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2019 YILI PHOKAIA KAZI ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYİĞİT*
Phokaia antik kenti kazı çalışmaları, 02.07.2019 günü başladı ve 31.12.2019 tarihine kadar sürdü1. Çalışmaları başlıca üç ana grupta toplayabiliriz:
A) Athena Tapınağı’nın Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projelerinin Hazırlanması.
B) Kazı Çalışmaları.
1) Athena Kutsal Alanı Kazı Çalışmaları.
2) Modern Yerleşimle İlgili Alt Yapı Çalışmaları.
C) Bilimsel Yayın Çalışmaları.
A) ATHENA TAPINAĞININ RÖLÖVE, RESTİTÜSYON VE RESTORASYON PROJELERİNİN HAZIRLANMASI (Resim: 1-6)
Bu çalışmalar sırasında Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın rölöve ve restitüsyon çalışmaları tamamlanmış bulunmaktadır. Böylelikle işin en zor bölümündeki problemler çözülmüş ve restorasyon projesine başlama durumu oluşmuş olmaktadır. Arkaik Dönem Athena
Tapınağı’nın tüm parçalarının rölöveleri çizildikten sonra bunlara ilişkin olarak tüm elemanların restitüsyonları da gerçekleştirilmiş bulunuyor. Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın rölöve ve restitüsyon çalışmaları tamamlanmasından sonra restorasyon projelerinin çalışmalarına
başlandı. Yılın sonuna kalındığı için restorasyon projelerinin tamamlanmaları 2020 yılına
kaldı. 2020 yılının başında Phokaia Kazıları’nın üçüncü ve son kez kapatılması sonucunda
ne yazık ki Athena Tapınağı’nın restorasyon projeleri tamamlanamadı.

*
1

Prof. Dr. Ömer ÖZYİĞİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Bornova-İzmir/TÜRKİYE.
Phokaia antik kenti 2019 yılı kazı çalışmalarında Bakanlık Temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Beyhan Gürman ve Cansu Yılmaz ile Kırşehir Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Sadullah Alimahmutoğulları görev yaptı. Kazı ödeneği Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışmaların sponsoru oldu. Çalışmalara Foça Belediyesi de katkı yaptı. Bu çalışmalara yardım eden tüm kişi
ve kuruluşlara teşekkürü borç bilirim.
Çalışmalarda Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Serap Özkan Kılıç’tı. Doç. Dr. Aynur Civelek, Doç. Dr.
Murat Fırat, Öğr. Gör. Dr. Sabri Arıcı, M.A.Kenan Doğan, M.A. Gözde Uğuz Yapıcı, M.A. Esin Aksoy, M.A.
Mete Mutlu Şahan, Muammer Demren, İlknur Kurum, Aslı Kökdemir, Nurhan Yıldırım, Serkan Ülbeği, Murat
Öğren, Nedim Seçkin, Seda Ürü, Hasan Koray Akıncı, Özden Sarı, Ebru Uğraş çalışmalara arkeolog olarak
katıldı. Mimarlık çizimleri, mimar Tuğba Yetiş ve mimar Ecem Onargan tarafından gerçekleştirildi. Küçük
eser restorasyon ve konservasyon çalışmaları ise Melike Aslı Gördes ve Lale Tijen Koydemir Eyrik tarafından
yapıldı. Jeolog Öğr. Üyesi Dr. Barış Semiz de çalışmalara katıldı. Biyolog Öğr. Gör. Fatma Akdeniz tarafından
da mimari parçalar üzerinde biyolojik araştırmalar yapıldı. Ayrıca çalışmalara Ege Üniversitesi ve Aydın Adnan
Menderes Üniversitesi arkeoloji bölümü öğrencileri katıldı.
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B) KAZI ÇALIŞMALARI
1) Athena Kutsal Alanı Kazı Çalışmaları
Athena Tapınağı alanındaki kazı çalışmalarına 11.07.2019 tarihinde başlandı ve bu kazı
çalışmaları 26.12.2019 tarihine kadar devam etti. Athena Tapınağı’ndaki kazılar güney açmaları sektöründe gerçekleştirildi. Bilimsel nitelikteki kazılar IIIB a17-18-19, IIIA u17-1819-20, IIIA t19-20 plankarelerinde yürütüldü. Arkeolojik kazılar açma kesitlerinde görülen
stratigrafik verilere göre yapıldı. Güney açmaları sektöründe büyük güney kesitinde görülen
stratigrafik veriler ışığında toplam 14 katman saptandı. Kazılardan önce bu katmanlar çizilip
fotoğraflanıp belgelendi ve daha sonra kazı çalışmalarına başlandı. Büyük açmanın güney
kesitinde üstten alta doğru ilk yedi katman Bizans Dönemine ilişkindir. Son yedi katman ise
Tapınağın Roma ve Arkaik evrelerine aittir. Buna göre Bizans Dönemine ait yedi katman,
seramik atölyeleri ve fırınlarına ilişkin hatalı ve bozuk üretim seramiklerinin olduğu atım
katmanlarıdır.
2019 yılı kazı çalışmaları, özellikle Arkaik Dönem Athena Tapınağı’nın tapım terasları
üzerinde yoğunlaştı. En alttaki I No.lu tapım teras duvarları ortaya çıkarıldı ve restitüsyonları
gerçekleştirildi. Böylelikle Athena Tapınağı kazıları, büyük ölçüde tamamlanmış oldu.
2) Modern Yerleşimle İlgili Alt Yapı Çalışmaları
İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.09.2015 tarih ve 5632
sayı kararıyla Foça İlçesi İçme Suyu Şebeke ve İletim Hattı kazılarına 18.11.2019 tarihinde
başlandı. Sit alanı içerisindeki şebeke hattı kazıları, Foça Kazı Başkanlığı ve İzmir Müzesi
denetiminde sürdürüldü.
C) BİLİMSEL YAYIN ÇALIŞMALARI
Foça kazılarıyla ilgili olarak “PHOKAIA” ciltlerinin bilimsel nitelikli kitaplar olarak yayınlanması hedefine ulaşmak için önemli çalışmalar yapıldı. “PHOKAIA I” ve “PHOKAIA
II” ciltleri 2017 yılında yayınlandı. 2019 yılında “PHOKAIA III – Arkaik Dönem Athena
Tapınağı” cildi çalışmalarına hız verildi ve 2020 yılı içinde yayımlanarak bilim dünyasına
sunuldu.
Arkaik Dönem Phokaia Athena Tapınağı’nın sırları, 1998 yılından 2019 yılının sonuna
kadar yapılan uzun soluklu kazılardan sonra ortaya konuldu. Yapılan çalışmalarda önemli
sonuçlar elde edildi. Yapılan kazılar, Phokaia Athena Tapınağı’nın İ.Ö. 620-610 yıllarında
inşa edildiğini ve mimar Rhoikos’un projesi olan Samos’daki III. Hera Tapınağı’nın çağdaşı olduğunu anlaşıldı. Ele geçirilen malzemelerle tapınağın planının restitüsyonunu yapma
olanağına sahip olundu. Şimdiye dek bilim insanları tarafından ortaya çıkarılan çok sayıdaki
mimarlık elemanlarının, özellikle üst yapıdaki ögelerin ahşap olduğu sanılıyordu. Oysa bu
tapınak kazıları, arşitrav, taç blok, geisipodes ve geisonun İ.Ö. 7. yy.ın sonlarında taştan
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yapılmış olarak varlıklarını kanıtladı. Bu blokların çok daha eskileri de taştan yapılmış olmalıydı.
Stylobat ölçüleri 18,40m.x32,00m. idi. Uzunluğu 100 ayak olup, hekatompedos idi. Bu
ölçü, Phokaia’daki İon metrolojisini bize öğretecek niteliktedir. Uzun taraflarında 10, kısa
taraflarında ise altı sütun bulunuyordu. Bu sütunlar İon düzeninde yapılmıştı. Cellada opisthodomos yoktu. Naos içinde dörderden oluşan İon başlıklı iki sıra sütun tavanı destekliyordu.
Pronaos derin olup, önünde palm başlıklı iki sütun yer alıyordu. Peristasisteki sütunların
kaideleri, speira ve tamburla bir bütün olan torustan oluşuyordu. İçteki sütunlarda ise speira üzerinde yapraklı kaide yer alıyordu. Yapraklı kaidelerin üzerine ise, toruslu tamburlar
oturuyordu. Cella duvarlarının dış tarafının üzerinde sütunların aralarına gelecek biçimde bir
griffon ve bir at protomu sırayla sıralanıyordu. Griffon Phokaia’nın simgesi olan karışık bir
yaratıktı. At ise, Athena’nın ehlileştirdiği kutsal bir hayvandı.
Kurulan kronoloji ile Anadolu’da bulunan çok sayıdaki önemli İon yapılarına da yeni bir
kronoloji getirilmiş bulunuyor. İ.Ö 630-560 yılları arasındaki bu kronoloji, birçok kuralı da
değiştirmiş durumdadır. Bu çalışmada arkeoloji bilimine 10 yeni kuramla katkıda bulunuldu.
Örneğin, Anadolu İon kaidelerinin Samos ve Ephesos diye ikiye ayrılmalarının doğru olmadığı, bunların tümünün aynı tip kaide oldukları ve Samos tipi diye adlandırılan İon kaidelerinin Ephesos tipi diye adlandırılan İon kaidelerinin öncüsü olduğu ortaya konuluyor. Ayrıca
yapraklı sütun kaidelerinin birçok bilim insanının düşündüğü gibi sütun başlığı olmadığı
da anlaşılmış bulunuyor. Bu tür kaidelerin birçok zaman sütun başlığı olarak nitelendirildiği bilinmektedir. Oysa bunların kaide oldukları Phokaia Athena Tapınağı kazılarında ortaya
çıkmış durumdadır. Mısır’daki sütunların da yine yapraklar içerisinden çıkmış olması, kökeninin nereye gittiğini ortaya koyuyor.
Kısaca bu çalışmayla, Phokaia Arkaik Dönem Athena Tapınağı, 10 adet kuramla geçmişten günümüze ışınlanarak yansıtılıyor ve Arkaik Dönem İon mimarlığı yeniden biçimleniyor.
Şimdi “Phokaia III” de yayımlanan bu 10 adet kuramı görelim:
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 1
“Samos Tipi Diye Adlandırılan İon Kaideleri”, “Ephesos Tipi Diye Adlandırılan İon Kaideleri” nin öncüsüdür. Bunların tümü, aynı tip kaide olup, “Anadolu İon Kaidesi” diye adlandırdığımız tipin zaman içinde değişimleridir.
“Samos Tipi Diye Adlandırılan İon Kaideleri”, ilk kez İ.Ö. 7. yüzyıl içerisinde çıkmış
olmalıdır. Önceleri yivsiz bir torus altında yine yivsiz, silindirik biçimde bir speiradan oluşuyordu. Daha sonraları bu kaide elemanlarının İ.Ö. 7. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
yivlendirilerek betimlenmiş olduklarını görüyoruz. Phokaia Athena Tapınağı’nın torus ve
speiraları, yivlendirilmiş en eski örneklerdendir. “Samos Tipi Diye Adlandırılan İon Kaide-
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leri” nin tümü, İ.Ö. 560 yılından önceye tarihlenmelidir. Bu tip kaideler, İ.Ö. 560 yılından
itibaren “Ephesos Tipi Diye Adlandırılan İon Kaideleri” ne dönüşür. Gerçekte Samos Tipi ve
Ephesos Tipi diye bir kaide yoktur. Aslında bunların tümü, aynı tip kaidedir. “Anadolu İon
Kaidesi” diye adlandırdığımız tipin zaman içinde değişimleridir.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 2
Yapraklı Sütun Kaideleri, Birçok Bilim İnsanının Düşündüğü Gibi Sütun Başlığı Değildir.
Yapraklı sütun kaideleri, Hellen Sanatında İon mimarlık düzeninde karşımıza çıkar. İ.Ö.
II. binde Mısır’da sütunların en alt tamburları, yaprakları yukarıya doğru yükselen bitkilerle
bezenir. Bu özellik daha sonraları Mezopotamya’da Mısır’ın etkisiyle Assur, Babil ile Geç
Hitit sanatında ve aynı zamanda İon mimarlığında görülür.
Yapraklı sütun kaideleri, birçok bilim insanının düşündüğü gibi sütun başlığı değildir.
Genellikle Aiol başlığından gelişen veya onu tamamlayan bir başlık gibi olduğu düşünüldü;
ancak sütunun üstünde başlığın altında kullanılan yaprak süslemeli sütun boyunları, bilim insanlarını bu izlenime yöneltti. Başlık altında kullanılanlar, gerçekte başlığın bir parçası veya
ikinci bir başlık değil, bize göre sütun boynu olmalıdır.
Yapraklı kaideler, birçok zaman sütun boyunlarıyla karıştırılmış olsalar bile, aslında birbirlerinden kolaylıkla ayırt edilirler. Yapraklı kaidelerin yapısı, daha büyük ve daha masiftir. Sütun boyunları ise daha küçük ve daha narindirler. Her ikisinde de yapraklar, yukarıya
doğrudur. Phokaia Athena Tapınağı’ndaki yapraklı kaidelerin de genellikle sütun başlığı gibi
algılanmış olduklarını biliyoruz.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 3
İon Mimarlığında Yapraklı Sütun Kaidesi Modası, İ.Ö. 620 Yıllarında Sona Erer.
Yapraklı sütun kaidelerinin ortadan kalkması ise, Phokaia Athena Tapınağı ile birlikte
olur. Yapraklı kaideler, İon mimarlığında en son olarak Phokaia Athena Tapınağı’nın içindeki
sütunlarda kullanılmış; fakat peristasisteki sütunlarda ise uygulanmamışlardı. Bu tip kaideler, İ.Ö. 620 yıllarından sonra bir daha da yapılmamışlardı. Nitekim Samos, Myus, Miletos,
Didyma, Khios, Halikarnassos, Delos, Sicilya, Pantikapaion ve Ephesos’taki tapınaklarda
yapraklı sütun kaidesi modası kalkmış olduğu için görülmez. O halde diğer yapraklı kaide
örneklerinin tümü, Phokaia Athena Tapınağı’ndan önceye tarihlenmelidir.
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ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 4
Erken İon Mimarlığında Sütun Yivleri
Erken İon mimarlığında başlangıçta sütun yivleri yoktu. İlk yivler, fasetli (facette) bir
tipte olmalıydı. Daha sonraları bu prizmatik görünüşe sahip fasetler, yiv biçimine dönüşür.
Bu yivler önceleri oldukça sığdır, yani çok az derindir ve daha sonraları derinleşir. İki yivin
birleştiği yer, bıçak sırtı gibi keskindir. Bu arrisli yivler İ.Ö. 7. ve 6. yüzyıl boyunca bütün
İon mimarlığında devam eder. İ.Ö. 7. yüzyılda sütunlardaki yiv sayısı 32 adettir. 32 adet yiv
sayısı, İ.Ö. 620-610 yıllarına kadar İon sütunlarında kullanılır. Phokaia Athena Tapınağı’ndan itibaren yiv sayıları yine kanonik olarak 36’ya çıkar. İ.Ö. 7. yüzyılın sonlarında 32 adet
yivli tamburlar, 36 yivli tamburlarla birlikte kısa bir süre kullanılır. 36 yivli tamburlar İ.Ö. 7.
yüzyılın sonlarında, İ.Ö. 6. yüzyılın ilk yarısında, ortalarında ve üçüncü çeyreğinde de İon
sütunlarına uygulanır ve Samos Heraionu II. Dipterosu (II. Rhoikos Tapınağı), Didyma Apollon Tapınağı ve Ephesos Kroisos Tapınağı gibi büyük tapınaklarda da kuralsal olarak görülür.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 5
Erken İon başlıklarının oluşumu sırasında başlığın gelişimi ile ilgili olarak önemli tarihleme kriterleri karşımıza çıkar.
a. İon başlıklarında dışbükey profillendirme:
Erken İon başlıklarında dışbükey profillendirme, İ.Ö. 7. yüzyılın üçüncü çeyreğinde yeniden başlar, tüm İ.Ö. 6. yüzyıl boyunca sürer ve İ.Ö. 5. yüzyılın ilk yarısında içbükey profile
dönüşür.
b. İon sütun başlıklarında abacusun oluşumu:
İon sütun başlıklarında abacus, İ.Ö. 6. yüzyılın başlarında oluşmaya başlar. İ.Ö. 560 yıllarında Ephesos Kroisos Tapınağı’nda tam olarak karşımıza çıkar. Bu tarihten sonra yaygınlaşır.
c. İon sütun başlıklarındaki volüt gözünün ortaya çıkışı:
İon sütun başlıklarında volütlerdeki spirallerin ortasındaki göz motifi, yeniden İ.Ö. 6.
yüzyılın ilk yarısı içerisinde ortaya çıkar. Yüzyılın ikinci yarısında ise yaygınlaşmaya başlar.
d. Volüt sırtının (polster) aşağı doğru daralması:
İ.Ö. 600 yıllarından itibaren volüt sırtında da (polster) yukarıdan aşağı doğru daralma
görülür.
e. Volüt sırtında (polster) görülen çift astragalle ayrılan içbükey geniş profillerin sayısı:
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Volüt sırtında (polster) görülen çift astragalle ayrılan üç adet içbükey geniş profillerin
sayısı, İ.Ö. 7. yüzyılın sonundan başlayarak dörde çıkar.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 6
Diş Sırasız ve Diş Sıralı Geisipodesin Ortaya Çıkışı
İon mimarlığında bilinen en eski geisipodes, Phokaia Athena Tapınağı’nda ele geçti. İ.Ö.
620-610 yıllarına tarihlediğimiz bu tapınağın geisipodesinde henüz diş sıralarının oluşmadığını görüyoruz. Her ne kadar Ephesos Artemis, yani Kroisos Tapınağı’nda ele geçmemişse
de geisipodesin ön tarafında diş sırasının yapılarak damlalık görevini görmesi, İ.Ö. 560/550
yıllarından itibaren olmalıdır. Yaygın olarak İon mimarlığında kullanımı, İ.Ö. 5. yüzyıldan
itibarendir.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 7
Erken İon Mimarlığında Lesbos Kymationu ve Benzeri Yaprak Süslemeli Mimarlık Elemanları Üzerindeki Yaprakların Duruş Biçimleri
Erken İon mimarlığında kaideler, sütun boyunları, taç blokları ve duvar taçları, Lesbos
kymationları ve başka tip yapraklarla süslüydü. Bunların ölçüleri ile zıvana yuvaları ve kenetlerinin yerleri, bu mimarlık elemanlarının yapıda duruş biçimlerini ortaya koyar. Buna
göre yapraklı kaideler ile sütun boyunlarının yapraklarının yukarıya doğru olması gerekir.
Duvar taçları ile taç bloklarındaki yaprakların da aşağıya doğru sarkık biçimde yapılmış oldukları görülür. Yaprakların bu duruşları, Erken İon mimarlığında genel bir kuraldır.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 8
Antik Dönem kapılarının pervaz blokları üzerinde görülen fascia silmesi süslemeleri geleneği, yüzyıllar boyunca dinsel ve sivil yapıların hem taş hem de ahşap kapılarında devam
eder. Günümüzdeki ahşap kapı kasalarında da görülen fascia süslemeleri, yüzyıllar öncesindeki antik dönem mimarlık geleneğinin bir uzantısıdır.
Phokaia Athena Tapınağı’nın cella kapısının pervaz silmeleri, oldukça yüzeyseldir. Dönemler ilerledikçe kapı pervaz yüzeyleri, kapının her iki tarafında kapı içerisine doğru derinleşir.
Derinleşen fascialar da birbiri ardından kademeli bir görüntü alır. Böylelikle pervazlar daha üç
boyutlu duruma gelir. Öte yandan kapı pervazlarındaki bu tarz fascia işlemesini ahşap kapılarda
da görüyoruz. Hatta günümüzdeki ahşap kapı kasalarında da içe doğru derinleşen bu fascia süs-
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leme geleneğinin sürdüğünü izleyebiliyoruz. Bu süsleme geleneğinin, yüzyıllar öncesindeki
antik dönem mimarlık geleneğinin uzantısı olduğunu açıkça söyleyebiliriz.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 9
Bir yapının altında bulunan dolgudan gelen seramiklerin en geçinin çok sayıda ve türdeş
olması, aynı veya çok yakın zamanlara tarihlenmesi, yapının bu seramiklerle aynı zamanda
veya çok az bir zaman sonra yapıldığını gösterir. Bu durum söz konusu yapının altındaki
katmanın birden bire bir doğa olayıyla kesilmiş olduğunu anlatır ve o tarihte yeni proje
uygulamasına geçildiğini gösterir. Alttaki dolgu, yapının tarihi için terminus ante quemdir.
Nitekim Phokaia Athena Tapınağı’nın altından gelen dolgunun içerisindeki seramiklerin
en geçinin İ.Ö. 620-610 tarihlerini göstermesi, bunların çok yoğun olması ve daha geçe ait
seramiklerin bulunmaması, Athena Tapınağı’nın inşaatının İ.Ö. 620 ile 610 tarihleri arasında
başlamış olduğunu gösterir.
ANADOLU ARKEOLOJİSİNDE YENİ KURAMLAR
Kuram 10
Phokaia Athena Tapınağı’nın stylobat uzunluğu 32,00 m.dir. Yani hekatompedostur. Diğer bir deyişle 100 ayaktır. Buna göre bir ayak 32,00 cm.dir. Bu ölçü Phokaia’da Arkaik
Dönem’de kullanılan bir ölçüdür. Aynı zamanda İonia’da da kullanılan bir ölçü olmalıydı.
Bir ayak 32,00 cm. olduğuna göre, bir parmak (daktylos) 2,00 cm., bir avuç (palaisté)
8,00 cm., bir karış (spithame) 24,00 cm., 1 dirsek (elle) 48,00 cm., 1 kulaç (orgyia) 192,00
cm., 1 stadion ise 192,00 m. olarak hesaplanır.
1989 yılında İzmir Müzesi ile birlikte başlayan ve 1992 yılından bu yana başkanlığımda
devam eden Üçüncü Dönem Phokaia Kazıları, 2020 yılının başında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın önerisiyle üçüncü kez kapatıldı ve İzmir Müze Müdürlüğü’ne devredildi. Böylelikle
başta Athena Tapınağı Projesi olmak üzere çok sayıda projenin uygulaması durdu. Yarım
yüzyılı aşkın deneyim ve birikimimizin kullanılması da olanaksız duruma geldi. Umarız bizden sonra gelenler, bu projelere devam ederler...

13

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 1: Arkaik Dönem Phokaia Athena Tapınağı’nın restitüsyon modellemesi. İ.Ö. 620-610. güneydoğu yönünden bir görünüm.

Resim 2: Arkaik Dönem Phokaia Athena Tapınağı’nın restitüsyon modellemesi. İ.Ö. 620-610. güneybatı yönünden bir görünüm.
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Resim 3: Arkaik Dönem Phokaia Athena Tapınağı’nın restitüsyon modellemesi.İ.Ö. 620-610. kuzeydoğu yönünden yakın bir görünüm.

Resim 4: Arkaik Dönem Phokaia Athena Tapınağı’nın restitüsyon modellemesi. Güney cella duvarının dışı üzerinde griffon ve at protomları. İ.Ö. 620-610.
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Resim 5: Arkaik Dönem Phokaia Athena Tapınağı’nın restitüsyon modellemesi.İ.Ö. 620-610. doğu pteromanın üst
bölümünden ayrıntı bir görünüm.

Resim 6: Arkaik Dönem Phokaia Athena Tapınağı’nın restitüsyon modellemesi. İ.Ö. 620-610. cella kapısı ve cella
içinden bir görünüm.
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BOLVADİN ÜÇHÖYÜK 2020 YILI KAZILARI
Mevlüt ÜYÜMEZ*
Özdemir KOÇAK
Mustafa BİLGİN
İsmail BAYTAK
2020 yılı kazı çalışmalarımız T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni, Afyonkarahisar Valiliği, Bolvadin Belediye Başkanlığı, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü ve Türk Tarih Kurumu’nun
desteği ile gerçekleştirildi1. Bu kurumlara ve yetkililerine teşekkür etmek isteriz. Katkılarından dolayı Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır,
Müdür Yardımcısı Cemil Kaynak, Bolvadin Kaymakamı Adem Öztürk, Bolvadin Belediye
Başkanı Fatih Kayacan, işadamı Fatih Sarıçiçek’e teşekkürü borç bilmekteyiz.
BOLVADİN ÜÇHÖYÜK YERLEŞMESİ TARİHÇESİ
Bolvadin Üçhöyük Yerleşmesi, Afyonkarahisar ve çevresinin en büyük ören yerlerinden
biridir (Harita: 1; Resim: 1-2). Burası İç Batı Anadolu ile Orta Anadolu’nun kesiştiği önemli
bir kavşak noktasında yer almaktadır. Bu konumdan dolayı tarih öncesi dönemlerden itibaren
önemini korumuş olmalıdır. Burada Kalkolitik Çağ, İTÇ, OTÇ, Demir Çağı ile Hellenistik-Roma dönemlerine ait buluntular tespit edilmiştir2. Bunlar arasında OTÇ’a ait olanların
*

1

2

Mevlüt ÜYÜMEZ, Arkeolog, Müze Müdürü, Zafer Mahallesi, Kurtuluş Cad., No: 92, Afyonkarahisar/TÜRKİYE, muyumaz@hotmail.com
Prof. Dr. Özdemir KOÇAK, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Alaeddin Keykubad Yerleşkesi, 42130, Konya/TÜRKİYE, okocak@selcuk.edu.tr, orcid.org/0000-0003-2284-0441;
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİLGİN, Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Ahmet
Necdet Sezer Kampüsü, Gazlıgöl Yolu, 03200, Afyonkarahisar/TÜRKİYE, bilgin@aku.edu.tr, orcid.org/00000002-9069-9614
Dr. Öğr. Üyesi İsmail BAYTAK, Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Kampüs-Sur-Diyarbakır/
TÜRKİYE, ismailbaytak@dicle.edu.tr, orcid.org/0000-0003-4740-3504.
Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü: “Afyonkarahisar İli ve İlçeleri 2020 Yılı Yüzey Arkeolojik Yüzey Araştırmaları ve Harita Çalışmaları” adlı proje kapsamında (Proje no: 20401083); Türk
Tarih Kurumu: “2020 yılında Afyonkarahisar İli ve İlçeleri ile Uşak İli Sivaslı İlçesinde Yüzey Araştırmaları
(Neolitik Çağdan Demir Çağına kadar olan dönemlere ait yerleşim yerlerinin arkeolojik, tarihi ve ekonomik
durumu konusunda)”.
Ö. Koçak, Erken Dönemlerde Afyonkarahisar Yerleşmeleri, Kömen Yayınevi, Konya, 2004, 31-32; Ö. Koçak,
“Afyon-Bolvadin Yüzey Araştırmaları 2002 (Neolitik Çağ’dan İlk Tunç Çağına Kadar)”, Araştırma Sonuçları
Toplantısı, XXI/1 (2004), 173-184, 174; Ö. Koçak, “Bolvadin, Çay ve Sultandağı Yüzey Araştırmaları 2003”,
Araştırma Sonuçları Toplantısı, XXII-2 (2005), 19-28, 21; Ö. Koçak-M. Bilgin, “Taşlı Höyük: An Important Early
Bronze Age Settlement and Necropolis in Bolvadin-Dişli Village”, Anatolia Antiqua, XIII (2005), 85-109, 91; Ö.
Koçak, “The Second Millennium B.C. Settlements and Cemeteries in the Eastern Interior of Mid-West Anatolia”,
L’Anatolie des peuples, des cités et des cultures (IIe millénaire av. J.-C.-Ve siècle ap. J.-C.) Colloque International
de Besançon 26-27 Novembre 2010, Volume 2. Approches Locales et Régionales, édité par: Hadrien Bru-Guy
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yoğunluğu dikkat çekecek kadar fazladır. Bu yerleşme özellikle son yıllarda yapılan filolojik
çalışmalarla ön plana çıkmaktadır. Söz konusu çalışmalarda bu yerleşmenin M.Ö. 2350 yılı
civarında Akad Krallığıyla ilgili yazılı belgelerde ve Asur Ticaret Kolonileri Dönemi belgelerinde ismi geçen Puruşhanda ile aynı yer olması olasılığı üzerinde durulmaktadır3.
Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Özdemir Koçak başkanlığında, Kocatepe Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin, Dicle Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi İsmail Baytak’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Afyonkarahisar Yüzey Araştırmaları kapsamında 2002
yılından itibaren Üçhöyük yerleşmesinde de yüzey toplamasıyla beraber jeodezi ve jeofizik
alımları yapılmıştır. Burasının halihazır harita alımı Selçuk Üniversitesinden Öğr. Gör. Ömür
Esen, Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr.
Tayfun Çay ve Prof. Dr. Fatih İşçan tarafından gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında İstanbul
Üniversitesi Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel koordinesinde üç ayrı alanda jeofizik çalışmaları yürütülmüştür.
Afyonkarahisar araştırmaları sırasında Üçhöyük yerleşmesiyle beraber yaklaşık 360 civarında yerleşme-mezarlık incelenmiş ve çalışmalar sırasında Üçhöyüğün diğerlerine göre daha
geniş bir alana yayılması ve yüzeyde daha nitelikli buluntularla temsil edilmesi yönünden ön
plana çıktığı görülmüştür. Üzerindeki kaçak kazı tahribatları, tarımsal faaliyetler ve yerleşmenin tarihi ve kültürel yönden taşıdığı büyük önem burada bilimsel kazıların yapılmasını
gerekli hale getirmektedir. Höyük üzerindeki tahribatlar ciddi anlamda veri kaybına sebep
olmaktadır. Yapılan kurtarma kazıları sırasında tespit edilen ve İTÇ sonuna tarihlendirilen
bir silindir mühür kaçak kazı toprağının kaldırılması sırasında ele geçirilmiştir. Bu tespit, söz
konusu veri kaybı için önemli bir göstergedir. Zira bu tahribat gerçekleşmemiş olsaydı, silindirin mührün bulunduğu tabakayla ilişkili veriler daha sağlıklı şekilde alınmış olacak ve diğer arkeolojik buluntular da kontekst olarak değerlendirilebilecekti. Üçhöyük gibi böylesine
önemli bir yerleşmenin kaçak kazı tahribatlarından korunmasının sadece Afyonkarahisar için
değil Türkiye’nin de tarihi ve kültürel değerlerinin korunması açısından çok önemli sonuçlar
doğuracağı düşünülmektedir.
ÜÇHÖYÜK KAZISI PLAN VE METODU
Bolvadin Üçhöyük yerleşmesi kuzey, güney ve batı yönlerde olmak üzere üç yükselti
çevresinde genişlemektedir (Harita: 1; Resim: 1). 2020 yılında bu yükseltilerden olasılıkla
yerleşmenin Tunç Çağı yönetim erkiyle ilişkili olabilecek kuzey tepe üzerinde kaçak kazı
yapıldığı tespit edilmiştir. Kaçak kazı büyük bir tahribata yol açmış, tahribattan sonra yerleşLabarre, 2013, 15-29, 17-18; Ö. Koçak, “Afyonkarahisar İli ve İlçeleri 2012 Yılı Yüzey Araştırmaları”, Araştırma
Sonuçları Toplantısı, XXXI/2 (2014), 75-96, 81-84; Ö. Koçak- M. Bilgin- H. Gül Küçükbezci, “The Determination of the Settlement Density in West of Turkey, between 6000-1200 B.C., According to Archaeological Findings”,
International Journal of Social Sciences, 3rd Asian Conference on Multidisciplinary Research in Higher Education (ACMRHE 2015), Manila, Filipinler, 2016, 1-13, 11.
3
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mede kurtarma kazısı yapılması planlanmıştır. Bu bağlamda Afyonkarahisar İli, Bolvadin İlçesi, Kalıntoprak Mahallesi, Üçhöyük “I. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün 12.10.2020 tarih ve 51337267160.02-E.763343 sayılı izniyle Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Selçuk
Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde 26 Ekim-27 Kasım 2020 tarihleri arasında otuz üç (33) gün süre zarfında kazı çalışmaları yapılmıştır.
HARİTALAMA ÇALIŞMALARI
Arkeolojik ve tarihi araştırmalarda ören yerlerinin tespitinden sonra bunların dünya harita
koordinat sistemi üzerindeki mevcut konumunun belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için
öncelikle ilgili alanın farklı ölçekteki haritaları üzerinden çalışmalar yürütülmekte ve daha
sonra da bu kapsamda arazide yeni bir harita alımı gerçekleştirilmektedir. Bolvadin Üçhöyük’te de bu doğrultuda alanın 1/25000 ölçekli K26 d1 Afyon paftası başta olmak üzere farklı
ölçekte haritaları temin edilmiştir. Daha sonraki süreçte, höyüğün geçmiş yıllarda, Afyonkarahisar yüzey araştırmaları kapsamında yapılan halihazır haritası revize edilerek, 100m.
x100m. ölçülerinde karelajı hazırlanmıştır (Harita: 1).
JEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Yerleşmede mevcut üç hâkim tepeciğin erken mimari unsurlar ile ilgili olabileceği düşünülerek buralarda jeofizik çalışmaları yürütülmüştür (Resim: 3-4). Kaçak kazı tahribatının
olduğu Kuzey Tepe’de birbirine bitişik iki ve Güney Tepe’de bir alanda alım gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında tahribat alanının çevresinde toprak altında mimari ile ilişkili
olabilecek belirgin anomoli veren yerler görülmüştür. Ayrıca Güney Tepe çalışmalarında da
yoğun anomoli veren ve yine mimari ile ilişkili olabilecek alanlar görülmüştür. Bunlardan
bir tanesinin 3-4m. kadar bir yükseltide ve anıtsal bir mimariye ait olduğu öngörülmüştür.
Elde edilen veriler kazı çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi sırasında oldukça yararlı olmuştur. Çünkü arkeolojik kazı çalışmaları uzun bir süreye yayılan ve oldukça yüksek
maliyetli işlerdir. Çalışmalarda süre ve maliyet yönünden tasarruf sağlanması açısından jeofizik çalışmalarının katkısı yadsınamaz.
Alana herhangi bir zarar vermeden yürütülen jeofizik çalışmalar sırasında mimari, depolama, mezar alanları gibi arkeolojik veriler ile ilgili olabilecek anomaliler iyi değerlendirildiği takdirde yapının lokasyonu, kazı çalışmalarının nereden başlaması gerektiği ve gömülü
yapının derinliği hakkında ön bilgi edinilmesi bakımından oldukça önemlidir (Resim: 3).
KAZI YÖNTEMİ
Kazı çalışmalarının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün
yönlendirmesiyle AFAD ekipleri tarafından kullanışlı bir çadır kurulmuştur. İklim şartlarının
zorluğundan dolayı bu çadır tespit ettiğimiz buluntuların ön değerlendirmesi, raporların yazılması, arazi çizimlerinin yapılması, yemek ve dinlenme ihtiyaçları için kullanılmıştır.
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Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra, kurtarma kazısı yapılacak alanın 100m.
x100m. karelajlı halihazır harita üzerinde Netcad programı ile koordinatları belirlenen 10m.
x10m.lik karelajlar çıkarılmıştır4.
Kaçak kazı çukurunun bulunduğu alan yerleşmenin kuzeyinde kalan ve kuzey tepesi olarak tanımladığımız kesimde yer almaktadır. Karelaj çalışması kaçak kazı çukurunun 10m.
x10m.lik bir kareye oturacağı şekilde hesaplanmış, kazının da bu tahribat çevresinde yürütülmesi planlanmıştır (Resim: 5). Tahribatın olduğu alanın oturduğu karelaj A Açması şeklinde
isimlendirilmiş, çalışmalarda elipsodal kod kullanılmış olup ortometrik koda indirgemede
37,80-37,82 arası belirlenmiştir. A Açması’nın köşelerine, kuzeybatıdan başlayarak, saat yönünde A, B, C, D kodları verilmiş ve her köşenin deniz seviyesinden yükseklik kotları alınmıştır. A Açması’nın kuzey ve güney kenarı arasında 2,30m. kot farkı olduğu tespit edilmiştir.
Kurtarma kazısı yapılacak alanın etrafında 2 m genişliğinde bir emniyet bandı oluşturmak
için gerekli kazıklar çakılmıştır. Bir sonraki aşamada, emniyet alanı dahil bütün açma alanının temizliği yapılmıştır (Resim: 6). Bu sırada A Açması çevresinde ve kaçak kazı çukuru
içerisindeki yüzey buluntuları belgelenmiştir.
Daha sonra kazı çalışmasında uygulanacak yöntemin nasıl olacağı üzerinde durulmuştur.
Son yıllarda arkeolojik kazı faaliyetlerinde Locus-Feature sisteminin başarıyla uygulandığı
ve bu sistemin höyük kazılarında yaygınlaştığı bilinmektedir. Üçhöyük kazılarında da söz
konusu sistemin uygulanmasına karar verilmiştir. Kazı isimlendirme kodlama ve numaralandırma için ÜÇH.20.A.L1.38.K13.P1 (örnektir) şeklinde bir sıralama uygulanmıştır5:
KAZI ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmalarına öncelikli olarak, kaçak kazılar sonucu açılan çukurun etrafında A1A-D1 noktaları arasındaki 5m.x5m.lik alana yayılan ve söz konusu çukurdan çıkarılarak çukurun kuzeybatısına atılan toprağın elenmesiyle başlanmıştır (Çizim: 1).
Tahribat çukurundan atılmış olan toprağın bulunduğu alan “Locus 1” olarak tanımlanmıştır. Bu atık toprak elenerek elde edilen arkeolojik materyaller yoluyla stratigrafi ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Kaçak kazı toprağı 1032,80-1032,25m. kot aralığında olup yaklaşık 55cm. kalınlığındadır. Atık toprakta mimariyle ilişkili iri taşlar, ayrıca yoğun seramik ve
kemik parçaları ile kil topakları tespit edilmiştir. Bu buluntular tahrip edilen yapı kalıntılarıyla ve günlük kullanımla ilişkili olmalıdır. Bunlar arasındaki bir örnek oldukça önemlidir. Atık
toprak içinde, 1033,25m. kotunda kireç taşından yapılmış bir silindir mühür bu bölgede tespit
edilen nadir örneklerden biridir. M.Ö. 3. binyılın son çeyreğine tarihlendirilen silindir mühür
üzerinde iki friz içinde tanrı ve yönetici betimlerinin yanı sıra kurban için getirilen hayvan
4

Bu çalışmalar Bolvadin Belediyesi harita mühendislerinden Zafer Türkmen ve Zafer Hurma ile birlikte yürütülmüştür.

