çalışmalarımız, temsilcilerimiz Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesinden Sayın Mustafa Metin ve Ankara Etnografya Müzesi’nden Halil Demir-
delen’in enerjik destekleriyle kolaylaştı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, 
özellikle Genel Müdür Sayın Gökhan Yazgı’ya, Sayın Umut Görgülü’ye, Sayın Nihal Me-
tin’e, ve Sayın Köksal Özköklü’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi eski ve yeni müdürleri Sayın Enver Sağır’a ve Sayın Yusuf Kıraç’a özellikle 
minnettarız. 
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Şekil 1: 2019 sezonunun sonunda restorasyonu tamamlanan Doğu İç Kale kapısı (M.Ö. 9. yy.), kuzeybatıya bakış. 
Fotoğrafçı: Braden Cordivari. 

Şekil 2: Gordion İç Kale Höyüğü, kuzeybatıya bakış. Doğu İç Kale kapısı, güney İç Kale kapısı (Alan 1) ve PPB 
(Pers-Frig Binası) görülüyor. Fotoğrafçı: Braden Cordivari. 
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Şekil 3: Doğu İç Kale kapısı: Yumuşak örtünün yerleştirilmesinin ardından güney burçun kuzey yüzü. Fotoğrafçı: 
Brian Rose. 

Şekil 4: Alan 1’deki Güney İç Kale kapısının havadan görünüşü, kuzeye bakış. EF=Erken Frig, GR=Geç Roma. 
Fotoğrafçı: Emily McGowan. 
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Şekil 5: Alan 1’deki Güney İç Kale kapısının (M.Ö. 9. yy. – M.S. 4. yy.) Frig ve Roma unsurlarının renkli tabaka 
planı. Planı hazırlayan: Simon Greenslade. 

Şekil 6: Mozaik Binası’ndaki çakıl taşı mozaik taban Rodney Young tarafından 1952’de meydana çıkarıldığı haliy-
le, kuzeybatıya bakış. Fotoğraf: Gordion Arşivi. 
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Şekil 7: Alan 1’deki Mozaik Binası, uzakta Tümülüs MM görülürken güneydoğuya bakış. Fotoğrafçı: Brian Rose. 

Şekil 8: Alan 1’deki Mozaik Binası’ndan mimari terakotalar, M.Ö. Erken 6. yy. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg. 
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Şekil 9: Donna Strahan, Mozaik Binası’ndan pullu zırha konservasyon uygularken. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg.

 

Şekil 10: İç Kale Höyüğü solda, Tümülüs MM sağda görülecek şekilde Tümülüs 52’nin havadan görünüşü. Fotoğ-
rafçı: Braden Cordivari. 
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Şekil 11: Tümülüs 52 kazısı sırasında. Fotoğrafçı: Gebhard Bieg. 

Şekil 12: M.Ö. 8. yüzyılda Orta Frig İç Kale’sindeki iç avlunun Gareth Darbyshire ve Ardeth Anderson tarafından 
rekonstrüksiyonu. İlüstrasyon: Gordion Archive. 
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2019 YILI LAODIKEIA ÇALIŞMALARI
Celal ŞİMŞEK*

2019 yılında Laodikeia antik kentinde; Traian Nymphaeum’u Doğu Sokak ve Güney 
Agora Sokağı, Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik Duvarı koruma ve restorasyon çalışmaları 
ile koruma ve onarım çalışmaları yürütülmüştür1. 

A)TRAİAN NYMPHAEUMU MEYDANI DOĞU SOKAK VE GÜNEY AGORA SOKAĞI 
KAZI ÇALIŞMALARI (Resim: 1-7)

Kent planlamasında doğu-batı doğrultulu uzanan (decumanus maximus) ve 900m. uzun-
luğa sahip olan Suriye Caddesi, güneyde Caracalla Nymphaeumu ile kesişerek kuzey-gü-
ney yönlü uzanan (cardo maximus) Stadyum Caddesi’ne bağlanarak ayrılmıştır (Resim: 1). 
Güney-kuzey yönünde uzanan ana cadde, kentin en önemli yapılarından biri olan stadyu-
ma ulaştığı için Stadyum Caddesi olarak adlandırılmıştır. Bu ana akstan Traian Meydanı ve 
Nymphaeumu, Güney Hamamı-Gymnasium Kompleksi ve Efes Portikosu ile Efes Caddesi 
gibi kentin diğer önemli noktalarına ulaşım sağlanmaktadır. Stadyum Caddesi’nin güney so-
nunda Traian Nymphaeumu, Traian Nymphaeumu Meydanı ve Atriumlu Yönetici Binası yer 
almaktadır. Bu meydana açılan ve doğu-batı yönünde uzanan ara sokak “Traian Nymphaeu-
mu Meydanı Doğu Sokak” olarak adlandırılmıştır. 

2017 yılında başlanan ve 2019 yılında devam edilen Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu 
Sokaktaki çalışmaların amacı; 4.70m. genişliğindeki sokağın kullanım evrelerini ve mevcut 
halini tespit etmek, bu sokağa kuzey-güney yönde bağlanan ara sokak ile birlikte kentin gü-
neyinde yer alan Stadyuma ulaşacak yeni bir gezi güzergâhı oluşturmaktır. 

1) Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokak (Resim: 1-3)

2017 yılında yapılan çalışmalarda Traian Nymphaeumu Meydanı’ndan doğuda yer alan 
akslara geçişi sağlayan Traian Nymphaeumu Doğu Sokağı’nın 35m.si açığa çıkartılmıştır2. 
Bu çalışmalarda karşılıklı duran iki mermer ayak ve bu ayaklar üzerinde yer alan bir kemer-
li geçiş ile sokağa giriş yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca sokağın kuzey ve güney sınırlarını, 

* Prof. Dr. Celal ŞİMŞEK, Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Pamukkale-De-
nizli/TÜRKİYE, csimsek@pau.edu.tr

1  Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Pamukkale Üniversitesi adına yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında 
Bakanlık Yetkili uzmanı olarak; Afyonkarahisar Müzesi’nden Mehmet Garipcin, Ankara 2 No.lu Kültür Varlık-
larını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden Belgin Okuducu ve Diyarbakır Müzesinden Yakup Narin görev 
yapmıştır. Katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ederiz. Ayrıca Laodikeia kazı ve restorasyon çalışmalarına 
destek sağlayan başta Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, TTK olmak üzere tüm kamu kurum ve 
kuruluş yetkilileri ile Denizli STK’na içten teşekkür ederim. Bunun yanında kazı başkan yardımcısı olarak Dr. 
Öğr. Üyesi Umay Oğuzhanoğlu Akay görev almıştır. Kazı ve restorasyon çalışmalarına katılan tüm öğretim 
üyesi/görevlisi, arkeolog, restoratör, mimar, sanat tarihçi, usta, işçi ve öğrencilerimize ayrıca teşekkür ederim. 

2  Şimşek, C., “Laodikeia’da Kazı ve Restorasyon Çalışmalarının 15 Yılı”, 15. Yılında Laodikeia (2003-2018), 
Laodikeia Çalışmaları 5, İstanbul, 2019, 68-69, Res. 106-108. 
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sokağa açılan mekanlara ait duvar sıralarının oluşturduğu ve geç dönem düzenlemelerinde 
bu duvar örgüsünde mermer mimari blokların yanı sıra (sütun tamburu, Dor sütun başlığı, 
geison vb.) yunuslu Eros ve bir imparatora ait zırhlı heykelin parçalarının da duvar dibinde 
bir seki olarak devşirme kullanıldığı görülmüştür, . 

Traian Nymphaeumu Meydanı’ndan doğuya ayrılan sokağın ilk 6m.sinde 290.85m. kot 
seviyesinde kireç harcı ile oluşturulmuş sıkıştırılmış zeminli bir rampa ve sokağın tam orta 
aksına doğu-batı yönünde sistemli bir şekilde döşenmiş mermer devşirme bloklar ortaya çı-
kartılmıştır. Geç dönem düzenlemesi ile ilişkili taban döşemesini oluşturan bu bloklar, ze-
minden yaklaşık 10 cm yükseltilerek, 291.64m. kotunda, yalnızca orta bölüme bir yürüme 
bandı oluşturacak şekilde yerleştirildiği görülmüştür3. 

2017 yılı kazı sezonunda 35m.si açığa çıkarılan Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu So-
kağın 2019 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 55m.si daha ortaya çıkarılarak toplam 
uzunluğu 95m.ye ulaşmıştır. Sokağın kuzey-güney yönünde yer alan mekanlara ait traverten 
duvar örgüsünün söz konusu 95m. boyunca devam ettiği görülmüştür. Bu sistemde sokağın 
derinlemesine iki insula olduğu anlaşılmıştır. Buna göre kazılan alan sonunda güneyde 4, 
kuzeyde 2 adet mekân girişi tespit edilmiş ve bunların bazılarının eşik taşları yerinde in-situ  
olarak korunagelmiştir. Bazı mekanlara ait kapıların ise traverten taşlar ile örülerek kapatıldı-
ğı görülmüştür. Depremler ve M.S. 5. yy.da yaşanan Pers-Sasani ile daha sonra Arap akınla-
rına karşı mülkü korumak amacıyla yapılan bu uygulamalara kentte sıkça karşılaşılmaktadır. 
Ayrıca sokağın son kullanım evresinde (belki de kente gelen Yörükler tarafından) güney 
duvarı hizasında bazı mekanların önüne pişmiş toprak tuğlalar ile ocakların yapıldığı yanık 
izlerinden de anlaşılmaktadır. 

Sokağın orta aksına sistemli bir şekilde yerleştirilen ve bir yürüme bandı oluşturan dev-
şirme mermer blokların 41.m.sinden itibaren bu taban döşemesinin altında kanalizasyon sis-
temi tespit edilmiştir. Kanalizasyona ait traverten kapak taşlarının M.S. 494 yılı depreminin 
etkisi ile yer yer çöktüğü ve sokağın 90. ve 95. metreleri arasında tabanın sıkıştırılmış kireç 
harçlı olarak yeniden düzenlendiği anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak mekân girişlerine ait ka-
pıların eşik taşlarının da yükseltildiği veya basamakların yapıldığı gözlemlenmiştir. 

Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokak üzerinde gerçekleştirilen kazı çalışmaları so-
nucunda toplamda 31 adet sikke ele geçirilmiştir. Sikkeler; M.Ö. 2. yy. Nero (M.S. 54-68), 
II. Constantius-Constans (M.S. 348-361), Valens-II. Valentinianus (M.S. 364-392), I. The-
odosius (M.S. 379-395), Arcadius (M.S. 383-408), Honorius (M.S. 393-423), M.S. 4. yy., 
M.S. 5. yy., I. Anastasius (M.S. 498-518), I. Justinianus (M.S. 527-538), II. Justinus (M.S. 
565-578), Mauricius Tiberius (M.S. 582-602), Focas (M.S. 602-610), Heraclius (M.S. 610-
641) dönemlerine aittir. Bu doğrultuda sikke grafiğine bakıldığında daha çok Geç Antik Çağ 
sikkelerinin yoğunlukta olduğu görülse de ele geçirilen erken tarihli sikkeler, sokak kullanı-
mının yüzyıllar boyunca devam ettiğini ortaya koymaktadır. 

3  2017 yılında yapılan çalışmalar hakkındaki ayrıntılı bilgi için bkz. Şimşek, C., “2017 Yılı Laodikeia Çalışmala-
rı”, 40. KST (07-11 Mayıs 2018 Çanakkale), 1. Cilt, Ankara, 2019, 456-457. 
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2) Güney Agora Sokağı (Resim: 1-7)

Traian Nymphaeumu Meydanı Doğu Sokakta yapılan çalışmalarda, sokağın doğu girişi-
nin iki insula derinliğinde olan 87. metresinde, kuzey-güney doğrultulu, 4.80m. genişliğinde 
bir ara sokak tespit edilmiştir4. Çalışmaların ana amacının stadyuma ulaşan yeni bir gezi 
güzergahı oluşturmak olmasından dolayı, güneye doğru devam eden bu aksta kazı çalışma-
larının sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Çalışmalar sonucunda Güney Agora’ya bağlanacak 
olan bu yol, “Güney Agora Sokağı” olarak adlandırılmıştır. 

İki sokağın kesiştiği noktada, birbirinin aksı konumunda, iki adet mermer yazıtlı heykel 
kaidesi açığa çıkarılmıştır. Bu kaidelerden güneyde yer alan ve 289.00m. kot seviyesinde 
ortaya çıkarılan bloğun yüksekliği 1.19m., genişliği 0.49-0.52m., derinliği ise 0.50m. öl-
çülmüştür. 37 satırdan oluşan Grekçe yazıtın harf yüksekliği ve genişliği ilk satırlarda 3cm. 
iken, son satırlara doğru 2cm. ye düşmüştür. Mermer yazıt üzerindeki bazı kelimelerin daha 
sonraki kullanım evresinde kazılarak silindiği görülmüştür. Yazının içeriğinde şu ifadeler yer 
almaktadır (Resim: 5); 

“Konsey ve halk, kocasının her zaman cömert ve iyi bir vatansever oluşu nedeniyle Epi-
gonos’un kızı, kentin rahibi Flavius Apollonius’un karısı Flavia Chrysion’u onurlandırdı. 
Hayatı boyunca iyi davranışları ile takdir topladı, oğlu Flavius Papianos’un yaşlılar mec-
lisinin bahçesine yakın gömülmesi için Yaşlılar Meclisine 15000 (?) denaria ve her yılın 9. 
ayında mezarının taçlandırılması için (stephanotikón) konsile üçbin denarii bağışladı……. 
diğer kamu işleri için kullanım hakkı kendinde saklı kalmak üzere Parthenoupolis (?) kenti-
ne nezaketle araziler ve 15000 denaria bağışladı…Alınan kararlar doğrultusunda kent onu 
onurlandırdı ve Yaşlılar Meclisinin önüne/yakınına gömülmesine izin verdi”5. 

Kuzeyde yer alan yazıtlı blok ise 289.03m. kot seviyesinde açığa çıkarılmış olup, söz 
konusu bloğun yüksekliği 1.21 m., genişliği 0.46-0.52 m., derinliği ise 0.50m.dir. 27 satırdan 
oluşan Grekçe yazıtın harf yüksekliği ve genişliği 2cm.dir. Yıkılmış şekilde açığa çıkarılan 
yazıtlı bloğun hemen doğusunda in-situ  durumda kaidesi, batısında ise taç bloğu yer almak-
tadır. Yazıtın içeriği ise şöyledir (Resim: 6). 

“Konsey ve halk, rahip Apollonios’un oğlu iyi ve dürüst bir adam olan Titus Flavius’u 
Quirina, Apollonios Paetianus ailelerinin oyuyla onurlandırdı. Kâhin Apollo Pythios’un tan-
rıya karşı dindarlığına layık bir rahip, ortak Asia (konia Asias) yarışmalarının katibi, zafer 
kazananları seven ve insanlara faydalı bir tutum içinde, irenarches (barışçıl) ve paraphylax 
(bölge koruyucularının başı/şefi). Kişisel bir kazanç olmaksızın zor zamanlarda anavatanı 
için bir asker ve bir yönetici. Tüm hayatı boyunca çabası ve iyi niyeti sayesinde insanlara, 
babasına ve ailesine yararlı işler yapan. Annesi Epigonos’un kızı Flavia, onun heykelini 
diktirmiştir.” 

4  Şimşek 2019, 70, Res. 107-108. 
5  Yazıtların çevirileri kazı heyeti üyesi Prof. Dr. Francesco Guizzi tarafından yapılmıştır. 
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Söz konusu her iki mermer kaide üzerindeki yazıtlar, M.S. 2. yy.a tarihlendirilmekte 
olup kentin soylu ailelerine mensup bireylerin Laodikeia için yaptıkları hizmetleri ve bu hiz-
metleri karşılığında kent konseyinden kendilerine tanınan birtakım ayrıcalıkların anlatıldığı 
görülmektedir. Bu mermer kaideler orijinal kullanımda yazıtta isimleri geçen bireylere ait 
heykelleri taşıyor olmalıydılar. 

 Güney Agora Sokağı’nın doğu ve batı sınırlarını, Traian Nymphaeumu Meydanı’ndan 
bağlanan Doğu Sokak’ta olduğu gibi traverten, çay taşı, tuğla, mermer, devşirme mimari 
bloklar kullanılarak örülmüş duvarlar oluşturmaktadır. Kentte yaşanan depremler ve geç dö-
nemde yapılan tarımsal faaliyetler duvar örgülerinde yoğun tahribata neden olmuş, güneye 
doğru topografyanın derinleşmesine bağlı olarak korunagelmiş duvarların en yüksek bölümü 
2m. olarak ölçülmüştür. Sokağı batı yönde sınırlandıran duvar örgüsündeki pencere açıklığı 
(1.20x0.80m.) ve depremin etkisi ile sokak tabanı üzerine yıkılmış vaziyette tespit edilen 
traverten pencere sövesi sokağın iki tarafında uzanan mekanlardaki aydınlatma sistemine 
dair bilgi vermektedir. Ayrıca bu pencerelere ait yoğun oranda dökme tekniği ile yapılmış 
pencere camları ve pencere pervazı olarak kullanılan pişmiş toprak tuğlalar da in-situ  halde 
bulunmuştur. Bu sistemde pencere sövelerine yerleştirilen tuğla pervazların arasına pencere 
camları takılmış ve kenarları harç ile sabitlenmiştir. 

Sokağın her iki tarafında yer alan mekanların üst örtülerinin sundurma çatıyla kapatıldığı-
nı gösteren yoğun miktarda kalypter ve stroter parçaları sokak kanalizasyon sistemi üzerine 
yıkıldığı şekliyle açığa çıkarılmıştır. Ayrıca bu çatı sistemine ait pişmiş toprak yağmur suyu 
tahliye borusu da doğu duvarına bitişik halde yerinde korunagelmiştir. Bu künk sistemi ile 
çatıdan akan yağmur suları sokağın ortasında bulunan ve eğimi ile suyu güneydeki bir kanala 
aktardığı anlaşılan kanalizasyon içerisine gönderilmektedir. 

Batı duvar üzerinde yer alan 288.26m. kot seviyesinde ve 0.65m.x1.20m. ölçülerindeki 
in-situ  halde bulunmuş olan traverten eşik taşı, sokak üzerinde yer alan mekan girişlerinden 
birine aittir. Söz konusu girişin yanında geç dönem düzenlemesinde seki olarak kullanılmış 
kare formlu traverten blok yer almaktadır (Resim: 4). Güney Agora Sokağı’ndaki çalışma-
larda şu ana kadar toplamda yedi adet mekân kapısı tespit edilmiştir. Birbirinden farklı ge-
nişliklere sahip (2.10 m., 1.40 m., 1.35 m., 1.20m. gibi) bu kapılar, çoğunlukla sokağa açılan 
dükkanlara ait girişler olmalıdır. Zira stadyum ve Güney Agora’ya ulaşan bu sokak insan 
sirkülasyonu ve ticari açıdan önemli bir kavşak noktası konumundadır. 

Sokak tabanı üzerinde yürütülen çalışmalarda, Doğu Sokak ile Güney Agora Sokağı’nın ke-
siştiği noktadan itibaren güneye doğru devam eden kanalizasyon sisteminin varlığı tespit edil-
miştir. Sokağın orijinal kullanımına ait olan bu kanal döşemesinin M.S. 494 depreminin etkisi 
ile yer yer çöküntüye uğradığı ve sonraki kullanımda üzerine sıkıştırılmış kireç harçlı sert ze-
min ile blokaj yapılarak taban seviyesinin sokak boyunca eşitlenmeye çalışıldığı anlaşılmıştır. 

Bir portik sisteminin uygulanmadığı Güney Agora Sokağı’nın 40. ve 52.m. leri arasında, 
sokağın doğu ve batı kenarlarındaki traverten duvar örgüsünün önüne, birbiri aksına gelecek 
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şekilde üçerli yerleştirilmiş toplam altı adet dikdörtgen formlu traverten ayak yerinde tespit 
edilmiştir. Doğu ve batı duvarına bitişik ayakların ortalama uzunluğu 1.90m. genişliği 0.35m. 
derinliği ise 0.60m. olup aralarındaki mesafe ortalama 4.0-4.50m.dir. Olasılıkla bu ayakların 
taşıdığı ve üzeri kemerli çatı sistemi ile kaplı olan sundurmaya ait kalypter, stroter ve tuğla 
parçaları taban üzerine yıkıldığı hali ile açığa çıkarılmıştır. Antik dönemde stadyuma ulaşan 
sokağın bu bölümündeki düzenleme insanların yazın güneşten, kışın ise yağmurdan koruna-
bilmeleri için yapılmış bir bekleme/dinlenme alanı olarak kullanılmış olmalıdır. 

Güney Agora Sokağı üzerinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda beş adet sikke ele 
geçirilmiştir. Söz konusu sikkeler, Caracalla (M.S. 211-217), Gratianus (M.S. 367-383), M.S. 
4. yy, M.S. 5. yy. ve Heraclius (M.S. 610-641) dönemlarine aittir. Sikke grafiğine bakıldı-
ğında bu sokağın kullanımının uzun bir zaman diliminde devam ettiği ve bu süreçte çeşitli 
düzenlemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. 

2019 yılı kazı sezonunda Traian Nymphaeumu Doğu Sokağın 52.m.si ve devamında so-
kağı güney-kuzey yönünde kesen Güney Agora Sokağı’nın 72.m.si açığa çıkarılmış olup 
toplamda 124m. uzunluğunda sokak üzerinde çalışma yapılmıştır. Güney Agora Sokağı’nın 
kazısının Güney Hamamı Kompleksi ve stadyuma kadar tamamlanması ve sokağın restoras-
yonunun yapılması hedeflenmektedir. 

B) KUZEY (KUTSAL) AGORA BATI PORTİK DUVARI KORUMA VE RESTORASYON 
ÇALIŞMALARI (Resim: 1-2, 8-11) 6

I) Proje, Planlama ve Çalışma Prensipleri

Suriye Caddesi’nin kuzeyinde batı ve kuzey tiyatroları arasındaki düzlükte yer alan Ku-
zey (Kutsal) Agora, üç tarafı portiklerle çevrili ve yaklaşık 265-298m.x128-131m. ölçülerinde 
asimetrik dikdörtgen planlı olup 36.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Kuzey (Kutsal) 
Agora’nın batı kanadını oluşturan portikte kazı çalışmaları, 2014 yılında tamamlanmış olup 
portiğe ait sütunların restorasyon çalışmaları 2016 yılında bitirilerek toplamda 17 sütun baş-
lıklarıyla birlikte ayağa kaldırılmıştır. Batı Portik restorasyon projesi bütünlüğünün sağlanması 
için anastylosis esas arka duvarın ayağa kaldırma çalışmalarına 2018 yılı itibariyle başlanmış 
olup duvarın kemerli kapının da bulunduğu 17m.lik kısmı ayağa kaldırılmıştır. 2019 yılında ise 
duvarın kuzey kanadının doğu yönde sıralı olarak depremde yıkıldığı şekliyle in-situ  ortaya 
çıkartılmasından dolayı, kuzey yöne doğru ayağa kaldırma çalışmalarına devam edilmiştir. 

Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik olarak adlandırılan alanda yürütülen çalışmalar, Laodi-
keia restorasyon ve konservasyon prensiplerine uygun olarak blokların depremde yıkıldıkları 
yerden kaldırılması, onarılması, sağlamlaştırılması, freskli sıvalarda ilk koruma bordürleme 
harçlarının yapılması, sıva ve blok arasında yer alan boşluklara sıvı birleştirici harç zerk edil-
mesi, özgün konum denemeleri ve orijinal yerlerine sabitleme şeklinde yapılmıştır. 

6  Şimşek, C., Laodikeia (Laodicea ad Lycum), Laodikeia Çalışmaları 2, İstanbul, 2013, 274-296, Res. 371-403; 
Şimşek 2019, 42-48, Res. 2, 26-27, 57-71. 
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Yapılan çalışmalar, bloklardaki özgünlüğe dokunulmadan gerçekleştirilmiş, antik dönem-
de tamirat görmüş olan bloklardaki uygulamalar; dübelleme, kenetleme ve kurşun akıtma 
sistemleri şeklinde yinelenmiştir. Batı Portik arka duvarının 2018 ve 2019 yılında ayağa kal-
dırılan bölümünün sabitlenmesi ve alanda M.S. 494 yılı depreminde yıkılmaya bağlı kırık 
halde ortaya çıkarılan parçaların birleştirilmesinde ve arkasından özgün olarak tekrar duvar 
üzerine yerleştirilmelerinde ortalama 1080 torba hidrolik kireç, 1594 torba kaymak kireç ve 
38 kg epoksi (mermer yapıştırıcısı) kullanılmıştır. 

II)- Batı Portik Duvarında Yapılan Çalışmalar (Resim: 1-2, 8-11)

1. Etap Duvarın Ayağa Kaldırma Çalışmaları (Resim: 8-11)

Alandaki çalışmalar, Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik duvarı üzerindeki üç girişten biri 
olan kemerli anıtsal kapının kuzey ve güneyinden eş zamanlı olarak başlatılmış, söz konusu 
kemerli kapı geçişi, freskli duvar dekorasyon şemasının ortaya konması amacıyla referans 
noktası alınmıştır. Duvarın ayağa kaldırılması çalışmalarında kapının kuzeyinden 49 m., gü-
neyinden ise 4m. olacak şekilde demo ve sabitleme çalışması yapılmıştır. Buna göre; ayağa 
kaldırılan traverten blokların tamamında fresk tespit edilmiş, duvarın çift sıra ve yer yer at-
kılı traverten bloklar ile örüldüğü ve yaklaşık 70- 80cm. yüksekliğinde devşirme bloklardan 
bir temel yapıldığı ortaya konmuştur. Bu temel üzerine ise traverten bloklardan oluşan ve 
doğu yönünde yıkılan dokuz sıranın birbirini kilitleyen taşlarla örüldüğü, duvar genişliğinin 
1.34m. olduğu, yüksekliğinin ise portik sütun sırası yüksekliği ile uyumlu olarak şekilde 
8.35m. olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu duvarın yanal salınımının dengelenmesi amacıyla 
ön blokların ince (30-40cm.), arka blokların kalın (80-90cm.) diğer sırada ise bunun tam 
tersi olarak münavebeli yani değişken olarak ayarlanmış olduğu gözlemlenmiştir. Duvara ait 
bloklar yıkıntı halindeyken arka yüzlerinde izlenen ortalama 8x4cm. ölçülerinde ve 5-6cm. 
derinliğindeki deliklerin, ön yüzlerinde de aynı ölçü ve seviyelerde olması, söz konusu de-
liklerin blokları duvarın üzerine kaldırmak amacıyla kullanılan makaslı kaldırma sistemine 
ait kapma yuvaları olduğunu göstermiştir. Duvarın en üstünde çatıyı taşıyan ahşap hatıllar 
için üst sırayı oluşturan blokların üzerinde ahşap yuvalarının açıldığı saptanmıştır. Antik dö-
nemde yapılan bu durum göz önüne alınarak, duvarın en üst sırasının sabitlenme aşamasında 
koruma çatısının bağlantı ayaklarının yapılabilmesi için çift sıra duvar içine harçlı kısımlara 
sıralı şekilde galvanizli çelik tijler yerleştirilmiştir. 

 M.S. 494 yılı depremi ile yıkılan duvara ait fresklerin söz konusu depremin etkisiy-
le ve zaman içinde oluşan doğal tahribatlarla bir kısmının tamamıyla dökülerek tahrip ol-
duğu, bir kısmının ise boyasının zarar gördüğü tespit edilerek belgelenmiştir. Bu nedenle, 
öncelikle traverten bloklar üzerinde bulunan fresklerin konsolidasyon çalışmaları yapılmış, 
korunabilen fresklerin dökülmesini engellemek amacıyla kenar bordürleri, yapılan analizler 
sonucunda orijinaline uygun olarak hazırlanan yeni harçla bordürlenmiştir. Fresklerin her 
bir bloğun yıkılmasına bağlı olarak tabakasındaki blok ile sıva arasında oluşan kopmalar 
sebebiyle boşluklar enjeksiyon yöntemiyle Primal AC 33, Malta 6001 kullanılarak doldurul-
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muştur. Fresk sağlamlaştırması yapılan bloklar orijinal konumlarına yerleştirilmiş, deneme 
çalışmaları sonrasında onaylanan bloklar iyice temizlenip nemlendirildikten sonra sabitleme 
aşamasına geçilmiştir. Duvarın sabitlemesinde özgün duvar harcından örnek alınıp Laodikeia 
Kazısı malzeme laboratuvarında yapılan analiz sonuçlarına göre hazırlanan onarım harcı kul-
lanılmıştır. Söz konusu harç, 3.5 ölçek kaba dere kumu, 2 ölçek hidrolik kireç ve bu karışımı 
1/5 oranında kaymak kireç içermektedir. Yapılan sabitleme çalışmaları sonucunda duvarın, 
kuzeyde 49.00m. uzunluğunda 8.35m. yüksekliğindeki kısmı ile güneyde 4m. uzunluğunda 
8.35m. yüksekliğindeki kısmının sabitlenmesi tamamlanmıştır. Bu alanda toplamda 360 adet 
freskli traverten blok yıkıldıkları portik tabanından özenle alınarak orijinal konumlarında 
ayağa kaldırılmıştır. 

2. Fresklerin Onarılması (Resim: 8) 

Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik duvarının ayağa kaldırılması kadar freskle-
rin onarılması, korunması ve özgün şekliyle gelecek kuşaklara aktarılması da o denli önem-
lidir. Bu amaç doğrultusunda freskler üzerinde yapılan çalışmalar korumaya yönelik konser-
vasyon çalışmaları şeklinde olmuştur. 

Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik duvarı fresklerinde izlenen tabakalanma şu şekildedir; 
İlk tabakayı rinzaffo olarak adlandırılan kaba tesviye harcı tabakası oluşturmaktadır. İkinci 
tabakayı organik katkısı yüksek olan arriccio oluşturmaktadır. Onun üzerinde üçüncü tabaka 
olarak organik katkısı daha az bir harç ile yapılan intonachino tabakası gelmektedir, onun 
üzerinde ise pittorica ve carbonatazione dediğimiz boya tabakası yer almaktadır. Laodikeia 
Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik duvarının fresklerinde bu tabakaların hepsi görülmekte-
dir. Freskler sıva üzerinde intonachino tabakası olarak adlandırılan ıslak sıva üzerine boya 
uygulanmasıyla yapılır. Yani bir usta bir günlük çalışabileceği kadar intonachino tabakası 
yapıp, bunun üzerine boyayabileceği kadar yer belirler ve bunun üzerinden boyama işlemini 
gerçekleştirir. Bunun ana sebeplerinden biri boyayı yaş sıvanın emmesi ve kalıcılığının sağ-
lanmasıdır. Batı Portik duvarı fresklerinde ise boyamayı yapan ustanın intonachino tabaka-
sında kullanıldığı kılavuz çizgileri ve pergel izleri tespit edilerek belgelenmiştir. 

Freskli traverten duvar blokları yıkıldığı yerden kaldırılırken, M.S. 494 depremi etkisiy-
le bazı traverten blokların kırıldığı ve yer yer üzerlerinde bulunan fresklerin yerde kaldığı 
görülmüş, yerde kalan freskler feizing yöntemiyle alçıyla yerden alınarak orijinal yerlerine 
sabitlenmiştir. Kırılan traverten bloklar epoksi reçinesi ile yapıştırılırken, ufalanmış, ya da 
tamamen yok olmuş traverten blokların yüzeylerinde travertenin orijinal dokusuna uyumlu 
traverten dolgu harcı ile tamamlama çalışmaları yapılmıştır. 

Kaldırılan traverten blokların üzerinde korunmuş fresklerde durumlarına göre çeşitli kon-
solidasyon çalışmaları uygulanmıştır. İlk olarak freskli blok yüzeylerinde fırça ve puar yardı-
mıyla mekanik temizlikler yapılmış, sonra fresk tabakaları arasındaki kopmalardan meyda-
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na gelen boşlukların doldurulması yapılmıştır. Daha sonra blok etrafında korunan fresklere 
koruma bordürü geçilmiştir. Koruma bordürü freskte kullanılan arriccio tabakasına paralel 
olarak hazırlanan kireç katkılı harç ile hazırlanmıştır. Fresk etrafı iyice nemlendirilip temiz-
lendikten sonra hazırlanan harç, spatula kullanılarak estetik bir biçimde korunan freskin etra-
fına uygulanmış olup böylece freskin kenarlarındaki tahribatın durdurulması amaçlanmıştır. 

Ayrıca güney kısımda sabitlenen bloklardaki fresklerin bir kısmında sağlamlaştırma ve 
temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda fresk yüzeyindeki çatlak ve küçük laku-
naların kireç bağlayıcılı onarım harcıyla dolguları yapılmıştır. Fresklerin boya altındaki sıva 
tabakalarına yönelik ise enjeksiyon yöntemi uygulanarak sağlamlaştırma yapılmıştır. Son 
olarak boya yüzeyindeki çözülebilir tuzlar kâğıt hamuru lapalarıyla temizlenmiştir. 

3. Duvar Fresk Dekorasyonu (Resim: 9-10)

Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik duvarının fresk dekorasyonu genel olarak 
değerlendirildiğinde Korinth düzeninde mimari bir cephenin taklit edildiği anlaşılmaktadır. 
Duvarın 1.etap çalışmalarında ayağa kaldırılan bölümünde portik tabanından ortalama 1.00m. 
yüksekliğinde başlayan ilk sıra freskli bölümlerin üst sıralara nazaran oldukça kötü durumda 
korunduğu anlaşılmıştır. Duvarın kuzey kanadında 8.35m.x49.00m. ölçülerinde ayağa kaldırı-
lan temel sırası hariç ilk dört sıra örgüsünü bezeyen alt bölüm fresklerine göre; kapının kuzey 
kenarı sınırında, kemer başlangıcı yüksekliğinde bir sütun çizimi ile başlayan süsleme şeması 
kuzeye doğru yine sütunlarla sınırlandırılmış mermer taklidi toplam 17 pano şeklinde devam 
etmektedir. Söz konusu panolar, 1.65m.x3.00m. ölçülerindeki dikine yerleştirilmiş dikdörtgen-
ler şeklinde sıralanmış ve 15-18cm. kalınlığındaki koyu kırmızı bantlar ile çerçevelenmiştir. 
Mermer taklidi panoları birbirinden ayıran sütunların genişlikleri 30-35cm. arasında değişmek-
te olup yükseklikleri başlıkla birlikte 3.55m.dir. Bej renk kullanılarak öne çıkarılan sütunların 
alt kısımları mermer sütunlarda olduğu gibi yarım yivli üst yarıları ise tam yivli olarak çizilmiş, 
yivleri sarı renkle detaylandırılmış, üstte 50x55cm. ölçülerinde kahverengi ve siyaha yakın 
renk tonları ile işlenmiş Korinth düzeninde başlıklara sahiptir. Portiklerde mermer sütunlar 
Ionik başlıklar, duvarlardaki sütunlar Korinth başlıkları taşımakta olup zarafet ve zenginlik 
mimaride bütünleşmiştir. Mermer taklidi panolar içerisinde olasılıkla bezeme derinliğinin sağ-
lanması amacıyla ortalama 3cm. ila 5cm. kalınlığındaki açık kırmızı renkli bantlar ile bir iç 
çerçeve oluşturulmuştur. Dış kenarı bej renginde bırakılan bu çerçevenin içi gelişigüzel fırça 
darbeleriyle kırmızı, bej, sarı renklerin tonları ile boyanırken, mermer detaylarının ve damarla-
rının betimlenmesinde beyaz-açık kırmızı boya kullanılmıştır. 

Dikdörtgen panoların yer aldığı kuşağın hemen üzerinde duvarın 5. sıra örgüsü ile 6. 
sıranın alt bölümünü bezeyen freskler olasılıkla mimaride yatay taşıyıcı elemanları (arşitrav- 
friz) taklit ederek kesintisiz bir şekilde kuzey yöne doğru devam etmektedir. Sınırları alt ve 
üst pano çerçevelerinin belirlediği 1.20m. yüksekliğindeki bu bezeme kuşağının merkezinde 
kalınlıkları 1cm. olan 5 adet açık kırmızı renkli çizgiler yer alırken bunlar arasına 3cm. ka-
lınlığında sarı renkli bantlar yerleştirilmiştir. Merkezde yer alan çizgi ve bant bezemelerinin 
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alt ve üst bölümlerinde ise yine bej renk üzerine açık siyah renkli damar detayları işlenerek 
bu bölümün de mermer görünümü kazanması sağlanmıştır. Yatay taşıyıcıların mermer görü-
nümü ile taklit edildiği yatay pano aynı zamanda, Batı Portik duvarı fresk dekorasyonunu da 
tam ortadan bölmektedir. 

Altta yer alan dikine yerleştirilmiş dikdörtgenlerin aksine dekorasyonun üst bölümünde 
farklı bir düzenleme ile karşılaşılmıştır. Duvar örgüsünde 6. ve 7. sıralar ile 8. sıranın alt bö-
lümünü bezeyen freskler üzerinde 1.60x1.60m. ölçülerinde yerleştirilen yine mermer taklidi 
kare panoların aralarını, 0.60m. 1.30m. ölçülerinde olan mermer taklidi plasterler bölmekte-
dir. Söz konusu kare panolar, kapı kemerine ait 2. ve 3. bloklardan itibaren başlayarak ayağa 
kaldırılan bölümde toplamda 17 adettir. 

2018 yılında tamamlanan kemerli geçişin kuzeyindeki ilk 4 panonun ardından, 2019 yılı 
çalışmalarıyla 5. pano hizasından tekrar ayağa kaldırma çalışmalarına başlanmıştır. 5. pano 
her iki yandan plasterlerle sınırlandırılmış ve 1.60m.x1.60m. kare formlu ve kalınlığı 15cm. 
-17cm. arasında değişen koyu kırmızı bant ile çerçevelenmiştir. Ana çerçeve içerisinde açık 
siyah boya ile yapılan tek çizgi, panonun iç çerçevesini oluşturur. İç çerçeve 10-15cm. kalın-
lığında sarı renk ile boyanarak içleri düzgün olmayan yuvarlaklar şeklinde yapılmış çay taşı 
taklidi doldurma motifleri ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu panonun merkezine ise dışta 
64cm. içte 42cm. çapında olacak şekilde merkeze doğru küçülen halkalar yerleştirilerek bir 
tondo oluşturulmuştur. Tondonun dış çeperi ile kare pano arasında kalan boşluklar bej ve 
mavi tonlarında renklerle doldurulmuştur. Tondoyu oluşturan daireler içerisinde bitkisel ve 
geometrik bezemeler yer almaktadır. Tondo merkezi grimsi, açık yeşil ve mavi tonlarla renk-
lendirilmiştir. 6. pano yine her iki yandan plasterlerle sınırlandırılmıştır. 1.60m.x1.60m. kare 
formlu ve kalınlığı 15-17cm. arasında değişen koyu kırmızı bant ile çerçevelenmiştir. Ana 
bezeme alanını sınırlayan mermer taklidi pano içerisinde gri, yeşil ve bej tonlarının hâkim 
olduğu görülmektedir. 7. pano yanlarda yine plasterler ile sınırlandırılmıştır. Ana çerçeve 
içerisinde açık siyah boya ile yapılan tek çizgi panonun iç çerçevesini oluşturur. İç çerçevede 
ana bezeme alanının merkezine, köşeleri dış çerçeveye yaslandırılacak şekilde döndürülerek 
yerleştirilmiş olan 90cm.x90cm. ölçülerinde bir kare pano yer alır. Söz konusu karenin dön-
dürülerek konması sebebiyle dört köşesinde kalan üçgen formlu boşluklar içerisine yine üç-
gen şeklinde bezemeler çizilmiştir. Bu üçgen şekildeki bezemelerin kenarları açık kırmızı 
tonlarında ince bir şekilde çizilmiş ve üçgenlerin içerisi açık gri ve açık yeşil tonlarında 
renklendirilmiştir. 90cm.x90cm. ölçülerindeki panonun içerisinde yine ona paralel şekilde 
yapılan 70cm.x70cm. ölçülerinde bir kare pano daha yer almaktadır. Bu kare panonun mer-
kezinde en dışta yer alanın çapı 39cm. olan iç içe çizilmiş dairelerin bulunduğu tondo oluştu-
rulmuştur. Tondonun merkezi açık kırmızı renklendirilmiş olup genel olarak bej, açık yeşil ve 
kırmızının tonları görülmektedir. 70cm.x70cm. ölçülerindeki kare panonun içerisinde boş 
kalan kısımlar ise (tondoyu sınırlandıran alan) sarı renkle boyanarak içleri düzgün olmayan 
yuvarlaklar şeklinde yapılmış çay taşı taklidi doldurma motiflerle sınırlandırılmıştır. 
90x90cm.lik 15cm. kalınlığındaki pano çerçevesi içerisinde kırmızı, sarı ve gri tonlarının 
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hâkim olduğu yan yana gelecek şekilde büyük üçgenler ve bunların aralarına gelecek şekilde 
küçük üçgenlerin çizilmiş olduğu görülmektedir. 8. Pano yine her iki yandan plasterlerle sı-
nırlandırılmıştır. 1.60m.x1.60m. kare formlu ve 15cm. kalınlığında koyu kırmızı bant ile çer-
çevelenmiştir. Ana bezeme alanını sınırlayan mermer taklidi pano içerisinde, kırmızı ve kah-
verengi tonlarında boyaların hâkim olduğu görülmektedir. 9. pano dışta her iki yandan 
plasterler ile sınırlandırılmıştır. 1.60m.x1.60m. kare formlu ve 15cm.-17cm kalınlığında 
koyu kırmızı bant ile çerçevelendirilmiştir. Koyu kırmızı tonlu bantla çevrili alanın en dışın-
da yine kare şeklinde bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçevenin hatları koyu kırmızı tonlar-
da ince çizgilerle belirlenerek 20-25cm. kalınlığında yapılmıştır. Çerçevede birbirini tekrar 
eden dikdörtgen ve kare panolar yer almaktadır. Dikdörtgen panoların içerisine köşeleri dış 
çerçevelere yaslandırılacak şekilde döndürülmüş alt alta iki adet kare çizilmiştir. Karelerin 
içleri gri ve yeşil boyalıdır. Söz konusu karenin döndürülerek konması sebebiyle dört 
köşesinde oluşan üçgen formlu boşluklar bej rengiyle doldurulmuştur. Çerçevenin üzerinde 
birbirini tekrar eden kare panolarda ise; sarı, kırmızı yeşil ve kahverengi tonlarının hâkim 
olduğu mermer taklidi bezemeler yer almaktadır. Bahsedilen birbirini tekrar eden çerçevenin 
içerisinde kenarları açık kırmızı ile ince çizilmiş bir çerçeve daha yerleştirilmiştir. Bu çerçe-
venin içerisinde iç içe daireler çizilerek tondo yerleştirilmiştir. Tondonun dışında kalan alan 
sarı renkle içleri düzgün olmayan yuvarlak çay taşı taklidi motiflerle doldurulmuştur. Tondo-
nun merkezinde ise çapı 20cm. olan küçük daire bulunur. Daire koyu gri, yeşil ve mavi ton-
larında boyalıdır. Bahsi geçen dairenin hemen dışında birbiri üzerine çizilmiş iki adet kare 
yer almaktadır. Karelerden açık kırmızı renkli olanı, koyu kırmızı renkle çizilen karenin ke-
narlarına denk gelecek şekilde yana doğru döndürülerek yerleştirilmiştir. Bu karelerin kesi-
şim yerlerine bitkisel motifler işlenmiştir. Bu iki kareyi çevreleyen koyu kırmızı tonunda bir 
daire ve onu çevreleyen geniş bir daire daha yer almaktadır. 15cm. -20cm. kalınlığında olan 
bu dairenin içerisinde koyu kahve ve koyu kırmızı tonlarının hâkim olduğu birbirini takip 
eden bitkisel bezemeler görülmektedir. Bitkilerin dış hatları beyaz boya ile noktalar şeklinde 
işlenmiştir. 10. panoda her iki yandan içerisinde mermer taklidi bezemeler yer alan plasterler 
ile sınırlandırılıp 1.60. x1.60m. kare formlu ve 17cm. kalınlığında koyu kırmızı bantla çevre-
lenmiştir. Koyu kırmızı bant içerisinde 5-7cm. kalınlığında sarı tonlarının hâkim olduğu bir 
çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçeve içerisinde ana bezeme alanını sınırlayan mermer taklidi 
pano içerisinde koyu kırmızı, kahverengi ve çok az sarı, yeşil tonlarında boyaların hâkim 
olduğu görülmüştür. Bu mermer taklidi pano içerisinde mermerin damarları açık kırmızı to-
nuyla ince dalgalı çizgiler halinde gösterilmiştir. 11. pano yine içerisinde mermer taklidi be-
zemelerin çizili olduğu plasterlerle sınırlandırılmıştır. Ana çerçeve içerisinde açık siyah boya 
ile yapılan tek çizgi panonun iç çerçevesini oluşturur. 1.60m.x1.60m. kare formlu ve 17cm. 
-18cm. kalınlığında koyu kırmızı bant ile çevrelenmiştir. İç çerçevenin 5cm.-7cm. kalığında 
bej renk ile boyandığı görülmüştür. Söz konusu panonun merkezine ise dışta 90cm. içte 
40cm. çapında olacak şekilde merkeze doğru küçülen halkalar yerleştirilerek bir tondo oluş-
turulmuştur. Tondonun merkezinde yer alan koyu kahverengi çizilen dairenin içerisinde sarı 
ve kırmızının hâkim olduğu yıldız şeklinde bezemeye yer verilmiştir. Merkezdeki dairede 
içten dışa doğru sırasıyla; bej, kırmızı, bej, koyu kahverengi, bej ve açık yeşil tonlarında 
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halkaların çizildiği görülmüştür. Bu halkaların dışında ana bezeme alanının içerisinde boş 
kalan yerlere sarı renk üzerine çizilen düzensiz çay taşı taklidi doldurma motifler yerleştiril-
miştir. 12. pano her iki yandan plasterlerle sınırlandırılmıştır. 1.60m.x1.60m. kare formlu ve 
15-18cm. kalınlığında değişen koyu kırmızı bant ile çerçevelendirilmiştir. Ana bezeme alanı-
nı sınırlandıran mermer taklidi pano içerisinde mavi ve gri tonlarının hâkim olduğu görül-
mektedir. Bahsi geçen panoyu çevreleyen üst bölümdeki kırmızı bandın üzerine fırça darbe-
leriyle koyu kırmızı boyayla nokta şeklinde bezemelere yer verilmiştir. Bu noktalar bundan 
sonraki panoların dışını çevreleyen üst bölümdeki kırmızı bantların üzerinde birbirini takip 
eder şekilde görülmektedir. 13. pano her iki yandan plasterlerle sınırlandırılmıştır. 1.60m.
x1.60m. kare formlu ve 15cm.-18cm. kalınlığında değişen koyu kırmızı bantla çerçevelendi-
rilmiştir. Pano içerisine 5cm.-8cm. kalınlığında sarı renkli ikinci bir çerçeve yerleştirilmiştir. 
Bahsi geçen panonun içerisinde yine 5-8cm. kalınlığında bej renkli üçüncü bir çerçeve bulu-
nur. Kalınlığı 5cm. -7cm. arası değişen sarı renk üzerine çizilen düzensiz çay taşı taklidi 
motiflerle doldurulmuş, dördüncü bir çerçeve daha çizilmiştir. Panonun içerisinde ana beze-
me alanını sınırlandıran bu dördüncü çerçevenin yer aldığı iç panonun içerisine iki adet 
70cm.x70cm. kare yapılmıştır. Karelerden biri diğerine yan döndürülüp iç içe yerleştirilmiş-
tir. İç kısımda açık gri tonlarının hâkim olduğu karenin merkezine 68cm. çapında bir tondo 
bulunur. Bu tondonun daireleri içerisinde yine birbirini takip eden bitkisel motifler görülmek-
tedir. Pano içerisinde genel olarak sarı, koyu kırmızı, mavi ve yeşil tonlarının hâkim olduğu 
görülmektedir. 14. pano her iki yandan plasterler ile sınırlandırılmıştır. 1.60m.x1.60m. kare 
formlu ve 18cm. kalınlığında koyu kırmızı bant ile çerçevelendirilmiştir. Ana bezeme alanını 
sınırlayan mermer taklidi pano içerisinde kırmızı ve kahverengi tonlarında boyaların hâkim 
olduğu görülmektedir. 15. Pano her iki yandan plasterlerle sınırlandırılmıştır. 1.60m.x1.60m. 
kare formlu ve 18-19cm. kalınlığında koyu kırmızı bantla çerçevelendirilmiştir. Pano içeri-
sinde 5-8cm. kalınlığında bej renkli ikinci bir çerçeve yerleştirilmiştir. Panonun içerisinde 
ana bezeme alanını sınırlandıran karenin merkezine 90cm. çapında bir tondo yerleştirilmiş, 
tondonun merkezinin çapı 38cm. olarak ölçülmüştür. Tonda koyu kahve boyalı olup dışında-
ki sarı tonların hakim olduğu dairenin çapı 42cm.dir. Bu dairenin dışında yer alan dairede ise 
geometrik ve bitkisel motifler işlenmiş olduğu görülmüştür. 16. pano her iki yandan plasterler 
ile sınırlandırılmıştır. 1.60m.x1.60m. kare formlu ve 18cm -20cm. kalınlığında koyu kırmızı 
bant ile çerçevelendirilmiştir. Pano içerisinde 6cm.-9cm. kalınlığında bej renkli ikinci bir 
çerçeve yerleştirilmiştir. Ana bezeme alanını sınırlayan mermer taklidi pano içerisinde kırmı-
zı ve kahverengi tonlarında boyaların hâkim olduğu görülmektedir. 17. pano ise duvarın 
mevcut kaldırılan bölümünün son panosudur. Bu pano da diğer bütün panolarda olduğu gibi 
her iki yandan içerisinde mermer taklidi bezemelerin yer aldığı plasterler ile sınırlandırılmış-
tır. Pano içerisinde 3-8cm. kalınlığında bej renkli ikinci bir çerçeve yerleştirilmiştir. Bu çer-
çevenin içerisinde yine kare şeklinde bir çerçeve oluşturulmuştur. Bu çerçevenin hatları koyu 
kırmızı tonlarda ince çizgilerin bulunduğu 20-25cm. kalınlığındadır. Çerçevede birbirini tek-
rar eden dikdörtgen ve kare panolar yer almaktadır. Dikdörtgen panoların içerisine köşeleri 
dış çerçevelere yaslandırılacak şekilde döndürülmüş alt alta iki adet kare çizilmiştir. Karele-
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rin içi gri ve yeşil tonlarıyla boyanmıştır. Söz konusu karenin döndürülerek konması sebebiy-
le dört köşesinde oluşan üçgen formlu boşluklar, bej rengiyle doldurulmuştur. Çerçevenin 
üzerinde birbirini tekrar eden kare panolarda ise; sarı, kırmızı, yeşil ve kahverengi tonlarının 
hakim olduğu mermer taklidi bezemeler yer almaktadır. Bahsedilen birbirini tekrar eden çer-
çevenin içerisinde merkezinde iç içe daireler ile tondo oluşturulmuştur. Tondonun merkezin-
de yer alan dairenin çapı 42cm. olup içerisi bej ve açık gri tonlarında düzensiz daireler 
şeklinde bezemelidir. Bu dairenin dışındaki diğer bir daire ise kırmızı renklidir. İki dairenin 
çevresi yan döndürülmüş kare ile çevrelenmiştir. Karenin dışında ise dış hatları açık kırmızı 
ile çizilen içerisinde ise gri ve bej tonlarının hâkim olduğu olasılıkla bir geometrik motifin 
işlendiği görülmektedir. 