5

ÜÇH (Üçhöyük), 20 (yıl=2020), A (Açma adı), L1 (Locus no.), 38 (Parça no. sırası), K13 (Kasa no.), P1 (Poşet
no.)
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tasvirleri bulunmaktadır6. Tespit edilen İTÇ ve OTÇ seramikleri, kaçak kazılarda bu döneme
ait tabakaların tahrip edildiğini göstermektedir.
El yapımı İTÇ seramikleri gövde parçası olup ağız kenarına ait az sayıda örnek mevcuttur. Buluntuların astarı, kırmızının farklı tonlarında ve açkılıdır. Hamurları iri taneli, mikalı,
taşçık, kireç ve bitki katkılı olup daha çok İTÇ 2-3 dönemi özellikleri göstermektedir.
OTÇ’ını temsil eden buluntular arasında özellikle beadrimli, omurgalı, konik formlu ince
cidarlı kaseler dikkati çekmektedir. Ağırlıklı olarak, krem, beyaz ve sarının tonlarındaki bu
açık astarlıların yanı sıra az oranda kırmızının tonlarında astarlanmış örnekler de vardır.
Alandaki tabakalaşmayı anlayabilmek için çalışmalar, 10m.x10m.lik açmanın büyük
oranda kuzey yarısında kalan kaçak kazı çukurunun güneyine kaydırılmıştır. Kaçak kazı çukuruyla açmanın güney kenarı arasındaki tabakalaşmayı ortaya çıkarmak 2020 yılı çalışmalarının ana amaçlarından biridir.
Bu amaç doğrultusunda, açmanın kuzey ve güney kenarı arasında açmanın güneydoğu
köşesinde B1-C-C1 noktaları arasındaki 2m.x2m.lik alan belirlenerek çalışmalara devam
edilmiştir. Oldukça homojen yumuşak ve kumlu bir yapısı olan sarımsı kahverenginin tonlarındaki toprak katmanı “Locus 2” olarak tanımlanmıştır.
1034,60 ile 1034,40m. kot aralığında, 20cm. kalınlığındaki yüzey toprağı temizlenmiş ve
elemesi yapılmıştır. Yumuşak bir yapısı olan katman olasılıkla tarım toprağıyla ilişkilidir. Bu
toprağın altında daha sert bir toprak tabakası ortaya çıkmış ancak alana locus numarası verilmesi için üst kottaki kazının tamamlanması ve toprağın niteliğinin tam olarak belirlenmesi
gerektiğinden aşağıya doğru inilmemiştir. 2m.x2m. ölçülerindeki kazı çukurunun batısına
doğru 3m.x2m.lik genişleme ile toplamda 2m.x5m.lik bir alanda çalışılmıştır. Alandaki sarımsı kahverengi, yumuşak ve kumlu toprak yapısının devam ettiği anlaşılmıştır. Bu alan da
Locus 2’nin devamı olarak belirlenmiştir.
Kazı çalışmaları bu alanın kuzeyindeki tahribat çukuruna doğru genişletilmiştir. Böylece
Locus 2, kuzeye doğru 5m.ye kadar uzatılmıştır. 5m.x5m.lik alanın kuzey yarısı büyük oranda tahribat çukurudur. Alanda seramik, kil topağı, kemik ve kömür buluntuları elde edilmiştir.
Tespit edilen seramikler herhangi bir mimariyle ilişkili değildir. Yüzey toprağı niteliğindeki toprak içinden, İTÇ, ağırlıklı olarak OTÇ, çok az sayıda Demir Çağı seramiği karışık
olarak bulunmuştur. Olasılıkla tarım sırasında harmanlanan ve bunun sonucu toprağa karışan
buluntular olarak yorumlanmalıdır.
Çalışmalar Locus 2’nin batısına, A Açması’nın ise D1-D-C1 noktaları arasında kalan
güneybatı köşesine kaydırılmıştır. Alanda, 1034,40 ile 1034,20m. kot aralığında, yüzeyden
6

A Açması, silindir mühür, kireç taşı, buluntu no: 05, tahribat alanı, konumu: A Açması Locus 1 (tahribat), Buluntu
durumu: tam, çapı: 1,2 cm, delik çapı: 0,35 cm, genişlik: 1,6 cm, aşınmış ve pürüzlü, iki ayrı sahneden oluşan
motifler vardır. Silindir mühürle ilgili değerlendirmeler, İstanbul Üniversitesi, Hititoloji Bölümü Öğr. Üyesi Doç.
Dr. Hasan Peker tarafından yapılmıştır.
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20cm. alt kota inilmiştir. Söz konusu alanın toprak yapısı Locus 2 ile aynı olmasından dolayı
yüzey toprağı olarak tanımlanmıştır. Ancak toprak içinden yer yer farklı alanlarda, herhangi
bir mimariyle ilişkili olmayan kerpiç parçaları tespit edilmiştir. Kerpiçler olasılıkla tarımsal
faaliyetler sırasında tahrip edilen duvarlarla ilişkili olmalıdır. Locus 2 ile Locus 3 buluntularının ve toprağının benzer karakterde olması sebebiyle iki locus birleştirilmiştir.
Açmanın güneyinde, Locus 2-3 olarak tanımlanan, 3m.x10m.lik alanda bir seviye alt
kota inildikten sonra, çalışmalara güneydoğu köşeden devam edilmiştir. B1-C-C1 noktaları
arasında kalan söz konusu 3m.x5m.lik alanda tekrar seviye indirilmeye başlanmıştır. Kazı
toprağındaki gözle görülür değişimler sebebiyle alan Locus 4 olarak tanımlanmıştır. Doğu
duvarına 120cm. güney duvarına 205cm. uzaklıkta, duvar dibinde, birbirine yakın konumda,
40cm. ile 45cm. derinlik arasında, yedi adet metal cüruf bulunmuştur. Ayrıca, herhangi bir
mimariyle ilişkili olmayan, İTÇ ve OTÇ’a ait seramik parçaları tespit edilmiştir.
Locus 4’ün en önemli tespitlerinden biri, 1034,10m. kotunda, güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan bir duvarın ilk taş sırasının ortaya çıkmasıdır. Bu alanda yapılan seviye indirme
çalışmalarında ortaya çıkarılan duvarın 90cm. ile 110cm. arasında değişen genişlikte, 4,10m.
uzunluğunda, A Yapısı olarak tanımlanan anıtsal bir mimariye ait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 7-8). Locus 7 ile ilişkilendirilen duvar, açmanın güney duvarının ortasından çıkarak, doğu
duvarının ortasına doğru bir hat üzerinde uzanmaktadır. Kuru örgü tekniğiyle örülen duvar,
irili-ufaklı taşlarla oluşturulmuştur. Güney duvarından itibaren yaklaşık 2m. boyunca bütünlüğünü koruyan duvar, daha sonra açmanın doğusuna doğru tahribata uğramış ve büyük oranda
bütünlüğü bozulmuştur. Söz konusu duvarın yerleşmeye adını veren üç yüksek tepenin kuzeyinde tespit edilmesi önemli bir sonuçtur. Zira yerleşmenin bulunduğu alana hâkim olan bu tip
lokasyonlarda daha çok yönetim erkiyle ilişkili yapıların bulunduğu varsayılmalıdır. Üçhöyük
ile höyüğün kuzey-kuzeydoğusundaki ovalık alana yayılan aşağı şehre hâkim bir konumda
tespit edilen anıtsal boyutlardaki duvar kalıntısı bu düşüncemizi desteklemektedir.
Seviye indirme çalışmalarında, A Yapısı’na ait duvarın güneydoğusunda bu duvara paralel olarak yapılan ikinci bir duvar daha tespit edilmiştir. B Yapısı olarak tanımlanan ve ikinci
bir yapıyla ilişkili olan duvar, A Yapısı’na ait duvara oranla daha ince yapılmıştır (Resim:
9). Kalınlığı 45cm. olup kuru örgü tekniğinde, irili-ufaklı taşlarla inşa edilmiştir. Yaklaşık
1,30m. uzunluğundaki duvar, 90 derecelik bir açıyla, güneydoğuya doğru bir köşe yaparak
1,10m. sonra açmanın güney kesitine tekrar girmektedir. İncelemeler sonucu, söz konusu
duvarın, daha geç bir dönemde A Yapısı duvarına yaslanarak yapıldığı anlaşılmıştır. Seviye
indirme çalışmalarında B Yapısı’na ait ince duvarın alt kotunda ve kuzeydoğusunda, kerpiç tuğlalardan yapılmış bir taban tespit edilmiştir (Resim: 10). Taban konumu sebebiyle A
Yapısı’yla ilişkilendirilmiştir. Bu sebeple B Yapısı, A Yapısı’ndan daha sonraki bir döneme
tarihlendirilmelidir.
Duvarlarla ilişkili tabakalarda, homojen OTÇ seramikleri tespit edilmiştir. Bunların arasında kırmızı ve beyaz-krem astarlı buluntular dikkati çekecek kadar yoğundur. Ancak çok
az oranda İTÇ seramikleri de vardır.
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Açmanın doğu kenarında yürütülen eş zamanlı seviye indirme çalışmalarında, A Yapısı’yla
aynı aksta iki sıra kerpiç tuğlalarla oluşturulmuş bir duvar kalıntısı tespit edilmiştir. Bu duvar
yapılırken A Yapısı’na ait duvar tahrip edilmiş olup B Yapısı’yla çağdaş olmalıdır (Resim: 7).
A Yapısı’na ait duvarın kuzeybatısıyla güneydoğusunda devam edilen seviye indirme çalışmalarında, 1034,08-1033,35m. kot aralığında, daha erken bir döneme ait verilere rastlanmıştır. Özellikle, A Yapısı’nın kuzeybatısında Locus 8 olarak tanımlanan alanda 1033,60m.
kotunda tespit edilen yoğun yangın tabakası izleri söz konusu erken evreyle ilişkili olmalıdır.
Geniş bir alana yayılan bu yangın tabakası A Yapısı’na ait duvarın altından devam ederek,
duvarın güneydoğusuna gitmektedir. Ayrıca açmanın batı yarısı ile kaçak kazı çukuruna doğru da genişlemektedir (Resim: 7).
Alanın toprağı gri renkli olup burada, yoğun seramik, siyah ve üzeri koyu renkli kemiklerle, kömür kalıntıları ve kil topaklarıyla karşılaşılmıştır. Kemikler arasında birkaç parça
kafatası parçası bulunmuştur. Sert bir toprak yapısına sahip olduğu tespit edilmiştir. Burada
özellikle C1-B1 aksındaki ana duvarın altında kalan kerpiç taban oldukça önemlidir. Locus
8’deki yanık tabaka Locus 7’nin kuzeyinde de kendini göstermiştir. Taş duvarın tahrip edilen
ve çukur alana doğru uzanan dağınık şekilde ele geçirilen kısımları ile Locus 8 birleştirilmiştir. Çalışmalar sonrasında son aşamalarda çalışılan iki locusun (Locus 7-8) taban seviyelerinin birbirine eşitlenmiş oldukları tespit edilmiştir (Resim: 7).
Söz konusu yanık tabaka, alanda tespit edilen en erken evre olarak yorumlanmıştır. Tabakanın, A Yapısı’na ait kalın duvarın altında olması önemli bir durumdur. Olasılıkla, büyük bir
yangınla tahrip olan bu alan düzlenerek tesviye edilmiş ve A Yapısı yanık tabakanın üstüne
yapılmıştır.
Yanık tabakanın bulunduğu A Yapısı ile kaçak kazı çukurunun güneydoğusundaki alandaki seviye indirme çalışmalarında, 1033,35m. kotunda, kemik, kömür ve yanmış ahşap hatıl
kalıntıları tespit edilmiştir. Yanmış ahşap parçalarının, A Yapısı duvarının alt kotunda, bu
duvara paralel olarak, 116cm. boyunda ve 21cm. kalınlığında olduğu anlaşılmış ve yanmış
ahşap buluntularından en üst kotta olanı analiz için kaldırılmıştır. Tabakadaki diğer ahşaplar,
Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesi restoratörleri tarafından korumaya alınmıştır. Tabakayla
ilişkili seramikler kırmızı ve krem-beyaz astarlı OTÇ’na ait olup homojen özelliklere sahiptir.
A Açması’nın güneybatısında D1-D-C1 noktaları arasında, Locus 5 olarak tanımlanan,
2,5m.x2,5m. genişliğinde 1034,00-1033,75cm. kot aralığında çalışılmaya başlanmış, daha
sonra kazı alanı doğuya doğru 5m.x5m. ölçülerinde uzatılmıştır (Resim: 8). Güney duvarının hemen önünde, dağınık vaziyette, taş ve kerpiç kalıntılarına rastlanmıştır (Resim: 8).
Kerpiç kalıntıları, daha çok dağınık taş öbeğiyle, kaçak kazı çukuru arasında yoğunlaşmaktadır. Alandaki taş öbeği kaldırılarak alt kotlara inilmiş, seviye inme çalışmalarında hem
toprağın hem de malzemelerin değiştiği görülmüştür. Yumuşak toprak yapısından dolayı alan
“Locus 6” olarak adlandırılmıştır. Ortaya çıkan kalıntıların etrafı temizlenerek açılmış ve
1033,57m. seviyeye kadar inilmiştir. Taş öbeği kaldırıldıktan sonra, kuzeybatı-güneydoğu
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aksında, açmanın güney duvarına doğru giren ince bir duvar açığa çıkarılmıştır. Söz konusu
duvar olasılıkla tarımsal faaliyetler sonucu tahrip olmuştur. Ayrıca batı/güneybatı yönünde
kireç ve ahşap kalıntıları ile daha yoğun olarak seramik, kil topağı ve kemik buluntular tespit
edilmiştir. Söz konusu duvarın buluntu kotu dikkate alındığında A Yapısı’na ait duvarla aynı
döneme ait olmalıdır.
Duvarın batısında yürütülen seviye indirme çalışmaları sonucu 1033 m kotuna ulaşılmış
ve çalışmalar bu seviyede sonlandırılmıştır. Söz konusu alanda, OTÇ dönemi seramikleri,
kemik ve maden cüruf buluntularının yanı sıra yanmış ve yanmamış olarak ayrı ayrı ahşap
kalıntıları bulunmuştur. Ahşaplardan analiz örneği alınmıştır.
DEPO ÇALIŞMALARI
Kazı çalışmaları sırasında elde edilen buluntular arazide belgelenmiş, bunlardan daha
sonradan değerlendirilmesi düşünülenler kazı evi deposuna taşınmıştır. Burada günlük olarak kazı çalışmalarını müteakip laboratuvar çalışmaları yürütülmüş, mevcut taş, p.t., kemik,
metal, ahşap buluntuların temizlik, kodlama, fotoğraflama, çizim, katalog ve envanter çalışmaları yapılmıştır. Belgeleme çalışmalarında kazıda uygulanan locus-feature sistemi ile
eşgüdümlü hareket edilmiştir. Envanterlik, etüdlük ve amorf buluntular bu sistem üzerinden
ilgili kasalara yerleştirilmiştir.
KAZI ALANININ KAPATILMASI
Kazı çalışmaları, kaçak kazı çukuru çevresinde ve özellikle bu alanın güneyinden kuzeyine doğru yürütülmüştür. Çalışmalar sırasında kaçak kazı alanına doğru uzanan taş, kerpiç
ve ahşap bir kısım mimari unsurlar tespit edilip belgelenmiştir. Çalışmalar sonucunda hem
kaçak kazı alanının ve hem de tespit ettiğimiz mimari alanların korunması sağlanmıştır. Bu
alanlar öncelikle jeoteksil ile kapatılmış daha sonra bunların üzerleri zarar vermeyecek şekilde kum torbaları ile örtülmüştür.
SONUÇ
Bolvadin Üçhöyük yerleşmesinde yapılan çalışmalar sırasında burasının Yukarı Şehir
ve Aşağı Şehir diye tanımlanabilecek iki ana alandan oluştuğu gözlenmiştir. Yukarı Şehir,
2020 yılı kazıları sırasında çalışılan Kuzey Tepe kesimini de içine alacak şekilde Akarçay
Havzası’na hâkim bir konum vermektedir. Aşağı Şehir ise daha alt kotta ve Yukarı Şehrin
kuzeyinden doğusuna doğru uzanmaktadır. Yerleşmenin OTÇ’ye tarihlediğimiz ana yayılım
alanının 50 hektardan fazla olduğu sanılmaktadır. Alanın batısına doğru uzanan Demir Çağı,
Hellenistik ve Roma Dönemi yerleşmeleri de geniş bir yayılım göstermektedir.
Akad Krallığıyla ilişkili görülen belgelerde ve Asur Koloni Çağı metinlerinde de M.Ö. 3.
binyılın son çeyreği ve M.Ö. 2. binyılın ilk çeyreğinde Anadolu’da bulunan Puruşhanda isimli bir kent/beylikten söz edilmektedir. Belgeler söz konusu kentin siyasal yönden önemli ve
güçlü olduğuna işaret eder. Ayrıca burası başta yün, tekstil ve bakır olmak üzere Yakın Doğu
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ticaretinde de Kaneş ile beraber en önemli kentlerden biri olarak sayılmaktadır. Son yıllarda
bu kentin Bolvadin yakınlarındaki Üçhöyük olduğu üzerinde durulmakta, durum filolojik ve
arkeolojik verilerle desteklenmeye çalışılmaktadır.
Üçhöyük çevresinde daha önce gerçekleştirilen yüzey araştırmaları, halihazır harita çalışmaları ve jeofizik verileri ile beraber 2020 yılında yürüttüğümüz kazı çalışmalarında elde
ettiğimiz buluntular Üçhöyük yerleşmesinin Tunç Çağındaki önemine işaret eder niteliktedir.
Yerleşmenin kuzey-güney-batı tepeleri olarak tanımladığımız ve Yukarı Şehri oluşturan ana
alanda hem yüzey araştırmaları ve hem de kazılar sırasında yoğun bir şekilde OTÇ buluntuları tespit edilmiştir. Nitekim kazı çalışmalarıyla ilgili ilk değerlendirmelerimiz, belirlediğimiz
3 tabakanın da OTÇ’a tarihlenmesi yönündedir. Buluntular arasında “A Yapısı” olarak tanımladığımız anıtsal mimarinin de bu döneme ait önemli bir kamu yapısı ya da yönetim erkiyle
ilgili bir yapı olabileceği düşünülebilir. Jeofizik çalışmaları ve yürütülen kazı çalışmaları
sırasında belirlenen anıtsal mimari ve mimari ile ilgili izler Yukarı Şehir olarak tanımladığımız alanın yönetim merkezi olabileceğini, burada olası kamu binalarının ve saray komplekslerinin bulunması gerektiğini akla getirir. Bunun yanında kazı ve yüzey toplamaları sırasında
burada yoğun bir şekilde OTÇ’a tarihlenen seramik buluntular tespit edilmiştir. Ağırlıkla
kırmızı, krem ve beyaz astarlı bu seramiklerin arasında gördüğümüz ince ve çok kaliteli çanakçık/çanaklar saray malları kategorisinde değerlendirilebilir. Yerleşmede bu buluntuların
yanı sıra daha az miktarda İTÇ seramikleri ele geçirilmiştir. Bu seramikler de İç-batı Anadolu
çevresinde bildiğimiz buluntularla karşılaştırılınca, kaliteli örnekler olarak görülmektedir.
Mimari ve seramik buluntuların yanı sıra kaçak kazı çukurunun atık toprağı arasında
kireç taşından yapılmış ve üzerinde iki friz içinde tasvirlerin bulunduğu silindir mühür de bu
yerleşmenin öneminin anlaşılması bakımından dikkate değer bir buluntudur. Doç. Dr. Hasan
Peker yaptığı ilk değerlendirmede söz konusu mührün M.Ö. 3. binyılın son çeyreğine tarihlenebileceğini ifade etmektedir.
Bunun yanında ele geçirilen ve M.Ö. 2. binyıla tarihleyebileceğimiz tekstil ağırlıkları,
iğ eğirme aletleri gibi tekstil ve yün üretimine ya da olası ticaretine işaret eden buluntular,
biraz erken olmakla beraber yukarıda ifade etmiş olduğumuz Üçhöyük-Puruşhanda eşitliği
tartışmaları için malzeme sağlamaktadır.
Üçhöyük yerleşmesindeki kaçak kazı alanı çevresinde yapılan kazılar, bu çalışmanın ne
derece gerekli olduğunu ortaya koymuştur. Kaçak kazıyı gerçekleştirenler, yerleşmenin İTÇ ve
OTÇ tabakalarını tahrip etmişlerdir. Tahribat sırasında gözden kaçan ve yukarıda anlattığımız
silindir mühür bizim için yerleşmenin tanımlanması açısından çok önemli bir veri olmuştur.
Ayrıca tahribat alanına doğru uzanan ve kamusal bir yapı olabileceğini öngördüğümüz A Yapısı
da kısmen bu kaçak kazıdan kurtulmuştur. Elde ettiğimiz veriler buradaki çalışmalarımızın ne
derece gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Kaçak kazı tahribatının verdiği zararlar, üzerinde
yürütülen tarımsal faaliyetler, yerleşmenin ilçe merkezinde konumlanması gibi gerekçeler buradaki tahribatı hızlandırmaktadır. Anlattığımız bütün nedenlerden dolayı Üçhöyük yerleşmesinde uzun vadeli ve sistemli kazıların gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.
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Harita 1: Bolvadin Üçhöyük halihazır haritası.
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Çizim 1: A Açması planı.
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Resim 1: Üçhöyük genel görünüm.

Resim 2: Üçhöyük A Açması hava fotoğrafı.
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Resim 3: Kuzey ve güney tepe jeofizik sonuçları (sol); (sağ) Kuzey 1 No.lu bölgenin, yüksek genlikli anomalilerin
alan içerisinde dağılımını gösteren, farklı açılardan üç boyutlu küp model jeoradar görünümleri.

Resim 4: Kuzey tepe üzerinde gerçekleştirilen jeofizik çalışmaları.
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Resim 5: Kuzey Tepe üzerindeki kaçak kazı çukuru ve karelaj çalışması.

Resim 6: A Açması, temizlik ve karelaj çalışması sonrası durum.
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Resim 7: A Yapısı’na ait duvarın aksına daha geç bir dönemde yapılan kerpiç duvar? ve kuzeybatısındaki yangın
tabakası ile yanmış hatıl kalıntıları.

Resim 8: Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan A Yapısı’na ait duvar ve açmanın batısında tespit edilen taş
ve kerpiç yıkıntısı.
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Resim 9: B Yapısı’na ait duvar.

Resim 10: A Yapısı’yla ilişkili kerpiç tuğlalardan yapılmış taban.

Resim 11: Silindir mühür.
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ÇAKIRBEYLİ KÜÇÜKTEPE HÖYÜK 2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN*
Yılmaz AKKAN
Abdülbari YILDIZ
Çakırbeyli Küçüktepe Höyük’te 2019 yılında gerçekleştirilen arkeolojik çalışmalar, T.C.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile kazının başlangıcında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Yılmaz Akkan ve kazının son döneminde Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız başkanlığında, Doç. Dr. Özlem
Tütüncüler Bircan’ın bilimsel koordinatörlüğünde 22.07.2019-25.10.2019 tarihleri arasında
sürdürülmüştür1. 2019 yılı çalışmaları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından maddi; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından aynî olarak desteklenmiştir.
Güneybatı Anadolu ön tarih arkeolojisine her kazı döneminde farklı buluntularıyla bilimsel
katkılar sağlamakta olan Küçük Tepe Höyük kazısına 2019 yılında ekibimle birlikte katılım
sağlamama izin veren Genel Müdürlüğümüze teşekkürlerimi sunarım.
2019 yılı kazı dönemine ilişkin çalışmalar: kazılar, mimari belgeleme, seramik değerlendirme ve restorasyonu, küçük buluntuların mimari ile ilişkisi, üretim metotları, kullanım
alanlarının tespiti olmak üzere planlanmıştır.
Höyük, Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Çakırbeyli hudutlarında yer almaktadır. Karia Bölgesi’nde lojistik anlamda önemli bir noktada konumlandığını gösteren en önemli veri, Çine
Çayı’nın Büyük Menderes Nehri ile birleştiği mevkide yer almasıdır (Resim: 1). Konumu
itibarıyla, Menderes Vadisi kaynaklı İç Ege Bölgesi’ni denize bağlayan doğu-batı yönlü ticaret yolunun, bununla birlikte Çine Vadisi takibiyle güneye yönelen günümüzde dâhi akıcı
olarak kullanılan yolun güzergâh noktalarından birini oluşturmuş olması, çağlar boyunca
yerleşimin kullanılmasını sağlamıştır. Höyük, altı kazı dönemi boyunca, Karia Bölgesi öntarihinin üretim çeşitliliğine, beslenme biçimlerine, geçim ekonomilerine ve sosyo-kültürel
yapılarına ilişkin buluntular sunmuştur. 2019 yılı arkeoloji kazıları süresince tepe ve yamaç
açmalarında yürütülen çalışmalarla Erken Tunç Çağı II ve Erken Tunç Çağı sonu-Orta Tunç
Çağı başına tarihlediğimiz tabakaları incelenmiş olup kazı evinde restorasyon, buluntu belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Geçmiş yıllara ait kazılarda bulunan amorf maden
parçalarına taşınabilir XRF cihazıyla element analizleri yaptırılmıştır.
*

1

Özlem TÜTÜNCÜLER BİRCAN, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Efeler-Aydın/TÜRKİYE, otutunculer@adu.edu.tr.
Yılmaz AKKAN, Aydın Arkeoloji Müzesi Emekli Müdür Vekili, Aydın/TÜRKİYE
Abdülbari YILDIZ, Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü, Aydın/TÜRKİYE, bahriyildiz72@mynet.com
Çakırbeyli Küçüktepe Höyük Kazıları katılımcıları: Prof. Dr. Serap Yaylalı (Kazı Onur Üyesi), Dr. Öğr. Üyesi
Ramazan Gündüz, Dr. Öğr. Üyesi Emre Erdan, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Erön, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Acar, Doktora
Öğrencisi Ayşe Özdemir, arkeologlar Gül Tuğçe Toprak, Yiğit Burak Yüksektepe, Yağız Taşdelen, Harita Teknikeri Aytül Örgen, Arkeoloji öğrencileri Kadir Demirtaş, Alparslan Yasin Sarı, Furkan Cebeci, Sami Köse,
Ümmühan Yılmaz. Ekip üyelerimize özverili çalışmaları için teşekkürlerimizi sunarız.
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ARKEOLOJİK KAZILARA BAŞLAMADAN ÖNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
23.Temmuz-01.Eylül.2019 tarihleri arasında, 2018 yılında tamamlanamayan çizim, munsell,
istatistik, fotoğraflama ve bilimsel çalışmalara yönelik incelemelere ilişkin seramik çalışmaları ile
kazı süresince de devam eden, 2014-2019 kazı sezonlarında tespit edilen mimari ögelerin çizimleri gerçekleştirilmiş, bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Kazı evinin su tesisatı, elektrik arızaları ve
çatı-dış cephe onarımları tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Aydın Adnan Menderes
Üniversitesi’nin ilgili birimi tarafından arazinin ot temizliği gerçekleştirilmiş; Aydın Büyükşehir
Belediyesi Harita Şube Müdürlüğü ekibince çalışılacak plankarelerin sabitlerinin-sayısal kodlamalarının kontrolleri yapılarak koordinat doğrulamaları sağlanmıştır2.
KAZI ÇALIŞMALARI
2019 yılı arazi çalışmalarının amacı, Erken Tunç Çağı safhalarının tabaka olarak netleştirmek ve mimari-buluntu ilişkisini anlamaktı. 2018 yılında tespit edilen ancak süre kısıtlılığından bir kısmı açılıp, tekrar örtülen küp mezarın (M.2) çalışmaları da bu kazı sezonunda
tamamlanmıştır. Bu esnada, ayrıntılarından metin içerisinde bahsedeceğimiz bir başka mezarda ortaya çıkartılmıştır.
2019 yılı arkeolojik kazı çalışmaları, yamaç ve tepe olarak iki ayrı alanda toplam 5 açmada sürdürülmüştür (Resim: 2). Açmalarda genişleme ve derinleşme çalışmasına yönelik bir kazı programı uygulanmıştır. Tahsis edilen ödenek, arazi kazı çalışmalarının 17 iş
günü sürdürülebilmesine olanak verdiğinden, çalışmalar 01-17.Eylül.2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilebilmiştir.
Yamaç açmalarında: D-4 Açması’nın V-VIII/i ve D-5 Açması’nın V-VIII/a plankarelerinde alt katmanlarının tespiti için derinleşilmiştir. E-5 Açması’nın I-II/a-b plankarelerinde,
Duvar 1’in (D.1) güney yönlü dönüşünü takip etmek, duvarın güney alanının buluntularını
ve tabakasal ayrımını belirlemek adına, 2m.x2m.lik alanda çalışılmıştır. Ancak, 40cm. kalınlığındaki dolgu toprağı temizlenebilmiş, çalışmanın devamı 2020 yılına bırakılmıştır.
Höyüğün Tepe düzlüğündeki kazılar, 2016 yılında başlanan3 sonraki iki yıl ara verilen
F-7 Açması’nın VII-X/a-h ve G-7 Açması’nın I-II/a-h plankarelerinde kazılmayan kısımlarda
sürdürülmüştür.
D-4, D-5 ve E-5 Açmalarında Yürütülen Kazılar
2018 yılı kazı sezonunda D-4 Açması V-VIII/i ve D-5 Açması V-VIII/a-b plankarelerinde yüzeyden -124cm. derinlikte bırakılan alanda derinleşme çalışmalarına devam edilmiştir
(Resim: 3).
2

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü’ne ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na, Kültür ve
Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na, Harita Şube Müdürlüğü çalışanlarına sundukları imkân ve sağladıkları destek
için teşekkürlerimizi sunarız.

3

Yaylalı vd., 2018, 115-116.
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Kaba hamurlu seramikler çoğunluktadır. Ağız kenarlarının geneli basit ağız kenarlı çanaklara aittir. Kaba hamurunun içeriğindeki mika yoğunluğu dikkat çekmektedir. Astar renkleri büyük bir kısmında kırmızının çeşitli tonlarındadır. Bunların dışındakiler kırmızımsıkahverengi, grimsi siyah ve dışı kahve içi devetüyü astarlı seramik parçalarıdır. Çoğunluğu
kötü pişirilmiştir. Ele geçirilen tutamak kulp (D-5, VIII/a), bu açmada, oval kesitli yassı
kulplar ve oval/yuvarlak kesitli dikey kulpların arasındaki tek örnektir.
D-4 Açması’nda VII/ı plankaresinde, -124cm. seviyesinde, ağzı güneye bakacak şekilde
konumlandırılmış 43cm.x40cm. ölçülerinde, boyuna yarım bir küpçüğe kafası dip kısma gelecek şekilde konulmuş bir gömü tespit edilmiştir (M.4). Mardin Artuklu Üniversitesi Antropoloji Bölümü Öğretim Üyesi Ayşe Acar’ın ön tespiti gömünün 1,5 yaşlarında bir bebeğe
ait olduğu yönündedir. Bebek yüzüstü yatırılmış, baş sağ yana çevrik olarak göğse doğru
eğdirilerek doğal bir pozisyonda konulduğu sol yanak kısmıyla adeta bütünleşen kaburga
kemiklerinden anlaşılmaktadır. İskelet üzerindeki detaylı çalışmalar 2020 kazı sezonunda
gerçekleşecektir (Resim: 4).
Seramik dışında bu plankarede tespit edilen küçük buluntular, kil boncuk, obsidyen ve
çakmaktaşı dilgilerle bir bakır külçedir4 (Resim: 5)
Seviye iniminde hayvan kemikleri, birkaç adet tuzlu su, çok sayıda tatlı su kabuklusu
torbalanmış incelenmek üzere depoya konulmuştur. Ayrıca bunların dışında, özel olarak
açılmış bir oyuk içerisinde yığın halinde karbonlaşmış tahıl taneleri ele geçmiştir. Bunlar el
değmeden toplanmış, nemlenmemesi için kağıt zarfın içerisine konmuş, incelenmek üzere
hazır hâle getirilmiştir.
D-5 plankaresi kuzey kesitinde, kuzeybatı köşe sabiti 161’den 443cm. doğuda ve yüzeyden
-226cm. derinlikte, dışa çekik ağız kenarlı, kısa boyunlu, ağız kenarından çıkan gövdeye birleşen bir dikey kulba sahip bir ayağı eksik, bir ayağı kırık, bir ayağı tam ele geçen saplama
tekniğiyle bir anlamda vidalanmış üçayaklı pişirme kabı ile hemen yanında benzer profile sahip
kırık tek kulplu maşrapa ele geçmiştir (Resim: 6). Buluntu durumları bu kapların bir çift olduğunu düşündürtmektedir. Üçayaklı pişirme kabı, form açısından Thermi ve Liman Tepe’nin
Erken Tunç Çağı I; Afrodisias, Beycesultan ve Küllüoba’nın ETÇ II tabakasına ait birkaç kapla
benzerlik göstermektedir5. Sarı ve Arslan’ın tespitine göre, dikey kulplu, kulpun simetriğinde
ağız kenarı hafif yükselen bu tip üç ayaklıların en erken örnekleri Erken Tunç Çağına Geçiş
Dönemine en geç örnekleri Erken Tunç Çağı II’ye tarihlendirilmektedir6. Bu makaledeki bilgilerle değerlendirilip örneklerle karşılaştırıldığında Küçüktepe Höyük’ün üç ayaklı bu kabının
ETÇ II Dönemine ait olduğu öngörülmektedir. Yine açmanın bu kesiminde kesit düzeltme ça4

Parçadan alınan 0.5 cm’lik parçacık üzerinde gerçekleştirilen analizde içeriğinde %94 bakır, %2.57 Arsenik, %1
Kurşun ve %0.10 Kalay tespit edilmiştir. Analizlerimizi gerçekleştiren Tolga ÖZAK’a ve Arkeometrist Dr. Öğr.
Üyesi Ümit Güder’e bilimsel katkıları için minnettarız.

5

Sarı-Arslan 2017, 5-7.

6

a.g.m., 6.
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lışmaları esnasında bir kemik iğne ele geçirilmiştir (Resim: 7). Seviye olarak kapların 20cm.
üzerindedir. D-5 Açması’nın kuzeyini doğu-batı yönlü kesen uzun duvarla (D.2) açmanın
kuzey kesiti arasında kalan kısımda -230cm. derinliğe inilmiştir (Resim: 6).
D-4 ve D-5 açmalarında ele geçirilen kulp ve ayaklarda geçme/saplama tekniği kullanıldığını görmekteyiz. Ayak ya da kulpun gövdeye eklenecek ucu için gövde de bir yuva açılmış ki
bu fırınlamadan hemen önce büyük ihtimalle kemik veya taş aletle açılmış olmalıdır. Bu deliğe
uygun kulpun veya ayağın uç kısmına vida şeklinde çıkıntı yapıp bu deliğe sapladıkları tespit
edilmiştir. Bu işlem yapılırken kulpun kaptan daha kuru olduğu düşünülebilir. Saplanan kısmın
etrafı kalın kille kaplanarak ve yuva kısmıyla da pekiştirilerek yuvasından çıkması önlenmiş.
Bazılarında da çivi kısmındaki kil yuva etrafına doğru sıyırılarak bütünleştirilmektedir. Bulunan üç ayaklı kap ve bazı kulplu seramik parçaları bu yerleşimin Erken Tunç Çağı seramik üreticilerinin bu yöntemi oldukça sık kullandıklarını ortaya koymaktadır. Kulp olarak benzerleri
Afrodisias’ın Pekmez açması Geç Kalkolitik II Dönemine tarihlendirilen iki örnekle; ayağın
teknik olarak benzeri Afrodisias’ın Erken Tunç Çağı II Dönemine tarihlenen yayınlanmış tek
örnekle benzerlik göstermektedir7. Çapalıbağ’da da saplama başlı/vidalı kulplar ve üçayak parçaları ETÇ IA ve ETÇ IB/IIA seramiği içerisinde yer almaktadır8.
D.2’nin batı kesiminde duvarın kuzeye bakan yüzünün hemen önünde 2017 yılında tespit edilen 5 plaka taş kaldırılmıştır. Böylelikle, bir kısmı taşların altında bir kısmı taşların
kuzeyinde kalan küp mezarı kaldırma çalışmalarına başlanmıştır (M.3). Taşların kaldırılıp
geçen yıllarda kazılmayan kısmın kazıları gerçekleştirilmiş, küp mezarın plaka taş döşemlerinin altında kalan kısmının 20cm.lik dolgu toprağının üzerinde doğu-batı yönlü dorsal
yatırılmış basit toprak gömüye rastlanmıştır (M.5) (Resim: 7). İskeletin alt bacak kısmında 2
adet çift kulplu küçük koku kabı açığa çıkarılmıştır (Resim: 7). Biri tam diğeri kırılarak her
biri bacakların dış kısmına bırakılmıştır. Amphoriskoslar, mezarın M.Ö. 2. yy.a tarihlendirilmesini sağlamıştır. Eserler, Prof. Dr. Aynur Civelek tarafından çalışılmış yayın aşamasına
getirilmiştir. Ayak parmaklarından başa doğru açığa çıkarılan iskeletin sağ tarafının noksan
olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni, 2020 kazı sezonunda Antropolog Dr. Öğretim Üyesi
Ayşe Acar tarafından araştırılacaktır. İlk tespite göre iskelet erkek yetişkine aittir. İskelet
eldiven takılarak çıkarılmış, boyu kadar uzun dikdörtgen prizma bir kutuya bulunduğu durumuyla konulmuş, çalışılmak üzere kazı evi deposuna konmuştur. Pithos bulunduğu yerden
çıkarılmış, Aydın Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilmiştir. 2021’in Ağustos ayı itibarıyla, Pithosu bütünleme çalışmaları son aşamasındadır.
İlerideki yıllarda, yerleşimin kuzeybatı kesiminin Erken Tunç Çağında ve Arkaik Dönemde mezar alanı olarak kullanılıp-kullanılmadığının tespiti ile Erken Tunç Çağı geçiş tabakasına ilişkin buluntuların devamlılığının saptanması amacıyla, D-5’in kuzeyinde (D.2’nin
kuzeyi, C-5 Açması) ve batısındaki (D-4 Açması) açmalarında kazılara devam edilmesi
7

Joukowsky 1986, 544-547.

8

Oğuzhanoğlu – Pazarcı 2020.
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planlanmaktadır. Bununla birlikte batı ucundan güney yönüne dönüş yapan D.1 duvarının iç
mekân olarak düşünülen güney kesiminde gerçekleştirilecek kazı çalışmasıyla elde edilecek
buluntularla, duvar için önerilen tarihin (Geç Roma Dönemi) karşılaştırma yöntemiyle, tarih
aralığını daraltma imkânı sağlanacağı öngörülmektedir.
F-7 ve G-7 Açmalarında Yürütülen Kazılar
2014-2016 yılları arasında bu açmalarda açığa çıkartılan Roma Dönemi yapı temelleri çizilmiştir. Temel taşlarına ait belirlenen mekân taban altı boşluklarına 2016 kazılarında Mk.1
ve Mk.2 kodları verilmiştir. 2019 kazılarında, bu alanlarda önceki yıllarda kazılmamış ve yığılı toprak birikimi gibi görülen kısımlarda çalışılmıştır. Mk.1 kodlu alanda, F-7 Açması’nın
VII-X/a-e plankarelerinde; Mk.2 kodlu alanda, F-7 Açması IX-X/f-h ile G-7 Açması’nın
I-II/f-h plankarelerinde kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 8).
Mk.1 mekânının kazılmayan yıkıntı dolgudan genişleyerek seviye inimi gerçekleştirilmiştir. Bir yapıya ait yoğun yanmış yapı üst örtüsünün enkazı ince seviye inimiyle temizlenmiştir. Çatı örtüsünün dal-saz ve sıva ile oluşturulduğu tavan kalıntılarından tespit edilmiştir.
Olanca hassasiyetle temizlenen bu enkaz içerisinden, üzerinde düzensiz çimdik bezeme diyebileceğimiz (kap yaşken kabın arta kalan hamurundan çimdik çimdik koparılıp iki parmak
arasında özensizce döndürülerek kap üzerine bastırılarak yapıştırılmış) bezemeli testicik tam
olarak ele geçmiştir. Testinin 60cm. batısında, aynı hamur, bezeme özelliğine ve pişme tekniğine sahip kâsen kırılmış halde ele geçirilmiştir. Kâse tama yakın şekilde bütünlenebilmiştir. Benzer bezemeli parçalar Afrodisias’ta da bulunmaktadır. Afrodisias örnekleri ETÇ III’e
tarihlendirilmiştir9. Yine bu alanda bir ocak tablası ve tablanın batı kenarına dayandırılmış
boyunlu çömlek tespit edilmiştir. Mk.1’in batısında şiddetli yangından dolayı çökmüş damın
molozlarının altından içleri sıvalı birleşik çift ocak açığa çıkarılmıştır. Ocakların 70cm. kuzeyinde içinde yanmış odun parçalarıyla dolu dikme yeri saptanmıştır. Ocakların batı tarafında gruplar halinde seramik parçalarına rastlanmıştır. Bunların kazı evindeki restorasyon
çalışmalarıyla bütünlenmesiyle iki adet çift tutamaklı yuvarlak boyunlu çömlek10 ve ağız
kenarında bir yatay kulpu bulunan çanak Batı Anadolu Erken Tunç Çağı kap dağarcığına
dahil edilmiştir. Şimdilik, çimdik bezemeli, akıtacaklı küçük boyutlu testinin ve kâsenin ikili
bir takım; boyutları birbirinden farklı diğer yuvarlak boyunlu, tek-çift deliğe sahip tutamaklı, bezemeli iki çömleğinde bir mutfak takımını oluşturdukları öngörülmektedir (Resim: 9).
2020 yılında F-7 Açması’nın, IV-VII/a-e ve VI-VIII/e-h plankarelerinde gerçekleştirilecek
kazılarda gündelik kullanıma ilişkin kap sayısının artması beklenmektedir. Ayrıca 2016 yılında F-7 Açması’nın bahsi geçen açmalarında bulunan seramiklerin kazımızın onursal üyesi
Prof. Dr. Serap Yaylalı ile birlikte yeniden değerlendirilmesi planlanmaktadır.
9

Joukowsky 1986, 567-569: 407/33, 408.3.