2019 yılı çalışmalarında bir bölümü ayağa kaldırılan duvarın üstte yer alan ikinci panolu 
bezeme kuşağını oluşturan tondolu fresk dekorasyonunun geneline bakıldığında, sırasıyla 
tondolu ve mermer taklidi düz panoların birbiri ardına yerleştirildiği bir düzenin devam ettiği 
anlaşılmaktadır. Ayağa kaldırılan duvar üzerindeki fresklerin geneli göz önüne alındığında; 
Korinth başlıklar taşıyan sütunlu cephe, sütunlar arasında mermer taklidi panolar, başlıklar 
üzerinde arşitrav-friz ve ikinci katta plasterler ve aralarına yerleştirilen kare panolar, pano 
içlerinde yuvarlak tondolar, üstte konsollu bezeme kuşağı yer alır. Portikte önde yer alan Ion 
başlıklı sütunlar, arkada duvarda ise fresk olarak yapılmış Korinth düzeninde taklidi sütunlar 
bulunur. 

Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik duvarı fresk dekorasyonunun son bezeme 
kuşağını duvarın 8. sırasının üst bölümü ile 9. sırayı süsleyen konsollu bezeme kuşağı oluş-
turur. Altta yer alan tondolu bezeme kuşağından 15cm. kalınlığında beyaz boya ile yapılmış 
bantla ayrılan bu kuşak, aynı zamanda duvarın en üst taşıyıcı sırasıdır. İçi açık siyah üç adet 
çizgiyle hareketlendirilmiş sınır bandının hemen üzerinde, 15cm. kalınlığındaki siyah renkli 
bant ile duvar sırasının en üstünde yine 15cm. kalınlığındaki siyah renkli bant, konsollu beze-
me kuşağının sınırlarını belirler. Duvarın ayağa kaldırılan bölümünde kuşak içerisinde 80cm.
x100cm. ölçülerinde toplamda yedi adet konsol çizimi sıralı bir şekilde devam etmektedir. 
Konsol çiziminde üçüncü boyut etkisinin sağlanması amacıyla sağ yandaki konturlar açık 
sarı renkli paralel bantlarla verilmiş, ön profil yine açık sarı renkli bir bantla yan konturla-
ra bağlanmıştır. Konsolun abakusunu oluşturan bu bölümün hemen altında kırmızı renkli 
bir bant abakus tablası ayrımını oluşturur. Abakus tablasının köşelerine bağlanmış açık sarı 
renkli bir girland sarkıtılmıştır. Konsolun alt yüzünün tamamı koyu kırmızı renk kullanılarak 
boyanmış, her iki yandan açık sarı renkte “S” profilli kollar uzanarak köşelerde volütler oluş-
turmaktadır. Konsolların alt yüz merkezlerine ise açık sarı renkli tekil akanthus yaprakları 
yerleştirilmiştir. Konsollar arasında kalan yine 80cm.x100cm. ebatlarındaki boşluklar açık 
siyah renkli çizgiler kullanılarak oluşturulmuş baklava dilimi motifi ile doldurulmuştur. Söz 
konusu baklava dilimlerinin zemin rengi gri olarak belirlenmiş ve içleri siyah boya ile dol-
durulmuştur. 
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2019 yılı çalışmaları sonunda Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik duvarının ayağa kaldı-
rılan bölümünde bulunan fresklerin dış etkenlere bağlı oluşabilecek bozulmalardan korumak 
amacıyla, hafif ve modüler çelik konstrüksiyon üzerine membran örtüden yapılan geçici ko-
ruma çatısı oluşturularak, ön kısmı da güneş ve yağmura karşı yine hava geçirgen perdeler-
le kapatılarak çalışmalar tamamlanmıştır (Resim: 11). 2019 yılı çalışmaları sonunda Kuzey 
(Kutsal) Agora, Batı Portik duvarı kemerli kapının kuzeyinde ayağa kaldırılan 49m.lik alanın 
43m.lik alanına çelik ve ahşap yürüyüş platformu yapılmıştır. 

C) Koruma ve Onarım Çalışmaları (Resim: 12-15)

Laodikeia antik kentinde koruma ve onarım çalışmalarında; genel olarak “var olanı oldu-
ğu gibi koruma ve özgün malzemeyle onarma” anlayışı esas alınmıştır. Çalışma öncesinde 
koruma çalışmalarına yönelik olarak alan detaylı olarak fotoğraflanarak belgelenmiştir. Bu-
nun devamında foto-mozaik, foto-scan işlemleri için lazer scanner yardımıyla yüksek çözü-
nürlükte koordinatlı fotoğraflar çekilmiştir. Belgeleme çalışmalarının son aşamasında alanın 
ilk hal bozulma rölövesi çıkarılmıştır. Koruma ve onarım öncesi hazırlanan söz konusu tüm 
belgeler çalışma esnasında konservatörler tarafından kullanılmış ve uygulamalar lejantlı ola-
rak çizimlere işlenmiştir. Alana dair gerçekleştirilen tüm müdahaleler ilk olarak günlük rapor 
formlarına ve ardından da restorasyon veri tabanına geçilerek kaydedilmiştir. Koruma ve 
onarım uygulamalarında, özgün harçlardan alınan numunelerin malzeme analizleri Laodi-
keia laboratuvarında gerçekleştirilmiş ve elde edilen analiz sonuçlarına göre kullanılacak 
olan onarım harçlarının mekanik özellikleri, agrega çeşidi, agrega dağılımı ile bağlayıcı türü, 
oranları belirlenmiş ve buna göre yeni reçeteler hazırlanmıştır. 

Kiliseli Peristylli Ev (Resim: 1, 12-13)

2019 yılında Kiliseli Peristylli Ev’in; Peristylli Avlu, Apsisli Doğu Mekân, Apsisli Batı 
Mekân, Atrium ve kazı çalışmalarında ortaya çıkartılan mekanların koruma onarım çalışma-
larına devam edilmiştir7. 

Peristylli avluda gerçekleştirilen çalışmalarda, kazı çalışmaları sonrası koruma amaçlı 
olarak geçici olarak kapatılan alanlar; 2018 kazı sezonunda açılarak restorasyon çalışması 
öncesinde detaylı belgeleme çalışmaları tamamlanmış ve alan lazer-scanner, photo-scan ve 
drone çekimleriyle belgelenmiştir. Gerekli olan belgeleme çalışmaları sonrasında; 2018 yılı 
sonunda avlunun güney ve batı kısımlarındaki restorasyon çalışmaları tamamlanmıştı. 2019 
kazı sezonu itibariyle, avlunun doğu ve kuzey kısımlarında koruma ve onarım çalışmalarına 
devam edilmiştir. Bu kapsamda öncelikli olarak avluda bulunan opus sectile panellerdeki 
kırıklı olan döşemelere yönelik yapıştırma, sağlamlaştırma, eksik parçası olanların pantog-
rafla tamamlama ve günümüze kadar korunamayan döşemelerin yeni traverten ile tamamla-
ma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalarda kırılmış olan özgün opus sec-

7  Şimşek 2013, 319-328, Res. 433-438; Şimşek 2019, 38-40, Res. 48-55. 
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tile döşemelerin öncelikle cidarları mekanik olarak temizlendikten sonra hazırlanan epoksi 
reçinesi ile yapıştırılmıştır. Bağ dokusu bozularak şekerlenmeye bağlı ufalanma gözlemlenen 
döşemelere yönelik ise; paraloid B72 reçinesi ile gerekli sağlamlaştırmaları yapılmıştır. Ay-
rıca panellerdeki eksik parçalı opus sectilelere yönelik pantograf tekniği kullanılarak, taşın 
eksik kısımları tamamlanmıştır. Son olarak opus sectile panellerindeki eksik kısımları ta-
mamlamak için ise yatak izlerinden alınan referans ölçülerine göre kilit taşlarının ve panel içi 
sekizgenlerin yeni doğal travertenlerden kesimleri yapılarak eksik bölümlerinin döşemeleri 
hazırlanmıştır. Bu çalışma sonrasında döşemelerin sabitlenmesi için hazırlanan kireç 
bağlayıcılı onarım harcı ile öncelikle paneldeki kilit taşlarının sabitlemeleri yapılarak panel 
sınırları belirlenmiştir. Devamında ise panel içinde yer alan sekizgenlerin de sabitlemeleri 
yapılmıştır. Böylece avlunun doğu ve kuzey kısımlarındaki sabitleme ve tamamlama 
çalışmaları bitirilmiştir. Avlunun batı kısmındaki özgün döşemelerin olmadığı ve statümen 
tabakasının belirgin olduğu alanda ise çay taşı ile oluşturulan özgün statümen tabakasını 
koruma amaçlı olarak, yapıya ait tasnif alanında getirilen çay taşları ile mevcut örgünün 
kopyası yapılıp, çamur harcıyla sabitlenerek söz konusu alan koruma altına alınmıştır. 

Kiliseli Peristylli Ev’in Apsisli Doğu Mekânı’nın zemin döşemelerine yönelik yürütülen 
koruma onarım çalışmaları 2018 yılında tamamlanmıştı. Bu kapsamda Apsisli Doğu 
Mekân’ın opus sectile panellerinde yürütülen yatak sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. 
Eksik kısımlara yönelik yapının iç nartheks bölümünde uygulanan teknikle bağlantılı olarak 
bu alanlarda özgün harca uygun şekilde hazırlanan yeni harç ile tamamlamalar yapılmıştır. 
Bu yöntemle özgün harçlı kısımlar ve yatak izleri koruma altına alınmıştır. 2019 yılı itibariy-
le ağırlıklı olarak Apsisli Doğu Mekân’da bulunan özgün duvar plakası ve harçlarına yöne-
lik koruma onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Duvar plakası harçlarındaki bağlayıcılık 
özelliğini kaybetmiş alanlarda, kısmi onarımlar ve sağlamlaştırmalar yapılmıştır. Sağlam-
laştırma çalışmaları sonrasında ise Apsisli Doğu Mekân’ın, duvar plakalarına yönelik çalış-
malara başlanmıştır. Bu çalışmalarda özgün plaka harçlarındaki yatak izleri referans alına-
rak, tasnif alanında bulunan parçalar ile deneme çalışmaları yapılarak, yatak harçlarına göre 
bulunan parçalar, özgün plakadaki yerine epoksi reçinesi ile yapıştırılmıştır. Bu çalışmayla 
bağlantılı olarak plakaların günümüze kadar ulaşamayan eksik parçalarına yönelik pantograf 
tekniği ile tamamlamalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmada, plakaların yatak izle-
rinden alınan ölçülere göre eksik kısımları için düşük seviyede yeni doğal traverten plakalar 
ile tamamlama yapılarak özgün plakaya yapıştırılmıştır. Tamamlama yapılan alan üzerine ise 
özgün harçlarla uyumlu olacak şekilde kireç bağlayıcı onarım harcı uygulamıştır. Sonrasında 
ise plakaların özgün yatak izlerine göre demo çalışmaları yapılmış olup özgün kenet izlerine 
göre hazırlanan krom çelik kenetler ile plakaların sabitleme işlemleri tamamlanmıştır. Ayrıca 
özgün plaka harçlarını ve yatak izlerini korumak amacıyla sabitlenen plakalar ile özgün harç 
arasındaki boşluk ponza ile doldurulmuştur. 

Kiliseli Peristylli Ev’de devam eden diğer çalışmada ise Apsisli Batı Mekânın zemini açı-
larak restorasyon çalışması öncesinde detaylı belgelemeleri tamamlanmış ve alan lazer-scan, 
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photo-scan ve drone ile belgelenmiştir. Detaylı belgeleme çalışmaları sonrasında öncelikli 
olarak zemindeki özgün harçlı kısımların ve yatak izlerinin sağlamlaştırılması tamamlan-
mıştır. Özgün harçlı kısımlar üzerine kireçli su losyonu uygulanarak özgün harçlar ve yatak 
izleri korunarak sağlamlaştırılmıştır. Özgün harçlı kısımların tahrip olduğu ve toprak taba-
kasının bulunduğu alanlarda ise gerekli mekanik temizlik çalışması sonrasında, kireç bağla-
yıcılı onarım harcı ile dolgu çalışmaları yapılmıştır. Özgün harca yönelik sağlamlaştırma ve 
dolgu çalışmaları sonrasında, özgün harçlı kısımların üstü elenmiş kazı toprağı ile koruma 
amaçlı geçici olarak kapatılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında mekânın zeminde bulunan özgün 
opus sectile döşemelere yönelik sağlamlaştırma ve yapıştırma çalışmalarına başlanmıştır. 
Öncelikle olarak şekerlenmeye bağlı bozulma meydana gelen döşemelere; paraloid B72 
(aseton ile hazırlanan %3 ve %5 oranlarda) uygulanarak, döşemelerin bütünlüğü koruma 
altına alınmıştır. Devamında ise yatağında kırıklı yapıda bulunanlara yönelik yapıştırma 
uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Uygulamada özgün döşemelerin kırık parçaları mekanik 
olarak temizlendikten sonra epoksi reçine kullanılarak yapıştırılmıştır. Mekânın zeminine 
yönelik eksik olan taşlar için ise; yeni doğal traverten ile tamamlama çalışmalarına başlan-
mıştır. Çalışmalarda, özgün harçlı kısımları ve yatak izlerini korumak amacıyla öncelikle 
elenmiş kazı toprağından hazırlanan çamur harcı, alanların üzerine uygulama yapılarak ayı-
rıcı bir katman oluşturulmuştur. Devamında ise çamur harcı üzerine kireç bağlayıcılı onarım 
harcı uygulandıktan sonra, harcın üzerine panellerdeki eksik döşemelerin şablonu çizilerek 
referanslar belirlenmiştir. Şablonlardan ve yatak izlerinden alınan döşeme ölçülerine göre, 
yeni travertenden taş kesimleri yapılıp paneldeki eksik kısımların tamamlamaları yapılmıştır. 
Bu kapsamda kesimi, ebatlanması ve eskitilmesi yapılan taşların kireç bağlayıcı onarım har-
cıyla sabitlemeleri bitirilmiştir. 

Kiliseli Peristylli Ev’in kazı çalışmaları sonrasında açığa çıkartılan mekânlarına yönelik 
duvar yükseltme çalışmaları kapsamında; 2018 yılı itibariyle 5, 6, 11, 12, 15 ve 16 No.lu 
mekânların ve Apsisli Batı Mekân’ın, apsis duvarlarında planlanan duvar yükseltilmesi ça-
lışmaları tamamlanmıştı. 2019 yılında da söz konusu mekanlara yönelik duvar yükseltme 
çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, 13, 14, 17 ve 20 No.lu mekânlara yönelik 
duvar  çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalarda günümüze kadar korunmuş duvarların en 
üst sırasına öncelikle bir sıra ayırıcı tuğla sırası kireç bağlayıcı onarım harcıyla sabitlenmiş-
tir. Sonrasında ise duvarlara ait tasnif alanından getirilen, mevcut örgüyle uyumlu, uygun 
ölçülerdeki traverten bloklar kullanılarak iki sıra demo çalışması yapılmıştır. Ardından, kireç 
bağlayıcı onarım harcı ile bloklar sabitlenerek örgü tamamlanmıştır. 

Batı Portiğin Kuzey Devamındaki Mozaikli Taban (Resim: 1-2, 14)

2018 yılında Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portiğin kuzey ucunda açığa çıkartılan ve 2019 
yılında kazı çalışmaları tamamlanan mozaikli alanda koruma-onarım çalışmaları kapsamında 
öncelikle, alanın mevcut durumu detaylı olarak belgelenmiştir8. Belgeleme çalışmalarının 

8  Şimşek 2019, 42, Res. 67. 
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ardından mozaikli alanda, mozaik sınırlarını ve mozaikli alanın bütünlüğünü korumak ve da-
ğılmalarını önlemek amacıyla, koruma bordürü uygulamasının yapılmasına karar verilmiştir. 
Söz konusu uygulamada koruma bordürü yapılacak kısımlar öncelikle küçük dişçi aletleriyle 
mekanik olarak temizlendikten sonra, su ile nemlendirilmiştir. Bu uygulama sonrasında ise 
Laodikeia Laboratuvarında yapılan analize uygun olarak hazırlanan onarım harcı, mozaik 
sınırlarına uygulanarak mozaik bütünlüğü koruma altına alınmıştır. Aynı alandaki yatağında 
sabit olmayan tesseraların ise yatak harçları yenilenmiştir. Koruma ve onarım çalışmaları 
sonrasında söz konusu alanın üstü kapatılmıştır. 

3) Atriumlu Yönetici Binası (Resim: 1-3, 7, 15)

Atriumlu Yönetici Binası olarak tanımlanan yapının kalabilen duvarlarında bulunan 
fresklere ve zeminde yer alan mozaiklere yönelik koruma onarım çalışmalarına başlanmış-
tır9. Bu kapsamda yapının duvarlarındaki fresk sınırlarına, kireç bağlayıcı onarım harcı ile 
koruma bordürü uygulanarak, fresklerin duvar harcı ile bağlı olan taşıyıcılığı koruma altına 
alınmıştır. Yapının zemindeki mozaik sınırlarına yönelik ise mozaik bütünlüğünün korun-
ması amacıyla koruma bordürü uygulamasına başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle koruma 
bordürü yapılacak olan kısımlar mekanik olarak temizlenerek topraklı kısımlardan arındı-
rılmıştır. Devamında ise su ile nemlendirildikten sonra hazırlanan kireç bağlayıcılı onarım 
harcı ile mozaik sınırlarına uygulama yapılarak mozaik bütünlüğü koruma altına alınmıştır. 
Bu alandaki çalışmalar tamamlanmıştır. 

9 Şimşek 2019, 67, Res. 103-105. 
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Resim 1: Laodikeia’da kentin bir kısmını içine alan Geç Antik Çağda (M.S. 5. yy. başı) yapılan surlar ve içindeki 
yapılar. 

Resim 2: Laodikeia Suriye Caddesi ve Stadyum Caddesi’nin iki yanındaki yapılar. 
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Resim 3: Laodikeia Traian Nymphaeumu ve Meydanı, Atriumlu Yönetici Binası, 
Doğu Sokak ve Güney Agora Sokağı. 

Resim 4: Laodikeia Güney Agora Sokağı. 

Resim 5: Laodikeia Güney Agora Sokağı’ndan Flavia Chrysion’un yazıtlı heykel kaidesi. 
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Resim 6: Laodikeia Güney Agora Sokağı’ndan Titus Flavius’un yazıtlı heykel kaidesi. 

Resim 7: Laodikeia Traian Nymphaeumu ve Meydanı, Atriumlu Yönetici Binası, 
Doğu Sokak ve Güney Agora Sokağı planı. 
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Resim 8: Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portikte freskli arka duvar blokları üzerinde bordürlerde yapılan 
sağlamlaştırma çalışmaları. 

Resim 9: Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portikte freskli arka duvarda yapılan demo ve restorasyon çalış-
maları. 

Resim 10: Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portikte freskli arka duvarda yapılan restorasyon çalışmaları. 
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Resim 11: Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portikte ayağa kaldırılan freskli arka duvarın koruma önlemleri. 

Resim 12: Laodikeia Kiliseli Peristylli Ev’de yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları. 

Resim 13: Laodikeia Kiliseli Peristylli Ev’de yapılan restorasyon ve konservasyon çalışmaları. 
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Resim 14: Laodikeia Kuzey (Kutsal) Agora, Batı Portik kuzey uçta açığa çıkartılan mozaikler. 

Resim 15: Laodikeia Atriumlu Yönetici Binası’nda duvar freskleri ve mozaiklerinde yapılan konservasyon-resto-
rasyon çalışmaları. 
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2019 YILI YENİYAYLACIK FOSİL LOKALİTESİ KAZISI 
Cesur PEHLEVAN*

Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU

Okşan BAŞOĞLU

Uğur DOĞAN

Ayhan YİĞİT

Ferhat KAYA

Ali AKBABA

GİRİŞ

Cumhurbaşkanı 14.01.2019 tarih ve 619 sayılı Kararı ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ile 2019 
yılı Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi kazısı çalışmaları 01.07.2019 – 09.08.2019 tarihleri ara-
sında gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı kazı çalışmaları Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığında; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı adına Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünden 
Arkeolog Aliihsan Kartal’ın Bakanlık Temsilcisi olarak katılımı ile Cumhuriyet Üniversitesi 
Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Gözlük Kırmızıoğlu, Ankara Hacı Bay-
ram Veli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Okşan Başoğlu, ve yabancı ekip üyesi olarak Dr. Faysal Bibi, Uzman Ali Akbaba, Uzman 
Özge Kahya, Uzman Mevlüde Sevgin, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Antropoloji Bölümü lisans 
öğrencisi Hüseyin Bozkurt’un ekip üyesi olarak katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Kazıya des-
teklerinden dolayı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Türk Tarih Kurumu 
Başkanlığına, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğüne, Nevşehir Arkeoloji Mü-
zesi Müdürlüğüne ve Gülşehir Belediye Başkanlığına çok teşekkür ederiz. 

* Prof. Dr. Cesur PEHLEVAN, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölü-
mü, Nevşehir/TÜRKİYE. 

 Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Si-
vas/TÜRKİYE. 

 Okşan BAŞOĞLU, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE. 

 Uğur DOĞAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Ankara/TÜRKİYE. 
 Öğretim Görevlisi Ayhan YİĞİT, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümü, Si-

vas/TÜRKİYE. 
 Dr. Ferhat KAYA, University of Oulu, Department of Archaeology, Oulu/FINLAND
 Dr. Ali AKBABA, ODTÜ Biyoojik Bilimler Bölümü, Ankara/TÜRKİYE. 
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Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi; Nevşehir İli Gülşehir İlçesi’nin 1,5km. kuzeyinde, Yeni-
yaylacık Köyü yol ayrımında bulunmaktadır. Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi, 2013 yılında 
TOKİ inşaat çalışmaları kapsamında yol açma çalışmaları sırasında açığa çıkmıştır. İlk in-
celemeler ve araştırmalar ışığında buluntuların sayı ve tür bakımından zenginlik göstermesi 
bu alanda bir kurtarma kazısı yapılması gerekliliğini açığa çıkarmış, devam eden süreçte 
Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi kurtarma kazıları başlatılmıştır. 2014 yılında; Nevşehir Müzesi 
Müdürlüğü ile ortaklaşa başlatılan kurtarma kazısı çalışmaları, 2017 yılından itibaren (2020 
yılı hariç) Prof. Dr. Cesur Pehlevan başkanlığında Bakanlar Kurulu Kazısı olarak kesintisiz 
sürdürülmektedir. 

YENİYAYLACIK OMURGALI FAUNA FOSİL YATAĞININ KONUMU ve JEOLOJİK 
ÖZELLİKLERİ

Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi, Çalışanlar Mahallesi Toki Konut Evleri girişinde (Gülşe-
hir, Nevşehir) bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yaklaşık 920m. yüksekte yer alan lokali-
tenin güneydoğusunda Kızılırmak Nehri, batısında Kırşehir-Nevşehir Karayolu, kuzeyinde 
Yeniyaylacık Köyü ve doğusunda Avanos-Gülşehir Yolu bulunmaktadır. Yenyiyaylacık fosil-
leri Geç Miyosen karasal depoları içerisinde bulunmaktadır. Kapadokya Bölgesi’nde geniş 
bir alan kaplayan ve Ürgüp formasyonu olarak adlandırılan (Pasquare, 1968) bu depolar, 
Geç Miyosenden Erken Pliyosene kadar uzanan geniş bir zaman diliminde oluşmuştur (Le 
Pennec vd., 2005; Viereck-Goette vd., 2010; Aydar vd., 2012; Lepetit vd., 2014). Kapadok-
ya Bölgesi’nin kuzeyinde genişleme tektoniğine bağlı olarak açılan havzada göl ve akarsu 
ortamları oluşmuştur (Koçyiğit ve Doğan, 2016). Paleocoğrafya ve jeomorfoloji çalışmaları 
sonucu fosillerin bulunduğu alan göl kenarı olarak bilinen bir fasiyes içerisindedir. Bölgede 
aynı zamanda devam eden volkanizmaya bağlı olarak günümüzden önce 10 ile 5 milyon 
yılları arasında yaygın ve kalın ignimbirit katmanları oluşmuştur (Aydar vd., 2012). Farklı 
dönemlerde ve farklı volkanik kalderalardan yüzeye çıkan piroklastik materyallerin oluştur-
duğu bu ignimbiritler, bölgedeki akarsu ve göl depolarıyla ardalanmalı olarak çökelmiştir. 
Bu ignimbiritlerden biri de 9.19 My önceye tarihlendirilmiş olan Zelve ignimbiritidir. Ye-
niyaylacık omurgalı fauna buluntuları bu ignimbiritin katmanı üzerinde yer alan akarsu göl 
depoları içerisinde yer alır (Resim: 1; Doğan, 2021). 

Zelve ignimbiritinin üzerinde akmış olan Geç Miyosen Dönem akarsuları tarafından 
oluşturulan ve fosillerin içerisinde yer aldığı akarsu depoları ignimbirit üzerinde uyumsuz 
olarak yer alır (Resim: 1A). Omurgalı faunaya ait kalıntılar bu Geç Miyosen akarsuyuna 
ait taşkın ovasının çamurları içerisinde fosilleşmiştir (Resim: 1B, C). Taşkın ovası deposu 
içerisindeki açık renkli katmanlar taşkın ovasında geçici göllerin oluştuğunu gösterir (Resim 
1B). Fosillerin oluşumu ardından yine Geç Miyosen içerisinde fosil lokalitesinin bulunduğu 
saha göl ortamına dönüşmüştür (Resim: 1A). Bu gölde depolanan açık renkli marn, diatomit, 
kireçtaşı ve silttaşından oluşan sedimanlar kalın bir depo oluşturmuştur. Dolayısıyla, Yeni-
yaylacık fosilleri akarsu ve göl ortamlarına ait geçiş depolarında bulunur. 
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Kazı alanı ve yakın çevresinin stratigrafik özellikleri ve faunanın özellikleri göz önüne 
alındığında Yeniyaylacık omurgalı fosillerinin 7-8 milyon yıl önce (Geç Miyosende) yaşamış 
omurgalı faunaya ait oldukları sonucuna varılır. Kazı alanındaki jeomorfolojik veriler ise bu 
faunanın bir akarsu çevresinde yaşamış olduğunu göstermektedir. 

Kızılırmak Nehri’nin Geç Pliyosende bölgeye yerleşmiş ve Geç-Pliyosen Kuvaterner bo-
yunca meydana gelen bölgesel yükselmeye bağlı olarak vadisini yarmıştır (Doğan 2021). 
Eğer Kızılırmak Nehri’nin bu vadi kazılması süreci olmasaydı Yeniyaylacık fosilleri ortaya 
çıkmamış olacaktı. Dolayısıyla, bu fosilli katmanlar Kızılırmak Nehri’nin Kuvaterner’de va-
disini derine kazmasına bağlı olarak yaklaşık 400 bin yıl (by.) önce ortaya çıkmaya başlamış-
tır. Bunun kanıtı olarak da Doğan (2011) tarafından 400 by. önceye tarihlendirilmiş olan ve 
Yeniyaylacık kazı alanındaki fosilli katmanları uyumsuz olarak örten Kızılırmak Nehri’nin 
yatak depoları (kum ve çakılları) veya T12 seki deposu gösterilebilir (Resim: 1B). 

2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI 

2019 yılındaki kazı çalışmaları önceki yıllarda olduğu gibi kazı alanının ve etrafının 
temizliği ile başlamıştır. Daha önce de belirtildiği gibi yol açması sırasında keşfedilen bu 
alanın atık toprakları ve etrafta yığıntılar halinde korunan büyük blokların içindeki fosiller 
yağmur sularının aşındırması sonucunda açığa çıkabilmektedirler. Bu durumda açığa çıkmış 
olan fosiller de kayıt ve koruma altına alınmıştır.  2019 yılında 8G, 9G, 9H kareleri yoğun ol-
makla birlikte tüm alandan toplamda 142 adet in-situ  fosilin envanteri yapılmıştır. Ayrıca 7F, 
8F, 9F, 9G, 10G, 10H ve 10I karelerinde detaylı temizlik ve seviye tespit çalışmaları yapılmış 
ve fosilli tabakaların yanal uzanımları dikkatli bir biçimde araştırılmıştır (Resim: 2). Çıkan 
her buluntunun in-situ  fotoğrafı çekilmiş ve kaydedilmiştir (Resim: 3). 

Yeniyaylacık Lokalitesi 2019 yılı çalışmalarında kayıt altına alınan fosil fauna toplulu-
ğunda en fazla Perissodactylaların olduğu tespit edilmiştir (%52). Bu takımı Artiodactylalar 
izlemektedir (%34). Bunları Proboscidler (%8) Carnivora (%2) takımlarının takip ettiği be-
lirlenmiştir (Grafik: 1). 

Grafik 1: 2019 Yılı Yeniyaylacık Lokalitesi fosillerinin takımlara göre dağılımı. 
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2019 yılı Yeniyaylacık Lokalitesi fosil fauna topluluğu aile dağılımına göre en çok Bovi-
dae buluntuları mevcuttur (%32). Daha sonra Rhinocerotidae (%30) ailelesine ait buluntular 
tespit edilmiştir. Bu aileleri Equidae (%22) ve Girrafidae (%2) ailelerine ait buluntular takip 
etmektedir (Grafik: 2). 

Grafik 2: 2019 Yılı Yeniyaylacık Lokalitesi fosillerinin ailelere göre dağılımı. 

Fosillerin cranial-postcranial dağılımının verildiği Grafik 3’te ise cranial ve craniodental 
buluntuların oranının (%41) postcranial buluntulara oranla (%59) daha az olduğu anlaşıl-
maktadır. 

Grafik 3: 2019 Yılı Yeniyaylacık Lokalitesi fosillerinin cranial-postcranial dağılımı. 

 Kazı ve yüzey araştırması süresince elde edilen fosil materyaller kazı evinde oluşturu-
lan laboratuvar ortamında onarım ve güçlendirme işlemleri yapılmış, envanter çalışmalarına 
devam edilmiştir (Resim: 4). Çalışma takvimi sonunda alan kapatılarak korunma altına alın-
mıştır. Yeni buluntularla faunanın takım ve tür sayısı zenginleşmiştir. 2019 yılı dahil olmak 
üzere buluntulara göre tanımlanan fauna aşağıda sıralanmıştır. 

Takım: Artiodactyla 
                 Bovidae 
                          cf. Helladorcas geraadsi
                          cf. Skoufotragus laticeps
                 Giraffidae 
                 Indet sp 1. 
                 Suidae 
Takım: Perissodactyla 
                  Equidae 
                            Hipparion sp. 
                  Rhinocerotidae  

 Takım: Carnivora
                  Hyaenidae
                  Mustelidae         
Takım: Proboscidea 
                  Choero lophodonpentelici
                  Proboscidea indet
Takım: Testudo 
Takım: Tubulidentata
                   Orycteropodidae 
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Fosil içeren tabakaların ait olduğu dönemin (Geç Miyosen) paleoiklim koşullarının be-
lirlenmesi için 2018 yılında başlatılan “Kümelenmiş İzotop Paleotermometre Analizi” ça-
lışmalarına bu yıl da devam edilmiştir; paleoklimatoloji çalışmaları ile birlikte fosil verilere 
dayanılarak iklimin günümüz Afrika’sına benzer tropikal ve yarı tropikal bir yapı sergilediği 
saptanmıştır.  Elde edilen ilk veriler sıcak ve kurak bir ortamın varlığını işaret etmektedir. 
Yeniyaylacık Lokalitesi paleomagnetizma çalışmaları ilk verileri sonucunda C4n kronu ile 
uyumlu olduğu tespit edilmiştir ve bu da 7.6 ile 8.6 milyon yıllık bir zaman aralığını işaret 
etmektedir. 

SONUÇ

Anadolu, jeolojik tarihi boyunca, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında coğrafik bir 
köprü olmasından dolayı birçok canlı türünün göç yolları üzerinde yer almış ve jeolojik tarihi 
boyunca kıtalar arası memeli göçlerinin büyük çoğunluğu Anadolu üzerinden gerçekleşmiş-
tir. Anadolu’nun geçirdiği tektonik ve jeomorfolojik hareketler, fosilleşme ortamlarının yü-
zeye çıkmasını sağlamış ve çalışmalar sonucu ele geçen fosiller Anadolu’nun doğa tarihine 
ve biyolojik kültür miraslarına ışık tutmuştur. Türkiye çok zengin omurgalı fosil yataklarına 
sahip bir ülkedir. Bu fosil yatakları üç kıtaya ait omurgalı faunanın birlikte evrilmesi sonucu 
ortaya çıkan örneklerini barındırmaktadır. Kapadokya’nın merkezinde yer alan ve araştırma 
bölgemiz olan Nevşehir İli, Orta Kızılırmak Bölgesi’nin güney bölümünü oluşturmaktadır. 
Bunun yanı sıra sahip olduğu coğrafi ve jeolojik özelliklerden dolayı da paleontoloji açısın-
dan bir fosil deposu halindedir. Fosiller, akarsu, göl, bataklık, kıyı ortamları çökellerinde, 
volkanik tüf ve kül istiflerinde bulunabilmektedir. 

Anadolu’nun Erken Miyosenden itibaren başlayan paleocoğrafik evrimi sonucu coğrafik 
yalıtımlar kalkmış, Asya, Avrupa ve Afrika faunalarına ev sahipliği yapmıştır. Anadolu’da 
Geç Miyosen (11 ile 5 milyon yıllar arasında kalan) jeolojik dönemde bugün soyları tüken-
miş olan birçok canlı yaşamıştır. Bu dönemde Anadolu günümüze göre daha sıcak ve nemli 
bir iklime sahiptir. Yeniyaylacık Lokalitesi’nde ve genel olarak Anadolu’nun kronolojik ola-
rak diğer benzer lokalitelerinde yapılan kazı çalışmaları sonucu elde edilen fosiller daha çok 
günümüzde Doğu ve Güney Afrika’da yaşayan gergedan, zürafa, fil, sırtlan, gazel gibi savana 
memeli faunlarına benzemektedir. Değişen çevre ve iklim koşullara uyum sağlamış yüksek 
diş tacına (hypsodonty) sahip savana memeli faunaları Anadolu’da, Doğu Afrika’da, Orta ve 
Doğu Asya’da evrimleşmiş ve Geç Miyosen boyunca hızla yayılmışlardır. Açık ve yarı-açık 
otlak alanlara uyum sağlamış bu memeli faunaları Anadolu’da Sinap, Çorakyerler, Akkaşda-
ğı, Kemiklitepe, Garkın, Küçükçekmece gibi faunalarla karakterize olan çoğunlukla Doğu 
Akdeniz, Balkanlar, Orta Asya, Doğu Asya, Kuzey Afrika ve Doğu Afrika biyocoğrafyasında 
egemen olmuştur. Eski Dünya’da büyük bir coğrafyaya yayılmış olan bu memeli paleo-sava-
na faunası Anadolu’yu de içermek üzere neredeyse bütün Avrasya’da Geç Miyosen (5 milyon 
yıldan itibaren) sonunda tür sayıları azalarak yok olur. Geç Miyosen boyunca açık alanların 
ve kuraklığın arttığı Anadolu’ya Pliyosen ile birlikte (5 milyon yıldan itibaren) nemli ik-
limin ve ormanların geri dönüşü ile savana faunasının ormanlık alan faunası ile rekabette 
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yenilerek yok olması ile karakterize olur. Anadolu’nun bu biyolojik ve ekolojik çeşitlilik 
özellikleri onun jeolojik tarihiyle yakından alakalıdır. Doğa tarihi ve jeolojik miras açısından 
ender coğrafyalardan birisidir. Omurgalı paleontolojisi, son derece zengin olan bu yataklar 
sayesinde daha çok gündeme gelmekte ve son yıllarda artan araştırma ve kazılar sayesin-
de birçok bilimsel çalışma gerçekleştirilmektedir. Bu noktada Yeniyaylacık Fosil Lokalitesi 
coğrafi konumu, jeolojik özellikleri ve içerdiği zengin fosil fauna nedeniyle Anadolu’nun bu 
stratejik önemini ortaya çıkarma konusunda belirleyici olacak ve Anadolu’nun paleocoğrafik 
evrimine çok önemli katkılar sunmaktadır. 
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Resim 1 (A): Geç Miyosen Dönem Yeniyaylacık omurgalı fosil yatağı Gülşehir’in ve Kızılırmak Nehri’nin kuzeyinde 
yer alır. (B) Kazı alanındaki fosilli katmanlar Kızılırmak Nehri’nin Kuvaterner’de vadisini derine kazmasına bağlı 

olarak yaklaşık 400 by. önce ortaya çıkmaya başlamıştır. Fosil yatağını örten Kızılırmak’a ait bir seki deposu bunun 
kanıtını oluşturur. Fosilli katmanın altında Geç Miyosen akarsu deposu, eski toprak (paleosol) oluşumları ve Zelve 

ignimbiriti bulunur. (C) Eski toprak oluşumunun yakından görünüşü (Doğan, 2021). 

 Resim 2: 2019 yılında çalışılan kareler. 
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Resim 3: Bazı fosillerin in-situ görünümleri. 

Resim 4: Onarımı ve güçlendirilmesi tamamlanan bazı fosil örnekler. 
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DİREKLİ MAĞARASI KAZILARI 2019/2020
Cevdet Merih EREK*

Iraz Aslı YAMAN

Umutcan DOĞAN

GİRİŞ   

Direkli Mağarası, Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi’ne bağlı Döngel Mahallesi’nde 
yer alır. Mağara tek bir gözden oluşmaktadır. Deniz seviyesinden 1510m. yükseklikte, kalker 
kayaçlardan oluşmuş Delihöbek Dağı’nın güney yamacındaki dar bir vadi içindedir. Mağa-
ra kısa tip bir mağaradır. 13m. genişliğe, 15m. yüksekliğe ve güneye bakan oval bir girişe 
sahiptir. İlk kez 1959 yılında Prof. Dr. İsmail Kılıç Kökten tarafından yapılan sondaj çalış-
maları sonucunda bilim dünyasına duyurulmuştur1. 2006 yılından itibaren Kahramanmaraş 
İli ve İlçeleri Prehistorik Dönem Yüzey Araştırmaları Projesi kapsamında tekrar ziyaret edil-
miştir2. Mağarada tespit edilen yüzey buluntularının çeşitliliği ve zenginliği göz önünde bu-
lundurularak 2007 yılında Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü başkanlığında kazı çalışmaları 
başlatılmıştır3. 2010 yılından itibaren T.C. Bakanlar Kurulu kararlı, 2018 yılından itibaren de 
T.C. Cumhurbaşkanlığı kararnameli kazı statüsünde kazı çalışmaları devam ettirilmektedir. 

Direkli Mağarası Kazıları’na katkılarından dolayı T.C. Kültür Varlıkları ve Müzeler Ge-
nel Müdürü Gökhan Yazgı’ya, Kazılar Dairesi Başkanı Umut Görgülü’ye, Kahramanmaraş 
İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı’ya ve Kahramanmaraş Müze Müdürü 
Safinaz Akbaş’a şükrânlarımızı sunarız. 

Yazarların dışında 2019 yılı kazılarına; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak 
Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarından Hüseyin 
Güler, arkeologlar; Alper Başıran, Aysun Taştoka, Dırahşan Akınözü, Elenay Yıldız, Ferit 
Çelik, Mehmet Özerenler; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans 
öğrencileri Ahmet Öztürk, Aytekin Mumcuoğlu, Batuhan Gümüş, Beyza Gül Özdemir, Der-
ya Apaydın, Ferhat Koyun, Hilal Nur Baş, Tayfun Balım, Zeynep Tuncer ve Sadık Akbal 
(Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü) katılmıştır. 2020 yılı kazılarına; T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak Aksaray Müzesi uzmanlarından Esra Çetin, arkeolog-

*  Doç. Dr. Cevdet Merih EREK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Tarihöncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı, Yenimahalle-Ankara/TÜRKİYE. cevdet. erek@hbv.edu.tr

 Arş. Gör. Iraz Aslı YAMAN (M. A.), Aksaray Üniversitesi, Sabire Yazıcı Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
Bölümü, Prehistorya Anabilim Dalı, Merkez Kampüs, Merkez-Aksaray/TÜRKİYE. asliyaman@aksaray.edu.tr

 Arkeolog Umutcan DOĞAN (M. A.), Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji 
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1  Kökten 1960. 
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3  Erek 2009. 
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lar; Alper Başıran, Belemir Kardal, Emre Kurt, Fatih Ucay, Koray Pehlivanoğlu, Mehmet 
Özerenler; Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü lisans öğrencileri Fatih 
Esoğlu, Pınar Durmaz, Tayfun Balım, Tuğçe Ural; Keriman Güneş (Hacettepe Üniversitesi 
Arkeoloji Bölümü), Nur Banu Tetiker (Bülent Ecevit Üniversitesi Arkeoloji Bölümü) katıl-
mıştır. Kazılara katılım sağlayan tüm ekip üyelerine ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilci-
lerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız. 

2019 VE 2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Direkli Mağarası kazı çalışmaları kuzey ve güney plan kareleri olmak üzere iki ayrı bö-
lümde gerçekleştirilmektedir. Kazı çalışmalarında hedeflenen amaç, kuzey plan karelerinde 
kuzeybatı bölümünü kuzeydoğuda yer alan alanla yatay düzlemde aynı seviyeye getirmek; 
güney plan karelerinde ise mağaranın kuzey bölümüyle stratigrafik ve sedimantolojik an-
lamda benzerlik olup olmadığını anlamak ve bu iki alan arasındaki kültürel paralelliği ortaya 
çıkarmaktır. 

Mağaranın tüm kazı uygulamalarında “yatay/planimetrik kazı sistemi” olarak tanımlanan 
kazı yöntemi uygulanmaktadır4. Bu yöntemde her biri 10cm. olarak belirlenen bir arkeolojik 
seviye, 3-3-4cm. olarak birer metrekarelik alanda kazılmakta ve her bir seviyeye sırasıyla 
a-b-c kodları verilmektedir (Resim: 1). Açığa çıkan tüm antropojenik ve jeolojik bulgular 
günlük olarak kaydedilmektedir. Plan karelerde in-situ  olarak saptanan tüm materyallerin x, 
y, z koordinatları alınarak kazı kartotekslerine işlenmektedir. Bunun yanı sıra in-situ  şekilde 
tespit edilen her buluntu, içinde bulunduğu dokuyla birlikte fotoğraflanmaktadır. Plan kare-
lerde yapılan kazılar sonucunda elde edilen sedimanlar, kazı evi sınırları içinde yer alan la-
boratuvarda en üstte 5mm. (kalın), ortada 3mm. (orta), en altta 1mm. (ince) gözenekli olmak 
üzere farklı ölçülerdeki eleklerle sulu elemeye tabi tutulmaktadır. Sedimanlardan yüzdürme 
tekniğiyle karbon vb. örnekler alınmaktadır. Eleklerde bulunan sedimanlar kuruduktan sonra 
detaylı ayıklama işlemi uygulanır (Resim: 2). Bu işlemlere genel olarak Mikro Ayıklama 
İşlemi denilmektedir ve kemik, yanmış kemik, mikrofauna, çakmaktaşı ve obsidiyen üretim 
artıkları/döküntü parçalar, tohum, aşı boyası, molüsk, karbon, boncuk gibi materyaller bu 
uygulamayla toplanılmaktadır. 

Direkli Mağarası kazı çalışmaları 2007 yılından itibaren kesintisiz olarak devam ettiril-
mektedir. Bu kapsamda 2019 ve 2020 yılı kazıları da yukarıda söz konusu edilen yöntemler 
çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılı kazı çalışmaları mağaranın kuzey plan karelerini oluşturan B, C, D, E, F ve 
G’de ve güney plan karelerinden H, I, J’de (Çizim: 1) gerçekleştirilmiştir. H, I ve J plan kare-
lerinde, geçmiş yıllarda tespit edilen yuvarlak planlı yapının mağara içindeki konumunu daha 
belirgin hale getirmek ve güney bölümünde kazılan diğer alanlarla aynı seviyeye getirmek 
için 9c (-153,8cm.) arkeolojik seviyesine inilmiştir. Bununla birlikte daha önceki sezonlarda 

4  Erek 2018. 
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‘mezarlık alanı’ olarak adlandırılan batı duvarı önündeki B14-11-10, C14-13-12-11, D14-
13-12-11 plan karelerinde 5. arkeolojik seviyelerin (-113,8cm.) kazılarına devam edilmiştir. 
Mezarlık alanında tespit edilen insan iskeletine ait diğer parçaların ve yeni bir mezar alanı 
ya da iskelet ile ilişkili mezar hediyelerinin bulunup bulunmadığına dair çalışmalar gerçek-
leştirilmiştir. 

2020 yılı kazı çalışmaları hem kuzey (C, D, E, F, G) hem de güney (M-L) plan karelerinde 
yürütülmüştür (Çizim: 2). Kuzey plan karelerindeki çalışmalar sonucunda, D13/5C arkeolojik 
seviyesinde (-113,8cm) bir adet insana ait çene kemiği tespit edilmiştir (Resim: 3). Güney plan 
karelerini oluşturan M3 ve M4’de 9c (153,8cm.) arkeolojik seviyelerine inilmiştir. L3 ve L4 
plan karelerinde ise profil düzenlemesi gerçekleştirilmiştir. Mağaranın ağız kısmına oldukça 
yakın konumda bulunan bu plan karelerin kazılmasıyla güney profilinin sınırları da genişletil-
miştir (Resim: 4). 

Güney plan kareleri kızılımsı, kahverengi sediman içinde küçük kalker çakılların birbirine 
yapışarak sertleşmesiyle, kuzey plan kareleri koyu kahverengi, iri kalker taneli ve yumuşak 
bir sediman yapısıyla tanımlanmıştır5. Bu sedimantolojik ayrım mağaranın doğu ve kuzey 
profillerinden net bir şekilde takip edilebilmektedir. 

2019 VE 2020 YILI BULGULARI

Direkli Mağarası 2019 ve 2020 yılı kazı çalışmaları sonucunda elde edilen buluntu grup-
ları; yontmataş endüstri öğeleri, kemik aletler, hayvan kemikleri, boncuklar ve diğer bulun-
tular olarak sıralanabilir. Yontmataş endüstri buluntu grubu ağırlıklı olarak çakmaktaşından 
üretilmiştir. Çakmaktaşının yanı sıra az sayıda kalsedon, obsidiyen, radyolarit ve kalker gibi 
hammaddelerin de yongalandığı ve alet üretiminde kullanıldığı saptanmıştır. Hammadde ter-
cihinde görülen bu çeşitlilik farklı kaynaklara işaret eder gibi görünmektedir. Kalker dışında 
diğer hammaddelerin kaynağı hakkında herhangi bir analiz sonucu henüz bulunmamaktadır. 
Buna karşın, Kahramanmaraş’ta yapılan yüzey araştırmaları (2006-2012) sonuçlarına göre, 
çakmaktaşından üretilen yontmataş buluntuların kaynağının il sınırları içinde olmadığını 
söylemek mümkündür. Obsidiyenden üretilmiş yontmataş buluntuların makroskobik olarak 
yapı ve görünümü Göllü Dağ obsidiyenleri ile büyük benzerlik göstermektedir. 

Direkli Mağarası’nın 2019 yılı kazıları sonucunda ele geçen yontmataş materyallerin 
büyük bir kısmı (%98.14) çakmaktaşından üretilmiştir. Bu sırayı obdisiyen (%0.74), kal-
ker (%0.64), kalsedon (%0.46) ve radyolarit (%0.02) takip etmektedir. Yontmataş buluntular 
arasında çekirdek ve teknolojik parçalar son derece azdır. 2019 yılında endüstri içinde tespit 
edilen çekirdek ve çekirdek parçaları %1.29’luk bir orana sahiptir. Çekirdekler, genel olarak 
düzenli çıkarım izlerine sahip olmayan, 5cm. den küçük ve tükenmiş hâlde ele geçirilmiştir 
(Resim: 5). Endüstri içerisinde yonga, dilgi ve dilgiciklerden oluşan taşımalıklar %32.18; 
üretim artıkları ve döküntü parçalar %48.51’lik bir orana sahiptir. Yontmataş endüstri toplu-

5  Erek, 2014:74. 
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luğu içinde alet grubuna bakıldığında, ad hoc parçalar hâricinde yarımay ve sırtlı dilgicikler 
sayısal olarak ön plana çıkmaktadır. 2019 yılı kazı çalışmaları sonucunda, 39 adet yarımay 
(Resim: 6), 13 adet geometrik olmayan mikrolitik, 23 adet sırtlı dilgicik, 12 adet önkazıyıcı 
(Resim: 7), 5 adet mikro uç, 1 adet düzeltili çontuklu alet ve 1 adet dişlemeli alet (Resim: 
8) ele geçirilmiştir. Aletler içinde tam hâlde ele geçirilmiş bir sırtlı dilgicik üzerinde kabuk 
bulunmaktadır (Resim: 9) ve bir düzeltili dilgicik üzerinde silika parlaması gözlemlenmiştir. 
Bu tür aletlerin genellikle tarımsal aktiviteler ile ilişkili olduğu düşünülmektedir6. Bunların 
Direkli Mağarası gibi bir Epi-paleolitik istasyonda bulunmuş olması önemlidir. Bu durum 
bitki kaynaklarının aletler yardımıyla toplandığının bir kanıtıdır. Olasılıkla da önceki yıllarda 
saptanan yabani buğday tanelerinin hasatı sırasında bu aletler, orak unsuru olarak kullanıl-
mışlardır. 

2020 yılı kazı çalışmaları sonucunda elde edilen yontmataş materyallerin neredeyse ta-
mamı (%99.27) çakmaktaşından üretilmiştir. Bu sırayı kalker (%0.54) ve obdisiyen (%0.18) 
takip etmektedir. Yontmataş buluntular arasında, çekirdekler ve teknolojik parçalar 2019 
yılında olduğu gibi oldukça az bir yüzdeye (%1.62) sahiptir. Yontmataş buluntu topluluğu-
nun %52.98’ini üretim artıkları ve hammadde parçaları oluşturmaktadır. Endüstri öğeleri 
çekirdekler (%1.75); yongalar (%38), dilgiler (%3.51), dilgiciklerden (%8.18) oluşan taşıma-
lıklar ve taşımalık parçalarından (%48.56) oluşmaktadır. Tüm yontmataş endüstri içerisinde 
alet olarak tanımlanan parçaların oranı ise %14.48’dir. Alet kategorisi sıralamasında; geo-
metrik ve geometrik olmayan mikrolitikler birinci sırada yer alır. Bu sırayı düzeltili dilgicik-
ler (genellikle sırtlı ve budanmış), düzeltili yongalar, uçlar ve taş delgiler izler. Çakmaktaşı 
haricinde farklı hammaddelerden üretilmiş 1 adet obsidiyen düzeltili yonga ve 3 adet kalker 
yonga tespit edilmiştir. 

2019 yılı kazı çalışmaları sonucunda farklı plan karelerden elde edilen üç adet kemik 
alet bulunmaktadır. Kemik aletler içinde Üst Paleolitik Dönemden itibaren görülme sıklığı 
giderek artan bız grubu dikkat çekmektedir. Bunlardan ikisi tam, diğeri kırık hâldedir. Bız 
örnekleri arasında hem tabanı epifizden oluşan bızlar hem de diyafizden alınmış tabanı epifiz 
olmayan bızlar vardır. 2020 yılı kemik aletleri ise iki örnekle temsil edilmektedir. 

Elimizdeki veri kaynaklarının değerlendirilmesi ve Epi-paleolitik Döneme katkı sağlaması 
açısından, Direkli Mağarası’ndan elde edilen faunal kalıntıların analizlerinin yapılması, biz-
lere kültürel yapılanmayla ilgili önemli bilgiler sunmaktadır. Faunal kalıntılarla ilgili detaylı 
analizlerin birinci kısmı, 2009-2014 yılları arasına ait örnekler (kuzey ve güney bölümler-
den 4 ve 8. arkeolojik seviyelerden seçilmiş olanlar) incelenerek yapılmıştır7. Yapılan ilk 
analizler, mağaranın Geç Epi-paleolitik Dönemde özellikle yaz sonu ve sonbaharda yabani 
keçi (C. aegagrus), geyik ve kaplumbağa gibi türlerin tüketildiği sezonluk bir yerleşim ol-

6  Yaroslavski vd. 2016; Ibáñez vd. 2016. 
7  Arbuckle ve Erek, 2012:695. 



425

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

duğunu göstermiştir8. Bir diğer ayrıntılı inceleme çalışması 2018 yılına ait örnekler üzerinde 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaya göre; Direkli Mağarası’nda yabani keçilerin yanı sıra, az 
sayıda kızıl geyik (Cervus elaphus), alageyik (Dama sp), karaca (Capreolus capreolus), ya-
ban domuzu (Sus scrofa), yaban koyunu (Ovis orientalis), tavşan (Lepus europaeus) ve kap-
lumbağa (Testudo graeca) avlanmış/toplanmıştır. Faunal kalıntılar arasında sansar, ayı, tilki 
ve kunduz gibi kürklü hayvanlar da bulunmaktadır. Sansar ve ayı örneklerinin kemiklerinde 
yer alan izlerden yola çıkılarak bu hayvanların derilerinin/kürklerinin kıyafet için kullanılmış 
olabileceği belirtilmektedir. Kürklü etobur kalıntılarının çoğunun deri, kürk ya da dekoratif 
unsurlar için kullanıldıkları -olasılıkla mağaranın daha soğuk olduğu zamanlarda- düşünül-
mektedir. Faunal topluluk içinde çok sayıda kemirgen (rodent) yer almaktadır. Bunlar tam bir 
analize tabî tutulmamış olsa da köstebek faresinin (Spalax leucodon?) mağaranın her yerinde 
bulunduğu söylenebilir ancak tüketilip tüketilmediği belirsizdir. Yalnızca dişlere dayalı ön 
tanımlamalar yapılmış olmasına karşın mikrofauna, hamster (Cricetulus), tarla faresi (mic-
rotus benzeri ve daha büyük Arvicola dahil), fare (Apodemus sp) türlerini içerir. Fare türü 
küçük bir memeli (Crocidura?) kirpi ve sincap (Sciurus sp), köstebek (Talpa) gibi türler de 
görülmektedir9. Bir diğer önemli husus, Batı Kafkas (Capra caucasica) ve bezoar (Capra ae-
gagrus) olmak üzere iki yabani keçi türünün tüketilmesine yönelik yeni bilgiler elde edilmiş 
olmasıdır10. 2018 yılına ait faunal kalıntıların ortaya koyduğu ilk sonuçlar, Direkli Mağarası 
hakkındaki gözlemleri güçlendirmiş ve yerleşime ilişkin bazı yorumlamalarda değişikliğe gi-
dilmesi gerektiğini işaret etmiştir11. Mağara içi yapıların keşfedilmesi, mezar ve öğütme taşı 
gibi teknolojilerin ortaya çıkması, Direkli Mağarası’nın kısa süreli bir av kampı olarak kulla-
nılmasından ziyade daha yoğun bir yerleşim alanı olabileceğini düşündürtmüştür12. 2019 ve 
2020 yıllarında tespit edilen hayvan kemiklerinin detaylı analizleri önümüzdeki yıllarda Dr. 
Benjamin Arbuckle (University of North Carolina) tarafından gerçekleştirilecektir. 

Direkli Mağarası kazılarının başladığı 2007 yılından günümüze kadar farklı hammadde-
lerden üretilmiş boncuklar ele geçirilmiştir. 2019 ve 2020 kazı sezonlarında, taştan yapılmış 
boncukların yanı sıra nassarius gibbosula, theodoxus, dentalium (Resim: 10), akrep ve yen-
geç kıskacı gibi çeşitli türlerde boncuklar tespit edilmiştir. Direkli Mağarası kazılarından 
elde edilen boncukların büyük bir kısmının nassarius gibbosula olmak üzere dentalium ve 
columbella rustica türlerinden oluştuğu bilinmektedir13. Bu kabuklu türlerin yerleşime Akde-
niz’den bilinçli olarak getirildiği ve taşınma işleminin mağarada yaşayan grup tarafından en 
az yılda bir kez gerçekleşen sezonluk bir aktivite olduğu düşünülmektedir14. En erken kulla-
nımları Epi-paleolitik Döneme uzanan taş boncuklar ise kabuk boncuklarla kıyaslandığında 

8  A. g. e., 2012:704. 
9  Arbuckle, 2019:6-7. 
10  A. g. e., 2019:8. 
11  A. g. e., 2019:4. 
12  A. g. e., 2019:8. 
13  Baysal, 2016. 
14 Baysal, 2016: 147. 



426

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

daha nadir bulunan türler arasındadır15. Tür ve sayısal değer olarak 2019 ve 2020 kazıların-
dan elde edilen diğer boncuk örnekler, geçmiş yıllarda yapılan genel değerlendirme sonuçla-
rıyla tutarlılık göstermektedir. 

2020 yılında yapılan kazı çalışmaları sonucunda farklı plan karelerden elde edilen 5 adet 
öğütme taşı parçası ele geçirilen diğer buluntular arasındadır. 

KAZI EVİ VE ÇEVRE DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR

2019 ve 2020 yılları kazı sezonları başlangıcında öncelikle kazı evi ve kazı çalışmaları 
için kullanılan malzeme deposunun bakım ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca ön ve 
arka bahçedeki dikenli ve otlu bölüm temizlenmiştir. Bu işlemlerin ardından üçlü elek ve 
ayıklama işlemlerinin yapıldığı ‘laboratuvar’ olarak kullanılacak alan hazırlanmıştır. Yıkama 
alanının üzeri gölgelik ile kapatılmış, gün boyunca rahat çalışılabilecek hale getirilmiştir. 
Mağara içinde yapılacak kazı çalışmalarının hazırlığı kapsamında, mağara dolgularının üze-
rini örten çift kat koruma brandası kaldırılmış, kazı alanı ve çevresinin temizliği gerçekleş-
tirilerek kazıya hazır hâle getirilmiştir. Her yıl olduğu gibi 2019 ve 2020 yıllarında kazı evi 
bahçesine, içinde bulunulan coğrafyaya uygun ağaçlandırma çalışmaları yapılmıştır (Resim: 
11). Kış mevsiminin zor şartlarına maruz kalan kazı evi içinde de çeşitli tamirat-tadilat iş-
lemleri gerçekleştirilmiştir. 

2020 yılı kazı çalışmaları, dünyada ‘pandemi’ olarak ilan edilen koronavirüs (Covid-19) 
nedeniyle T. C Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkililerince kazı başkanlık-
larına gönderilen bilgi notundaki salgın tedbirleri dikkate alınarak gerçekleşmiştir. Dolayı-
sıyla her yıl yapılan düzenlemelere ek olarak kazı evi içine dezenfektan üniteleri ve koruyucu 
ekipmanlar yerleştirilmiştir. Çevre düzenlemelerine ilişkin çalışmalar kapsamında 2020 yı-
lında kazı evinin sınırlarını belirleyen tel örgüler üzerine “T. C Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ve Direkli Mağarası Kazıları”nın kurumsal kimliğini temsil eden amblemler (3 adet) yer-
leştirilmiştir (Resim: 12). Ayrıca mağaranın giriş kapısının üzerindeki yasal uyarı tabelası 
yenilenmiştir (Resim: 13). 

Kazı evi içerisinde çalışma odası olarak kullanılan odanın yetersiz olması sebebiyle yan 
tarafına bitişik olan konteynerle bağlantısını sağlayan duvar kaldırılmış ve oda ile konteyne-
rin birinci katı birleştirilmiştir. Çalışma odasının genişletilmesiyle beraber oda düzeni ve ih-
tiyaca yönelik olarak bir çalışma masasının yanı sıra bilgisayardaki verilerin aktarılabileceği 
bir televizyon, temin edilen demirbaşlar arasındadır. 

DEĞERLENDİRME

2020 yılı itibariyle Direkli Mağarası 14. kazı sezonunu tamamlamıştır. Genellikle mağara 
kazılarında uygulanan ‘yatay plan/planimetrik’ kazı sistemi sayesinde kültürel ve jeolojik 
silsileyi ayırt etmek ve kazıdan elde edilen bilgilerle dönemin özelliklerini yorumlamak/açık-

15  A. g. e: 146. 



427

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

lamak kolaylaşmaktadır. Uygulanan bu kazı sistemi sonucunda yontmataş materyaller üze-
rindeki endüstriyel değişimler, oturma tabanı, ocaklar, mezar yapıları ve mağara içi yapı dü-
zenlemeleri gibi unsurları tespit etmek mümkün olmuştur16. Özellikle Anadolu’da daha önce 
örneğine rastlanmayan mağara içi yapı düzenlemeleri Paleolitik Arkeoloji açısından üzerine 
düşünülmesi gereken önemli konulardan biridir. Bu düzenlemelerin işlevlerini anlamak ama-
cıyla 2016-2018 yılları arasındaki kazı çalışmaları güney plan karelerinde yoğunlaşmıştır. 
Aynı yıllarda ‘Mezarlık Alanı’ olarak adlandırılan alanda da çalışmalar yürütülmüştür. 2019 
ve 2020 yıllarında ise kazılar ağırlıklı olarak kuzey bölümde sürdürülmüş ve mezarlık alanı 
ile bağlantılı olası buluntular elde edilmeye çalışılmıştır. Güney plan kareleri ve çevresinin 
de yatay düzlemde diğer plan karelerle aynı seviyeye getirilmesi amaçlanmıştır. 

Epi-paleolitik Dönemin tanımlayıcı yontmataş materyallerini mikrolitikler oluşturmak-
tadır. Direkli Mağarası’nda 2007-2015 yılları arasında geometrik mikrolitlerden yarımaylar 
çok sayıda ele geçirilmiştir. Ancak 2016-2017 yıllarından itibaren söz konusu sayısal üstün-
lük giderek azalmaya başlamış, yonga ve sırtlı dilgicikler artışa geçmiştir. Bu değişiklikten 
yola çıkılarak Direkli Mağarası’nın Epi-paleolitiğinin Anadolu’ya özgü bir erken dönemini 
veya Geç Üst Paleolitiğin geç bir evresini yansıttığı düşünülebilir. Mağaranın genelinde 9. 
arkeolojik seviyelerin bitimine ulaşıldığında bu değişikliğin nedenine açıklık getirilebile-
cektir17. Bu hedef doğrultusunda söz konusu seviyelerin kazılarına 2019 ve 2020 yıllarında 
devam edilmiştir. Ancak hem uygulanan kazı yöntemi hem de 2020 yılında koronavirüs ted-
birleri nedeniyle çalışmalar yavaş ilerlemiştir. Her iki yılın yontmataş endüstri buluntularına 
bakıldığında, geometrik/geometrik olmayan mikrolitikler dışında düzeltili yongalar, sırtlı 
dilgicikler ve önkazıyıcıların artış içinde olduğu gözlemlenmiştir. 

Direkli Mağarası Epi-paleolitik Döneme tarihlenen (M.Ö. 9.500-12.500) sezonluk bir 
yerleşim karakterini gösteren önemli bir arkeolojik veri kaynağıdır. Kazı çalışmalarından 
elde edilen bilgiler (yontmataş endüstri verileri, faunal kalıntılar, mağara içi düzenlemeler, 
ocaklar, mezarlar gibi) yerleşimle ilgili yorumlamaların değişebileceğini göstermiştir. 
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Resim 1: Planimetrik/yatay plan kazı yöntemi. 

Resim 2: Mikro ayıklama işlemi. 

Resim 3: D13/5C arkeolojik seviyesinden elde edilen  insana ait çene kemiği. 
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Resim 4: Direkli Mağarası güney plankareleri. 

Resim 5: Direkli Mağarası çekirdek örneği. 

Resim 6: Direkli Mağarası yarımay örneği. 
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Resim 7: Direkli Mağarası önkazıyıcı örneği. 

Resim 8: Direkli Mağarası dişlemeli alet. 

     Resim 9: Üzerinde kabuk bulunduran sırtlı dilgicik. 
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Resim 10: Direkli Mağarası dentalium örneği. 

Resim 11: Ağaçlandırma çalışmaları. 

Resim 12: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Direkli Mağarası Kazıları’nın kurumsal kimliğini temsil eden 
amblemler. 
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Resim 13: Direkli Mağarası giriş kapısı üzerindeki yasal uyarı tabelası. 
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MİLET 2019 VE 2020 YILLARI ÇALIŞMALARI
Christof BERNS*

Christine ÖZGAN

Milet 2019 yılı çalışmaları 06.08.2019–27.09.2019 tarihleri arasında; 2020 yılı çalışma-
ları ise 24.08.2020 – 13.09.2020 tarihleri arasında pandemi dolayısıyla yalnızca üç haftalık 
bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalara olanak sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve 
Müzeler Genel Müdürlüğü ile yardımlarını esirgemeyen Bakanlık Temsilcilerimiz Arife Ars-
lan ve Veysel Dağ’a teşekkür ederiz. Ayrıca, çalışmalarımız süresinde tüm yardımları ve iş-
birliği için Didim Kaymakamı Halil Avşar ve Milet Müzesi Müdürleri Mehmet Çelebi ve Ba-
ran Aydın ile tüm müze personeline teşekkürlerimizi sunarız. Milet Kazısı’na maddi destek 
sağlayan Hamburg Üniversitesi, Paris Ecole normale supérieure, Philedelphia’daki Institute 
for Aegean Prehistory, St. Petersburg Eremitage ve Hamburg Üniversitesinin araştırma biri-
mi “Understanding Written Artefacts” ile kazımızı maddi ve manevi olarak destekleyen diğer 
Milet Kazısı dostlarına minnettarlığımızı belirtmek isteriz. 1

2019 yılında Milet Kazısı’ndaki çalışmalara depo ve arazide olmak üzere iki alanda de-
vam edilmiştir. Arazide, Humeitepe, Değirmentepe, tiyatro, Milet şehir merkezi ve Stadion 
Kapısı’nda çalışılmıştır. 2020 yılında COVİD-19’a yönelik alınan tedbirler neticesinde, Mi-
let’teki çalışmalar yalnızca alan temizlik çalışması, depo çalışması, yayın çalışması ve kon-
servasyon çalışması olarak gerçekleştirilmiş, alanda kazı çalışmaları yapılmamıştır. 

KAZI VE SONDAJ ÇALIŞMALARI

1. 1 Humeitepe 

Milet’in kuzeydoğusunda bulunan Humeitepe’deki araştırmalar 2014 yılından itibaren 
Christof Berns başkanlığında sürdürülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Milet’in kentsel 
mekanının uzun vadeli değişimini araştırmak ve bu önemli ticaret metropolündeki yaşam 
tarzı çeşitliliğini ve tarihsel özelliklerini ortaya koymaktır. Bu amaca yönelik çalışmalar 
kapsamında, 2019 yılında ikisi Humeitepe’de, biri ise Humeitepe Liman Kapısı olarak 
adlandırılan alanda olmak üzere üç farklı alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Birinci alan A ve B açmalarını kapsamaktadır (Alan sorumlusu: S. Ratto, Hamburg Üni-
versitesi). A Açmasının bulunduğu nokta, kuzey caddesinin insula ile bağlantı noktasında 

* Prof. Dr. Christof BERNS, Archäologie und Kulturgeschichte des antiken Mittelmeerraumes, Fachbereich Kul-
turwissenschaften, Universität Hamburg, Edmund-Siemers-Allee 1 West, D-20146 Hamburg/ALMANYA. ch-
ristof. berns@uni-hamburg. de

 Prof. Dr. Christine ÖZGAN, Arkeoloji Bölümü, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Cumhuriyet Mah. 
Silahşör Cad. No:71, TR-34380 Bomonti-İstanbul/TÜRKİYE, christine. ozgan@msgsu.edu.tr

1  Bu raporun hazırlanmasında yardımları için Nisan Lordoğlu’na çok teşekkür ederiz. 
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yer almaktadır. Bu açıdan, ortaya çıkan yapı kalıntılarının yönünün saptanmasıyla, Milet 
kentinin ızgara plan sistemi hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir. Bu 
amaçla 2017 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılmış olan yapı kalıntısını tarihlendirmek ve 
alanı genişletmek için 2019 yılında Humeitepe’de kazı çalışmalarına 5m.x6m. büyüklüğün-
de A Açması olarak adlandırılan alanda başlanmıştır. A Açması’nda gerçekleştirilen kazılar 
sırasında, 2017 yılında tespit edilmiş olan duvarın takibi yapılmış ancak bir kaç metre sonra 
duvarın kesildiği anlaşılmıştır. Açmanın batısında tespit edilen bir çukur, bu duvarın neden 
birden sona erdiğini açıklamaktadır: Duvar taşları, muhtemelen yapı taşı olarak başka bir 
yapıda kullanılmak üzere sökülmüştür (Resim: 1). Yapı taşlarının çukur içinde yeniden kulla-
nılması, Humeitepe alanındaki ilk yerleşimin terkedilmesinden sonra, halen daha aynı alanda 
yapı aktivitelerinin devam ettiğini göstermektedir. Çukur içerisinden ortaya çıkarılan kera-
mik buluntularının çoğu Hellenistik Döneme tarihlendirilmiştir. A Açmasının genişletilmesi 
sonucunda ortaya çıkarılan duvar kalıntılarının takibi sonucunda bir çok farklı seviyelerde 
taban ortaya çıkarılmış ve bu tabanların farklı kullanım seviyelerine işaret ettiği anlaşılmıştır. 
Farklı tabakalar yalnızca bir seviyeyi temsil etmemekte, farklı yaşamsal evrelerin varlığını 
göstermektedir. Total station ölçümleri neticesinde, A ve B açmalarındaki duvar hattının bir-
leşebileceği görülmektedir. Bu alanın büyük bir komplekse işaret ettiği tahmin edilmektedir. 

A Açması’nın güneyinde B Açması olarak adlandırılan 5m.x5m. ölçülerinde bir açma açıl-
masına karar verilmiştir (Resim: 2). B Açmasının kuzeybatısında pişmiş toprak künk parça-
larına rastlanmıştır. Bu su yolu, açmanın batısında bulunduğu düşünülen caddenin yakınında 
olduğuna işaret etmektedir. Yapılan kazı çalışmalarında, ortaya çıkarılan su yolu kalıntısının 
in-situ  olmadığı anlaşılmıştır. Gerçekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda, B Açması’nda du-
var temel kalıntıları olabileceği düşünülen büyük taşlar ortaya çıkarılmıştır. Bu alanda yapılan 
kazı çalışmaları, ortaya çıkarılan duvar kalıntısının birden fazla evreye sahip olduğunu gös-
termiştir. Açmaların üzeri jeotekstil ile örtülerek üzerleri toprak ile kapatılmış ve alan koruma 
altına alınmıştır. Bu alandaki çalışmaların 2021 kazı sezonunda devam etmesi planlanmaktadır. 

Milet’in dört limanından biri olan Humeitepe Limanı, Geç Antik Döneme kadar bir iç 
liman olarak 14. yy.a dek aktif olarak kullanılmaya devam edilmiştir. Limandan kente girişi 
sağlayan Humeitepe Liman Kapısı, en geç Hellenistik Dönemden itibaren kullanılmaya baş-
lanmış ve geçirdiği dönemsel değişimlerle kentin bu önemli noktasındaki kentsel dönüşüm 
aşamalarına tanıklık etmiştir. Liman Kapısı’na ilişkin çalışmalar 2011 yılında başlamış olup, 
alanın kazısı aynı yıl içinde gerçekleştirilmiş ve tek sezon sonunda yayını yapılmıştır2. 2019 
yılı çalışmalarının odaklandığı alan olarak Liman Kapısı çevresi seçilmiş ve kapının batıya 
doğru ilerleyen kent-kentleşme planı ile olan ilişkisinin ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu 
alanda C Açması olarak adlandırılan 5.20m.x5.20m.x2.50m. ölçülerinde bir alanda çalışma-
lara başlanmıştır (Alan sorumlusu: Özel Teraman Hepdinçler, Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi). Alanda ele geçirilen keramik buluntularını yaklaşık olarak M.Ö. 1. yy. dan 
itibaren tarihlemek mümkündür, ancak Hellenistik Döneme tarihlendirilebilecek bir sikke 

2  H. Bumke, A. Tanrıöver, Der Hafen am Humeitepe in Milet. Ergebnisse der Ausgrabungen 2011, AA 2017/2, 123–177. 
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buluntusu müdahale edilmiş topraktan ele geçirildiği için tarihlendirme kriteri olarak kabul 
edilmemiştir. Liman Kapısından batı yönünde kente girişi sağlayan sokak/cadde/meydan(?) 
gibi yapılanmaların daha iyi anlaşılması amacıyla 6m.x2m. boyutlarında ikinci bir açma 
açılmıştır. Bu açma 2011 açmasının batısında ve daha önce hiç müdahale geçirmemiş bir 
alanda konumlandırılmıştır (Resim: 3). Bu alanda bir çok farklı tabaka ortaya çıkarılmıştır. 
Bu alanda karşılaşılan ve D3 olarak adlandırılan bir duvar kalıntısının, üzerinde ele geçiri-
len haçlı ve floral bezemeli bir keramik parçasından dolayı Geç Antik Döneme tarihlenmesi 
mümkün görünmektedir. D3’ün batısından başlayarak açmanın güneybatısından kuzeye doğ-
ru yayılan, sıkıştırılmış toprak içinde aralıklarla kare ya da dikdörtgen biçimli küçük moloz 
taşların da kullanıldığı, yoğun bir tuğla tabakaya rastlanmıştır. Bu yoğunluk düzenli bir se-
viye izlediğinden taban/döşeme olarak tanımlanmıştır. C2 açmasında ortaya çıkarılan bu dö-
şemenin, Geç Antik Döneme (?) tarihlenen bir cadde/sokak olabileceği düşünülmektedir. Bu 
döşemenin açmanın doğu sınırında sonlandığı saptanmış ve bu alanda 2m.x0.90m. ebatların-
da bir sondaj açılmasına karar verilmiştir. Sondajın üst tabakalarında Bizans-İslam Dönemi 
keramiği, çok az oranda Roma ve Hellenistik Dönem keramik buluntuları ele geçirilmiştir. 
Sondajın üst tabakalarında ise yoğunluklu olarak Geç Roma, Roma ve Hellenistik malzeme 
ele geçirilmiştir (Resim: 4). C Açması’ndaki çalışmalar, 2021 kazı sezonunda devam etmek 
üzere, jeotekstille kapatılarak sonlandırılmıştır. 

Humeitepe’de yer alan ve 20. yy. ın başlarında kazılmış olan “Wiegend-Açması” olarak 
adlandırılan alanda, stratifgrafiyi belirlemek amacıyla kazı çalışmalarına başlanmıştır. Kazı 
başlangıç noktası olarak açmanın en üst noktası belirlenmiş ve 5m.x5m. boyutlarında beş 
açma alanı (batıdan doğuya D, E, F, G, H açmaları) oluşturulmuştur (Resim: 5) (Alan sorum-
lusu: Sergey Solovyev, St. Petersburg Eremitaj Müzesi). 

F Açması’nda M.Ö. 3-2. yy. keramik buluntuları ele geçirilmiştir. Bu alanda üç duvar 
tespit edilmiştir. Bu duvarlardan ikisi M.Ö. 3-2. yy. a tarihlendirilmiş, üçüncü duvarın ise 
F, E ve D açmalarından geçerek muhtemelen daha geç bir döneme ait olduğu saptanmıştır. 

F Açması’nın doğusunda yer alan E Açması’nın büyük bölümünün ana kayadan oluştuğu 
anlaşılmıştır. Açmanın kuzey köşesinde ana kayaya oyulmuş strüktür içinde bir çukur açığa 
çıkarılmıştır. Bu çukurun içinde killi bir toprak tespit edilmiş ve keramik buluntusu hemen 
hemen hiç ele geçirilmemiştir. Bu çukurun tabanında ise M.Ö. 6. yy. ın ikinci yarısına tarih-
lenen bir hydria parçası ele geçirilmiştir. 

D Açması’nda 5-10cm. kalınlığında olan üst tabakanın altında ana kayaya rastlanmıştır. 
Tabakanın içerisinde ele geçirilen keramik buluntularının çeşitli dönemlere ait olduğu sap-
tanmıştır. D ve G Açmaları arasındaki sınırda kayaya oyulmuş ve üzeri düz taşlarla kapatıl-
mış bir çukur ele geçmiştir. Bu çukur içerisinde M.Ö. 4. yy. ın ilk yarısına tarihlenen bir çok 
buluntu ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında çok sayıda terracotta parçası (boğa) (Resim: 6), Pan 
ve Dionysos maskesi bulunmuştur. 
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20. yy. da yapılan kazılar ve muhtemelen alanda yerinden oynatılan taşlar sonucunda D 
ve G açmaları arasında derin bir kot farkı mevcuttur ve G Açması D Açması’na göre alt kat-
manda yer almaktadır. Bu alanda M.Ö. 3. yy.a tarihlendiği anlaşılan iki konut ve aralarında 
bir sokağa ait yapı kalıntıları tespit edilmiştir. D ve G açmaları arasındaki terasta 4 basamaklı 
bir merdiven açığa çıkarılmıştır. Merdivenin hemen güneyinde, içerisinde evsel atık, kül ve 
deniz kabuklarının ele geçirildiği bir çöp çukuru açığa çıkarılmıştır. 

H Açmasının üst tabakası ve “Wiegend-Açması’nın” dolgu toprağı kaldırıldığında, G 
Açması’nda ortaya çıkarılan sokak ve evlerin H Açması’na doğru devam ettiği saptanmıştır. 

D-E-F-G-H açmalarının üzeri jeotekstil ve toprakla kapatılmıştır. Çalışmalara devam 
edilmesi planlanmaktadır. 

1. 2 Değirmentepe

Değirmentepe’deki kazı çalışmaları tepenin kuzeybatı yamacında, kamu arazisinde bu-
lunan iki alanda gerçekleştirilmiştir (Alan sorumlusu: Julien Zurbach, Ecole normale supé-
rieure, Paris). Değirmentepe’nin kuzey batı yamacında yer alan Q19.01 Açması ile bu alanın 
yaklaşık 100m. doğusunda yer alan Q19.02 Açması. Bu iki alanda yapılan kazı çalışmaları-
nın amacı, Değirmentepe nekropolünün batı sınırlarını saptamaktır. Kazı çalışmaları netice-
sinde birinci alanda erken Hellenistik bir mezar yapısı, ikinci alanda ise anıtsal Geç Hellenis-
tik-Roma Dönemi bir mezar odası tespit edilmiştir. 

Q19.02 Açması’nda kazı çalışmaları tonozlu mezar odasının önünde gerçekleştirilmiştir. 
Açmadaki çalışmalar 3m. derinliğe ulaşmış ve güvenlik nedeniyle alandaki çalışmalara son 
verilmiştir. Mezar odasının ön cephesi, ana girişin doğusundaki duvar kalıntıları ile birlikte 
görülebilmektedir (Resim: 7). Ancak kazı sırasında rastlanan bu üç tabaka yüzeyde görünme-
diğinden, mezarın kullanım evrelesiyle bağlantılı olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Ortaya 
çıkan keramik buluntuları Erken İmparatorluk Döneminden Geç Antik Döneme kadar kulla-
nım gördüğünü göstermektedir. Ancak bu durumun ileriki dönemde yapılacak olan çalışma-
lar esnasında netlik kazanması beklenmektedir. 

Q19.01 Açması’nda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda, Değirmentepe nekropolünün ala-
nın kuzeybatı yamacına doğru genişlediği anlaşılmıştır. Başlangıçta 5m.x5m. olarak açılan açma, 
kuzeydoğuya doğru 3m.x0.80m. ölçülerinde genişletilmiştir. Rastlanan ilk arkeolojik tabaka, içe-
risinde küçük taşcıkları barındıran ince gri bir tabakadan oluşmaktadır ve kullanım Evresi’ne ait 
olduğu kesindir. Kırmızımsı killi topraktan oluşan bir diğer tabakanın içerisine (A Evresi), san-
duka mezar (Resim: 8) ve bir diğeri ise muhtemelen tuğladan oluşturulmuş iki mezar yerleştiril-
miştir. Her iki alanda derinleşildiğinde kahverengimsi küçük çakıl parçacıklarından oluşan toprak 
tabakasıyla karşılaşılmıştır. Bu kahverengi taşçıklı tabakanın (B Evresi) bazı yapı düzeneklerinin 
(iki taş düzeneği, küçük taşlardan oluşan dörtgen bir taş düzeneği ve sanduka mezarın altında 
ortaya çıkan beyazımsı killi dörtgen tabaka) içine doğru ilerlediği saptanmıştır. 
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Sanduka mezarın kazısı sırasında ortaya çıkarılan tabakalar, bu yapı kalıntılarının me-
zara ait olduğuna işaret etmektedir. Yapının kendisinin tahrip olduğu ve yalnızca yapının üç 
taşının yerinde korunageldiği anlaşılmıştır. Bu mezarda üç birey bulunmuştur. Korunagelen 
kemiklerin yerleri bilinçli olarak değiştirilmiştir. İki kafatası birlikte, uzun kemikler ise mer-
keze yığılı bir şekilde bulunmuştur. Omurganın durumu, son bireyin gömülmesinden sonra 
kemiklerin yerlerinin değiştirildiğine işaret etmektedir. Küçük kemikler, en azından bir bire-
yin burada birincil gömüt olarak bırakıldığını göstermektedir. 

A Evresi’ndeki mezar yapısı Erken Hellenistik Döneme tarihlenmektedir. Ele geçirilen bir 
alabastronun dip kısmı ve siyah boyalı küçük unguenterium M.Ö. 3. yy.a işaret etmektedir. 
M.Ö. 4. yy. ın sonuna tarihlendiği düşünülen bir oinokhoe, sanduka mezarın 1.5m. ilerisinde bir 
taşın yanında ele geçirilmiştir. B Evresi’ndeki kazı çalışmaları bu sezon için sonlandırılmasına 
rağmen, A Evresi’nden daha erken bir döneme işaret ediyor olabileceği düşünülmektedir. 

Bu alandaki bir çok yapı kalıntısı mezar yapılarına ya da mezar yapılarıyla bağlantılı ya-
pılara işaret ediyor olmalıdır. Tabakalarda, tuğla haricinde hiçbir keramik parçasının ele geçi-
rilmemesi, Değirmentepe’nin bu kısmında bir yerleşim yeri olmadığına işaret ediyor olmalı-
dır. Bu alanda yapılan çalışmalar, Değirmentepe nekropolünün oda mezarlardan başka mezar 
yapılarının olduğuna işaret etmektedir. Lagynos üzerine boyayla gösterilmiş olan bir omuz 
parçası, mezarın tarihlendirilmesinin Erken Hellenistik Dönem olduğunun bir diğer kanıtıdır. 
Bu şekilde, Q19.01’de yer alan mezarın, Q19.02’deki oda mezardan en azından iki yüzyıl 
erkene tarihlendiğini göstermektedir. Değirmentepe’nin kuzey batı yamacında konumlanan 
nekropol alanı, oda mezarlara erişimi olmayanlar için daha sonradan genişletilmemiş ya da 
yeniden kullanılmamıştır. Ele geçirilen bir kaç küçük cam boncuk da bu mezar içinde ele 
geçirilmiştir. Mermer objeler, bir vazo parçası ve bazı yüzey buluntuları kazı sezonu sıra-
sında ortaya çıkarılmıştır. Kazı başlangıcında ortaya çıkarılan bir heykel parçası ise, heykel 
uzmanı tarafından, mezarın tarihlendirilmesinde olduğu gibi Geç Klasik-Erken Hellenistik 
Döneme tarihlendirilmiştir. 

2019 yılı kazı sezonunun sonunda Q19.01 açması jeotekstil ile kapatılarak, üzeri toprakla 
örtülmüştür. Q19.02 açmasının tabanı jeotekstil ile örtülerek, yaklaşık 1m. toprak ile doldu-
rulmuş, açmanın profilleri ise koruma amacıyla ahşap kalaslarla kapatılmıştır. 

2. EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI 

Ann Lauren OSTHOF’un “Üç boyutlu Kent Yazıları: Milet’te (Küçük Asya) Sosyal 
Alanlar ve Yazıtlar” Hamburg Üniversitesi’nde yürütülen doktora tez projesi kapsamında 
Milet Tiyatrosu’ndaki yazıtlar (Resim: 9) incelenmiştir. Tiyatrodaki yazıtlar fotoğraflanmış, 
tanımlamaları ve ölçümleri gerçekleştirilerek tiyatronun rekonstrüksiyon planı üzerine yer-
leştirilmiştir. Daha önceki yıllarda tiyatronun önündeki alana yerleştirilmiş olan yazıtlı mi-
mari parçalar ile, devşirme olarak Bizans Dönemi sur duvarında kullanılmış yazıtlı parçalar 
incelenmiştir. Çoğunlukla iki harften meydana gelen ve tiyatronun oturma sıralarının alt kı-
sımlarına işlenmiş bir çok kısa yazıt ile taşcı işaretleri ve grafitiler saptanmıştır. 
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Proje kapsamında, Milet kenti içerisinde tiyatro dışında, Faustina Hamamları, Agora Kapı-
sı, Güney Agora, bouleuterion ve stadion gibi bazı kamu yapıları da incelenmiştir. Bu alanlar-
daki daha kapsamlı araştırmaların önümüzdeki yıllarda devam etmesi amaçlanmaktadır. 2021 
kazı sezonunda, tiyatronun oturma sıralarının devşirme malzeme olarak kullanıldığı kervan-
saray, Psikoposluk Sarayı, İlyas Bey Camii ve Faustina Hamamları’nda kapsamlı araştırmalar 
gerçekleştirilecektir. 

3. JEOFİZİK ÇALIŞMALARI

Jeofizik çalışmaları Kiel Üniversitesi adına Harald Stümpel ve Ercan Erkul başkanlığında 
gerçekleştirilmiştir. 

3. 1 Milet Şehir Merkezi

2019 yılı kazı sezonunda, 2018 yılında stadionun güneyinde, alt yapıların belirlenmesi 
için yapılan jeoelektrik ve sismik ölçümlerin kontrol ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Jeoelekt-
rik ölçümler GeoServe firmasının çok elektrotlu aleti RESECS ile 80m. ye varan iki profil 
üzerinde yapılmıştır. Elektrik profiller birbirini dik kesecek şekilde 1m. elektrot aralığı ile 
ölçülmüştür. Sismik yansıma ölçümleri 35.5m. uzunluğundaki bir profil üzerinde jeofon ara-
lığı 50cm. olarak kayıt edilmiştir. Ayrıca geçen sene bu alanda yapılan jeofizik çalışmalarında 
görünen oldukça büyük bir strüktürün üç boyutlu modellemesine yönelik elektrik ölçümleri 
uygulanmıştır. 

3. 2 Değirmentepe

Değirmentepe’nin kuzey yamacında gerçekleşen arkeolojik kazının kuzeybatısında, Zey-
tintepe’ye doğru uzanan alanda, iki profil üzerinde jeoelektrik ve manyetik ölçümler gerçek-
leştirilmiştir. Değirmentepe’nin güney yamacında ise manyetik ölçümler zeytin ağaçlarının 
seyrek olduğu bir alanda uygulanabilmiştir. 

4. ÇEVRE ARAŞTIRMALARI

2019 yılı kazı sezonunda Milet’te yapılan çevre araştırmalarının amacı, Athena Tapına-
ğı’nın yakınındaki kent surunun batısında ve Güney Agora’nın içerisinde paleocoğrafik kat-
manlaşmayı açığa kavuşturmak ve Milet yarımadasının kuzeydoğusunda kalan tomboli (kum 
seti) vasıtasıyla alanın kara ile çevrelendiğini kontrol ederek bu süreci tarihlendirebilmektir. 
Çalışmalar Helmut Brückner ve Alexander Herda tarafından yürütülmüştür. 

4. 1 Matkap Sondajı Çalışmaları

Paleocoğrafik katmanlaşmayı açığa kavuşturmak amacıyla, Milet’te iki sondaj çalışması 
(Mil 351-352) gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ikinci amacını oluşturan Milet yarımadasının 
kuzeydoğusunda kalan tombolide (kum seti) planlanan matkap sondajı çalışmaları, tarla sahi-
binin izin vermemesinden dolayı mümkün olmamış ve 2019 yılı kazı sezonunda bu çalışma 
gerçekleştirilememiştir. 
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Arkaik, Klasik ve Hellenistik dönemlerde Athena Tapınağı’nın güneyindeki kıyı şeridinin 
yerini saptayabilmek için Mil 351 sondajı gerçekleştirilmiştir (Resim: 10). Yapılan sondajın 
yüzeyin 7m. altına indiği saptanmıştır. Bu katmanlar, Bronz Çağında Athena Tapınağı’nın 
bulunduğu adayı karaya bağlayan kum seti (tombolo) olarak yorumlanabilir3. 

Büyük sondaj dolgu taşlarından oluşan kültür tabakası, yaklaşık 4m. yüzeyde, insanlar 
toprağı sağlamlaştırmaya başladığında ortaya çıkmaktadır. Hellenistik-Roma önemi şehir 
duvarından anlaşıldığı gibi, Hellenistik Dönem ve sonrasından itibaren yerleşim olduğu 
kanıtlanan Athena Tapınağı’nın bulunduğu alan, jeofizik araştırmalarının gösterdiğine göre 
30m. batıdadır. Bu alan Geç Roma Dönemine kadar kullanım görmüştür. Bölge Hellenistik 
Dönemden itibaren yerleşim görmesine karşın, alanda ortaya çıkan katmanların önemli bir 
kısmı Geç Roma Dönemine aittir. Sondajın en üstündeki tabaka Eski Balat Köyü’nün sürülen 
tarlalarına aittir (yüzeyden 0.40m.). Burada daha öncesinde kıyı şeridinin bulunmasından 
ötürü daha önceki bir tarihte yerleşmek mümkün değildir. Bu da alana yalnızca Geç Kla-
sik-Erken Hellenistik dönemlerde yerleşildiğini göstermektedir. Ancak Menderes Deltası’nın 
ilerlemesi batıya doğru devam ettiğinde kent genişleme imkanı bulabilmiştir. 

Mil 352 matkap sondajı Güney Agora’nın güneybatısında, Antiokhos Stoası yakınında, bu-
radaki ilk kültür tabakasını tarihlendirebilmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Sondaj, yüzeyden 
8m. derinlikte sona ermiştir. Geç Roma-Erken Bizans Dönemi tabakaları (M.S. 5-7. yy.) 2.80m. 
-2.50m. arasında tespit edilmiş ve daha sonraki yüzyıllara ait yerleşim katmanlarının devam 
ettiği görülmüştür. Menderes Nehri’ne ait alüvyonlar yüzeyden 0.80m. derinlikte saptanmıştır. 

Alanın doğusunda gerçekleştirilen matkap sondajları, kasıtlı bir kum setinin yapıldığını ve 
belki de M.Ö. 299’da Antiokhos Stoası’nı inşa etmek için Güney Agora’nın genişletildiğine 
işaret ediyor olabilir. Yüzyıllar boyunca halka açık bir meydan olan bu alanda çok fazla kat-
manlaşma meydana gelmiştir. Yalnızca Geç Roma-Erken Bizans dönemlerinde, bölgenin konut 
alanına dönüştüğünü gösteren oldukça büyük bir tortu tabakasının varlığı kanıtlanmıştır. 

5. DİJİTAL ARAZİ MAKETİ ÇALIŞMALARI

2019 kazı sezonunda alandaki çalışmalar Berlin Beuth Teknik Yüksekokulu ekibi tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Bu yılki çalışmalarda: Humeitepe’nin topografik ölçümleri, tiyatro-
nun caveasının lazer taraması ve Milet Kenti’nden alınan uydu görüntüsü üzerindeki nirengi 
noktalarının alandaki ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 

Humeitepe’de alınan nirengi noktaları kontrol edilmiş ve bazı noktalar eklenmiştir ve 
tüm alanın ölçümleri yapılmıştır. En son aşama olarak toplanan veriler, alanın dijital arazi 
maketine uyarlanacaktır. 

3  H. Brückner, A. Herda, M. Kerschner, vd., Life cycle of estuarine islands – From the formation to the landlocking of 
former islands in the environs of Miletos and Ephesos in western Asia Minor (Turkey). – Journal of Archaeological 
Science: Reports 12, 2017, 876‒894. 



442

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

10km.x10km. büyüklüğünde, Milet kentinin merkez noktada bulunduğu bir alanda geniş 
çaplı dijital arazi maketini oluşturmak amacıyla Stereo Uydu sistemi ile uydu fotoğrafları çe-
kilmiştir. 

6. MİMARİ BEZEME ÇALIŞMALARI

Milet’in Roma İmparatorluk Dönemi’ndeki “Yapı Süreçleri ve Ekonomik Dinamikler 
Projesi” çerçevesinde Heroon III, Stadion Doğu Kapısı, tiyatro, ve serapeionda Natalia Toma 
(Alman Arkeoloji Enstitüsü, Berlin) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar, mimari bezemele-
rinin fotoğraflanması ve yapı malzemelerinin araştırılmasını kapsamaktadır. 

Heroon III’te, stylobat blokları üzerinde ve lahit podyumunda bulunan işçi aletlerinin 
izleri saptanarak belgelenmiştir. Stadion Doğu Kapısı’nda gerçekleştirilen kapsamlı temizlik 
çalışmalarında, şimdiye kadar belgelenmemiş mimari parçaları ortaya çıkarmıştır. Bu parça-
lar, A. von Gerkan tarafından yapılmış olan stadium doğu kapısı rekonstrüksiyonun değişme-
si gerektiğini göstermektedir. 

Tiyatronun önünde yer alan mimari parçaların dokümantasyonu yapılmıştır. Yapılan 
makroskopik araştırmaların sonucunda, tiyatronun cavea ve skene frons mermerinin muh-
temelen Bafa Gölü’nde bulunan Herakleia ve Miletos-Batı taş ocaklarından gelmiş olduğu 
tespit edilmiştir. Ayrıca Karaburun Yarımadası ve Batı Ege’den (Karystos) renkli mermerden 
yapılmış olan mimari yapı öğeleri saptanmıştır. Serapeionda bulunan iç sütun sırasının Ion 
düzeninde başlıklara sahip olduğu tespit edilmiştir. Arazi çalışmalarına paralel olarak, arazi-
den gelen çeşitli mermer parçaları örnek olarak depoya alınmıştır. 

7. BULUNTU ÇALIŞMALARI

7. 1 Dionysos Tapınağı Çalışmaları

Lisa Steinmann’ın Hamburg Üniversitesi’nde yürüttüğü doktora projesi kapsamında Di-
onysos Tapınağı’nın buluntu çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Alanın kuzeybatısındaki taba-
kalarda ve Hellenistik Dönem tapınağının temellerinde ele geçirilen buluntuların çalışmaları 
yapılmıştır. Bouleuterionun batısında yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen buluntular, 
buluntu spektrumunu Dionysos Tapınağı’nınkiyle karşılaştırmak amacıyla incelenmiştir. 
Daha önceki yıllarda araştırması yapılmış olan buluntulara ek olarak 171 yeni buluntu kayde-
dilmiş ve bunlar içerisinde 86 tanesinin çizimi ve tanımlamaları yapılarak fotoğraflanmıştır. 

7. 2 Delphinion Çalışmaları 

2009, 2011 ve 2016 yılında Delphinion’da ortaya çıkarılan buluntular, Julia Martin ve 
Alexander Herda tarafından çalışılmıştır. Bu buluntuların fotoğrafları ve çizimleri yayın için 
hazırlanarak, çalışmalar 2019 yılı için sona erdirilmiştir. 
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7. 3 Humeitepe Depo Çalışmaları

2019 kazı sezonunda, Humeitepe yüzey araştırmasındaki toplam 389 poligonunun 330-
375 poligon aralıklarındaki buluntuların analizleri yapılmıştır (Çalışma sorumlusu: Sabine 
HUY, Hamburg Üniversitesi). 

2019 yılı kazı sezonunda çalışılan alanlardan, bu sezon içinde yalnızca A ve B açmaların-
da ele geçirilen buluntular, Hamburg Üniversitesi’nden gelen araştırma grubu tarafından çalı-
şılmıştır. Keramik buluntularının çalışılması iki aşamalı olarak gerçekleşmektedir: İlk aşama 
buluntuların istatistiğinin çıkartılmasıdır. Buluntuların temizliği yapıldıktan sonra konteks-
tlere göre ayrımı yapılmakta, kronoloji ve fonksiyonal olarak sayımı gerçekleştirilmektedir. 
Keramiklerin gövde parçaları tartılmaktadır. Bu aşamada çeşitli tabakalara dağılmış olan 
kontekstleri saptayabilmek amacıyla farklı tabakalardan gelen keramiklerin birleşebilme ola-
sılığı kontrol edilmektedir. İkinci aşamada ise detaylı bir tasnif yapılmakta ve buluntuların 
tek tek değerlendirilmesi yapılarak veri tabanına girişi gerçekleştirilmektedir. 

A açmasının 11. tabakasında 2000 adet profil parçası ve çok sayıda gövde parçası tespit 
edilmiştir. Bu kontekstin buluntularının dökümantasyonuna başlanmıştır. Sofra kapları ara-
sından seçilen bazı örneklerin çizimi yapılmıştır. Aynı zamanda 11. tabakada ortaya çıkan 
amphora parçaları için ön çalışma yapılmıştır. A ve B açmalarının buluntularının çalışılması-
na önümüzdeki kazı sezonunda devam edilecektir. 

7. 4 Humeitepe “Wiegand Açması” Depo Çalışmaları

2019’da ortaya çıkarılan, Humeitepe’nin D, E, F, G, H açmaları (Wiegand Açması) buluntu 
çalışmaları 2020 yıllında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ekibi tarafından gerçekleş-
tirilmiştir (Çalışma sorumlusu: Deniz Pastutmaz Sevmen, Konya Selçuk Üniversitesi). Tanım, 
tasnif, çizim ve envanter çalışmalarının sonucunda, geneli M.Ö. 4. yüzyıl ile M.S. 1. yüzyıllar 
arasına tarihlenen bir keramik buluntu grubu ile karşılaşıldığı anlaşılmıştır. Bu grubun içinde az 
sayıda M.Ö. 5. yüzyıl – M.S. 2. yüzyıl arasına tarihlenen parçalar da saptanmıştır. 

7. 5 Taş Deposu Çalışmaları

Bu proje kapsamında, daha önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve Milet taş deposunda mu-
hafaza edilen mermer heykel parçaların dökümantasyonun yapılması amaçlanmaktadır (Ça-
lışma sorumlusu: Nisan Lordoğlu, Hamburg Üniversitesi). 

2019 yılı sezonunda toplamda 54 heykel parçasının veri girişi gerçekleştirilmiştir. Bu 
heykel parçaları arasında, 37 adet el-kol fragmanı, 17 adet ise bacak-ayak fragmanı tespit 
edilmiştir. Bu parçalar arasında Roma Dönemine tarihlenen 4 adet calceus giyimli bacak/
ayak fragmanı saptanmıştır. 3 adet khiton/himation tutan el fragmanı ve Dor düzeninde sü-
tuncuk başlığı üzerinde bir sağ ayak tespit edilmiştir. İncelenen parçaların büyük bir çoğun-
luğunun insan boyutundan büyük heykellere ait olduğu anlaşılmakla beraber az sayıda insan 
boyutundan küçük heykelcik de saptanmıştır. Bu parçaların Hellenistik-Roma İmparatorluk 
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dönemlerine ait olduğu anlaşılmaktadır. Önümüzdeki kazı sezonlarında heykel deposu tasni-
fine devam edilmesi amaçlanmaktadır. 

7. 6 Duvar Resmi Çalışmaları

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Doktora Öğrencisi Serkan 
Demir’in “Küçük Asya’da Hellenistik ve Roma Dönemi Duvar Resimleri” adlı doktora tez 
projesi kapsamında 01-03 Eylül 2020 tarihleri arasında Milet kazı depolarında çalışma ger-
çekleştirilmiştir. 