10 Çift delikli tutamak kulplu çömleklerin Geç Kalkolitik Dönemden beri kullanıldığı (Kuruçay 3A - Geç Kalkolitik) Erken Tunç Çağı III’de kullanım görmeye devam ettiği bilinmektedir (Troy IV, Seyitömer Höyük ETÇ III).
Kuruçay’daki bu tip kulplar düz çıkıntı şeklindedir, buna karşın Troya ve Seyitömer örnekleri yaklaşık 45derecelik bir kırılmayla yukarı doğrudur (Duru 1996, Lev.95/12; Blegen vd.1951, Plate 185/36.715; Bilgen – Bilgen
2015, 168, Fig. 180).
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Seramik parça buluntuları arasında 1/3’e yakını tamamlanmış süzgeçli kapla tek yatay
kulplu çanak yeralmaktadır. Süzgeçli kabın bir kısmı açma sınır duvarının içindedir. F-6
Açması’nda başlayacak kazılarla bu parçaların çıkarılıp kabın tamamlanmasına devam edilebilinir. Mekânın küçük buluntularını biri bezemeli biri bezemesiz kuşaklı iki ağırşak oluşturmaktadır (Resim: 9). Ağırşaklara yönelik ön araştırma bunların Küçüktepe Höyük’te Erken
Tunç Çağı sonu Orta Tunç Çağı başlarında (aşağı yukarı M.Ö. 2100-1900 yılları) üretilmiş
olabileceğini düşündürmektedir.
Mk.2 olarak kodlanan alanın buluntularını, boyunlu, çift tutamak kulplu bezemeli çömlek, minyatür tek kulplu testi, küresel formlu ağırşak ve kemik sapa sahip olduğunun kalıntısını üzerinde barındıran bir taş dilgi uç oluşturmaktadır. Bu tip uçlar bıçak işlevi görmektedir
(Resim: 10).
Geç Roma Dönemi duvarlarından ötürü Mk.1 ve Mk.2 olarak kodladığımız bu alanın,
buluntularının bütününe bakıldığında Erken Tunç Çağı sonu Orta Tunç Çağı başına ait mekân
olduğu izlenimi uyanmaktadır. Kazı çalışmalarının Bakanlığımızın takdirleriyle devam etmesi durumunda bu alanda sürdürülecek çalışmanın amacı, Erken Tunç Çağ sonu Orta Tunç
Çağı başına ait olduğunu düşündüğümüz mekânın sınırlarını, yapı duvarlarına ilişkin izlerden hareketle tespit etmek ve işlevini belirleyebilmektir.
BULUNTULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Erken Tunç Çağı yerleşim sürecinde Küçüktepe Höyük Çaykenarı Höyüğü’nde, tarım ve
hayvancılığa, su ürünlerine dayalı geçim ekonomisinin olduğunu, geçtiğimiz yıllarda ele geçirilen değirmen taşı, öğütme taşları, bu yılda geçtiğimiz yıllardaki gibi bulunan orak dilgi ve
dilgicikleri, karbonlaşmış tahıl taneleri, hayvan kemikleri, tatlı su kabukluları göstermiştir.
Bu yıl ilk kez mekân buluntusu olarak tespit ettiğimiz takım oluşturabilecek nitelikteki küçük
veya orta boyutlu tama yakın ve tam kaplar, sofra, taşıma ve mutfak işleri için üretilmiş olmalıdır. Form ve bezeme yönünden benzerleri Ege Bölgesi Erken Tunç Çağı yerleşim ve mezarlarında tespit edilmiştir. Özenle yapılmış siyah astarlı dolgu bezemeli minyatür testinin kaba
yapımlı kırmızı astarlı çömleğe ait parçalarla ele geçirilmesi kapların birbiriyle ilişkileri için
düşündürücüdür. Testinin yapılış amacı önümüzdeki kazı döneminde mekândaki kazılarda
ulaşılacak buluntularla birlikte değerlendirilmeye alınarak cevaplandırılmaya çalışılacaktır.
Bölgelerarası iletişimi, seramik, bakır, obsidyen aletler üzerinde yapılacak “hammadde kaynağına” ilişkin araştırmanın sonuçları da gösterecektir.
Her sezon farklı buluntularıyla (Geç Roma-Erken Bizans, Roma mimarisi, seramikleri
ve sikkeleri; Arkaik Dönem mimarisi, seramikleri ve ölü gömme adetleri; Erken Tunç Çağı
mimarisi, kapları, mühürleri, taş idolleri, ağırşak, ağırlık ve fırçaları, boncukları, metal buluntuları ve taş aletleri) Menderes Nehri ve Çine Çayı’na yakın konumundan oluşan lojistik
merkez olabilme özelliği ile Küçüktepe Höyük Aydın İli’nin ön tarihine ve Klasik dönemlerine, dolayısıyla Ege Arkeolojisi’ne yeni bilimsel notlar eklemektedir. Önümüzdeki kazı
sezonunda çalışmaların sürdürülmesi durumunda, Erken Tunç Çağı I sonu II başı ve özellikle
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Erken Tunç Çağından Orta Tunç Çağına geçiş safhasında höyükteki yaşama ilişkin verilerin
artarak devam edeceğini 2019 yılı kazı buluntuları ortaya koymaktadır. Karia Bölgesi yerleşimi olan Küçüktepe Höyük, altı dönem süren arkeolojik kazı buluntularıyla, bölgenin az
bilinen Erken Tunç Çağı Dönemini bölgesel özellikleriyle ve çevre bölgelerle bağlantılarıyla
tanıtması açısından çay kenarı ova höyüğü olarak tanımlanmıştır.
DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Arkeometri Merkezi ile birlikte tahribatsız ve taşınabilir XRF aracı ile Küçüktepe Höyük taş, obsidyen ve cüruf metallerin analizleri yapılmıştı. XRF’in ilk tespitlerinde bakır buluntularının içeriğinde % 90’dan daha fazla bakır vardır.
Az miktarda arsenik bulunmaktadır.
Yarım kalan küçük eser restorasyon ve konservasyon çalışmalarının tamamlanmasına
yönelik olarak Aydın Arkeoloji Müzesi laboratuvarındaki çalışmalara Dr. Öğr. Üyesi Murat
Cura tarafından 2020 yılında tamamlanmıştır.
DESTEK-GÜVENLİK-KORUMA
Önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılı kazılarına Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörlüğü nezdinde ayni ve lojistik destek sağlanmıştır. Kazımızın tüm temizlik
gereksinimleri üniversitemiz tarafından karşılanmıştır. Arazi temizliği üniversitemizin
Park-Bahçeler Müdürlüğünce gerçekleştirilmiştir. Üniversiteye ait bir servis minibüsü kazı
süresince ekibimize tahsis edilmiştir. Kazının yemek masrafları ile tamirat-tadilata ilişkin
masraflar tarafımdan karşılanmış olup, yine elektrik faturaları tarafımdan ödenmiş-ödenmeye
devam etmektedir. İçme suyu Çakırbeyli Köyü’ndeki Belediyeye ait çeşmeden ücretsiz karşılanmakta olup, kazı evinin çeşmelerinden akan su çevremizdeki bahçelerin sahibi ve Aydın
Polat Makinaları CEO’su İbrahim Polat’ın kendi artezyenlerinden kazımıza bağladığı suyla
sağlanmaktadır.
Oya Fidancılık tarafından yazları iki, kışları dört kişi “bekçi” olarak görevlendirerek kazı
alanının çevresindeki bahçelerin güvenliği ile kazı alanının güvenliği sağlanmaktadır. Tariş’in zeytinyağı tesisine ait 1 güvenlik kamerası, tesis müdürünün kararıyla kazı alanımıza
çevrilmiştir. Ayrıca Aydın İl ve İlçe Jandarma Komutanlığının da sıkı gözetimi altındadır. 6.
Sezonunu tamamladığımız kazılarımızda bu süreçte ne höyükte ne de kazı evimizde herhangi
bir güvenlik sıkıntısı yaşanmamıştır.
Bugüne kadar, kazı sonrasında jeo-tekstille örtülen mimari buluntuların korunduğu düşünülmüştür. Ancak her kazı dönemi başlangıcında jeo-tekstiller kaldırıldığında korumanın pek
etkin olmadığı tarafımızdan gözlemlendi. Aynı zamanda bu petro-kimya ürünü malzemenin
toprağa ve suya zararlı etkileri olduğu ziraat mühendislerinin verdiği kısa bir anlatımla öğrenildi. Bundan dolayı 2019 yılı kazılarında açığa çıkarılan fırınlar, ince çakıllı nehir kumu ve
kazı toprağıyla kapatılarak koruma altına alındı.
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Resim 1: KçT Höyük drone çekim (Murat YILDIRIM).

Resim 2: Araziye oturtulmuş 2014-2019 yılları arası kazılmış alanların mimari çizimleri (Çizim: Ayşe ÖZDEMİR,
Sami KÖSE).
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Resim 3: D-4 ve D-5 açmalarında 2019 yılında çalışılan alan.

Resim 4: M.4 Bebek mezarı.
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Resim 5: D-5 ve D-4 açmaları buluntularından birkaç örnek.
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Resim 6: D-5 kuzey kesitinden ele geçirilen buluntular.

Resim 7: M.5 Mezarı.
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Resim 8: F-7, G-7, F-8 açmalarının drone çekimi (Murat Yıldırım)

Resim 9: F-7, G-7 açmaları Mk.1 buluntuları.
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Resim 10: F-7, G-7 açmaları Mk. 2 buluntuları.
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APHRODISIAS 2019 VE 2020
Roland R. R. SMITH*
Aphrodisias’taki 2019 yılı çalışmaları bazilika, Palmiye Parkı (eski adıyla ‘Güney Agora’) ve Tetrapylon Caddesi’nde devam eden projelere odaklanmıştır (Resim:1). Çeşitli koruma, araştırma ve yayın çalışmalarına devam edilmiştir. Araştırma ve kazı ekibi 1 Temmuz-2
Eylül arasında çalışırken konservasyon ekibi 24 Mayıs-6 Ekim arası çalışmıştır. Türkiye,
İngiltere ve ABD’den uzman ve öğrencilerden oluşan toplam 76 arkeolog, mimar, konservatör, epigraf, fotoğrafçı ve nümizmat çalışmalara katılmıştır. 2019 sezonunda 65 kazı işçisi,
24 konservasyon işçisi olmak üzere 89 yerel işçi işe alınmıştır. Bakanlık temsilciliği görevini
Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Melek Yıldızturan ve aynı müzeden Mehmet
Sevim üstlenmiştir.
Covid-19 salgını nedeniyle 2020’de Aphrodisias’ta kısa bir çalışma sezonu gerçekleşmiştir. 14 Haziran-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen çalışmalarda gelecek yayınlara yönelik araştırma projeleri için depolarda çalışılmış ve alan bakımına odaklanılmıştır. Araştırma
ekibi hepsi Türkiye’den katılan dokuz arkeolog, üç nümizmat, bir epigraf ve bir fotoğrafçıdan oluşmuştur. Alan temizliği ve bakımı için ise yirmi altı yerel işçi istihdam edilmiştir.
Bakanlık temsilciliği görevini Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nden Mustafa Metin
üstlenmiştir.
1. BAZİLİKA (Resim: 2-5)
Bazilikanın restorasyon projesine 2019’da devam edilmiştir. Yapının iç ve dış tarafında
kazılara devam edilmiş, iç mekanın zemin döşemelerinin ve mozaiklerinin konservasyonu
yapılmış ve belgelenmiştir. Ayrıca, yapının önünde yer alan kolosal sütunların onarımı ve
anastylosisi konusunda önemli adımlar atılmıştır. Mimari çalışmalar Gerhard Paul ve Thomas Kaefer tarafından yönetilirken Francesca Guiducci döşemeli ve mozaikli zemin üzerine
çalışmıştır. Bu proje pladis ve Sayın Murat Ülker tarafından finanse edilmiştir.
Kazılar: Bazilikanın kuzeydoğusunda, dışında gerçekleştirilen kazıların (Açma BSAg
19.1) amacı Palmiye Parkı’ndaki havuz ile bazilikanın ön cephesi arasındaki ilişkiyi anlamak, yapının ön tarafında girişe engel olan toprak yığınını kaldırmaktı (Resim: 2). BSAg
18.1’in hemen doğusunda 17m.x20m.lik bir açma açılmıştır. Bu alanda bazilika ve havuz
arasındaki alanda Geç Antik Çağ yürüme seviyesine kadar inilmiş, alanda 2018’de çalışılan
açmadakilerle aynı ana katmanlarla karşılaşılmıştır. Geç Antik Çağ seviyesinin üzerinde yaklaşık 20cm. kalınlığında boş bir alüvyal dolgu yer alır ve bu dolgunun üzerinde güney stoanın
*

Prof. Dr. Roland R.R. SMITH, New York Üniversitesi Aphrodisias Kazı Başkanı. Oxford Üniversitesi Klasik
Arkeoloji Bölümü’nde Arkeoloji ve Sanat Profesörü, Oxford/İNGİLTERE.
Buradaki raporun daha geniş hali Türkçe olarak Aphrodisias Kazısı resmi websitesinden indirilebilir: http://aphrodisias.classics.ox.ac.uk/tr/hakkımızda/kazı raporları (Türkçe) ve http://aphrodisias.classics.ox.ac.uk/tr/about/
Reports (İngilizce). E-posta: aphrodisias@classics.ox.ac.uk
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yıkıntısı bulunur. Bu yıkıntı tabakası, içinde oldukça fazla miktarda seramik ve moloz bulunan yoğun alüvyal bir dolgudur. 2018’de olduğu gibi, geç antik çağ seviyesi ile ilk alüvyal
dolgu tabasının arasında 5. yy.ın sonlarına ait sikkeler ele geçirilmiştir. Buluntular arasında
güney stoanın sütunlu mimari elemanları ve olasılıkla bazilikanın birinci katına ait mimari elemanlar vardır. Açmanın, vinç geçişi için doğuya doğru 7m.x7m. genişletildiği alanda,
bazilikaya ait birçok mimari elemanın Geç Osmanlı Dönemine ait yöresel karakterde bir
duvarın yapımında kullanıldığı gözlenmiştir. Bu elemanlar arasında iç mekan tympanonuna
ait bir kabartma parçası, maske ve girland friz bloğuna ait parçalar ve iç mekan sütunlarının
üzerinde bulunan yazıtlı arşitrava ait bir parça yer alır (I 19.05). Bazilika yakınlarında ele
geçirilen bazı yüzey buluntuları arasında Diocletianus Fiyat Fermanı’na ait parçalar da vardır
(inv. 19-08, 19-104).
Bazilikanın iç mekanındaki açmaya BSAg 19.2 ismi verilmiştir. Kuzeydoğu köşede zemin seviyesinden, daha önce kazılmış olan bazilika temellerinin seviyesine kadar olan toprak
düzgün dikey bir profil verir hale getirilmiştir. Kuzeybatıda bazilikaya sonradan eklenmiş
olan odanın duvarları derzlenmiş ve kireç harcı uygulamasından önce yapılan temizlik çalışmaları sırasında duvarın örgüsü içerisinde tam korunmuş cam bir şişe ele geçirilmiştir.
Batı koridorda yapılan temizlik çalışmaları sırasında, 1970’lerde oluşturulan modern dolgunun direk mozaik üzerine oturduğu gözlenmiştir. Doğu koridorun en kuzey bölümünde
ise mozaik tabanın çok zarar gördüğü anlaşılmıştır. Çalışmalarda çok yoğun karşılaşılan çatı
kiremidi yıkıntısı hemen altındaki mozaiğin korunmasını sağlamıştır. Kazısı yeni yapılan
doğu koridorunun sınırları ilginç motiflerle belirtilmiştir: Koruyucu (?) göz ve örgü duvar
motifi, kalkan ve balta, kalkan ve mızrak ve altın renginde ilginç bir kutu motifi (Resim: 4).
Mozaikler 1988 yılında batı koridorda ortaya çıkarılan ve dönemin valisinin yapıdaki inşa
faaliyetlerini anlatan M.S. 350’lere ait yazıt sayesinde tarihlenebilmektedir.
Bazilikanın doğu duvarına bitişik bir diğer açmanın amacı Diocletianus Fiyat Fermanı
metninin sergileneceği modern çelik panoların konumlarını tespit etmek ve zeminin durumunu anlamaktır (Resim: 4). Burada ortaya çıkan ana unsur bazilikaya paralel olarak kuzey-güney doğrultulu inşa edilmiş büyük boyutlu bir tahliye kanalıdır. Kanalın üzerinde, içinde
kiremit ve moloz bulunan kil dolgu ele geçirilmiştir. Buna göre bazilikanın dışındaki zemin
seviyesi yapının yıkılmasından önce bilinçli olarak yükseltilmiştir. Buradaki buluntuların
arasında graffitolu bir seramik parçası (inv.19-151), Bazilika’nın üst katındaki iç sütunlara
ait Korinth başlığı benzeri palmiye başlık ve tam korunmuş bir Roma dönemi kandili vardır
(inv. 19-18).
Taban Konservasyonu: 2018 yılında bazilikanın kuzey ucunda başlatılan büyük çaplı
mermer ve mozaik taban konservasyon ve belgeleme çalışmalarına devam edilmiştir (Resim: 3-4). 2019’da tabanın kuzeydoğu bölümü yeni bir kireç harcı yatağına yerleştirilmiştir.
Çerçevesini oluşturan çok kırıklı mermer karoların her biri yeniden yerleştirilmeden önce
Aslan Çakır tarafından konservasyon işlemlerinden geçirilmiş ve epoksi ile onarım görmüştür (Resim: 3). Korunagelen baklava formlu şist karolar da yeniden yerleştirilmiş, lacunalar
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doldurulmuş, tüm birleşim noktaları kireç harcıyla derzlenmiştir. Vestibülün merkezindeki
tabanındaki karoların %85’i kaldırılmış, temizlenmiş ve yeniden yerleştirilerek kireç harcıyla derzlenmiştir.
Mozaik Konservasyonu (Resim: 2): Yapının yan koridorlarında, yaklaşık 120 m2’lik bir
alanı kaplayan kötü korunmuş durumdaki çok parçalı mozaiklerin kapsamlı konservasyonu
yapılmıştır. Başlangıç niteliğindeki temizlik ve kenar düzleme çalışmaları sonrasında daha
detaylı temizlik yapılabilmiş, ortaya çıkan çatlaklar harç ile doldurulabilmiştir. Bunun sonrasında geçici önlem olarak yapılmış olan kenar düzlemeleri kaldırılmış ve bunların yerine
kalıcı kireç harcı çerçeveler yapılmıştır. Küçük lacunalar parçalı görünümü azaltmak için
kireç harcı ile doldurulmuştur. Daha büyük alanlar ham arkeolojik görünümleriyle, rudus ve
cocciapesto nucleus açıkta olacak şekilde korunmuşlardır.
Doğu koridorun mozaik tabanı temizlenmiş ve kenarlar kireç harcı ile düzeltilmiştir
(Resim: 4). Büyük köklerden zarar gören mozaiklerin üzerleri bezle örtülerek korunmaya
alınmış ve alttan gelen kökleri çıkarmak üzere kısmen yerlerinden kaldırılmışlardır. Boşluk
doldurma harçları yenilenmiş ve boşta duran tesseralar yeni harç içerisine yerleştirilmişlerdir.
Son kazılan yerlerde nucleus iyi korunmuş durumdadır. Tabanlar arkeolojik belgelemeye ve
üzerinin örtülmesine olanak verecek kadar sağlamlaştırılmıştır. Çalışmalar tamamlandıktan
sonra final fotoğrafları vinçten çekilmiştir. Sonrasında her iki koridor su geçirmez ve ‘nefes
alabilen’ polipropilen kumaş ile örtülmüştür. Bu kumaş kışı geçirmek üzere kum torbalarıyla
sabitlenmiş ve sonra yaklaşık 5cm. kalınlığında toprak ile örtülmüştür.
Mimari Restorasyon: 2019 sezonunun başında Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan bazilikanın anastylosis projesi için gerekli tüm izinler alınmıştır. Hedefler
şunlardır: (1) Bazilikanın kuzey ön tarafının tüm arkeoloji ve mimarisinin konservasyonunu
yapmak, (2) yapının görkemli kuzey giriş cephesinin ve hemen arkasındaki vestibülün sütunlu mimarisinden korunan parçaları doğru ve orijinal yerlerine yerleştirmek, ve (3) yapının
kuzey cephesiyle birleşen batı ve doğu duvarlarının üzerine Diocletianus’un Fiyat Fermanı’nı anlatan modern sergi panoları yerleştirmek.
2019 sezonunda yapının in-situ haldeki yükseltilmiş ön tarafı ile sığ basamaklı podyumu
ve merdivenleri temizlenmiş ve sağlamlaştırılmıştır (Resim: 2). Bazilikanın doğu ve batısındaki odaların duvarları da tamir edilmiş ve kireç harcıyla derzlenmiştir. Yapının doğusundaki dar sokak kazılmıştır (bkz. kazılar). Yapının cephe ve vestibül sütunları bulunmuş,
bir araya getirilmiş ve çizilmiştir. Kaide, sütun ve sütun başlıklarının tüm parçaları mermer
atölyesine (Mavi Depo) götürülmüş, onarılmış, dübellenmiş ve gereken yerlerde paslanmaz
çelik eklemeler ve yapay taş dolgularla yapıştırılmıştır. Yapay taşın uygulandığı yerler el ile
yontulmuştur. Eksik sütun kaideleri ve bir adet sütun tamburu da yapay taştan yapılmıştır.
Ön cephe ve vestibüle ait her bir devasa sütun (Y: yakl. 5.30m.) üç adet tamburdan oluşur.
Aslında bunlar birleşik iki yarım sütun görünümündedir, yani iki tarafına birer yarım sütun
yapıştırılmış kalın dikdörtgen payanda kesitine sahiptirler. Vestibül stylobatının yeniden sü-
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tun taşımaya uygun olup olmadığı konusunda detaylı incelemeler yapılmıştır. Ardından sütun
tamburlarının her biri deneme-yanılma yöntemiyle orijinal yerine yerleştirilmiştir. Sezon sonunda vestibüle ait dört sütun orijinal yerlerinde ayağa kaldırılmıştır (Resim: 5).
2. PALMİYE PARKI (Resim: 6)
2017 yılında kazıların tamamlanmasıyla Mica ve Ahmet Ertegün Güney Agora havuz
projesi ana amacına ulaşmıştır. Güney Agora’da – veya Geç Antik Çağa ait bir yazıtta geçen
ismiyle ‘Palmiye Parkı’nda yapılan çalışmalarda, konservasyona ve yayına odaklanılmıştır. Monograf için projede görev alan 16 araştırmacının makaleleri tamamlanmıştır. 2019
ve 2020’de metinler düzenlenmiş, plan ile resimler üzerinde son rötüşlar yapılmıştır. 2019
yılındaki konservasyon çalışmaları dikey osthostat levhaları, yatay ayak levhaları ve bunun
arkasında ağır oturma bloklarından oluşan iç duvar üzerine yoğunlaşmıştır. Oturma basamakları çoğunlukla iyi korunmuş durumdayken dış etkenlere daha fazla maruz kalan ayak
levhaları ve orthostatların korunma durumları daha kötüdür. Blokların kaldırılabilmesi ive
yeniden yerleştirilmesi için iki adet hareketli iskele teçhizatı kullanarak havuzun iki uzun
kenarında çalışılmıştır. 2019 yılında 90 kadar taş onarılarak yeniden yerleştirilmiştir (Resim:
6). Çalışmalar Hikmet Apaydın ve Joanna Skwiercz yönetiminde, Sayın Ömer Koç ve Geyre
Vakfı’nın sponsorluğuyla yapılmıştır.
3. TETRAPYLON CADDESİ (Resim: 7-10)
Cadde, tetrapylondan kuzey-güney doğrultusunda tiyatroya doğru uzanmaktadır (Resim:
7). 2019 çalışmaları cadde boyunca birçok alana odaklanmıştır. Bu alanlar güneyden kuzeye
doğru şöyledir: (a) Sebasteionun güneyi, (b) Sebasteionun kuzeyi, (c) Nişli Yapı’nın kuzeyi, (d) doğu sütun dizisi, (e) sokak döşemesinin altı ve doğu sütun dizisinin içi. Kazılar Ine
Jacobs yönetiminde yapılmıştır. Cadde projesi Aygaz, Headley Trust, the Friends of Aphrodisias Trust in London, the Malcolm Hewitt Wiener Foundation ve Ankara İngiliz Arkeoloji
Enstitüsü tarafından desteklenmiştir.
a) Sebasteion’un Güneyindeki Kazılar (SAve) (Resim: 7-8)
Caddenin, 2019 yılında sebasteionun güneyinde kalan kısmı için konulan hedefler şunlardır: Cadde döşemesinin üzerinde yatmakta olan olağanüstü deprem yıkıntısının belgelemesini ve kazısını tamamlamak, Güney Agora / Palmiye Parkı ile cadde arasında hem Roma
Döneminde hem Geç Antik Çağda nasıl bir bağlantı olduğunu anlamak ve 2016-2017 yılları
arasında ortaya çıkarılan Selçuklu Hamamı’nın araştırmasını tamamlamaktır.
Agora Kapısı içinden geçen kuzey tünel ile cadde arasındaki bağlantı açığa çıkarılmıştır
(Resim: 8). 1975 yılında çalışılan bir açma yeniden kazılmış, tam belgelemesi yapılmıştır.
Sonrasında M.S. 1 ile 7. yy.lar arasındaki orijinal stratigrafiyi anlama hedefiyle alandaki kazılara devam edilmiştir. Alandaki en erken kalıntı, M.S. 2. yy.ın ortalarında üzerine Agora
Kapısı inşa edilen döşeme ile 3m. derinliğindeki bir rögardan ulaşılan ve M.S. 6. yy. cad-
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desine dahil edilen doğu-batı doğrultulu bir kanaldır. Bu kalıntılar, doğuda Cryptoporticus
Evi’nden başlayıp batıda agora kapısı tünelinin sonuna ulaşan bir kesit çizimiyle bir arada
ele alındıkları zaman Roma İmparatorluk Dönemi caddesinin deniz seviyesinden yaklaşık
516.5m. yüksekliğinde olduğuna işaret etmektedir.
Cadde seviyesi ilk defa M.S. 400 yılı cıvarında deniz seviyesinden 517.85m.ye gelecek
şekilde 135cm. kadar yükseltilmiştir. Cadde, agora kapısının doğusunda, devasa bir moloz teras üzerine yerleştirilmiştir. Buna entegre edilen bir sel kanalı yağmur suyunu güneye doğru
agora kapısı tünelinin doğusundaki bakım kuyusuna doğru taşımıştır. Burada su, daraltılarak
batıya, muhtemelen Palmiye Parkı’na doğru ilerleyen seramik künkün içine aktarılmıştır. Bu
dönemde döşeli ve basamaklı bir rampa ile caddeden aşağı Palmiye Parkı’na ulaşılmaktaydı. Bundan sonra cadde bir kez daha 1m.den fazla yükseltilmiştir. Cadde döşemesinin her iki
yanında yapılan sondajlar sayesinde bugün görünür durumda olan döşeme taşlarının yaklaşık
M.S. 500’de yerleştirildiği anlaşılmıştır. Bu taşlar yaklaşık 20m.lik bir uzunluk boyunca açığa
çıkarılmışlardır. Tek bir taş ocağından yeni çıkarılmış yerel mavi-gri mermerden yapılmış bu
döşeli yol yaklaşık 8m. genişliğindedir ve döşemeleri doğu sütun dizisinin stylobatıyla birleşir.
Alanda bulunan sikkelere göre M.S. 616/617 yılında veya hemen sonrasında yaşandığı
bilinen büyük bir deprem sebebiyle ana cadde yıkılmıştır. 2019’daki kazılar, bu 7. yy. faciasından önce caddede büyük çaplı bir müdahale daha yapıldığını göstermiştir. Bu safhada,
caddenin doğu ve batı yanından ikişer metre genişliğinde şeritler açmak üzere döşeme taşlarının kaldırıldığı ve döşeli yolun 4m. daraltıldığı ortaya konmuştur (Resim: 7). Palmiye
Parkı’ndan gelen ve yaklaşık M.S. 500 yılında halihazırda daha dik ve basamaklı bir yokuşa
dönüştürülen rampa bir dönüşüm daha geçirerek bu sefer ezilmiş topraktan yapılmış ve güney tarafı harçlı moloz duvar ile sınırlandırılmış bir yokuş haline getirilmiştir (Resim: 8).
Burada, Justinianus Dönemine ait bir Nicomedia sikkesi ele geçirilmiştir. Bu sikke, büyük
çaplı değişikliklerin M.S. 6. yy. ortaları veya hemen sonrasına tarihlenmesi gerektiğini düşündürmektedir.
Buluntular: Burada ele geçirilen önemli buluntular şunlardır: murex kabuğu (inv. 19-52),
agora kapısının doğusundaki kanalın rögarında büyük boyutlu bir çıplak erkek heykeline
ait sol üst bacak parçası (inv. 19-88), patera taşıyan bir heykele ait el parçası (inv. 19-74),
caduceus, asa (?) ve fener veya ağaç (?) gibi çeşitli pagan sembollerle bezenmiş mermer obje
(inv. 19-17).
b) Sebasteion Propylonun Kuzeyindeki Kazılar (NAve 19.1) (Resim: 9-10)
Nişli Yapı’nın hemen güneyindeki alanda önceki yıllarda 15m.x3,5m.lik bir alan kazılmadan bırakılmıştı. Bu alandaki en göze çarpan unsur bir Geyre evine dahil edilen Roma
Dönemine ait mermer bir kapıdır. 2018’deki kazılarda Nişli Yapı’nın batı ve güneyinde bir
hamam yapısı olduğu ortaya konmuştu. Mermer kapının da bu hamama ait olduğu düşünülmekteydi. 2019 yılında burada yapılan kazılardaki hedef cadde döşemelerine ulaşmak, kapıyı
tam olarak ortaya çıkarmak ve bu alanın M.S. 6. yy.dan 20. yy.a kadar olan gelişimini daha
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iyi anlamaktır. Çalışmaların sonucunda kapının aslında hamama ait olmadığı anlaşılmıştır.
Hamamın doğu duvarının yalnızca 18cm. kalınlığında olduğu, küçük tonozlu bir açıklıkla
hypocausta ulaşıldığı ve bunun hemen üzerinde merkezde mermer kaplı bir havuz olduğu
görülmüştür. Mermer kapı ise hamamın güneyine bitişik diğer bir yapıya aittir. Hamamın
doğu duvarının temellerine ulaşılamasa da inşası için M.S. 400’ler gibi bir tarih önerilebilir
(bkz. bölüm c).
Kapı caddenin M.S. 6. yy. safhası boyunca, kullanılmıştır. Bu dönemde yeni 6. yy. döşemesinin seviyesine bir kapı eşiği yerleştirilmiştir. Yıkıntısı cadde döşemesinin üzerinde bulunan doğu sütun sırasının yıkılmasından sonra daha yüksek bir seviyeye bir kapı eşiği daha
konulmuştur. Buna göre kapının batısındaki alan, genelde çok az buluntusu olması sebebiyle
‘Karanlık Çağlar’ olarak bilinen M.S. 7. - 9. yy.lar arasında kullanılmış olmalıdır. Kapı, hemen önüneki yolun inşa edildiği Orta Bizans Döneminde de kullanılmış olmalıdır. Bu yol
önceki kazı sezonlarında da kazılmıştır ve taş ve tuğla parçalarıyla dolu sert, çok sıkıştırılmış yüzeyi sayesinde kolayca ayırt edilebilir. Yüzyıllar boyunca cadde duvarının arkasındaki
yerleşim tabakalarında görülen yavaş seviye yükselişi hemen önündeki cadde yüzeylerinde
de takip edilmektedir. Kapının yoğun kullanımı, nesiller boyunca burada yaşayanların kapı
pervazına çizdiği graffiti haçlardan anlaşılmaktadır.
Buluntular: Önemli buluntular şunlardır (hepsi mermer): modern Geyre duvarı içerisinde ele geçirilen rozet ve heraldik aslan betimi taşıyan kabartmalı blok (inv. 19-12); Geyre
zemin seviyesinden sütunlu lahde ait üç parça (inv. 19-09, 19-10 ve 19-11) ve son olarak
muhtemelen hamam yapısına ve Geç Antik Çağa ait aslan figürlü oluk ağzı parçası (inv.
19-13). Bu eserin bir diğer parçası 2016’da bulunmuştur (inv. 16-58) ve iki parça birbiriyle
birleşmektedir.
c) Nişli Yapının Kuzeyindeki Kazılar (NAve 19.2 ve 19.4) (Resim: 9-10)
Caddenin batısı, Nişli Yapı’nın kuzeyi 2008-2011’de kısmen kazılmıştı. 2019’da bu alandaki kazılara yakl. 7m.x35m.lik bir açmada devam edilmiştir (NAve 19.2 ve 19.4) ve burada
korunmuş olan batı sütun sırasının bir bölümü ile ‘Karanlık Çağlara (M.S. 7.-9. yy.lar) tarihlendirilebilecek odalar veya yapı kompleksi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 9). Açmanın kuzey
tarafında ortaya çıkarılan batı sütun sırasının kalıntıları arasında tamamlanmamış kaideler
ile devamı olmayan veya tek başına duran stylobat blokları üzerine yerleştirilmiş dikdörtgen
payeler vardır. Aynı dönemde batıya doğru devam eden bir yan sokak inşa edilmiştir.
Açmanın kuzey yarısında cadde döşemesinin üzerinde yaklaşık 10cm.lik bir harç tabakası ortaya çıkarılmıştır. Burada doğu sütun sırasının ilk katına ait duvar mozaiği ve sıva
parçaları ele geçmiştir. Ancak burada sütun sırasının yıkıntısı caddenin diğer yerlerindeki
kadar iyi korunmuş durumda değildir. Bunun açıklaması ise molozun içerisinden yeniden
kullanılabilir durumdaki tüm parçaların hemen güneyinde yer alan, Nişli Yapı’nın bitişiğindeki yapı kompleksine taşınıp oranın inşasında kullanılmış olmasıdır.
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Sütun sırası yıkıntısının üzerine inşa edilmiş olan bu kompleks, 12.5m.x9m. ölçülerindedir ve 3 farklı birim ile 6 odadan oluşmaktadır (Resim: 9). M.S. 7. yy. yıkıntısnın hemen
sonrasına tarihlendirilebilir. Bu yapı kompleksi içerisinden çok az buluntu ele geçirilmiştir
ama muhtemelen birçok küçük konut biriminden oluşmaktadır. Buranın sakinleri molozun
üzerinde yaşamışlar ve çöplerini de çok yakın bir yere dökmüşlerdir. Kompleksin hemen
kuzeyindeki sütun sırası içerisinde bulunan seramik parçaları ve kabuklar bize bunu göstermektedir. Bulunan yoğun çok cam cürufu burada bir işliğin olduğunu düşündürmektedir.
Karanlık Çağ Kompleksi olarak isimlendirebileceğimiz bu yapı uzun süre boyunca kullanılmıştır: iç mekanın seviyesi zaman içerisinde yavaşça yükselmiş ve Osmanlı Döneminde
yıkılarak terkedilmiştir.
Buluntular: Birçok duvar mozaiği parçasının yanı sıra önemli buluntular şunlardır: muhtemelen taşınabilir bir oyun tahtası işlevi gören labyrinth graffitolu bir tuğla (inv. 19-57), üzerinde
terazi motifi bulunan Orta Bizans Dönemine ait seramik sofra kabı parçası (inv. 19-125).
d) Doğu Sütun Sırasındaki Kazılar (NAve 19.3)
Yıkılış Safhaları: Doğu sütun sırasının çoğunluğu 2008-2016 sezonları arasında kazılmıştır. 2019’daki çalışmalarda cadde döşemesinin hemen yanından yaklaşık 45m. uzunluğunda
bir alan boyunca en geç yerleşim katmanının üst seviyeleri kaldırılmıştır. Buradaki amaç
M.S. 7. yy.daki büyük yıkılışın safhalarını anlamaktır. Stratigrafinin dikkatlice kaydedilmesi
sayesinde sütun sırasının üst örtüsünün yalnızca bazı kısımlarının yandığı anlaşılmıştır. Bu
bölümler yıkılmış, yıkılırken de diğer katları ve zemin katının tavanını da beraberinde yıkmıştır. Çatının diğer bölümleri yanmamış, ayakta kalmıştır. Muhtemelen bu kısımlar da yangından kısa süre sonra, M.S. 616/617’de veya hemen sonrasında Aphrodisias’ta yaşanan büyük depreme kadar ayakta kalbilmiştir. Bu depremle beraber sütun sırasının ön cephesi artık
tavan veya hatıllarla arka duvara bağlı olmadığı için cadde döşemesinin üzerine yıkılmıştır.
Doğudaki Evlere Giriş: Açmanın en kuzeydoğu köşesinde, daha önceki kazılarda cadde
sütun sırasının arka duvarına dayanır şekilde bırakılmış dar bir toprak kesidinin kaldırılması
sırasında, caddenin doğusundaki konut alanına doğru açılan bir kapı çerçevesi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 10). Bu kapı çerçevesinin hemen önünde, 2010 yılında ortaya çıkarılmış
olan siyah ve beyaz mermerden bir taban vardır ve bunun hemen yanında da sokak duvarına
dayanır şekilde ele geçirilen harçlı molozdan yapılmış bir bank ile sütunların önünde, cadde
döşemesinin üstünde yer alan, kaba bir sütun kaidesi ile sütun tamburundan yapılmış iki
oturak (?) vardır. Bu düzenlemede sütun sırası, cadde duvarının hemen arkasındaki konut
kompleksinin bekleme salonu gibi kullanılmış ve bu safha, caddenin son yerleşim tabakasına
aittir. Bu görkemli konut girişi tahmini olarak M.S. 6. yy.ın ikinci yarısına tarihlenebilir. Kapı
çerçevesinin arkasındaki konut alanının daha sonraki dönemlerde de kullanıldığı, sütun sırasının zemin seviyesinden 60cm. yukarıda olan mavi mermerden yapılmış ikinci bir anıtsal
kapı eşiğinin varlığı sayesinde anlaşılmaktadır (Resim 10’da görülmekte).
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e) Caddenin Altında ve Doğu Sütun Sırasının İçerisinde Yapılan Sondajlar (NAve 19.3)
Cadde döşemesinin batı ve doğu sınırları boyunca ve doğu sütun sırasındaki son yerleşim
tabakasının altında küçük sondajlar açılmıştır. Bu sondajların hedefi son cadde döşemesinin
tarihini doğrulamak ve alandaki daha erken safhaları anlayabilmektir. Bu çalışmalardan elde
edilen en şaşırtıcı sonuç caddenin batı tarafındaki Nişli Yapı’nın ve arkasındaki hamamın inşa
tarihidir. Daha önceki yıllarda, bu hamamın, M.S. 1. yy.da yaşadığı bilinen Myon Eusebes
tarafından finanse edilen ‘İlk Gerousia (Yaşlılar Meclisi) Hamamı’ olduğu düşünülmekteydi.
Bu düşüncenin sebebi yapıya ismini veren nişin içerisindeki yazıtlı kaidede hem hamamın
hem de sponsorunun isminin geçmesidir. Ancak 2019 kazılarında Nişli Yapı’nın temelleri
ortaya çıkarılmıştır. Çok derine inmeyen temellerin, daha erken bir döşeme üzerine oturduğu
gözlemlenmiştir. Burada daha alt seviyelerdeki yapılar ve o yapılarla ilişkili katmanlar Erken
İmparatorluk Dönemine tarihlenmektedir. Ancak hamam ve Nişli Yapı, M.S. geç 4. yy.-erken
5. yy.da, Geç Antik Çağ caddesi döşenirken inşa edilmiştir. Bu geç inşa tarihi hamamın küçük
boyutunu ve hypocaustunun direk olarak caddeye açılmasını açıklamaktadır – böylesi bir
uygulama daha önceki yüzyıllar için çok olasılıklı değildir. Dolayısıyla Myon’un heykeli ve
heykel kaidesi buraya ikinci kullanımda yerleştirilmiş olmalıdır.
Caddenin doğu revağı içerisinde, Nişli Yapı’nın tam karşısında, döşeme boyunca yapılan
bir sondaj (Sondaj 1) sayesinde cadde sütun sırasının inşa tarihi Geç Antik Çağ olarak doğrulanmıştır. Erken İmparatorluk Çağına ait izler azdır ve bilinçli olarak söküldüğü düşünülmektedir. Cadde döşemesi M.S. 500 yılı civarında bir kez daha yenilendiği zaman, stylobatların
seviyesinin yükseltilmesi için revak destekleri arasına kısa duvarların inşa edilmesi icap etmiştir. Bir önceki yerleşim tabakası üzerine şu anda açıkta olan cadde döşemesini yaratmak
için çok fazla miktarda toprak atılmıştır. Nişli Yapı’nın olduğu alanda 6. yy. cadde döşemesi
deniz seviyesinden neredeyse 518m. yüksekliktedir, yani İmparatorluk Dönemi seviyesinden
90cm. kendisinden önceki Geç Antik Çağ cadde seviyesinden ise 50cm. yüksektedir. Dolayısıyla, 6. yy. safhasında sütunları destekleyen yüksek kaideler toprakta gömülü kalmış ve normal kaide görünümü kazanmışlardır. Caddenin güney tarafında olduğu gibi 6. yy. döşemesi
ilk inşa edildiğinde 8m. genişliğindedir ve doğu stylobattan batı cadde duvarına kadar uzanır.
Caddenin kuzey tarafında da güneydeki gibi, bilinmeyen bir sebeple iki kenardan şeritler
halinde döşeme taşları kaldırılarak cadde daraltılmıştır.
Buluntular: Doğu sütun sırasında, üzerinde bir tanrıça betiminin bulunduğu küçük kurşun
bir obje (inv. 19-65) ile muhtemelen ekmek damgası olarak kullanılmış kazıma bezemeli
seramik bir kap ele geçirilmiştir (inv. 19-71).
4. YAYIN, BELGELEME, ARAŞTIRMA
2019-2020’deki hedefler Kenan Erim döneminde (1961-1990) ve sonrasında ortaya çıkan
buluntu ve yapıları belgelemek ve yayınlamaktır. 2020’de Tetrapylon Caddesi, Palmiye Parkı
ve Kybele Evi için planlanan yayına yönelik buluntuların belgelenmesi hedeflenmiştir.
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Yapılar, Arkeoloji ve Mimari: 2019 yılında bouleuterion, Palmiye Parkı, stadyum, sebasteion ve Aphrodite Tapınağı üzerine yayın çalışmaları devam etmiştir. Aphrodisias’ın Orta
Bizans Dönemi üzerine hazırlanan bir doktora tezi tamamlanmıştır. Cadde kazıları, Cryptoporticus Evi, Kybele Evi, Batı Tetrastoon, Palmiye Parkı’ndaki havuzun bazı bölümleri
ve Pekmez Tepe’deki Osmanlı Hamamı’nın yeni mimari belgeleme çalışmaları yapılmıştır
(Resim: 11). Mesut Dilaver tarafından sebasteionun yeni 3D dijital görselleri hazırlanmıştır
(Resim: 12).
Seramik, Sikke, Küçük Buluntular: Tetrapylon Caddesi’nden ele geçirilen pencere camları
ve günlük kullanım cam eşyaları 2019 yılında Prof. Üzlifat Özgümüş tarafından, seramikler
ise 2019 ve 2020 yıllarında Muradiye Öztaşkın tarafından incelenmiştir. Caddeden ele geçirilen seramikler sayesinde Bizans Döneminin ‘Karanlık Çağ’ına (M.S. 8.-9. yy.lar) ait önemli
bulgular elde edilmiştir. 2013 yılında başlayan ve önceki yıllarda ele geçirilen sikkelerin
katalog çalışmasına A. Tolga Tek (Roma sikkeleri) ile Betül Teoman ve Gültekin Teoman
(İslami sikkeler) tarafından 2019 ve 2020 yıllarında devam edilmiştir. Sikkeler ve diğer küçük buluntuların konservasyonu 2019 yılında Federica Divita tarafından yapılmıştır. Küçük
buluntuların çizimini ise 2019 ve 2020 yıllarında Ayça Sarıönder gerçekleştirmiştir.
Heykel: 2019 yılında bouleuterion heykelleri, terracotta figürinler ve Geç Antik Çağ
portre heykellerine yönelik yayın çalışmaları devam etmiştir. Hadrian Hamamı’na ait yaklaşık 40 adet kolosal konsolun temizlik, taşıma, fotoğraflama aşamaları tamamlanmıştır, bazı
parçaların birleştiği gözlemlenmiştir (Resim: 13). Son iki yılda ortaya çıkan lahitler Esen
Öğüş tarafından Aphrodisias veritabanına işlenmiştir.
2019’da gün yüzüne çıkarılan heykeltıraşlık eserleri şunlardır: müzeye getirilen bir adet
mermer ayak parçası (çırak heykaltıraşlar için deneme parçası), zırhlı bir heykele ait, gövdeye sonradan eklenecek şekilde yapılmış üst kol parçası (inv. 19-06, Pekmez Tepe’den yüzey
buluntusu) ve kuzey cadde kazılarından ele geçirilen, Geç Antik Çağa ait başsız bir kadın
büst parçası (inv. 19-75). Tiyatronun doğusundaki blok tarlasının temizliği sırasında (bkz.
Bölüm 5) kötü korunmuş durumda bir Silenus maskesi (inv. 19-60), çocuk veya Eros’a ait
bacakların seçilebildiği bitmemiş bir kabartma parçası (inv. 19-149) ve arka fonunde elbise kıvrımları seçilen bir kabartma parçası (olasılıkla sebasteionun ethnos kabartmalarından)
(inv. 19-86).
Birçok mermer heykel parçası 2018 yılında sebasteion propylon önündeki kanalın içerisinde sert harçla kaplı şekilde ele geçirilmiştir. 2019 yılında bu eserlerin üzerindeki harç
temizlendikten sonra eserler dikkatlice incelenmişlerdir: sol omzu üzerinde pelerin bulunan
çıplak erkeğe ait üst torsosu (inv. 18-12), çıplak erkek heykeline ait sağ kalça, üst bacak ve
kasık parçası (inv. 18-95) ve önden betimlenmiş gerçek boyutlarda drapeli kadın figürü ile
bezeli bir kabartma parçasının üst kısmı (muhtemelen sebasteionun ethnos figürlerinden biridir) (inv. 18-94). 2018 yılında propylonun önündeki kanalda ele geçirilen, miğfer destekli
kolosal boyutlardaki erkek figürünün (inv. 18-87) başka parçaları da ele geçirilmiştir: sağ
ayağın ön kısmı ve ayağın altındaki istif yapılmış objelerden oluşan destek (inv. 87-446,
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önceki yıllarda agora kapısı önündeki su haznesinin güney ucundan ele geçirilmiştir), sol
alt bacak (inv. 18-88), ve miğferin üst kısmına tam oturan, sol bacağın arkasındaki yoğun
dökümlü drape parçası (inv. 18-89).
Yazıtlar: Epigrafik buluntular 2019 yılında Angelos Chaniotis ve Özge Acar tarafından
çalışılmıştır. Önemli buluntular şunlardır: gladyatör Dionysios’un ‘duyan tanrıçaya’ (Nemesis) yaptığı adak (M.S. 3. yy.-inv. 19-04, I 19.06, Resim: 14); Azatlı veya köle Epaphroditos’un adadığı stel veya kaide parçası (M.S. 1. yy.-inv. 19-148, I 19-07); bazilika çevresinden
yüzey buluntusu olarak ele geçirilen Diocletianus Fiyat Fermanı’na ait parçalar (inv. 19-08
and 19-104, I 19-01-02, M.S. 301). Tetrapylon Caddesi’nin batı duvarında yeni ortaya çıkan
bir graffito erotik bir mesaj barındırmaktadır: ‘Polychronios Ephesuslu (kadına) sahip oldu’
(I 19.14). Nişli Yapı’nın kuzeyindeki Karanlık Çağ Kompleksi’nde ele geçirilen iki ilginç
yazıtlı devşirme blok üzerinde düzgün, Yüksek İmparatorluk Çağı tipinde harflerle yazılmış
yazıtlar vardır. Birinde Italikos / Italikos ve diğerinde Basilikos / Lithikos B yazılıdır (I 19.1617). Bunlar muhtemelen taş ustalarının işaretleridir. Daha alışık olduğumuz tipteki taş ustası
işaretleri, çok geniş çeşitlilikte caddenin döşeme taşları üzerinde de görülmektedir.
2020 yılı epigrafi çalışmaları, Angelos Chaniotis tarafından hazırlanan Aphrodisias yazıtlarına ilişkin yazıt corpusuna yönelik olarak Özge Acar tarafından gerçekleştirilmiştir. Müze
depolarında bulunan yayınlanmamış 150 civarındaki yazıt tespit edilmiş ve fotoğraflanmış,
transkripsiyonları kontrol edilmiştir. Müzeye çevreden iki yeni yazıt getirilmiştir: (1) Eupolemos’un kızı Artemis adlı bir kadın için Ataköy’den bir Geç Helenistik mezar steli ve (2)
Roma Dönemine ait Menderes Antiokheiası‟ndan bir cenaze yazıtı ile bir kaidenin alt kısmı.
Yayınlar: Aphrodite Tapınağı’ndan ele geçirilen terracottalar Elçin Doğan Gürbüzer tarafından makale olarak yayınlanmıştır. M. Berenfeld’in yazdığı Aphrodisias XI: The Triconch House (Trikonkhos Evi) başlıklı yeni bir monograf daha yayınlanmıştır (Weisbaden
2019). Gelecek monograflar için yapılan çalışmalarda son aşamaya gelinmiştir: A. Wilson,
B. Russell (eds.), The Place of Palms: An Urban Park at Aphrodisas (Aphrodisias XII) ve
M. Crawford Diocletian’s Edict of Maximum Prices (Aphrodisias XIII). Fiyat Fermanı’nın
metin kısmı 2020’de tamamlanmıştır. Bazilika cephesine yazılı fermanın fotoğraflarının ve
rekonstrüksiyonlarının düzenlemesine ilişkin çalışmalar yapılmaktadır.
5. ALAN BAKIMI
Yukarıda anlatılan projelerin yanı sıra (bkz. Bölüm 1-2), 2019’da Tetrapylon Caddesi’nin
kuzey tarafındaki mermer döşemelerin restorasyonuna devam edilmiştir. Tiyatro Tepesi üzerinden geçen yeni ziyaretçi güzergahı hazırlanmıştır. Alanın büyük su problemi üç farklı
uzman ile görüşülmüştür. Tetrastoonun doğusunda bulunan eski blok tarlası temizlenmiş ve
agora kapısından gelecek olan yeni bloklara yer açılmıştır. Sebasteion Tapınağı’nın kuzey
tarafına, ziyaretçilerin içeriye rahatça girişini sağlayan yeni bir rampa inşa edilmiştir. Sebasteionun kuzey yapısının batısına ait tam korunmuş arşitrav frizlerinin konservasyonu yapılmış, kuzey yapının batı podyumu üzerine yerleştirilmişlerdir. Stadyum, kuzey temenos Evi,
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Kuzey Agora, Aphrodite Kutsal Alanı ve Palmiye Parkı’ndaki birçok eski açma temizlenmiş,
belgelenmiş ve içlerindeki arkeolojik kalıntıların korunması amacıyla toprakla doldurulmuştur. 2019 ve 2020’de, Sebasteion Tapınak Kompleksi, Sebasteion Tapınağı, ikinci friz duvarı,
lahitler, mermer ocaklarını anlatan toplam beş adet bilgi panosu yerleştirilmiştir.
6. KYBELE EVİ
2019 yılında, Aphrodisias’ın Geç Antik Çağa ait en etkileyici konutlarından birinde yeni
bir projeye başlanmıştır. Kuzeydoğu surlarına yakın bir konumda bulunan konut, Kenan Erim
tarafından 1960’larda ve 1980’lerde kazılmıştır. Önceden Water Channel House olarak bilinen
bu kompleks, Kybele Evi olarak yeniden isimlendirilmiştir. Bu ismin sebebi, evin içerisinde ele
geçirilen Geç Antik Çağa ait Kybele figürinidir. Yeni projenin amacı Kenan Erim’in kazı çalışmalarını tamamlamanın yanı sıra konutun konservasyonunu ve yayınını yapmaktır. Bu projeye
ön hazırlık mahiyetinde alan yoğun bitki ve ağaçlardan arındırılmış, ayakta korunagelen kalıntılar temizlenmiş, fotoğraflanmış ve yeni bir vaziyet planı çizilmiştir.
7. MÜZE AVLU PROJESİ
Müzenin çok az kullanılan merkezi avlusunun yeni bir sergi salonuna dönüştürülmesi için
2018 yılında Harry Mark tarafından yeni bir proje çizilmiş ve Sayın Lucien Arkas bu projeyi
finanse edeceği konusunda cömert bir söz vermiştir. 2019 yılında Aydın Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu projeyi onaylamış, uygulayıcı firma olarak ARTI-3 Mimarlık seçilmiş
ve detaylı projelendirme çalışmaları başlamıştır. Müze avlusu içerisinde temellerinin durumunu
incelemek amacıyla sondajlar açılmıştır. Avluda yer alan heykel, lahit ve kabartmalar vinç ile
müzenin arkasındaki depoya taşınmıştır. Yeni salonlarda sergilenmesi planlanan başlıca eserlerin tam bir kataloğu hazırlanmıştır. 2020 yılında Aphrodisias sebasteionundan ele geçirilen
kara ve deniz figürleriyle betimlenen Claudius Kabartması İstanbul Havalimanı Müzesi’ndeki
geçici sergi için talep edilmiştir. Kabartma, Sevgi Gönül Salonu’nda bulunduğu yerden sökülerek kutuya yerleştirilmiş, araca yüklenmiş ve taşınmaya hazır hale getirilmiştir (Resim: 15).
8. TREVOR PROUDFOOT VE JIM COULTON
Derin bir üzüntü ile iki sadık Aphrodisias ekip üyesini, Eylül 2019’da Trevor Proudfoot’u
ve Ağustos 2020’de Jim Couton’u kaybettiğimizi buraya kaydetmekteyiz.Trevor 1989 yılından 2018 yılına kadar her sezon Aphrodisias’ta baş mermer konservatörü olarak çalışmıştır.
Konservasyonun ve restorasyonunu yaptığı başlıca eserler şunlardır: Tondo portreler (1992),
Zoilos Frizi (1993-1994), Genç Togatus (1995), Mevsimler Lahdi (1996), 12 adet Romalı
portre (1997-2003), iki boksör (2000-2001), Mavi At (2003-2008), Sebasteiona ait 65 adet
gerçek boyutlarda kabartma (1999-2008). Tüm bu olağanüstü eserler bugün Aphrodisias Müzesi’nde sergilenmektedir. Jim Coulton ilham verici bir arkeolog ve mimarlık tarihçisiydi.
2014 yılında Aphrodite Tapınağı ve tapınağın kiliseye dönüşümünü çalışmak üzere Aphrodisias’a gelmeden önce Oinoanda ve Balboura’da çalışmıştı. Jim, kiliseyi inşa etmek için kulla-
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nılan her bir devşirme bloğun orijinal konumunu tespit etmeyi başarmış ve tapınak-kilise ile
ilgili bir monograf için geride tamamlanmış bir metin bırakmıştır. Aphrodisias ekibi her iki
meslektaşımızın eksikliğini derinden hissedecektir.
2019 AND 2020 EKİPLERİ
2019. Arkeolog: Ceren Ak, Afsheen Leonardo Amiri, Alis Altınel, Eda Doğa Aras, Yağmur Başaran, Özge Bayhan, Quinn Bolte, Hazal Dar, Yaşar Demiröz, Mesut Dilaver, Sümeyra Ekinci, Kenan Eren, Miranda Gronow, Merve Günal, Elçin Doğan-Gürbüzer, Christopher
Hallett, Eric Hensley, Ine Jacobs, Hugh Jeffery, Nuray Kaygaz, Julia Lenaghan, Nisan Lordoğlu, Brandon McDonald, Greg Morton, Christian Niederhuber, Alexandra Nordin, Ulrike
Outschar, Esen Öğüş, İlayda Ötgün, Üzlifat Özgümüş, Muradiye Öztaşkın, Tarık Öztürk,
Elodie Powell, Ursula Quatember, Erica Rowan, Ayça Sariönder, Gülay Sert, Roland Smith,
Serra Somersan, Phil Stinson, Joshua Thomas, Hannah Watkins, Katherine Welch, Andrew
Wilson, Naz Yakar, Ozan Yıldırım. Anastylosis Mimarları: Thomas Kaefer, Gerhard Paul.
Mimar: Melike Gedik, Andrew Leung, Harry Mark, Hillary Morales, Jyotsna Naga, Özgür
Öztürk, Amie Patel, Annie Ringhofer. Konservatör: Büşra Arı, Aslan Çakır, Federica Divita,
Hanife Durak, İslim Görür, Francesca Guiducci, Selma Güneşyüz, Abubekir Karakeçi, Natasha Kung, Fatma Şenol. Epigraf: Özge Acar, Angelos Chaniotis. Mermer Konservatörleri:
Joanna Skwiercz, James Wheeler. Heykeltıraş: Recep Özer Antropolog: Özge Yıldız. Nümizmat: Ahmet Tolga Tek, Betül Teoman, Gültekin Teoman. Fotoğrafçı: Gücügür Görkay.
2020. Arkeolog: Alis Altınel, Yağmur Başaran, Yaşar Demiröz, Selcen Köroğlu, Muradiye
Öztaşkın, Emre Şahinoğlu, Ayça Sarıönder, Serra Somersan, Ozan Yıldırım. Epigraf: Özge
Acar. Nümizmat: A. Tolga Tek, Betül Teoman, Gültekin Teoman. Fotoğrafçı: Gücügür Görkay
SPONSORLAR 2019 VE 2020
Aphrodisias Kazıları New York Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü himayesinde Oxford Üniversitesi Klasik Bilimler Fakültesi işbirliğiyle ve çeşitli vakıfların, özel şahıs ve
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Lincoln College’e ait Shuffrey Fund, öğrenci ve uzman meslektaşlarımızın katılımını desteklemektedir. Tüm sponsor ve destekçilerimizin isimlerini burada kayıda geçirmiş olmaktan
gurur duyar, cömertliklerinden dolayı kendilerine teşekkürü borç biliriz.
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Resim 1: Şehir merkezi planı.
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Resim 2: Bazilika ve Palmiye Parkı. Güneybatıdan görünüm (2019).