Daha önceki yıllarda Heroon III’te yapılan kazı çalışmalarında ele geçirilen duvar re-
simleri kompozisyon ve teknik açıdan incelenmiştir. Üç farklı harç tabakasının tespit edi-
lebildiği sıva örneklerinde, en altta en kalın harç tabakası kullanılarak taş duvar üzerindeki 
büyük boşluklar kapatılmıştır. Yapı içerisinde bulunan fresklerden orthostat tacında yapılan 
rekonstrüksiyon denemesinde, duvarın alt ve üst kısımlarına ait alanların nasıl dekore edilmiş 
olduğuna dair öngörülerde bulunulmuştur. Ayrıca duvar resimleriyle aynı sondajda bulun-
muş olan alçıdan şekillendirilmiş mini mimari parçalar üzerinde tespit çalışmaları yapılmıştır 
(Resim: 11). 

8. KONSERVASYON ÇALIŞMALARI

Milet Kazısı 2020 çalışma sezonunda konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Kon-
servatör/Restoratör Oğuz Emre Kayser, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi). 2019 yı-
lında müzeye teslim edilen etütlük sikkelerin ve 2020 yılında alanda yapılan temizlik çalış-
maları esnasında bulunan sikkeler ile metal objelerin konservasyon işlemleri tamamlanmıştır. 

9. KORUMA VE ONARIM PROJESİ

Tiyatro’nun kuzeybatısındaki alanda, Milet’in son yıllarda yoğun bir şekilde araştırılan çev-
resel tarihini göstermek amacıyla, turistik bir teras yapılması ve bilgi panolarının yerleştirilme-
si planlanmaktadır. Bu projenin hazırlıkları, 2019 yılı kazı sezonunda Yüksek Mimar Duygu 
Göçmen tarafından arazide gerekli veriler toplanarak yapılmıştır. Bu proje tamamlanması ne-
ticesinde uygulamaya sokulabilmesi için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan 
gerekli izin başvurularının yapılması ve bir sponsordan mali destek alınması amaçlanmaktadır. 

10. KAZI ALANININ KORUMA VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI

10. 1 Kaçak Kazı Çukurlarının Kapatılması

Değirmentepe Mevkii 164 numaralı parselde, kışın gerçekleşen yoğun yağışlar sebebiyle 
bir göçük meydana gelmiştir. Bu alanda kazı çalışmasının güvenlik sebebiyle uygun olmadı-
ğı 10 Eylül 2019 tarihli yazı ve rapor ile Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 
iletilmiştir. Bunun sonucunda 164 parselde yer alan göçük kalaslarla kapatılarak üzeri toprak 
ile örtülmüştür. 
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10. 2 Alan Temizliği 

Alandaki turistik güzergah üzerinde bulunan antik yollarda temizlik çalışmaları ger-
çekleştirilmiştir: Heroon III’ün yanından geçen cadde, Güney Agora’nın kuzeyinden geçen 
mermer cadde, Ion Stoası’nın ve delphinionun önündeki geniş alan, nymphaion ve Capito 
Hamamı’na giden güzergâhlarda detaylı yüzey temizliği yapılmıştır. Bunun yanı sıra kentin 
büyük yapılarında da temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir: Stadion Doğu Kapısı, tiyatro 
ve çevresi, Heroon III, serapeion, buleuterion (Resim: 12), Büyük Kilise, Capito Hamamı, 
sinagog ve Liman Anıtı. 

11. DİĞER FAALİYETLER

12 Eylül 2019 tarihinde Aydın Turist Rehberleri Odası’ndan katılan 35 kişilik bir gruptan 
oluşan turist rehberlerine, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen bir oturumda Milet Kazı 
Başkanı Christof Berns Milet kazısı hakkında bilgi vermiştir. Sunumun ardından kazı başka-
nı tarafından turist rehberlerine Milet Kenti’nde gezi düzenlenmiştir. 

12. YAYINLAR

2019 ve 2020 yıllarında Milet kazı çalışmalarından aşağıdaki yayınlar çıkmıştır:

Ch. Berns, Miletus, in: C. M. Furey et alii (eds.), Encyclopedia of the Bible and Its Recep-
tion Online (Berlin, Boston 2020)

Ch. Berns – S. Huy, Forschendes Lernen in Milet. Jahresbericht des Instituts für Archäo-
logische Wissenschaften der Ruhr-Universität Bochum für das Akademische Jahr 2017–2018 
(Bochum 2019) 46–48

H. Brückner, Deltas, Floodplains, and Harbours as Geo-Bio-Archives. Human-Environ-
ment Interactions in Western Anatolia, in: J. Bergemann (Hrsg.), Kultur und Natur in der an-
tiken Mittelmeerwelt. Italienische und deutsche Forschungen in Archäologie und Geschichte 
und ihre Bedeutung für die moderne Diskussion über Klimawandel, Villa Vigoni Gespräch 
vom 3. –6. April 2018, Göttinger Studien zur Mediterranen Archäologie 9 (Rahden/Westf. 
2020) 37–50

H. Brückner, Rapid Delta Growth in Historical Times at Ephesus and Miletus – The Ex-
amples of the Küçük and the Büyük Menderes Rivers, in: C. Kuzucuoğlu – A. Çiner – N. Ka-
zancı (Hrsg.), Landscapes and Landforms of Turkey, World Geomorphological Landscapes 
(Cham 2019) 293–306

N. Ehrhardt, Peter Herrmann als Epigraphiker Milets, in: K. Harter-Uibopou (Hrsg.), Epi-
graphische Notizen. Zur Erinnerung an Peter Herrmann (Stuttgart 2019) 29–44

V. von Graeve, Die Arbeiten in Milet in den Jahren 2006-2011, Archäologischer Anzeiger 
2019/1, 1-289
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L. - M. Günther, Adoptionen in Milet – späthellenistische Familienstrategien?, in: K. Ui-
bopou (Hrsg.), Epigraphische Notizen. Zur Erinnerung an Peter Herrmann (Stuttgart 2019) 
29–44

A. Herda, Copy and Paste? Miletos Before and After the Persian Wars, in: E. Capet – C. 
Doginez – M. Gorea – R. Koch Piettre – F. Massa – H. Rouillard-Bonraisin (Hrsg.), Recon-
struire les Villes. Modes, Motifs et Récits, Semitica et Classica Suppl. 1 (Turnhout 2019) 
91–120

A. Herda – H. Brückner – M. Müllenhoff – M. Knipping, From the Gulf of Latmos to 
Lake Bafa. On the History, Geoarchaeology, and Palynology of the Lower Maenader Valley 
at the Foot of the Latmos Mountains, Hesperia 88, 2019, 1–86

S. Huy, Versteckte Orte – Zwei Grotten im städtischen Raum Milets, in: B. Engels – S. 
Huy – C. Steitler (Hrsg.), Natur und Kult in Anatolien. Viertes Wissenschaftliches Netzwerk 
an der Abteilung Istanbul des Deutschen Archäologischen Instituts, Byzas 24 (Istanbul 2019) 
145–176

G. Jöhrens, Timbres amphoriques Milésiens, in: N. Badoud – A. Marangou (Hrsg.), Ana-
lyse et exploitation des timbre amphoriques grecs, Collection Archéologie et Culture (Rennes 
2019) 147–154

P. Niewöhner, Byzantine Preservation of Ancient Monuments at Miletus in Caria. Chris-
tian Antiquarianism in Western Asia Minor, in: J. Borsch – O. Gengler – M. Meier (Hrsg.), 
Die Weltchronik des Johannes Malalas im Konstext spätantiker Memorialkultur, Malalas 
Studien 3 (Stuttgart 2019) 191–216

P. Niewöhner – Ch. Berns – St. Giese – S. Huy – A. Izdebski – A. Vacek, Arbeiten in 
Milet in den Jahren 2012 bis 2016: Chronik, neue Befunde aus antiker, byzantinischer und 
türkischer Zeit sowie Denkmalpflege, AA 2020/1, 225–267

R. Şahin, Pottery from a Roman House to the West of the Bouleuterion at Miletus (Ionia), 
Cedrus 8, 2020, 223–264

P. Schneider, Das Grabungshaus der Miletgrabung in Akköy, in: A. Druzynski v. Boet-
ticher – A. Wunderwald – P. Schneider (Hrsg.), Von der Kunst, ein Bauwerk zu verstehen. 
Perspektiven der Bau- und Stadtbaugeschichte von der Antike bis zur Gegenwart. Festschrift 
für Klaus Rheidt zum 65. Geburtstag (Oppenheim am Rhein 2020) 51–60

L. Steinmann, Finds from Miletus XXXII. Clay Rings from the Sanctuary of Dionysos in 
Miletus, AA 2020/1, 93–119

M. Thurn, The Humeitepe Harbour at Miletus: An Analysis of its Infrastructure, in: Hon-
or Frost Foundation (Hrsg.), Maritime Archaeology Graduate Symposium 2020 22nd–23rd 
February 2020. Short Report Series, https://honorfrostfoundation. org/publications/short-re-
ports/mags-2020-short-reports/
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Resim 1: Humeitepe A Açması.

Resim 2: Humeitepe B Açması.

Resim 3: Humeitepe C Açması.
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Resim 4: Humeitepe C Açması buluntuları. 

Resim 5: Humeitepe D, E, F, G, H açmaları. 

Resim 6: Terracotta boğa figürü. 



449

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Resim 7: Değirmentepe Q19.02 Açması, tonozlu mezar. 

Resim 8: Değirmentepe Q19.01 Açması, A Evresi sanduka mezar. 

Resim 9: Millet tiyatrosu yazıt araştırması. 
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Resim 10: Matkap sondajı çalışmaları, mil 351 sondajı. 

Resim 11: Alçıdan şekillendirilmiş mini miamari parçalar. 

Resim 12: Bouleuterion. 
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KAYMAKÇI ARKEOLOJİ PROJESİ: 2019–2020 YILLARI KAZI VE 
ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Christopher H. ROOSEVELT*

Tunç KANER

Christina LUKE

1. GİRİŞ

Kaymakçı Arkeoloji Projesi (KAP), Manisa İli, Gölmarmara ve Saruhanlı ilçeleri sınırın-
da, Hacıveliler Köyü yakınlarında yer alan, Orta ve Geç Tunç Çağına tarihlenen, birinci derece 
sit alanı içerisinde, “Kaymakçı Sit Alanı” olarak bilinen bölgede kazı ve ilgili faaliyetleri 
yürütmektedir. Proje, 2005-2014 yılları arasında, Marmara Gölü havzasındaki, çağlar boyu 
gerçekleşmiş kültürel etkinliklerin tarihini öğrenme amacıyla gerçekleştirilen Merkez Lid-
ya Arkeoloji Projesi (CLAS) üzerine kurulmuştur (Roosevelt vd. 2018, 2019, 2020). Kay-
makçı yerleşimi 8.6 hektarlık bir kale, düşük yoğunluklu dış yerleşim ve bir mezarlıktan 
oluşmaktadır. Kaymakçı, Gediz Vadisi’nde MÖ 2. binyıla tarihlenen yerleşimler arasında 
bilinen en büyük yerleşimdir ve bu özelliği sebebiyle bölgenin önemli merkezlerinden biri 
olduğu düşünülmektedir (Luke ve Roosevelt 2017; Roosevelt ve Luke 2017). Kaymakçı’da 
yapılan kazı çalışmaları, MÖ 2. binyıl çalışmalarına bilimsel katkı yapmasının dışında, Batı 
Anadolu’nun Ege ve İç Anadolu ile olan ilişkisinin daha net bir şekilde ortaya çıkartılmasına 
katkı sağlamaktadır. Ayrıca alanda yapılan bilimsel çalışmalar, Gölmarmara ilçesinin kültürel 
ve doğal mirasının uzun vadeli korunması ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacaktır. 

2019 sezonunda; kazı çalışmaları, eser deposunun tekrardan organize edilmesi ve bulun-
tu analizi, nokta bulut verilerinin 3 boyutlu kazı birimlerine çevrilmesi, çevresel arkeoloji, 
konservasyon, restorasyon, arazi bakımı, yayın ve sunumlar için hazırlık ve son düzenlemeleri 
içermektedir. 2020 yılı kazı sezonu pandeminin getirdiği zorlu koşullar nedeni ile az sayıdaki 
ekip üyeleri ile kısa süreli olarak gerçekleştirilmiştir. Kısa süren 2020 sezonu boyunca kazı 
deposunun yeniden organizasyonu, seramik tasnifi, çevresel arkeoloji çalışmaları, GIS, 
veritabanı ve kontekst analizleri ile birlikte gelecekteki yayınların ve sunumların hazırlık 
çalışmalarına ait faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Kazı sonuçları toplantısı yayınlarındaki me-
tin uzunluğunun kısıtlı olması nedeniyle, bu makelede 2019 yılında yapılan kazı çalışmaları-
nın sonuçları, örnek analizleri ve çevresel arkeoloji çalışmalarına odaklanılmıştır. 2019 kazı 

* Prof. Dr. Christopher H. ROOSEVELT, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİ-
YE, chroosevelt@ku.edu.tr

 Tunç KANER, Doktora Öğrencisi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE, 
tkaner18@ku.edu.tr

 Doç. Dr. Christina LUKE, Doç. Dr., Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Koç Üniversitesi, İstanbul/TÜRKİYE, 
christinaluke@ku.edu.tr, 
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sezonundaki çalışmalar, Kaymakçı kalesinin stratigrafisi, kronolojisi, mekânsal örgütlenme, 
toplulukların maddi ekonomileri ve bölgeler arası etkileşimleri hakkında belirli soruların ce-
vaplarını araştırmayı ve bu soruların cevaplarını açığa kavuşturmayı amaçlamıştır. 

2. KAZI ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARININ ÖZETİ

2019 yılında Kaymakçı’daki kazılara, her biri geçmiş kazı sezonlarında başlanan dört 
kazı alanında (KA) devam edildi (Roosevelt vd. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020): (A) savun-
ma sistemi boyunca 81.551 ve 95.555; (B) iç kalede 97.541; ve güney terasta (C) 109.523 
(Resim: 1). Alanlardaki çalışmalar ve dokümantasyon, sistematik olarak KAP Kayıt Sistemi 
ile kayıt edilmiştir (bkz: 2014 Yılı Kazı Raporu ve Roosevelt vd. 2015). Çalışmalar süresinde 
“envanterlik eser” olduğu tespit edilmiş olan buluntular Manisa Müzesi’ne teslim edilip, bu-
luntuların büyük çoğunluğu (seramik, taş, toprak ve çeşitli küçük buluntular) sezon sonunda 
kazı deposuna taşınmıştır. 

A. Savunma Sistemi: KA 81.551 ve KA 95.555

81.551 numaralı kazı alanında, 2014 yılında, 9m.x9m.lik alanda başlatılan çalışmalar, 
2019 yılında sur duvarını güçlendiren ve bastiyonun iç bölümü olduğu tespit edilen, iç köşeyi 
daha iyi anlamak amacıyla devam ettirilmiştir (Resim: 2–3). Duvarın iç kısmının, sur duva-
rının sağlamlaştırılması için doldurulduğu kanısına varılmıştır. 2019 sezonundaki kazı çalış-
malar E. Kaner ve I. Demirkesen’in sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Alanda tekrardan 
kazı yapılmasının amacı savunma sistemini iç kısmında ana kayayı tamamen açığa çıkartmak 
ve daha sonra kazılan alanı sur duvarlarının hemen alt seviyesine kadar steril toprakla kapa-
tarak, duvarların uzun dönemde daha iyi korunmasını sağlamaktır. 

Alanın kuzey bölümünün küçük bir kısmında 2014 yılı kazıları sırasında ana kayaya ula-
şılmıştı. Kalan kısımdaki ince toprak tabakası kazılarak, alanın kuzeyinde ana kaya tamamen 
ortaya çıkarılmıştır. Alanın güneyine doğru ise, taş dolgunun kaldırılması ile steril, kırmızı 
renkte, bozunmuş, içerisinde mika şist parçaları bulunan bir dolgu tespit edildi. Daha önceki 
kazılarda güney terasta 99.526 ve 109.523 No.lu alanlarda da ana kayaya ulaşmadan önce 
aynı özellikteki dolguya rastlanılmıştı. 

Ana kayanın üzerinde bozunmuş olan dolgu steril olarak ele geçmiştir. İçerisinde az sa-
yıda seramik, taş alet ve hayvan kemikleri tespit edilmiştir. Steril olan bu dolgunun üzerinde 
her ikisi de “iki duvar arasına moloz doldurulması” tekniği ile inşa edilmiş olan 13 ve 14 
No.lu duvarların iyi korunmuş temelleri yer almaktadır. 2014 yılında gerçekleştirilen kazı 
çalışmalarında da tespit edildiği üzere savunma duvarının üst kısmında, temele göre daha 
küçük boyutlu zayıf taşlar kullanılmış, temel kısmında ise büyük taşlar inşa sırasında tercih 
edilmiştir. 

Daha önce 2015 yılında kazılmış olan 95.555 numaralı kazı alanı 29m.x19m. ölçülerine 
olup “L” şeklindedir. Bu alanda çalışmaların devam etme sebebi, kullanıldığı süre zarfında 
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sürekli değişime uğrayan sur duvarı boyunca uzanan yapıları, sur duvarını ve bununla ilişkili 
duvarların fonksiyonlarını, evresini ve inşasını daha detaylı olarak açığa çıkarmaktı (Resim: 
4). Açma sorumlusu E. Kaner alanda 3 ana amaçla çalışmaları yürüttü: 

1. Sur duvarı temeli ve boyutu, 

2. Erken dönem kullanım aşamaları ile tabakaları, 

3. Mekânsal değişiklikler ve geç dönem kullanımı. 

Sur duvarı temelleri ve boyutu 1 ile ilgili olarak, kazı alanının batı ve doğu uçlarında 
bulunan 21 ve 113 No.lu duvar parçaları, kuzey yüzleri boyunca temel seviyelerine indiril-
miştir. Batıda bulunan 21 numaralı duvarın, önündeki dolguların (215, 232 ve 314) kaldırıl-
masıyla, duvarın yaklaşık 1m. yüksekliğinde korunmuş olduğu açığa çıkarılmıştır. Buradaki 
dolgular homojen yapıda olup, bol miktarda hayvan kemiği, seramik ve yanmış küllü kalın-
tılar içermektedir. Duvarın üst yüzeyinden kabaca 0.80m. altında, muhtemelen duvar hattı 
boyunca devam eden büyük kayalar, sur duvarının temelini temsil etmektedir (Resim: 5). 
22 No.lu duvarın altındaki bu büyük kayaların, 21 No.lu duvarda benzer bir seviyede açığa 
çıkan benzer büyüklükteki taşların seyri ile kuzeydeki bu uzantının orijinal perde duvarı ile 
neredeyse eş zamanlı inşa edildiği önerilebilir. 

Doğuda bulunan sur duvarına ait 113 No.lu duvar parçasının önündeki döküntü taşların 
(194, 275 ve 281) kaldırılmasıyla, duvarın yaklaşık 1m. yüksekliğinde korunmuş olduğu 
açığa çıkarılmıştır. 275 ve 281’de yoğun ele geçirilen döküntü taşların oluşturduğu depozitler 
ve en az 4 adet kimisi tam korunmuş kimisi ise kısmen korunmuş olan pişmiş kerpiçler (her 
biri yaklaşık 0.27m.x0.27m.x0.10m. ölçülerinde) sur duvarına ait olmalıydı. Yoğun miktar-
daki bu döküntü taş depozitleri, yıkıntının sur duvarına ait olduğunu göstermektedir. Tıpkı 
21 No.lu duvarda olduğu gibi, 113 No.lu duvarın üst yüzeyinden en az 0.75m. altında ve 
muhtemelen duvar hattı boyunca devam eden bir sıra büyük kayalara, yani sur duvarı teme-
line rastlanılmıştır. 

Orijinal perde duvarının kısmen açığa çıkarılan bölümleri, aslında yapının zamanında ke-
sintisiz olarak inşa edildiğini göstermektedir. Batıdan doğuya doğru, 182 ve 176 ile uzantıları 
doğuya devam eden 320 ve 319 duvar parçalarından oluşmaktadır. Yaklaşık 4m. uzunluğun-
da ve 1.6m. genişliğindeki 319 No.lu sur duvarı parçasının güneyinde ve en erken kullanım 
aşaması, kabaca yapılmış yer döşemesinden ibaretti (321). Sur duvarı aksı boyunca baktığı-
mızda bu döşeme aslında sur duvarının içinde, sur duvarının güney yüzüne bakan kısımda 
bulunmaktadır. Döşemenin her ne kadar sur duvarı içerisinde batıya ve doğuya doğru devam 
ettiği gözlemlense de güneye doğru ne kadar genişlediği tespit edilememiştir. Bir dereceye 
kadar sürekli olduğu saptanması halinde döşeme, duvarın hemen içinde yer alan bir yol ola-
rak yorumlanabilir. 

Yapım ve kullanımdan bir süre sonra (2), döşeme; üzerinde kalın bir tabaka halinde açık 
kahverengi ve kırmızımsı taşlı dolgu (280) ile örtülüydü. Ele geçirilen bu dolgunun aynısı 
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sur duvarının güneyinde (batıdan doğuya doğru) 313 ve 266’da, 305 ve 199’da (50 ve 94 
No.lu duvarların arasında) ve 77 No.lu duvarın doğusu ve 113 No.lu duvarın güneyinde ka-
lan 309’da da görülmekteydi. 94 ve 180 No.lu duvarlar arasında kalan alan ve sur duvarının 
hemen kuzeyinde kazılan dolgular, ya kabaca çağdaştılar ya da gelişimin hemen bir sonraki 
aşamasındaydılar. Tüm bu dolgular orijinal duvarın kullanılmadığını ve/veya kasıtlı olarak 
tadilat için hazırlandığı dönemi temsil etmektedir. 

Alanların yeniden düzenlenmesi dolgulardan (3) sonra olmuştur. 77, 94 ve 180 No.lu 
duvarlar arasındaki yaklaşık 4m. uzunluğundaki sur duvarı parçası, önceki döşemenin se-
viyesine kadar, kısmen taşların tekrar kullanılması amacıyla tahrip edilmiştir (Resim: 6). 
Taşların çıkarıldığı yer dolguyla doldurulmuş (274 ve 306 No.lu dolgular), ve sur duvarı çok 
sayıda bitişik veya üzerine inşa edilmiş yeni duvarlar ile tanımlanmaktadır. Bu yeni yapılar 
belki de sur duvarının üst seviyelerinden ya da tahrip edilen bölgelerdeki taşların kullanıl-
ması ile oluşturulmuştur. 77, 94 ve 180 No.lu duvarlar tıpkı 50, 51, 95 ve 179 No.lu duvarlar 
gibi bu evrede inşa edilmiştir. Bu duvarlardan 77, 95 ve 180 No.lu duvarlar sur duvarına 
dayanmakta olup, 50, 51 ve 94 No.lu duvarlar üzerine inşa edilerek, yapıların inşa sırasını 
açıkça göstermektedir. Ancak aynı durum daha sonraki kullanım aşamasına sahne olmuş 19, 
29, 30, 34, 36 ve 40 No.lu duvarlar için söylenemez. Daha düzensiz bir şekle sahip 29 No.lu 
duvarın güney yüzü, kuzey yüzü ile karşılaştırıldığında, güneyindeki dolguları tutan bir teras 
duvarı olabileceği düşünülmüştür. 29 numaralı duvarın güney yüzüne doğru bakan dolgular 
(269, 271 ve 307), daha önce inşa edilmiş olan 180 No.lu duvarın batı yüzüne doğru doldu-
rulmuştur. Dahası alanda görülen çakıllı dolgu taban seviyesini (201, 231, 239 ve 254) oluş-
turmuş gibi görünmektedir. Üzerinde bulunan bazı taş mimari öğeler ise alanın geç dönem 
kullanımıyla ilişkili olmalıdır. 19, 51, 94 ve 114 (208 No.lu dolgunun kaldırılmasıyla açığa 
çıkarılan) No.lu duvarlar ve 19, 40, 50 ve 114 (208 No.lu dolgunun kaldırılmasıyla açığa çı-
karılan) numaralı duvarlar arasında kalan alan ile batıya doğru genişleyen alanlar geç evreye 
tarihlenmektedir. Çalışılan bu alanlarda kazılan dolgular, ele geçirilen hayvan kemikleri ve 
seramiklerle karakterize olup, tipik domestik yaşamı yansıtmaktadır. Daha batıda 22, 36 ve 
40/182 No.lu duvarlarla çevrili alanda, taban parçası ile birlikte, bol miktarda hayvan kemiği 
ve diğer seramik buluntularına göre nispeten daha büyük boyutlarda seramiklerle birlikte 
(206 ve 210) fırın/ocak (177) yapısı ele geçirilmiştir. Her ne kadar duvarın dış kısmı savun-
ma amacına hizmet ediyor olsa da, geç kullanım döneminde mimari öğeler ve dolgular tipik 
domestik fonksiyonları göstermektedir. 

B. İç Kale: KA 97.541

2015 ve 2016 yıllarında iç kalenin güneyinde, 19m.x19m.lik, 97.541 No.lu alanda yapı-
lan kazı çalışmalarında GTÇ 2 Dönemine tarihlenen 3 farklı yapı kompleksi tespit edilmiştir 
(Resim: 7–8). Tespit edilen yapılar, açık, merkezi bir alan, olası tahıl siloları, kayalara oyul-
muş ve inşa edilmiş yuvarlak mimari öğeleri içermektedir. 2019 yılında C. Scott’ın sorum-
luluğunda alanın stratigrafisini, mimari komplekslerin sırasını, tarihini ve işlevlerinin zaman 
içinde değişip değişmediğini saptaması amacıyla kazı çalışmaları sürdürülmüştür. Kazıdan 
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elde edilen bilgiler bu raporda stratigrafik ve seramik buluntuların birleşimi ile ayırt edilebi-
len, üç ana evreyi sunmaktadır: 

1) Mika şist ana kayanın düzeltilmesi ve bu düzeltme sonucunda elde edilen mika şist 
kaya parçacıklarının oluşturduğu dolgunun yayılması ve yuvarlak çukurların ana kayaya 
oyulması (kazı alanı evresi (KAE 4–3 = GTÇ 1/2);, 

2) Mimari unsurlar üzerinde yenileme çalışmaları (KAE 2 = GTÇ 2), 

3) En geç evreye ait mimari yenileme çalışmaları (KAE 1 = GTÇ 2). 

Alanın güneybatı ve kuzeydoğu doğrultusunda yer alan mimari kompleksler ile bu komp-
lekslerin arasında yer alan açık alan “avlu”, genel organizasyonun evreler boyunca uyumlu 
olduğunu göstermektedir. Benzer biçimde, alan içerisinde tespit edilen yapıların fonksiyon-
ları evreler boyunca devamlılık göstermektedir. Şöyle ki; ev içi yaşam ve üretim (örn. ye-
mek ve tekstil üretimini gösteren öğütme taşları, tezgâh ağırlıkları ve ağırşaklar); depolama 
kapları, pitoslar, yuvarlak yapılar (muhtemel tahıl siloları); ve değerli eşyaların üretildiğini 
gösteren metal aletler, teller, pigmentler ve işlenmemiş değerli taşlar dikkat çekicidir. Ek ola-
rak, yapılan kazılarda tespit edilen ve ritüellerden geriye kaldığı düşünülen küçük, taş kaplı 
çukurlar alanda tespit edilmiştir. 

Yapılan kazı çalışmalarında alandaki en erken evrenin (KAE 4) olasılıkla Kaymakçı’nın 
GTÇ 1 evresinden GTÇ 2 evresine geçiş aralığına denk geldiği tespit edilmiştir. Bu evre, 
ana kayanın düzeltilmesi ile başlayarak, mika şist parçalarının birikimi ile oluşan dolgu ve 
alanın kuzeybatısında yer alan mika şiste oyulmuş yuvarlak çukurlar (hepsi bu tabakaya ait 
olmasa da) ile temsil edilmektedir (180, 182, 184, 436, 474, 708 ve 764). Erken dönem akti-
vitelerinin içerisindeki kronolojiyi tespit etmek olanaksızdır. Ancak daire şeklindeki mimari 
öğelerin en az iki tanesi (438 ve 555) mika şist parçalarının birikimi ile oluşan dolgu içerisine 
ve ana kayaya oyulmuştur. 

GTÇ 1 ve 2 evreleri arasında kalan ve net olarak tanımlanamayan evrenin devamında, 
mika şist parçalarının oluşturduğu birikimin üzerinde, kuzeydoğu güneydoğu ve güneybatı 
alanlarında mimari yapılar ve bu yapıların aralarındaki avlular tespit edilmiştir (KAE 3). 
Alanın kuzeydoğusunda bulunan 444 ve 772 No.lu duvarların oluşturduğu dar oda, yarısına 
kadar toprağa gömülü en az 2 adet Pithos (573 ve 773) ve içi boş, taşlarla çevrili çukurdan 
(770) oluşmaktadır (taşla çevrili çukur için aşağı bakınız). Alanın güneydoğusunda, 706 No.
lu oda (193, 540, 541 ve olasılıkla 188 No.lu duvarın kuzeydoğusunda yer alan duvar arasın-
da tanımlanan) ve 771 No.lu oda (duvar 440 ve 705 arasında tanımlı) birbirinden farklı yapı 
kompleksi ya da komplekslerine ait görünmektedir. 706 No.lu Oda içerisinde geç döneme ait 
188 ve 189 No.lu duvarların (eğer KAE 2 devamı değilse) birleşim noktasında, yarısına ka-
dar toprağa gömülmüş Pithos (779) kazılar sırasında tespit edilmiştir. 771 numaralı odada ise 
440 No.lu duvardaki kapının karşısında, 706 No.lu odanın sonu ile aynı doğrultuda bir adet 
ocak/fırın (442) tespit edilmiştir. Avludaki bu binalardan güneybatıya doğru uzanan, duvar 
599 ve 710 ile tanımlanan büyük bir oda, kazılar sırasında gün yüzüne çıkartılmıştır (775). 
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Tespit edilen yapıların arasında yer alan avluda ele geçirilen öğeler (606) alanın depolama 
ve üretim aktivitelerinin yapıldığı bir yer olduğunu düşündürmektedir. Avluda ele geçirilen 
şist parçaları ile çevrili mimari öğeler (707) ve mekânların yakınındaki olası direk delikleri, 
depolama ve geçici barınaklar ile ilişkili olmalıdır. Ve aynı zamanda güneybatıda bulunan 
binaların yakınındaki yuvarlak mimari öğeler ise büyük ihtimalle depolama amaçlı kullanıl-
mış olmalıdır. Avlu dolgusundan (606) elde edilen metal aletler, ham maddeler (renkli taşlar 
ve pigmentler) ve kilden yapılmış figürin (aşağıdaki Resim 15D), üretim ve günlük yaşamın 
göstergesidir. 

97.541 (KAE 2) kazı alanında görülen bir sonraki aşama GTÇ 2 evresine ait seramikler 
ile tarihlenen ve erken KAE 3 duvarlarına eklenmiş binalarla temsil edilmektedir. Alanın ku-
zeydoğu ve güneydoğusunda, diğer yapılara kıyasla daha büyük iki yapı, yaklaşık bir metre 
genişliğinde koridorla birbirinden ayrılmaktadır: 36 ve 55 No.lu duvarlar 8m. genişliğinde 
bir yapıyı oluşturur. 50, 195 ve 198 No.lu duvarlar 9m. genişliğindeki bir diğer yapıyı tanım-
lamaktadır. İçerisinde ocak/fırın (767) olan, kuzeydoğu binasında, geç evreye ait 53 No.lu 
duvarın altında, kısmen korunmuş duvar (774) ve yer döşemesinin (94) altında kısmen ko-
runmuş duvar (778) alanı bölümlere ayırmaktadır. Güneydoğudaki yapı içerisinde ise, 188 ve 
189 No.lu duvarların oluşturduğu 191 No.lu Oda ve daha önce KAE 3 evresinde inşa edilmiş 
193 No.lu duvar bu dönemde de kullanıma sahne olmuştur ve bu alanın güneydoğusunda 
taş ve alçı ile yapılmış döşeme tespit edilmiştir. Güneydoğudaki yapı, bu dönemde, 194 No.
lu duvarın inşa edilmesi ve duvarın kuzeydoğusuna eklenmiş 300 No.lu duvar eklentisiyle 
modifiye edilerek kullanılmıştır. Ek olarak, 190 No.lu duvar, 191 No.lu Oda’nın güneybatı 
sınırını tanımlarken, 188 No.lu duvarın içerisine oyulmuş olan kapı girişi aynı alana girişi 
sağlamaktadır. Benzer şekilde, 50 No.lu duvarı genişletmek için inşa edilmiş 188 No.lu du-
vardan doğu kesite doğru uzanan bir duvar ve 480 No.lu çukur (içerisinde geleneksel Miken 
LH IIIA2/B seramikleri bulunan) bu döneme tarihlenebilir. Son olarak, binalar arasındaki 
koridor kısmen döşeme ile kaplanmıştır (döşeme 556) ve aynı seviyelerde 725 No.lu (taş 
kaplı çukurlar için aşağıya bakınız) taş kaplı çukur inşa edilmiştir. 

Bu evrede Pithos kaidesi ve 707 No.lu kutu biçimli yapı ile temsil edilen avlunun kar-
şısında yeni bir bina (777) inşa edilmiştir. Alanın güneybatı köşesindeki bu yeni yapı 96 ve 
103 No.lu yapıların tanımladığı, daha önceki evrede de var olan yapının bitişiğine konum-
landırılmıştır. Alanda yapılan kazı çalışmalarında, dolgu içerisinde, kerpiç duvar parçaları 
ve çatı yapımında kullıldığı düşünülen saz parçaları ele geçirilmiş ve ele geçirilen örnekler 
yapının yapım tekniği hakkında önemli ipucu sunmaktadır. Ayrıca bulunan öğütme taşları ve 
ağırşaklar alanda ev içi üretiminde gerçekleştirildiğini göstermektedir. İlerleyen dönemlerde 
(olasılıkla KAE 2 ya da 1) 103 No.lu duvarı kesen 137 No.lu duvar, 599 No.lu duvarın ye-
rine inşa edilmiştir. Bu duvar, iki duvarın birleşme yerinde dar bir giriş oluşturma amacı ile 
yapılmış olmalıdır. 

Alanda en geç evreye ait aktiviteler (KAE 1, GTÇ 2) önceden var olan yapılarda yapılan 
küçük değişikliklerden ibarettir. Alanın kuzeydoğusundaki büyük bina 53 ve 35 No.lu duvar-
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larla bölünmüştür. Bu bölünmenin nedeni ise 767 No.lu ocağın/fırınının kapatılmış ve belki 
de 768 No.lu ocağın/fırının 36 No.lu duvara bitişik olarak inşası olabilir. Taştan inşa edilmiş 
ve çöp olarak kullanıldığı düşünülen kutu (634), 55 No.lu duvarın iç kısmına inşa edilmiştir. 
Duvar 55, üst üste binmiş taş kaplı çukurlarla sonlanan (445/517; aşağıya bakınız) 769 No.lu 
duvarın yapımıyla güneydoğuya doğru uzatılmıştır. Alanın güneybatısında, avlu içerisinde, 
yakındaki yapıların hemen dışına, küçük bir tezgâh veya duvar (600) inşa edilmiş ve 137 No.
lu duvarın güneyinde, 103 No.lu duvarı tamamen kaplayacak şekilde taş döşenmiştir (102). 
Benzer bir taş döşeme (94) kuzeydoğudaki büyük bina içersinde de tespit edilmiştir. 

Sıralı yapılara ek olarak, 2019’daki kazılarda, farklı kronolojik aşamalarda, 3 adet ritüel-
lerde kullanıdığı düşünülen, birbirine benzer öğeler ortaya çıkartılmıştır. Ritüel aktiviteleri 
üzerindeki araştırmalar hala devam etmektedir. Bunların en erken ve en basiti 770, 444 ve 
772 duvarları arasında yer alan ve KAE 3’e tarihlenen küçük ve dikdörtgen taş kaplı bir çu-
kurdan ve birkaç parça kömürleşmiş malzemeden oluşmaktadır. İçerisinde sadece yumuşak 
toprak yer alması, amacının yalnızca şeklini diğer taş kaplı çukur özelliklerine benzetilmek 
istenmesi ile açıklanabilir. 

Öğelerden ikincisi, 725 No.lu koridorun güneybatı ucunda, 50 ve 55 No.lu duvarlar ara-
sında, 50 No.lu duvara yakın olarak tespit edilmiş ve KAE 2’ye tarihlenmiştir. Kabaca üçgen 
taş kaplı çukur, hemen hemen dikey olarak yerleştirilmiş üç adet taş tarafından tanımlanmış-
tır; bunların altında, tortu ve küçük kemik parçaları içeren, iç içe, 2 adet seramik kâse (746.1 
ve 3) ele geçirilmiştir (Resim: 9A). Ele geçirilen seramik kâselerin üzerinde, etrafında ve 
çukurun çeşitli bölgelerinde yaklaşık 3-4 aylık bir koyuna ait kemik kalıntıları tespit edilmiş-
tir. Kemikler üzerinde herhangi bir kesim izi olmaması ve kemiklerin doğal pozisyonlarında 
bulunması koyunun bütün olarak çukura bırakıldığını göstermektedir. 

Öğelerden üçüncüsü 445/517, 50/769 duvarının güneybatı ucunda bulunmuş ve 2016’da 
kısmen açığa çıkarılmış ve kaldırılmıştır. Diğer iki örnekten farklı olarak, bu örnekte taştan 
yapılmış iki çukur birbirinin üzerine inşa edilmiştir (445 ve 517). Her ikisi de büyük olası-
lıkla KAE 1 dönemine tarihlenmektedir. Birbirinin üzerinde inşa edilmiş bu iki öğe de dik 
olarak yerleştirilmiş taşlar ile kabaca kare şeklini almıştır. Üst kısımda bulunan öğenin ağzı 
düz bir taş ile kapatılmış ve aynı şekilde taban kısmına da düz bir taş yerleştirilmiştir. Taban 
kısmındaki bu taş aynı zamanda alt kısımda kalan öğenin kapağı olarak kullanılmıştır. Üst 
kısımdaki çukur içerisinde kesilmemiş büyük bir kuvars taşı bulunmuştur. Alt kısımda kalan 
öğenin tabanında aynı 725’te olduğu gibi iç içe geçmiş iki kâse tespit edilmiştir (Resim: 9B). 
Bu kâselerin içerisinde tortu ve küçük kemik parçaları ele geçirilmiştir. Ele geçirilen kemik-
ler 725 No.lu çukurdaki kadar iyi korunmuş olmadığı için herhangi bir tespitte bulunmak 
yanlış olacaktır. 

C. Güney Teras: KA 109.523

Kaymakçı’nın güney terasının tam ortasında yer alan 19m.x19m.lik alandaki ilk kazı ça-
lışmaları 2014 yılında, 9m.x9m.lik alanda, KA 108.522 adı ile başlatıldı. 2015 yılında açma 
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19m.x19m. ölçülerine genişletilerek KA 109.523 adı ile kazı çalışmaları devam ettirildi. 2016 
ve 2017 yıllarında çalışma yapılmayan alanda, 2018 yılında birleştirilmiş olan 19m.x19m. 
ölçülerindeki 109.523 adlı kazı alanında çalışmalar tekrardan başlatıldı. Önceki çalışmalar, 
3-5m. genişliğinde, güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu bir caddeyi (96) ve kuzeydoğusundaki 
bir dizi bina kompleksini ortaya çıkarmıştır. Bu alanlar güneydoğudan kuzeybatıya 238 No.
lu sokak, 227 No.lu bina (güney), koridor 236, (merkez) bina 226, sokak 237 ve (kuzey) bina 
234’ü kapsamaktadır (Resim: 10–11). D. Alberghina tarafından yönetilen 2019 yılı kazı ça-
lışmalarının amacı, 96 No.lu caddenin altında kalan alanın stratigrafisini ve kullanım amacını 
ortaya çıkartmak, ayrıca 227 No.lu yapı, 236 No.lu koridor ve 226 No.lu yapının kullanım 
amacını ve zaman içindeki değişimini ortaya koymaktı. Ön sonuçlara göre (1) tespit edilen 
yapı katlarının tümü GTÇ 2 dönemine tarihlenmiştir; (2) keşfedilen alanların tümü genel iş-
levsel devamlılık sergilemekte, 96 No.lu sokak üzerinde herhangi bir mimari unsur olmama-
sı, 227 No.lu yapıda tespit edilen gıda üretimine ait birincil ve ikincil buluntular, 236 No.lu 
koridorda üretimi gösteren taş ve diğer tür aletler ve bina 226’daki ocaklar/fırınlarla ilişkili 
ikincil ve üçüncül kazı birimleri (belki de düzenli temizlikten kaynaklanmaktadır) tespit edil-
miştir ve son olarak (3) daha sonra yapılan mimari tadilatlar, mekânların bölünmesi amacıyla 
yapılmıştır. 2019 yılı çalışmalarının yer verildiği bu raporda kabaca alandaki en erken evre-
den (KAE 4) en geç evreye (KAE 1) doğru çalışmalar kronolojik olarak anlatılacaktır. 

2018 yılı raporunda da belirtildiği üzere KA 109.523 numaralı alanda tespit edilen en 
erken tabaka 108.522.96 No.lu sokağın güneybatısındaki sondajda, az sayıda kültürel mal-
zemenin ele geçtiği dolgudur (Örn: KAE 4’e ait 313 ve 319 No.lu dolgu). Bu dolgu, sera-
miklerle kabaca GTÇ 1B dönemine tarihlenmektedir ve mika-şist parçalar içeriğinin zemin 
seviyesinden yaklaşık 3,2m. altında başlayan, artan steril kırmızımsı birikintilerin üzerinde 
karşımıza çıkmaktadır (343 ve 399’u doldurur). Steril krımızı dolgu, yüzey seviyesinin 3.4m. 
ve 4.9m. altında, mika şist ana kayanın hemen üzerinde, 1.5m. kalınlığında tespit edilmiştir. 
Kırmızı renkli dolguda yapılan kazı çalışmalarında herhangi bir mimari veya kültürel bulun-
tuya rastlanmamıştır. 

Bugüne kadar yapılan çalışmalarda en erken evreye ait tanımlanabilen örnekler (olasılıkla 
KAE 4’e tarihlenen) yuvarlatılmış köşeleri olan, kabaca bir kare oluşturan duvar dizisi ile 
temsil edilmektedir (556). 226 No.lu binanın sundurmasının, güneydoğu yarısının ve 15 ve 
71 No.lu duvarların altında yer alan, 3m.x6m.lik bir sondajın dibinde ortaya çıkartılan du-
varların üst kısımlarına rastlanmıştır. 556 No.lu duvar dizisini kaplayan, kuma benzer dolgu 
içerisinden GTÇ 2B dönemine tarihlenen büyük seramik parçaları çıkartılmıştır ve bu, alanda 
daha önceden tanımlanamayan bir tahribatın olduğunun göstergesi olabilir. GTÇ 2B evresi 
556 No.lu yapı için kaba bir tarihlendirme olacağından, olasılıkla GTÇ 2A veya daha erken 
evreye tarihlendiğini söylemek doğru olacaktır. 

2018 ve 2019 yıllarında, alanın geneline yayılmış bir biçimde tespit edilmiş döşemeler, 
duvarlar, ocaklar/fırınlar daha geç evreye KAE 3’e tarihlenmektedir. 2018 çalışmalarında 
ortaya çıkartılan 33 No.lu duvar, 96 numaralı sokağın inşa edilmemiş kısmı ile kuzeydo-
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ğusundaki bina kompleksleri arasındaki erken ayrımın kanıtıdır. Binalardaki bu evreye ait 
mimari özelliklere bakacak olursak; (1) 58 No.lu duvar, 226 No.lu binanın “sundurma” ya 
da “güney odasının” kuzeybatı yarısında 416 ve 483 dolgularının altında ortaya çıkarılmıştır 
(Resim: 12); (2) duvar 163, 226 No.lu binanın “arka” veya “kuzey” odasını “kuzeybatı kori-
dorundan” ve bina 226’nın merkez odasından ayıran bir duvar; (3) büyük blok taşlardan inşa 
edilmiş, sütun dizisi benzeri yapı temeli (554) “kuzeybatı koridorunu” 226 numaralı merkez 
binadan ayırır; ve olasılıkla (4) 227 numaralı bina içerisinde, 120 ve 121 numaralı duvarların 
arasında bir dizi taş ortaya çıkartılmıştır. Başka bir deyişle, bu dönemde alanın mekânsal ya-
pılandırması hakkında çok az ve karmaşık bilgi mevcuttur, ancak şu ana kadar ortaya çıkan 
geç evreye ait duvarların üst üste binmesi genel mekânsal sürekliliği göstermektedir. 

Duvarlar dışında, alanda KAE 3 dönemine tarihlenen öğe ve dolgular; 226 No.lu yapının 
içerisindeki yassı taşlardan yapılmış döşeme (548), “kuzeybatı koridorunda” bulunan ocak/
fırın kalıntısı (543), sıvalı ve sertleştirilmiş yüzeyler (309), 142 No.lu taş döşemenin temelin-
deki kaya yığını (543 No.lu kazı birimi ile kaldırılmış olan) ve son olarak 554 No.lu duvara 
bitişik olarak yapılmış daire biçimli, pişmiş kerpiçten yapılmış öğe (535) tespit edilmiştir. 
KAE 3’deki 236 No.lu koridor ve 227 No.lu bina, üzerindeki henüz kazılmamış alanlar ve 
taştan yapılmış mimari öğelerle ilişkili olmalıdır. Burada 58 numaralı duvara bitişik taşlarla 
sınırlandırılmış, iç içe geçmiş fırın/ocak (528) yapısı bulunmaktadır. Ele geçirilen bu bulgu-
lar 227 No.lu binadaki dolgunun (396 ve 440) kazılmasıyla tespit edilmiştir. Her iki dolgu 
toprağı çok sayıda ezgi taşı içermektedir. 236 No.lu koridorda, 58 No.lu duvarın geç döne-
mine ait kazılmış olan 409 ve 490 No.lu dolgu toprağında ise nispeten buluntu ele geçmemiş 
olmasına rağmen yontma taş parçaları ve çekirdeği ile bir adet bronz ok ucu (109.523.525.1) 
tespit edilmiştir. 

Alanda geç evreleri temsil eden KAE 2 ve 1’e ait faaliyetler daha önceki sezonlarda 
incelenip raporlandığı için bu raporda detaylı bir şekilde anlatılmayacaktır. Ancak kısa bir 
hatırlatma ile 2019 raporunun bütünlüğünün sağlanması adına yardımcı olacağını umuyoruz. 
KAE 2’de iyi korunmuş duvarlar (71, 72, 74, 222 ve 60 No.lu duvarlarla sınırlı 226 No.lu 
Yapı; 58 ve 104 ile tanımlı 227 No.lu Yapı ve 15 ile bu binalardan ayrılan 96 No.lu cadde) 
alanın geç dönem mimari tarihini tanımlamaktadır. Benzer şekilde 130 No.lu duvar (bazı 
kısımları daha sonra 356, 357 ve 358 numaralı kazı birimleri ile kaldırılmıştır), “kuzeybatı 
koridoru”nu 226 No.lu yapının merkez odasından ayırmak için önceki duvar olan 554 No.lu 
duvarın yerini almıştır. Geç evrede ya da belki de KAE 1’deki eklenen duvarlar önceden 
varolan alanları daha küçük birimlere bölmek için inşa edilmiştir. Örneğin; 120 ve 121 No.lu 
duvarların, 227 No.lu Yapı’yı farklı bölümlere ayırdığı gibi, 226 No.lu Yapı’daki 122, 19/87 
ve 67 No.lu duvarın “sundurma” veya “güney odayı” bölümlere ayırması ve 78 No.lu duva-
rın, girişi farklı bölümlere ayırması gibi. Kuzeybatıdaki 234 No.lu binanın tüm özelliklerinin 
KAE 2 ve 1’e kadar gelmesi muhtemeldir, ancak bu varsayımın gelecekteki kazılarla doğ-
rulanması gerekir. Alan boyunca, KAE 1’e tarihlenen son kalıntılar, ilk olarak 2014 ve 2015 
yıllarında ortaya çıktıklarında son derece kötü korunmuş ve taş moloz kümeleri tarafından 
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temsil edilmiştir. Bununla birlikte, kesin bir şekilde bu evreye tarihlenen öğeler şunları içer-
mektedir: yuvarlak öğeler 21 ve 22 (duvar 15’e bitişik), Pithos kaideleri 64 ve 65 (234 No.lu 
kuzey yapısının, 139 No.lu döşemesi üzerine yerleştirilmiş) ve 227 No.lu bina içerisindeki 
223 No.lu döşeme. 

D. Veri Yönetimi ve Kazı Birimlerinin 3 Boyutlandırılması

Kaymakçı kazısının başlangıcından itibaren, KAP kayıt sistemi protokolleri, her bir 
mekânsal kazı birimi için 3 boyutlu verilerin hazırlanmasına ek olarak metinsel, fotografik 
ve videografik dokümantasyon içermektedir. Yıllar geçtikçe teknolojinin giderek daha ileriye 
gittiği ve teknolojinin bizlere sağladığı imkânlar arkeolojide önemli bir gerçektir. 2015 yılın-
da Roosevelt ile birlikte diğer değerli bilim insanlarının yayınladığı ve teknolojinin kazı sis-
temine nasıl entegre edildiğini anlatan makalenin atıf sayıları da diğer projelerin bu yöndeki 
ilgisini göstermektedir. Ekibimiz arkeolojideki teknolojik yaklaşıma odaklanmaya (Scott et 
al. 2021) ve bu yaklaşımı geliştirerek daha ileriye taşımaya devam edecektir. 

Metinsel, görsel ve 2 boyutlu mekânsal veriler, birbiriyle ilişkilendirilmiş mekânsal veri 
tabanları ile rutin raporlama ve analizler dosya sunucusu üzerinden yönetilmektedir. 3 boyut-
lu veriler ise kazı işlemi sırasında oluşturulan 3 boyutlu sanal yeniden yapılandırmayı sağ-
layabilen dijital hacimsel birimleri, daha sonra yeniden bir araya getirilmesi için envantere 
alınmaktadır. 2019 yılında G. Nobles tarafından yürütülen çalışmalar, 3 boyutlu kazı verile-
rinden hacimsel kazı birimi analizi ve bu birimlerin sunumlarına odaklanmıştır. Özel yapım 
programlar geliştirilmiş ve uygulanmış, bu da işlemin tamamlanma hızını büyük ölçüde art-
tırmıştır (Nobles and Roosevelt 2021). Kazı alanlarından 99.526’nın (2014–2016 ve 2018 
yıllarında kazılmıştır) hacimsel kazı birimlerinin görselleştirilmesi (Resim: 13) tamamlan-
mıştır. Bu işlem kazı çalışmalarının ve stratigrafik ilişkilerin yeniden oluşturulmasında bü-
yük ölçüde yardımcı olmaktadır ve bu nedenle tüm stratigrafik yorumların temelini oluşturan 
“Harris Matrix” dizilerini kontrol etmenin mükemmel bir yoludur. Aslında, Şekil 13’de gö-
rüldüğü üzere, hacimsel modellemenin kazı sürecine ve buluntuları yorumlama anlayışımıza 
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Arkeolojide kazılan alanların geri dönüştürülme-
si ve telafisi olanaksızdır. Bu yüzden bizler biliyoruz ki kazı çalışmaları yaptığımız sınırlı ve 
değerli zamanlarda arkeolojik alanların kayıtlarının ayrıntılı ve titiz olarak yapılması büyük 
önem teşkil etmektedir. Hedefimiz bu yaklaşımı daha da geliştirerek Anadolu ve Anadolu 
dışında kazı çalışmaları yapan projelere için bir model oluşturmaktır. 

3. BULUNTULARIN ANALİZ SONUÇLARI

A. Seramikler

Seramikler daha önceki kazı sezonlarında olduğu gibi, 2019 ve 2020 yılı çalışmaları 
sırasında ele geçirilmiş tüm buluntu grupları arasında en yoğun olanıdır. Sayıları temel alın-
dığında %88, ağırlıkları temel alındığında ise kabaca %86’lık oranla en fazla ele geçirilen 
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buluntu grubudur. 2019 yılındaki çalışmalarda ele geçirilen seramiklerin çalışılması T. Kaner 
tarafından yürütülmüştür. Bu çalışmalar 10.000’den fazla adet örnek torbasının (torbalar içe-
risindeki toplam seramik sayısı 45.000’den fazladır) sayılması ve tartılması; ayrıca sayılıp 
tartılan seramik örneklerin içerisinden 17.787 tanesi detaylı bir şekilde veri tabanına girilerek 
sınıflandırılmasını kapsamaktadır. 2019 sezonunda 1691 adet seramik çizimi P. Demján’ın 
geliştirdiği “Laser-Aided Profiler” ile gerçekleştirilmiş ve yapılan çizimlerin doğruluğu P. 
Pavuk tarafından kontrol edilmiştir. Kaymakçı Arkeoloji Projesi bu teknolojiyi Türkiye’ye 
tanıtan projedir ve seramik çalışmaları için özel olarak geliştirilen veri tabanı ile birleştiğin-
de, gelecekteki seramik çalışmalar için örnek model teşkil etmektedir. Çalışmalarda en çok 
ele geçirilen mal grubu, daha önceki yıllarda da olduğu gibi kırmızı ve kahverengi tonların-
daki seramik grubu olmuştur. Bu mal grubunu gri, kötü pişmiş, pitos ve ender mal grupları 
takip etmiştir (Resim: 14). Ender mallar arasında, şimdiye kadar toplamda sayıları 300 par-
çaya ulaşan boyalı parçalar dışında, son zamanlarda sayısı artan krem renkli astara sahip mal 
grubu yer almaktadır. 

Yukarıda da belirtildiği üzere, depo organizasyonunda yapılan işlemlerin büyük bir ço-
ğunluğunu seramikler oluşturmaktadır. T. Kaner’in gözetiminde gerçekleştirilen çalışma-
larda 81.551, 93.545 ve 97.541 No.lu alanlara ait bütün seramiklerin envanter ve yeniden 
depolama işlemleri tamamlanmıştır. Bu çalışmanın büyüklüğünü; 97.541, 93.545 ve 81.551 
alanlarına ait, toplamda 126.856 seramik parçasının tekrardan kontrol edilip, sayılıp, tartılıp 
ve fotoğraflanması gösterebilir. Bu işlemlerden sonra 126.856 adet seramik yeniden kilitli 
poşetlere ve ardından plastik kutulara konularak sıralı bir şekilde raflara yerleştirilmiştir. 

Deponun yeniden organize edilmesi ve seramik çalışmaları için var olan geniş alan, bir-
çok farklı kazanımlar sağlanmasına neden olmuştur. Bunlar arasında, bir tipoloji oluşturul-
ması ve ilgili referans koleksiyonu (yaklaşık 830 parça detaylı çalışmanın sonucu olarak or-
taya çıkmaktadır) ve GTÇ dönemine tarihlenen evreler arasındaki seramik farklılıkları daha 
net biçimde tespit edilmiştir. 

B. Taş Buluntular

Yontulmuş taşlar ve ezgi taşları 2019’daki kazı sezonunda da ele geçmeye devam etmiş-
tir. Sadece 2019 kazı sezonunda kazı alanarından 290 adet yontulmuş taş ve ezgi taşı tespit 
edilip veri tabanına kayıt edilmiştir. Ele geçirilen örneklerin çoğunluğu 97.541 ve 109.523 
No.lu Açma’ların yontma taş üretim ve besin işleme merkezleri olarak düşünülen bölgelerin-
den toplanmıştır. Kaymakçı’nın bu taşlarının detaylı çalışılması halen devam eden bir proje 
olmakla birlikte, bu buluntu grubunun envanterinin düzenlenmesi ve yapılarının anlaşılması 
konusunda önemli adımlar 2019 yılında atılmıştır. 

İlk olarak, 2014-2018 yılları arasındaki kazılarda ele geçen ve depoda tutulan ezgi taşları 
C. Scott ve O. Yavuz gözetiminde depodan çıkarılmış, temizlenmiş, belgelenmiş ve tekrar 
envanter listeleri düzenlenmiştir. Bu çalışma deponun tekrardan düzenlenmesi sürecinde 
gerçekleştirilmiş ve elimizde olan materyal yelpazesinin anlaşılması hususunda da bizlere 
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yardımcı olmuştur. 

İkinci olarak, 2014-2018 yılları arasında toplanmış ve analizleri tamamlanmamış taş ma-
teryallerin jeolojik ve fonksiyonel özelliklerinin anlaşılması için K. Doležalová ve M. Pieni-
ążek’in gözetiminde 88 ayrı örneğe, özellikle öğütücüler, ağırlıklar, el baltaları, bileme taşları 
ve diğer küçük yontulmuş taşlar (ezgi taşlarının haricinde) incelenmiştir. Öğütücü olarak kul-
lanıldığı düşünülen yuvarlak, oval ve eliptik çakıl taşları ve taşlar (s=57) çoğunlukla kuvars 
ve kuvarsitten olup, birkaçı da kireç taşından, mermerden, bazalttan ve diğer sert taşlardan 
yapılmıştır. Asılı ağırlık olarak kullanıldığı düşünülen irili ufaklı, yuvarlak ve enine delikli 
taşların (s=10) yerel mika şist ve kireç taşından yapıldığı anlaşılmıştır. Buna ek olarak, en az 
bir yüzük parçası ve kolye boncuğu da dâhil olmak üzere diğer küçük taşlar da mika şist ve 
kireç taşından yapılmıştır. Bileme taşları (s=4) da mika şist, bazalt ve sert mafik kayaçlardan 
yapılırken, bu mafik kayaçlar küçük baltalar (s=3) için de kullanılmıştır. 

C. Toprak Buluntular

Toprak buluntular (örn: mimari, mimari eklemeler, taşınabilir objeler olarak karşı-
mıza çıkan pişmemiş ya da az pişmiş toprak buluntular) daha önceki yıllarda olduğu gibi 
2019 yılında da toplanarak incelenmiştir. Ancak 2019 yılında topraktan yapılmış buluntu-
lar ile ilgili yapılan çalışmalarda, daha çok 2014-2018 kazı sezonlarında toplanan 364 ör-
neğin yeniden çalışılması, kataloglanması ve envanterinin yapılması hedeflenmiştir. J. 
Mokrišová tarafından yürütülen çalışmalar kerpiçlerle ilgili yeni protokolün ve referans 
koleksiyonunun hazırlanmasıyla, ilerdeki çalışmalarda çeşitli malzemelerin tanımlanması 
için bir standartlaştırılmayla rehberlik edecektir. Ayrıca, bu çalışmayı sentezleyen bir makale 
tamamlanmıştır (Mokrišová vd., basım aşamasında) ve arkeolojik tortu kimyası hakkında bir 
makale de C. Scott tarafafından yayınlanmıştır (Scott 2020). 

D. Küçük Buluntular

2019’da keşfedilen çeşitli küçük buluntular; seramik, taş, metal (bakır alaşımı ve kur-
şun), fayans, kabuk ve kemik gibi çeşitli malzemeler Kaymakçı’nın büyüyen koleksiyona 
eklenmiştir. Küçük buluntu çalışmaları M. Pieniążek tarafından yürütülmüştür. 2019 
çalışmalarında Kaymakçı’da geçmiş dönem kazılarından da aşina olduğumuz buluntular 
ile karşılaşılmıştır. Bu buluntular; tezgâh ağırlıkları; konik biçimli ağırşaklar; bronz iğneler, 
bızlar ve diğer küçük aletler; kurşun yüzük ve tellerdir. Az sayıda ender öğeler (örn., fayans, 
deniz kabuğu ve mika şist boncuklar; konik kil aletler; aplik ve protomlar) ve ekstrem 
derecede ender öğelerle de karşılaşılmıştır. Ekstrem derecede ender öğelerden iki tanesi si-
lahlarla ilgili olup Kaymakçı’da daha önce rastlanmamıştır. Bu öğelerden biri yukarıda da 
değinilen bakır alaşımdan yapılmış olan iki kanatlı ok ucudur (109.523.525.1; Resim 15A). 
Bir diğeri ise aynı alanda (109.523) ele geçirilen kubbe biçimli, mermer yapımı kılıç başıdır. 
Kılıç başı boyutu nedeniyle bir hançere (109.523.439.9) ait olmalıdır (Resim: 15B). Benzer 
buluntular Beycesultan III ve Troia Geç VI’da (Geç Hellas IIIA) (ayrıntılı bilgi için Mellaart 
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ve Murray 1995, no. 264 ve Troia FG5/6.6’a bakınız) görülmektedir. 2019 kazı sezonu içinde 
çalışılan diğer savaş aletleri ise bazalttan yapılmış balta (93.545.261.4) ve kireç taşından 
yapılmış topuz başıdır (95.555.131.1). 

2019’da nadir olarak dekoratif ve plastik işlemeli objeler bulunmuştur. Kemikten yapıl-
mış tutamakta (95.555.209.1), insize bezeme tekniği ile asimetrik dalgalı çizgiler, noktalar ve 
daireler tespit edilmiştir (Resim 15C). Tasarımları Ege’den bilinen ölçek desenlerine benzese 
de, noktalı halkalar Kaymakçı’dan (99.526.11.22) benzer bir kemik/boynuz öğesinden ve 
dalgalı çizgiler ise Beycesultan II–I’den (Mellaart ve Murray 1995) bilinmektedir. Ek ola-
rak, pişmiş topraktan yapılmış eyerli küçük hayvanın, küçük bir pişmiş toprak heykelciğinin 
kısmen korunmuş olduğu anlaşılmıştır (97.541.677.1) ve çalışmalar devam etmektedir 
(Resim: 15D). 

Son olarak, çok sayıda ortası delik, yuvarlak ve tamir görmüş pişmiş toprak parçalar 
önceki sezonlar ve/veya 2019 yılında tespit edilmiştir (s=553). Çalışmaların C. R. O’Grady 
tarafından yürütülen bu tür parçaların mevcut toplamının (s=1705) analizi, aşağıdakileri içe-
ren bir dizi varyasyonun tanımlanmasını sağlamıştır: (1) tamamlanmamış deliklere sahip yu-
varlak parçalar; (2) tam ortası delinmemiş parçalar; (3) çift delikli parçalar; (4) muhtemelen 
kazıma için alet olarak kullanılan şekilli parçalar ve (5) delikli/yuvarlaklaştırılmış taş eserler. 

4. ÇEVRESEL ARKEOLOJİ

Her ne kadar çevresel arkeoloji hakkındaki tüm çalışmaları ve tartışmaları bu makale 
içerisine aktarmak istesek de, değişen iklim şartları açısından önemli bir yere sahip olan 
arkeobotanik ve arkeozoolojik kalıntıların işlenmesi hakkında, uluslararası standartlarda 
yürütülen çalışmalardan, metin kısıtlaması nedeniyle kısaca bahsedilecektir. Yapılan çalış-
malar tarım ve su yönetimi gibi topluluklardaki önemli değişimleri gözlemleyebilmek için 
kritik bir yere sahiptir. Ayrıca dönemdeki sağlık sorunları ve iklimsel olayları açıklamada en 
güvenilir kaynaklardan biridir. 2019 ve 2020 sezonlarında, ekip üyeleri (N. Shin, M. Marston, 
C. Çakırlar ve F. Slim) yapılan araştırmaların önde gelen bilimsel dergilerde yayınlanması 
için çalışmalara devam etmişlerdir (Bkz: Slim vd. 2020; Shin vd. 2021; Martson vd. 2021). 
Bu çalışmalar Merkez Lidya Arkeolojik Projesi’nin (CLAS) diakronik değişimi ortaya çı-
karma amacının tamamlanmasında önemli rol oynaması ile birlikte yeni arşiv araştırmasının 
yapılmasına odaklanmaktadır (Çelik and Luke 2021; Çelik vd., inceleme aşamasında). Son 
olarak, ODTÜ’de Z. Kaya ve ekibinin antik DNA ve bölgenin çevresel iklim tarihi üzerinde 
devam eden çalışmaları, bütünleyici bakış açısı ile ilerletilen çalışmaları tamamlamaktadır. 
Disiplinler arası yapılan bu çalışmalar genişletilerek, bölge genelinde bu tür araştırmalar için 
bir model oluşturacaktır. 
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5. SONUÇ

Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nin altıncı ve yedinci sezonlarındaki çalışmalar; kazılar, 
dijital ve 3 boyutlu dokümantasyonlar, örnek incelemeleri ve diğer çalışmalar neticesinde 
Kaymakçı’daki yaşama ışık tutulmuştur. Koruma ve restorasyon çalışmaları madde tanımla-
ması, stabilizasyonu ve uzun vadede depolama ve sergilemeye yoğunlaşmıştır. Eser deposu 
tekrardan düzenlenerek eserler için güvenli ve verimli bir saklama ünitesine dönüşmesi he-
deflenmiştir. 

Kazılar, başlıca stratigrafinin belirlenmesi ve kalenin mekânsal yerleşiminin saptanma-
sı üzerine yoğunlaşmıştır. Sur duvarlarındaki çalışmalar, inşa teknikleri ve zaman içinde, 
inşasından kullanım sonrasına geçen süre zarfında, surda gerçekleştirilen değişimlere ışık 
tutmuştur. Geniş kayalardan oluşan bir sıra, 2m. genişliğindeki perde duvarın temelini oluş-
turmaktadır ve bir perde duvar da birkaç noktadan kesilerek geçişlerin sağlanması amaçlan-
mıştır. Sur üzerinde inşa edilen fırın gibi yapılar bu bölgenin domestik yapılara ait fonksi-
yonlar sergilediğini kanıtlar niteliktedir. İç kaledeki kazılar ise iki ayrı inşa evresinin açık bir 
avlunun etrafında birçok alt evreden oluştuğunu ama mekânın düzeninin zaman içinde pek de 
değişmediğini göstermiştir. Ek olarak, ritüel aktivitelerine kanıt olabilecek taştan çukurların 
varlığı ortaya çıkmıştır. Güney terastaki kazılar GTÇ 2 öncesinde, bu alanda çok az ya da 
hiçbir inşa aktivitesinin yapılmadığını gösterir niteliktedir. Ek olarak, daha önce açık koridor 
olarak yorumlanan bir alanın, binalar arasında kalmış, şahsi mülke ait, bir koridor olduğu 
anlaşılmıştır. 

2019 ve 2020 yılındaki buluntu analizi ve çevredeki çalışmalar Gediz Vadisi’nin M.Ö. 2. 
binyıldaki topluluklarının kronolojisi, madde kültürü (örneğin seramik tipolojisi sayesinde), 
üretim (örneğin ağırşakların tekstil üretimindeki rolü) ve geçim (arkeobotanik çalışmalar ve 
hayvan gütme teknikleri) ekonomilerinin anlaşılması konusunda büyük gelişmelere yol aç-
mıştır. Ek olarak, bu araştırma sonuçlarının yayınlanması ve sunulması konusunda da büyük 
gelişmeler kaydedilmiştir. 

TEŞEKKÜRLER

Kaymakçı Arkeoloji Projesi’nin 2019 ve 2020 kazı sezonları Türkiye Cumhuriyeti, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile sürdürül-
müştür. Proje, Koç Üniversitesi ve özel bağışçılara finansal ve diğer destekleri için minnettar-
dır. Öncelikle Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmak üzere, Genel Müdür G. 
Yazgı, Eski Genel Müdür Yardımcısı A. R. Altunel, Kazılar Dairesi Başkanı M. Ayaz, Kazılar 
Dairesi Başkan V. U. Görgülü ve Şube Müdürü N. Metin ile Manisa Müzesi Müdürü L. Ekin-
ci ve personeline en içten teşekkürü borç biliriz. 2019 yılı çalışmalarında bizlere her daim 
yol gösteren ve yardımcı olan bakanlık temsilcilerimiz S. Konak (İzmir Müze Müdürlüğü) 
ve O. Arslan’a (Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü) ve 2020 yılı çalışmalarındaki bakanlık 
temsilcimiz G. M. Gürevin’e (Ödemiş Müze Müdürlüğü) teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca 
Manisa ilindeki 3 farklı ilçeden, 9 farklı ulustan ve 6 farklı ülkenin 22 üniversitesinden gelen 
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araştırma, çalışma ve güvenlik ekiplerini oluşturan ve projenin devamlılığını sağlayan 86 
takım arkadaşımıza da ayrıca teşekkür ederiz. 
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Resim 1: 2019 yılı kazı alanlarını gösteren Kaymakçı Kalesi haritası (turuncu ile belirtilen alanlar kazı alanlarını 
göstermektedir). 

Resim 2: KA 81.551’in doğudan görünümü. 
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Resim 3: KA 81.551’in son ortofoto görüntüsü. 
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Resim 4: KA 95.555’in evrelerini gösteren plan. 

Resim 5: 95.555.21 ve 22 No.lu duvarların altında kalan temel katmanının(larının) kuzeyden görünümü. 
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Resim 6: 95.555.77 ve 94 No.lu duvarlar arasında kalan ve taşların yeniden kullanımı sebebiyle savunma duvarını 
tahrip eden alanın doğudan görünümü. 

Resim 7: KA 97.541’in güneybatıdan görünümü. 
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Resim 8: KA 97.541’in evrelerini gösteren plan. 
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Resim 9: İçinde bulunan dolgu kaldırılmasından sonra, A: 725 No.lu ve B: 445 No.lu taş çevrili çukur ve iç içe 
geçmiş seramik kaplarını gösteren fotoğraf. 

Resim 10: KA 109.523’ün güneybatıdan görünümü. 
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Resim 11: KA 109.523’ün evrelerini gösteren plan. 
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Resim 12: 109.523.226 No.lu Yapı’nın (kuzey batı üstte) 2019 kazı sezonun sonundaki genel görünümü. 

Resim 13: 99.526 No.lu alana ait 3 boyutlu kazı birimlerinin hacimlerinin stratigrafik sıraya göre dağınık ve tek 
parça halindeki görüntüsü. 
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Resim 14: 2019’da ele geçirilen ve kayıt edilen seramik mal gruplarının yüzdelerini gösteren grafik. 

Resim 15: A: Bronz ok ucu (109.523.525.1); B: Hançere ait olduğu tahmin edilen, kubbe biçimli mermer kılıç başı 
(109.523.439.9); C: Üzerinde asimetrik insize motifler yer alan kemik tutamak (95.555.209.1); D: Pişmiş toraktan 

yapılmış eyerli hayvan figürini (97.541.677.1). 
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PORSUK-ZEYVE HÖYÜK 2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Claire BARAT*

Emine KÖKER GÖKÇE

Jean-François PİCHONNEAU

2019 yılı Porsuk-Zeyve Höyük kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Var-
lıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Valenciennes ve Hainaut-Cambrésis Üniver-
sitesi (Unıversité Polytechnique Hauts-de-France) ve CRISS araştırma laboratuvarına baǧlı 
Doç. Dr. Claire Barat başkanlığında yürütülmüştür. Çalışmalar 08 Temmuz-24 Ağostos 2019 
tarihleri arasında, Bakanlık Temsilcisi Uzman Arkeolog Fariz Demir (Aksaray Müzesi) ne-
zaretinde gerçekleştirilmiştir. 

Porsuk-Zeyve Höyük kazısı 2017 yılında Prof. Dr. Dominique Beyer’in emekli olma-
sı ile el değiştirmiştir. Bu nedenle 2017-2019 yılı kazı çalışmaları sınırlı alanlarda gerçek-
leştirilmiş ve temizlik, çevre düzenlemesi, koruma çalışmaları, depo çalışmaları ön planda 
tutulmuştur. Höyük’te gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında tespit edilen buluntuların 
yeterince değerlendirilememesi nedeniyle yayın eksikliğini gidermeye yönelik çalışmalar 
öncelikli olmuştur. 

5. BÖLGE ARKEOLOJİK KAZILARI

Porsuk-Zeyve Höyük’te Şantiye II olarak adlandırılan alanın dışındaki höyüğün büyük 
kısmı özel mülkiyet alanı içerisindedir. Dolayısıyla temizlik, kazı ve restorasyon çalışmaları 
bu bölgeye kaydırılmıştır. 5. Bölge daha önceki kazı çalışmaları sırasında Şantiye II olarak 
adlandırılan alana bitişik H06, H07, I06 ve I07 plankarelerini ifade etmektedir. Bu plankare-
lerde 1970’li yılın başında O. Pelon1, 2008 ve 2012 yılları arasında A. Tibet ve D. Beyer2 kazı 
çalışmaları yürütmüşlerdir. Bu alanda kazılar başladığında geçmişte açığa çıkarılan duvarla-
rın üst kısmı belirgin durumdadır. 2019 yılında 5. Bölge (H06, H07, I06 ve I07 plankareleri) 
olarak adlandırılan alanda temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazı sezonu so-
nunda 1’den 7’ye kadar numaralandırılan yedi sektöre ayrılmıştır. Sektörler duvarlarla sınır-
lanmış ve bu duvarlar sektörler arasındaki bağlantı noktasını da oluşturmuştur (Resim: 1). 

* Doç. Dr. Claire BARAT, Université Polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes) ve CRISS araştırma labo-
ratuvarı Porsuk-Zeyve Campus des Tertiales, 59 313 Valenciennes Cedex 9, FRANSA, Claire. Barat@uphf.fr; 
clairebarat33@yahoo.fr

 Arş. Gör. Dr. Emine KÖKER GÖKÇE, Porsuk-Zeyve Kazı başkan yardımcısı, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üni-
versitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Nevşehir/TÜRKİYE, eminekoker@nevsehir.edu.tr; 

 Uzman Arkeolog Jean-François PICHONNEAU, Fransız Kültür Bakanlığı, Nouvelle Aquitaine İl Kültür Mü-
dürlüğü, 33 000 Bordeaux/FRANSA, jean-francois. pichonneau@culture. gouv. fr, jfpichonneau@yahoo.fr

1  Pelon 1972, 305-306. 
2  Beyer et alii 2009, p. 343-349; Beyer et alii 2010, 235-238 ; Beyer et alii 2012, 178-186 ; Beyer et alii 2013, 201-213. 
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Sektör 1

5. bölge olarak adlandırılan alan kuzeybatıda 01 ve 16 No.lu duvarlarla çevrilidir. Sektör 
1, 2008-2012 yılları arasında A. Tibet tarafından açılan sondaj ile sınırlanmış ve bu iki alan-
dan elde edilen veriler ilişkilendirilmiştir. 5. Bölge’de Sektör 1’de ortaya çıkarılan ilk arke-
olojik katmanda Pithoslar (P04, P05) ve alüvyonlu toprak dolgu tabakası açığa çıkarılmıştır 
(5001, 5036, 5087). Bu katmanın altında kerpiç tuğla parçası, beyaz duvar sıvaları ve Pit-
hoslardan oluşan yıkım tabakası tespit edilmiştir. Bu yıkım tabakası 02, 22, 36 ve 23 No.lu 
duvarlarla çağdaştır. Sektör 1’in kuzey kesiminde plan üzerinde 22, 36 ve 33 No.lu duvarlarla 
ilişkili oluşan alçak bir tuğla ve küçük taşlardan oluşan duvar beyaz kireç harcı ile kaplanmış-
tır (Resim: 2). Bu katmanlardan çıkan çanak çömlek parçaları son derece kalitesizdir ancak 
bu yapının inşa ediliş (1. Evre) evresi (M.Ö. 1. yüzyılın başları) hakkında da bilgi vermesi 
açısından önemlidir. 1. Evre’nin duvarları sistematik olarak yıkılmış ve alan yeni bir yapının 
inşası için düzlenmiştir. Bu yeni yapıyı oluşturan 01, 02, 03 ve 16 No.lu duvarlar ortalama 
75cm. kalınlığında olup çamur harcı kullanılarak birleştirilmiş alçı taşı blokları ile inşa edil-
miştir. 1970’de O. Pelon ve 2008-2012 yılları arasında A. Tibet tarafından gerçekleştirilen 
kazı ve sondaj çalışmalarında bahsi geçen 2. Evre ile çağdaş duvarlar ortaya çıkmıştır. 

Sektör 2

Sektör 1’den 02 ve 36 numaralı duvarlarla ayrılan sektör 2, stratigrafik olarak sektör 1 
ile benzerdir (Resim: 2). Sektör 2’de 2. Evrede yapılar değişiklik geçirmiştir. Pithosların 
yerleştirildiği kattaki duvar (02 No.lu) depolama alanını genişletmek için tıraşlanmıştır. 1. 
Evre üzerine doğrudan inşa edilen 2. Evre yapılarında oldukça iri dairesel formlu nehir taş-
ları kullanılmıştır. Sektör 2’nin güney kısmında 05 No.lu duvara dayanan bir fırın ile 03 
No.lu Pithos ortaya çıkarılmıştır. 03 No.lu Pithos, domestik kullanım amaçlıdır. Fırın yıkılıp 
üzeri toprakla doldurulduktan sonra bu yiyecek pişirme ünitesinin üzerine yerleştirilmiştir. 
Yıkılan fırından yalnızca ateşin yandığı bölüm olan yanma haznesinin iç duvarları günümüze 
ulaşmıştır. Fırının duvarları, bu alandaki yapıların tamamında olduğu gibi küçük alçı taşları 
ile inşa edilmiş olup, bağlayıcı eleman olarak çamur harcı kullanılmıştır. 1.20m. çapındaki 
yanma haznesinin içi taş bloklarla doldurulmuş olup, aralarında yanma işleminden dolayı 
tamamen kızıllaşmış ve perdahlanmış bir blok yer almaktadır. 03 No.lu Pithosun üzerine 
yerleştirildiği bu bloğun taban destek elemanı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Fırının du-
varlarında az oranda kızıllaşma gözlenmiş olması, ısı derecelerinin çok yüksek olmadığını, 
dolayısıyla fırının domestik amaçlı kullanıldığını göstermektedir. Basit bir çukurdan oluşan 
ateş yakma kısmı, belirli bir düzene sahip değildir ve içerisindeki dolgu son pişirme işlemle-
rinden kalan kül ve karbon kalıntılarını barındırmaktadır. 

Sektör 3

Sektör 3 içerisindeki 1. Evre’ye ait kalıntıların tümü 5031 No.lu tabaka ile kaplanmış du-
rumdadır (Resim: 2). Yıkım tabakası özellikleri gösteren bu tabakanın üzerinde ise 5001 No.



479

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

lu toprak dolgu yer almaktadır. İlk olarak 1. Evre’de, daha sonra 2. Evre’de birleşen Sektör 
1, 2 ve 3 birbirlerinden tamamen farklı konut tipolojilerine sahiptir. 1. Evre, 27 No.lu bahçe 
duvarına dayanan ve güneyde bir iç avluya açılan üç odadan oluşmaktadır. Avlu, mutfak 
olduğu düşünülen bir mekâna açılmakta, Sektör 3’ün kuzeydoğu köşesinde ise bir dokuma 
atölyesi olduğu düşünülen bir mekân yer almaktadır. Avluda, yaşam alanının güney sınırını 
belirleyen 05 No.lu duvarın önünde domestik kullanım amaçlı bir ocak yer almaktadır. 

1. Evrede açığa çıkarılan duvarlar özellikleri ve kalınlıkları bakımından değerlendirildi-
ğinde, yapıların üst katının bulunmadığı düşünülmektedir. Odaların iç kısımları, toprak harcı 
ile kaplanmış, bunun üzeri ise beyaz kireç ile bir kat sıvanmıştır. Bu alanda kazılan tabaka-
larda ele geçirilen az miktardaki seramik M.Ö. 2. yüzyılın sonlarına tarihlendirilmektedir. 
Bunlar arasında yer alan terra sigillata türünde dairesel ayaklı tabak parçaları M.Ö. 40 ile 
15 yılları arasına işaret etmektedir. Bu seramik repertuvarı, Catherine Abadie Reynal tara-
fından 4. ve 5. aşamalar için tanımlanan seramik repertuvarı ile benzerdir3. Bunlar arasından 
1. Evre, 5. aşamayla 5. Bölge’nin ikinci ve son kullanım evresi olan 2. Evre ise, 4. aşama 
ile eşleştirilebilir. Plan ve dağılım bakımından Hellenistik Dönem konutlarını anımsatan 1. 
Evre’deki bu ilk konut tipindeki evler, M.Ö. 1. yüzyılda tamamen yıkılarak bunların yerine 
yeni bir konut türünde evler inşa edilmiştir. Bu yeni tür evlerde depolama amaçlı kullanılan 
Pithosların konulduğu bodrum katlar yer almaktadır. Temelleri doğrudan 1. Evre’ye ait te-
mellerin üzerine inşa edilen bu yeni yapıların duvarları çok daha geniş olup, biçimsiz alçı 
taşı bloklar kullanılarak inşa edilmiştir. Duvarlar çamur harcı ile kaplanmıştır. Eşiği Sektör 6 
içerisinde yer alan bir ahşap merdivenin, birinci kattaki bir galeri ve odalara erişim sağladığı 
anlaşılmaktadır. Planına bakıldığında bu yapının kentsel bir çevrede yer alan, depolama alan-
ları ve giriş katında bir dükkânı olan küçük bir ev olduğu görülmektedir. 

Sektör 4

Sektör 4, Sektör 7’de bulunan taş döşeli taban ile 04 ve 28 No.lu (çevre duvarı) duvarlar 
arasında yer almaktadır (Resim: 2). Bu alandaki kazılar 1. Evre’de yer alan yıkım tabaka-
larında durdurulmuştur. 50cm. kalınlığındaki alçı taşından yapılmış 35 No.lu duvar, Sektör 
7’deki taş döşeli yolun yapımı sırasında tamamen yıkılmış ve dolgu malzemesi olarak kul-
lanılmıştır. Duvarın bulunduğu bu alan, daha sonraki evrelerde açık alan olarak kalmıştır. 
Son evresinde yol kenarında kalan bu alan, içerisinden kullanılmış sular ile yağmur sularının 
kuzey yönüne doğru aktığı doğal bir savak işlevi görmüştür. 

Sektör 5

5. Bölge’nin güneybatı köşesinde yer alan Sektör 5, iki farklı yapım evresi sunar ve 10, 
11 ve 12 No.lu duvarlar ile sınırlanan bir alanı kapsar (Resim: 2). 1. evre, bir toprak harcı 
içerisine yerleştirilmiş ufak alçı taşları ile döşenmiş 10, 11 ve 12 No.lu tabanlardan oluş-
maktadır. Bu alanda ele geçirilen seramik malzeme, bu ilk evrenin M.Ö. 1. yüzyılda inşa 

3  Abadie-Reynal 1992, 373-376. 
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edildiğini göstermektedir. 65cm. kalınlığındaki 12 No.lu duvar, yüzeyi kireç bazlı beyaz bir 
alçı ile sıvanmış ve kalıp tekniği kullanılarak inşa edilmiş bir kerpiç duvarla karşılaşılmıştır. 
Bu teknikle duvar inşa etmek için duvarın kalınlığında portatif bir kalıp oluşturuluyor, kerpiç 
çamuru bu kalıbın içine dökülerek, burada sıkıştırılıyordu. 

10 No.lu duvarın içerisine açılan bir eşik, 06 ve 08 No.lu duvarlar arasından Sektör 6 içe-
risine erişim sağlıyordu. Sektör 5’in 1. Evre’sini oluşturan bu yapı elemanları daha sonradan 
yıkılmış ve yerine öncekiyle aynı plana sahip ancak bu kez büyük alçı taşı blokları ile inşa 
edilmiş yeni bir yapı inşa edilmiştir. Yapıda iki açıklık yer alır: Bunlardan biri kuzeyde, 11 
No.lu duvar üzerinde yer almakta ve doğrudan Sektör 7’ye giden yolun önündeki taş döşeli 
terasa açılmaktadır. Diğeri ise, önceki planda da olduğu gibi 10 No.lu duvar içerisinde yer 
almaktadır. Yapının güneybatı köşesindeki 06 No.lu Pithos, yapının 2. Evresi’ne ait dolgu 
toprak tabakası üzerine yerleştirilmiş halde bulunmuştur. 

Sektör 6

5. Bölge’nin güneyinde yer alan Sektör 6, son iki kullanım evresi arasındaki bir geçit 
olarak tarif edilebilir. 06 ve 08 No.lu duvarlar arasında yer alan ve eşik işlevi gören bir kum-
taşı levha, Sektör 5’e erişim sağlamaktadır (Resim: 2). 07 No.lu alçı taşı duvar, ilk yapım 
evresinden itibaren 04 No.lu duvarın devamında yer alan bir teras duvarı olarak kullanım 
görmüştür. 08 ve 09 No.lu 40cm. kalınlığındaki alçak duvarlar, özel odaların bulunduğu üst 
kata açılan bir ahşap merdivenin temellerini oluşturmaktadır. 08 ve 01 No.lu duvarlar arasın-
da yer alan büyük bir kumtaşı levha (levha 15), bu merdivenin tabanını oluşturmaktadır. 06 
No.lu duvarın, kullanım süresi boyunca üç farklı yapım ve onarım evresi geçirdiği anlaşıl-
maktadır. Bunlardan ilkinde, küçük taşlar ile toprak harç kullanılarak örülen ve yüzeyi sıva 
ile kaplanan hafif bir strüktür iken; ikincisinde 05 ve 07 No.lu duvarlar ile temas halindeki 
kısmı yükseltilmiştir. 06 ve 07 No.lu duvarların üçüncü ve son evresi, Sektör 5’in sonuncu 
yeniden inşa evresi ile çağdaştır. 

Sektör 7

Daha önceden 1969 yılında O. Pelon4 tarafından kazılan bu alan, kuzey yönünde dik bir 
açıyla yükselen bir yol döşemesinin devamını oluşturmaktadır. Bu yol döşemesinin, yerleş-
menin üst kısımlarına erişim sağlayan kuzey-güney yönündeki bir yolun eksik kısımlarından 
biri olabileceği düşünülmektedir. Sektör 7’de yer alan ve önce yıkılıp sonra dolgu malzemesi 
olarak kullanılan 35 No.lu duvar, batı yönünde bu yolun altından geçmektedir. 1969 kazı-
larında bu sektördeki arkeolojik tabakalar hakkında fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yolun 
batı sınırını oluşturan büyük alçı taşı duvardan bugün geriye yalnızca bir taş yığını kalmıştır. 

5. Bölge’de bu yıl yapılan kazılar sonucunda, alanda Hellenistik yerleşim modelinden (1. 
Evre) Roma yerleşim modeline (2. Evre) doğru bir geçiş olduğu gözlenmiş ve bu iki evredeki 

4  Pelon 1972, 306. 
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yapıların birbirinden çok farklı planlara sahip olduğu görülmüştür (Resim: 3). Bu iki yapım 
evresi, A. Tibet tarafından H7 açmasında açılan sondajda tespit edilen Ia, Ib ve Ic evrelerine5 
karşılık gelmektedir. Bunlar arasından Ia Evresi 1960 yılındaki meydana gelen yıkım ve 
düzleştirme faaliyetlerine karşılık gelmektedir. Bu gözlem aynı zamanda, Ic Evresi’nde yer 
alan ilk yapıların Hellenistik plan geleneğinde inşa edildiği 5. Bölge’deki değişim ve dönü-
şümü anlamayı mümkün kılmaktadır. 5. Bölge’nin 1. Evresi Hellenistik Dönem boyunca 
benimsenen ve geliştirilen bir yerleşim planı konsepti sunmaktadır. Bu yerleşim planının 
en karakteristik unsuru, yerleşme düzeninin temel alanını oluşturan bir avlunun varlığıdır. 
Başlangıçta dış mekân etkinlikleri için tasarlanan merkezi bir mekân konumundaki avlunun 
çevresine odalar yerleştirilmiş, ihtiyaçlara göre şekillenen ve birbirine yapışık karakterde 
yapılar inşa edilmiştir (Resim: 4). Diğer yandan, daha sonraki Ia ve Ib evrelerinde kırsaldan 
çok kentsel bir model sunan, yalnızca 1 veya 2 kattan oluşan tabernaların yer aldığı küçük 
bir insulaya benzer bir Roma yerleşim planı görülmektedir. 

5. Bölge’nin yapım evreleri için belirlenen tarihler, Güney Kapadokya Bölgesi’ne bak-
tığımızda politik açıdan şaşırtıcı değildir. Aslına bakılırsa Porsuk-Zeyve Höyük, M.Ö. 188 
yılında imzalanan Apamea Barışı’nın ardından Roma ile iyi ilişkiler kuran Kappadokia Kral-
lığı’nın güney ucunda yer almaktadır. Anadolu’nun diğer krallıkları (Pontus, Bithynia) gibi 
Kappadokia Krallığı da Roma İmparatorluğu’nun Anadolu’da eyalet sistemini uygulamaya 
başladığı Geç Hellenistik Dönemde Roma’ya bağımlı, müttefik bir krallık haline gelecektir 
(Roma’nın Asia Eyaleti Pergamon Krallığı’nın vasiyeti üzerine M.Ö. 129 yılında kurulmuş-
tur. Kilikia’da M.Ö. 100 yılında bir provincia kurulmuş ancak bölge gerçek anlamda bir 
eyalet haline M.Ö. 78-74 yıllarında gelmiştir6). Zeyve Höyük konum olarak Kilikia Kapıları 
(bugünkü adıyla Gülek Boğazı) denilen bölgenin 40km. kuzeyinde yer alır. M.Ö. 1. yüzyıl 
ile M.S. 1. yüzyıl arasındaki dönemde bu geçidin gerçekten de bir Roma eyaleti ile Roma’ya 
bağımlı bir krallık arasında siyasi bir sınır oluşturduğunu kabul edersek, bunun ticari veya 
kültürel bir sınır olmadığını söyleyebiliriz. Porsuk-Zeyve yerleşimine ithalat yoluyla gelen 
Roma Dönemi masa kapları, başka yerlerde olduğu gibi, burada da sosyal farklılaşmanın 
belirteçlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kappadokia Krallığı M.S. 15-17 yılları arasında, İmparator Tiberus’un hükümdarlığı dö-
neminde eyalet haline gelir. Bu dönemden itibaren Porsuk-Zeyve Höyük’ün de bulunduğu 
bu bölgenin yönetiminden Roma sorumludur. Dolayısıyla, 5. Bölge’nin 2. yapım evresinde 
(M.S. 1. -2. yüzyıllar) Roma Dönemi seramiği ve Roma modeline uygun bir yaşam alanı 
ortaya çıkması akla yatkın bir durumdur. 

5. Bölge’den Gelen Seramik Buluntuların Değerlendirilmesi

Kazılarda bulunan seramik malzemenin tamamı, 29 stratigrafik birime dağılmış 3512 par-
çadan (Pithos parçalarını da katacak olursak 4591 parça) oluşmakta ve 393 NMI birimine 

5  Beyer et alii 2013, 203-209. 
6  Ferrary 2004, 780-781. 
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(nombre minimum d’individu – asgari birey sayısı) denk gelmektedir (NMI sayısı, US (unité 
stratigraphique-stratigrafik birim ve kategorilere göre (kenarlar veya uygun durumlarda ta-
banların sayısına göre) hesaplanmıştır). Sayım işlemleri kategorilere göre yapılmış olup, ka-
tegoriler günlük kaplar, terra sigillata kaplar, boyalı kaplar, ince cidarlı mallar ve yağ kandili 
gibi gruplardan oluşmaktadır. 11 stratigrafik birime dağılmış 80 kap formu yer almaktadır. 
Alanda ele geçirilen seramik malzeme korpusu arasındaki en tipik kap formlarını içeren bu 
örneklerin stratigrafik birim (US) ve kategorilere göre dağılımı: Alanda ele geçirilen seramik 
buluntular arasında sayısal olarak en yüksek orana (51.3%) sahip kategori günlük kaplardır 
(Resim: 5). Bu grup kendi içerisinde üç alt kategoriye ayrılır: Açık renk hamur, turuncu 
hamur ve kahverengi hamur. 

Turuncu Renkte Hamura Sahip Günlük Kaplar: Bu hamur türü, indirgeme (redüksiyon) 
yöntemiyle piştiğinden turuncu ve kırmızı renklerin tüm tonlarını kapsar. Yağlı olan kili bi-
çimlendirmek için kuvars ve/veya mika katkısı kullanılmıştır. Kapların çoğunda yüzey uy-
gulaması yapılmamıştır. Oldukça az sayıda bulunan kırmızı astarlı seramikler detaylı olarak 
tanımlanmış ve kendi hamur kategorilerinin bünyesinde toplanmıştır. Oldukça kötü kalitede 
ve yalnızca hafif izler halinde görülebilen astarın, kapların toprak altında kalma ve yıkanma 
süreçlerinde yok olduğu anlaşılmaktadır. 

Açık Renkte Hamura Sahip Günlük Kaplar: Oksidasyon yöntemi ile pişirilen bu tip 
hamurda, katkı maddesi olarak kuvars ve/veya mika kullanılmıştır. Bu hamurda önceki 
kategoridekinden farklı bir yüzey işlemine rastlanmamıştır. Bej-turuncu tonda bir renge 
sahiptir. Seramik korpusu içerisinde kaolinit hamur yer almamaktadır. 

Kahverengi Hamura Sahip Günlük Kaplar: Oldukça kuru ve kaba bir tür olan bu hamur 
türü indirgeme (redüksiyon) yöntemi ile pişirilmiştir. Kuvars ve bazı örneklerde alçı taşı 
katkı maddesi kullanılmıştır. Bu hamur genellikle pişirme kabı olarak kullanılan oval biçimli 
kapalı formda kaplar ile içe dönük kenarlara sahip çanaklar gibi açık formda kaplarda kulla-
nılmıştır. Bu kap formlarında genellikle yemek pişirme işlemleri sırasında ateş kullanımı ile 
meydana gelen hasarlara rastlanır. 

HİTİT SURUNDA KORUMA ÇALIŞMALARI

5. Bölge’de yapılan kazı çalışmalarına paralel olarak, Şantiye II’deki H04, G04 ve H05 
açmalarında restorasyon projesi öncesinde test niteliğinde konsolidasyon ve stabilizasyon 
çalışmaları yapılmıştır. Çalışma için seçilen alan, Hitit surunun (Genç Tunç Çağı) kuzeybatı 
kısmında yer alan ve Demir Çağı’nda onarım geçirmiş bir sur duvarı ile kuleyi kapsamakta-
dır (Resim: 6 1-2). 

Konsolidasyon çalışmaları kapsamında ilk olarak kule ve sur çevresi temizlenmiştir. Bu 
alandaki stabilizasyon/koruma çalışmaları, 2018 kazı sezonunda üretilen ve sur duvarının 
ikinci evresine karşılık gelen küçük ölçü birimindeki kerpiç tuğlalar kullanılarak yapılmıştır 
(Resim 6: 3-8). Sur duvarının birinci evresi, büyük ölçü birimine sahip kerpiç tuğlalar ile 
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inşa edilmiş, daha sonra yıkılan bu duvar küçük ölçü biriminde kerpiç tuğlalar kullanılarak 
yeniden inşa edilmiştir. Kulenin 2019 sezonunda sağlamlaştırılan kuzey köşesinin, sur duva-
rının geçirdiği ikinci yangın evresi sırasında yıkıldığı ve daha sonra Erken Demir Çağında taş 
kullanılarak yeniden inşa edildiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, kulenin kuzey köşesinin stabili-
zasyon çalışmaları sırasında Erken Demir Çağında yapılan bu restorasyonun temel alınması 
kararlaştırılmıştır. 

Kule ile dirsekli geçit sırasında yer alan taş duvar sağlamlaştırılmıştır (Resim 6: 6). Bu 
duvarın dibinde, kumtaşından temel taşları, temelin üzerinde ise sur duvarının geçirdiği yan-
gın sırasında pişen ve zaman ve kötü hava koşullar nedeniyle yok olan kerpiç üst elemanlar 
yer almaktadır. 

Buradaki Hitit Döneminde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları sırasında orijinal sur 
duvarı üzerinde de kalıp tekniği uygulanmıştır. Koruma çalışması kapsamında 2018 yılında 
üretilen kerpiç tuğlalar kullanılarak 8 sıradan oluşan bir yükseklik elde edilmiştir. 

Burada gerçekleştirilen konsolidasyon/stabilizasyon/koruma tekniği, restorasyon projesi 
öncesinde uygulanan bir test niteliğindedir. Malzemeler sökülebilir olduğundan, geri alına-
bilir bir uygulamadır. Malzeme olarak toprak, su ve saman kullanılmış olup, beton kullanımı 
yapılmamıştır. 

Bu konsolidasyon/stabilizasyon/koruma tekniği, eko-sorumlu kategorisinde bir teknik 
olup, teknik uzmanlık ve yerel kerpiç tuğla üretimi geleneğine saygılıdır. 

Toroslar’ın eteklerinde yer alan Porsuk Bölgesi’nin yerel mimarisinde kerpiç kullanı-
mına rastlanmaktadır. 1980’li yıllarda tarımsal faaliyetlerin yeniden düzenlenmesi (yayla-
cılıktan ağaç yetiştiriciliğine geçiş) adına yeni Porsuk Köyü’ne (kışlık köy) yerleşmek üze-
re terk edilen eski Porsuk Köyü (yazlık köy), geleneksel kerpiç evlerin güzel örneklerini 
barındırmaktadır. 

Kazı heyeti, gelecekte kazı işçilerinin geleneksel mimari konusundaki teknik bilgilerini 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

KERPİÇ ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Porsuk-Zeyve Höyük’te tespit edilen Hitit Dönemi surları altta taş üstte kerpiç malzeme 
ile örülmüştür. Kerpiç malzemede iki farklı kerpiç boyutu tespit edilmiştir. Hitit surlarının ilk 
evresi iri kerpiçlerle inşa edilmiştir. Daha sonraki evrede daha küçük boyutlarda kerpiçlerle 
sura poterne, kemerli giriş yapılmıştır. Kemerli giriş zeminden yaklaşık 3m. yüksekliğe sahip 
2018 yılı Porsuk-Zeyve Höyük kazı çalışmaları sırasında hazırlanan kerpiçler 2019 yılında 
Hitit kulesinin koruma sağlamlaştırma çalışmaları yapılmıştır. 2018 yılında atölyede üretilen 
1300 tuğlalı stoğun tamamı, 2019 yılında Şantiye II’deki Hitit Dönemine ait kule ve sur du-
varının (H04, G04 ve H05 açmaları) konservasyon çalışmaları sırasında kullanılmıştır. 2019 
yılı restorasyon çalışmasında kullanılan kerpiçlerin boyutu Hitit poterne, küçük kemer ve 
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Hitit Dönemi’nde restorasyon çalışmalarında kullanılan kerpiç boyutuna göre ayarlanmıştır. 
Günümüzdeki kerpiçlerin uzunluğunun 40cm. eninin 20cm. ve yüksekliğinin 13cm. tercih 
edilmesinin sebebi budur. Dolayısıyla, Dominique Beyer tarafından 2015 yılında yürütülen 
kazılar sırasında ortaya çıkarılan Hitit Dönemi ile Erken Demir Çağına ait sur duvarı kalıntı-
ları (M06 ve M07 açmaları)7 üzerinde yapılması planlanan konsolidasyon/stabilizasyon/ko-
ruma çalışmaları kerpiç tuğlaların tümünün diğer alanda kullanılması nedeniyle yapılamamış 
ancak 2021 kazı sezonu programına alınmıştır. 

30 el arabası toprak (1800 litre)

3 el arabası saman (180 litre)

250-300 litre su 

Kerpiç hamuru işçiler tarafından ayaklarındaki botlarla yaklaşık iki saat boyunca ezilmiş, 
daha sonra 12 saat boyunca dinlendirilmiştir. Hamur daha sonra 40cm.x18cm.x12-13cm. 8 
boyutlarındaki ahşap kalıplara dökülerek tuğlalar haline getirilmiştir. Bu işlem sonrasında 
kerpiç tuğlalar 1 hafta boyunca güneşte bekletilerek kurutulmuştur. Kerpiç tuğlaların kulla-
nım öncesi en az 40 günlük bir kuruma süresi geçirmesi gerekmektedir ancak bu yıl üretilen 
tuğlalar 2021 yılında kullanılacağından neredeyse 10 aylık bir süre boyunca kurumaya bı-
rakılmış olacaklardır. Kerpiçler toprak topraklak zemin üzerine bir sıra dizilmiş sonrasında 
toprakla kerpiçlerin arası doldurulmuş ve bu işlem belli yüksekliğe ulaşana kadar devam 
etmiştir. 2019 yılı kazı çalışmaları sırasında yaklaşık 3000 adet kerpiç dökülmüştür. 

2019 yılında Hitit suru ve kule inşasında kerpiçlerin tümü kullanılmıştır. Yerel ustalar 
tarafından hazırlanan kerpiçler tümüyle yerel özellikler taşımaktadır. Kazı toprağı iri çakıllı 
orjinal haliyle kullanılmıştır. Doğaya zarar vermeyen tamamıyla doğal yöntemlerle kerpiçler 
hazırlanmış ve yine sura zarar vermeden hemen dış kısmına kerçip örülmüş ve orjinal ker-
piçle yeni kerpiç arasına toprak doldurulmuştur. 

2019 yılı çalışma planında yer alan, önemli çalışmalardan gördüğümüz, höyüğün or-
taya çıkarılan alanlarının korunması ve stabilizasyon çalışmaları ayrı bir ekip tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıllarda Şantiye II alanı kazı toprağının oluşturduğu yığın-
lar başka yere taşınarak Höyüğün Adana-Ulukışla yolundan görülmesi sağlanmıştır. 