Resim 3: Bazilika. Vestibüldeki mermer döşemeli tabanın restorasyonu (2019).

Resim 4: Bazilika. Kazı ve konservasyon sonrası doğu koridorun mozaik tabanı (2019).
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Resim 5: Bazilika. Restore edilmiş giriş basamakları ve vestibüle ait dört sütunun onarım sonrası orijinal yerlerine
yerleştirilmiş hali, kuzeyden görünüm (2019).

Resim 6: Palmiye Parkı. Havuz çerçevesinin iç kısmındaki oturma bloklarının kaldırılması ve tamiratı (2019).
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Resim 7: Tetrapylon Caddesi, güneyden kuzeye doğru görünüm, ön planda mavi-gri mermerden cadde döşemesi
ve hamam, arka planda sebasteion propylon ve tetrapylon (2019).

Resim 8: Tonozlu tünel (doğuya bakış) ile Palmiye Parkı ve Tetrapylon Caddesi arasında geçişi sağlayan rampa (2019).
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Resim 9: Tetrapylon Caddesi. Batı tarafta ‘Karanlık Çağ Kompleksi’, yukarıdan güneye doğru bakış (2019).

Resim 10: Tetrapylon Caddesi. Kuzeydoğudan bakış, ön planda döşemeli girişe sahip ev, döşeli cadde, ‘Karanlık
Çağ Kompleksi’ ve Nişli Yapı (2019).
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Resim 11: Pekmez Tepe üzerinde Osmanlı Dönemi hamam yapısı. Güney cephe çizimi (2019).

Resim 12: Sebasteion propylon. 3 Boyutlu canlandırması, doğuya bakış (Mesut Dilaver) (2019).
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Resim 13: Hadrian Hamamı’ndan kolosal konsol. İzmir Müzesi’nden Aphrodisias Müzesi’ne iade edilen aslan
başlı ön kısmın arka kısım ile birleştirilmesi (2019).

Resim 14: Gladyatör Dionysios’un ‘dinleyen tanrıçaya’ (Nemesis) yaptığı adak yazıtı (inv. 19-04, I 19.06), M.S. 3.
yy. (2019).

Resim 15: Sebasteiondan kara ve deniz figürlerinin arasında Claudius kabartmasının İstanbul Havalimanı Müzesi’ne taşınması için Sevgi Gönül Salonu’ndaki yerinden çıkarılması (2020).
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VAN ÇAVUŞTEPE KALESİ VE URARTU NEKROPOLÜ 2019-2020 YILI
ÇALIŞMALARI
Rafet ÇAVUŞOĞLU*
Hanifi BİBER
Hakan YILMAZ
Sinan KILIÇ
İsmail COŞKUN
Mehmet Fuat LEVENDOĞLU
Orhan VAROL
Cem HAYDAROĞLU
Erdal POLAT
Çavuştepe Kalesi 2019-2020 yılı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleriyle Çavuştepe Kalesi (Sardurihinili) ve Urartu Nekropolü olmak üzere iki ayrı bölümde, Van
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında yürütülmüştür. Nekropol bölümünde arkeolojik kazılar yapılmış,
kalede ise daha çok eski kazılar sırasında gün yüzüne çıkan duvarların onarım çalışmalarına
ağırlık verilmiştir. Bu çalışmalar her yıl olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Merkez Müdürlüğünün maddi katkılarıyla yapılmıştır. Çalışmalara bakanlık temsilcileri ile
farklı bilim dallarından uzman meslektaşlar, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
akademisyenleri, Arkeoloji Bölümü lisans üstü ve lisans öğrencileri katılmıştır1
*

Prof. Dr. Rafet ÇAVUŞOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Zeve Kampüsü 65080, Van/TÜRKİYE, rafetcavusoglu@yahoo.com./rcavusoglu@yyu.edu.tr
Doç. Dr. Hanifi BİBER. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Zeve Kampüsü
65080, Van / TÜRKİYE, hbiber@yyu.edu.tr
Doç. Dr. Hakan YILMAZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Zeve Kampüsü
65080, Van/TÜRKİYE, cerok_73@yahoo.com
Arş. Gör. Sinan KILIÇ. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Zeve Kampüsü
65080, Van/TÜRKİYE, sinankilic@yyu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İsmail COŞKUN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Zeve
Kampüsü 65080, Van/TÜRKİYE, ismailcoskun@yyu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat LEVENDOĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölümü, Zeve Kampüsü 65080, Van/TÜRKİYE, fuadlevendoglu@yyu.edu.tr
Dr. Öğr. Orhan VAROL Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dil Bilimi Bölümü, Zeve Kampüsü
65080, Van/TÜRKİYE, ovarol@yyu.edu.tr
Öğr. Gör. Cem HAYDAROĞLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Zeve
Kampüsü 65080, Van/TÜRKİYE, cemhaydaroglu@yyu.edu.tr
Arş. Gör. Erdal POLAT, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü, Zeve Kampüsü
65080, Van/TÜRKİYE, erdalpolat@yyu.edu.tr
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Van İli Gürpınar İlçesi Çavuştepe Mahallesi’nin hemen doğusunda, doğu-batı yönünde uzanan Bol Dağı’nın batı kesiminde yer alan Çavuştepe Kalesi, Van kent merkezinden
26km. uzaktadır. Buradaki Urartu kalesi Yukarı Kale (Haldi Tapınağı ve çevresindeki yapılar) ve Aşağı Kale (Uç Kale, depo binaları, İrmuşini Tapınağı, odalar, saray vs.) olmak üzere
iki bölümden oluşmaktadır. Kalenin 1km. kadar kuzeyinde yeni yer alan Urartu Nekropolü,
Çavuştepe Kalesi’nin mezarlığı olarak değerlendirilmektedir.
1. ÇAVUŞTEPE AŞAĞI KALE KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
1. 1. Kazı Çalışmaları
2019 yılında Çavuştepe Kalesi’ndeki kazı çalışmaları Depo II ve Yapı I (eski Depo III) ile
bunların doğusuna bitişik olan Yapı II’nin kuzey duvarının onarımı ve korunması amacıyla
başlatılmıştır. Burada sözü edilen “kuzey duvarı” aynı zamanda iç kalenin kuzey surudur.
Onarım çalışması başlamadan önce duvar üzerindeki yaklaşık 50cm. kalınlığı bulan döküntü toprağı kaldırılmıştır. Ortaya çıkan temel taşları 1/20 ölçeğinde çizilerek ve fotoğrafları
çekilerek belgelenmiştir. Bu duvarın bastiyon biçimli çıkıntılarla güçlendirilmiş olduğu ilk
dönem kazılarından bilinmektedir. Bu bastiyonlar arasında yer alan payanda biçimli destek
duvarları incelenerek belgelenmiş ve bunların büyük olasılıkla deprem tehlikesine karşı önlem amacıyla inşa edilmiş oldukları düşünülmüştür (Resim: 1). Bu alandaki belgeleme çalışmaları bittikten sonra onarım ve koruma çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 2).
Depo I’in batısında bir başka depo binası olabileceği düşünüldüğünden, 2019 yılında
burada kazı yapılmasına karar verilmiştir. Bu nedenle önce bütün alan 1/100 ölçeğinde çizilmiş, bu alandaki izlere bakılarak ilk dönem kazılarında burada 20cm. derinliğinde ve 4,5m.
genişliğine bir çalışmamanın başlatılmış olduğu anlaşılmıştır. Yeni karelaj sistemine göre
Z36b Açması içinde yer alan bu alanda kazılara devam edilmiştir. Açmanın batısındaki iri taş
parçaları ile küçük kireç taşı kırıkları burada bir duvar olduğu izlenimi vermiştir (Resim: 1).
Eski kale yüzeyi olan açma dışındaki alan küçük kireç taşı kırıklarıyla kaplıdır. Batıya doğru
tepenin orijinal yüzeyinin taş kırıklarıyla kaplı olması ve yaklaşık 7m. sonra yeniden büyük
taşların görünüyor olması burada binalar arasında bir açık alan olduğunu düşündürtmektedir.
1
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Çavuştepe Kalesi ve nekropolü kazı ve onarım çalışmalarına Bakanlık Temsilcisi olarak 2019 yılında Van Müze
Müdürlüğü’nden Yunus Yavuz, 2020 yılında ise Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan Derviş Taş
katılmıştır. Çalışlar Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hanifi Biber (Kazı Başkan Yardımcısı), Doç.
Dr. Hakan Yılmaz (Antropolog), Prof. Dr. Hüseyin Güdücüoğlu, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Coşkun, Dr. Öğr. Üyesi
M. Fuat Levendoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Sebahattin Erdoğan, Dr. Öğr. Üyesi Orhan Varol, Dr. Ögr. Üyesi, Savaş
Onur Şen, Dr. Ögr. Üyesi Esra Levent Kaçmaz, Öğr. Gör. Cem Haydaroğlu, Arş. Gör. Sinan Kılıç, Araş. Gör.
Erdal Özgüner, Büşra Sönmez (Restoratör) ve uzman arkeologlar Erdal Özgüner ve Naime Kuşman’dan oluşan
bir ekiple sürdürülmüştür. Çalışmalara ayrıca yine aynı bölümden doktora öğrencileri Yenal Sürün ve Dilara
Demirtaş ile yüksek lisans öğrencileri Mehmet Dinç, Adem Baydar, Selma Sancak, Güneş Çil, Selin Karatekin,
Nesim Kılıç, Sedat Nanto ve lisans öğrencileri, Eynullah Çalışkan, Mustafa Öndil, Yusuf Aytekin’den oluşmuştur. Ayrıca kazılardan sonra insan ve hayvan kemiklerinin analizi için çalışmalara ekip üyesi Doç. Dr. Songül
Alpaslan-Roodenberg (2019) de katılmıştır.
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Açmanın içi 40cm. kadar kazılmış ve bir kerpiç döşeme ortaya çıkarılmıştır. Kerpiçlerin boyları 35cm.x50cm.dir. 2020 yılında burada devam eden çalışmada, söz konusu kerpiç döşemenin kuzeyinde 80cm. daha derine inilmiş ve kerpiç döşemenin bir dolgu halinde devam ettiği
anlaşılmıştır. Aynı boyutlardaki kerpiçler kuzey-güney yönünde yerleştirilmiştir. Bu yüzey
de bırakılarak kuzeyde yeniden derinleştirilmiş ve bu alanda da kerpiç dolgunun devam ettiği görülmüştür. Buna göre Depo I’in batısındaki mekânın tamamen kerpiç ile doldurulmuş
olduğu anlaşılmıştır (Resim: 1, 3). Bunun, yüzeydeki kireç taşı kırıkları da düşünüldüğünde
bir alan elde etmek amacıyla yapılmış olduğu düşünülmektedir.
Depo I ile kerpiç dolu mekân arasındaki duvar genişliği en az 2,5m.dir. 2020 yılında burada
yapılan kazıda 35cm.x50cm. ve 50cm.x50cm. büyüklüğünde 13cm. kalınlığında 13 kat kerpiç
sırası sayılmıştır. Kerpiç dolgu yüzeyinin doğusunda, duvar ile bu döşeme arasında bir yangın
izi uzanmaktadır. Bu iz Depo I’in batı duvarının dış kenarını göstermektedir (Resim: 1, 3).
2020 yılında kazılan açmanın kuzeydoğu köşesinde, Depo I ile aradaki duvarın içinde bir
pithos ağzı ortaya çıkmıştır. Bu pithos ağzıyla birlikte çok sayıda kaliteli seramik parçaları ve
birkaç kemik parçası ele geçmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bunun tam bir pithos değil,
bir pithosun 10cm.-20cm. yüksekliğinde ve 45cm. çapında ağız bölümü olduğu anlaşılmıştır.
Kazılan pithos ağzının, içinde yanmış hayvan kemikleri olan kül ile dolu olduğu görülmüştür
(Resim: 4).
1. 2. Onarım Çalışmaları
2019 yılındaki koruma ve onarım çalışmaları Yapı I ile bunun doğusundaki Yapı II’nin
kuzey duvarlarında gerçekleştirilmiştir. Buradaki kalıntılar temizlenip hazırlık yapıldıktan
sonra Yapı II’nin güneydoğusundaki, ilk dönem kazılarda dökülen atık toprak kerpiç yapımı
için kullanılmıştır. Bu toprağa 3/2 oranında saman karıştırılarak harç hazırlanmış ve bu harç
iki gün mayalanmaya bırakılmıştır. Daha sonra kerpiç kesimine başlanmıştır. Bunun için
hazırlanmış olan kalıplarla 35c.x35cm.x15cm. boyutunda 780 ve 35cm.x15cm.x15cm. boyutunda 780 olmak üzere toplam 1560 adet kerpiç kesilmiştir. Kerpiçler iyice kuruduktan sonra
koruma ve onarım yapılacak alana taşınmıştır.
2019 yılı onarım çalışmalarına Yapı I ve II’nin kuzey duvarında başlanmıştır. Önce duvarın üzeri taşlarla ve çamurla tesviye edilmiş, kerpiç duvar örme işlemi için zemin hazırlanmıştır. Burada örülen kerpiç duvar 22m. uzunluğunda, 2m. yüksekliğinde ve 60cm. genişliğindedir. Buradaki bastiyonların içi çamurla doldurulmuştur.
Kerpiç duvar örme ve dolgu çalışmaları tamamlandıktan sonra, buradaki iki bastiyonun
arasına duvarı güçlendirmek amacıyla daha sonra eklenmiş olan payanda duvarının onarımına geçilmiştir. Bu payanda duvarı 4m. uzunluğunda ve 2.m genişliğindedir. 2019 yılında
belgeleme işlemleri tamamlanan bu kalıntılar, 2020 yılında 3 sıra kerpiç duvar örülüp üzeri
sıvanarak koruma altına alınmıştır. Aynı yıl, geçen yıl örülen duvarın yüzeyi toprak harç ile
sıvanmıştır (Resim: 5).
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Çavuştepe Kalesi’nde konservasyon ve korumaya yönelik çalışmalar 2020 yılında Yapı
I’in duvarlarında yürütülmüştür. Bu kapsamda Depo II ile Yapı I arasındaki duvarın güney
yarısı taş temel üzerinden 1,3m.-2m. kadar yükseltilmiştir. Bu çalışma sırasında belgeleme
işlemleri tamamlanmış olan orijinal kerpiç duvar yeni örülen kerpiç duvarın içinde korunarak
konserve edilmiştir. Daha önceki çalışmalarda Yapı I’in farklı seviyeleri olan üç ayrı mekâna
bölündüğü saptanmıştır. 2020 yılında bu mekânların duvarları ile mekânlara geçişi sağlayan
basamakların yıkılan kısımları temizlenerek onarıma hazır hale getirilmiştir. Belgeleme işlemlerinden sonra tahrip olmuş durumdaki bu kalıntılar kerpiçle tamamlanarak onarılmıştır
(Resim: 6).
2. ÇAVUŞTEPE URARTU NEKROPOLÜ
2. 1. 2019 Yılı Kazı Çalışmaları
2017 yılında kazılmaya başlayan Urartu Nekropolü, Çavuştepe Kalesi’nin yaklaşık 1km.
kuzeyinde yer almaktadır. 2019 yılı kazılarına başlamadan önce yapılan temizlik çalışmasıyla, geçen yıllarda açılan açmalarda zamanla biriken otlar ve döküntüler kaldırılmıştır. Bu
yıldaki çalışmalar nekropol alanındaki K, L ve M plankarelerinde yürütülmüştür. K11c, L11b
ve L11c açmalarının yüzey toprağı kaldırıldığında değişik boyutlarda taşlardan oluşan ve
kuzeyden güneye doğru devam eden bir yapı kalıntısı ortaya çıkmıştır (Resim: 7). Bu yapının
hangi amaçla inşa edildiği hakkında kesin bir kanıya varılamamıştır.
K11c Açması’nın merkezinde büyük bir define çukuru ile yukarıda sözü edilen yapı kalıntısına ait taşlar bulunmaktadır. Yapılan kazı çalışması sırasında açmanın doğu kenarından
0,6m. kuzey kenarından ise 1,6m. mesafede “Urne 32” ele geçirilmiştir. Urnenin kuzey tarafındakiler daha iri olmak üzere çevresinde farklı boyutlarda taşlar olduğu görülmüştür. Ağzı,
dibi alta gelecek şekilde bir kâse ile kapatılmış olan Urnenin içinde herhangi bir buluntuya
rastlanmamıştır.
Aynı açmanın batı kenarından 0,7m. güney kenarından ise 0,5m. mesafede güney-kuzey
yönünde dikilmiş, doğu batı yönünde ise yatırılmış sal taşları açığa çıkmıştır. Yatık sal taşı
kaldırılarak 0,8m. kadar daha derine inilmiştir. Burada kırık parçalar halinde boncuklar ele
geçmiş, bunun üzerine dikey yerleştirilen levha taşı da kaldırılarak aynı derinlikte kazılmıştır. Bu taşın altında ortaya çıkan dört adet bebek ve çocuk iskeleti (3 adet bebek iskeleti ve
1 adet çocuk iskeleti) “M12 (TLM2)” diye adlandırılmıştır. Bebek iskeletlerinden 1 No.lu
bebek iskeletinin başı güneyde, 2 No.lu bebek iskeletinin başı 1 No.lu iskeletin omuzu hizasında ve güneybatı-kuzeydoğu yönündedir. Bu iki iskeletin ayak ucuna doğru yerleştirilmiş
olan 3 No.lu bebek iskeleti ise doğu-batı yönünde yerleştirilmiştir. Bu bireyin kafatasının 10
cm kuzey doğusunda 4 No.lu çocuk iskeleti bulunmuştur. Ayrıca her üç bebek iskeletinin
üzerine birer kâse bırakılmıştır. Kaselerden sadece, 1 No.lu bebek iskeleti üzerindeki sağlam
2
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durumdadır. Bu bebek iskeletinin omur kemiklerinin yakınında ayrıca bir bronz fibula ile
parçalar halinde çok sayıda boncuk, 3 No.lu bebek iskeletinin boyun omurları üzerinde ise
bir bronz boncuk ele geçirilmiştir (Resim:8.2).
Sözü edilen bebek ve çocuk iskeletlerinin duruş pozisyonu, mezar buluntuları ve kişisel
süs eşyalarının (boncuklar) mezar içindeki dağılımı; taş levhalı mezarın en az iki defa açılıp
kapatıldığını göstermektedir. Sadece 1 No.lu birey orijinal pozisyonunda, diğer üç birey ise
dağınık pozisyonunda olduğu görülmüştür. Dolaysıyla, mezar buluntuları buraya defnedilen
bebek ve çocukların farklı zamanlarda gömüldüklerini göstermektedir.
K12d Açması’nda dört adet urne açığa çıkarılmıştır. Bunlardan ilki açmanın güney kenarından 0,7m. batı kenarından ise 2,3m. mesafededir. “Urne 27” diye adlandırılan bu urnenin ağız kısmı kırıktır. İçinde tunçtan yapılmış bir bız bulunmuştur. İkinci urne açmanın
güney kenarından 0,9m. doğu kenarından ise 1,7m. mesafede ele geçmiş ve “Urne 28” diye
adlandırılmıştır (Resim: 9.1). Bu urne kapağı ile birlikte sağlam bir şekilde bulunmuştur.
Üçüncü urne açmanın kuzey kenarından 0,2m. batı kenarından ise 1,7m. mesafede açığa
çıkmış ve “Urne 29” diye adlandırılmıştır. Ağız kenarı kırık olan urnenin çevresinde kırık
seramik parçaları, içinde ise metal buluntular ele geçirilmiştir. Bu urnenin altında bir de
tunçtan yapılmış ejder başlı bilezik bulunmuştur. Son urne ise açmanın kuzey kenarından 1
m. batı kenarından ise 1,6m. mesafede ele geçirilmiş ve “Urne 30” diye adlandırılmıştır. Hem
kendisi hem de kapak kâsesi kırık durumda bulunan bu urnenin içinde herhangi bir buluntuya
rastlanmamış, ancak güneydoğu köşesinde kırık tunç kemer parçaları ele geçirilmiştir.
L11b Açması’nda üç urne ele geçirilmiştir. Bunlardan ilki açmanın kuzeybatı köşesinde,
batı kenarına yakın bir yerdedir. “Urne 18 diye adlandırılmıştır. Ağız kısmı boyuna kadar
kırık durumdaki urnenin bir taş üzerine yerleştirildiği ve ayrıca bir taş dizisiyle de çevrelendiği anlaşılmıştır. Bu urne içinde bazı metal buluntular ele geçirilmiştir. İkinci urne açmanın
kuzey ve batı kenarından 1,8m. mesafede yer almaktadır. “Urne 19” diye adlandırılan bu
urnenin doğusunda büyük bir taş durmaktadır. Bu urne ile ilişkili herhangi bir buluntuya
rastlanmamıştır. Üçüncü urne açmanın doğu kenarından 0,6cm. güney kenarından ise 1,2m.
mesafede ele geçirilmiş ve “Urne 26” diye adlandırılmıştır. Urnenin etrafı destek taşlarıyla
kaplanmış, ağzı ise bir kâse ile kapatılmıştır. Kapak kâsesi kırık halde ele geçirilmiştir. Bu
urnede de herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
L11c Açması’nda da üç adet urne ele geçirilmiştir. İlk urne açmanın kuzey kenarından
0,6m. batı kenarından ise 0,8m. mesafededir ve “Urne 20” diye adlandırılmıştır. Urnenin
doğu tarafının farklı büyüklüklerde taşlarla desteklendiği görülmüştür. Bu urnenin içinde
taş ve metalden yapılmış çeşitli eşyalar bulunmuştur. İkinci urne açmanın doğu kenarından
0,2m. ve güney kenarından ise 1,6m. mesafede ele geçirilmiş ve “Urne 21” diye adlandırılmıştır. Bu urnenin kuzeyindeki bir destek taşına dayandığı ve batısında ise irili ufaklı başka
destek taşlarının olduğu görülmüştür. Sadece ağız kısmı kırık durumdaki bu urnenin boynunda kazınmış bir işaret saptanmıştır. Urne içinde metal eserler ele geçmiştir. Üçüncü urne
açmanın doğu kenarından 0,8m. güney kenarından ise 1,6m. mesafede bulunmuş ve “Urne
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31” diye adlandırılmıştır. Urnenin ağzına dibi aşağı gelecek şekilde yerleştirilmiş olan kâse
kırık durumda ele geçmiştir. Ayrıca kuzeydoğuda urneye dayalı, parlak kırmızı astarlı bir
kadeh yer almaktadır. Urnenin içinde ise bir adet tunçtan yapılmış süs iğnesi, taş ve tunçtan
yapılmış boncuklar ile yanmış kemiğe yapışmış durumda erimiş boncuk parçaları bulunmuştur (Resim: 9.2).
L11c Açması’nda ayrıca kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş bir de sandık mezar açığa
çıkarılmıştır. Açmanın güneydoğu köşesinde, taşlık alanın güney ucunda yer alan taş sandık
mezar sal taşlarından oluşmaktadır. 2017 yılında bulunan ve kaçak kazı sonucu tahrip edilmiş
olan 1 No.lu taş sandık mezardan sonra, bu “2 No.lu taş sandık mezar” diye adlandırılmıştır.
Bu mezarın, sandık taşları sağlam durumda olmasına karşın, içerisinde çok az sayıda boncuk
ve insan kemik parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 10). Dolayısıyla, sandık mezarın önceden
boşaltıldığı anlaşılmıştır. Bu durum sandık mezarın kendi dönemi içerisinde soyulmuş olduğunu düşündürmektedir.
Diğer açmalarda açığa çıkarılan urneler şunlardır:
L12a Açması’nın güney kenarından 1m. doğu kenarından ise 1,4m. mesafede “Urne 22”
bulunmuştur. Bunun boyun kısmı eksiktir. Urne içinde metal ve taş eserler ele geçirilmiştir.
L12b Açması’nın batı kenarından 1m. güney kenarından ise 0,4m. mesafede “Urne 24”
bulunmuştur. Bu urne içinde metal eserler ele geçirilmiştir.
L12c Açması’nın doğu kenarından 0,7m. güney kenarından ise 0,9m. mesafede “Urne
25” bulunmuştur. Bu urne içinde tunçtan yapılmış bir fibula ile demirden yapılmış bir bıçak
parçası ele geçirilmiştir.
L12d Açması’nın batı kenarından 2m. güney kenarından ise 2,1m. mesafede “Urne 23”
bulunmuştur. Bu urnenin ağzı kaideli bir kâse ile kapatılmıştır. Oldukça zarar görmüş durumdaki bu urne, parçalar halinde toplanabilmiştir. Urnenin dip kısmında tunçtan yapılmış bir
kemer tokası ele geçirilmiştir.
M11a Açması’nda batı kenarından 1,3m. güney kenarından ise 0,1m. mesafede bir kafatası ile dağınık durumda kemik parçaları bulunmuştur. Basit toprak mezar olduğu anlaşılan
bu mezar “Mezar 11” olarak adlandırılmıştır.
2. 2. 2020 Yılı Kazı Çalışmaları
2020 yılı kazı çalışmaları nekropol alanında J, K, L plankarelerinde yürütülmüştür. J10c,
K11a, K11d açmalarında geçen yıl K11c, L11b ve L11c açmalarında açığa çıkarılan taş sırasının devamı bulunmuştur.
J10c Açması’nda “Basit Toprak Mezar 13” olarak adlandırılan gömü açığa çıkarılmıştır.
Bu gömü doğu-batı doğrultusunda, hocker tarzında ve yüzü kuzeye bakar durumda yan yatırılmıştır. İskeletin femur kemiği yanında yaklaşık 0,5m.x 0,5m. boyutlarında bir taş bulunmaktadır (Resim: 8.1). Gömü yanında herhangi bir mezar hediyesi bulunamamıştır.
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J10c Açması’nın kuzey kenarından 1,5m. doğu kenarından ise 1m. uzaklıkta 20-25 yaşlarında bir kadına ait iskelete rastlanılmıştır. “Basit Toprak Mezar 13” diye adlandırılan bu
iskeletin 1,5m. doğusunda bulunan ve “Basit Toprak Mezar 15” olarak adlandırılan hocker
tarzındaki başka bir gömü de aynı şekilde doğu-batı doğrultuda yatırılmış olup yüzü kuzeye bakar durumdadır. İskeletin kolları dirsekten bükülmüş, göğüs hizasında ayakları karına
doğru çekilmiştir. Gömü üzerinde in-situ durumda; bronzdan bir çift küpe, boynunda deniz
kabuğu, cam ve çakıl taşı boncuklardan yapılmış gerdanlık, bronz bir yüzük, iki adet bronz
ejder başlı bilezik, bronz bir süs iğnesi ele geçmiştir (Resim: 8.4).
J11d Açması’ndaki kazı çalışmaları sırasında açmanın batı kenarından 2,7m. kuzey kenarından ise 2m. uzaklıkta Urne 35 ele geçirilmiştir. Ağız ve gövde kısmı kırık durumdaki urne
içinden yanmış insan kemikleri ve kırık durumda bronzdan ejder başlı bir pazubent çıkmıştır.
Bu urnenin 0,6m. güneyinde, açmanın batı kenarından 2,1m. kuzey kenarından ise 2m. uzağında Urne 36 tespit edilmiştir (Resim: 9.3).
J11d Açması’nda devam eden kazı çalışmaları sırasında kuzey kenarından 2,4m. batı
kenarından ise 0,9m. uzaklıkta “Basit Toprak Mezar 11” olarak adlandırılan hocker tarzda
bir bebek gömüsü bulunmuştur. Kuzeybatı güneydoğu yönde yatırılmış, yüzü kuzeye bakar
durumdaki bebek iskeletinin boynunda kumtaşı, çakıl taşı ve cam boncuklardan yapılmış bir
gerdanlık ile kollarında ejder başlı iki adet pazubent ele geçirilmiştir. Ayrıca iskeletin kafatasının doğusunda, bir kâse gibi kullanılmış olan meyvelik kaidesi içindeki kararmış kalıntının
organik bir maddeye ait olduğu düşünülmüştür (Resim: 8.3).
J11d Açması’nın doğu kenarından 1,6m. kuzey kenarından ise 1,4m. uzaklıkta “Basit
Toprak Mezar 14” olarak adlandırılan gömü tespit edilmiştir. Ayrıca J11d Açması’nın kuzey
kenarından 0,6m. batı kenarından ise 0,4m. uzaklıkta dağınık durumda insan ve hayvan kemikleri açığa çıkmıştır. Üç sıralı bir gömünün yapıldığı tespit edilen alanda ilk sırada dağınık
durumda insan kemikleri ile yaban koyunu, geyik ve küçükbaş hayvanlara ait kemikler ile
ikinci sırada benzer bir şekilde insan çene ve femur kemiği yanında büyükbaş ve küçükbaş
hayvan kemikleri bulunmuştur. Bunların altında ise ana gömü olduğu tespit edilen ve “Basit
Toprak Mezar 16” olarak adlandırılan mezara ulaşılmıştır (Resim: 8.5).
K11b açmasının batı kenarından 2,3m. kuzey kenarından ise 2,4m. uzaklıkta Urne 34 ele
geçirilmiştir. Ağız kısmı doğu yöne yatık durumda, ağız ve gövdenin yarısı kırılmış ve içi
toprak dolmuş olan urnenin kuzey ve doğusunda farklı boyutlarda destek taşlarına rastlanılmıştır. Urnenin içinde dağınık durumda yanmış kemik parçaları ve bronzdan haşhaş başlı bir
adet bronz süs iğnesi ele geçirilmiştir.
K11c Açması’nda Urne 37 ele geçirilmiştir. Ağzı yuvarlak dipli bir kâse ile kapatılan
urne sağlam durumdadır (Resim: 9.4). Urne içinde yanmış insan kemikleri, üzerine kemik
parçaları yapışmış kırık durumda demir bir hançer ve bir adet demir bız bulunmuştur.
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2. 3. Çavuştepe Urartu Nekropolü’nden Elde Edilen İlk Sonuçlar
Çavuştepe Nekropolü’nde 2017-2020 yılları arasında gerçekleştirilen arkeolojik kazı çalışmaları sonucunda ulaşılan bilgi ve bulgular, nekropolün tarihlendirmesi, ölü gömme uygulaması ve iskeletlerin yaş ve cinsiyet dağılımının belirlenmesi başlıkları altında toplanabilir.
Bu kapsamda nekropolden alınan radyokarbon örneklerinin analiz sonuçları nekropolün kullanım tarihini göstermiştir. Halen yayına hazırlanmakta olan bu sonuçlar sayesinde bölgedeki
diğer Urartu Dönemi kalelerinin birbirleriyle karşılaştırması ve Urartu Döneminin kronoloji
sorunlarının çözümüne katkı yapılacaktır. Bu konuda özellikle çivi yazılı metinlere dayanılarak yapılan tarihlemeler ile radyokarbon sonuçlarının örtüşüp örtüşmediği test edilecektir.
Geçmişten günümüze bölgede yapılan Demir Çağı nekropol kazıları arasında sadece Karagündüz’den radyokarbon sonuçlarının olduğu düşünüldüğünde, Çavuştepe Nekropol’ünden
elde edilen radyokarbon tarihlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
Nekropolde yapılan antropolojik incelemeler Urartu dönemindeki geçim kaynakları konusunda bazı bilgiler ortaya koymuştur. Mezar alanında rastlanan adak, kurban ya da ölü
yemeği uygulamalarından arta kalan hayvan kemik kalıntıları sayesinde kale ve çevresinde
yaşayan insanların hayvancılıkla olan ilişkisi saptanmıştır. Örneğin hayvan kemiklerinden
yapılmış el işçiliğini gösteren bazı iğne ve bız gibi aletler Urartu Dönemindeki el sanatları
konusunda fikir vermektedir. Yine boynuzlu hayvanların boynuzlarının diğer kemiklerden
ayrı olarak işlenmiş olduğu anlaşılmaktadır. Nekropol kazılarında ele geçirilen ve hayvan
kemiği artıkları ile bu malzemeden üretilmiş olan çok sayıdaki alet, Urartu Dönemindeki
hayvancılığa bağlı ekonomiye işaret eder. Buna göre aynı dönemde çobanlığın da önemli bir
meslek olduğu sonucuna varılabilir.
Çavuştepe Nekropolü kazılarında ele geçirilen madeni eşyalar Urartu Dönemi
zanaatkârlığının ve maden üretim tekniklerindeki gelişmişliğin göstergeleridir. Bölgede
Urartu Döneminde altın, gümüş, bakır ve demirin yanı sıra tunç alaşımının da ustalıkla
işlendiği ve yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Eldeki buluntuların çeşitliliği usta zanaatkârların kale ve çevresinde belki de yerleşmiş olduğunu göstermektedir. Yine Çavuştepe
Nekropolü’nde ele geçirilen maden eserlerden çeşitli metallerin kullanım amaçlarına göre
iş kolları sınıflandırılmıştır. Örneğin demir, savaş ve av silahları başta olmak üzere inşaat
faaliyetlerinde kullanılan araç-gereçlerde, tarım aletlerinin yapımında ve diğer birçok alanda
kullanılmıştır. Demir ayrıca, sıra ok uçları, hançerler, bıçaklar, cımbız ve iğneler gibi kişisel
eşyaların yanı süs eşyalarının üretiminde de kullanılmıştır. Yine çok az rastlanan altın ve
gümüş eşyalar büyük ölçüde kişisel takı ve süs eşyaları üretimine işaret etmektedir. Tunç
ise nekropolde en sık rastlanan ve hemen tüm kişisel süs eşyalarının ana hammaddesidir.
Çavuştepe Nekropolü’nde keşfedilen çok sayıdaki olağanüstü kalitede madeni (gümüş, bakır
ve altın) obje Urartu Döneminin beğeni kültürünü göstermesine karşın, bu eşyaların tam
nerede üretildiği konusunda hiçbir somut bilgi yoktur. Madeni eşyaların işleme teknikleri ve
üretim teknolojilerinin yerel olabileceği gibi, bugünkü İran, Irak ve Kuzey Suriye ile kültürel
ya da ticari ilişkilere de işaret ettiği düşünülebilir. Bu durumu açıklayabilmek için metal
analizi yapmak gerekmektedir.
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Ayrıca nekropol kazılarında ele geçen çanak çömlek üzerinde yapılan incelemeler tipoloji
ve bölgesel üretim teknikleri konusunda bilgi sağlamaktadır. Bu çalışmalar halen sürdürülmektedir. Ele geçen çanak çömlek üzerinde süsleme ya da sembolik işaretler nadir görülmektedir. Bu çanak çömlek tiplerinin genelde çömlekçi zanaatkârların günlük kullanım için
büyük miktarlarda ürettikleri kap formları oldukları anlaşılmaktadır. Ölü gömme uygulamalarından biri olan kremasyon gömülerde özel yapım urnelerin yanı sıra günlük yaşamda
kullanılan çömleklerin de kullanılmış olduğu görülmüştür. Bu durumun öteki dünya inanışındaki sadeliği gösterdiği düşünülebilir (Resim: 11). Nekropolde ayrıca, nadir de olsa bazı
sırlı ve bezemeli çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Bu tür parçaların yerel üretim olmadığı,
daha çok güney kökenli olduğu ve ticari mal ya da hediye olarak bölgeye taşındığı açıktır.
3. LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Çavuştepe Kalesi ve nekropolü 2019-2020 yıllarındaki kazılarda ele geçirilen tüm buluntular Van Arkeoloji Müzesi’ne taşınmış, kazı ekibinden oluşan bir ekip müze laboratuvarında
belgeleme ve onarım çalışmaları yapmıştır. Onarım ihtiyacı olan eserler kazı sırasında elden
geçirilmiştir. Metal eserlerin kimyasal ve mekanik temizliği gerçekleştirilirken, seramik kaplar da tümlenmiştir. Tümlenen ve temizlenen seramik kapların çizimleri ve fotoğraf çekimleri burada tamamlanmıştır. 2019 yılındaki fotoğraf çekimleri Fotoğraf Sanatçısı Mehmet
Güngör, 2020 yılındaki buluntu çekimleri kazı ekip üyesi olan Savaş Onur Şen tarafından
gerçekleştirilmiştir.
Urnelerde, kireçlenmeden kaynaklanan izlerin temizliği yapılmıştır. İçi toprak dolu olan
urneler antropologlar gözetiminde boşaltılmış, içlerindeki yanmış kemiklerin düzeni ve özellikleri incelenmiştir.
2019-2020 kazı sezonlarında kayıt altına alınan arkeolojik buluntuların temizleme, onarım ve belgeleme işlemleri tamamlandıktan sonra, buluntu listeleri ile günlük raporlar düzene
sokularak tüm buluntular tutanakla Van Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
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Resim 1: Çavuştepe–Aşağı Kale, depo binaları ve çevresinin onarım sonrası kuzeyden görünümü ve plan çizimi.
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Resim 2: Çavuştepe–Aşağı Kale, Depo II ile Yapı I ve II’nin kuzeyindeki sur sisteminin konservasyona hazırlık
çalışmaları.