DEPO VE MÜZE ENVANTER ÇALIŞMALARI

Porsuk Höyük’te ilk kazı evi ve deposu şu an ki konumunda 1970 yılında inşa edilmiştir. 
1984 yılında taş ocağındaki patlama ile kazı evi ve deposu büyük zarar görmüş, depoda-
ki eserler dağılmıştır. 1985-1986 yıllarında kazı evi ve deposu tekrar inşa edilmiştir. 1984 
yılında zarar gören ve dağılan eserlerin dökümü ve incelemesi geçen yıllara rağmen ger-
çekleştirilmemiştir. Claire Barat başkanlığındaki yeni kazı ekibi depo çalışmalarını 2017 

7  Beyer et alii 2016, 254-268. 
8  Beyer et alii 2015, 287. 



485

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

yılında başlatmış9, 2019 yılında da depo çalışmalarına devam edilmiştir. Depo çalışmaları 
Jean-François Pichonneau ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilmektedir. Depoda yer alan 
bütün eserler FileMaker Pro 14 programına işlenmektedir. Malzemenin ne olduğu, nereden 
geldiği, niteliği, durumu gibi birçok detay ayrıntılı olarak girilmektedir. Şu ana kadar 3850 fiş 
doldurulmuştur. 2017 yılından itibaren depodaki seramik, kemik, taş, gibi buluntular curver 
unibox 20 L (432x350x165)-29 L (432x355x245) plastik kutulara yerleştirilmektedir. İleride 
yapılacak inceleme ve çalışmalarda kolaylık olması için bu plastik kasalar numaralandırıl-
mış, üzerindeki fişlerle hangi yıla, şantiyeye ve plan kareye ait olduğuna dair bilgilere yer 
verilmiştir. 

Porsuk-Zeyve Höyük kazılarında 1969-2018 yılları arasında Niğde Müzesi envanter deft-
erinde yer alan eserlerin fotoları çekilmiş, bilgiler alınmıştır. Porsuk Höyük kazılarından 189 
eser müzenin envanter defterine işlenmiştir. İleride yapılacak yayın çalışmaları ve kazılardan 
gelen objelerle karşılaştırmak devamlılığı sağlamak açısından gerçekleştirilen bu çalışma 
önem arz etmektedir. Çalışmalarda desteğinden dolayı Niğde Müze uzmanı arkeolog Yakup 
Ünlü’ye teşekkür ederiz. 

TOPOGRAFİ VE ORTA FOTO ÇALIŞMALARI

Porsuk Höyüğün topografyası Dr. Guerin tarafından ilk kez 1970 yılında çıkarılmıştır. 
Daha sonra revize edilmiştir. Ancak topografya haritasında ve adlandırmalarda sıkıntılar 
yaşanmaktadır. Bu nedenle topografya ve orta foto için haritacılarla görüşülmüştür. Halihazır 
ortafotosu, halihazır mülkiyet ortofotosu, Porsuk-Zeyve Höyük halihazır haritası, mülkiyet 
haritası çıkarılmıştır (Resim: 8). 

ANTROPOLOJİK ÇALIŞMALAR

2019 sezonunda Ankara Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ali 
Metin Büyükkarakaya’nın Porsuk-Zeyve Höyük kazılarına katılımı gerçekleşmiştir. Kara-
taş – Semayük (Tunç Çağı), Juliopolis (Roma Dönemi) ve Tepecik – Çiftlik (Neolitik Dö-
nem) kazıları malzemesi üzerinden “Antik Çağdan Günümüze Orta Anadolu Toplulukları 
Üzerine Bir Araştırma Projesi” üzerinde çalışan Ali Metin Büyükkarakaya, Porsuk-Zeyve 
Höyük kazılarından elde edilen antropolojik malzemeyi de çalışmalarına dâhil etme tale-
binde bulunmuştur. Bunun üzerine, Niğde Müzesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 
bakanlık temsilcisinin izni ile Porsuk-Zeyve Höyük’te 1992-2015 yılları arasında yapılan 
kazılarından elde edilen antropolojik malzemeyi içeren 38 sandık incelenmek üzere (histo-
lojik analiz, elektron mikroskobu ve bilgisayarlı tomografi mikroskobu analizleri) Ankara 
Hacettepe Üniversitesinin IDEA Laboratuvarına gönderilmiştir. Yukarıda sıralanan teknikle-
rin yanı sıra laboratuvarda ayrıca farklı tekniklerde (LC-MS/GC-MS, bilgisayarlı tomografi, 
tarayıcı) analizler de yapılacaktır. Bu analizler sonucunda Porsuk-Zeyve Höyük kazılarından 

9  Barat & Köker Gökçe 2018: 509-510. 
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elde edilen antropolojik malzeme üzerine Ali Metin Büyükkaraka ve Claire Barat ortaklığın-
da yayımlanacak bir bölgesel monografi ile makaleler üretilmesi amaçlanmaktadır. 

DİĞER ÇALIŞMALAR

Porsuk-Zeyve Höyük kazı ekibi 2019 kazı sezonunda Acem Höyük, Kınık Höyük ve 
Sirkeli Hözyük kazı labaratuvarlarını ve ören yerlerini ziyaret ederek hem kazı ekipleri-
yle hem buluntular açısından fikir alışverişinde bulunmuştur. Porsuk Köyü halkına Por-
suk-Zeyve Höyük tarihi ve 2019 yılı kazı çalışmaları hakkında konferans vermiştir. Bunların 
dışında Porsuk-Zeyve Höyük ve kazı çalışmaları hakkında yerel ve ulusal ajanslarla iletişime 
geçilmiştir. Yerel yönetimlerle (Kaymakamlık ve İl Kültür ve Turizm Müdürü) höyük ve kazı 
çalışmaları bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür. 
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Resim 1: 5. Bölge, plan ve görünüş. 
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Resim 2: 5. Bölge, plan ve çeşitli görüntüler. 
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Resim 3: 5. Bölge’de yerleşim planının kullanım evreleri. 
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Resim 4: 5. Bölge’den görüntüler ve buluntular, 2019 kazı ekibi. 
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Resim 5: 5. Bölge, günlük kap formları. 
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Resim 6: Şantiye II, stabilizasyon ve koruma çalışmaları. 
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Resim 7: Kerpiç-tuğla atölye çalışmaları. 
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Resim 8: Porsuk-Zeyve Höyük 2019 yılı topografya ve orta foto çalışmaları. 
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ESKİ SMYRNA (BAYRAKLI ÖREN YERİ) KAZISI 2019-2020
Cumhur TANRIVER*

Bora ERTÜZÜN

Aylin Ümit ERDEM OTMAN

Duygu Sevil AKAR-TANRIVER

GİRİŞ

Eski Smyrna, İzmir İli, Bayraklı İlçesi’nde, bugünkü adı Tepekule (eskiden Hacı Mutso) 
olan bir tepecik üzerinde yer almaktadır. Bayraklı Höyüğü olarak da bilinen Eski Smyrna’nın 
kurulmuş olduğu yaklaşık 365m.x250m. ölçülerindeki bu tepe, Sipylos Dağı’ndan (Yamanlar 
Dağı) güneybatıya uzanan alçak, kayalık bir burun üzerinde yer almaktadır. Bu kayalığın 
üzerindeki yerleşimin ilk kez M.Ö. 3. binyılda kurulduğu bilinmektedir (Resim: 1). 

Eski Smyrna’da başkanlığımız altında yürütülen çalışmalar 2019 yılında 13.05.2019-
27.12.2019, 2020 yılında 01.06.2020-20.12.2020 tarihlerinde sürdürülmüştür. Kazımızda 
Bakanlık Temsilcisi olarak 2019 yılında Fethiye Müzesi Müdürlüğü Uzmanı Yılmaz Yeşil-
yurt, İzmir Müze Müdürlüğü Uzmanı Cansu Yılmaz, Diyarbakır Müze Müdürlüğü Uzmanı 
Murat Aktay, Bergama Müze Müdürlüğü Uzmanı Haldun Toksöz, 2020 yılında İzmir Müze 
Müdürlüğünü temsilen Sevim Arslan ve Yeşim Ozan, Bakanlığımızı temsilen İzmir Müze 
Müdürlüğü Uzmanı Nermin Arıtar, Bergama Müze Müdürlüğü Uzmanı Haldun Toksöz gö-
rev yapmışlardır1. Bakanlık temsilcilerine ve çalışmalarımıza desteklerinden dolayı Kültür 

* Prof. Dr. Cumhur TANRIVER, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü, 
Bornova-İzmir/TÜRKİYE. 

 Araş. Gör. Bora ERTÜZÜN, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Mu-
radiye-Manisa/TÜRKİYE. 

 Doç. Dr. Aylin Ümit ERDEM OTMAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya 
ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, 35100 Bornova-İzmir/TÜRKİYE. 

 Doç. Dr. Duygu Sevil AKAR TANRIVER, Dokuz Eylül Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Kaynaklar Yerleşkesi Buca-İzmir/TÜRKİYE. 

1  2019 yılı kazı sezonunda Kazı Başkan Yardımcısı olarak Doç. Dr. Aylin Ümit Erdem-Otman, heyet üyesi ola-
rak Prof. Dr. Gül Gürtekin-Demir, Prof. Dr. Vedat Onar, Doç. Dr. Hüseyin Cevizoğlu, Doç. Dr. Duygu Sevil 
Akar-Tanrıver, Doç. Dr. İlkan Hasdağlı, Dr. Öğr. Üyesi Hülya Bulut, Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Erdoğan, Dr. Öğr. 
Üyesi Handan Yıldızhan, Dr. Öğr. Üyesi S. Melike Zeren-Hasdağlı, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Şakar, Araş. Gör. 
Dr. Sevgiser Akat-Özenir, Dr. Serhat Foça, Araş. Gör. Bora Ertüzün, Araş. Gör. Deniz Doğanalp, Yabancı Öğr. 
Üyesi Carmelo Colelli, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri Kader Gürgen-Erdem, Arzu Özkan, Gökhan 
Bulut, Başak Ongar, Ayça Büyükmete, Gamze Torun, Müşerref Karakoç, Abdülkadir Ceylan, Zeynep Bahar 
Zeybek-Beyazay, Meltem Yılmaz, Muhammet Serhat Sevik, Melis Gezgin, Atilla Ermiya-Avcı, İsmail Mert 
Türker, Mert Dumanlı, Begüm Düztaş, Mert Hüseyin Doğan, Melis Toka, Mustafa Ünal, Nagehan Özköylü, 
Arkeologlar Ali Aktaş, Nurgün Koşucu, Senem Şimşek, Elif Dilan Erdoğan, Hatice Ecem Mengeneli, Restora-
törler Ayşegül Fırat, Özden Seda Akçay, Aleyna Tuğçe Bakkal ve İzmir Büyükşehir Belediyesi temsilcisi Serdar 
Ona çeşitli üniversitelerden yedi 33 öğrenci çalışmalarda görev almıştır. 2020 yılı kazı sezonunda Kazı Başkan 
1. Yardımcısı olarak Doç. Dr. Aylin Ümit Erdem-Otman, Kazı Başkan 2. Yardımcısı olarak Araş. Gör. Bora 
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ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü ve İzmir Müze Müdürlüğüne minnettarız. Kazımızın sponsorları olan İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı ve bu kurumların değerli çalışanlarına 
teşekkürlerimizi sunarız. 

TUNÇ ÇAĞI ÇALIŞMALARI

Bayraklı’da 2015 yılından beri devam eden Tunç Çağı tabakalarını aydınlatmaya yönelik 
kazı çalışmaları2, 2017 yılından itibaren höyüğün güneybatısındaki alanda yürütülmüştür. “Batı 
Açmaları” olarak adlandırdığımız bu alandaki çalışmalar, höyüğün özellikle M.Ö. 2. binyıl 
başına ve 3. binyıl sonuna tarihlenen sürecinin aydınlanmasına yönelik veriler sunmaktadır. 

Batı Açmaları’ndaki çalışmalar ilk kez 2017 yılında başlamıştır ve bu çalışma yalnızca 
yüzeyden itibaren M.Ö. 2. binyıl mimari kalıntılarının ele geçirildiği seviyeye kadar devam 
etmiştir. Batı Açması 1 ve 2 olarak tanımlanan iki ayrı alanda gerçekleştirilen bu çalışmalara 
yüzey toprağının kaldırılmasıyla başlanmış ve M.Ö. 2. binyıla tarihlenen duvar kalıntıla-
rının açığa çıktığı seviyeye kadar devam etmiştir. Bu çalışmalar, kazılan dolgunun Demir 
Çağına tarihlenen karışık seramik örnekleriyle temsil edildiğini göstermektedir. Dolayısıyla, 
höyüğün bu alanında mimari açıdan herhangi bir yapılaşmanın olmadığı dikkati çekmektedir. 
Nitekim yer yer yüzeyde de gözlenen anakaya üzerinde yapılan kazılarda tespit edilen Hel-
lenistik Dönem lahitleri, burasının daha sonraki dönemlerde mezarlık olarak kullanıldığını 
göstermektedir. 

2018 yılında Batı Açmalarındaki çalışmaların öncelikli hedefi, 2017 yılında yarım kalan 
M.Ö. 2. binyıl başına tarihlenen mimarinin açığa çıkarılması ve bu alanda genişleyerek söz 
konusu tabakaya dair verileri aydınlatmak olmuştur. Aynı alandaki çalışmalar genişleyerek 
2019 yılında da devam etmiştir. 2019 yılı çalışmalarında da alanda genişlemeye devam edil-
miştir. Batı Açmaları 3, 4, 5 ve 6 olarak adlandırılan alanlarda ETÇ sonu ve OTÇ başına 
tarihlenen yapılar açığa çıkarılmıştır. Taş temelli ve kerpiç duvarlı bu yapıların, uzun dikdört-
gen planlı oldukları anlaşılmaktadır (Resim: 2). Kuzey güney yönlü sıralanan bu yapıların, 
güney taraftaki doğu-batı yönlü taş temelli bir duvara yaslandığı dikkati çekmektedir. 3 sıralı 
orta boy dere taşından inşa edilen yapı temellerinin en üst taş sırasının ikinci bir tadilat evre-
si olabileceği düşünülmektedir. Bu tabakadan ele geçen çanak çömleklerin, paralellerinden 
yola çıkarak OTÇ başı veya ETÇ sonuna tarihlenebileceği anlaşılmaktadır3. 

Ertüzün, heyet üyesi olarak Prof. Dr. Vedat Onar, Prof. Dr. Hüseyin Cevizoğlu, Doç. Dr. Duygu Sevil Akar-Tan-
rıver, Doç. Dr. İlkan Hasdağlı, Dr. Öğr. Üyesi S. Melike Zeren-Hasdağlı, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Şakar, Araş. Gör. 
Dr. Sevgiser Akat-Özenir, Dr. Serhat Foça, Araş. Gör. Deniz Doğanalp, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri 
Başak Ongar, Ayça Büyükmete, Gamze Torun, Müşerref Karakoç, Zeynep Bahar Zeybek-Beyazay, İsmail Mert 
Türker, Mert Dumanlı, Begüm Düztaş, Senem Şimşek, Arkeologlar Ali Aktaş, Deniz Beygüler, Ceren Aygün, 
Toprak Onur Güler, Damla Kıdık, Şükrü Çakır, restoratörler Özden Seda Akçay, Aleyna Tuğça Bakkal, Büşra 
Bozkurt, Mimar Gözde Gizem Doğan, Mühendis Hakan Orel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Temsilcisi Serdar 
Ona, çeşitli üniversitelerden on öğrenci çalışmalarda görev almıştır. 

2  Erdem - Tanrıver 2016, Erdem 2017, Tanrıver vd. 2017. 
3  Erdem vd. 2019. 
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Aynı alanda devam eden derinleşme çalışmalarında, dikdörtgen planlı yapıların alt sevi-
yesinde döküntü kerpiçler açığa çıkarılmıştır. Kuzey güney yönlü düzenli bir hat sunan ker-
piçlerin kaldırılması sırasında, beyaz kille sıvalı bir tabana düştükleri anlaşılmıştır. Döküntü 
kerpiçler ve beyaz kille sıvanmış taban kalıntılarıyla temsil edilen bu tabakanın seramikleri 
içinde koyu yüzlü el yapımı çanak çömleklerin varlığı dikkati çekmektedir. Yerleşimin 2. 
binyıl tabakalarından yaygın olarak bildiğimiz gri seramiklerin son derece az olduğu ve yatay 
kulplu gri kapların daha çok kahverengi tonlarında karşımıza çıktığı anlaşılmaktadır. Kah-
verengi veya kırmızımsı kahverengi kaplar bu tabakada oldukça yaygındır. Gri veya siyah 
tonlarında açkısız el yapımı mutfak kapları da bu mallara eşlik eder. Özellikle ağız kenarının 
hemen altında ucu aşağı bakan hilal biçimli tutamaklar el yapımı kaplarda ön plana çıkar 
(Resim: 3). Bu tabakadan ele geçirilen çanak çömleklerin paralellerine Troya, Beycesultan, 
Demircihöyük ve Küllüoba gibi yerleşim yerlerinin ETÇ III tabakalarında rastlanmaktadır4. 

Batı Açmaları’nda yürütülen çalışmalarda seramik dışında çok sayıda hayvan kemiği, 
çakmaktaşı, deniz kabuğu ve sedef parçaları ele geçmiştir. Ele geçirilen buluntular arasında 
pişmiş toprak ağırşaklar, dokuma ağırlıkları, makaralar ve kemik aletler sayılabilir. Ancak 
alanın en ilgi çekici buluntusu 2019 yılında açığa çıkarılmıştır. Beyaz kille sıvalı tabana 
dair tabakanın kaldırılması sırasında küçük bir çömlek içine yerleştirilmiş gümüş bir hazine 
tespit edilmiştir (Resim: 4). Omzu üzerinde üç adet dikey kulp bulunan açık kahverengi, el 
yapımı, dar ağızlı ve küresel gövdeli çömleğin içinde 406gr. ağırlığında birbirine kaynaşmış 
halde tümü gümüşten oluşan bir takı grubu tespit edilmiştir. Birbirine kaynaşmış olarak tek 
bir kütle halinde bulunan gümüş takı grubu içinde; spiral yüzükler, küpeler, saç iğneleri, 
plaka şekline alın bantları (diadem) ve farklı boyda boncuklar yer almaktadır. Söz konusu 
levhalardan birinin dış yüzde kalan köşesinde, geometrik motiflerden oluşan kazıma bezeme 
tespit edilmiştir5. 

Gümüş takılar üzerine yapılan mikroskobik incelemeler, kesit ve röntgen fotoğrafları ile 
P-XRF tahlilleri, bunların gümüşten yapıldığını kesin olarak ortaya koymaktadır (Resim: 4). 
Bu alandaki çalışmalar 2019 yılında sona erdiğinden dolayı, bahsi geçen gümüş buluntunun 
mimari bağlamı henüz bilinmemektedir. Ancak en azından stratigrafik veriler ve seramik 
bulgular çerçevesinde, gümüşlerin ETÇ III veya II dönemine tarihlenebileceğini düşündür-
mektedir. 2021 yılında bu alandaki çalışmalara devam ederek gümüş buluntuların bağlamı 
üzerine daha fazla konuşmak mümkün olabilecektir. 

Gümüş takıların keşfi, Bayraklı Höyüğü’nün Erken Tunç Çağındaki önemini açıkça orta-
ya koymaktadır. Bayraklı’da henüz Erken Tunç Çağı sur sistemi veya saray yapısı açığa çı-
karılmamış olsa da söz konusu buluntular Bayraklı yerleşiminin Erken Tunç Çağında gümüş 
gibi değerli metalden yapılmış takı ve süs eşyalarına erişimi mümkün kılacak gelişmiş bir 
organizasyonun ve şehir sisteminin varlığını doğrular niteliktedir. 

4  Erdem vd. 2019. 
5  Erdem 2021, Erdem-Tanrıver (baskıda). 
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ERKEN DEMİR ÇAĞI ÇALIŞMALARI

Eski Smyrna Erken Demir Çağına ait ilk verilerimiz 1948-51 yıllarında yürütülen çalış-
malara dayanmaktadır. Türk-İngiliz ortaklığında yürütülen çalışmalar sonucunda, Eski Sm-
yrna Erken Demir Çağı tabakaları sadece tek renkli gri seramiklerin varlığının söz edildiği 
ve M.Ö. 1050-1000 arasına tarihlenen Aiol tabakası ile başlatılmaktadır. Aynı yıllarda bu 
tabakayı takiben Protogeometrik ve Geometrik Dönem tabakalanmasının da kesintisiz bir 
biçimde izlenebildiği aktarılmıştır6. Geçtiğimiz yıllarda tekrar başlayan Erken Demir Çağı 
araştırmaları, eski kazı dönemlerinde elde edilen verileri tekrar gözden geçirerek ve test ede-
rek Batı Anadolu kronolojisine olası yeni verilerle katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

R-XV Açması

2018 yılında, M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısına ait bir silo yapısı ve hemen onun altında ele 
geçirilen Geç Protogeometrik tabakalarıyla kazısı tamamlanan P/R-XV açmasının doğusun-
da, bu stratigrafiyi teyit etmek için yeni bir sondaj açılmıştır. R-XV plan karesinde bulunan 
4,30m.x3,30m. boyutlarındaki sondaj “Toplantı Megaronu” olarak adlandırılan M.Ö. 7. yüz-
yıl yapısı içinde yer alır7. Burada yürütülen çalışmalarla M.Ö. erken 7. yüzyıl tabaklarından 
başlamak üzere Geç Tunç Çağı-Erken Demir Çağı geçiş tabakasına kadar tüm Erken Demir 
Çağı tabakalanmasının izlenilmesi amaçlanmış ancak Protogeometrik Dönem ve Geometrik 
Dönem tabakalarının Antik Çağlarda yaratılan tahribatla büyük oranla karışmış olduğu göz-
lenmiştir. Açmada Erken Demir Çağına ait en erken steril tabaka dörtgen planlı bir yapı ve 
açık alanıyla temsil edilmektedir (Resim: 5). Yapı, üst kotu 6,20m. seviyelerinde bulunan, 
açmanın güneybatı köşesinden başlayarak kuzeydoğuya doğru 3,00m. ilerledikten sonra ku-
zeybatı yönüne yönelerek köşe yapan bir duvar ve bu duvarı kısmen takip ederek doğusunda 
ve kuzeyinde yumruk büyüklüğünde andezit taşlarla döşeli bir açık alandan oluşmaktadır. 
Avlu olarak nitelendirilebilecek bu açık alan 6,00m. seviyelerinde izlenmektedir. Yapıya ait 
güneybatı-kuzeydoğu yönelimli duvarın 60cm. doğusunda bu duvara paralel bir duvar daha 
ortaya çıkarılmış ancak bu duvarın devamı olabilecek bir kalıntıya rastlanılmadığı gibi iki 
duvar arasındaki ilişki de gözlenememiştir. Avlunun kuzeyinde, çapı yaklaşık 1,20m. olan 
bir seramik fırını tespit edilmiştir. Fırına ait üst yapı tamamen tahrip olsa da yakma yeri, 
ızgarayı taşıyan uzun ayağı ve fırın konturu korunmuş olarak ele geçirilmiştir. Tabakadan 
ele geçirilen buluntular kaba hamurlu ve işçilikli el yapımı kaplar ve az sayıda gri seramikle 
temsil edilmektedir (Resim: 6a). Böylece 1948-51 yılları kazılarından sonra ilk kez “Aiol 
tabakası” olarak adlandırılan Geç Tunç Çağı-Erken Demir Çağı geçişini temsil eden kültür 
katmanlarına ait veri elde edildiği düşünülmektedir. Tabakanın sağlıklı bir biçimde tarihlen-
dirilmesi için ise henüz yeterli veri elde edilememiştir. Eski Smyrna Geç Tunç Çağı kültür 
katmanlarının varlığına dair bilgilerimiz olmasına rağmen henüz sağlıklı kontekstlerle tespit 
edilememiş olmaları ve Myken seramiklerinin (Resim: 6c) söz konusu tabakalardan ele geç-
memesi tarihleme konusunda net veriler elde etmeyi güç kılmaktadır. 

6  Akurgal 1997: 14-33; Nicholls 1958/59: Pl. 9. 
7  Akurgal 2000: 15. 
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Bu tabakanın hemen üzerinde, 7,00m. seviyeleriyle beraber Protogeometrik Dönem ta-
bakalarının zayıfladığı görülmüş, 6,89m.-6,75m. seviyeleri arasında batı kesitten çıkarak ku-
zey kesite giren, güneybatı-kuzeydoğu yönelimli 3,00m. uzunluğunda bir duvar temeli ele 
geçirilmiştir. Bu tabakayla ilişkili olması beklenen, doğu kesit yakınındaki yaklaşık 50cm. 
genişliğinde, 6,46m. seviyesinde başlayan ve 6,03m. seviyesine kadar uzanan bir çukur tespit 
edilmiştir. Seramik ve deniz kabukları ile ele geçen çukur, bir adet skyphos ve bir adet am-
phora kulpu ile M.Ö. 11. yüzyılın sonuna tarihlendirilmektedir. Böylece 1948-51 yıllarında 
yürütülen çalışmaların ardından ilk kez Erken Protogeometrik Dönem tabakalarına ait zayıf 
da olsa veri elde edilebilmiştir. Bu veri sayesinde tarihlendirilme problemi yaşanan Geç Tunç 
Çağı-Erken Demir Çağı geçiş tabakasına ait fikir edinmek de mümkün olmuştur. 

R-XII/XIII Açması ve S/T-XIII Açması

1948-51 kazılarıyla beraber sivil yerleşim kadar kentin Erken Demir Çağı savunma yapı-
ları hakkında da veriler elde edilmiştir. Kentin M.Ö. 9. yüzyılın sonunda, kerpiç bloklardan 
inşa edilmiş bir savunma duvarıyla çevrili olduğu ve kuzeydoğusunda traverten taşından inşa 
edilmiş bir savunma kulesine sahip olduğu bilinmektedir8. Geometrik Dönemde sivil yerle-
şimin bir kısmı bu kerpiç savunma duvarının iç dolgusuna yaslanmış şekilde inşa edilmiş 
dörtgen planlı yapılardan oluşmaktadır9. 2019 ve 2020 yıllarında açılan iki yeni sondaj ile 
Erken Demir Çağı savunma duvarıyla ilişkili yerleşim alanları ve tabakalanmanın yeniden 
ele alınabilmesi için çalışmalara başlanmıştır. S/T-XIII plan karesinde açılan kuzey-güney 
yönelimli 6m.x2,60m. ölçülerindeki açmada tespit edilen ilk kültür katmanı, üst kotu 9,75m. 
seviyesinde olan kuzey-güney yönelimli 3,55m. ölçülerinde bir duvar ve güneyinde onunla 
köşe yaparak batıya yönelen 2,27m. uzunluğunda bir duvardan oluşan yapı ile temsil edilir 
(Resim: 7). Bu duvarların oluşturduğu mekanın kuzeyinde, çapı yaklaşık 1,50m. olan, alt 
kısmında 3 farklı seramiğe ait parçaların dairesel bir biçimde dizildiği, üzerinin ise kerpiçle 
kaplandığı bir fırın tabanı 9,31m. seviyesinde tespit edilmiştir (Resim: 8). Fırın tabanından 
bir oinokhoe, bir derin çentikli kotyle ve üzerinde yunanca graffito bulunan bir kratere ait 
parçalar ele geçirilmiş, tabakadan ele geçirilen buluntularla yapının M.Ö. 7. yüzyılın ikinci 
yarısına ait olduğu anlaşılmıştır. 

Açmanın kuzeyinde 8,35m. seviyelerinde M.Ö. 9. yüzyılda inşa edilen kerpiç sura ait an-
dezit taş dolgu kısmen ortaya çıkmaya başlamış ve 7,80m. seviyelerine kadar devam etmiştir. 
Sur dolgusunun üzerine oturduğu düzlemde, yanık bir alanda yerinde kırık seramikler ele 
geçirilmiştir. Buradan ele geçirilen bir adet pendent semicircles skyphos parçası surun Geo-
metrik Dönem içerisinde inşa edildiğini kanıtlar niteliktedir (Resim: 6b). Öte yandan ilk kez 
bu sura ait dolguya dayanan yapılara ilişkin veri elde etmek de bu açmada mümkün olmuştur. 
8,48m. -8,08m. seviyeleri arasında, açmanın güneydoğu köşesindeki kesitte bir yapıya ait 
duvar kısmen izlenebilmektedir. 

8  Nicholls 1958/1959: 122. 
9  Akurgal 1997: 25-26; Nicholls 1958/1959: 121-123. 
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S/T-XIII açmasındaki verileri teyit eder nitelikte yeni verilerin elde edildiği bir diğer alan 
R-XII/XIII açmasıdır. Bu alanda da çalışmaların büyük bir kısmı 1948-51 yıllarında gerçek-
leştirilmiş ve alan günümüze kadar o haliyle korunmuştur. Açmada çalışmalar başlamadan 
önce, batı kısmının 8,40m. seviyesinde, doğu kısmının ise 9,60m. seviyesinde korunduğu 
görülmüştür. Açmanın doğu kısmında çalışmalar M.Ö. erken 7. yüzyıl tabakaları ile başlamış 
ve A8 apsidal yapısının hemen altında kuzey-güney yönelimli, yaklaşık 7,30m. uzunluğunda 
olan eğrisel planlı A9 yapısına ulaşılmıştır (Resim: 9). Taban seviyesinden ele geçirilen sera-
miklerle Geç Geometrik Döneme tarihlenen yapının kuzeyinde simetrik olmayan bir apsisi 
ve batıda güneye doğru uzanan duvarı bulunur (Resim: 10). Mevcut durumuyla, kuzeyde 
bulunan apsisi ve doğu duvarı batıdaki duvara sonradan eklenmiş izlenimi vermekte, apsis 
ve doğu duvarı batı duvarın aksine oldukça zayıf görünmektedir. Yapının güneyinde çapı 
1,20m. -1,30m. olan, kerpiçten düzleminin altında andezit taşlarla döşeli bir de fırın tabanı 
ele geçirilmiştir. Belki de yapı herhangi bir üst örtüye sahip olmayıp güneyindeki fırınıy-
la birlikte bir açık alan olarak kullanılmaktadır. Devam eden çalışmalarda, 8,60m. seviye-
sinde, açmanın kuzeyini doğu-batı doğrultuda tamamıyla kaplayan kerpiç sura ait andezit 
taş dolgu ele geçirilmiştir. M.Ö. 9. yüzyılın ortasına tarihlenen bu dolguya neredeyse dik 
açılarla ulaşan, batıda 1,82m. uzunluğunda bir duvar ve hemen yanında ona ait bir andezit 
taş döşeli düzlem bulunur. Duvar 8,77m. -8,20m. seviyelerinde, düzlem ise 8,26m. -8,47m. 
seviyelerinde korunmaktadır. Açmanın batı kısmı 1948-51 yıllarında kazıldığı için alanın bu 
kısmından tarihleyici materyal ele geçmemiş ancak yapının sur dolgusuyla ilişkisi göz önüne 
alındığında onun sur inşasından daha erken olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bu yapı parçasının 
hemen doğusunda, 5,56m. uzunluğunda, güneyi A9 yapısının batı duvarın altında kalan, ku-
zeyinde ise neredeyse kerpiç sur dolgusuna ulaşan bir duvar ele geçirilmiştir. 8,62m. -7,75m. 
seviyelerinde ele geçirilen duvar hemen doğusunda bulunan ve 8,12m. seviyesinde izlenen 
seramikli düzlem ile Geometrik Dönemin erken safhalarına tarihlenmektedir. 

2020 yılında, S/T-XIII ve R-XII/XIII açmalarında tespit edilen Geç Tunç Çağı-Erken 
Demir Çağı geçiş tabakasının teyiti için eski kazılarda H Açması’nda ortaya çıkarılan ve 
M.Ö. 9. yüzyıla tarihlenen kerpiç sura ait andezit taş dolgunun kaldırılmasına karar verilmiş-
tir. H Açması’nın kuzeyinde bulunan P-XII plan karesindeki sur dolgusu kaldırılarak surun 
oturduğu M.Ö. 9. yüzyıl tabakasına ulaşılmıştır. Bu çalışmalar neticesinde, sur dolgusunun 
altında kentin kuruluş evrelerine tarihlenebilecek bir mezar bulunmuştur. Böylece kentin bir 
surla tahkim edilmediği dönemlerde, sur hattının yerleşim dışında kaldığı ve kent çeperinin 
bir gömü alanı olarak kullanıldığı görülmektedir (Resim: 11). Bu kullanımın aşağıda da anla-
tılacağı üzere surun bir yıkıntı olduğu M.Ö. 7. yüzyıl ortasında ve M.Ö. 6. yüzyılda da devam 
ettiği saptanmıştır. 

SAVUNMA SİSTEMLERİ ÇALIŞMALARI

Eski Smyrna’da 1948-51 yıllarında başlayan savunma yapıları araştırmaları aralıklarla 
2014 yılına kadar devam etmiştir. Yerleşim, M.Ö. 9. yüzyılın ortasında inşa edilen kerpiçten 
savunma duvarıyla bölgenin Demir Çağında en erken tahkim edilmiş kenti olarak karşımıza 
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çıkar. Höyüğün çeperine kalınlığı yer yer değişen kerpiçten bir duvar ve bu duvarın ardın-
da kalan höyük doğal eğiminin andezit taşlarla doldurulmasıyla inşa edilen savunma yapısı 
yenilenerekM.Ö. 7. yüzyıla kadar iki evreyle kullanılmıştır. Kerpiç savunma duvarlarının 
kullanımdan kalkmasıyla onların yerini 3. sur olarak da bilinen poligonal taş cepheli savun-
ma duvarı almıştır. M.Ö. 7. yüzyılda inşa edilmeye başlanan yeni duvar doğusunda ve güne-
yinde yer yer ona yakınlaşan ve ondan uzaklaşan bir de glacise sahiptir. Son incelemelerde, 
Smyrna’da saptanmış olan ünlü Arkaik Dönem çeşmesinin de bu glacisin içine yerleştirildiği 
anlaşılmıştır. 3. sur Alyattes’in kente saldırısıyla tahrip olana dek kullanılmıştır. Bu tarihten 
sonra kent uzunca bir süre savunma yapılarından mahrum bir şekilde varlığını sürdürmüş, 
araştırmacılara göre Klasik Dönemde 4. sur olarak adlandırılan daha zayıf bir savunma duva-
rıyla yeniden çevrelenmiştir10. 3. Sur, yapısal özellikleri kadar doğusunda ilişki içinde olduğu 
ve iyi bir biçimde korunan üç adet dörtgen planlı yapının hem 3. surun tarihi hem de hemen 
onun önünde yer alan 4. sur için sağladığı verilerle oldukça önemlidir11. Alanda yürütülen 
çalışmalar, yapıların taban seviyelerinden elde edilen ve M.Ö. 620-590’a tarihlenen seramik 
buluntularla onların Alyattes tahribi sırasında sur yıkıntısı altında kaldığı göstermiştir. M.Ö. 
6. yüzyıl süresince sur üzerinde bir yenileme çalışması gerçekleşmemiş, surun yıkıntısının 
bulunduğu alan M.Ö. 6. yüzyılda mezarlık olarak kullanılmıştır. Burada ele geçirilen bir 
Pithos mezar hem tarihleyici buluntusu hem de sivil yapılar ve 4. sur ile ilişkisi neticesinde 
önem arz etmektedir. Doğu sur önündeki yapı duvarının hemen üzerinde yer alan mezar, 
içinde ele geçirilen Geç Korinth aryballosu ile M.Ö. 6. yüzyılın ortasına tarihlenmektedir 
(Resim: 12). Böylece altında kalan yapılar hem bu mezar hem de taban buluntularıyla örtü-
şecek şekilde Alyattes tahribiyle çağdaş görünmektedir. 4. Sur inşa edilirken söz konusu me-
zarı tahrip etmiş, böylece Klasik Dönem (?) savunma duvarının en azından M.Ö. 6. yüzyılın 
ortasından sonra inşa edildiği de kesinleşmiştir. 

Ören yerinin girişinde, kentin güneybatısından bulunan L/M-XXVI/XXVII plan kare-
lerinde yürütülen sondaj çalışmalarıyla 1951 yılındaki kazılarda belgelenen ve ardından 
gömülen sur duvarı yeniden ortaya çıkarılmıştır (Resim: 13). Sur duvarı, kuzeyde kesitten 
başlayarak kuzeybatı-güneydoğu doğrultuda 3,40m. uzunluğunda izlenebilmekte ancak gü-
neydoğuda Erken Tunç Çağı höyüğüne dayanmaktadır. Sur cephesinin bu noktada sona er-
mesi kentin batı kısmında savunmanın nasıl yapıldığına dair soru işaretlerine sebep olmuştur. 
Belki de kentin batısında, limanın bulunduğu bölge daha korunaklı olmakla beraber, Lydia 
baskısının hissedildiği M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında sur duvarının inşası için diğer alan-
lara yoğunluk verildiği akla yatkın gelmektedir.  

KLASİK DÖNEM ÇALIŞMALARI

Eski Smyrna, Klasik Dönemde kenti kuzey ve güney olmak üzere eşit olmayan iki par-
çaya bölen Athena Caddesi ve ona neredeyse dik açılarla ulaşan küçük sokakların oluşturdu-

10  Kent surları ve Alyattes’in kenti tahribi için bkz. Nicholls 1958/1959: 120-136; Cook 1985; Akurgal 1997: 64-67. 
11  Yapılar hakkında bkz. Akurgal 2006: 379; Akurgal 2012: 134; Tanrıver vd. 2017: 100. 
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ğu düzensiz yapı adalarına sahip bir kent planı sergiler. Kentin doğu kapısından başlayarak 
Athena Tapınağı’nın önünden geçen, ardından batıya doğru doğrusal bir biçimde ilerleyerek 
bugünkü kazı evinin altında gözden kaybolan Athena Caddesi olasılıkla batıda bulunması 
beklenen liman kapısına ulaşmaktadır (Resim: 1). M.Ö. 4. yüzyıl yerleşimi içinde 2,50m. 
-3,50m. arasında bir genişliğe sahip, Athena Tapınağı’nın önünde ise 6,50m. genişliğe ulaşan 
kentin bilinen tek ana caddesi, kentin kuzey kısmını doğu-batı aksında birbirine bağlasa da 
güneyde bulunan yerleşim alanlarını aynı eksende kesecek bir büyük caddeye daha ihtiyaç 
olduğu ortadadır. Athena Caddesine güneyden ulaşan dar sokakların ise bu iki büyük caddeyi 
birbirine bağlaması akla yatkın gelmektedir. Bu varsayımı desteklemek için 2019-2020 yılla-
rında Athena Caddesi’nin güneyinde bulunan dar sokaklar üzerinde çalışmalar gerçekleştiril-
miş, sokakların yapı adalarıyla ilişkisi gözetilerek doğu-batı ekseninde olması beklenen bir 
büyük caddenin daha varlığı aranmıştır. Bu çalışmalarda, CC-XIX/XX/XXI plan karelerinde 
kuzey-güney doğrultuda sıralanmış olan M.Ö. 4. yüzyıl yapılarının batı sınırında yer alan 
dar sokak 2019 yılı çalışmalarıyla temizlenmiş ve sokağın güney ucu kısmen CC-XXIII/
XXIV/XXV plan karelerinde ele geçirilmiştir. Ancak ne kuzeyde ne de güneyde bu sokakla 
birleşen doğu-batı doğrultulu bir caddeye rastlanılmamıştır. Bu kuzey-güney doğrultulu so-
kağa ait izler, daha güneyde, CC-XXVIII plan karesinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkarı-
lan ve “Büyük Yapı” olarak adlandırılan M.Ö. 4. yüzyıl yapısının batı bitişiğinde karşımıza 
çıkmıştır (Resim: 14). Bu noktada büyük yapının planı ve kullanım alanı kent planının ön 
görmek açısından oldukça önemlidir. DD/EE-XVIII/XXIX plankarelerinde bulunan M.Ö. 4. 
yüzyıl yapısının doğu duvarının bir kısmı R. V. Nicholls tarafından 1948-51 yıllarında açtığı 
sondajda görülmüştür12. Yapı, M.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ve Alyattes tara-
fından tahrip edilen 3. surun iç cephesine dayanmaktadır. Doğu-batı aksında ortak bir duvar 
kullanan, kuzey ve güneyinde iki farklı mekan grubundan oluşan yapı yaklaşık 17m.x18m. 
ölçülerindedir. Kuzey mekan gurubu, yan yana sıralanmış ve kuzeylerinde bulunan açıklığa 
büyük kapılarla ulaşan 3 adet mekandan oluşur. Açmanın kuzeybatısında, açıklığı doğu-batı 
aksında boydan boya kat eden ve ağır bir üst yapıyı taşımak üzere planlanmış bir temele 
ulaşılmıştır. Henüz herhangi bir veri ele geçmemesine rağmen bu temelin sütunlu bir üst yapı 
taşıdığı düşünülebilir. Temelin önünde ise yapıyı boydan boya geçerek batıda bulunan M.Ö. 
4. yüzyıl yoluna açılan bir atık su kanalı ortaya çıkarılmıştır. Güney mekan grubu ise açma-
nın doğusunda, M.Ö. 7. yüzyıl surunun iç yüzüne dayanan büyük bir oda ve bu odanın çift 
kanatlı bir kapıyla bağlı olduğu batıdaki ikinci bir mekandan oluşmaktadır. Kuzey ve güney 
mekan grupları arasında doğrudan bir geçiş bulunmamaktadır. Yapı M.Ö. erken 4. yüzyılda 
inşa edilmiş ancak güneydoğuda bulunan büyük oda ikinci evresinde kireç taban ile kaplan-
mıştır. Böylece yapının süreç içerisinde revize edildiği anlaşılmaktadır. Mevcut planı göz 
önüne alındığında, yapının kent genelindeki diğer yapılardan farklı bir amaç için kullanıldığı, 
belki de kamusal bir işlev için inşa edildiğini düşünmek mümkündür. Bu yapıyla beraber 
M.Ö. 4. yüzyıl kent planı için de bir öngörüde bulunulabilir: Yapı işlevinin kamusal olduğu 

12  Nicholls 1958/1959: Fig. 2. 
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düşünüldüğünde, doğu-batı aksında aranan ikinci bir geniş caddenin bu yapının yakınından 
başlaması ihtimal dahilindedir. 

METAL BULUNTU ÇALIŞMALARI

Eski Smyrna metal buluntuları üzerindeki araştırmalar Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeo-
loji Bölümü’nden Doç. Dr. Duygu Akar Tanrıver tarafından yürütülmektedir. Bu çalışmalar-
da hem kentteki 1948-1993 yılları arasında Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal başkanlığında yü-
rütülen kazılarda hem de 2014 yılı sonrası bizim tarafımızdan gerçekleştirilen çalışmalarda 
ele geçirilen buluntular incelenmektedir. Eski kazılara ait bir kısım buluntu yayınlanmış olsa 
da incelenen malzemeler arasında henüz yayınlanmamış çok sayıda buluntunun varlığı gö-
rülmektedir. Bunların arasında en önemli yeri çeşitli silahlar almaktadır. Prof. Dr. E. Akurgal, 
Athena tapınağında ele geçirilen bir grup ok ucunu, Lydia ve İon tipi olarak iki grup halinde 
toplu bir şekilde yayınlamıştır. Akurgal M.Ö. 610-645’e tarihlediği 12 ok ucundan iki kanatlı 
ve mahmuzlu olan 2 tipi Lydialılar’ın, yaprak şekilli ya da üç kanatlı olan soketli 6 tanesini 
ise İonlar’ın kullandığı ok uçları olarak tanımlamaktadır13. Nicholls ve Cook’a göre Athena 
Tapınağı’nın girişinde ele geçirilen ok uçları belki adak eşyalarıdır ya da Alyattes kuşatması 
sırasında savunacakları son nokta olarak buraya sığınan Smyrnalı askerlere ait olabilirler14. 

1948-52 arasındaki kazıları yürütenlerden J. M. Cook evlerdeki Alyattes tahribi ile bağ-
lantılı tabakalarda çok sayıda mızrak ucu ve 125 bronz ok ucu bulunduğunu belirtir15. Yaprak 
şekilli ve İskit tipi triangular formlu ok uçlarından bazıları evlerin kerpiçlerine gömülü ola-
rak bulunmuştur. Athena Tapınağı’nın pylonunda çok sayıda ok ucu, demir mızrak uçları ve 
doğu tipinde bir demir miğfer M.Ö. 6. yy. da bu alana devrilen tapınak bloklarıyla birlikte ele 
geçirilmiştir16. Cook, yerleşimin kuzey sınırındaki sondajlarda ele geçirilen çok sayıdaki ok 
ucunun, Alyattes saldırısı ile bağlantılı olduğunu düşünmektedir. 

1948-52 kazılarında Smyrna surlarını araştırmak üzere çok sayıda sondaj açan R. V. Ni-
cholls, kentin M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren bir surla çevrili olduğunu saptarken, bu surun yapım 
evrelerini, tahrip ve yeniden inşa aşamalarını da ortaya koyabilmiştir. Nicholls, sur sondajla-
rında ele geçirilen bronz ok uçları için yerleşimin diğer noktalarındaki sondajlarda saptanan-
larla birlikte bir tipoloji oluşturmuştur. Bunlarda demir ok uçları az sayıdadır ve belirli bir 
tipoloji saptanamamıştır. Nicholls 129 bronz oku ucundan söz etmektedir ve bunlardan daha 
erkene (M.Ö. 7. yy. a) tarihlediği üç ok ucu dışındaki tüm bronz örnekleri M.Ö. 600’deki 
Alyattes tahribi ile ilişkilendirmektedir. 

13  Akurgal 1997: Lev. N3
14  Cook vd. 1998: 24
15  Cook 1958/1959: Lev. 6d 
16  Cook vd. 1998: 21, 24, 31, 136-137. Kazı envanterine SF 1266 numarası altında miğfer, büyük bir demir kılıç, 

trident, birkaç kılıç parçası ile demir ve bronz ok uçlarından oluşan 77 buluntu kaydedilmiştir. 73 adet oldukları 
anlaşılan ok uçlarından bir kısmı büyüklükleri nedeniyle kargı ucu olarak kabul edilebilir. 



504

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanmış ya da bir kısmı yayınlanmamış Smyrna bronz ok uçları Derya Yalçıklı tara-
fından da çalışılmış ve 3 ana tip (TYP Ib, IIb ve IIc) ve bunlara ait çok sayıda varyasyon sap-
tanmıştır17. Bununla birlikte 2019-2020 yılında kazı deposunda korunan 250 ok ucu üzerinde 
yürütülen çalışmalarda, daha önceden saptanmayan bronz ok ucu tiplerinin yanı sıra zengin 
bir form tipolojisi sunan demir ok ucu koleksiyonunun da varlığı anlaşılmıştır. Bunların ya-
nında mızrak, kama ya da kılıç gibi saldırı silahlarına ait bazı veriler de saptanmıştır. 

 Buluntu tiplerine göre gruplanan buluntular arasında çeşitli dinsel objeler/adaklar, figü-
rinler ya da kabartmalı levhalar, çeşitli metal kaplara ya da mobilya aksamına ait parçalar, 
araç ve gereçler ile çeşitli dönemlere ait bronz ya da demir halkalar ya da çiviler, çeşitli 
kurşun levha parçaları ve seramik kapların ve pithosların restorasyonunda kullanılan çok 
sayıda kurşun kenetlerin sınıflaması yapılmıştır. Bayraklı metal buluntuları içinde silahlardan 
sonra en büyük grubu süs eşyaları ve elbise aksesuarları oluşturmaktadır. Bu grup içinde Geç 
Geometrik Döneme tarihlenen bir kemer parçası, yayı yanyana dizilmiş kürelerden oluşan 
fibulalar (Caner TYP III), kabarık bir yaya sahip fibulalar (Caner Typ IVf), yay kısmında 
tek bir büyük küre bulunan fibulalar (Caner Typ Vb ve Blinkerberg Typ IV 10) ve Phryg tipi 
fibulalar (Caner TYP JII, 2) dikkati çekmektedir18. 

1969 yılında birbirine yakın iki noktada, Athena Tapınağının doğu rampası üzerinde ele 
geçen, kalıptan çıktıktan sonra henüz birbirinden ayrılmamış ve rötuşlanmamış bronz saç 
iğneleri (Resim: 15), kentteki bronz üretimini göstermektedir. Belki de bir zanaatkar henüz 
ham haldeki eserini tanrıçaya sunmuş olabilir. 

Son yılın önemli buluntularından biri de Athena tapınağının batısındaki ST/13 açmasında 
Erken Demir Çağa tarihlenen steril bir tabakada ele geçen çift yüzlü demir baltadır (Resim: 
15). Demirin en erken kullanımı açısından önemli bir buluntu olan ve nispeten iyi durumda 
korunmuş olan baltanın yoğun korozyona rağmen formu anlaşılabilmektedir. 18cm.x8cm.
x5cm. ölçülerinde olan balta yuvarlak bir şaft deliğine sahiptir ve iki tarafında dikdörtgen 
şekilli iki geniş bıçak yer almaktadır. 

Eski Smyrna’da Batı Açması’nda ele geçirilen gümüş hazine değerli metal işçiliğinin 
Tunç Çağına kadar erkene gittiğini işaret ederken, son yıllarda Demir Çağ tabakalarında 
yürütülen çalışmalar kentteki demir üretiminin de önemli bir yer tuttuğunu ortaya koymak-
tadır. Hem Erken Demir Çağ tabakaları hem de M.Ö. 4. yüzyıl tabakaları demir üretiminin 
varlığını kanıtlayan zengin bir cüruf buluntuları vermiştir. 2020 yılında, Eski Smyrna demir 
buluntularının üretim teknikleri ve kentteki demir üretimine yönelik olarak Duygu Akar Tan-
rıver, Marek Verčík ve Ümit Güder tarafından ortak bir arkeometri çalışması başlamıştır. 

17  Yalçıklı 2006; Yalçıklı 2016. 
18  Bkz Caner 1983. 
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OSTEOARKEOLOJİ ÇALIŞMALARI

Eski Smyrna kazılarında ele geçirilen kemik ve diğer hayvan kalıntıları 2017 yılından 
itibaren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merke-
zi’nden Prof. Dr. Vedat Onar tarafından incelenmektedir. 2019 yılı arkeozoolojik çalışmaları, 
CC-24, DD-28, G-23/24, H Açması, Homeros 1, O-15, P-R-15, P-R-15/2, P-R-15/3, R-15, 
RI yapısı, ST-13, Doğu Sur 2 No.lu yapı, Doğu Sur 3 No.lu yapı, Doğu Sur 4 No.lu yapı ve 
kerpiç sur FF/26 Sondaj açmalarından gelen malzemeler üzerinde yürütülmüş olup toplam 
11180 adet (NISP=11180) zooarkeolojik malzemenin incelenmesi yapılmıştır. 2020 yılı ar-
keozoolojik çalışmasında, 3666 adet (NISP=3666) zooarkeolojik malzemenin incelenmesi 
yapılmıştır. Arkeozoolojik buluntular, bulundukları tabakalara ve dönemlere göre türlere, 
cins ve yaş gruplarına ve kasaplık izi gösterip göstermediklerine göre sınıflanmış ve önemli 
sonuçlara varılmıştır. Bu sonuçların kısa zamanda bütüncül bir inceleme raporu olarak yayın-
lanması planlanmaktadır. Dikkat çeken bulgular arasında hem Tunç Çağ hem de M.Ö. 7. yüz-
yıl tabakalarında tekil buluntu olarak ele geçirilen ve kasap izi taşıyan köpek kemiklerinin 
saptanmış olması önemli görülmektedir. Bu verinin Sardeis’te ve Ephesos’da daha önceki 
yıllarda saptanmış olan ve bu kentlerin Karia ile bağlantısı ile açıklanmaya çalışılan bu alı-
şılmadık yemek ritüelinin Anadolu kökenlerinin ve tarihsel sürecinin daha iyi anlaşılmasına 
yardım edeceği düşünülmektedir. 

RESTORASYON VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

Athena Caddesi’nin kuzeyi ve güneyinde yer alan Arkaik Dönem ve Klasik Dönem ya-
pılarının bir kısmı 1948-51 yılları, bir kısmı ise 1970li yılların ardından ortaya çıkarılmış 
halde korunmaktadır. Bu yapılara ait duvarlar 1980li yıllarda çimento ile güçlendirilmiş an-
cak zaman içinde tahrip olmuşlardır. Bu sebeple, Athena Caddesinin her iki yanında yer alan 
mimari örneklerde yapı malzemesi olan andezit taş ile uyumlu olacak şekilde renklendirilmiş 
kireç harç kullanılarak yeniden güçlendirme çalışması yapılmaya başlanmıştır. 

Eski Smyrna’nın ören yeri olarak ziyarete açılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Bakan-
lığımızın onayı ile İzmir Müze Müdürlüğü tarafından İzmir Kalkınma Ajansına sunulan ve ihale 
edilen Çevre Düzeni Projesi bitirilmiş ve İzmir 1. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulunun 14.09.2020 tarih ve 1122 ve 29.09.2020 tarih ve 11322 sayılı kararları ile onanmıştır. 

KAYNAKÇA

Akurgal 1997 Akurgal, E. Eski İzmir I. Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, 3. Basım, Ankara. 

Akurgal 2000 Akurgal, E. Ege Batı Uygarlığının Doğduğu Yer, İzmir. 

Akurgal 2006 Akurgal, M. “Alt-Smyrna”, Stadtgrabungen und Stadtforschung im Westli-
chen Kleinasien (Byzas 3), (ed. W. Radt), İstanbul, 373-382. 

Akurgal 2012 Akurgal, M. “Bayraklı Höyüğü 2009-2010 Yılı Smyrna Kazı Çalışmaları”, 
33. Kazı Sonuçları Toplantısı 3, Ankara, 127-146. 



506

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Caner 1983 Caner, E. Fibeln in Anatolien (Prähistorische Bronzefunde. Abteilung XIV), 
C. H. Beck. 

Cook 1958/1959 Cook, J. M. “Old Smyrna, 1948-1951”, The Annual of the British School 
at Athens 53/54, 1-34. 

Cook 1985 Cook, J. M. “On the Date of Alyattes’s Sack of Smyrna”, The Annual of the 
British School at Athens 80, 25-28. 

Cook vd. 1998 Cook, J. M., Nicholls, R. V., Pyle, D. M. Old Smyrna Excavation: The 
Temples of Athena (BSA Supp. 30). 

Erdem -Tanrıver 2016

Erdem, A. Ü., Tanrıver, C. “2015 Yılı Bayraklı Höyük Kazıları: TunçÇağ Çalışmalarına 
Dair Ön Rapor”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi XXI, 1-9. 

Erdem 2017 Erdem, A. Ü. “İzmir Bayraklı Höyüğü 2015 Yılı Tunç Çağ Çalışmaları”, 38. 
Kazı Sonuçları Toplantısı 2, Ankara: 417-426. 

Erdem- Gürgen Erdem- Ongar 2019

Erdem, A. Ü., Gürgen, K., Ongar, B. “Bayraklı Höyüğü Erken Tunç Çağ Tabakalrına Dair 
İlk Bulgular”, Smyrna/İzmir Kazı ve Araştırmaları III (Ed. H. Göncü- A. Ersoy- D. S. Akar 
Tanrıver), İstanbul: 39-48. 

Erdem 2021 Erdem, A. Ü. “İzmir Bayraklı Höyük’te Bulunan Gümüş Takılara Dair İlk 
Gözlemler”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Dergisi XXVI, 83-90. 

Erdem -Tanrıver (baskıda)

Erdem, A. Ü., Tanrıver, C. “Early Bronze Age Silver Treasure from Bayraklı Höyük in 
Western Turkey”, Anatolica. 

Nicholls 1958/1959Nicholls, R. V. “Old Smyrna: The Iron Age Fortifications and Associ-
ated Remains on the City Perimeter”, The Annual of the British School at Athens 53, 35-137. 

Tanrıver vd. 2017 Tanrıver, C. Akat-Özenir, S., Akar-Tanrıver, D. S., Erdem, A. Ü., Erdo-
ğan, A. “Eski Smyrna (Bayraklı Ören Yeri- Tepekule) Kazısı 2014-2015”, 38. Kazı Sonuçları 
Toplantısı 3, Ankara, 95-114. 

Tanrıver - Erdem 2020

Tanrıver, D., Erdem A. Ü. “Eski Smyrna- Bayraklı Höyüğü”, İzmir Araştırmaları Dergisi 
12: 97-109. 

Yalçıklı 2006 Yalçıklı, D. Eisenzeitliche Pfeilspitzen aus Anatolien, (Universitätsforsc-
hungen zur Prähistorischen Archäologie Band 128), Bonn. 

Yalçıklı 2016 Yalçıklı, D. Anadolu’da Demir Çağ Metal Silahları, Saarbrücken. 



507

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Resim 1: Eski Smyrna kent planı. 

Resim 2: Batı Açması. 
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Resim 3: Batı Açması buluntuları. 

Resim 4: Batı Açması’ndan gümüş buluntular. 
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Resim 5: R-XV Açması. 

Resim 6: Erken Demir Çağı tabakalarından buluntular. 

Resim 7: S/T-XIII Açması. 
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Resim 8: S/T-XIII Açması’ndan fırın tabanı. 

Resim 9: R-XII/XIII Açması. 
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Resim 10: A9 Yapısından ele geçirilen bir buluntu. 

Resim 11: Kerpiç sura ait taş dolgunun altında ele geçirilen mezar. 

Resim 12: Doğu sur önünde ele geçirilen pithos mezar. 
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Resim 13: Batı Sur. 

Resim14: Büyük Yapı. 

Resim 15: Solda çift yüzlü balta, sağda yarı işlenmiş bronz saç iğneleri. 
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ÇATALHÖYÜK 2019
Çiler ÇİLİNGİROĞLU*

Arkadiusz MARCİNİAK

Canan KARATAŞ YÜKSEL

Ömer Faruk TÜRKAN

2019 yılı Çatalhöyük kazı çalışmaları Konya Müzesi başkanlığında ve Ege Üniversite-
sinin bilimsel danışmanlığında sekiz hafta sürdü. Kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı, KOÇTAŞ A.Ş. ve Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın maddi katkılarıyla yürütüldü. 
Bu kurumlara bilime ve kültüre katkılarından dolayı en içten teşekkürlerimizi sunmak isteriz. 

Kazılar, Doğu Höyük üzerindeki Doğu Alanı’nda gerçekleşti. Sezon boyunca zooarkeolo-
ji, arkeobotani, insan kalıntıları, konservasyon, yontmataş, buluntu ve çanak çömlek labora-
tuvarları çalışmaları yürütüldü1. Zooarkeoloji laboratuvarında karşılaştırma koleksiyonunun 
ve protokollerinin düzenlenmesi, malzemenin taksonomik kaydı; botanik laboratuvarında 
yüzdürme makinalarının kurulup hafif ve ağır tortuların ayıklanması; kil laboratuvarında 
2018 ve 2019 yılı çanak çömleklerinin çalışılması ve belgelenmesi; buluntu laboratuvarında 
ise günlük olarak tüm buluntuların veritabanına girişleri ve envanterlik ve etüdlük eserlerin 
kaydı gerçekleşti2. Ayrıca kazı verileri günlük olarak sunucuya yüklendi, CBS verileri oluş-
turuldu ve arazide gerçek zamanlı veri girişi yapıldı. Bu sezon tüm İHA çekimlerini Konya 
Arkeoloji Müzesi’nden Emre Sözel gerçekleştirdi. 

Kazı çalışmalarının dışında, kuzey ve güney koruganların altındaki Neolitik mimarinin 
konservasyonu gerçekleştirildi, bozulmuş olan ve ziyaretçiler veya arkeolojik kalıntılar için 
tehlike oluşturan tüm gezi yolları yeniden düzenlendi ve tüm model evler ve model evlerin 
içindeki unsurlar onarıldı. Kuzey koruganda, 5, 52, 55, 64, 82, 113, 119, 132 ve 139 No.lu 
Neolitik yapıların duvarları onarıldı ve tabanlarındaki çatlaklar giderildi. Güney Koruganda-

* Çiler ÇİLİNGİROĞLU, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi, 35100, 
Bornova–İzmir/TÜRKİYE. 

 Arkadiusz MARCİNİAK, Arkeoloji Enstitüsü, Adam Mickiewicz Üniversitesi, Arkeoloji Enstitüsü 61-614 Poz-
nań/POLONYA. 

 Canan KARATAŞ YÜKSEL, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü 
31060 Hatay/TÜRKİYE. 

 Ömer Faruk TÜRKAN, Konya Müzesi Müdürü, Konya Müzesi 42200 Meram-Konya/TÜRKİYE. 
1 Daha detaylı kazı ve laboratuvar sonuçlarının yer aldığı 2018 ve 2019 Araştırma Raporları için bkz. http://ca-

talhoyuk. ege.edu.tr Metin içinde F. = Feature/Unsur; U. = Unit/Kazı Birimi, B. = Bina/Building, Sp. = Space/
Mekan olarak kısaltılmıştır. 

2  Zooarkeoloji laboratuvarı, Canan Çakırlar; kil ve çanak çömlek laboratuvarı Canan Karataş Yüksel; arkeobotani 
laboratuvarı Burhan Ulaş; konservasyon laboratuvarı Ashley Lingle; buluntu laboratuvarı Karolina Joka ve 
Nuriye Gökçe; insan kalıntıları laboratuvarı Marco Milella ve Melis Koruyucu tarafından yönetildi. Tüm ekip 
üyelerine değerli katkılarından dolayı teşekkür borçluyuz. 
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ki 4, 17, 89, 97 ve 130 No.lu Neolitik yapıların duvarlarındaki çatlaklar, akmalar ve bozul-
malar konservasyon ekibinin aralıksız süren uğraşları sayesinde onarıldı. 

1. DOĞU ALANI KAZI ÇALIŞMALARI

1. 1 Giriş

Doğu Alanı olarak adlandırdığımız açma, 2018 sezonunda 10m.x50m. boyutlarında 
ve batı-doğu yönlü olarak açılmıştır. Söz konusu kazı alanı, Çatalhöyük’ün Doğu Höyüğü 
üzerinde, höyüğün doğu kesiminde yer alan höyük konilerinden birini oluşturmaktadır. Alan, 
batıdan görüldüğü gibi, her biri 10m.x10m. olan beş açmaya bölünmüştür. 

2019 kazılarında Doğu Alanının batısında bulunan ve 10m.x30m.lik bir alanı kaplayan üç 
açmada çalışılmaya karar verildi (Resim: 1). 

Doğu Alanı’ndaki kazılar ilk olarak 2018 sezonunda başlamış olup buradaki kazının bir-
biriyle bağlantılı birkaç hedefi bulunmaktadır:

1) Çatalhöyük yerleşiminin doğu konisindeki yerleşim karakterini tanımak, 

2) Konut yapılarının karakterini, özel amaçlı binaları, gömü geleneklerini ve bunların 
zaman içindeki değişimini anlamak, 

3) Yerleşim düzenini kuzey, güney, TP-TPC alanlarındaki eski kazı alanlarıyla detaylı 
karşılaştırmak, 

4) Yerleşimin bu bölgesinin terk ediliş sürecini ve M.Ö. 7. binyılın ikinci yarısındaki ge-
nel demografik süreçleri höyüğün diğer alanlarıyla karşılaştırmalı olarak incelemek. 

1. 2 Doğu Alanı Neolitik Yerleşimi

1. 2. 1 Bina 175

2019 kazı sezonunda Bina 175 tümüyle açığa çıkarılmıştır. Bina 175, doğu alanın mer-
kez kuzey kısmında konumlanmış durumdadır ve üç odadan oluşmaktadır: Kuzeyde Mekan 
680, batıda Mekan 681 ve doğuda Mekan 682 (Resim: 2). Binanın üç duvarı açmanın içinde 
bulunmaktadır. Bu duvarlar: doğu – F. 10046, batı – F. 10047, güney – F. 10074 duvarlarıdır. 
Kuzey duvarı ise açma sınırının dışında kalmaktadır. Bina, doğu-batı ve kuzey-güney yönlü 
iki bölme duvarına sahiptir: Birincisi F. 10073: Mekan 680’i kuzeyde yer alan Mekan 681 
ve 682’den ayıran doğu-batı duvarı ve F. 10075: Mekan 681 ile 682’i birbirinden ayıran 
kuzey-güney duvarı. 

Bina oldukça iyi korunmuş durumdadır. Korunan en yüksek duvar 1.25m. yüksekliğindedir. 
Binanın orta kısmındaki duvarın yüksekliği, binanın en üst kısmını tahrip eden Neolitik 
Dönem sonrası kalıntılar nedeniyle daha alçak bir seviyede korunabilmiştir. Kuzeydeki oda 
(Mekan 680) doğu-batı yönlüdür ve binanın güneydeki diğer iki odasına dik konumdadır. 
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Yaklaşık 4m. uzunluğundadır. Bu odanın ve büyük olasılıkla Bina 175’in kuzey duvarı, açma 
sınırları dışında bulunduğu için Mekan 680’in tam genişliği tespit edilememiştir. Bu kuzey 
odaya açılan herhangi bir giriş ya da kapı aralığı henüz saptanmamıştır. Binanın güney kıs-
mında yer alan ve 681 ve 682 No.lu mekanlar olarak adlandırılan iki oda aynı forma sahiptir. 
Odaların her biri 1.8m. genişliğinde ve yaklaşık 5m. uzunluğundadır. Bölme duvarının (F. 
10075), binanın güney duvarına (F. 10074) olan bağlantısı sayesinde her iki odanın aynı 
anda, binanın inşası sırasında yapıldığı anlaşılmaktadır. 

2019 sezonundaki çalışmalarda Bina 175’in üç odasının da en geç evreleri ortaya çıka-
rılmıştır. Kemirgenlerin tabana açtığı oyuklar en geç taban seviyesinin altında en az iki tane 
daha taban bulunduğunu göstermiştir. Batıdaki odanın (Sp. 681) tabanı koyu kahve ve kalın 
bir yapıdadır. Taban üzerinde, oval formlarda belli belirsiz bir yanmış yüzey tespit edilmiştir. 
Bu yanmış yüzey, bina terk edildikten sonra gerçekleşen, bir tür geçici kullanımın göstergesi 
olabilir. Bina 175’in batı odasının (Sp. 681) tabanı, doğu odasının (Sp. 682) onunla çağdaş 
tabanından daha alçak bir seviyededir. 

Binanın doğu odasında (Sp. 682), fırın, platform gibi kalıcı olarak tasarlanmış herhan-
gi bir bulguya rastlanmamıştır. Taban dolgusunun niteliği Sp. 681 ile aynı görünmektedir. 
Doğu odanın kuzey duvarına doğru son derece ilgi çekici düzenlemeler yapılmıştır. Kuzey 
bölme duvarının doğu kısmına küçük bir niş açılmıştır. Yarım daire formundaki niş 30cm. 
yüksekliğinde ve 48cm. genişliğindedir. Taban yüzeyi, odanın kuzey duvarına (F. 10073) 
paralel olarak, uzunlamasına bir çöküntü (U. 40164) oluşturmuştur. Burada üç koyun boy-
nuzundan yapılmış bir yerleştirme (enstalasyon) bulunmuştur. Çöküntü içindeki belirsiz ni-
telikteki küçük duvarlara iki boynuz eklenmiş ve bunlar birbirine karşılıklı olarak simetrik 
olarak yerleştirilmiş gibi görünmektedir (Resim: 3). Çöküntünün orta kısmında izi görülen 
üçüncü boynuz büyük olasılıkla odanın kuzey duvarına yerleştirilmişti. Kazı sezonu sonunda 
bu boynuzlar yerinde korunarak, konservasyon işleminden geçti. Odanın batı duvarına doğru 
olan kısmında, tabana büyük bir kap yerleştirilmiştir. Kabın ağız kenarının tümü korunmuş 
durumdadır ve çapı 0.40m.x0.34m.dir. Kap, diğer Geç Neolitik Dönem kaplarına oranla çapı 
itibariyle daha büyüktür. Bu kabın, odanın kullanımı sırasında yerleştirip yerleştirilmediği 
anlaşılamamıştır ve bu nedenle en geç inşa evresiyle mi yoksa daha erken evrelerle mi bağ-
lantılı olduğu şimdilik belirsizdir. 

Bina 175’in kuzey odası olan Sp. 680’in yalnızca küçük bir kısmı açmanın içinde yer 
almaktadır. Bu nedenle mekânın sadece güney kısmı açığa çıkartılmıştır. Küçük boyutuna 
rağmen, binanın üç odası arasında en detaylandırılmış olanıdır. Odanın güneydoğu köşesine 
masif üstyapıya sahip kubbeli bir fırın (F. 10106) yerleştirilmiştir. Unsur henüz kazılmadığı 
için yapının ayrıntıları bilinmemektedir. Fırının orta ve batı kısımları tahrip edilmiş gibi gö-
zükmektedir. Odanın batı duvarındaki fırının tam karşısında kil ve boynuzdan yapılmış bir 
yerleştirme bulunmaktadır. Bunun doğrudan kuzeyinde henüz tanımlanmamış bir platformun 
kenarı bulunmaktadır. 
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Bina 175’te toplam üç tane küçük kapı açıklığı keşfedilmiştir. Bu deliklerden biri güney 
duvarın (F. 10074) batı kısmına yerleştirilmiştir. Bu, binanın batı odasından itibaren (Sp. 
681) henüz tanımlanmamış bir dış alana veya daha güneyde henüz kazılmamış atık alanı-
nın altına yerleştirilebilir başka bir odaya işaret eder. Yarım daire formundaki delik 0.28m. 
yüksekliğinde ve 0.42m. genişliğindedir. Bir başka delik (F. 10109), binanın batı odasından 
(Sp. 681) kuzey odasına (Sp. 680) gider. Bölme duvarı olan F. 10073’ün batı köşesinde bu-
lunmaktadır. Dikdörtgen formdaki açıklık, 0.55m. yüksekliğinde ve 0.45m. genişliğindedir. 
Bölme duvarı olan F. 10075’in güney kısmında bulunan üçüncü açıklık ise binanın batı odası 
ve doğu odasını birbirine bağlar. Bu unsur da dikdörtgen formda olup 0.45m. yüksekliğinde 
ve 0.60m. genişliğindedir. Duvarın en üst kısmı, B. 175’in terk edilmesini takiben çeşitli faa-
liyetlerle kesildiği için özgün yüksekliğinin daha fazla olduğunu varsayabiliriz. 

Bina 175’in batı odasında (Sp. 681) toplam dört dolgu tabakası açığa çıkarılmıştır, bunlar 
yukarıdan aşağıya doğru U. 40076, U. 40092, U. 40111 ve U. 40129’dur. Dolgular kahveren-
gi kilimsi kumdan ve oldukça homojendir. Dolgunun dibine doğru ve tabana yakın kısımlar-
da daha fazla yapı ile ilgili malzeme parçaları bulunmuştur. Şaşırtıcı bir şekilde, ilk dolgular 
az arkeolojik malzemeye sahiptir. En alttaki her iki dolgu da (U. 40111 ve U. 40129), Bina 
175’in batı duvarı ve kuzey-güney bölme duvarı (F. 10075) arasında bulunması nedeniyle, 
stratigrafik açıdan güvenilirdir. Daha sonraki aktiviteler göz önüne alındığında, en üstteki 
iki dolgu olan U. 40076 ve U. 40092’in doğu uzantıları tam olarak tanımlanamamış olabi-
lir. Dolayısıyla, bu dolgulardan gelen malzeme güvenilir bir analiz yapacak kadar homojen 
olmayabilir. Bina 175’in komşu doğu odasında (Sp. 682) toplam iki kazı birimi (U. 40137 
ve U. 40164) tanımlanmıştır. Homojen yapısı nedeniyle, binanın kuzey odasındaki (Sp. 680) 
yalnızca bir dolgu tabakası (U. 40093) tanımlanmış ve kazılmıştır. 

Bina 175 terk edildikten sonraki stratigrafik süreci karmaşıktır. Önceki binanın büyük 
bölümü, özellikle orta, kuzey ve doğu kısımları, “U” biçimli büyük bir kesinti tarafından 
güney-kuzey yönünde tahrip olmuştur. Bu, binanın önemli bir bölümünü, özellikle binanın 
güney duvarı (F. 10074), Sp. 681 ve Sp. 682 arasındaki bölme duvarı ve binanın kuzey odası-
nı (Sp. 680) tahrip etmiştir. Bu büyük tahribat, bina terk edildikten hemen sonra orada biriken 
Bina 175’in dolgusunun önemli bir kısmını ortadan kaldırmıştır. Kesinti, özellikle açmanın 
kuzey bölümünde net bir biçimde görülmektedir. Binanın terk edilmesinde ve daha sonraki 
aşamalarda toplamda üç katman (40062, 40075 ve 40099 numaralı birimler) oluşmuştur. Bu 
dolgular içinde herhangi bir kalıcı yerleşime ait kalıntılar ortaya çıkmamıştır, ancak alanın 
geçici olarak kullanıldığı düşünülebilir. Söz konusu dolgular B. 175’in terk edilmesinden 
kısa bir süre sonra belirsiz bir süre içinde birikmiştir. 

Bina 175’in doğu (F. 10046) ve batı (F. 10047) duvarları arasındaki tüm alanın üzerini 
kaplayan, özellikle atık alanı benzeri küllü kazı birimi 40062’dir. Ev yıkıntısının uzun ve sü-
rekli birikimini gösteren küllü ve kömürlü hatlardan oluşmaktadır. Bu dolgu, Bina 175’in daha 
güneydoğusunda bulunan ve henüz tanımlanmayan başka bir evin sakinlerinin günlük aktivite-
leri sonucunda birikmiş olmalıdır. Tabaka, hayvan kemiği ve pişmiş toprak kaplar dâhil olmak 
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üzere çok sayıda arkeolojik materyal içermektedir. Bu dolguda henüz belirlenemeyen konut 
yapılarına tarihlenen bir miktar Erken Kalkolitik kap parçası bulunmuştur. Kazı birimi 40999, 
binanın zayıf olan en alt kısmında kesinti olduğundan sadece merkez ve doğu kısmında birik-
miştir. Doğrudan batıya, B. 175’in batı odasının (Sp. 681) dolguları olduğuna inanılan tabakalar 
40076 ve 40092’dır. Bu nedenle, bu tabakanın bileşimi karışıktır, hem oda dolgusu hem de 
terk edilme sonrası dolgulardan oluşmaktadır. Bu birimin en üst kısmı kazı birimi 40062’nin 
devamı olan atık yığınından gelen daha küllü bir dolgudan oluşurken altı kumlu bir yapıdadır. 

1. 2. 2 Mekan 669 ve 676

Mekân 669, B. 175’in batı duvarıyla B. 172 ve B. 173’ün doğu duvarları arasına yerleşti-
rilen bir dizi farklı yapıda birikimden oluşur. Mekân 669, üst üste binmiş dört dolgudan oluş-
maktadır. Bu dolguların karakterlerini belirlemek kolay olmasa da, burası iki bina arasında 
geçici olarak kullanım gören açık bir alan gibi görünmektedir. Alanın kuzey ve orta kısmı 
daha çok dolgu gibi görünürken, güney kısmı atık alanı gibidir. Büyük olasılıkla Mekân 
683’teki U. 40175 açmanın güney kısmındaki büyük atık alanının bir devamıdır. 

Mekân 669’un en üst seviyesi, kuzey tarafta kırık kerpiç tuğlalar ve diğer inşa malzeme-
leriyle karışmış bir dizi kahverengimsi malzeme ile güneye doğru daha siyahımsı atık alanı 
dolgularına benzer malzemeden oluşmaktadır. Yerleşim alanının hemen üzerinde yer alan 
676 numaralı mekânın kuzeydoğu köşesindeki dolgular arkeolojik materyal açısından çok 
zengindir. Koyun ve keçi boynuzlarının yanı sıra sığır kürek kemiği de dahil olmak üzere bir 
dizi birbirini tamamlayan hayvan kemiği kalıntıları içermektedir. Farklı yontmataş aletlerle 
birlikte bu buluntu grubunun toplu haldeki varlığı, binanın terk etme sonrasında buraya ka-
sıtlı olarak yerleştirmelerin yapıldığını gösterebilir. 

Benzer şekilde yoğun arkeolojik malzeme Mekân 669’un ikinci seviyesinde (U. 40112), 
özellikle kuzeydoğu köşesinde bulunmuştur. Yoğun malzeme grubunu çoğunlukla hayvan 
kemikleri ve boynuzlar oluşturmaktadır. Bu faaliyet alanı, dolgu/atık alanı içine yerleştiril-
miş gibi görünmektedir ve bu açık alanın kalıcı olarak kullanılmadığının göstergesi olabilir. 
Bu malzemeler doğrudan U. 40056’daki benzer dolguların altına yerleştirilmiştir. 

Mekân 669’daki üçüncü birim (U. 40143), önemli ölçüde tahrip edilmiş olsa da, marllı mad-
deden oluşan yerleşim tabakası oldukça farklıdır. Bu, tahrip olmuş bir tabakanın kalıntıları gibi 
görünmektedir. Ölçüleri 1.50m.x2.00m.dir. U. 40143’ün güneye doğru devamı, U. 40144 ola-
rak kaydedilmiştir. Yaklaşık 2.00m.x3.00m. yüzeye sahip bu alan karakteri bakımından kuzeye 
göre daha az belirgindir. Bununla birlikte, bu tabakada büyük bir hayvan kemiği topluluğu (U. 
40128) yer almaktadır. Çok sayıda küçükbaş hayvana ait kemiklerin yanı sıra az sayıda sığır 
boynuzu, çene ve diğer uzun kemikler, ayrıca işlenmiş kemikler, işlenmiş taşlar, figürin (Resim: 
4), baskı kalıbı (Resim: 5) ve çanak çömlekler (Resim: 6) buluntu topluluğunu oluşturmaktadır. 
Bu buluntular bir tür şölen veya mekânın terk edilişi sonrası düzenlenen ritüellerle ilişkili ola-
rak büyük olasılıkla kasıtlı olarak yerleştirilmiştir. Diğer yandan, U. 40144 oda dolgusu olabilir. 
Oldukça heterojendir ve az sayıda arkeolojik malzeme içerir. 
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Mekân 676, Mekân 669’un hemen altında yer alır. Bir dizi yerleşik yapıyla birlikte beyaz 
bir yüzeyden oluşmaktadır. B. 175’in batısına inşa edilen bu yapıların, B. 175’ten daha geç 
bir tarihte yapıldığı açıkça görülmektedir. Kuzeyden itibaren yapılar, bu açık alanın dolgu 
katmanına yerleştirilen beyaz yapı olan Mekân 678’in (F. 10048) güney duvarına karşı inşa 
edilmiştir. Bu nedenle, Mekân 669, kazı alanındaki en Geç Neolitik yerleşim faaliyetine işa-
ret etmektedir. Stratigrafiye dayanarak, alan Mekân 678 ve Bina 175’den daha sonraya ta-
rihlenir. Benzer stratigrafik ilişkiler göz önüne alındığında, bu alanın güneydoğuda yer alan 
B. 177 ile çağdaş olması muhtemeldir. Her durumda, Mekân 669, Çatalhöyük’te Neolitik 
yerleşimin sonuna doğru, belirsiz ve kalıcı olmayan bir yerleşimin bulunduğunu gösterir. 

Bu yerleşim alanı marldan yapılmış yüzeyden ve belirsiz karakterli dolgulardan oluşmak-
tadır. Sonraki tabakalar tarafından önemli ölçüde aşındığı ve yok edildiği için korunma du-
rumu kötüdür. En belirgin olanı yerleşim alanının kuzey kısmıdır. Muhtemelen alanın bu bö-
lümünü doldurmak için kullanılan bir dizi kerpiç tuğla tabana yerleştirildi. İlk evre F. 10099 
tabanı (3.10m.x2.57m.) idi. Beyaz renktedir ve doğrudan atık alanına bağlanır. Alanı muh-
temelen batı ve doğu bölümlerine ayıran bu tabanda belirsiz olmakla birlikte kuzey-güney 
bölme duvarlarının parçaları ortaya çıkarılmıştır. Duvar, 1.10m.x0.97m.x0.20m. boyutlarıyla 
şekil bakımından düzensiz küçük bir yapıdır. Küçük grimsi kerpiçten yapılmıştır. Mekân 
676’nın ikinci tabanı F. 10096 bölme duvarının yapımından sonraya tarihlenir. 2.5m.x1.87m. 
ölçülerindedir, marl ve kilden yapılmıştır. Çoğunlukla kuzeyde beyaz, güneye doğru daha 
sarı renktedir. Güneyden gelen oldukça farklı yapılı yüzey, orta ve kuzey kısımlarında daha 
az belirgindir. Batı ve güney yönü daha az belirgindir ve sınırı kısmen gelişigüzeldir. Ayrıca 
kötü korunmuş bölme duvarı F. 40180’in parçaları da yer almaktadır. 

Bu kalıntılarla ile ilgili en belirgin özellik, kuzey kısmında yer alan 1.30m.x0.70m. bo-
yutlarındaki oval fırındır (F. 10095). Fırın, küçük bir parçaya (yaklaşık 0.1m. derinlikte) 
yerleştirilmiş, üst yapı tarafından kaplanmış çok farklı bir tabana (U.40169) sahipti. Taban 
çok yanık ve dolguda yangına ilişkin izler vardır. Fırın için yer yapmak üzere Mekân 678’in 
güney duvarının F. 10048’in bir parçası kasıtlı olarak kesilmiştir. Bu durum, söz konusu ya-
pılar arasındaki stratigrafik ilişkiyi açıkça göstermektedir. Fırın doğrudan yerleşim alanının 
sonraki F. 10096 tabanına yerleştirilmiştir. 

Yerleşim alanındaki diğer bir ilginç özellik, büyük olasılıkla hafif çatı ile hafif yapının 
varlığını gösteren ahşap direk delikleridir. Bu delikler, konut yapısının geçici niteliğinin gös-
tergesi olabilir. En belirgin olanı, alanın kuzey doğu köşesindeki F. 10077 numaralı çukurdur. 
Çapı yaklaşık 0.30 m., derinliği 0.20m.dir ve dikkatlice sıvanmıştır. Bir başka direk deliği 
olan F. 10048, Mekân 678’in güney duvarına, doğrudan fırının güneyine yapılmıştır. Yine 
başka bir direk deliği olan F. 10097, güneyde, B. 175’in F. 10047 batı duvarına karşı konum-
landırılmıştır. Bu direk deliği 0.14m. çapında ve 0.25m. derinliğindedir. 

1. 2. 3 Mekân 683

Bu alan, 2. ve 3. Açma’nın güney kesiminde yer alan büyük bir atık dolgusudur. 2019 
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sezonunda kısmen kazılmıştır ve bu nedenle tam derinliği bilinmemektedir. Neolitik sonrası 
mezarlarının kesitlerinde en az 0.30m. derinliğinde olduğu görülmüştür. Atık alanı gelişi-
güzel olarak iki kısma ayrılmıştır: Batı’da F. 10175 ve Doğu’da F. 10151. Atık alanının bir 
kısmı, terk edilen B. 175’yi tahrip eden ve tam biçimi belirsiz olan bir çukurun içinde birik-
miştir. Benzer bir durum B. 175’in batısındaki bir açık alanda (Mekân 669 ve 676) özellikle 
F. 10112 dolgusunun kuzey kesiminde de gerçekleşmiştir. 

Atık alanı çok ince ve homojendir, kül ve yanmış ahşaptan oluşan bir dizi ince çizgisel 
hattan oluşmaktadır. Buluntu yönünden oldukça zengindir. Çok sayıda kemik alet, kemik 
obje, işlenmiş kemik ve yontmataş kalıntılar bulunmuştur. Bu dolgu içinde bulunan kemik-
ten, şematize, insan biçimli bir idol ilgi çekicidir (Resim: 7). Atık alanının B. 175’e doğru 
devam ettiği ve bu binanın güney duvarının üzerini kapladığı düşünülürse, bu atık dolgusu-
nun B. 175’in yapımı, kullanımı ve terk edilmesinden daha sonra oluştuğu açıktır. Ayrıca, atık 
alanının Mekân 676’dan daha geç olması muhtemeldir. Ancak, bu alanla stratigrafik ilişkisi 
henüz açıklığa kavuşturulamamıştır. Atık alanının B. 176’nın sakinleri tarafından yürütülen 
faaliyetler sonucunda binanın duvarlarına doğru doldurulmuş olması oldukça mümkündür. Hiç 
şüphe yok ki, bu atık alanı, B. 177’nin batı duvarı olan F. 10041’in temel çukuruyla (F. 10093) 
doğudan kesildiğinden B. 177’den daha erkendir. Atık alanı ayrıca B. 173’ün doğu duvarına ve 
B. 175’in F. 10074 güney duvarına da doldurulmuştur. Bu dolgu ince kül ve yanmış ahşaptan 
oluşan ve birbirine içbükey şekilde sıralanmış ince çizgilerle karakterize olur. Ancak, sanki 
atık alanı birikimi B. 175’in terk edilmesinden ve dış ve iç duvarlarının en üst kısımlarının 
nihai tahribatından sonra devam etmiş gibi görünmektedir. Sonuç olarak, atık alanı tabakası U. 
40062, B. 175 batı duvarının hemen batısına Mekân 669’a doğru görülen geniş kesintinin altına 
birikmiştir. Bu kazı biriminden Batı Çatalhöyük’ten tanınan Erken Kalkolitik stilinde az sayıda 
krem zemin üzeri kırmızı renkte boyalı çanak çömlek bulunmuştur (Resim: 8). 

2019 sezonunun sonu itibariyle, üç bina (kuzeyde 678, batıda B. 173 ve doğuda B. 176) 
sakinlerinin günlük faaliyetlerinin bir sonucu olarak atık alanı biriktiğine inanılmaktadır. 
Atık alanı dolgusu, büyük olasılıkla, açmanın güney kenarının ötesinde yer alan daha güney-
deki başka bir bina sakinlerinin faaliyetlerinin bir sonucudur. 

Atık alanına ait dolgu (U. 40175) kaldırıldıktan sonra, Mekân 683’te iki küçük doğu-batı 
uzantılı duvar parçası ortaya çıktı. Bu bulgu, B. 173’ün hemen doğusundaki belirsiz konut 
yapısının tamamen yok edildiğinin bir göstergesi olabilir. Konut yapısı, günlük faaliyetlerden 
kaynaklanan atıklar için yer açmak amacıyla, B. 173 sakinleri tarafından tahrip edilmiş ola-
bilir. Bu alan tamamen dolduğunda, çöp yığma alanı B. 175’in üst kısımları ve muhtemelen 
B. 176’nın batı kısımlarına doğru genişlemiştir. Bu yorum, doğrudan batıya B. 172 ve B. 
173’ün üstünde yer alan atık alanı dolgularının olmaması nedeniyle kuvvetlenmiştir. Bu, her 
iki binanın B. 175’ten sonra ve belki de B. 176’dan daha geç olduğunu gösterebilir. Bununla 
birlikte, en altta yer alan atık dolgularının bir kısmının B. 175 ve B. 176 sakinleri tarafından 
günlük aktivitelerle oluşmuş olduğu olasılığını ortadan kaldırmaz, çünkü dolgular her iki 
binanın duvarına doğrudan yaslanmış gibi görünmektedir. 
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1. 2. 4 Mekân 678

Mekân 678, 2. açmanın kuzey kesitine yakın ve orta kısmındadır. Ortaya çıkan unsurlar 
büyük olasılıkla kazılan alanın dışında kalan belirsiz bir konut yapısına aittir. Sadece en gü-
neydeki oda açmanın içinde yer almaktadır. Oda, küçük çakıl taşlı, beyaz renkli tuğlalardan 
yapılmış üç sağlam duvarla tanımlanmıştır: Güney duvarı (F. 10048), batı duvarı (F. 10049) 
ve doğu duvarı (F. 10067). Duvarların korunan boyutları şu şekildedir: F. 10048=1.84m.
x0.29 m., F. 10049=0.86m.x0.37m. ve F. 10067=0.77m.x 0.52m.dir. 

Batı duvarı kasıtlı olarak hazırlanmış temelin (F. 10076) içine inşa edilmiştir. Doğu du-
varı, B. 175’in batı duvarı karşısına F. 10047’ye düz bir şekilde yerleştirilmiştir. Bu, Mekân 
678’in B. 175’den daha geç olduğunu gösterir. Aynı zamanda güney duvarı F. 10048, yapıya 
daha sonra eklenmiş gibi görünmektedir ve bu nedenle bu alanın en son kullanım aşamasını 
temsil eder. 

Duvarların iç kısmında, F. 10048 duvarının hemen kuzeyinde 1.34m.x0.50m. boyutların-
da oldukça farklı bir platform (F. 10065) ortaya çıkarıldı. Yapısal açıdan odanın duvarlarına 
oldukça benzeyen beyaz çakıllarla karıştırılmış beyaz renkli bir maddeden yapılmıştır. Plat-
formun genişliği, açma kesitine girdiği için bilinmemektedir. Bununla birlikte, doğu kenarı 
çok farklıdır ve büyük olasılıkla açmanın kuzey bölümünde görülen oldukça belirsiz ku-
zey-güney duvarına göre inşa edilmiştir. Bu duvarın nerede olduğu, açmanın bu bölümünde-
ki çalışmaların devam edeceği zaman içerisinde netleştirilecektir. Alanın güneybatı köşesine 
0.34m. çapında yuvarlak bir direk deliği (F. 10066) açılmıştır. Kürek kemiği, boynuz parça-
ları ve çene kemiği içeren bir grup hayvan kemiği ve bazı işlenmiş taşlardan oluşan buluntu 
topluluğu (U. 40063) doğrudan F. 10065 No.lu platformun üzerinden ele geçirilmiştir. 

Mekân 678, 2019 sezonunda ortaya çıkmıştır; fakat tümüyle kazılmamıştır. Yapı malze-
mesi karakteri dikkate alındığında Mekân 678, B. 176 (Mekân 674) ile çağdaş görünmektedir. 

1. 2. 5 Bina 176

B. 176, 2. ve 3. açmaların güney kısmında yer almaktadır. Kuzeydoğu-güneydoğu yön-
lü çok odalı büyük bir yapıdır. Mekân 674 ve 684 olarak kaydedilen en az iki ayrı odadan 
oluşmaktadır. Binanın en güney kısmı kazılan alanın güney kenarı dışında yer almaktadır. Bu 
kısım daha sonra B. 177’nin yapımı ile yıkılmıştır. 

Mekân 674, büyük olasılıkla B. 176’nın en doğudaki odasıdır (Resim: 9). İki üst üste 
yerleştirilmiş ve Neolitik sonrasına tarihlenen büyük çukurlar olan F. 10063 ve F. 10064, bü-
tünüyle odanın içine kazılmıştır. Daha büyük çukur olan F. 10063 odanın taban seviyesinde 
sona erer. Bu nedenle B. 176 No.lu Neolitik mekânın sıvalı, kireç tabanı iyi korunmuştur. 

Odanın dört duvarı da farklı ölçüde korunmuştur. En iyi korunmuş durumdaki batı du-
varını oluşturan F. 10039’dur. Kuzey duvarı (F. 10038) kısmen güneyden kesilmiştir. Diğer 
iki duvar: Doğu (F. 10058) ve güney (F. 10059) duvarları, Neolitik sonrasına ait, yukarıda 
belirttiğimiz, çok büyük bir çukur (F. 10063) tarafından kesilmiştir. 
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B. 176’nın kuzey ve güney duvarlarının en batı kısımları ve binanın batı duvarı altı adet 
kerpiç parçasından oluşmaktadır. Beyaz marl ve küçük beyaz çakıl taşlarından yapılmıştır. 
Tuğlaların korunmuş boyutları şu şekildedir: F.10039=2.39m.x0.36m.;F.10038=3,72m.x 
0,4m.;F.10058=1,93m.x0,43m.;F.10059=3,36m.x0,40m. Oda 5.67m2’lik bir alanı kaplar. 
Beyaz sıvalı odanın tabanı iyi korunmuş gibi görünmektedir (F. 10094). Henüz kazılmadı-
ğından yapısı ile ilgili detaylar bilinmemektedir. Odanın güney duvarında dar bir oda girişi 
(F. 10059) yer almaktadır. Güneydoğu köşesinde, girişin hemen sağında dairesel bir fırın 
(F. 10057) vardır. Kısmen korunmuş bir platform (F. 10070), odanın batı duvarına karşı 
inşa edilmiştir. Platformun önemli bir kısmı Neolitik sonrası çukur (F. 10063) tarafından 
kesilmiştir. Platform bir dizi farklı yapıda malzemeden yapılmıştır. En üst kısmı (U. 40082) 
hayvan kemikleri ile karıştırılmış moloz malzemeden yapılmıştır. Aynı zamanda çok gevşek 
koyu kahverengi toprakta yanmış fitolitler ve kömürleşmiş malzeme ile birlikte kümelenmiş 
bir hayvan kemikleri (U. 40085) bulunmuştur. Yanmış çanak çömlek parçaları, bazı büyük 
hayvan kemiklerinin altına yerleştirilmiştir. Alt dolgu (U. 40086) sıkıdır, moloz malzeme, kil 
ve hayvan kemiklerinden oluşmaktadır. 2019 sezonunda platform dışında başka yapılar ve 
yapıya ait unsurlar kazılmamıştır. 

Mekân 684 binanın kuzeybatı odasına işaret eder. Odanın dört duvarı tanımlanmıştır: 
Batı: F. 10044; kuzey: F. 10112, doğu: F. 10039 ve güney: F. 10043. Odanın alanı 2.30 m2’dir. 
2019’daki çalışmalarda duvarların sadece en üst kısımları ortaya çıkarılmıştır. 

Bir başka taban olan F. 10080, Mekân 674’ün güney duvarının hemen güneyinde yer 
almaktadır. Büyük olasılıkla bu, çok odalı binanın başka bir odasına aittir. Korunmuş yüzeyi 
3.9 m2’dir. Bununla birlikte, bu odanın büyüklüğü, güney kısımları kazı alanının dışında ol-
duğu için tanımlanmamıştır. Bir tür belirsiz platform veya eşiği (F. 10113) ortaya çıkmıştır. 
U. 40139 ve U. 40169. olmak üzere toplamda iki birim kazılmıştır. Bunlar oda tabanında yer 
almaktadır. Dolgu gevşek dokulu ve kahverengi renklidir, az miktarda kil katkılıdır. 

Kazı alanının bu bölümünün stratigrafisi, B. 176’nın kuzeyinde yer alan B. 174’ten daha 
erken inşa edildiğini gösterir. Bina, çoğunlukla kahverengi kerpiçten tamamen farklı bir inşa-
at malzemesinden yapılmıştır. Aynı zamanda, B. 176 kesinlikle B. 177’den (Mekân 679) daha 
erken olup büyük kısmı doğrudan güney kısmının üzerine inşa edilmiştir. Bununla birlikte, şu 
anda iki yapı arasında stratigrafik ve fiziksel bir ilişkinin olmadığı vurgulanmalıdır. 

1. 2. 6 Bina 177, Mekân 679

B. 177, Doğu Alanı’nda bugüne kadar açığa çıkan son konut yapısıdır. Batıdan doğuya 
doğru üçüncü 10m.x10m.lik açmanın en güney kısmında yer alır. Bu yapının sadece çok 
küçük bir kısmı kazı alanında yer almaktadır. Kazılan kısmı üçgen şeklindedir ve binanın 
kuzeybatı köşesini oluşturan iki duvar parçasından oluşmaktadır. Örneğine rastlanmamış 
boyuttaki duvarlar ve Geç Neolitik çanak çömlek varlığı göz önüne alındığında, burada be-
lirsiz karakterde büyük bir Neolitik yapısı ile karşılaştığımızı düşünebiliriz. Köşesi Neolitik 
sonrası iki büyük çukur tarafından kesilmiştir (F. 10063 ve F. 10064). 
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Bina, daha önceki B. 176’yı doldurmak için inşa edilmiştir. Doğu duvarı F. 10042’nin 
korunmuş boyutu 0.80m.x0.70m.dir. Büyük batı duvarı F. 10041’nin korunmuş boyutu: 
1.10m.x0.90m.dir. Duvarlar, birbirine bağlanmış beyaz ve kahverengimsi tuğlaların birle-
şiminden oluşmaktadır. 0.40m.x0.35m.x0.08m. boyutlarındadırlar. Çok düzenli ve yaklaşık 
23-25cm. genişliğe sahip doğu duvarı (F. 10042) kasıtlı olarak hazırlanmış temelin içindedir. 
B. 177’nin batı duvarı olan F. 10041 de benzer bir kesinti (F. 10093) yapmıştır. Yaklaşık 
45cm. genişliğindedir ve kuzey tarafından kesilen bir temelden önemli ölçüde daha geniştir. 
F. 10079 tabanının korunmuş yüzeyi 1.50m.x0.75m. boyutlarındadır. Oldukça sıkı ve koyu 
kahverengi/gri yağlı kilden yapılmıştır. Zemin sıvalı değildir. Yoğun kullanımıyla ilgili hiçbir 
iz saptanmamıştır; ancak yüzeyine fitolitler yerleştirilmiştir. Taban, gri renkli ince ve nispe-
ten gevşek bir tabaka üzerine inşa edilmiştir. 

Binanın ortaya çıkarılmış kısmının tabanı, bir dizi yatay yerleştirilmiş tuğla ile doldu-
rulmuştur. Bu tuğlalar, farklı doğrultularda yerleştirilmiş ve birbirlerine bağlanmamışlardır. 
Üstte F. 10040 ve altta F. 10072 olmak üzere toplamda iki tuğla dizisi tanımlanmıştır. En 
üstteki tuğla dizisinin (F. 10040) ölçüleri 1.20m.x0.63m.dir ve dört sıra tuğladan yapılmıştır. 
Bu sıraların her birine farklı birim numarası atanmıştır: U. 40122, U. 40120, U. 40126 ve 
U. 40123. Alttaki tuğla tabakası F. 10072, U. 40127 numaralı birime kaydedilmiştir. Tuğla-
lar dikkatlice yan yana yerleştirilmiştir. U. 40122’deki tuğlalar 0,37m.x0,18m.x0,08m. öl-
çülerinde standart boyutlara sahiptir. Tuğlalardan üçü tamamen korunmuş durumdadır. En 
doğudaki tuğla koyu kahverengi kilden yapılmıştır. U. 40020’de, U. 40122’nin doğrudan gü-
neyinde bulunan tuğlalar, 0.35m.x0.35m. büyüklüğündedir ve kahverengi kilden yapılmıştır. 
Bu birimi üç tam tuğla oluşturmuştur. Tuğlalar önemli ölçüde aşınmıştır. En batıdaki tuğla 
geç dönem çukuru tarafından kesilirken, en doğudaki tuğla açma kesitine girmektedir. Mekân 
679’daki ikinci tuğla tabakası farklı renkte kahverengimsi tuğlalardan yapılmıştır. Tuğlalar, 
bina kullanımdan hemen sonra tabana dikkatle yerleştirilmiş olmalıdır. Duvarlar arasındaki 
giriş boşluğunu doldurmuşlardır. En uygun açıklama, terk edildikten sonra binanın iç kısmı-
nın kasıtlı olarak doldurulduğu yönündedir. 

B. 176’nın güney duvarına biriken (Mekân 674) Mekân 683 atık alanının farklı tabakasını 
kesen temel, B. 177’nin F. 10041 batı duvarını kesmiştir. Bu ilişkiler, yapılar arasındaki stra-
tigrafik ilişkileri açık bir şekilde tanımlar. B. 177, Mekân 679, B. 176 Mekân 674’ten daha 
geç değildir, aynı zamanda bu atık alanının (Mekân 683) biriktiği zamandan bir süre sonra 
inşa edildiği için önemli ölçüde daha geçtir. 

1. 3 Doğu Alanının Kalkolitik sonrası kullanımı 

1. 3. 1 Mekân 677

2019 sezonunda Doğu Alanı’nda Kalkolitik Dönem sonrasına ait yedi arkeolojik unsur 
kazılmıştır. Unsurlardan biri fırın (F. 10053), geri kalan altısı çukurdur (F. 10052, F. 10054, 
F. 10055, F. 10056, F. 10063, F. 10064). 
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Fırın (F. 10053), 2. açmanın kuzey bölümüne, B. 175’in batı duvarının yanına yerleş-
tirilmiştir. Kuzeydoğu-güneybatı yönündedir. Dikdörtgen bir şekle sahip olmakla birlikte, 
güneybatıya doğru daralmaktadır. Fırının boyutları: 0.89m.x0.53m.x0.30m.dir. İyi korunmuş 
üst yapısı ile birlikte çevresi oval bir şekle sahiptir. Kerpiç tuğladan yapılmış ve sıvalıdır. 
Kilden farklı bir taban yapılmıştır. Fırının kullanımını gösteren yanmış sıvalı parçalar bu-
lunmuştur. 