Resim 3: Çavuştepe–Aşağı Kale, Depo I’in batısındaki kerpiç dolgulu mekân.

Resim 4: Çavuştepe –Aşağı Kale, Z36b Açması’nda bir depo küpüne ait ağız parçası.
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Resim 5: Çavuştepe –Aşağı Kale, Depo II ile Yapı I ve II’nin kuzeyinde onarılan sur yüzeyinin sıvama çalışmaları.

Resim 6: Çavuştepe – Aşağı Kale, Yapı I’deki korumaya yönelik kerpiç uygulaması.

Resim 7: Çavuştepe Nekropolü, kazı alanının havadan görünüşü ve plan çizimi.
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Resim 8: Çavuştepe Nekropolü, iskelet buluntularından örnekler (1. J10c Açması – BTM 13; 2. K11c Açması –
TLM (Mezar 12); 3. J11d Açması – BTM 11; 4. J10c Açması – BTM 15; 5. J11d Açması – BTM 16).

Resim 9: Çavuştepe Nekropolü, Urne buluntularından örnekler (1. K12d Açması – Urne 27; 2. L11c Açması –
Urne 31; 3. J11d Açması – Urne 36; 4. K11c Açması – Urne 37).
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Resim 10: Çavuştepe Nekropolü, L11c Açması’nda bulunan sandık mezar.

Resim 11: 2019 yılında Çavuştepe Nekropolü kazısılarında ele geçirilen Urnelerden bazıları ile kapakları ve bir
adet kadeh biçimli mezar hediyesi.
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AHLAT SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI KAZISI 2019-2020 YILI
ÇALIȘMALARI
Recai KARAHAN*
Mehmet KULAZ
ÖZET
Stratejik konumu, verimli toprakları ve doğal kaynaklarının zengin olması hasebiyle Ortaçağda büyük mücadelelere sahne olan Ahlat; tarih boyunca çeşitli devletlerin hakimiyeti
altında kalmış ve yoğun bir iskân faaliyeti geçirmiştir. Özellikle 12. yy.ın gözde yerleşim yerlerinden biri olan bu şehir, önemli bir ticaret, bilim, kültür ve sanat merkezi konumundadır.
Ahlat’ın geçirdiği savaş ve büyük depremlere rağmen günümüze ulaşmış olan Madavans
Vadisi kaya yerleşim yerleri ile Kaya Kilisesi, Harabe Şehir mağara evleri, Eski Ahlat Kalesi,
Osmanlı Sahil Kalesi, Çifte Hamam, Küçük Hamam, zaviye, seramik fırınları, Ulu Cami,
bezirhane, türbeler, kümbetler, akıtlar (yeraltı mezar odaları) ve tarihi mezarlıklar ihtişamlı
günlerinin göstergesidir.
Tüm bu kültür varlıkları bir yana Ahlat’a asıl ün kazandıran ise birçok mezar tipolojisinin
bir arada incelenebileceği, 210.000 metrekarelik alanıyla ülkemizin en büyük tarihi İslam
Mezarlığı unvanına sahip olan, devasa şahide ve sandukalarıyla adeta Ahlat’la özdeşleşen
Ahlat Meydan Mezarlığı’dır (Resim: 1). Bu mezarlıkta XII. yy.ın başından XVI. yy.a kadar
tarihlenen çeşitli tipolojilere sahip yaklaşık 8.122 adet mezar taşı bulunmaktadır. Bu mezar
taşlarının yanı sıra temellerine kadar yıkılmış olan sekizgen planlı bir kümbet (veya türbe) ile
bölge halkının ‘’akıt’’ dediği 178 adet yeraltı mezar odası bulunmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izinleri ve mali destekleri doğrultusunda 1966 yılında
Prof. Dr. Hâluk Karamağaralı ve Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı tarafından başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları 2006 yılından itibaren Doç. Dr. Nakış Karamağaralı başkanlığında
devam ettirilmiş olup 2010 yılına kadar sürdürülmüştür.
2011 yılında değişen Bakanlar Kurulu Kararı neticesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Yüzüncü Yıl Üniversitesinin iş birliğiyle çalışmalara devam edilmiştir. Önceki yıllarda
yapılan çalışmalarda Çifte Hamam, bezirhane, Ulu Camii, Harabe Şehir ve akıtlarda arkeolojik çalışmalar yapılmıştır. 2011 yılından itibaren yürütmekte olduğumuz çalışmalarda Kültür
ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün talepleri doğrultusunda Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda yürütülmüş, çevre düzenlemesi, restorasyon*

Prof. Dr. Recai KARAHAN, Kazı Başkanı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Van/TÜRKİYE, rkarahan@yyu.edu.tr
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet KULAZ, Kazı Başkan Yardımcısı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Sanat Tarihi Bölümü, Van/TÜRKİYE, mkulaz@yyu.edu.tr

81

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

konservasyon, epigrafik çözümleme, çizim, arşiv – belgeleme ve akademik yayın çalışmalarına öncelik verilmiştir. Mezarlık alanında yer alan bazı akıtların (yeraltı oda mezar)
arkeolojik kazıları yapılmıştır. Ancak bugüne kadar kazısı yapılmış olan akıtların defineciler tarafından birden çok kez yağmalanmış olması nedeniyle gömü geleneklerine ait somut
veriler elde edilememiştir.
2019-2020 yılları arasında Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’ndan yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
1. Mezar Taşı Yüzeylerinde Oluşan Likenlerin Temizlenmesi
Mezar şahide ve sandukalarının yüzeylerinde oluşan otsu bitkiler gurubunda yer alan
likenlerin11ve bunların oluşmasını sağlayan yüzeydeki toprak ve benzeri kirlilikleri mekanik
temizlikle uzaklaştırılarak bu bozulma türlerinin devam ettirdiği tahribatın önüne geçilmesi
amacıyla 2019 yılında yapılan çalışmalarda 111 adet, 2020 yılında ise 161 adet şahidenin
liken temizliği yapılmıştır (Resim: 2-3). Bu çalışma teşhis, belgeleme ve mekanik temizlik
aşamalarından oluşmaktadır.
1. 1. Teşhis ve Belgeleme
Mezar taşlarının yüzeylerinde bulunan biyolojik oluşumların türleri tespit edilerek yoğunlukları ve bulundukları alanlar fotoğraflanarak belgelemeleri yapılmıştır. Sonrasında bu
biyolojik oluşumların yüzeye zarar vermeden temizlenebilmesi için gerekli müdahale yöntemlerinin tespitleri ve uygulanma şekilleri belirlenmiştir.
1. 2. Temizlik Çalışmaları ve uygulama
Mezar taşı yüzeylerindeki likenlerin yumuşatılarak yüzeyde erozyon oluşturmadan alınabilmesi için taş yüzeyleri su ile iyice ıslatılıp streç filmlerle sarılarak liken tabakasının
yumuşaması sağlanmıştır. Su yüzeye yumuşak fırçalar ve nebilizatörler aracılığıyla oymalı
profillerin içine işleyecek şekilde yedirilerek sürülür. Sonrasında suyun yüzeyde oluşan kirleri ve likenleri yumuşatması ve reaksiyonunu koruyabilmesi için hava almayacak şekilde
uygulama yapılan yüzeyler streç film ile sarılır.
Bu işlemden sonra taş kirin durumu ve mukavemetine göre 6 saat ile 8 saat arasında bekletilir. Sonrasında streç film aşamalı olarak yüzeylerin kurumaması da dikkate alınarak açılır
ve mekanik el aletleri (bisturi ve dişçi aletleri) kullanılarak hassas temizlik yapılır. Temizlenen yüzeyler yumuşak fırçalarla süpürülür ve sonrasında bol suyla yıkanarak işlemden geriye
bir kalıntı bırakılmaması sağlanır.

1
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2. Temizlik ve Çevre Düzenlemesi Çalışmaları
2019 ve 2020 yılı kazı sezonlarında mezarlık alanının tamamından ot ve çöp temizliği
yapılarak (Resim: 4-5) toplanmış ot ve çöpler daha sonra belediyece belirlenmiş çöp alanına
taşınmıştır.
3. Zemin Blokajı Sağlamlaştırma Çalışmaları
Zemin blokajı bozulmuş olan ve kısmen toprak altında kalan sandukaların çevresi açıldıktan sonra sanduka zemini yatık olduğu taraftan desteklenerek teraziye alınmaktadır. Bu
şekilde sandukalar toprak altında kalmaktan ve dağılmaktan kurtarılarak zeminleri sağlamlaştırılmaktadır. Bu doğrultuda 2019 yılı kazı sezonunda 79 adet sanduka zemin blokajı (Resim: 6-7) işlemi gerçekleştirilmiştir.
4. Arkeolojik Kazı Çalışmaları
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığında 2018 kazı sezonunda yapılmış olan jeofizik ve jeoradar çalışması sonrası mezarlığın Kuzeybatı bölümünde farklı boyutlarda birçok mimari
kalıntı tespit edilmiştir. Bu bilgi doğrultusunda mezarlığın kuzey bölümünde mezar odası
olabileceği düşünülen alanda, arkeolojik kazı yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda
karelanj haritası üzerinde Ğ-4 paftası olarak adlandırılan alanda 05.08.2019 tarihinde 2 arkeolog 2 sanat tarihçi ve 8 işçi ile çalışmalara başlanmıştır.
Bu çalışmalar kuzey-güney yönünde 10m. doğu-batı yönünde 10m.lik alanın yüzey
kısmındaki bitki örtüsünün temizlenmesi ile başlatılmıştır. Temizlenen alanda seviye inme
çalışmalarına devam edilmiştir. I. Seviye inme çalışması sırasında açmanın kuzeybatı bölümünde duvar örgüsüne rastlanılmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında çıkarılan dolgu
toprak ve moloz taşlar açmanın dışına taşınmıştır.
Alanın kuzeybatı bölümünde tespit edilen duvar örgüsü takip edilerek seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. Kazı sonucu ortaya çıkarılan duvar örgüsünün uzunluğu 3.40m.
olarak belgelenmiştir. Duvar örgüsünün kuzeyinde bir adet mezar yapısına rastlanılmıştır.
Yapılan çalışmalar sonucu doğu yönündeki duvar örgüsüne ait olan kesme taşlar dağınık
halde tespit edilmiş olup, bu taşlar kısmi konservasyona tabi tutularak doğu duvar örgüsüne
uygun bir şekilde asıl yerlerine yerleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda 2863 sayılı yasa kapsamında değerlendirilebilecek herhangi bir taşınır kültür varlığına rastlanılmamıştır.
Ğ-4 paftasında yapılan kazı çalışmalarında bütünlük arz eden mimarı bir yapı ortaya
çıkmadığından açılan alanlarda düzeltme çalışmaları yapılarak mezar taşları ve mimarı
kalıntılar yüzeyde kalacak şekilde açmada temizlik çalışması yapılmıştır.
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nda 2019 yılı kazı sezonunda, daha önce yapılmış olan
jeoradar çalışması sonrası mezarlığın batısında, D-14 paftasında, akıt olabileceği düşünülen
alanda sondaj çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda karolaj haritasında
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D-14 paftası olarak adlandırılan alanda 27.07.2019 tarihinde saat: 14.00’da 1 arkeolog 2
sanat tarihçi ve 7 işçi ile çalışmalara başlanmıştır.
27/08/2019 tarihinde D-14 paftası kazı çalışmalarında; 5m.x5m. ölçülerinde bir açma çalışmasının yapılmasına karar verilmiştir. Ardından açmanın batısında bulunan duvar örgüleri
takip edilerek 50cm.lik bir seviyeye inilmiştir. Tek sıradan oluştuğu tespit edilen duvar örgüsünün kuzey-güney doğrultusunda uzandığı ve 2m. uzunluğunda olduğu tespit edilmiştir.
Duvar örgüsü takip edilerek açmanın güneyinde doğu-batı doğrultusunda 3m. uzunluğunda
ve tek sıradan oluşan duvar örgüsü devam etmektedir. Seviye inme çalışması sırasında dolgu
toprak içerisinde moloz taşlar kontrollü bir şekilde kaldırılmıştır. Açmanın ikinci gününde
dört yönde seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. Açmanın güneybatısında toprak yüzeyinden 1.40cm. derinliğinde amorf sırsız seramik parçalarına rastlanmıştır. Çalışmanın bu
seviyesinde kuzey, güney ve batı taraflarında mezar yapılarına ulaşılmıştır.
Açmanın üçüncü gününde kuzey ve güney yönlerinde seviye inme çalışmalarına devam
edilmiştir. Açmanın Kuzeydoğusundaki mezar yapısının batısında yer alan sal taşı kaldırılarak mezarın içinde biriken dolgu toprak çıkarılmıştır. Çıkarılan dolgu topraktan sonra bir
bütün oluşturmayacak şekilde dağınık vaziyette kemik parçaları tespit edilmiştir. İskelete
ait kemiklerin dağınık ve düzensiz olması ölü gömme geleneğinin tespitine imkân vermemektedir. Mezar yapısının uzunluğu 2.30cm. genişliği 60cm. yüksekliği ise 65cm. olarak
ölçülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucunda açmanın kış şartlarında zarar görmemesi için kapatılmasına karar verilmiştir.
Kazı çalışmaları kapsamında; N12 paftasında 09.09.2019 tarihinde 2 sanat tarihçi, 1 arkeolog ve 8 işçi ile akıtta kazı çalışmaları başlatılmıştır.
N12 paftasında bulunan 3 gözlü akıtın 2 metre kuzeyinde bulunan çökmüş üst örtü takip
edilerek açma sınırları 6mx6m ölçülerinde belirlenmiş olup N12 (Resim: 8-10) açmasında
kazı çalışmaları başlatılmıştır.
09.09.2019-14.09.2019 tarihileri arasında yapılan kazı çalışmaları sonucunda; toplamda
1.55cm. seviyeye inilmiş olup, çalışmalar sırasında beş adet buluntu ile 7 adet insan kafatası
ve dağınık şekilde insan kemikleri görülmüştür.
1- Açmanın güneybatısında 1.15cm. derinlikte güney ve batı duvarlarının kesiştiği noktada 9.5cm.x7cm. ölçülerinde metal bir tütün tabakası bulunmuştur. Yoğun paslanma görülen
tütün tabakası dikdörtgen formdadır. Tabağın kapak kısmında tabak birleştiği yerde yarıya
yakın kopma görülmektedir. Ayrıca tabak ve kapakta simetri olarak bir delinme görülmektedir. Tütün tabakası yakın döneme ait olduğundan 2863 sayılı yasa kapsamına girmemektedir.
2- Açmanın doğu duvarından batı duvarına 1.45cm. uzaklıkta, kuzey duvarından güney
duvarına 1.45cm. uzaklıkta ve 1.55cm. derinlikte 10cm.x5cm. ölçülerinde bir adet metal plaka bulunmuştur. Metal plaka dikdörtgen gövdeye sahip olup gövdenin bir kenarından üst
kısmı dalgalı üçgensi yapıya sahip bir uzantı görülmektedir. Plakanın alt iki köşesinde ve
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uzantının orta kısmında yuvarlak birer delik bulunmaktadır. Plaka 2863 sayılı yasa kapsamına girmektedir.
3-Açmanın doğu duvarından batı duvarına 1,20cm. uzaklıkta, kuzey duvarından güney
duvarına 1,60cm. uzaklıkta; 8cm.x3,3cm. ebatlarında metal bir levha bulunmuştur. Bu levha
bükülmüş şekilde olup bükülmüş yerde yanlamasına kırılma görülmektedir. İki yüzeyde de
Arapça yazılar görülmektedir. Yoğun oksitlenme görülen levhanın Arapça yazılarından sadece Kelime-i Tevhid yazısı okunmuştur. Diğer yazılar okunamamıştır. Levha 2863 sayılı yasa
kapsamına girmektedir.
4-Kuzey duvarından güney duvarına 1,20cm. uzaklıkta doğu duvarından batı duvarına
1,10cm. uzaklıkta ve 1,55cm. derinlikte 2,5cm.x1,5cm. ebatlarında yarım küre şeklinde içi
oyuklu metal bir obje görülmüştür. Obje 2863 sayılı yasa kapsamına girmektedir.
5-Açmanın doğu duvarından batı duvarına 1.35cm. uzaklıkta, kuzey duvarından güney
duvarına doğru 1,30cm. uzaklıkta 73cm.x52cm.x20cm. ölçülerinde kırık noksan bir şahide
parçası bulunmuştur. Aşağıda söz konusu eser 2863 sayılı yasa kapsamında olup, üzerinde
yer alan kitabe okunarak orijinal metni ve transkripti verilmiştir.
Kitabenin Orijinal Metni

Kitabenin okunuşu:
(Haza) el-kabru’s-saidu’ş-(şehidu)... İbn-i Ahmedibni’l-merhum... Begtuvuffiyefi’s-saniyi
şehri Rebiu’l...
Kitabenin Türkçe Anlamı:
Bu kabir saadete ve şehadete (erişmiş)... Rahmetli... Bey oğlu Ahmet oğlu... Kabridir. O
Rebiyel(evvel veya ahir) ayının ikinci gününde... (Vefat etti)
6- Yapılan çalışmalar sonucunda açmanın kuzey duvarından güney duvarına 1,35cm.
uzaklıkta 1.55cm. derinlikte bütünlük arz etmeyen şekilde üst örtünün çökmüş olması ve
kaçak kazılar nedeniyle bütünlük arz etmeyen ve yön tayini ortak olmayan toplamda 7 adet
kafatası ve bunlara ait kemik parçaları ortaya çıkarılmıştır. İskelete ait kemiklerin dağınık ve
düzensiz olması ölü gömme geleneğinin tespitine imkân vermemektedir.
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Metal objeler ile kazı başkanlığınca incelenmek üzere yedi adet kafatası ve kemik parçaları kazı evine getirilmiştir. Mezarlıkta bulunan şahide taşınmaz kültür varlığı olduğu için
2863 sayılı kanunun 20. maddesinde belirtildiği üzere; taşınmaz kültür varlığı ve parçaları
bulundukları yerde korunmaları esastır. Ayrıca taşınmaz “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda
bulunduğundan nakli, taşınmasın ilgili “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu”nun izniyle mümkündür. Kazı başkanlığı da taşınmazın yerinde kalması yönünde fikir beyan etmiştir.
Kazı çalışmaları sırasında çıkarılan dolgu toprak ve moloz taşlar kontrollü bir şekilde
açma dışına taşınmıştır.
Kazı çalışmaları kapsamında; N12 paftasında söz konusu akıtta devam eden kazı çalışmalarında 165cm. ile 170cm. derinlikte üç şahide parçası bulunmuştur;
1- 46cm.x43cm.x18cm. ebatlarında ön yüzünde Arapça yazılar; arka yüzünde ise palmet
ve rumi bezemelerin bulunduğu bir şahide parçası bulunmuştur.
2- 35cm.x21cm.x20cm. ebatlarında bir yüzeyinde derine oluk şeklinde bezemler bulunurken, diğer yüzeyinde ise tam belirgin olmayan geometrik bezemenin bulunduğu bir şahide
parçası bulunmuştur.
3- 23cm.x20cm.x19cm. ebatlarında sadece bir yüzeyinde palmet ve rumi görülen bir şahide parçası bulunmuştur.
Yukarıda belirtilen buluntular 2863 sayılı kanunun 6 maddesinde belirtilen taşınmaz kültür varlığı kapsamına girmektedirler.
Mezarlıkta (akıtta) bulunan şahideler taşınmaz kültür varlığı olduğu için 2863 sayılı kanunun 20 maddesinde belirtildiği üzere; taşınmaz kültür varlığı ve parçaları bulundukları yerde korunmaları esastır. Ayrıca taşınmaz “1. Derece Arkeolojik Sit Alanı”nda bulunduğundan
nakli, taşınmasın ilgili “Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu”nun izniyle mümkündür.
Kazı çalışmaları sonucunda akıtta toplamda 1.78cm. inilmiştir. Akıtın zeminin sal taşları
ile döşendiği görülmüştür. Çalışmalar 19.09.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.
2020 yılında ise daha önce yeri tespit edilen ve arkeolojik kazısı yapılan G 16-17 açmasında (Resim: 11-12) akıt, 8m.x8m. ölçülerinde olup mezarlığın güneybatısında yer almaktadır. Çalışmaya başlamadan önce açmanın sınırlarını belirlemek amacıyla kazıklar çakılıp,
ipler çekilmiş ardından fotoğraflar ile belgelenmiştir. Çalışmaya 2 uzman sanat tarihçi ve 2
işçi ile güney taraftan başlanılmıştır. Seviye inme çalışmalarında ilk etapta yüzey ot tabakasından temizlenip 40cm. derinlik inildikten sonra akıta ait duvar örgüsüne ulaşılmıştır. Üst
örtüsü çökmüş olduğu anlaşılan akıtın duvar örgüsü takip edilerek cephe duvarları ortaya
çıkarılmıştır. 4,30m. genişlik ve 6,50m. Uzunluğa sahip olan akıt aşmasında seviye inme çalışmalarına devam edilmiş olup çıkan toprak elendikten sonra mezarlık alanını güney-kuzey
yönünde kesen travers gezi güzergâhının kenarlarına dolgu olarak kullanılmıştır.
Derinlik 1m.ye ulaştığında yoğun bir şekilde moloz taşlara ve üst örtüye ait olduğunu düşünülen blok taşlara rastlandı. Bu taşlar daha sonra akıtın restorasyonunda kullanılmak üzere
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açmanın güneyine istiflendi. Devam eden çalışmalarda açmanın kuzey tarafında 1,65m. derinlikte yoğun bir şekilde birbirinden bağımsız, parçalanmış kemik parçalarına rastlanıldı.
Hassas bir şekilde etrafları açılıp in-situ halleri belgelendikten sonra incelenmek üzere kaldırılan bu iskelet parçalarının birbirine karışmış olması mezar odasının definecilerce soyulduğunu göstermektedir. Kafatası parçalarından anlaşıldığı kadarıyla 3-4 kişiye ait olan bu iskelet parçalarından yalnızca bir kafatası güney yönüne yatık halde tespit edilmiştir. Bu iskelet
parçalarının dağınık düzensiz olması ölü gömme geleneğinin tespitine imkân vermemektedir.
Üst örtüsü yıkılmış olmasına rağmen düzgün kesme taş bloklardan örülmüş olan cephe
duvarları oldukça sağlan bu mezar odasının (akıt) 1,17m. derinliğine inildiğinde zeminin sal
taşlarıyla döşeli olduğu tespit edilmiştir. Bu açmada yapılan çalışmalar esnasında çıkarılan
toprağın tamamının elenmesine rağmen oldukça deforme olmuş 4 adet etütlük metal parça
dışında herhangi bir buluntu elde edilememiştir.
1. Mimari Çizim Çalışmaları
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığındaki şahide ve sandukaların yüzeylerinde yer alan
süsleme programlarının tespiti gelecekte oluşacak herhangi bir olumsuz durum karşısında
mezar taşlarının kayıt altına alınması ve gerekirse rekonstrüksiyon yapılarak tekrardan kültür
varlığı olarak tarihe ışık tutması amacıyla kazı heyeti üyesi mimar ve restoratörlerce 2019
yılında 192 adet; 2020 yılında ise 212 adet mezar taşının AutoCad çizimi yapılarak arşivlenmiştir (Resim: 13).
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Harita 1: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı karelanj haritası.

Resim 1: Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı’nın genel görünümü.

Resim 2: Aks No I-11 Mezar No 3418 No.lu şahidenin liken temizliği öncesi ve sonrası.
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Resim 3: Aks No Ğ-14 Mezar No 3643 No.lu şahidenin liken temizliği öncesi ve sonrası.

Resim 4: Mezarlığın ot temizliği öncesi ve sonrası halinden bir görünüm.

Resim 5: Mezarlığın ot temizliği öncesi ve sonrası halinden bir görünüm.
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Resim 6: Zemin blokajı sağlamlaştırma işlemi öncesi görünüm.

Resim 7: Zemin blokajı sağlamlaştırma işlemi sonrası görünüm.

Resim 8: N-12 Akıt açmasının arkeolojik kazı öncesi görünümü.
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Resim 9: N-12 Akıt açmasının arkeolojik sırasında görünümü.

Resim 10: N-12 Akıt açmasının arkeolojik kazı sonrası görünümü.

Resim 11: G 16-17 Akıt açmasının arkeolojik kazı öncesi görünümü.
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Resim 12: G 16-17 Akıt açmasının arkeolojik kazı sonrası görünümü.

Resim 13: Mezarlıkta bulunan şahidelerin mimari çizimleri.
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SOLİ POMPEİOPOLİS KAZILARI 2018-2019-2020
Remzi YAĞCI*
Deniz KAPLAN
H. Arda BÜLBÜL
Mersin İli’nin Mezitli İlçesi’ne bağlı Viranşehir Mahallesi’nde yer alan Soloi Pompeiopolis Antik Kenti’nde kazılar Prof. Dr. Remzi Yağcı başkanlığında 2018 yılında 9 arkeolog,
6 öğrenci ve 10 işçi ile 11.07.2018-13.08.2018 tarihleri arasında Sütunlu Cadde ve 1 No.lu
Yapı’da, 2019 yılında 8 arkeolog ve 4 öğrenci ile 08.07.2019-27.07.2019 tarihleri arasında
Sütunlu Cadde’de, 2020 yılında 1 alan sorumlusu uzman arkeolog, 4 arkeolog, 5 öğrenci ile
04.08.2020-26.09.2020 tarihleri arasında Aratos Anıt Mezar’da gerçekleştirilmiştir.
A. 2018 SÜTUNLU CADDE
2018 sezonu kazı çalışmalarının amacı; caddenin B-C-D-E-33/37 plankarelerini kapsayan alanda cardo maximus ile decumanus maximusun kesiştiği kavşak noktası olduğu düşünülen ve portikoya ait olmayan mimari ögeler aracılığıyla pylon, nymphaion ya da pylon ve
nymphaion kompleksi olması varsayımıyla, bu yapılara ait plan ve cephe mimarisini anlamak, caddenin tabanını açığa çıkarmak, 525 yılında gerçekleşen şiddetli depremin1 vermiş
olduğu hasarı belgelemek ve açığa çıkarılan mimari öğeler ile planlar doğrultusunda gelecek
dönemlerde yapılabilecek restorasyon projesine yönelik çalışmalar yürütmekti.
Sütunlu Cadde’nin doğu portikosunda yer alan E-33 plankaresinde yapılan seviye inme çalışmalarında elde edilen buluntular arasında 5.40m. seviyesinde küllü toprak tabakası içerisinde
1 adet sikke bulunmuştur. Konservasyon sonrasında, ön yüzünde sağa baka Athena başı, arka
yüzünde üzüm salkımı ve SOLEWN yazıtı ile sağda silik bir monogram olan sikkenin Soloi
sikkesi olduğu ve M.Ö. 2.-1. yüzyıllar arasına tarihlendiği belirlenmiştir.2 (Resim: 1).
BCD-35 alanında 5.69m.-4.10m. aralığında yapılan seviye inme çalışmaları sırasında B-35 plankaresi içerisinde blok taşlar arasında saç-sakal stiline göre Erken Severuslar
Dönemine tarihlenen imparator/filozof olduğu düşünülen bir “privat portre büst” açığa çıkarılmıştır3 (Resim: 2-3). Portre-büstün çevresinde döküntü halde yoğun biçimde blok taşlar,

1

Remzi YAĞCI, DEÜ, Edebiyat Fakültesi, Müzecilik Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi Buca, İzmir/TÜRKİYE, remzi.
yagci@deu.edu.tr
Deniz KAPLAN, Mersin Üniv. Fen Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Çiftlikköy Kampüsü
33343, Yenişehir, Mersin/TÜRKİYE, denizkaplan@mersin.edu.tr
H. Arda BÜLBÜL, MSGSÜ, Fen Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Bomonti Yerleşkesi Şişli,
İstanbul/TÜRKİYE, arda.bulbul@msgsu.edu.tr
Schneider 1952, 2043-2045

2

SNG France, 1182

3

Özgan 2013, 74; İnan 1966, 298-299; McCaan 1968, 232-234; Kleiner 1992 5,3.17 vd;. Vermeule 1968, 298 v.d.

*

93

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

bir arkhitrav bloğu ve düşmüş olduğu zeminin altı ile çevresinde birçok çatı kiremiti görülmüştür. 2017 kazı sezonunda BCD-33 alanında 5.11m. seviyesinde açığa çıkarılan Hygieia
ve 5.03m. seviyesinde açığa çıkarılan kadın heykeli ile buluntu seviye aralıkları benzerlik
göstermektedir. Portrenin sırt üstü yatırılmış ve zarar görmemiş biçimde bulunmuş olması
daha sonraki dönemlerde bu alana taşınmış olabileceğini düşündürmektedir.
D-35 plankaresinde 5.32m. seviyesinde opus sectile taban ve altında 5.26m. seviyesinde
opus tesellatum taban, onun altında da mermer kaplama taban ortaya çıkarılmış ve bu tabanların Sütunlu Cadde’de gerçekleştirilen yenileme çalışması olduğu saptanmıştır. D-36/37
alanında yapılan çalışmalarda D-34-35-36 plankarelerinde kuzey-güney uzantılı monolit
bloklardan oluşmuş “U” biçimli olduğu görülen duvar sırasını anlamlandırmak amacıyla
yapılan seviye inme çalışmaları sırasında 5.08m. seviyesinde krepis açığa çıkarılmıştır. Bu
duvar sırası ile ilgili; E-35 plankaresinde Bizans Döneminde bir işlik yapımında veya Roma
Döneminde anıtsal yapı mimarilerinde görülen podyum yükseltilmesi amacıyla kullanılmış
olabileceği önerilmektedir. Bölgede Roma mimarlığında anıtsal cepheli yapıların podyumlarla yükseltilmesine en erken örnek Elaiussa Sebaste’den bilinmektedir.4.
B. 2018 1 NO.LU YAPI HAMAM
2018 sezonu kazı çalışmalarının amacı, yapının bilinen güney ve doğu sınırlarını saptayıp
açığa çıkarılan yapı bölümlerinin işlevlerini anlayabilmektir. Buna göre Mekân 7 ve Alan
1’de yapılan seviye inme çalışmaları sonucunda, yapının kenti çevreleyen surun kuzeyine
bitişik konumlandırıldığı ve yapım sürecinde Geç Hellenistik tabakanın tahrip edildiği anlaşılmıştır. Her iki sektörde de elde edilen arkeolojik verilerin bütünlük oluşturduğu saptanmıştır. Buna göre yapı kuzey-güney ekseninde tasarlanmış olup, özgün mimarisinde doğu ve
batı uzun kenarları arasında seviye farkı olduğu anlaşılmıştır. Yapı, olasılıkla hamam tipleri
arasında “sıralı tip” olarak adlandırılan, apodyterium, frigidarium, tepidarium, caldariumun
yan yana sıralandığı tiptedir. Bu hamam tipinin en erken örneği M.Ö. 2. yy.da Pompeii’de
görülmekle birlikte5 Anadolu’da en çok kullanılan hamam tipidir6.
C. 2019 SÜTUNLU CADDE
2019 sezonu kazı çalışmalarının amacı; 2018 yılı kazı çalışmalarında, D-34, D-35, D-36
ve D-36/37 plankarelerinde açığa çıkarılan, kuzey-güney uzantılı, 1.50m.x1.50m. ölçülerinde monolit kolosal bloklar ile oluşturulmuş ve yapı içerisine caddenin sterobat bloklarının
zemin yapmak amacıyla kullanıldığı görülen “U” biçimli duvar sırasının (Resim: 4) kuzey
yöndeki sınırını belirlemek ve caddenin Roma Dönemi zeminine kadar olan stratigrafik yapısını anlamaktı.
4

Spanu 2003, 1-39. Diğer kanıtlar için bkz. Beaufort 1817, 240, 249-255; Alishan 1899

5

Yegül 1992

6

Çevik-Bulut 2014, 237
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2018 yılı kazı çalışmalarında D-34, D-35, D-36 ve D-36/37 plankarelerinde yapılan çalışmalarda, muhtemelen cardo maximusu decumanus maximusa bağlayan bir kapı yapısı, nymphaion veya nymphaion kapı yapısı kompleksi olarak yorumlanan yapıya7 ait olduğu düşünülen
ve caddenin mimarisine uymayan parçalar açığa çıkarılmıştır. Kuzey-güney uzantılı, “U” biçimli duvar sırasının doğusunda caddenin sterobat bloklarının zemin yapmak amacıyla kullanıldığı görülmüştür. Sütunlu Cadde’de 2017 yılında açığa çıkarılan M.S. 4. yy.a tarihlenen yazıt
ve yapının plastik ögeleri, kentte 3. yy.ın başından itibaren bir yapılaşma süreci olduğunu ve
caddenin 4. yy.ın sonlarında bir yenilenme sürecine girdiğini göstermektedir8. Sütunlu Cadde
sterobat düzleminin yenilenmiş olması, doğu portikonun güney ucunda var olan Doğu Roma
Dönemi (365-525) yapılaşma izlerine9 ek olarak 2019 yılında D-34, D-35, D-36 ve D-36/37
alanlarında yapılan bu çalışmalar da yukarıda anlatılan durumu desteklemektedir.
D. 2020 ARATOS ANIT MEZAR
2020 yılı arkeolojik kazı ve araştırmaları, Mezitli Belediyesi’nin kamulaştırmasıyla ilk
kez arkeolojik araştırması yapılabilen 4668 parsel numaralı arazide, 19. yy. gezginlerinin
planlarında10 Aratos’a ait olduğu belirtilen anıtsal mezarının bulunduğu görülen alanda yapılmıştır. Hellenistik Dönemde yaşamış Soloi doğumlu (Solensis) stoacı, kuzey ve güney yıldızlarından, gök cisimlerinin yörüngelerinden ve yıldızların doğuşu ve bitişinden bahseden
gökbilimle ilgili Phaenomena (gök olayları) ile Diosemia (hava olayları) adlı başlıca eserlerin11 yazarı şair Aratos’a (M.Ö. 315-M.Ö. 240/239) adanmış bu anıt mezar yapısından antik
coğrafya yazarı Strabon (M.Ö. 64-M.S. 24) ve Pomponius Mela’nın (?-M.S. 45) eserlerinde bahsedilmektedir12. 2020 sezonu kazı çalışmalarının amacı, bugüne kadar fiziki koşullar
nedeniyle mimarisini ve kentleşmesini sınırlı olarak bildiğimiz Soloi Antik Liman kentinin
farklı evrelerdeki yapılarına dair veri elde etmek, böylelikle antik kent dokusuna dair bilgi
üretebilmek ve yapı özelinde geçirdiği evreleri tespit edip planlar doğrultusunda restorasyon
projesi başlatabilmektir.
Alanın en yüksek noktasında seviye 10.94m. olarak ölçülmüş ve açılışta göze çarpan
sıralı kavisli mimari blokların planının anlaşılması amacıyla seviye inme çalışmalarına başlanmıştır. Seviye inme çalışmaları sırasında aynı merkezli oldukları düşünülen ve birbirleri
ile iç içe olduğu tespit edilen kavisli üç sıra duvar yapısına rastlanılmıştır. Bu duvarlar dıştan
içe 1, 2 ve 3 No.lu duvar olarak adlandırılmıştır. Ortak merkezli olduğu düşünülen dairesel
duvar yapılarının arasında bu duvarların işlevlerini ve mimarisini anlamak amacıyla yapılan
seviye inme çalışmaları sırasında düzeltilmiş taşlar üzerine toprak ve onun üzerinde kireç
7

Yağcı-Yiğitpaşa 2018, 265-274

8

Yağcı-Yiğitpaşa 2018, 265-274

9

Yağcı-Yiğitpaşa 2018, 265-274

10 Alishan 1899, 417
11 Eserleri Cicero (M.Ö. 106-43) ve Germanicus (M.S. 1.yy) tarafından yorumlanıp Latinceye çevrilmiştir.
12 Özbayoğlu 2003, 161; Romer 1998, 25
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şeklinde yapılan ve hemen hemen aynı seviyeye denk gelen iki kireç tabana rastlanılmıştır
(Resim: 5-6).
Bu üç dairesel duvardan oluşan mimarinin iç hattının anlaşılması amacıyla sondaj çalışması yapılmış ve çalışmalar neticesinde iç halkanın tamamen dairesel planlı olduğu
gözlemlenmiştir. Yapının mimarisini anlamlandırmak amacıyla 3 No.lu duvar olarak adlandırılan dairesel duvarın içi “Yapı İçi” olarak adlandırılmış ve burada sondaj niteliğinde seviye
inme çalışmaları yapılmıştır. 10.06m.-9.35m. seviye aralığında karışık kontekstte seramik,
mimari bezeme ve taş döşeme parçalarının yanı sıra modern cam, madeni para ve kişisel
kullanım eşyalarına da rastlanılmış olmasının yanı sıra alanın batısında yakın zamanda çevre
tarlalar sürülürken çıkan farklı boylardaki taşların dış halkadan merkeze doğru atılmış olması
ve her kesitte görülen plastik cam ve metal atıklar bu alanın modern zamanda çöplük olarak
kullanıldığını göstermektedir.
Seviye inme çalışmaları devam ettiği sırada toprağın renginin koyu kahverengi tarım
toprağından açık kahverengiye değiştiği gözlenmiş, daha önce saptanan yapının iç çekirdeğini oluşturan dairesel planlı yapı duvarının (3 No.lu duvar) doğu kavisinden içine (batısına)
doğru 35cm. dikdörtgen bir şekilde çıkıntı yapan 1.41m. genişliğindeki 9.51m. seviyesindeki
iki bloğun oluşturduğu yapılanmanın dairesel plana göre tam karşısında aynı aksta, yaklaşık
bir blok yüksekliği kadar üst seviyede (9.90m.) ve hemen hemen aynı uzunlukta içeri doğru
çıkıntı yapan ve benzer genişlikte olan bir blok sırasına daha rastlanmıştır (Resim: 7). Dairesel planlı anıt mezar yapısının içinde karşılıklı konumlandırılmış bu iki çıkıntı, bloklarının
uzunlukları ve yükseklikleri arasındaki uyum dikkate alındığında çağdaş oldukları anlaşılmaktadır. Eldeki verilere göre statik işlevleri olabilecekleri düşünülerek bunlar “A” ve “B”
ayakları olarak adlandırılmıştır. Devam eden taş temizlik çalışmaları sırasında batıdaki B
ayağının alt seviyeye doğru iki blok sırası daha açığa çıkarılmıştır. Böylece toplam 3 blok
sırasının varlığı saptanmıştır. Bu seviye aralığında dış bükey ve silme profili veren bir mimari
bezeme parçasına rastlanmıştır.
Anıtsal bir mezara ait olduğu düşünülen yapının dış cephesini açığa çıkarmak amacıyla
yapılan çalışmalarda 9.26m.-8.02m. seviyelerde üzerinde “A” (alpha) harfi bulunan amorf
mermer bir yazıt parçasına rastlanılmıştır. Çalışmaların devamında anıt mezar mimarisinin
dış hattı (1 No.lu duvarın kavisinin dışı) “Yapı Dışı” olarak adlandırılmış ve burada duvarın
dış hattının yatayda ve alt seviyelerde takibi yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında duvarın dış
hattında kesitte görülen kireç tabakası ile yapı üzerinde 10.10m. seviyesinde tespit edilen
kireç tabanın hemen hemen aynı seviyelerde olduğu tespit edilmiştir. 9.53m. seviyesine kadar devam eden seviye inme çalışmaları sırasında kapanış seviyesine yakın seviyede sondaj
alanının güney kesitine doğru sıkıştırılmış toprak taban üzerine seyrek miktarda yanık tohum
izlerine rastlanmıştır. Devam eden seviye inme çalışmaları sırasında alanda farklı bölümlerde
aynı seviye aralığında üç farklı toprak yapısına rastlanılmıştır. Bu toprak cinslerinin hepsi
9.55-9.39m. seviye aralığında tespit edilip; 1 numaralı alan ince taneli milli topraktan; 2
No.lu alan kireçle sıkıştırılmış topraktan ve 3 No.lu alan yanık izli koyu kahverengi toprak-
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tan oluşmaktadır. 1 No.lu alandaki seramik buluntuları diğer iki alana göre çok daha fazla
olup seyrek miktarda siyah astarlı ve sigillata seramik parçaları ile yoğun miktarda Roma
Dönemine (Orta ve Geç İmparatorluk) tarihlenen parçalardan oluşmaktadır. 2 No.lu alandaki
seramik buluntuları 1 No.lu alana göre daha seyrek olup Geç Hellenistik-Erken Roma Dönemine tarihlendirilmektedir. Bunun yanı sıra 1 adet çakmak taşına ve tibia kemik parçasına
rastlanmıştır. 3 No.lu alandaki seramik buluntuları diğer iki alana göre çok daha azdır. Kilikia üretimli LRA1 ve diğer tiplerdeki amphora parçalarından oluşmaktadır ve genel olarak
Roma Dönemine (Orta ve Geç İmparatorluk) tarihlenmektedir. Birbirlerinden farklı bu üç
farklı alandan 1 No.lu alanın çok yoğun miktarda seramik buluntusuna rastlanmıştır ve buluntular arasında üretim atığı olan seramik parçalarının olması bu alanın seramik çöplüğü
olarak kullanıldığını düşündürmektedir.
Aratos Anıt Mezarında dikkat çeken önemli buluntular arasında Geç Hellenistik Döneme tarihlenen Rhodos ve Kos kökenli mühürlü amphora kulpları ve bir deniz yıldızı fosili
bulunmaktadır. Alanda mimari olarak kaide parçaları, sütun tamburu yiv parçaları, üst yapı
elemanlarına ait İon kymathionu, dil motifi ve bitkisel (akhantus) bezemeler ve silme parçalarına rastlanılmıştır.
Aratos Anıt Mezarı’nda seviye inme çalışmalarının sonlanmasının ardından alanda mimari belgeleme çalışmaları sürdürülmüş; Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita
Mühendisliği bölümünden Prof. Dr. Murat Yakar, Dr. Öğretim Üyesi Ali Ulvi, Ar. Gör. A.
Yasin Yiğit ve ekip arkadaşları tarafından lazer tarama çalışması ve drone ile hava fotoğrafı
çekilmesi işlemi yapılmıştır.
E. DEPO ÇALIŞMALARI
2020 yılı depo çalışmaları kapsamında 2 arkeolog ve 1 öğrenciden oluşan ekiple 19992010 yılları arasında Soli Höyük’ten ele geçirilen Hitit Devri seramiklerinin kataloglanması
için tipoloji çalışmalarına başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda Hitit Devrine tarihlenen
1630 parça seramik tiplere ayrılarak elden geçirilmiş fotoğraflanmış ve istatistiği çıkarılmıştır. Bununla birlikte Aratos Anıt Mezar alanından çıkan 674 parça buluntunun tasnifi yapılarak belgelenmiş ve istatistiği çıkarılmıştır (Resim: 8).
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Resim 1: Soloi sikkesi.

Resim 2: Sütunlu Cadde B-35 plankaresi ve büst.

Resim 3: Privat portre büst.
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Resim 4: Doğu portiko “U” biçimli duvar sırası.

Resim 5: Aratos Anıt Mezar yapısı duvar sıraları.
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Resim 6: Aratos Anıt Mezar planı (ölçek: 1/100).
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Resim 7: Aratos Anıt Mezar kesiti (Ayak yapıları doğrultusunda ve ona dik çizilmiştir.).

Resim 8: 2020 Depo çalışmaları.
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2019 VE 2020 YILI TROYA KAZISI SONUÇLARI
							

Rüstem ASLAN

Çanakkale İli, Merkez İlçe, Tevfikiye Köyü sınırları içinde yer alan Troya Örenyeri 2019
yılı çalışmaları 27.06.2019 tarihinde başlamış ve 03.09.2019 tarihinde sonlandırılmıştır.
2019 yılı çalışmalarına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı temsilen Kocaeli Müzesi’nden Kemal
Çibuk’un katılmıştır. Bu seneki çalışmalar, kazı, çevre düzenlemesi, restorasyon-konservasyon, alan temizliği, CBS/GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) dijital veri tabanı kayıt ve düzenlemesi
çerçevesinde gerçekleşmiştir.
Troya Kazıları 2020 yılında 12 ay sürecek kazılar kapsamına alınmıştır. 2020 yılı çalışmaları Covid-19 küresel salgını nedeniyle kısıtlı olarak sürmüştür. Çalışmalar Çanakkale
Troya Müzesi denetiminde devam etmiştir. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, web sayfasında yayınladığı “Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” göz önüne alınarak bir ön çalışma
gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında, koruma, konservasyon, basit onarım, çevre düzenlemesi,
Ören Yeri dijitalleştirilmesi ve yayın hazırlık çalışmaları yapılmıştır.
2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
2019 yılı kazı çalışmaları H/10-11 (Agora Alanı) açması, EF/6-7 (Troya II Fn Girişi)
açması, I7, I8, D/1-2, I8, X4, 7B, L3 açmalarında gerçekleşmiştir (Plan: 1).
H/10-11 Açması Agora Kazıları
H/10-11 Açması’ndaki çalışmalar bir önceki yıl (2018) yürütülen araştırmaların devamı
niteliğindedir. Açmada ilk çalışmalar alanın güneybatısında başlamıştır. Burada amaç alanın
üst seviyesinde 2018 yılında tespit edilen Hellenistik Dönem çukuruyla olan bağlantısını bulmaktır. Açma içerisinde güneybatı kısmında seviye inme çalışmalarının devamında Helenistik dolgu toprağına ulaşılmış ve dolgu toprak içinde farklı dönemlere tarihlenen amorf çanak
çömlekler ile karşılaşılmıştır. Ayrıca bu kısımda yoğunlukla küçük boyutlu moloz taşlar açığa çıkarılmıştır. Açmanın kuzeydoğusunda Hellenistik Döneme tarihlenen zeminin olduğu
bölümde de kazı çalışmaları yapılmıştır. Burada Hellenistik Dönem duvarının altından geçen
bir başka duvar tespit edilmiştir. Duvarın mimari yapısı ve alandan toplanan çanak çömlek
parçaları Arkaik Döneme tarihli olduğu düşündürtmektedir. Açmanın kuzeybatısında 2018
yılında açığa çıkarılan Hellenistik Döneme tarihlenen küllü çukurda da araştırmalar devam
etmiştir. Çalışmalar esnasında yoğun yanık çanak çömlek parçaları ile karşılaşılmıştır.
H/10-11 Açması’nın batı ve doğu bölümünde de seviye inme çalışmalarına devam edilmiştir. Açmanın batısında yürütülen çalışmalarındaki amaç Troya VI (Son Tunç Çağı) dönemi tabakalarının bu alandaki uzantısını araştırmaktır. Yapılan kazı çalışmalarında açmanın
ortasında Son Tunç Çağı döşemesi olduğunu düşünülen küçük ve büyük taşlardan yapılmış
bir zemine rastlanmıştır. Bu alanda taş zeminin bulunmasıyla buradaki kazı çalışması
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bitirilmiştir. Daha sonra açmada kazı çalışmaları açmanın kuzey ve güneyinde yapılmıştır.
Kuzey kısmında devam eden kazı çalışmalarında taş zeminli bir alan bulunmuştur. Bu alanın depo olarak kullanıldığı düşünülmektedir. Güneyde yapılan kazılarda Son Tunç Çağına
tarihlenen yoğun amorf seramik parçaları bulunmuştur. Bu alanda seviye inme çalışmaları
anakayanın bulunmasıyla sonlandırılmıştır (Resim: 1).
EF/ 6-7 Troya II FN Girişi Kazıları
2019 yılı kazı sezonu içinde araştırmaların sürdüğü bir diğer alan Troya II FN Girişi
olmuştur. Bu alanda ilk olarak ot temizliği yapılmış ve daha sonra açmada yer alan Troya II
FN Girişi duvarlarından akan toprak temizlenmiş ve dökülen taşlar toplanmıştır. Bu alandan
toplanan taşlar tasniflenmiş ve belirli bir alanda toplanmıştır.
Temizlik çalışmalarından sonra geçen yıl E-6 karelajı içerisindeki FN Girişi’nin kuzey bölümünde gerçekleştirilen kazı çalışmalarına devam edilmiştir. 2018 yılında batı yönündeki (B4)
döküntü duvarlar taşlarının altında sağlam duvar dizileri bulunmuştu. Buna karşılık bu yıl yapılan çalışmalarda doğu yönündeki (A4) döküntü duvarlar taşlarının altında da sağlam duvar
dizileri tespit edilmiştir. Seviye inildikçe B4 duvarına bitişik olarak sırayla yerleştirilmiş hatıl
yuvaları ortaya çıkarılmıştır. Bu hatıl yuvaları olasılıkla girişin ahşap dikmelerle desteklendiğinin bir göstergesidir. Açmada kazı çalışmaları Blegen döneminde kazılan TroyaII’nin erken
evrelerine ait döküntü topraktan inilerek daha önce hiç kazılmamış in-situ topraktan devam
etmektedir. Bu tabaka içerisinde çanak çömlek bulgusu son derece az olup, bulunan çanak çömleklerin Troya I Dönemine tarihlenmektedir. Seviye inildikçe açmanın ortasında duvar olduğu
düşünülen taş dizileri tespit edilmiştir. Bu taş dizilerinin yaklaşık 1cm. altında kuzey-güney
yönünde ilerleyen yeni bir duvar daha ortaya çıkmıştır. Bu duvar doğu yönüne doğru yıkılmıştır
ve döküntüleri A4 alanında belirgin şekilde gözükmektedir. Söz konusu duvarın TroyaI’in geç
evrelerine ait bir duvar olduğu düşünülmektedir. Bu yıl FN Girişi’nde gerçekleştirilen kazılar
Troya I ile II’nin geçiş evlerini göstermesi bakımından önemlidir.
E-6 karelajı içerisindeki açmada güney profiline göre günümüz seviyeden 1.40m. inilmiştir. Bu seviyede açmanın bir bölümünde anakaya ortaya çıkarılmıştır. Anakayanın üstünde
yanık bir tabaka bulunmuştur ve bu tabakadan çoğunlukla yanmış siyah ve gri renkli çanak
çömlekler ele geçirilmiştir. Bu çanak çömleklerin “Troya 0” olarak adlandırılan -Kumtepe
Ib ile çağdaş olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte anakayanın hemen üstündeki yanık
tabakadan itibaren başlayan ve kuzeye doğru basamak halinde yükselen bir yürüyüş yolu
açığa çıkartılmıştır. Bu yürüyüş yolunun kuzeye doğru (Troya I MR Girişine) ilerlediği düşünülmekte olup bu kısımda dağınık halde bulunan taşlar kaldırılmamıştır. Açmada detaylı
fotoğraflar ve drone fotoğrafları çekilmiş, açığa çıkarılan taşların çizimi için ölçümler alınmıştır. Söz konusu basamaklı yürüyüş yolunun bulunması TroyaI’e ait az sayıda bulunan
yapı kalıntısı bakımından önem taşımaktadır.
Yukarıda bahsedilen çalışmalardan sonra E-6 karelajından E-6/7 karelajına doğru açma
genişletilmiştir. FN Girişi güney profilinden 1m. güneyde ve 5m. uzunluğa sahip alanda dö-
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küntü taş ve toprak temizliğine başlanmıştır. FnGirişi’nin kuzeyinde EF/6 karelajında başlayan çalışmalarda, Troia-II’nin neredeyse tüm evreleri görülmüş, Troia-I’e ait giriş bulunmuş
ve Troia-0 olarak adlandırılan anakayanın hemen üzerindeki yanık tabakanın varlığı saptanmıştır. Troia-0, anakayanın üzerinde yer alıp bu evreye ait 2 adet dikme deliği de tespit edilmiştir. Bu çalışmalar neticesinde Troya kazılarında ilk defa “Troia-0” dönemine ait mimari
izlere rastlamıştır.
Daha sonra kuzey açmasının (EF-6) güneyinde, 1m. boşluk bırakılarak 4m.lik bir alanda
daha araştırmalar başlamıştır. EF-6/7 karelajı içinde kalan bu yeni açmada duvar temizliği,
yapının içine düşen taşların temizlenmesi ve belgelenmesi ile seviye inme çalışmalarına
başlanmıştır. Kuzey açmasında açığa çıkartılan ve Troia-II Döneminin erken evresine tarihlenen yapının batı duvarı EF-6/7 karelajında yapılan çalışmalarda da devem ettiği görülmüştür.
Bu duvarın daha alt seviyesinde ise başka bir duvarın varlığı saptanmıştır. Alt seviyeden gelen bu duvar Troia-II Döneminin olasılıkla alt evresine ait olduğu düşünülmektedir. Yapılan
bu çalışmaların ardından alanda çizim, fotoğraflama ve koruma çalışmaları yapılmıştır. Total
station ile alınan ölçümler Coğrafi Bilgilendirme Sistemleri programlarınca işlenmiş ve veri
tabanına kaydedilmiştir. Bu alandan ele geçirilen buluntular laboratuvarlarda incelenmiş ve
belgelenmiştir (Resim: 2).
2019 Yılı I7,D/1-2, I8, X4, 7B, L3 Karelajlarında Yapılan Sondaj Kazıları
2018 yılı kazı sezonunda başlayan “Troya’da Arkeolojinin Arkeoljisi “adlı proje kapsamındaki çalışmalara bu yılda devam edilmiştir. 2019 yılında bu çalışma D/1-2, I7, L3, X4 I8
ve 7B karelajlarında sondaj kazıları yapılarak gerçekleştirilmiştir.
D/1-2 karelajındaki sondaj çalışmaları H. Schliemann kazı dönemi atık toprağının kazılmasına yöneliktir. Bu sondajda çok sayıda kerpiç ve çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır.
Ayrıca moloz taşlarda sondajın içinde yoğun bir şekilde bulunmuştur.
I7 karelajındayapılan çalışmalar W. Dörpfeld kazılarının atık toprağında sondaj açılarak gerçekleşmiştir. Bu alanda daha önce Dörpfeld dönemi kazılarında açığa çıkartılan kuyu
bulunmuştur. Kuyunun yanındaki duvar taşların yıkılma ihtimali olduğu için alandaki sondaj
çalışmaları bitirilmiştir (Resim: 3).
L3 karelajındaki çalışmalar W. Dörpfeld kazı dönemi atık toprağına yöneliktir ve 2018
yılındaki çalışmaların devamı niteliğindedir. Karelaj içinde açılan sondajda çok sayıda
döküntü moloz taşlara rastlanmıştır. Sondajın içinde bir yapıya ait olduğu düşünülen duvara
ulaşılmıştır.
X4 karelajında yapılan sondaj çalışmasında C. Blegen dönemi kazılarındaki dolgu toprak
kazılmıştır. Sondaj içinden yoğun amorf çanak çömlek parçaları bulunmuştur. Çanak çömlek
parçalarının çoğu Hellenistik Döneme ait olduğu görülmüştür (Resim: 4).
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I8 karelajındakisondaj çalışmalarda M. Osman Korfmann kazı dönemi atık toprağı incelenmiştir. Korfmann kazılarında kullanılan plastik buluntular açığa çıkartılmıştır. Bu açmadaki sondaj çalışması anakayaya kadar devam etmiştir (Resim: 5).
7B karelajındakisondaj çalışması M. Osman Korfmann kazı dönemi atık toprağını araştırmaya yöneliktir. Sondaj kazısı esnasında farklı dönemlere tarihlenen amorf çanak çömlekler
bulunmuştur.
2019 YILI MİMARİ RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Troya Antik Kenti 2019 yılı kazı sezonu koruma ve onarım çalışmaları kutsal alanda
bulunan Roma Altarı ve FN Girişi’nin güneyinde bulunan Troya IX Dönemine ait duvarda
ahşap destek çalışmaları ve Troya I savunma duvarında balçık ile onarım çalışmaları yapılmıştır (Resim: 6).
Troya kutsal alanında bulunan Hellenistik Döneme tarihlenen altarın güneyindeki
ve güneydoğusundaki duvar ve güneybatısındaki kuyuda koruyucu onarım çalışmaları
yapılmıştır. Zaman içerisinde duvar örgülerinde yağışlar ve sıcaklık nedeniyle derz
boşalmaları sonucu duvarda yıkılma, derz çatlaması sonucu taşların yerinden çıkması gibi
hasarlar oluşmuştur. Oluşan hasarları gidermek ve mevcut durumu korumak için onarım çalışmaları yapılmıştır.
2019 YILI DİJİTALLEŞTİRME VE VERİTABANI OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI
2019 yılı sezonu Troya dijitalleştirme ve veri tabanı oluşturulması kapsamında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) belgeleme teknikleri, üç
boyutlu (3D) modellemeler, Total Station çalışmaları, ofis çalışmaları olarak dört ana başlık
altında yapılmıştır. Üç boyutlu modellemeler için drone çekimleri gerçekleştirilmiş ve açma
alanlarının ortofoto üretimi ve modelleme çalışmaları bu bu altlık veriler dahilinde tamamlanmıştır. Yapılan tüm çalışmalar Arcgis10.5, Qgis 2.18-3.8, AgisoftPhotoscan&Metashape,
İmageJ, Rhinocheros 3D programları üzerinde işlenmiştir (Resim: 7).
2019 YILI TEMİZLİK ÇALIŞMASI
2019 Troya çalışmaları kapsamında özellikle ziyaretçilerin gezi güzergahında yer alan
ve ilaçlama çalışmalarına rağmen bitki örtüsüyle kapanan kalıntıların daha iyi anlaşılması
ve ortaya çıkan kötü görüntünün ortadan kaldırılması amacıyla ören yerinde kazı sezonun
başladığı günden kazının bittiği güne kadar temizlik çalışması yapılmıştır (Resim: 8).
2020 YILI TROYA ÇALIŞMALARI
Troya 2020 yılı çalışmaları Covid-19 küresel salgını nedeniyle aktif kazı çalışması yapılamamıştır. Çanakkale Müzesi denetiminde örenyeri içinde güvenlik, bakım onarım ve
temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
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Bu çalışmalar kapsamında örenyeri içinde doğal koşullara bağlı tahrip olan duvarların
bakımı ve koruması yapılmıştır (Resim: 9). Tehlike arz eden duvarlar kafes tel ile sabitleştirmiştir (Resim: 10). Örenyeri içindeki ahşap ziyaretçi yolu tamiri ve bakımı yıl boyunca
sürmüştür.
2019 VE 2020 YILI ÇALIŞMALARI SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
2019 yılı kazı çalışmaları kapsamında H/10-11 (Agora Alanı) Açması, EF/6-7 (Troya II
Fn Girişi) Açması, I7, I8, D/1-2, I8, X4, 7B, L3 açmalarında araştırmalar yapılmıştır. Çalışmalar sonucu toplanan veriler güncel belgeleme sistemlerince kaydedilmiştir. Diğer yandan
bu yıl elde edilen sonuçlar önceki yıllar yapılan kazıların sonuçları ile karşılaştırılmıştır.
Özellikle Agora Alanı Açması (H/10-11) ve Troya II Fn Girişi (E/6-7) Açması’nda yürütülen
araştırmalardan elde edilen bilgiler önemlidir. Her iki açmanın daha iyi anlaşılabilmesi için
bu alanlarda kazı çalışmalarına bir müddet daha devam edilmesi gerekmektedir.
2020 yılında Covid-19 küresel salgınından ötürü aktif kazı çalışmaları gerçekleştirilememiştir. Bununla beraber Troya Örenyeri koruma, konservason, basit onarım, çevre düzenlemesi, dijitalleştirilmesi ve yayın hazırlık çalışmaları yıl boyu sürdürülmüştür.
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Plan 1: 2019 yılı kazı çalışması yapılan alanlar.

Resim 1: 2019 Yılı H/10-11 açması agora kazı çalışması.
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Resim 2: 2019 yılı Troya II FN Girişi E/6-7 açmasındaki kazı çalışmaları.

Resim 3: I7 Karelejındaki sondaj çalışması.
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Resim 4: X4 Karelajındaki kazı çalışması.

Resim 5: I8 Karelajındaki sondaj çalışması.

Resim 6: Troya I savunma duvarı koruma çalışması.
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Resim 7: X 3-boyutlu modelleme çalışmaları.

Resim 8: Kutsal Alan ve çevresi temizlik çalışması.

111

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 9: Tahrip olan alanlardaki onarım çalışmaları.