Çukur F. 10054, 2. açmanın kuzeydoğu kısmındadır, 0.70m.x0.60m.x0.13m. boyutların-
da dairesel bir şekle sahiptir. Çukur kesiti, B. 175 (F. 10046) ve B. 174 (F. 10045) duvarlarını 
kesmiştir. 

F. 10054 çukurunun hemen güneydoğusunda artarda sıralanmış üç farklı çukur tespit 
edildi. Bunlardan en erkeni, F. 40052 numaralı oval biçimli çukurdur ve 0.80m.x0.60m.
x0.08m. boyutlarındaydı. İkinci çukur F. 10055 tarafından kesilmiştir. Bu büyük oval çuku-
run boyutu 3.50m.x2.50m.x016m. olarak ölçülmüştür. En son çukur olan F. 10056, 0.90m.
x0.50m.x0.22m. boyutlarındaydı. 

3. Açmanın güneybatı köşesine iki büyük çukur yerleştirilmiştir. Erkene tarihlenen F. 
10063, 4.00m.x3.90m.x0.55m. boyutlarındadır. Batı kenarı, 2019 sezonunda kazılan alanın 
doğusuna yerleştirildiği için gelişigüzel seçilmek zorunda kalındı. Çukur, Geç Neolitik Dö-
neme ait olan B. 176’yı büyük ölçüde kesmiştir. Kendisi de güneydoğu bölümünde başka 
bir çukur olan F. 10064 tarafından kesilmiştir. Bu çukur 1.70m.x1.70m. boyutlarındadır. Bu-
nunla birlikte, benzer karakterdeki şekilleri ve dolguları nedeniyle bu unsurlar birbirinden 
net olarak ayırt edilmiyordu. Çukurların sayıları ve boyutları, kesintinin ana hatları ve farklı 
yüksekliklerde bitişik duvarları kesen derinliklerine bakarak sadece kısmen çözülebilir. 

1. 3. 2 Geç Roma (?) Mezarlık Alanı (Mekân 670)

2019 kazı sezonunda olasılıkla Geç Roma Dönemine ait 20 mezar kazılmıştır. Tüm me-
zarlar Doğu Alanı’nın 1. ve 2. açmalarında yer almaktadır. Mezarların hiçbirinde mezar eş-
yası mevcut değildir. Ancak mezar dolgularından çeşitli dönemlere ait hayvan kemikleri, 
yontmataş ve çanak çömlek parçaları gibi buluntular tespit edilmiştir. 

Kazılan mezarlar, üst yapıları, gömü şekilleri ve iskeletlerin özellikleri bakımından dört 
farklı türü temsil etmektedir:

1) Boş Mezarlar: Bu tip mezarlar, kesit ve üstyapının varlığı ile karakterizedir, ancak 
insan iskelet kalıntısı barındırmamaktadır. (F. 10019, F. 10021, F. 10050). 

2) Mezar İşareti ve Üstyapısı Olmayan Mezarlar: F. 10013, F. 10028, F. 10060, F. 10062, 
F. 10098, F. 10101. 

3) Ölen Bireyin Ayakları Etrafında Duran Duvarlar Şeklinde Mezar İşaretlerine Sahip 
Mezarlar: F. 10020, F. 10061, F. 10068, F. 10102. 
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4) Taş Üstyapıları ve Taş ve/veya Kiremitle Kaplı Kesitleri Olan Mezarlar: F. 10014 (Re-
sim: 10), F. 10015, F. 10016, F. 10029, F. 10069, F. 10078, F. 10081. 

Gün ışığına çıkarılan tüm iskelet kalıntılarının yaş, cinsiyet ve mezar tipine ilişkin genel 
bilgiler kazı sırasında Bern Üniversitesi’nden Marco Milella denetimindeki antropologlar 
tarafından toplanmıştır. 

2019 kazı sezonunda ele geçirilen insan iskelet kalıntılarının çoğunun erişkin bireyler-
den (15/17) oluştuğu, bu erişkinlerin ise genellikle yaşlılık aşamasındaki bireyler olduğu 
tespit edilmiştir. Cinsiyet dağılımına göre değerlendirildiğinde ise erkeklerin kadınlardan 
daha fazla temsil edildiği görülmüştür. Cinsiyeti belirlenebilen 12 bireyden 9’u erkektir. Bu 
durum ölü gömme uygulamaları konusunda cinsiyetler arası bir farka işaret edebilir. An-
cak örneklemin küçük olmasından dolayı rastgele bir durum olma olasılığını da göz önünde 
bulundurmak gerekir. Üç ana mezar tipi (I: basit toprak; II: taş ve/veya kiremitle çevrili 
mezarlar; III: doğu kenarı taşlarla kaplı mezarlar) dikkate alındığında, erkeklerin tüm mezar 
tiplerinde bulunduğu görülür. Buna karşılık, tüm kadın bireyler üstyapılarla çevrili mezarlara 
(tip II) gömülmüştür. Mezar tiplerine yaş grupları açısından bakıldığında ise erişkinlerin 
tüm mezar tiplerinde bulunduğu, buna karşın erişkin olmayan bireylerin sadece basit toprak 
mezarlara (tip I) gömüldüğü saptanmıştır. 



525

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Resim: 1

Resim: 2



526

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim: 3

Resim: 4

Resim: 5



527

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

Resim: 6

Resim: 7

Resim: 8



528

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim: 9

Resim: 10



529

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 1

2019-2020 YILI SMINTHEION/GÜLPINAR KAZI VE ONARIM 
ÇALIŞMALARI (40-41. YIL)1

Davut KAPLAN* 

Oğuz KOÇYİĞİT 

Tolga ÖZHAN

Çilem YAVŞAN

Onurcan YAVUZ

SMİNTHEİON 2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

Erken Dönem Kutsal Alanı hakkında bilgi edinmeyi amaçlayan çalışmalarda Klasik Dö-
nem temenos duvarı (?) batısında toplam 9 adet sondaj çalışması yapıldı (Resim: 1). 

* Doç. Dr. Davut KAPLAN, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Samsun/
TÜRKİYE. 

 Doç. Dr. Oğuz KOÇYİĞİT, Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Çanak-
kale/TÜRKİYE. 

 Dr. Öğr. Üyesi Tolga ÖZHAN, Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çanak-
kale/TÜRKİYE. 

 Dr. Öğr. Üyesi Çilem YAVŞAN, Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Çanak-
kale/TÜRKİYE. 

 Onurcan YAVUZ, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Yüksek Lisans Öğ-
rencisi, Samsun/TÜRKİYE. 

1 Smintheion-Gülpınar 2019 yılı Kazıları, 1 Temmuz – 31 Ağustos 2019 tarihleri, 2020 yılı Kazıları ise 2 Temmuz 
– 31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Başkanlığım altında yürütülen kazı çalışmaları, Kültür 
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izinleri ve maddi katkıları ile Kültür 
ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeleri Merkez Müdürlüğünün maddi katkıları ile gerçekleştirilmiştir. 
Ayrıca İÇDAŞ A. Ş. maddi ve manevi yardımlarından dolayı teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığını 
temsilen 2019 yılı çalışmalarına Tekirdağ Arkeoloji Müzesinden Uzman Levşa Erdem, 2020 yılı çalışmalarına 
ise Tekirdağ Arkeoloji Müzesinden Uzman Arkeolog Gülay Meriç katılmışlardır. Kendilerine teşekkür ederiz. 

 Bilimsel çalışmalarımıza katkıda bulunan 2019 yılı kazı başkanı ve 2020 yılı Onursal Kazı Başkanımız Prof. 
Dr. A. Coşkun Özgünel’e, kazı heyeti üyeleri Prof. Dr. Zeynep Çizmeli Öğün (A. Ü. DTCF, Arkeoloji Bölümü), 
Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit (Onsekiz Mart Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Tolga Özhan (Onse-
kiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Çilem Yavşan (Onsekiz Mart Üniversitesi, Arkeoloji 
Bölümü, Nimet Özgönül (ODTÜ Mimarlık Fakültesi)’e, Tuğrul Selçuk (Heykeltıraş) ve Dr. Öğrt. Üyesi Gör-
kem Kökdemir (A. Ü. DTCF, Arkeoloji Bölümü)’e teşekkür ederim. 

 Büyük bir özen göstererek çok ağır şartlarda bizlerle çalışan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 
yüksek lisans öğrencileri Arkeolog Onurcan Yavuz, Arkeolog Kübra Şener, Arkeolog Şeyma Dervişoğlu, Lisans 
öğrencileri Berna Kurşun, Sinan Emre Seren ve Arkeolog Mahmut Murat Demir’e, ODTÜ Mimarlık Bölümü 
yüksek lisans ve lisans öğencileri İrem Diker, Nil Arslan, Melike Çoban, Tuğba Varlı ve Pınar Elmastaş’a mu-
hasebe sorumlusu Yurdakul Biçer’e ve mutfak sorumlusu Mine Biçer’e içtenlikle teşekkür ederim. 
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A Açması

2017 yılında kazısı yapılan altar/sunak olarak adlandırılabilecek alanın 30m. kuzeybatı-
sında 2m.x5m. ölçülerindeki açma, doğrudan topografyanın belirlenmesi ve ana kaya üzerin-
de yapılan uygulamaları tespit etmek amacı gütmüştür. Yüzey toprağının hemen altında erken 
dönem ve geç dönem malzemesinin karışık olduğu dolgu topraktan Arkaik Dönem seramik 
parçaları ve Bizans Dönemine kadar devam eden değişik dönem ve kültürlere ait bulgular ele 
geçirilmiştir. Arazi eğimine göre dikey açılan açma bu doğrultuda oldukça verimli sonuçlar 
ortaya koymuş ve daha önce ifade edilen kutsal alanın Klasik Dönem duvarının (temenos ?) 
çevrelediği alanda Arkaik ve Klasik Dönemin varlığı ispatlamıştır. 

B Açması

A Açması’nın kuzeybatısında benzer savları desteklemek için ortalama 9m.x2.50m. öl-
çülerinde ve A Açması’nın alt konumunda yapılan çalışmada en üstten ana kayaya doğru 
yapılan kazılarda Smintheion Kutsal Alanı’nın stratigrafisi daha önceki yıllarda olduğu gibi 
tespit edildi. Açmada yürütülen çalışmalar sırasında Bizans, Roma, Hellenistik ve Kalkolitik 
Dönem seramik parçaları ele geçirildi. Ayrıca bronz sikkeler ve bir bronz iğne bulundu. 

C Açması

A Açması’na paralel, tapınağa doğru yapılan 13m.x3m. ölçülerindeki açmada 0.60m. de-
rinlikte Roma İmparatorluk Dönemi mimari yapı kalıntısına ait harçlı duvar kalıntısı tespit 
edildi. Hellenistik ve Roma Dönemi küçük buluntuları dışında Geç Arkaik Döneme ait piş-
miş topraktan yapılmış figürin parçası (tahtta oturan kadın) (Resim: 2), A Açması ile olan 
paralelliği, erken dönemin varlığını göstermektedir. Bulunan figür, taht üzerinde oturur du-
rumdadır ve muhtemelen elleri dizlerinin üzerindedir. bunun yanında yine pişmiş topraktan 
yapılmış akroter parçası, ağırşak ve çeşitli mermer parçalar tespit edilmiştir. 

Üç açmada (A-B-C) yürütülen çalışmalar ve bu doğrultuda elde edilen Arkaik ve Klasik 
Dönem malzeme neticesinde Klasik Dönem duvarının çevrelediği alanda Arkaik Dönemin 
varlığı ve bu duvarın bir temenos olduğunu ispatlamıştır. 

D Açması

“Çamaşırlık” (Bekarlar Hamamı) doğusunda 6m.x12m. ölçülerinde yeni bir sondaj açıldı 
(Resim: 3). Daha önceki A, B, C sondajlarının bir alt kodunda ve mimari yapılaşma olduğunu 
düşündüğümüz alanda üst kotta Smintheion’un yaygın olan su kanalları tespit edildi. Bu kanal-
lardan ikisi temiz su taşımakta olup biri bugün hala kullanılmakta ve “Çamaşırlık” (Bekarlar 
Hamamı) yapısına su sağlamaktadır. Kanal hatlarının derinliği 0.70m. ile 1m. arasında değiş-
mektedir. Ortaya çıkarılan diğer iki kanal ise Geç Antik Döneme ait konutların atık su sistemine 
aittir. Kanal seviyelerinin alt kodunda ise Hellenistik Döneme ait parçalar ve daha da önemlisi 
Prehistorik (Kalkolitik) Döneme ait granit bir taş balta ele geçirildi (Resim: 4). Ayrıca çeşitli 
dönemlere özellikle Geç Roma Döneminin ağırlıkta olduğu seramik parçaları, bronz sikkeler, 
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metal parçalar ve çatı kiremit parçaları bulundu. Açmanın doğu cephesinde yüzeyden 1.50m. 
derinlikte Kalkolitik Döneme tarihlenebilecek pişmiş toprak seramiklerin ortaya çıkarılması ve 
taş balta Kalkolitik yerleşimin geniş bir alana yayıldığını göstermektedir. 

E Açması

D Açması’nın doğusunda yer alan 14m.x2.5m.lik açmada D Açması’ndaki bulguları doğ-
rular şekilde yine moloz taş örgülü bir duvar tespit edilmiş ve temiz su hatlarının (iki adet 
pöhrenk/künk) aşağıya inmeye engel olması nedeniyle bir sonraki açmaya karar verilmiştir. 
E Açması’nda da bir önceki açmada ortaya çıkardığımız doğu-batı yönde uzanan harçlı duvar 
hattının devam ettiği görülmüştür. Açma içerisinde 0.75m. derinlikte 0.15m. çapında iki künk 
hattı ile karşılaşılmıştır. Bu künk hatlarının açma içerisindeki uzantısı yaklaşık 7m.dir. Açma-
daki çalışmalar sırasında çok sayıda mahya, tegula ve imbrexten oluşan çatı kiremit parçaları 
ele geçirildi. Ayrıca çeşitli dönemlere ait amor, ağız, kaide ve kulp seramik parçaları, figürin 
yüz parçası ve iki tezgah ağırlığı, ağırşak, cam ve metal parçaları bulundu. 

F Açması 

E Açması’nın yaklaşık 9.5m. kuzeydoğusunda yer almaktadır. 2.20m.x3.60m. ölçülerinde-
dir. Yüzeyden yaklaşık 0.40m. derinlikte kuzeybatı doğrultuda bir yapı temeli ile karşılaşıldı. 
Bu duvarın genişliği 0.65m.dir ve taşlar birbirine bazı noktalarda harç kullanılarak bağlanmış-
tır. Açmada ortaya çıkarılan duvarın D, E, F açmalarında yer alan ortak duvarın bir parçası ol-
duğunu ve doğu yönünde devam ettiğini göstermektedir. Bu duvar olasılıkla bir sokak boyunca 
uzanmaktadır. Sokak yürüme tabanı altında ise temiz su boruları (pöhrenk/künk) yer almakta-
dır. Bu duvarın başlangıcı ise Klasik Döneme tarihlenen duvarın bittiği noktada yer almaktadır. 
Bunu doğrulamak için yeni bir açmaya karar verildi. Açmadaki çalışmalar sırasında pişmiş 
topraktan yapılmış; çatı kiremidi parçaları (mahya, tegula, imbrex), seramik parçaları (ağız, 
kaide, kulp ve amorf), bir figürine ait olabilecek gövde parçası bulunmuştur. 

G Açması 

F Açması ile Hellenistik Cadde arasında yer alan G Açması 5m.x2m. ölçülerindedir. C, D, 
E, F, G açmalarında tespit edilen duvar bu açmada da devam etmektedir. Yüzeyden 0.76m. 
-1.16m. derinliklerde iki adet temiz su hattı (künk/pöhrennk) yer almaktadır. Son açılan dört 
sondaj geç dönem yapılaşmasının bir sokak altında ise temiz su hatlarının varlığını göster-
mektedir. Bunun kanıtları 2000’li yılların başında açılan Hellenistik Cadde üzerine döşenmiş 
temiz su hatlarından anlaşılmaktadır. 

A, B, C, D, E, F, G açmaları topografyanın üç kademe halinde mimari yapılaşmaya izin 
verdiğini ve bu kademelerde yaşam alanlarına dair özel konutların yer aldığını göstermektedir. 
Tek parça halinde devam eden duvar bir sokak duvarı altındaki temiz su boruları bu yaşamın 
kanıtları ve atık su kanalları ise suyun konutlarda kullanıldığının delilleridir. Bu bağlamda tapı-
nak güneybatısında yağhane istikametinde birinci sıra konutlar en üst noktada yer almakta, bir 
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alt kotta ise Erken Dönem Kutsal Alanı’nın tam ortasında ikinci sıra konutlar ve “Çamaşırlık” 
(Bekarlar Hamamı) hizasında kutsal alanın merkezine doğru Roma İmparatorluk Dönemi ya-
pıları üzerine Geç Antik Dönem ve Bizans Dönemi yapılarının yer aldığı tahmin edilmektedir. 
Zaten 2011 yılında yapılan bir sondajda bu yapılaşmanın kanıtları tespit edilmişti. Ancak sorun 
erken dönem temenosu olarak düşünülen alanın her tarafında yeni sondajlar açarak yapılaşma 
hakkında bilgi edinmek olduğundan en alt kotta yeni bir açmaya karar verildi. 

H Açması

G Açması’nın 29m. kuzeybatısında olup 7m.x2m. ölçülerindedir. 2018 yılında kazısı yapı-
lan tüften yapılmış kanalizasyon hattı uzantısında yer almaktadır. En dikkat çekici bulgu Roma 
İmparatorluk Dönemine ait duvar kalıntısıdır. Bu duvar yüzeyden 1.10m. derinlikte bulunmuş 
olup genişliği 0.80m.dir. Dolgu toprağı karmaşık olmasına rağmen en alt tabakada Prehistorik 
Dönem seramik parçalarına rastlanmıştır. Açma içerisindeki çalışmalar sırasında taban suyu-
nun yükselmesi toprağın nemlenmesine sebep olmuş olup bu durum daha aşağılara inmeyi 
engellediğinden açma 2.5m. derinlikte sonlandırılmıştır. Bu bağlamda Gülpınar’da Apollon 
Smintheus Kutsal Alanı’ndan (Smintheion) daha önce var olan Prehistorik Dönem yerleşiminin 
dar bir alan ile sınırlı kalmadığı anlaşılmaktadır. Prehistorik yerleşim su kaynağı, Büyük Roma 
Hamamı, Bekarlar Hamamı (Çamaşırlık) bölgelerine kadar yayılmış olmaktadır. 

I Açması (Geç Antik Konut)

2011 yılında Büyük Hamam yağmur suyu tahliyesi için açılan ve batıya doğru devam 
eden kanal hattının en batı ucunda 11.70m.x7.00 m.lik alan kazılmış ve burada bir Geç Antik 
Dönem konutu saptanmıştı (Resim: 5). Alanda doğu ve batıda dar bir koridorla (veya dar 
sokak) birbirlerinden ayrılan iki yapıya ait kalıntılar tespit edilmiştir. Doğuda yer alan mekâ-
nın sadece köşesi ortaya çıkarılmıştır. Bu düzensiz taş ve çamur örgülü duvarının genişliği 
0.60m. ve uzunluğu 4.81m.dir. Tabanı inilen duvarda mimarinin işlevini belirleyici herhangi 
bir bulguya ulaşılamamıştır. 

Dar sokak veya koridorla doğudaki ile aynı olan batıdaki mekâna geçmeden önce zemi-
nin moloz taş ve sıkıştırılmış toprak tabakasıyla kaplı alanda iki adet sütun ele geçirilmiş-
tir. Sütunlardan sağlam olan 0.94m. boyutlarındadır. 0.30m. alt çapa sahip sütunun üst çapı 
0.27m.dir ve her iki başı profillidir. Sütun gövde kalınlığı altta 0.27m. üstte 0.25m. olup 
yukarı doğru incelmektedir. Sadece alt profile sahip kalkerden diğer sütun parçası ise l22cm. 
uzunluğundadır. Sütunun çapı 0.35m.dir. Alt yüzeyinde 0.4m.x0.4m. ölçülerinde dübel yu-
vası mevcuttur. Sütunların bulunduğu bu koridorun kuzey-doğu köşesinde 2 adet sütun baş-
lığı devrilmiş olarak birbirleri üzerine yatık olarak ele geçirilmiştir. Mermer olan İon sütun 
başlığı, kalker olan ise ise haç bezemeli Bizans sütun başlığıdır. 

Sütunların bulunduğu koridorun hemen batısından iki yanı açık 1.39m.x1.80m. bo-
yutlarında bir alan tespit edilmiştir. Tam köşesinde 0.37m.x0.37m.lik plinthe 0.19m. 
yüksekliğindedir ve doğrudan sertleştirilmiş zemine oturan 0.36m. yüksekliğinde bir adet 
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özgün sütun kaidesi yer alır. Kaidenin bulunduğu bu dar alanda 0.62m. genişlik ve 0.27m. 
yüksekliğinde tüf taşından oyulmuş bir tekne yer alır. 

Küçük ön mekânın doğusunda bu mekâna dikey ve dikdörtgen l.40m.x2.84m. boyutların-
da bir mekân daha mevcuttur. Güney köşesinde pişmiş toprak boru dik olarak yerleştirilmiş 
ve aynı noktada duvardaki blok taşa çakılı bir demir halka mevcuttur. Geniş bir açıklıkla ku-
zey batıya bağlanan bu mekânın kapı sövelerinden doğudaki kırık da olsa korunmuş batıdaki 
ise 1.56m.x0.20m. boyutlarında yerde yatık vaziyette belgelenmiştir. Aynı mekânın kazısı 
sırasında çok sayıda parçalanmış fresk parçaları ve taban altında 0.33m.x0.34m. boyutlarında 
bir adet mermer İon başlığı ele geçirilmiştir. 

Doğudaki odaya 0.95m.lik genişliğe sahip kapı ile açılan bu freskli odanın bulunduğu 
alan ile bu doğu odası aynı dolguya sahiptir. Bu odada da fresk parçaları ve mekân ortasında 
bir adet kırık durumda andezitten dibek, iki adet Bizans Dönemine ait altın sikke ele geçmiş-
tir. Aynı mekânın kuzey açma kesitinde 1 adet Bizans kandili bulunmuştur. 

Konutun giriş mekânı, 6.30m.x6.30m. ölçülerinde büyük bir salona açılmaktadır. Bu sa-
lon üç ayrı odaya geçiş vermektedir. Doğusunda ise su kuyusu için küçük dikdörtgen bir 
mekan yer alır. Kuyunun bulunduğu zemin kalker ve tuğla malzeme ile döşenmiştir. Yarım 
Pithosun bilezik olarak tercih edildiği kuyunun ağız çapı 0.64m.dir ve kuyunun ana gövdesi 
moloz taşla harçsız olarak örülmüştür. 2.70 metre derinlikte kuyuda su olduğundan özgün de-
rinliği saptanamamıştır. Bu salonun tabanı tuğla ve kalker malzeme ile döşenmiştir. Duvarla-
rı giriş bölümünde olduğu gibi moloz taş ve çamur harçlı düzensiz olarak örülmüş, ancak ya-
pının iç kısımları kireç harçla sıvanmış ve sarı, kırmızı, mavi ve siyah renklerin yoğun olduğu 
bitkisel bezemeli fresklerle süslü olduğu ele geçirilen parçalardan anlaşılmıştır. Duvarlarda 
genelde Büyük Roma Hamamı’nın malzemeleri kullanılmıştır. Bunlar içerisinde köşe taşları, 
mermer kaplama levhaları, tuğlalar, seramik parçaları ve kemikten yapılmış kaşık (Resim: 6) 
dikkat çeker. Yapının en önemli buluntusu doğu duvarı önündeki seki yanında taban altında 
toplu halde ele geçirilen 68 adet Bizans Dönemi altın sikke definesidir. Defineyi oluşturan 
altın sikkelerden 33 adeti M.S. 527-565 tarihlerinde hüküm sürmüş İmparator I. Iustinianus’a 
aittir. Diğer sikkeler ise II. Iustius’a ait olup 35 örnekle temsil edilmiştir. Her iki imparatora 
ait sikkelerin içinde 4,5gr. ağırlığındaki solidus birimimde sikkeler çoğunluktadır: I. Iustini-
anus’a ait 32 adet solidi ve II. Iustinus’a ait 26 adet solidi. Definede daha küçük birim olarak 
semisis birimi (2.5gr.) I. Iustinianus’a ait 1, II. Iustinus’a ait ise 3 örnek saptanırken, tremis-
ssis (1,5gr.) sadece 6 adet ile II. Iustinus sikkelerinde temsil edilmiştir. Bu salonun kuzeybatı 
yönünde geçiş verdiği iki kapı iki ayrı küçük mekâna bağlanmaktadır. Yapının uzun süre 
kullanım görmediği ve tahribatın ardından farklı işlevlerde kullanılmak üzere bütün geçişleri 
ve kapıların moloz taşla tek sıra örülerek kapatıldığı tespit edilmiştir. 

Konutun doğu tarafına bitişik ve konut ile aynı ölçülerde büyük bir mekân daha yer almak-
tadır. Benzer örneklerde olduğu gibi bu erken yapı kalıntısı kireç harçlı ve küçük köşeli taşlarla 
örülmüş 0.55m. genişliğinde bir duvar ve bunun hemen önünde yer alan harçlı taban yer al-
maktadır. Buradan çıkan malzeme genelde Geç Antik Döneme aittir. Öncesinde var olan Roma 
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İmparatorluk Dönemi yapısının bir kısmını da içine alan mekânın en önemli özelliği merkezde 
yer alan bir su kuyusudur. 120cm. ağız çapına sahip olan kuyunun ağız kısmı tahrip olmuştur 
ve korunan duvarlar salon kuyusunda olduğu gibi büyük boyutlu şekilsiz taşlarla harçsız olarak 
örülmüştür. Kuyu, işlevini kaybettikten sonra taş ile doldurulmuştur. En batıda ve doğuda açılan 
sondajlar ise çevrede son evre mimarisinin mahiyeti konusunda bilgi vermiştir. Bu bağlamda 
Geç Antik Dönemde Smintheion’da güçlü bir Bizans yerleşiminden bahsetmek mümkündür. 

SMİNTHEİON 2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI

2020 yılı kazı çalışmaları Geç Antik konut su kuyuları ve çevresinin düzenlenmesinin ar-
dından yoğun olarak kutsal yolun batı ve kuzeybatı tarafında 9 adet sondaj ile gerçekleştirildi. 

Bizans Konutu Kuyuların Temizliği

2019 yılı kazıları ile tespit edilen konutta kuyu için ayrılmış köşede zemin kalker ve 
tuğla malzeme ile döşenmiş ve kuyu bileziği olarak pithosun üst kısmı tercih edilmişti. Ana 
gövdesi moloz taşla harçsız örülmüş kuyunun temizliğine devam edildi (Resim: 7). 2019 yı-
lında 2.70m. derinliğe kadar inilmiş ve çalışmalar sonlandırılmıştı. Kuyuda 3.20m. derinlikte 
toplam 4 adet tüme yakın pişmiş toprak testi (Resim: 8) ve tümlenebilir seramik parçaları 
ele geçirilmiştir. 3.30m. derinlikte kuyunun tabanına ulaşılmıştır. Tabandaki çamur-toprak 
elenmiş bir adet bronz sikke, metal çivi parçaları ve balık kılçığı bulunmuştur. 

2019 yılındaki çalışmalarda konutun doğu tarafına bitişik ve konut ile aynı ölçülerde büyük 
bir mekân daha açığa çıkarılmıştır. Öncesinde var olan Roma İmparatorluk Dönemi yapısının 
bir kısmını da içine alan bu mekânın en önemli özelliği merkezinde yer alan büyük su kuyusu-
dur. Büyük boyutlu şekilsiz taşlarla harçsız olarak örülmüş duvarlara sahip kuyu 1.20m. geniş-
liğindedir. Kuyu, işlevini kaybettikten sonra taş ile doldurulmuştur. 1.90m. derinlikten itibaren 
ele geçirilen çeşitli hayvanlara ait kemikler, çene ve diş parçaları kuyunun işlevini kaybettikten 
sonra çöplük olarak da kullanıldığını göstermektedir. Ancak konut içerisindeki özgün kuyu ile 
karşılaştırılınca içerisinden çıkan pişmiş topraktan çatı kiremitleri, döşeme parçaları ve çok 
miktarda Pithos parçası, benzer malzeme ve teknikte örülmüş kuyunun çöktüğünü göstermek-
tedir. Korunan seviyeden 2.00m. derinlikte kuyunun taş örgüsü bitmiştir. 2.80m. derinlikten 
itibaren kuyudaki su boşaltılırken 3.50m. - 4.00m. arasında iki adet pişmiş toprak testi ile ve 
çok sayıda tümlenebilir testi parçası ile karşılaşılmıştır. 

A Açması-Su Deposu

2018 yılında kazıları gerçekleştirilmiş olan kanalizasyon hattının batısında, Bizans konu-
tu ile kanalizasyon hattı arasında yer alan bölgede 7.70m.x3.00m. ölçülerindeki A Açması ile 
2020 yılı kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Burada ilk olarak yüzeyden 0.30m. derinlikte, 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan 1.10m. genişliğinde bir duvar ve yüzeyden 2.10m. derin-
likte, köşeleri 0.11m. genişliğinde pah ve tabanı harçlı zeminden dolayı bir su deposu olduğu 
tespit edilmiştir (Resim: 9). Yüzeyden 0.90m. derinlikte pişmiş topraktan yapılmış bir döşe-
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me taban ile karşılaşılmıştır. Muhtemelen su deposu asıl işlevini kaybettikten sonra deponun 
içerisi Geç Antik Dönemde konut olarak yeniden tasarlanmış olmalıdır. 

B Açması-Konut Duvarı

A Açması’nın kuzeyinde, yaklaşık 6.00m. uzaklıkta 2.00m.x3.00m. ölçülerinde B Aç-
ması açıldı (Resim: 11). Bu açma ile gerek duvar hattının devamı ve Bizans konutu duvar 
uzantıları tespit edilmeye çalışılmıştır. Nitekim yüzeyden 0.45m. derinlikte duvar yüzeyine 
ulaşılmıştır. Burada 1.10m. derinlikte duvarlara ahşap ya da mermer sabitlemek için kullanı-
lan bir aplik parçası bulunmuştur. 

C Açması-Konut ve Kiler

Çalışmalarımızın devamında, A Açması’nın 4.00m. kuzeyinde 3.00.x3.00m. ölçülerinde 
C Açması açılmıştır. Yüzeyden 0.45m. derinlikte ve kuzey batı yönünde bir duvar hattı ortaya 
çıkarılmıştır. Bu duvar, A Açması’nda yer alan aynı doğrultudaki su deposunun duvarı ile 
aynı aks üzerinde gibi gözükse de duvar yüzeyinde yapılan incelemelerde duvarın su depo-
sunun duvarı olamayacağı tespit edilmiştir. 

Burada Helenistik Döneme ait olabilecek siyah boyalı seramik parçaları, 1 adet kırık 
ağırşak parçası ve tahrip olmuş halde Pithos bulunmuştur. Pithosun ağız kısmı tahrip olmuş 
olup ölçülebilen çapı 0.80m.dir. Bizans Konutu civarındaki çalışmalar bu açma ile sonlandı-
rılmıştır (Resim: 13). 

D Açması-Geç Antik Dönem Yapı Kalıntısı

2019 kazı sezonunda Apollon Smintheus Kutsal Alanı’a gelen kutsal yolun yaklaşık 25m. 
batısında yapılan yüzey araştırmaları sırasında etrafında mimari parçalar görülen ve yüzeyden 
yaklaşık 2.00m. -2.50m. yükseklikteki kısmı görülebilen bir yapı tespit edilmişti. Yapının dış 
duvarları hariç tamamı üzerinde şahıs arazisi-zeytinlik yer almaktadır. Bu nedenle 2019 yılında 
söz konusu yapının etrafında temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş ve kazısı sonra yapılmak 
üzere bırakılmıştı. Büyük oranda tahrip olmuş yapının devşirme köşe taşları kesme bloklardan 
oluşmakta, diğer kısımları ise harçla birlikte moloz taşlarla (opus ceamenticium) örülmüştür 
(Resim: 10). Çevre temizliğinin ardından bu alanda kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş ve ya-
pının Geç Antik Döneme ait olduğu ve aynı zamanda Roma İmparatorluk Dönemine ait bir 
hamam (Batı Hamamı) kalıntısı üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır (Resim: 11-14). 

E Açması-Hamam Külhanı

Yapının doğu köşesinde açılan E Açması ile yapının diğer yüzünün uzunluğu ve yapıya 
ait malzemelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Buradaki çalışmalarda ilk olarak, yapı köşe 
taşından 1.70m. derinlikte harçlı taban görülmüş, fakat bu tabanın oldukça tahrip olduğu ve 
yüzeyde devam etmediği tespit edilmiştir. Yapının kuzey doğusunda yer alan köşe taşından 
2.80m. uzaklıkta ise yapıya paralel 0.60m. genişliğinde bir duvar uzantısı ortaya çıkarılmıştır. 
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Duvar uzantısının güney doğusunda yapılan kazı çalışmaları sırasında, 0.50m. derinlikte 
döşeme kalıntısı olabilecek bazı yapı malzemeleri ve çatı kiremitleri bulunmuştur. Döşeme-
lerin ince ve kalın olarak ikiye ayrıldığı, ince döşemelerin muhtemelen hamam ısıtma siste-
minde (hypocaust) kullanılan pilaeler olduğu ve kalınlıklarının 3-5cm. arasında değiştiği, 
kalınlıklarının 6-8cm. arasında değişenlerin ise bipedales olarak kullanıldığı düşünülmekte-
dir. Ayrıca açma içerisinden çıkan tegula mammata parçaları da burada yer alan bir hamamın 
(Batı Hamamı) varlığı daha önceki ipuçları ile birlikte ispatlanmış olmaktadır. 

Açma içerisinden tıpkı D Açması’nda olduğu gibi hayvan kemiği, boynuzu ve dişleri 
ortaya çıkarılmıştır. Çıkarılan parçaların da çoğunun yanık olarak ele geçirildiği görülmüştür. 
Bununla birlikte, açma içerisinde seviye olarak derinlere inildikçe yoğun bir şekilde kül 
tabakasının varlığı açığa çıkmıştır (Resim: 11). Dolayısıyla buranın hamamın külhan kısmı 
olduğu tespit edilmiştir. 

Sonrasında kazıların devam edebilmesi için açma içerisinde bulunan büyük parçalar yer-
lerinden kaldırılmıştır. Kaldırılan taşlar arasında bir kısmı tahrip olmuş Bizans dönemine ait 
pencere sövesi ve sütun parçası yer almaktadır. Bununla birlikte açmanın doğusunda günü-
müze sağlam bir şekilde ulaşabilmiş bir Pithos görülmüştür. Üzeri kapak ile örtülmüş olan 
bu Pithosun toplam uzunluğu 1.40m.dir. Ağız kenarları 8cm. kalınlıkta olup toplam ağız 
çapı 0.56m.dir (Resim: 11). Restorasyon çalışmaları için uygun bir noktaya taşınan Pithosun 
gövdesinde, ağız kenarından başlayıp dibe doğru uzanan derin bir çatlak bulunmaktadır. Bu 
bölgeye restorasyon konservasyon kapsamında müdahale edilebilmesi için öncelikle temiz-
lik işlemi uygulanmıştır. Pithosun üzerinde yer alan bir çatlağın kullanıldığı zamanda kurşun 
ile onarıldığı görülmüştür. Pithos içerisinden analiz için toprak örnekleri alınarak temizliği 
yapılmış ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Bu Pithos haricinde yine kazılar sırasında bir kısmı tahrip olmuş bir mermer dibek ortaya 
çıkarılmıştır. Bunlara ek olarak profil veren çok sayıda seramik parçaları, mermer parçalar 
yer almaktadır. Seramik buluntusu olarak açma içerisinden Bizans seramiklerinin yoğun ola-
rak çıktığını söyleyebiliriz. Bu seramikler üzerinde çizgisel hatlar, spiraller ve kanat/yüzgeç 
şeklinde sgraffito tekniğinde yapılmış bezemeler yer almaktadır. Söz konusu Bizans seramik-
leri haricinde üzerinde kabartma rozet bezeme yer alan parçalar ve Geç Roma Dönemine ait 
Foça damga bezemeli (tavşan-tazı, haç, yaprak) seramik kaide parçaları dikkat çekmektedir. 
Mermer parçalar arasında üzeri bezemeli örnekler önemlidir. 0.60m. derinlikte üzerinde bit-
kisel motifler ve çizgisel hatlar yer alan bir parapet parçası örnekler arasında yer almaktadır. 
Ayrıca buluntular arasında perdah taşı ve terracotta figürin parçasına ait giyimli torso parçası 
yer almaktadır. Ele geçirilen diğer bir buluntu grubu ise fresk parçalarıdır. Fresk parçaları 
küçük boyutlarda olmasına rağmen kırmızı renkte oldukları anlaşılmaktadır. 

Kuzeydeki duvarının iç yüzeyinde (praefurnium tarafı), doğu-batı doğrultusunda uzanan du-
var hattının güney yüzünde beşik tonoz şeklinde örülmüş tuğlalarla oluşturulmuş bir praefurnium 
açığa çıkarılmıştır (Resim: 12). Duvar yüzeyinden 0.90m. derinlikte yapılmış olan praefurnium 
0.23m. -0.45m. arasında boyutları değişen tuğlalar ile dizilerek oluşturulmuş ve iç çapı 1.35m. 
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dir. İç kısmının tepe noktasından 0.90m. derinlikte yaklaşık 0.60m.x0.40m. ölçülerinde boşluk 
yer almaktadır. İkinci bir ocağın daha kullanılmış olması ihtimaline karşı kazılar yapılmış olsa da 
sadece bir ocağın kullanıldığı belirlenmiştir. Ocağın sağı ve solunda, duvara bitişik fakat birbirleri 
arasında mesafe bulunan harç-tuğla şeklinde üst üste sıralanmış bloklar yer almaktadır. Kullanılan 
tuğlaların yaklaşık 0.50m.x0.55m. ölçülerinde olduğu tespit edilmiştir. 

F Açması-Caldarium

Tespit edilen yapının “hamam” yapısının mimari bütünlüğü ortaya çıkarmak için, E Aç-
ması’nın 3m. kuzeydoğusunda, 6m.x4m. ölçülerinde yeni bir açma açılmıştır (Resim: 13). 
Bu açmanın güneyinde ilk olarak Roma Dönemine ait harçlı moloz taşlar ile inşa edilmiş bir 
duvar köşesi tespit edilmiştir. Duvar kalınlığı 0.70m. olarak ölçülmüştür. Açma içerisinden 
ele geçirilen terracotta tuğlalardan biri tam olarak ele geçirilmiş ve 0.36m.x0.36m. ölçülerin-
de, 4cm. kalınlığında olduğu tespit edilmiştir. Yapılan kazı çalışmaları sırasında ele geçirilen 
mozaik taşları (tessera), mermer parçalar (süpürgelik ve duvar kaplaması) bizlere kazısını 
yapmakta olduğumuz hamamın iç mimarisi hakkında bazı ipuçları vermektedir. 

Kazı çalışmalarının ilerlemesi ile F Açması’nın, hamamın caldarium bölümüne ait 
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 13). Hypocaust sisteminde yer alan pila adı verilen tuğlalar 
0.4m. -0.6m. arasında kalınlığa sahiptir. Üst üste dizilen pilalar, bipedales adı verilen ve ka-
lınlığı 0.5m. -0.8m. arasında değişebilen tuğlaları taşımaktadır. Açma içerisinden çıkarılan, 
ölçüleri alınabilen bir bipedales örneğinin 0.52m.x0.52m. ölçülerine sahip olduğu belirlen-
miştir. Tahrip olmuş hypocaust sistemine ait bazı örneklerde tuğlaların harç ile kaplı oldukla-
rı görülmüştür. Dolayısıyla bipedalesin üzerinde kullanılan harç ile mermer döşemelerin ze-
minde kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca hamamda duvar ısıtma sisteminin konik uçlara sahip 
tegula mammata ile oluşturulduğu ele geçirilen buluntular ile anlaşılmıştır. Caldariumda yer 
alan hypocaustu çevreleyen duvarın sıvalı olduğu korunan duvar yüzeyinde görülmektedir. 

F Açması’nın kuzeyinde yüzeyden 2.30m. derinlikte ve kare bloklar üzerinde duran çe-
şitli çap ve boylarda yedi adet boru şeklinde ve üzerinde delikler bırakılmış pilalar açığa 
çıkarılmıştır. Aynı örnekler daha önceki yıllarda kazılmış olan küçük hamam içerisinde de 
görülmektedir. Yüzeyden 3.10m. derinliğe inildiğinde ise mermerlerin bazılarının ısıdan kay-
naklı yandıkları görülmüştür. 

 Ele geçirilen buluntular arasında 2 adet bronz sikke, haç damgalı Doğu Roma seramiği 
parçaları ve cam parçaları ele geçirilmiştir. Pilalar arasında ele geçirilen metal buluntular 
arasında tarım aleti (orak) de yer almaktadır. F Açması’nda çok sayıda kandil parçaları ele 
geçirilmiş olsa da açmanın güneyinde yer alan köşe duvarı içerisinde yer alan alanda yapılan 
kazı çalışmaları sırasında discus kısmında çiçek bezemesi olan bir adet bütün kandil ve yine 
discus kısmında aslan betiminin yer aldığı, konsantrik dairelerle süslü tahrip olmuş bir kandil 
parçası ele geçirilmiştir. Ayrıca kulp kısmı tahrip olmuş bir adet fincan bulunmuştur. 
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G Açması-Hamam Mekanları

F Açması’nın kuzeybatısında, hamam yapısının hatlarını ortaya çıkarmak ve caldarium 
mekânının sınırlarını tespit edebilmek amacıyla 10m.x6m. ölçülerinde G Açması açılmıştır 
(Resim: 14). Gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında ilk rastlanılan buluntulardan biri Geç 
Roma Dönemine ait sütun başlığı olmuştur. Dolayısıyla bu mekanların Roma Dönemin-
den sonra da kullanıldığını söylemek mümkündür. Mekân içerisinde ortaya çıkarılan duvar 
hatlarının harçlı moloz taşlarla oluşturulduğu ve kalınlıklarının 0.70m.-1.40m. arasında de-
ğişiklik gösterdiği görülmüştür. Kalınlığı 1m. olan kuzeybatı-güneydoğu doğrultusundaki 
duvar hattı kapı söveleri ile bölünmüştür. Kapı söveleri 0.35m.x0.56m.x0.35m. ölçülerinde 
olup aralarında 0.85m. mesafe bulunmaktadır. 1m. kalınlığa sahip bu duvar hattının doğu-
sunda olasılıkla hamam yapısının işlev dışı kaldıktan sonraki bir döneme ait olduklarını dü-
şündüğümüz, tahrip olmuş Pithoslar ve Pithos parçaları ele geçirilmiştir. Ayrıca bu alanı 
çevreleyen duvar iç yüzünün harç ile sıvalı olduğu belirlenmiştir. Kapı sövelerinin batısında 
kalan kısmında yapının apsisli olduğu tespit edilmiştir. Apsisi oluşturan blok taşlarından biri 
üzerinde mermerlerin duvarlara aplike edilmesini sağlayan metal parçalar görülmektedir. 
Apsisli mekânın doğusunda yer alan dörtgen biçimli 1.37m.x1.04m. genişliğindeki küçük 
alanda yoğun miktarda kırmızı renkte fresk ele geçirilmiştir. Bu alanın doğusundaki duvar 
yüzeyinde fresk olduğu düşünülen sıva görülmektedir. 

Hamam hakkında daha kapsamlı bilgi edinebilmek amacıyla G Açması F Açması’nın 
1m. doğusuna kadar genişletilmiştir. Açmanın genişletildiği bu alanda giriş çıkışı sağla-
yan iki kapı boşluğu ortaya çıkarılmıştır. Kapı söveleri profilli bir yüze sahiptir ve sırasıyla 
0.34mx30 m., 0.57m.x0.40m. ve 0.30m.x0.35m. ölçülerindedir. Üzerlerinde yer alan söve 
boşlukları ise tek boşluğa sahip olanlarda 0.10m.x0.10m. ölçülerinde olup tek boşluğa sahip 
bu sövelerin ortasında kalan kapı sövesi üzerinde 0.07m.x0.08m. ölçülerinde ikişer boşluk 
yer almaktadır. Açma sınırına yakın olan doğudaki kapı sövesi ile ortada yer alan kapı söve-
sinin arasının kalın döşemeler ile kapatılarak bir duvar oluşturulduğu ortaya çıkmıştır. Kapı 
sövelerinin bulunduğu duvarın bir kısmında tuğlaların kullanıldığı gözlemlenmiştir. Açma 
içerisinden terracotta buluntular arasında profil veren seramik parçaları, çatı kiremidi par-
çaları, Pithos parçaları ve tuğlalar yer almaktadır. Seramikler içerisinde üzerinde çizgisel 
motiflerin bulunduğu Doğu Roma seramikleri yer almaktadır. Metal çiviler ve cam parçalar 
ise diğer buluntular arasındadır. 

H Açması-Hamam Kalıntısı

Caldarium sınırlarını belirleyebilmek amacıyla açılan H Açması, F Açması’nın 5m. ku-
zeydoğusunda ve 2m.x6m. ölçülerindedir). Açmanın kuzeybatı sınırından 2.30m. doğuda 
0.90m. derinlikte 0.90m. kalınlıkta kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda bir duvar tespit edil-
miştir. Bu duvarın aksı dikkate alındığında F Açması içerisindeki caldariumu çevreleyen 
duvarın devamı olduğu düşünülmektedir. 
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I Açması-Hamam Kalıntısı

G Açması içerisinde yer alan mekânın bütünlüğünü saptayabilmek amacıyla açılan I Açma-
sı, G Açması’nın 3.80m. doğusunda ve 4x4m. boyutlarındadır. 0.20m. derinlikte kuzey-güney 
doğrultusunda bir duvar hattı ortaya çıkarılmıştır. G açması içerisindeki 1m. kalınlığındaki du-
vara paralel olduğu ve dolayısıyla mekânı sınırlayan duvar hattı olduğu tespit edilmiştir. 

Smintheion 2020 kazı çalışmaları, daha önceki yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 
hamamlar (Büyük ve Küçük Hamam), su yolları ve su depoları ile birlikte, kutsal alanda 
suyun vazgeçilmez bir unsur olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Yapılan daha önceki 
çalışmalar ve basın-yayın yolu ile de (2013) ifade edildiği gibi kutsal alanda Roma Dönemin-
de artan ihtiyaçtan dolayı üçüncü bir hamamın (Batı Hamamı) daha var olması gerekiyordu. 
2020 yılı çalışmaları ile daha önce varılan tezlerin doğrulandığını göstermektedir. Hristi-
yanlığın resmi din olarak kabulü ile kutsal alanın pagan değil tek tanrılı dine inanan halkın 
yaşadığı bir yerleşime dönüştüğü de ortaya çıkmaya başlamıştır. 

3. RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI 

3. 1. Geç Antik Dönem Konutu Konservasyonu

Tamamen Roma yapılarından alınmış yoğunluğunu moloz taşların oluşturduğu Geç Antik 
Dönem konutu duvarlarında geçici koruma yapılmıştır (Resim: 5). Üzerinde çalı ve ağaç olan 
tahrip olmuş duvarlar onarılmış ve mekanlar algılanabilir hale getirilmiştir. Çamur harçtan 
yapılmış duvarların iklim şartlarına dayanabilmesi için pasif konservasyon ilkelerine uygun 
olarak üzerine bir sıra çamur harçlı moloz taş örülerek korumaya alınmıştır. 

3. 2. Pithos Restorasyonu (E Açması)

Hamam külhanı üzerindeki Geç Antik Dönem konutun kiler bölümünde ele geçirilen pit-
hosun (Resim: 11) gövdesinde, ağız kenarından başlayıp dibe doğru uzanan derin bir çatlak 
bulunmaktadır. Bu bölgeye restorasyon konservasyon kapsamında müdahale edilebilme-
si için öncelikle temizlik işlemi uygulanmıştır. Çatlak boyunca cidara ve gövde yüzeyine 
%30-40 oranında hazırlanmış Paraloid B-72 çözeltisi uygulanarak koruyucu tabaka oluştu-
rulmuştur. Açık havada sergilenmesi planlanan pithosun gövdesindeki derin çatlağın, hava 
koşullarına karşı dayanıklılık gösterebilmesi için Epoksi reçine ile doldurulmuştur. Güneş 
ışığı ile temasın kesilebilmesi için Epoksi dolgu seviyesi düşük bırakılmış, reçinenin kürleş-
mesi tamamlandıktan sonra oksit boya ile renklendirilmiş, alçı kullanılarak son dolgu işlemi 
gerçekleştirilmiştir. Dolgu alçı sertleştikten sonra Paraloid B-72 çözeltisi ile uygulanan koru-
yucu tabaka aseton kullanılarak yüzeyden uzaklaştırılmıştır. Yüzeydeki alçı artıkları mekanik 
yöntemle temizlenmiştir. Alçı dolguyu sağlamlaştırmak amacıyla %10-%15 oranında aseton 
içinde hazırlanmış Paraloid B-72 çözeltisi uygulanmıştır. Kuruma süreci tamamlandıktan 
sonra tüm pithos yüzeyi %10-%15 oranında aseton içinde hazırlanmış Paraloid B-72 çözel-
tisi ile güçlendirilmiştir. 
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Resim 1: Smintheus Kutsal Alanı 2019 yılı kazıları SMN 19 A-B-C açmalarının havadan görünümü. 

      

Resim 2: Pişmiş topraktan yapılmış oturur durumda figürin parçası. 

Resim 3: D Açması’nın genel görünümü. 
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Resim 4: D Açmasında ortaya çıkarılan Kalkolitik Döneme ait granit balta ucu. 

Resim 5: Bizans konutu ve etrafındaki kontrol sondajları (A, B ve C açmaları). 

Resim 6: Bizans Konutu (I Açması) kemik kaşık. 
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Resim 7: Bizans Konutu (I Açması) büyük salon içerisinde bulunan su kuyusu. 

  

Resim 8: Pithos bilezikli kuyudan çıkarılan testiler. 
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 Resim 9: A Açması (su deposu) ve üzerinde Geç Antik Dönem döşeme. 

 
Resim 10: Geç Antik yapı kalıntısı ve üzerinde zeytinlik. 

Resim 11: E Açması’ndan görüntü-kül tabakası üzerinde Geç Antik Dönem yapılaşma. 
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Resim 12: Hamam-praefurnium. 

         
Resim 13: Caldarium-hypocuast terracotta borular. 

Resim 14: G Açması’ndan görüntü. Kapı girişi. 
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