Resim 10: Tahrip olan yüzeylerin kafes tel ile koruma uygulaması.
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EPHESOS 2018-2019
Sabine LADSTÄTTER*
Martin STESKAL
Filiz ÖZTÜRK
Bu rapor 2018-2019 yılı kazı çalışmalarını kapsamaktadır (Resim: 1). Kazıya bir yıl ara
verilmesinden sonra alandaki çalışmalara 30 Temmuz 2018 tarihi itibari ile yeniden başlandı.
Kazı ve restorasyon gibi arazi çalışmalarına 30 Kasım 2018 tarihine kadar devam edilirken
depo çalışmaları ise tüm yıl boyunca sürdürüldü. 2018 yılı kazı çalışmalarımıza Ayasofya
Müzesi’nden Ömer Severoğlu eşlik etmiştir. 2019 yılı kazı sezonumuz ise 13 Mayıs tarihinde
başlayıp 4 Ekim 2019 tarihine kadar Çanakkale Müzesi’nden Özgür Çavga ve İzmir Arkeoloji Müzesi’nden Mustafa Kiremitçi’nin katılımıyla devam etmiştir.
1. Kazı Projeleri ve Arazi Araştırmaları
1.1. Meryem Kilisesi’nin Güneyinde Kalan Bizans Yerleşimi
2018 yılı arazi çalışmalarımızın ağırlık noktası, jeofizik ölçümler sırasında tespit edilen
ve 2012 yılında kazısına başlanılan, Meryem Kilisesi’nin güneyindeki Geç Antik Dönem
konut kompleksinin kazısının tamamlanması olmuştur (Resim: 2). Alanda yürütülen kazı
çalışmaları sonucunda; Millatan sonra beşinci yüzyılın başlarından on ikinci yüzyıla kadar
kullanılan ve iki bin beş yüz metre kare büyüklüğündeki Geç Antik/Bizans Dönemi yerleşimi
açığa çıkarılmıştır.
Bizans Dönemi yerleşiminden önce alanda, bağışçısı Verulanus tarafından yaptırılan ve
onun adıyla anılan bir stoa bulunmaktaydı. Spor aktiviteleri için kullanıldığını yazıtlardan
bildiğimiz stoanın tarihlendirilmesi ve rekonstrüksiyonu hakkında daha fazla bilgiye ulaşabilme amacıyla 2018 yılında derin bir sondaj yapılmıştır. Burada tespit edilen sütunlar
Ephesos için alışılmıştan farklı olarak mermerden değil, üzeri harç kaplı kireçtaşındandır.
Geçirdiği yangınla çökmüş ve lentoda olduğu gibi korunmuş durumda kalan ahşap çatı
kalıntılarıyla karşılaşılması büyük bir sürpriz olmuştur.
Özgün ahşap bağlantıların belgelenmesi çatının konstrüksiyonunun yapılmasını mümkün
kılmıştır. Stoanın kesin yıkım tarihini veren analiz sonuçları henüz mevcut değildir. Ancak, incelenen buluntuların ilk sonuçları, Verulanus Stoası’nında üçüncü yüzyıl sonlarında,
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Ephesos’ta yaşanan büyük deprem sırasında bir yangınla yıkılmış olabileceğini işaret etmektedir. Yapı tarihçesi analizleri, Geç Antik Dönemdeki yerleşimin tek seferde değil, batıdan
doğuya doğru ilerleyerek geliştiğini işaret eder. Alanın batısında, girişi Meryem Kilisesi’nin
güneyindeki sütunlu caddeye açılan ve beşinci yüzyılın başlarına tarihlenen zengin donanımlarıyla peristyl avlulu evler yer alır. Güneyde ise, çok renkli opus sectile tabanı ve duvar
resimleri ile son derece gösterişli donanıma sahip apsisli bir salon ve 2018 yılında taban
mozaiklerinin konservasyonu tamamlanan üç oda grubu mevcuttur. Buna karşılık kuzeydeki
odaların gösterişe yönelik mekanlar olmayıp taberneler ve tarımsal ürünlerin üretimi ve işlenmesine hizmet eden mekanlar olması ilgi çekicidir.
2018 yılında yapılan detaylı bir inceleme sonrasında, mekânda yanısıra bir ocak ve depolama amaçlı büyük bir pithos da tespit edilmiştir. Orta ve doğu bölümündeki konut birimleri
ise beşinci yüzyılda eklenmiş ilave yapılardır. Bu evlere erişim, kuzeyden, Sütunlu Cadde
üzerinden sağlanmaktaydı ve küçük boyutlu da olsa avluları mevcuttu. Bu bölümdeki odalar
standart bir model takip edilmeden yapılmıştır. Ancak opus sectile taban kalıntıları ve sütunlarının konumlarıyla gösterişli bir donanıma sahip olduklarına dair kanıtlar vardır.
El sanatları ve ev ekonomisine yönelik faaliyetlerin izleri tüm alanda gözlenir. Tahılın
çok daha fazla işlendiğini gösteren değirmen taşları ile çok sayıdaki amphoranın varlığı tarım ürünlerinin üretimi ve işlenmesinin yapıldığını gösterir. Alanın güneyinde iyi korunmuş
durumda bir presleme tesisatı tespit edilmiştir. Kazılan alanın tamamı değerlendirildiğinde,
Ephesos’un Geç Antik Dönem yerleşimi ve konut kültürü hakkında bilgiler elde edilmiştir.
Bizans Dönemi Ephesos’unun merkezi bölgesinde; beşinci yüzyılda Meryem Kilisesi, Bizans sarayı, liman ve şehir arasındaki ana bağlantı noktası olan arkadianne caddesi ve yanısıra yaşam alanları, atölyeleri ve satış dükkanlarıyla yaşayan bir kent merkezi oluşturulmuştu.
Konutlar, işlikler ve dükkanlar birbirine yakındı ve doğrudan bağlantıları vardı. Ayrıca alan
hem tarımsal faaliyetler hem de hayvancılık için de kullanımdaydı. Şehirlerdeki kırsallaşma
geç antik dönem için bilinen bir olguydu ve bu artık Ephesos’ta da kanıtlanmış görünüyor.
Tüm bunlar Ephesos’un yerleşim tarihinde şimdiye kadar bilinmeyen ve arkeoloji de karanlık çağ olarak tanımlanan dönemine denk gelmektedir.
Şiddetli bir depremden etkilenen alanın tamamında, yedinci yüzyılın sonlarında büyük
bir yangın da meydana geldi. Tespit edilen bozulmuş tabanlar ve çökmüş duvarlar bu
söylenileni kanıtlar niteliktedir. Yedinci yüzyıldaki yıkım günlük hayata dair seramik, cam
kaplar, mobilya parçaları gibi birçok malzeme, beşbinin üzerinde sikke, ve yoğun kömürleşmiş odun ve kül tabakaları ile birlikte tespit edildi. Geç Antik/Bizans Dönemi yerleşiminin
araştırılması ve incelenmesi şüphesiz ki, Batı Anadolu’nun yedinci yüzyıldaki maddi kültürünün araştırılmasında yeni standartlar sunacaktır.
2018 yılında, konut kompleksinin inşaat aşamaları ve yapım evrelerini daha doğru anlayabilmek ve tanımlayabilmek amacıyla, bir kronolojik araştırma ve inceleme çalışması
yürütülmüştür. Bu nedenle özellikle sıkıştrılmış kil tabanlı mekanlarda derinleşilmiştir. Alanın kuzeyinde, stoanın üçüncü yüzyıldaki yıkımı ile yerleşimin beşinci yüzyılda yeniden
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kurulması arasında geçen süredeki yapı evrelerinin tespit edilmesi gerekmiştir. Ephesos’ta
dördüncü yüzyılın inşaa evreleri şimdiye kadar az biliniyor olduğundan, bu araştırma sonucu
elde edilecek veriler Ephesos şehir tarihi açısından son derece önemli bilgiler verecektir.
Mekân tabanlarından birinin altında ve kapı eşiğinin hemen önünde beşinci yüzyıla tarihlenen LRC 3C tipi olarak adlandırılan ve içi yiyeceklerle dolu inşaat adağı olarak kullanılmış bir tabak açığa çıkarılmıştır. Yamaç Ev 2’nin konutlarında sıkça rastlanan bu inşaat
adaklarının beşinci yüzyılda da belgelenmesi aynı geleneğin Geç Antik Dönemde de devam
ettirildiğini göstermektedir.
Ephesos şehir tarihçesi için ilginç olan diğer bir nokta da, alanın yıkımından sonra tekrar
inşa edilerek kullanılmaya devam edilmiş olmasıdır. Taban seviyeleri yükseltilerek, tabanlar
ve duvarların kullanımı sağlanmış ve diğer alanları ise terk edilerek yıkılmış durumda bırakılmıştır. Bu yıkımdan sonraki kullanımına ait buluntu ve bulgular Milattan sonra sekizinci
ve dokuzuncu yüzyıla tarihlenir. Tüm bunlar Ephesos’un yerleşim tarihinde şimdiye kadar
bilinmeyen ve arkeoloji de karanlık çağ olarak tanımlanan dönemine denk gelmektedir. Sikke, mühür, sırlı seramik ve amphora gibi doğrudan ve net bir şekilde tarihlenebilen buluntular Ephesos’un orta Bizans dönemi yerleşim tarihini birçok evreye ayırmamızı mümkün
kılmıştır.
Alanda tespit edilen en son bulgular ise Geç Bizans Dönemindendir. Bunlar olasılıkla
yarım dairesel kuru duvarlı ve küçük baş hayvanlar (tavuk, tavşan gibi) için kümes olarak
kullanılmış yapılardır. Tüm bu yapılar Ayasuluk’ta St. John kilisesi etrafında yeni bir
yerleşimin kurulduğu zamana denk gelen Ephesos’taki insanların yaşamına ait son izlerdir.
Romanın eski büyük ve görkemli kenti bu tarihlerde küçük bir çiftçi köyüne, limanı ise bataklığa dönüşmüş, Caddeleri ise toprak dolgusu altında kalmıştı. Bu basit yaşam koşullarında
burada sadece birkaç kişi yaşıyor olmalıydı. Aydınoğulları beyliği döneminde Ayasuluk kenti
altın çağını yaşarken, Ephesos ise mimari elemanları başka yerlerde kullanılmak üzere taş
soygununa maruz kaldı.
1.2. Kuretler Caddesi’nin Yukarı Kısmı ve Domitian Meydanı
Domitian Meydanı’ndaki kazı projesi, çalışma programına yeni dahil edilmiştir (Resim:
3). 1950’li yıllarda araştırılmış olmasına rağmen, alan daha önce tamamıyla açığa çıkarılmamıştır. Bu proje, Ephesos Antik Kenti’nde en modern yöntemler aracılığıyla merkezi bir
meydanın kazılması ve özellikle de Geç Antik Çağ ve Bizans Dönemi için büyük bir potansiyele sahip olması beklenebilecek yerleşim tarihine dair bilgi ve veriler elde etmek için
eşsiz bir fırsat sunmaktadır. Üç yıllık bir araştırma projesi olarak planlanan bu çalışma ile
meydanın tamamen ortaya çıkarılması, meydanın hali hazırda açığa çıkarılan alanlarının yeniden düzenlenmesi ve bu şekilde de ören yerinin yeniden tasarlanması ve sunumuna katkı
sağlanması beklenmektedir.
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Sondaj 19/01 olarak belirlenen 25m.x22m. ölçülerindeki alanın kuzey ve doğu kenarı
kuretler caddesi boyunca uzanmakta ve kavisli bir profil oluşturur. Tamamı 406 m² olan
sondaj yüzeyindeki bitki örtüsü ve humuslu toprak alındıktan sonra 1950’li yıllarda yapılan
kazılar sırasında alanda tahribat oluştuğu gözlemlenmiştir. Özellikle alanın doğu ve kuzeyinde 1950’lerde yapılan kazılar sırasında hafriyat malzemelerinin taşınması için kullanılan portatif demiryolu raylarının yerleştirildiği bir hendek tespit edilmiştir. Ayrıca alanda
Panayırdağı ve Bülbüldağı‘ndan akarak gelen yamaç erezyonuna bağlı büyük dolgu yığını
oluşmuştur. Büyük bir çoğunluğu alandaki mevcut duvarların üst kısmınını örten moloz tabakaları kaldırılmış ve Kuretler Caddesi’ne toprak kaymalarını önlemek amacıyla yamaç
eğimini takip edecek şekilde tuğla ve taş kırıkları kullanılarak inşa edilmiş teras duvarları
açığa çıkarılmıştır. Özellikle sondaj alanının doğu bölümünde ise, kırık taşlı duvarın hemen
yanında son kullanımına ait yapısal strüktürleri içeren yıkıntı tabakası ortaya çıkarılmıştır.
Şimdiye kadar duvarların üst kısımlarının bir bölümü ortaya çıkarılmış olduğundan henüz
yapısal bağlantısı tam olarak açıklanamamaktadır. Görülebildiği kadarıyla taberna olarak
yorumlayabileceğimiz mekanlar Kuretler Caddesi‘ne açılmaktadır. Bir kısmının kapıları geç
dönemdeki kullanımları sırasında örülerek kapatılmış olan yapılaşmalar Geç Antik Dönem
portikosuna dahil edilmek üzere bu dönemde düzenlenmişlerdir. Sondaj alanının güneyinde
ve merkezinde bulunan bir duvar, bahsedilen bu geç dönem kullanım evresindendir. Sondajın
güneybatısındaki tonozlu mekân ve bu mekândaki kemer kalıntısı alandaki en erken yapılar
olarak yorumlanabilir.
Sondaj 19/02 olarak belirlenen alanda jeofizik ölçüm sonuçlarını destekleyen duvarların
üst ksımları yüzeyde görülmektedir. Sondaj alanı 19/01 numaralı sondaj sonuçları ile birlikte
değerlendirildiğinde, Geç Antik Dönemde güney batı bölümünün kullanım seviyesi önemli
ölçüde yükseltilmiş olup kuzey ve doğu yönüne doğru ise düşmektedir.
1.3. Ticaret Agorası’nın Arkaik Nekropolü
Ticaret Agorası‘nın 1970 yılında kazısı yapılmış olan Arkaik-Klasik Dönem Nekropolü‘nün araştırılmasına devam edilmek istenmesi amacıyla güneydoğusunun kazısı yapılmıştır. Sondaj alanı, Gerhard Langmann‘ın başkanlığında 1977-78 yıllarında kazısı yapılan sondajın güneyinde bulunur (Resim: 4).
Sondaj alanının 3,15m.sinde yani modern yüzeyin 1,28m. altında kuzey-güney doğrultulu ve kuzeye hafif eğimli çok evreli çakıl taşından yol tespit edilmiştir. Buluntu malzemelerinin ön değerlendirmesi ile Hellenistik Döneme ait bir cadde olduğu belirlenmiş ve bu tespit
jeofizik ölçümleri ile de doğrulanmıştır. Southampton Üniversitesi‘nden Dominic Barker ve
Kristian Strutt tarafından agoranın güneydoğusunda yapılan jeoradar ölçüm çalışma sonuçları, yaklaşık 5m. genişliğindeki kuzey- güney doğrultulu caddenin devam etmekte olduğunu
gösterir. Bu cadde şuana kadar bildiğimiz Hellenistik cadde sistemine uymamaktadır. Caddenin kent için kullanım işlevinin ne olduğu ayrıntılı olarak tartışılmalıdır.
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Bu caddenin alt dolgusundaki tesviye tabakalarında, kuzey-güney yönünde yerleştirilmiş bir mezarın bulunduğu alanda derinleşmeye devam edilmiştir. Mezarın kapak taşı olarak
kullanılmış 60cm.x60cm. ölçülerinde çatı kiremitleri üzerlerindeki tabakaların ağırlığı nedeniyle kırılmış ve dik durur pozisyonda tespit edilmiştir. 0,90m.x1,78m. boyutlarındaki mezar
(kuzey profilin kazısı dahil) yetişkin bir bireye aittir. Çatı kiremitleri özgününde piramit formunda yerleştirilmiş ve mezar sahibi başı güneye gelecek şekilde yatırılmıştır. Kış aylarındaki yer altı suyuna ve neme maruz kalması nedeniyle iskeletin kemikleri çok iyi korunmuş
durumda değildir. Ayrıca kafatası ve diğer kemiklerin hasar görmesinin bir diğer nedeni de
mezar örtüsünün çökmüş olmasıdır. İskeletin ayakları baldır kemiğinin yarısından itibaren
sondajın kuzey profilinin içerisinde kalmaktaydı ve bu nedenle iskelet ayrı ayrı olarak sondaj
alanından alınmıştır (ayakları sona bırakılmıştır). Gömü hediyesi olarak mezar sahibinin bacaklarının arasından yoğun korozyonlu yedi adet sikke bulunmuştur.
İskelet bulunduğu yerden antropolog tarafından alınmış ve gereken inceleme, belgeleme
ve analizleri yapılmak üzere kazı deposuna getirilmiştir. Kemikler üzerine yapılan makroskobik antropolojik analiz mezar sahibinin 30-40 yaşlarda olduğunu göstermiştir. Kafatası
ve pelvis kemiği iyi korunmuş durumda olmadığından cinsiyetini belirlemek zor olmuştur.
İskeletin korunmuş durumdaki parçaları incelenerek boyunun 162cm.-164cm. olduğu hesaplanabilmiş bu nedenle de bir kadın olabileceği düşünülmektedir. Omurganın artriti ve
diş kaybı gibi yaşa bağlı değişiklikler de tespit edilen patolojik bulgulardır. T11 olduğu düşünülen göğüs omurgası bir sıkışma nedeniyle kırılma izi taşır.İlk analiz ve değerlendirme
sonuçlarına göre Klasik Döneme tarihlenen mezar, 1977-1978 yıllarında Gerhard Langman
tarafından açığa çıkarılan birkaç metre kuzeyindeki klasik dönem merzarları ile uymaktadır.
2. Yapı araştırma ve Belgelemesi
2.1. Clivus Sacer
Clivus Sacer’de 2016 yılında başlanılan sağlamlaştırma çalışmaları ne yazık ki planlandığı şekilde tamamlanamadı. Bu nedenle 2018 yılında, 2016 yılında çalışılan alanların tekrar
açılması, temizlenmesi ve yamaç erezyonuna ait toprağın alınarak önlerinin harçsız kuru taş
duvarlar örülerek kapatılması gerekmiştir (Resim: 5).
Yukarı Agora’dan Domitian Meydanı’na ulaşılmasını sağlayan ve Clivus Sacer olarak
adlandırılan bu alanda, Geç Antik Dönemde bir sütunlu galeri inşa edilmişken, Roma İmparatorluk Döneminde ise yapılaşma, güneyinden caddeye kadar yayılmış durumdaydı. Alanda
kuzey-güney doğrultulu uzanan duvarlar erken döneme ait diğer bulgulardır.
İkincil kullanımında duvar yüzeyine monte edilmiş yan yüzeyi yazıtlı mermer güneş
saati, yazıtı nedeniyle imparator Domitian dönemine tarihlenmektedir (Resim: 6). Yukarı
Agora’dan Domitian Meydanı’na ulaşılmasını sağlayan cadde, Geç Antik Dönemde batı
ucunda Memmius Anıtı’nın önüne kadar devam eden bir galeri ile vurgulanmıştı. Bu galerinin hemen arka tarafında 1950’li yıllarda kazısı yapılmış ve şuan işlevleri belirnemeyen kare
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formlu küçük mekanlarda sıralanmaktadır. Ayrıca alanın doğusunda doğrudan caddeye ve
portikoya açılan küçük bir şapel de mevcuttur.
2018 yılında yapılan restorasyon çalışmalarının ana hedefi, 2016 yılında çalışması yarıda kalan Domitian Çeşmesi’nin sağlamlaştırma, bakım onarım ve korumasının yapılması
olmuştur. Çalışmanın yarıda kalması ve iki yıl boyunca hiçbir koruma müdahalesinin uygulanmaması, 2016 yılında müdahale edilen kısımların tekrardan sağlamlaştırılmasını ve bağlantılarının yenilenmesini gerektirmiştir. Domitian Çeşmesi’nde yürütülen çalışma, büyük
çaplı bir projenin bir parçasıdır. Bu kapsamda kent genelinde çok önceki yıllarda ayağa kaldırılmış anıtsal yapılar ve mimari elemanların mevcut hasar ve korunmuşluk durum tespiti
yapılmaktadır.
2.2. Yukarı Agora
Yukarı Agora’da ağırlıklı olarak takeometrik ölçüm ve fotoğraflı belgeleme çalışmaları
yürütülmüştür. Ölçümler 2015 yılında kazısı yapılan merkezi giriş kapısı ile stoanın güneyine ve Güney Cadde olarak adlandırılan alanın güney ucuna bağlantısını netleştirme için
kullanılmıştır. Ayrıca 2016 yılı kazı sezonu sırasında ölçüm çalışmaları yarıda kalan agoranın
kuzey doğu bölümünün de ölçümleri tamamlanmıştır. Bu kapsamda 2016 yılı kazı kampanyası sırasında belgelemesi yapılamayan 1968 yılına ait sondaj alanı da yeniden üzerindeki
toprak alınarak açılmış ve belgelemesi tamamlanarak tekrar kapatılmıştır. 2019 yılı kazı sezonunda ise, yapı elemanlarının nihai belgelemesi yapılmıştır.
2.3. Pamucak Mevkindeki Kilise
Pamucak Mevkii’nde bulunan ve gümrük binası olarak adlandırdığımız Kilise yapısının
üçüncü ve son çalışma dönemi olan 2018 yılı kampanyası sırasında; 2016 yılında yapılması
planlanan ve yarıda kalan tüm çizimler tamamlanmış ve yanı sıra da 2018 yılı için seçilmiş
yapı elemanlarının çizimleri de eklenmiştir. Çizimlerde 1:5 ve 1:10 ölçek kullanılmış ve
özellikle korunmuş durumdaki kaidelerin analizine ağırlık verilmiştir. Ayrıca binanın yeniden rekonstrüksiyonu için önemli yapı elamanlarının bulunduğu kuzey bölümünün 2016 yılında başlanılan çizimleri bitirilmiştir. Bu el çizimleri yapının 2013 yılında gerçekleştirilen
3 boyutlu lazer taramasına tamamlayıcı olarak hizmet etmektedir. Daha önce çizimi yapılmamış tek ve bağımsız duran yapı elemanlarının detaylı ölçüm ve fotoğraflaması yapılarak
katoloğu hazırlandı.
2.4. Büyük Tiyatronun Sahne Binası
Uzun yıllar tiyatronun sahne binasını çalışan Mimar Sinan Üniversitesi’nden Prof.
Dr. Arzu Öztürk’ün 2016 yılında vefatından sonra yarım kalan çalışmasını tamamlamak
amaçlanmıştır. Sahne binasının heykel ve mimari elemanlarının katolog ve çizim gibi
belgelemelerinin kontrol edilmesine ağırlık verildi.
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2.5. Arkadiane
1899 ve 1901 yılları arasında kazısı yapılan Liman hamamlarının Atrium Thermarumu’nun güneyinde kalan exedra yapısının belgelemesi Temmuz ve Eylül aylarında yapıldı.
Daha detaylı bilimsel araştırmalara veri oluşturmak üzere anıtın yüzey temizliğinden sonra
3D lazer taraması yapılarak görsel üç boyutlu bir modeli oluşturuldu (Resim: 7). Kaliteli
duvar işçiliği gösteren ve yaklaşık 10m. genişliğindeki bu apsisli anıtsal çeşme Arkadiane
Caddesi’nin güney portikosunun arka tarafında Geç Antik Dönemde inşa edilmiş bir yapıdır.
Çeşme havuzunun ön cephesi mermerden korkuluk levhaları ile sınırlandırılmış, podyumu
ise, İmparatorluk Dönemi yazıtlarından bilindiği üzere mermer devşirme malzeme kullanılarak inşa edilmiştir. Podyum üzerinde suyun içinde akmakta olduğu aedikulayı çevreleyen
iki sütun kaidesi hala görülebilmektedir ve apsisin ön kısmında kaba taban döşemesiyle bir
portiko yer alır.
Portikonun cadde boyunca uzanan sütunları çeşmenin bulunduğu alanda kesintiye uğramıştır. Birbirinden yaklaşık 9m. mesafede bulunan iki kare pilaster, çeşmenin caddeden rahatça görülebilmesini sağlıyorken daha sonraki bir dönemde bu iki pilaster arasındaki açıklık
bir duvar örülerek kapatılmıştır. Çeşmenin üst yapı dekorasyonun bir parçası olarak hizmet
etmiş yalnızca birkaç mimari eleman korunmuş durumdadır. Bu mimari elemanların başka
bir yapıya ait olup uygun bir şekilde tasarlandıktan sonra ikinci kez bu çeşme yapısında
devşirme olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. İlk analiz sonuçlarına göre, 4 farklı inşaa evresi
olduğuna dair bir ön sınıflandırma yapılabilir.
2.6. Artemision, Temenos ve Territorium
Temenos ve territorium “Genç Bağımsız Araştırmacı Grubu (YIRG) Projesi” kapsamındadır. 2019 yılı Ephesos Artemision’unun, Bizans Dönemi su kemerlerininin inşası sırasında
devşirme olarak kullanılan yapı elemanlarının büyük bir titizlikle incelendiği ilk çalışma
kampanyası olmuştur (Resim: 8).
Pagan tapınağı olarak görevini tamamladıktan sonra, Artemis Tapınağı bir taş ocağı gibi
kullanıldı. Mermer yapı parçalarının birçoğu devşirme yapı malzemesi olarak Bizans Dönemi su kemerleri, Ayasuluk’taki St. Jean Bazilikası ve Bizans Dönemi surlarında kullanılmıştır. Bildirilen yapılarda Arkaik ve Geç Klasik Dönem Artemis Tapınağı’nın ve temenostaki
diğer yapılaşmaların parçaları bulunmaktadır. Ayrıca, Ayasuluk’ta ve su kemerlerinde yazıtlı
bloklar ikinci kez devşirme olarak kullanılmıştır.
Şipolyen malzemenin sistematik belgelemesi sayesinde, bu yapı parçalarının bir
kısmını somut binalara ait saymak ve Artemision’daki binaların rekonstrüksiyonlarını
yapmak mümkündür. Amaç, tapınağın ve çevresindeki binaların hem işlevini saptamak
hem de mermer mimari elemanların sökülme sürecini dönemsel olarak sınıflandırmak ve
rekonstrüksiyonlarını yapmaktır. Su kemerinin korunmuş durumdaki toplam 68 ayağının 57
tanesi Temmuz ayı çalışma haftası içerisinde detaylı olarak araştırıldı. Su kemerinin ayakla-
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rında devşirme malzeme olarak kullanılan mermer mimari elemanların üzerinde taşçı işaretleri mevcuttur, Bunlar blokların ikinci kez kullanımı sırasında ya taşınma ya da hesaplama
işlemleri için verilmiş taşçı işaretleridir ve sistematik olarak belgelendirilmişlerdir. Artemis
Tapınak alanındaki mermer bloklar üzerinde görülen benzer işaretler, blokların taşınma işlemine hazırlık olarak verilmiştir.
Bizans su kemerlerindeki yazıtlar yeniden okunabilecek ve yorumlanabilecektir. Efes
Müzesi Müdürlüğü’nün vinci yardımı ile Selçuk İlçesi’nin ana meydanı üzerinde ve 7 metreye kadar yükselikte bulunan ve bulundukları konum nedeniyle daha önce belgelenemeyen,
su kemerleri üzerindeki 3 yazıt kayıt altına alınabildi.
2.7. Efes Antik Kenti Sütunlarının Araştırma ve Belgelemesi
Roma Dönemi sütun üretim standartlarını ve parametlerini tespit edebilmek amacıyla
kazı buluntusu renkli sütunlar ve sütun parçaları araştırıldı. Çalışma, sütunların korunmuş
yüksekliği ya da orjinal yüksekliği, çapı ve kullanılan mermerlerin cinsinin tespitini içerdi.
Toplam 1310 adet sütun gövdesinin belgeleme ve katoloğu yapıldı. Katoloğu yapılan sütun
gövdeleri; Arkadianne (99), Tiyatro Caddesi (62), Mermer Cadde (54), Kuretler Caddesi ve
bitişiğindeki yapılar (173), Meryem Kilisesi (49), Tiyatro Gymnasionu (237), Celsus Kütüphanesi!’nin alt sırası (8), Liman Hamamları (17), Aşağı Agorada’ki Hadrian Kemeri (371),
Yukarı Agora (177), ve Doğu Gymnasionu’nda (61) yer almaktadır.
Katologlamanın ön değerlendirmesi orta büyüklükteki sütun gövdelerinin yoğun kullanıldığını gösterir. Örneğin Tiyatro Caddesi’nde 3,5m. yüksekliğinde ve 45cm. çapında yeniden
kullanılmış sütunlar mevcuttur. Yaklaşık 4,10m. ölçüsündeki sütunlar ise; Meryem Kilisesi ve
priytaneionun Lesbos Adası mermeri ile kozak granitten kalp pilasterlerinde görülmektedir.
3. Buluntu Belgeleme Çalışmaları
3.1. Çukuriçi Höyük
Ephesos‘un Prehistorik Dönemlerinin araştırılmasını amaçlayan Çukuriçi Höyük
projesinin 2018 yılında yürütülen çalışmaları altta bildirildiği gibidir: Neolitik seramik
üretim teknolojisi ve Erken Bronz Çağı (Phase ÇuHö IV) seramik üretim teknolojisi ile
kap tiplerinin tanımlaması ve belgelemesi tamamlandı. Bu kapsamda 2011 ve 2014 yılları
arasındaki kazı buluntuları cinslerine göre ayrılmış, araştırılmış ve incelenmiştir. Bunların
arasında Neolitik seramikler ile Erken Bronz Çağı seramik ve küçük buluntuları yer almaktadır. Tüm Neolitik evreleri (ÇuHö XIII-VIII) kapsayan toplam 25 kasa malzeme araştırıldı.
Malzemenin stratigrafik birliği ve komplekslere göre düzenlenmesi ile işe başlandı. Böylece
aynı döneme tarihlenen tüm malzemeler eş zamanlı olarak incelenebildi. Özellikle üretim
teknikleri ve kullanılan hammadeler üzerinde makroskopik detaylara odaklanıldı. Böylece
üretim teknikleri, yüzeye uygulanmış işlemler gibi tüm detaylar makroskobik olarak belgelenebilmiştir.
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2019 yılı kampanyasının odaklanılan noktası; ÇuHö X ve ÇuHö IX yerleşim evrelerinin tipolojisinin yanısıra, kapların üretim tekniklerinin belirlenerek Neolitik Dönem seramik
parçalarının belgelemesinin tamamlanmasıdır. Ayrıca Neolitik Dönem ve Erken Bronz Çağı
küçük buluntuları ile, Erken Tunç Çağı (ÇuHö IV. Evresi) seramiklerinin belgelemesi de tamamlandı. Neolitik Dönem taş aletlerinin belgelenmesine devam edildi. Çukuriçi Höyük’te
2007-2014 yılları arasında gerçekleştirilen toplam yedi kazı kampanyasının ardından artık
yayın için hazırlıklara ağırlık verilmektedir.
3.2. Artemis Tapınağı
Artemis Tapınağı’nın 1965-1994 yıllarına ait kazılarının Korinth seramikleri (M.Ö. 8.-6.
yüzyıl) geçmiş yıllarda belgelenmiş ve kataloğu hazırlanmıştı. 2019 yılında 132 adet buluntunun fotoğraflama ve katalog kontrolü gibi yayın öncesi son çalışmaları tamamlamış ve
Arkaik Döneme tarihlenen boncukların fotoğrafı çekilmiştir.
Artemis Tapınağı’nın 1965-1994 yılları kazı buluntusu Geç Klasik ve Hellenistik Döneme tarihlenen 50 adet heykeli üzerine çalışılmış. Bu kapsamda fotoğraf çekimi için 50 parça
kataloglanmış ve hazırlanmıştır. W. Prochaska tarafından 20 tanesinden analiz edilmek üzere
numune alınmıştır.
3.3. Meter Kutsal Alanı
Bu yıl ki çalışmanın amacı Panayırdağının kuzey yamacında bulunan Meter Kutsal Alanı’nın geçmiş yıllar ve son yıllarda yürütülen kazıları ile ilgili yayının hazırlığını yapmaktır.
Meter Kutsal Alanı’nın 1926 yılında Josef Keil ve Franz Miltner tarafından kazısı yapılarak açığa çıkarılmış II-IV. katlarının fotoğraflı ve detaylı belgelemesi yapıldı. Okuyabilmek
amacıyla Epigraf Ch. Samitz tarafından yüzeyindeki yazıtların birer kopyası çıkarıldı. I. kat
şimdi kullanılan caddenin dolgusuyla örtüldüğü için ulaşılamamaktadır.
Efes Müzesi’nde teşhirde bulunan Kybele heykelcik ve kabartmaları fotoğraflandı ve
katoloğu hazırlandı. Ephesos’ta Meter Kültü’yle bağlantılı tüm anıtlar dikkate alındı. Aynı
şekilde İzmir Arkeoloji Müzesi bünyesinde bulunan Meter Kabartmalarının fotoğraflaması
yapıldı.
Panayırdağının kuzeydoğusunda bulunan Yarıkkaya Kutsal Alanı’nın pişmiş toprak figürinleri de çalışılmıştır. Bu kapsamda 2008-2009 yılları kazılarından 65 adet, 1998 ve 2001
yıllarındaki yüzey araştırmasından da 13 adet pişmiş toprak figürin belgelenerek; kil özellikleri, üretim teknikleri, atölye ve tiplojileri incelendi.
Hem Meter Kutsal Alanı’ndan hem de Arkaik Dönemden Erken Hellenistik Dönem yerleşimine kadar olan 56 adet sikke de incelendi. Panayırdağındaki Meter Kutsal alanında Franz
Miltner tarafından 1926 yılında belgelenen kaya yazıtları yeniden incelenmiştir. Miltner tarafından belgelenmiş yazıtların dışında iki yeni yazıt daha tespit edilmiş ve bugüne kadar bilinen,
yayınlanmamış Zeus Mainalos’tan söz eden yazıt detaylı ve tam olarak belgelenebilmiştir.
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3.4. Meryem Kilisesi’nin Güneyinde Kalan Bizans Yerleşimi
Belgelenmek üzere seçilen 130 kasa seramiğin büyük bir çoğunluğunu amphora parçaları
oluşturuyor ve amphora parçaları M.S. 5. yy.dan M.S. 10. yy.a kadar tarihleniyordu. Artık
Ephesos’ta M.S. 7. yy.da da amphora (şarap amphorası) üretildiği ve Akdeniz ağında yer
aldığı açıktır. Son derece önemli olan bulgu ise; şimdiye kadar Ephesos’un M.S. 8.-10. yy.a
tarihlenen amphoralarının neredeyse hiç bilinmiyor olmasıydı.
Metal, kemik ve camdan (bilezik ve boncuk) 112 adet buluntunun çizim ve katologlaması
yapıldı. Aynı zamanda 2011 ve 2012 yılları kazı buluntuları olan metal ve cam buluntular da
(86 adet) sınıflandırıldı, renk katoloğu çıkarıldı ve çizimi yapılarak belgelendi (Resim: 9).
Bu sezon içerisinde 1 No.lu alanın cam buluntularının belgelemesi tamamlandı. Tüm
kırık pencere camı parçaları ölçüldü, renklerine göre ayrıldı ve fotoğraflandı. Daha sonra
yürütülecek görüntü anliziyle yapı kompleksinde kullanılan pencere sayısı bulunabilecektir.
2019 yılı kazı sezonunda da Ephesos’un Bizans Dönemi amphoralarının araştırılmasına
devam edilerek, Meryem Kilisesi’nin güneyinde bulunan Geç Antik Dönem-Bizans yerleşiminin kazı buluntusu amphoralarının çizim ve kataloğu yapıldı. Yukarıda bildirilen 2016 yılı
ve büyük çoğunluğu 2018 yılı kazı buluntusu olan amphoraların bir veri bankasına bilgileri
girildi. Yaklaşık 230 adet karışık seramik kasası içerisinden amphora parçaları ayrılmış, ince
cidarlı seramik ve pişirme kapları parçaları da seçilerek bir poşet içerisinde tasniflenmiştir.
Kasalardaki seramiklerin % 50’sini amphora parçaları oluşturmaktaydı.
Genel olarak üzerinde çalışılan amphoralar M.S. 6. yy.dan M.S. 9. yy.a kadar tarihlenmektedir. Bunun dışında Hellenistik Dönem ve M.S. 12.-13. yy.a kadar tarihlenen örnekler
de mevcuttur. Özellikle biri presleme tesisatı bir diğeri de kuyu olan bu iki buluntu konteksinin malzemeleri son derece önemlidir. Buradaki amphora parçalarının bir kısmının üzerinde Yunan harflerinden oluşan grafiti, Hristiyanlık sembolleri, yazıt ve damga tespit edilerek
belgelenmiştir.
2019 Yılı Çalışma Sonuçları
1) Ephesos’ta M.S. 7. yy.a kadar uzanan bir yerel amphora üretimi vardır.
2) Ephesos‘un Akdeniz ülkeleri ile olan ticari ilişkisini gösteren amphoralar, M.S. 7. yy.
ve belki de M.S. 8. yy.ın başlarında Afrika, Mısır ve Doğu Akdeniz ülkelerinden gelmiştir.
Geç Antik Dönem – Bizans yerleşiminin 2015 yılı kazı buluntusu malzemelerinin arasında
bu ithal amphoralar yoğunluktadır.
3) M.S. 8. ve 9. yy.a tarihlenen amphoralar da mevcuttur. Bu amphoraların form ve petrografik kriterlere göre doğru bir şekilde karakterize edilmesi projenin bir diğer amacıdır. Yerel
ürünlerin yanı sıra formu ve kili ile Ege Bölgesi‘nden de örnekler mevcuttur.
Amphoraların dışındaki buluntu gurubundan; ince cidarlı seramikler M.S. 6. ve 7. yy.dan,
sırlı seramikler ise M.S. 7.-10. yy.dandır.
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Bir doktora tezi kapsamında Meryem Kilisesi‘nin güneyindeki Geç Antik-Ortaçağ
yerleşiminin 1 No.lu konutunun kap ve pencere camları araştırılmış ve belgelemesi
yapılmıştır. Bu belgeleme buluntuların kullanım fonksiyonu, üretim teknikleri, tipolojinin
belirlenmesini ve sosyo ekonomik yönünün araştırılmasını kapsamıştır.
3.5. Yüzey Araştırması Seramik Buluntuları
Buluntu malzemeleri incelenen 2014 ve 2015 yılı araştırma alanları; Bülbül Dağı‘nın güney eteğinde, Ephesos Antik Kenti’nin güneydoğusunda ve antik Marnas Nehri’nin alüvyon
dolgusu altında kalan 49 adet alandır. Ephesus Suburban Survey (ESuS) olarak adlandırılan
proje doğu ve kuzey yönünde genişletilmiş olsa da Ephesos kent merkezinin 2km. yarı çapı
içerisinde kalmaktadır.
Nicel analiz sonuçlarına göre yüzey araştırması yapılan alanlar buluntu grubu ve buluntu
sayıları ile birbirinden farklılık gösterir. Ticari amphora parçaları sur duvarları çervesinde
yoğun bir şekilde bulunurken, sur duvarlarından uzaklaştıkça amphora parçalarının sayısı
azalmaktadır. Ephesos civarında surdışında kalan bölgenin güneydoğusunda homojen olmayan ‚halo‘ tespit edilebileceği de açıktır. Buluntu miktarları 1km.den daha kısa bir mesafede
sürekli olarak çok düşüktür. Bununla birlikte araştırılan bölgenin doğu sınırında buluntu sayısı önemli ölçüde artmıştır ve bu alanda tuğla parçaları seramik parçalarından daha yoğundur.
Bu yoğunluk alanda yapılaşmanın olduğunu işaret eder. Buluntu yoğunluğu survey alanının
kuzeyinde daha fazladır. Yukarı Şehir Geç Antik-Erken Bizans Dönemine değil de daha çok
Erken ve Yüksek İmparatorluk Dönemine tarihlenen zengin buluntularıyla diğer alanlardan
farklılık gösterir. Elbetteki bu sonuçların daha fazla inceleme yapılarak desteklenmesi gerekmektedir. 2019 yılı çalışması sırasında 2014 ve 2015 yılı çalışma sonuçlarının karşılaştırılmasından faydalanılmıştır. Böylece ticari amphoralar, günlük kullanım ve pişirme kaplarının
oranları kapsamlı bir şekilde hesaplanabilmektedir.
3.5. İsa Bey Camii
1375 yılında Aydınoğulları Beyliği hakimiyetinde yaptırılan İsa Bey Camisi, Ayasuluk’un
Beylikler Döneminin en önemli anıtlarından biridir. Caminin bulunduğu alanda cami olarak
kullanımı öncesindeki yapılaşmayı tespit etmek amacıyla 2002 yılında caminin iç kısmında
sondaj yapıldı. Bu kazılar sırasında (IBC 2002 S1) çok sayıda sırlı ve sırsız seramik (Resim:
10), cam kaplar, metal objeler, kemik, deniz kabukları ve tuğla parçaları da ortaya çıkarıldı.
2018 yılında bu buluntu gurubundan seramik ve küçük buluntuların belgelenmesi ve sınıflandırılması tamamlanabildi. Seramikler Hellenistik, Roma, Erken ve Orta Bizans kaplarını
içerirken ağırlık Beylikler Dönemine aittir. 1375 yılında Valensiya lüster tekniğinde üretilmiş
seramiklerin yanı sıra 14. yy.da ortaya çıkan ve Suriye veya Mısır’dan mavi beyaz teknikte
frit seramikler belirgin bir şekilde eksiktir.
Seramik malzemelerin genel sınıflandırılması, kronolojik gelişimi, yanı sıra Beyliler Dönemi seramiklerinin kesin tarihlendirilmesi hakkında bilgiler elde etmek projenin genel ama-
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cıdır. Bu aynı zamanda türk yerleşimi Ayasuluk kentine yönelik daha ileri araştırmalar için
de bir temel oluşturmaktadır. Bu durum yerel bilezik üretiminin kanıtlandığı cam buluntular
için de geçerlidir. Kemik objeler ve az sayıdaki metalden küçük buluntular da ilgi çekicidir.
Caminin inşatının bitirildiği tarihi bildiren yazıtı aynı zamanda caminin temelinden ele geçirilen buluntular için de bir terminus ante quem oluştur.
3.6. Artemis Tapınak Alanında Bulunan Odeion
Odeionun 2009-2011 yılları arasında yürütülen kazılarından ele geçmiş ve yapının Türk
Dönemi yerleşim evresine ait, Ortaçağa tarihlenen seramik, cam, metal ve küçük buluntularının belgelenmesine devam edilmiştir. 2010 yılı 4 ve 5 No.lu sondajları ile 2011 yılının 2 ve
4 No.lu sondajlarının buluntularının belgelemesi tamamlanmış ve söz konusu buluntuların
M.S. 7. ve 15. yy. arasına tarihlendiği belirlenmiştir.
3.7. Epigrafi
2018 kazı sezonunda toplam 24 adet taş yazıt ve 3 adette yazıtlı küçük buluntu incelenmiştir. Clivus Sacer kazı alanından gelen güneş saati üzerindeki yazıt M.S. 92/93 yıllarına
tarihlenir. İmparatorluk Dönemi bağışçı listelerini taşıyan yazıt parçaları da incelenenler arasındadır. 2016 yılında tespit edilen ancak çalışması yürütülemeyen yukarı agoranın kuzey
doğusunda bulunan yapıda, çok sayıda graffiti ve devşirme olarak kullanılmış bir parça üzerinde de İmparator Domitian tarafından kutsanan ve ismi okunamadığı için bilemediğimiz
bir şehirden bahsedilen yazıt belgelenmiştir. Güney stoanın mimari bir bloğunda Petrus ve
Paulus isminin yer aldığı hristiyanlık dönemi grafittisi yer alır.
2019 yılında Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından Arvalya Mevkii’nde bir kaçak kazı sonucu tespit edilen ve kazısı yapılan lahitin yazıtı da incelenmiştir. Sandukasının ön yüzünde 2 adet Roma İmparatorluk Dönemine ait mezar yazıtı taşıyan lahitin yazıtında; Kendisi
Artemis Neopoios’larından biri olan lahit sahibin ismi Hippolytos ve bu mezarın bakımının
Neopoioi Derneği tarafından üstlenildiği anlatılmaktadır.
Domitian depoda 26 tane “Neopoioi” isminde yazıt parçası kaydedilmiştir. Artemis Kutsal
Alanı’nın yönetim tarihi ve ekonomik gücü ile ilgili bilgiler aktaran birçok yazıt üzerine de
çalışılmıştır. “Geç Antik Dönem Ephesos’unda Yazı Kültürü ve Ekonomik Yaşam” konulu bu
proje Alman Araştırma Vakfı tarafından desteklenmektedir. Efes Kazısı’nın 2011-2015 yılları
kazı buluntusu olan ve iki farklı kazı alanından gelen ostraka ve kazıma yazılı seramik parçalarının araştırılması ve yayınlanması amaçlanmaktadır. İncelenen eserlerin buluntu yerleri
biri Serapis Tapınağı olarak adlandırılan yapı diğeri de Geç Antik Dönem-Ortaçağ yerleşimidir. İncelenmekte olan seramik parçaları üzerinde günümüze ulaşan kazıma yazıların büyük
çoğunluğu, fatura ve makpuzların içeriklerinin tanımlanmasını ifade eden ekonomik ve ticari
faaliyetlere yönelik bilgiler aktarmaktadır.

124

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

3.8. Nümizmatik
Bilimsel Araştırmaları Destekleme Fonu projesi olan „Anadolu ve Sikkenin Doğuşu,, adlı
proje kapsamında Artemis Tapınak Alanı’nın 1980 ve 1994 yıllarında yapılan kazılarından gelen 12 adet elektron sikkenin bilimsel inceleme ve değerlendirmesi ile birlikte taşınabilir XRF
cihazı yardımıyla sikkelerin yerinde ve hasarsız bir şekilde metal analizi de yapılabilmiştir.
Verulanus Galerisi’nin 2016 ve 2018 yılı kazı buluntusu sikkelerinden 2000’den fazlasının üzerinde basım yeri, tipi ve tarihi gibi ana verilerinin tanımlandığı nümizmatik inceleme çalışması yürütülmüştür. Yanısıra Bizans Sarayı olarak adlandırılan yapının 2005
yılından 2009 yıllarına kadar yapılmış kazılarından gelen 495 adet sikkenin tüm nümizmatik
verileri tanımlanarak belgelenmiş ve ayrıca Artemis Tapınak Alanın’da bulunan ve tribün
olarak adlandırılan odeion yapısının 2009’dan 2011 yılına kadar devam eden kazı buluntusu
sikkeleri de çalışılmıştır.
Artemis Kutsal Alanı’nın kazı çalışmaları sırasında açığa çıkarılmış 108 adet Arkaik
Döneme tarihlenen elektron sikke mevcuttur (Resim: 11). Başka hiçbir kazıda tarilenebilir
stratigrafik kontekslerle karşılaştırılabilecek çok sayıda elektron sikke bulunmamıştır. Ephesos Artemis Kutsal Alanı bu nedenle, Akdeniz dünyasında bu en erken sikkelerin kronolojisi
ve işlevi hakkında bilimsel tartışmalarda merkezi bir rol oynamaktadır. Artık Artemis Kutsal
Alanı’nın İngiliz ve Avusturya kazılarından çıkan tüm elektron sikkeleri ilk kez buluntu
bağlamında tartışılmaktadır.
3.9. Arkeozooloji
Tiyatronun üst kısmındaki villa yapısının kazısından gelen ve çoğunluğunu deniz kabukluları (özellikle istiridye) ve salyangozun oluşturduğu toplam 1199 adet hayvan kemiği
incelenmiştir. Bunun yanında memelilerden koyun, keçi ve domuz büyük yer tutmakta, sığır
gibi büyükbaş hayvanlar ise az olarak tespit edilebilmiştir. Ayrıca burada ördek, tavuk ve
kaz kemiklerine de rastlanmıştır. Tüm bu buluntu çeşitliliği konut sahibinin yüksek bir hayat
standartına sahip olduğunu gösterir.
Yamaç Ev 2’nin SE208 No.lu çukuru, oturma birimi 5’in 25 No.lu odası, oturma birimi
6’nın 32c No.lu odası ve oturma birimi 3’ün 17 No.lu odalarının hayvan kemiği buluntuları
çalışılmıştır. Hayvan türlerinin çeşitliliğini şimdiye kadar bilinen bulgular doğrular. Çok sayıda kalp midyesi ve ev hayvanları kalıntısı tespit edildi. Diğer yaygın deniz kabukluları ise,
istiridye ve kara kabuk midyeleridir. Yanısıra salyangoz, kum salyangozu, mor salyangoz,
tarak midyesi ve venüs midyesi az da olsa görülmektedir. Evcil hayvanlar grubunda yaygın
olarak domuz, sığır ve küçük baş kemirgen hayvanlar yer alır. Tespitler arasında bir at dişi
de mevcuttur. Yabani hayvanlar içerisinde de tavşan ve geyik bulunur. Kanatlı hayvanlarda
da bıldırcın ve tavuk baskındır. Balıklarda da sazan ve ciprinid olarak adlandırılan tatlı su
balıkları tespit edilenlerdir. Deniz balıkları arasında ise, levrek, kefal, kıkırdaklı balık yer alır.
Deniz kabuklularından çok sayıda metrik veriye ulaşılmıştır ve bu bağlamda Ephesos deniz
kabuğu faunasını karşılaştırmak için önemli bir yerdir.
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Çukuriçi Höyük projesi kapsamında doktora tezi konusu olarak Erken Bronz Çağı
arkeozoolojik malzemesi araştırılmaktadır. Bu sezon sürdürülen çalışma sırasında Erken
Bronz Çağı malzemelerinin belgelemesi tamamlanmış ve Geç Kalkolitk Çağ malzemelerinin
bir kısmı da kayıt altına alınmıştır. Toplamda 7.821 parça olan kemik ve deniz kabuğundan
7.478 adedi belgelenmiş ve toplam ağırlığı 27.5kg.dır.
3.10. Arkeobotanik
Bu kapsamda 3800 den fazla bitki kalıntısı bulunan Bizans yerleşiminin buluntularının
incelenmesine ağırlık verilmiştir. Hem kömürleşmiş hem de nemli kalıntılar işlendi. İncir,
zeytin, üzüm, arpa ve buğday gibi bitkilerin yanısıra çok sayıda yabani bitkide tespit edilip
belgelenenler arasındadır. Bu çalışma genel bitki örtüsü hakkında bilgi verdiği gibi aynı zamanda Fphesos’un Geç Antik-Bizans Dönemi bitki örtüsünün rekonstrüksiyonunun yapılmasını da sağlayacaktır.
3.11. Antropoloji
Efes Müzesi Müdürlüğü tarafından 2018 yılında River Düğün Salonu yakınında bulunan
Atatürk Mahallesi Arvalya Mevkii‘nde kurtarma kazıları gerçekleştirilmiştir. Kazılarda bir
lahit açığa çıkarılmış ve kabaca Geç Antik Döneme tarihlendirilmiştir. Kurtarma kazısında
insan kalıntılarına ek olarak seramik, cam ve metal objeler bulunmuştur.
Lahitten karışmış olarak çıkarılan kalıntılardan minimum birey sayısının 10 olduğu hesaplanmıştır. Yetişkin olmayan bireylerin metrik veriler sayesinde yaşının belirlenebilmesi
temel bir demografik profilin oluşturulabilmesini sağlamıştır. Buna göre bireylerin dağılımı
2 cenin/yenidoğan, 3 adet 0-3 yaş aralığı, 1 adet 15-18 yaş aralığı ve 4 adet yetişkin şeklindedir. Cinsiyet tayini yetişkin ve genç bireylerin leğen kemiğinin morfolojik özelliklerine bağlı
olarak yapılmıştır ve şu şekildedir: 2 kadın, 2 erkek ve kadın olabileceği düşünülen 1 birey.
İskelet parçalarında gözlenen patolojik değişimler, yetişkin bireylerin yaşa bağlı tipik dejeneratif değişimlere uğradığını, ancak yetişkin olmayan bireylerin spesifik olmayan enfeksiyon
izleri ve kötü beslenmeden kaynaklanan olası metabolizma bozukluklarına sahip olduğunu
göstermektedir. Lahit olasılıkla en az iki dönem kullanılmıştır. Radyokarbon tarihlendirmesi
lahidin kullanımının farklı evrelerine ışık tutacaktır.
3.12. Mermer Analizleri
Kazının odaklanılan bir diğer noktası da gelenekselleşen malzeme analizidir. Domitian Tapınağı ve Devlet Agorası örneğinde, Efes mermerlerinin kökeninin araştırılması
kapsamında, mermer analizlerine devam edilmiş ve kullanılan yeni analitik metodlar şehrin
mermer ocaklarının ayrımını mümkün kılmıştır. Ephesos 1 olarak tanımlanan taş ocağı M.S.
1. ve 2. yy.daki inşaat programında yoğun olarak kullanılmıştır. Yukarı agora mermer yapısı
ile daha homojendir. İlk olarak İmparator Hadrian Döneminde Serapeion, liman hamamları
ve Hadrian Tapınağı gibi anıtların inşaa programında Prokennesos Adası’ndan getirilen be-
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yaz mermer kullanılmıştır. Diğer yandan da Ephesos mermerleri özellikle lahit yapımında
kullanılmak üzere, Roma’ya oldukça yoğun bir şekilde ihraç edilmekteydi.
Ephesos Antik Kenti’nde kullanılan mermerlerin kökeninin araştırılması çalışmasına 2019 yılı kazı sezonunda da devam edilmiş ve ayrıca Leoben Montan Üniversitesi’nde
incelenilmek ve analizi yapılmak üzere numuneler alınmıştır. ICP-MS tekniği kullanılarak
numuneler üzerinde izotop ve mermer yüzeyindeki izler araştırılmaktadır. Tiyatro mimarisine ait 65 adet ve su kemerlerine ait 28 adet örnek incelenmiştir. Bu ilk inceleme sonucu; su kemerlerinde ve Meryem Kilisesi’nin kirişlerinde kullanılan mermerlerin Ephesos
üretimi olduklarını, Meryem Kilisesi’nin vaftizhane bölümündeki ve Flavius Damianus’un
Mezarı’nın yapımında kullanılan mermerlerin ise Prokennesos Adası’ndan ithal edilmiş olduklarını gösterdi.
Biri Yukarı Agora’da diğeri de Arkadianne Caddesi’nde olmak üzere iki çeşmeden örnek
alınmış ancak henüz incelemesi yapılamamıştır. Örnek alınan bir diğer grupta, antik kentteki
Korinth düzenli sütun başlıklarıdır. Roma İmparatorluk Döneminde özellikle de İmparator
Severus zamanında Leptis Magna, Perge ve Aşkelon’da kullanılan sütun başlıkları Lesbos
Adası’ndandır. Ephesos’taki Korinth düzenli sütun başlıkların da da diğer kentlerdeki gibi
benzer şekilde Lesbos Adası mermerinin kullanılıp kullanılmadığını tespit edebilmek amaçlanmıştır.
3.13. Ephesos Duvar Resimlerinde Cinnabar Kökeninin Araştırılması
2019 yılında çalışma programına alınan bu yeni araştırma projesinin amacı, duvar resimlerinde kullanılan cinnabarın minerolojik, petrografik, kimyasal ve jeokimyasal analizler
yoluyla kökenini belirlemektir. Buradan antik dünya hammadde ticareti ve aynı zamanda teknolojik süreçler hakkında kapsamlı bilgiler elde edilmesi beklenebilir. Civa sülfit açısından
zengin cinnabar pigmentinin tanımlanabilmesi için taşınabilitr XRF cihazı kullanıldı. Söz
konusu analizlerin yapımında Yamaç Ev 2’nin in-situ durumundaki freskleri ile depolarda
bulunan parçalar arasından seçim yapılmıştır.
4. Prospeksiyon ve Jeofiziksel Yeraltı Araştırmaları
2019 Southampton Üniversitesinden bir ölçüm ekibi Ephesos’ta arazi çalışması yürütmüştür. Araştırmanın hedefi, Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) tarafından desteklenen Roman Mediterranean Ports (Roma Akdenizi Limanları) projesinin bir parçası olarak, Efes’in
iç limanının doğusundaki alanında jeofizik araştırması yapılmasıdır. Ek olarak Roma kenti
agorasında küçük bir alanda, Roma agorası ve daha erken tarihli olası yapılar ile ilişkili arkeolojik katmanların yapısını haritalama amacıyla alanda çalışma yapan Avusturya ekibinin
desteğiyle ölçümü yapılmıştır.
Araştırma kapsamında flaxgate gradyometresi kullanılarak manyetik alan ve yer radarı
(groundpenetrating radar - GPR) ölçümü yapılmıştır. Ana ölçüm alanı önemli bir noktada yer
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almaktadır: limanın doğu sınırında, kuzey liman kapısının olası kalıntıları yakınlarında, savunma duvarları ve kulenin uzantısı olan kalıntılara bitişik konumdadır, kuzeyinde büyük bir
yapı, doğusunda ise gymnasium kalıntıları bulunmaktadır. Agoradaki çalışma alanı, alanın
güneydoğu çeyreğinde yoğunlaşmıştır.
5. Restorasyon
Domitian Çeşmesi’nin analiz ve değerlendirme sonuçları, anıtın statik açıdan stabil olduğunu göstermiştir. Anıttaki ana problem, beton yüzeylerinde bağlayıcı olarak kullanılmış demir donatılarının korozyonlanması ve bu korozyonlanma nedeniyle beton yüzeyinde oluşan
patlamalardır. Beton yüzeyindeki metal donatıların daha fazla korozyonlanmasının önüne
geçilebilmesi için bir çözüm üretilmesi gerekiyordu. Bu nedenle daha önceki restorasyonu
sırasında kullanılmış tüm sentetik reçineler ve bağlantı elemanı konumundaki korozyonlu
metaller alınarak yerlerine fiberglas çubuklar yerleştirilmiştir. Beton elemanların yüzey temizliğinin yapılmasından sonra, beton yapıların korunmasında kullanılan statik içerikli özel
bir onarım harcı yüzeye bir tabaka halinde uygulandı. Bu harç tabakası aynı zamanda beton
yüzeyindeki metal donatılar için koruyucu ve stabilize edici bir örtü oluşturur.
Duvarları da sağlamlaştırılan çeşmenin çalışmaları, kazı sezonuna planlanandan geç başlanmış olması nedeniyle bitirilememiştir. Bu nedenle de, mermer korkuluk plakalarının yüzey temizliği 2019 yılında yapılabilecektir (Resim: 12).
Domitian Çeşmesi’ndeki bu çalışma 1960/1970’li yıllarda Ephesos’da yapılan mimari
kolajların acilen bakım, onarım ve sağlamlaştırmaya ihtiyaçları olduklarını gösterdi. Statik
açıdan tehlike teşkil etmeseler de, beton ve demir gibi bağlayıcı malzemelerinde korozyonlanma, aşınma ve dağılma sorunları mevcuttur. Önümüzdeki kazı sezonlarında da bu hasar
durum tespiti ve korunmuşluk durumu analizlerine ve restorasyon çalışmalarına devam edilecektir.
Ayrıca Yamaç Ev 2’nin mozaik tabanlarının bakım ve sağlamlaştırması; mermer salonun
duvar kaplama plakalarının birleştirilmesine devam edilmiştir. Geçtiğimiz yılllarda olduğu gibi, 2019 yılında da Yamaç Ev 2’nin duvar resimlerinin konservasyonu Efes Vakfı’nın
sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü işbirliği ile duvar resimlerinin konservasyonu yapılmıştır
(Resim: 13).
Meryem Kilisesi vaftizhanesinin sağlamlaştırma ve bakımını içeren yeni bir restorasyon
projesine başlanmıştır (Resim: 14). Projeyle vaftizhanenin genel yüzey temizliğinin yapılması, iç cephe mermer mimari bloklarının kararmış yüzeylerinin temizlenmesi, duvarlarının
sağlamlaştırılması ve vaftizhane zemininin ziyaretçiler için uygun bir şekilde düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Yedi Uyuyanlar Anıtı’na bir rapor hazırlamak üzere pek çok kez gidilmiş ve mevcut hasar
ve korunmuşluk durumu ile uygulama için olası değişkenlerin (restorasyon ve konservasyon
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önlemlerinin belirlenmesi ve tanımı, uygulama süreci gibi) ilk değerlendirmesi yapılmıştır.
Lazer tarama ile alınmış mevcut plan ve kesit çizimleri yapının özgün planının anlaşılmasında kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca bilgi toplama ve araştırma çalışmasına başlandı (rapor,
makale, yayın, çalışma fotoğrafları vb.).
6. Yaz okulu
2018 ve 2019 yıllarında Mustafa Kemal Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencileri başkanlığımız tarafından organize edilen yaz okuluna
katılmışlardır (Resim: 15). Bir haftalık çalışamalar kapsamında, Efes kazı evinde bilgilendirici seminerler verilmiş, antik kente inceleme gezisi düzenlenmiş ve Efes Müzesi ziyaret
edilmiştir. Bununla birlikte Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı kazı, kale ve kentteki diğer
Türk Dönemi yapıları yerinde ziyaret edilmiş ve bilgilendirme çalışması yapılmıştır.
Süleyman Demirel Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerine Ephesos’un Roma ve Geç Roma seramikleri üzerine bir eğitim verilmiştir. Bu eğitim
kapsamında; öğrencilere seramiklerin kullanımlarına göre ayrılması, istatistiklerinin yapımı
ve Ephesos Antik Kenti’nde bulunan terra sigilata grubu gibi özel seramiklere ağırlık veilerek çizimi ve bu seramik gurubunun özellikleri öğretilmiştir. Eğitim sonunda öğrenciler seramikleri tipolojik olarak ayırabilecek, istatiğini ve çizimini yapabilecek bir seviyeye
gelmişlerdir.
Neolitik Dönem yerleşimleri Çatalhöyük ve Ekşi Höyük kazı ekipleri ile birlikte Aşağı
Kaystros Vadisi’nin tarih öncesinden tarihsel sürece dönüşümü konulu bir organizasyon 12.15.07.2019 tarih aralığında kazı evinde düzenlendi. Düzenlenen bu organizasyonda Ephesos
ve çevresinin en eski yerleşim faaliyetlerine ve dolayısıyla Çukuriçi Höyüğün tarih öncesi
yerleşim evrelerine odaklanılmıştır. Bu yılki etkinliğin amacı katılımcı öğrencilere güncel
tartışmalar ve Neolitikleşme süreci hakkında bilgiler vermektir. Aynı zamanda etkinlik malzemenin uzmanlar tarafından doğrudan incelenmesi ve elde edilen sonuçların değerledirilerek tartışılmasını kapsamıştır. En erken elektron sikkeler ve sikke basımının ortaya çıkışı
üerine tartışma da yürütülmüştür.
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Resim 1: Ephesos: hava fotoğrafı (© ÖAW/ÖAI).

Resim 2: Meryem Kilisesi’nin güneyinde kalan Bizans yerleşimi (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 3: Kuretler Caddesi’nin yukarı kısmı ve Domitian Meydanı (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 4: Ticaret Agorası’nın Arkaik Nekropolü (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 5: Clivus Sacer (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 6: Clivus Sacer: güneş saati (© ÖAW/ÖAI).

Resim 7: Arkadiane: exedra yapısı (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 8: Artemis Kutsal Alanı: “Temenos ve Territorium” Projesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 9: Meryem Kilisesi’nin güneyinde kalan Bizans yerleşimi: Buluntu grubu (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 10: İsa Bey Camii (IBC 2002 S1): seramik buluntular (© ÖAW/ÖAI).

Resim 11: Artemis Kutsal Alanı: Arkaik Döneme tarihlenen elektron sikke (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 12: Restorasyon: Domitian Çeşmesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 13: Yamaç Ev 2’nin duvar resimlerinin konservasyonu (© ÖAW/ÖAI).
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Resim 14: Restorasyon: Meryem Kilisesi vaftizhanesi (© ÖAW/ÖAI).

Resim 15: Avusturya kazı evi: Yaz okulu (© ÖAW/ÖAI).
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KAMAN-KALEHÖYÜK 2018-2019 KAZI ÇALIŞMALARI
Sachihiro OMURA*
Kaman-Kalehöyük’te yapılan bu seneki kazı çalışmaları 16 Temmuz-01 Eylül 2018, 8
Temmuz-6 Eylül 2019 tarihleri arasında Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü tarafından gerçekleştirildi. Bakanlık temsilcisi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara Anadolu Medeniyetler Müzesi Müdürlüğü’nden Arkeolog Nimet Bal (2018), Antakya Arkeoloji Müzesinden Arkeolog Hasan Sedef (2019) görevlendirildi.
Kaman-Kalehöyük’te 1986 yılından bu yana kadar sürdürülen kazı çalışmalarında, höyük üzerinde Osmanlı döneminden Eski Tunç Çağına kadar inilmiştir. Bu çalışmalarda tespit
edilen tabakalar;
I. Kat – Osmanlı ve Bizans Dönemi,
II. Kat – Helenistik ve Demir Çağı,
III. Kat – Geç ve Orta Tunç Çağı,
IV. Kat – Erken Tunç Çağı,
olmak üzere başlıca dört ana kata ayrılmaktadır.
Kuzey Açma’da ise, IV. V. ve VI. açmalarda tespit edilen Erken Tunç çağlarına ait yoğun
şekilde yanmış kırmızı kerpiçli mimari yapılar arasındaki ilişkileri anlamak amacıyla, IV. ve
V. açmalarda yangından daha yeni olan tabakaları araştırarak, yangın tabakasınına ulaşmaktı.
Güney Açma’da ise, XLVIII. ve XLIX açmalarda daha önceki yıllarda tespit edilen ve
açmada en yeni olan Demir Çağı IIc Dönemine ait R89 ve R183 No.lu, buğday deposu olarak
kullanıldığını düşündüğümüz mimarileri kaldırmaktı. Güney Açma’nın kuzeyinde XXXIV.,
LVII., LVI., LII. ve LI. açmaların da tespit edilen Geç ve Orta Tunç çağlarına ait tabaka ve
mimari yapıların devamını güneye doğru takip ederek, bu döneme ait yapı katları arasındaki
ilişikileri anlamaktı.
Kaman-Kalehöyük’te bu sene kazı çalışmaları yapılan açmalar haritada gösterilmiştir
(Resim: 1).
I. KUZEY AÇMADAKİ ÇALIŞMALAR
Bu iki yılda yalnız Eski Tunç Çağına (Kaman-Kalehöyük IV) ait yapılar ve tabakalar
üzerinde araştırmalar yapılmıştır.
Bu döneme ait araştırmalar IV. ve V. Açma ile bu iki açma arasındaki IV-V ara duvarda
yapıldı.
*

Dr. Sachihiro OMURA, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi-Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü, Çağırkan
40350, Kaman, Kırşehir/TÜRKİYE. sachiomura@nifty.com
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Geçen yıl Kuzey V. Açma’da yoğun olarak çalışıldı ve IV Açma’daki mimari yapılardan
eski tabakalar tespit edildi. Bu ilişki V. Açma’nın güney kesitinde açıkça görülmektedir. Bu
nedenle V. Açma’da tespit edilen tabakaların devamını IV. Açma’da tespit etmek amacıyla
IV-V. ara duvarı kaldırma çalışmalarına başladık. Çalışmalarda yangın geçirmiş R456 odasının devamını tespit ederek tabanına ulaşıldı. Oda ve odanın batı dış kısmında odadan daha
eski olan tabakaları kaldırarak IV. Açma’daki tabakaların devamına ulaşarak ara duvar çalışmaları tamamlandı (Resim: 2). Bundan sonra araduvar IV. Açma ile birlikte, V. Açma’daki
daha eski olan tabakalara kadar kazılacaktır.
IV. Açma
2016 sezonunda, bu döneme ait yangın geçirmiş odalar R465 ve R466 tespit edilmiş ve
R465 No.lu oda içerisinde çalışmalar yapılıp, odaya ait herhangi bir duvar tespit edilememiştir. Ancak odaya ait taban ve oda tabanıyla birlikte kullanılan H378 ve H365 ocakları
ve taban üzerinde yoğun şekilde yanmış ağaç karbonları ile bu döneme ait in-situ şekilde
taban üzerine kırık halinde yayılmış seramik parçaları tespit edilmiştir. Bu yanmış seramik
parçaları arasında yanmış buğdayların olduğu anlaşılarak çalışmalar tamamlanmıştı. Ayrıca
açmanın genelinde, özellikle kuzeyinde tespit edilen bu yapıları bozan çok sayıda çukur da
tespit edilmiştir. R466 odanın ise yanmış sıvalı kerpiç duvarları tespit edildi, fakat burada
çalışmalar tamamlanamamıştı (Resim: 3).
Bu sezonda R465 oda içerisinde tespit edilenle çağdaş olduğunu düşündüğümüz yangın
tabakası, açmanın kuzeyinde tespit edildi. Bu yangın tabakası üzerinde yapılan çalışmalarda
H386 ocağı ve ocağın batısında ocakla birlikte kullanılan seramik kaplar, yanmış buğday ve
çeşitli tohumlar ve bunları üzerinde ezmek için kullanılan yanmış yuvarlak ağaç ve ezme taşları tespit edildi. Bulunan bu tabaka ve buluntuların 2015 sezonunda tespit edilen ocak H365
ve onun önünde bulunan No. 20 seramiği ile çağdaş olduğu anlaşıldı (Resim: 4).
Açmada R466 odasının tabanını tespit etmek amacıyla kazı çalışmalarına devam edildi.
Odaya ait üzerinde yoğun şekilde yanmış ağaç kalıntıları ve seramiklerin olduğu taban ve
oda ortasında tabanla birlikte kullanılan yuvarlak H388 ocağı tespit edildi. Odanın kuzeye
doğru çukurlar tarafından yoğun şekilde bozulduğu ve devam etmediği anlaşıldı. Odanın
güneyinde ise bu oda ile çağdaş olduğu anlaşılan R474 odası tespit edildi, fakat çukurlar
tarafından yoğun şekilde bozulmuş ve bozulmayan kısımlarda oda içerisi kazılarak tabanına
ulaşıldı. Odanın batı duvarında zayıfta olsa sıva tespit edildi, ancak kuzey duvarı büyük ölçüde bozulduğu için üzerinde sıva bulunamadı, sadece yanmış kırmızı kerpiçli duvar tespit
edildi (Resim: 4).
Açmada R465, R466 ve güneydeki yangın tabakası arasındaki ilişkiyi anlamak için araştırmalar yapıldı. Daha önce R465 odası ile güneyindeki yangın tabakası arasında bir beyaz
sıva tespit edilmişti. Bu beyaz sıva büyük ihtimalle R465 odasının güney duvarına ait olmalıdır. Bu nedenle, R465 odasının güneydeki yangın tabakasını bozarak yapılmış bir oda olduğu
daha mantıklı gelmektedir. Bütün bu araştırmalar sonucunda bu üç tabaka arasındaki ilişkiyi
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şöyle özetleyebiliriz. I. tabakası çağdaş olan R466 ve R474 odaları ve II. tabakası R465 odası
ve bu oda III. tabakası olan yangın tabakasını bozarak yapıldığı büyük ihtimal dahilindedir.
II. tabakası R465 odasının da III. tabakası yangın tabakasını bozduğu anlaşılmıştır. R465 oda
tabanı kaldırıldığında altından küçük direk çukurları tespit edildi. Bu direk çukurlarının da
III. tabakasına ait yangın tabakasıyla birlikte kullanıldığı düşünülmektedir (Resim 4).
Açmada bu döneme ait tabakalardan bir taş mühür, bronz iğneler, ağırşaklar, topraktan
yapılmış bir fırça sapı, taş alet ve boyalı seramik parçaları bulunmuştur.
Sonuç olarak IV. Açma’da yapılan çalışmalarda yangın geçirmiş üç yapı katı olduğu anlaşıldı. R466 No.lu yanmış kırmızı kerpiçli yapının en yeni olduğu, daha sonra R465 odası ve
en eski de R465 odasının güneyindeki yoğun direk çukurlarının olduğu yangın tabakasıdır.
Bundan sonraki çalışmalarda tespit edilen bu tabakaları kaldırarak V. Açma’da tespit edilen
sıvalı odalara ait tabakalara ulaşılmaya çalışılacaktır.
V. Açma
Bundan önceki sezonda açmanın güneyinde tespit edilen kırmızı kerpiçli yangın tabakasını bozan, yarı bodrum oda R469 tespit edilmişti. Bina üzerinde yapılan araştırmalarda
duvarları kerpiç toprağı ile fakat kalıpa dökmeden duvarların hepsi bir yığma olarak yapılmış
ve iç kısımları krem renkli sıva ile sıvandığı anlaşılmıştır. Oda tabanı da duvarlardaki sıva
rengi ile aynıdır (Resim: 5).
Bu yıl ilk olarak R469 odaya ait tabanı, daha sonrada odanın W56, W57 ve W58 duvarlarını kaldırdık. Odanın tabanı ve duvarları kaldırılınca, duvarların altına çift, bazen de üç
sıra halinde yuvarlak ağaçların konulduğu, tabanın altına da kuzey, güney istikametinde iki
sıra halinde ağaç sırasının olduğu anlaşıldı. Bu ağaçların oda yapılırken temel olarak döşenmiş olduğu açıktır. Ağaçların burada kullanılmasının nedeni öncelikle duvarın alt temelini
sağlamlaştırmak için taşın yerine olmasıdır. Yada kerpiç duvarın bozulmaması için duvar
altından gelebilecek nemin ağaçlar tarafından kesilmesi amacıyla kullanıldığını da düşünmekteyiz (Resim: 6).
VI. Açma’daki kırmızı yangın tabakasına ulaşmak için bu açmada en yeni olan, kaldırılan
R469 odasının kuzey kısmında araştırmaya devam edildi. Kazıda kaldırılan R469 odasından
eski, ancak yapı olarak çok benzeyen R471 ve R472 odaları tespit edildi. Odaların W60
duvarını ortak kullanılarak, W61 kerpiç duvarı ile ikiye bölünerek R471 ve R472 odasının
oluşturulmuştur. İki odanın da kuzey duvarının bozulduğu ve R469 odasında olduğu gibi
duvarın altına temel olarak ağaçların döşenmiş olduğu anlaşıldı. R471 oda içerisinde yapılan
çalışmalarda oda tabanı ve taban ile birlikte kullanılan H385 ve H387 ocakları tespit edildi.
Bu ocakların işlevi birbirinden farklıdır. H385 ocağı fırın şeklinde olup, içerisinde pişmiş
sert bir taban ve güneyinde yakıt için açılan bir delik olduğu görüldü. H387 ocağı ise W60
ve W61 duvarlarının oluşturduğu köşede bir ocak, ocağa ait taban ve taban üzerinde ocakta
kullanılan bir seramik kap tespit edildi.
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R472 oda içerisinde yapılan çalışmalarda yine odaya ait beyaz sert bir taban ve odanın ortasında taban ile birlikte kullanılan, daire şeklinde çamurdan yapılmış Ins.18-1 No.lu bölme
tesit edildi. Bölmenin içerisinde hafif yanmış şekilde sert bir taban ve taban üzerinde bir kaç
seramik parçası tespit edildi. Odanın ortasında tespit edilen bu bölmenin ne amaçlı kullanıldığı konusunda kesin sonuca ulaşılamadı.
R471 ile R472 odalarını ortadan ikiye bölen W61 duvarında bir giriş tespit edildi. R472
odasındaki tarafında duvar kenarında yuvarlak çukur olan söve taşı tespit edildi ve kapının
eşiğine ağaçların döşenmiş olduğu anlaşıldı. R472 oda ortasında yer alan Ins.18-1 yuvarlak
bölmenin etrafında P3626, P3627 ve P3628 çukurları tespit edildi. Bu çukurların bölme ile
kullanılan direk çukurları olduğunu düşünmekteyiz (Resim: 7).
Açmada tespit edilen bu kerpiç yapıları bozan çukurlarda tespit edildi. Bu çukurlardan
Alişar III olarak nitelendirilen boyalı seramiklerin yoğun olarak çıktığı, ancak kerpiç yapılarda bu boyalı seramiklere rastlanmadı. Bu nedenle bu boyalı seramiklerin kerpiç binalardan daha yeni olan dönemde yoğun olarak kullanıldığı tahmin edilmektedir. Bu çukurlardan
P3602 çukurunun R469, R471 and R472 odalarından yeni olduğu anlaşıldı ve bu çukurdan
farklı formlarda yoğun olarak seramik ve buluntular bulundu.
R471 odada yer alan H385 fırını, en altına kaba kumlu toprakla bir tabaka oluşturulmuş
ve bu tabaka üzerine küçük taşlarla döşeme yapılarak bu döşemenin üzerine taban oluşturulmuştur.
R471 ve R472 odalarının güneyinde tespit edilen ve bu odalardan eski olan R473 odası ile
çağdaş olabilecek tabakaları tespit etmek amacıyla R471 ve R472 odalarının tabanını ve odalara ait W60 ve W61 duvarları kaldırıldı. Bu odalardan yeni olan R469 odasında olduğu gibi,
kerpiç duvarların altına çift sıra ve üst üste ağaçların temelde kullanıldığı tespit edildi. Ayrıca
oda tabanının altında da ağaçların kullanıldığı anlaşıldı. Diğer temellerden farklı olarak W60
duvarının altında direk çukurları ve bu çukurlardan döşenen ağaçların üzerine çapraz olarak
ağaç döşendiği anlaşıldı (Resim: 8). Çalışmalarda kaldırılan taban altından W62 duvarının
temelinin ve H385 ocağının bozduğu eski bir taban ve bu taban ile birlikte kullanılan H390
ocağı tespit edildi. Bu ocak ile tabanın R473 odasıyla birlikte kullanıldığını ve bu nedenle
çağdaş olduğu anlaşıldı. (Resim: 8).
Açmada tespit edilen R473 odası ağaç temeller üzerine yapılmış kerpiç yapılarının 3.
yapı katıdır. Bu oda içerisinde yapılan çalışmalarda odaya ait taban tespit edildi. Ancak odada kayda değer bir buluntuya rastlanmadı. Odanın kuzey duvarı W65’de ise iki ayrı renkte
kerpiç kullanılmıştır. Bu kerpiçler kalıba basılarak yapılmamış, duvarın olduğu yerde kalıp
içerisine kerpiç çamuru sıkıştırılarak yekpare olarak yapıldığını düşünmekteyiz. Bu açmadaki çalışmalar R473 odasını ve kuzeyinde bu odayla çağdaş taban ve taban ile çağdaş olan
H390 ocağı tespit edilerek çalışmalar sonlandırıldı (Resim 8).
V. ve VI. açmalarda tespit edilen yangın tabakaya ulaşmak amacıyla yapılan çalışmalarda
V. Açma’da ağaç temeli ile değişik kerpiç yapı tekniği tespit edildi. Açmada daha önce tespit
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edilen yangın geçirmiş R465 odasının altında olduğu açık olan bu ağaç temelli kerpiç yapıların 1. Safha R469, 2. Safha R471 ve R472, 3. Safha R473 olmak üzere 3 safhadan oluştuğu
anlaşıldı. Bu üç safhada da binaların duvarlarında hiç taş kullanılmadan temele ağaç döşenmiş ve duvarlar kalıp içerisine kerpiç toprağı doldurarak yapılmıştır.
Bu tabakalar üzerinde yapılan çalışmalarda Eski Tunç Çağına ait bronz aletler, kemik
aletler, motifli ağırşaklar ve taş aletler elde edilmiştir.
Ayrıca bu döneme ait olan bezemeli kaplar ve kırmızı astar üzerine yapılmış beyaz boya
motifli seramikler elde edilmiştir.
Sonuç olarak, Kaman-Kalehöyük’te Kuzey IV. Açma’daki Eski Tunç Çağı geç safhasına
ait ilk yangın geçirmiş mimari R321 odasından bu sene araştırılan V. Açma’daki R473 odasına kadar toplam 8 yapı katı tespit edildi ve bu mimariler arasında farklı yapı tekniklerin
kullanıldığı anlaşıldı. Bu farklılıkları yukardan aşağıya doğru anlatacak olursak,
1. IV. Açma’da tespit edilen yangın geçirmiş odalar R321 odası ile bir alt safhada tespit
edilen R448 odasında oda yarı bodrum şeklinde olup temel taban seviyesine kadar taşla yapılmış ve üzeri kerpiç ile devam ettirilmiş olup, duvarlar sıva yapılarak kullanılmıştır.
2. Bu yapıların altında R450 odası ve bir alt safhasındaki oda R456’da yine yangın geçirmiş, fakat yapı tekniğinin farklı olduğu anlaşılmıştır. Bu mimarilerde temele bir taş döşenmiş
ve bu taşların üzerine ağaç döşenerek, onun üzerine kerpiç duvarın yapıldığı ve duvarların
sıvalı olduğu anlaşıldı. 		
3. Onun altında R466 ve R474 yangın geçirmiş odalar bulundu ve bu odalarda da temel
olarak taş kullanılmadığı, sadece ağaçlar döşenmiş ve üzerine kerpiç duvarın yapıldığı görüldü. Aşağı tabakalara doğru farklı safhalara ait ve yangın geçirmemiş odalar R469, R471 ve
R472, R473’de taşın hiç kullanılmadığı ve duvarların temellerine ve taban altlarına ağaçların
kullanıldığı anlaşıldı.
4. Tespit edilen bu mimarilerin altında büyük bir yangın tabakasının olduğu bilinmektedir
ve onların içinde taş temelleri görünmektedir, fakat henüz burada çalışma yapılmadı.
Şimdiye kadar tespit edilen en eski yangın tabakası üzerine kurulmuş olan mimarilerin
buraya gelen yeni insan grubunun kendi tekniğini kullanarak inşa etmiş olabileceklerini
gösterir. Kerpiç yapıların temellerine ağaç kullanılmıştır ve bu teknik yukarıya doğru 5 yapı
katında da tespit edildi ve daha sonra taş ile ağaç birlikte kullandıktan sonra sadece taş kullanarak devam edilmiştir.
Ağaç temellerin kullanıldığı R473, R471 ve R472, R479 odalarında yangın yoktur, ancak
üstteki iki safhada ve diğer bütün geç safhalarda yangın görülmektedir. Buradan anlaşılıyor
ki ilk üç safhada normal yaşamın devam ettiği, daha sonra yangınların başlamasıyla istilaların başladığını düşünmekteyiz.
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Önümüzdeki sezonda, yangın tabakası üzerindeki R473 odasını kaldırarak VI. ve V. Açma’nın güneyindeki yangını birleştirmeyi planlamaktayız. Bu iki yangının birbirine çok yaklaştığından dolayı çağdaş olma ihtimali büyüktür. Tespit edilecek olan bu yangın tabakasını
araştırarak, Eski Tunç Çağı’na ait tabakalar arasındaki değişim tam olarak ortaya konulacaktır.
II. GÜNEY AÇMADAKİ KAZI ÇALIŞMALARI
Güney Açma’da yürütülen kazı çalışmalarının bu seneki amacı,
1- Güney XLVIII. ve XLIX. açmalarda önceki yıllarda tespit edilen IIc dönemine ait ve
depo olarak kullanıldığı düşünülen R89 ve R183 odalarını kaldırmak,
2- Güney XXXIV. ve LVII. açmalarda tespit edilen Geç Tunç Çağına ait tabakaları özellikle geçen yıl tespit edilen büyük mimariyi araştırmaktır.
Bu amaç doğrultusunda yoğun olarak XXVII, XXIX, XLVIII ve XLIX açmalarında, LII,
XXXIV, L, LIII, XL ve XLIV. açmalarda araştırma çalışmaları yapıldı.
II-1. Orta Demirçağ IIc Dönemi
Bu döneme ait çalışmalar güney açmaların kuzeyinde tamamen tespit edilmiş ve gerekli
çalışmalardan sonra kaldırılarak, Erken Demir Çağına ait olan IId tabakaları tespit edilerek
Hitit İmparatorluk tabakalarına kadar inilmektedir. Bu nedenle bu alanda IIc dönemine ait
olan R89 ve R183 bodrum odaları bu alanda en yenidir. Bundan dolayı bu sezon ilk olarak bu
odaları kaldırma çalışmaları yapıldı.
R183 odasına ait olan tabanı ilk olarak kaldırdıktan sonra duvarları da kaldırıldı. Yapılan
kaldırma çalışmalarında odanın batı duvarı olan W3’ü kaldırıldığımızda arkasında daha erken safhada kullanılan W7 duvarı tespit edildi ve R183 odasının 2 safhalı olduğu anlaşıldı.
Oda erken safhada W27 ve W7 ile bir dönem kullanıldıktan sonra W7 duvarındaki bozulmadan dolayı ön tarafına W3 duvarı örülerek oda kullanılmaya devam edilmiştir (Resim: 9).
Bu durum anlaşıldıktan sonra W3 duvarı kaldırılarak erken safhada kullanılan taban tespit edilmiştir. R183 odasının W4, W17, W27 ve W7 duvarları, sonra oda tabanı tamamen
kaldırılarak odanın kaldırma çalışması tamamlandı. Odaya ait taban kaldırılınca altından II.
binyıla ait olan etrafı taş ile çevrili olan P1517 çukuru tespit edilmiştir.
R89 odasını da aynı şekilde ilk olarak taban kaldırıldı ve taban altından II. bine ait kenarları taşla örülü şekilde bir çukur tespit edildi. Daha sonra odanın W8, W9, W13 ve W14
duvarları kaldırıldı. Odanın W13 duvarının devamı LIII. Açma’da W8 olarak devam etmiş
olup duvarın odadan dışarıya doğru fazladan devam ettiği anlaşıldı. Duvarların kaldırılma
çalışmalarında W13 duvarının yarıdan sonra kuzeye doğru bozulduğu, bu nedenle duvarın
yüzünün olmadığı anlaşıldı. Aynı şekilde W9 duvarının da batı kısmının bozulduğu ve yüzünün olmadığı görüldü (Resim: 10).
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R89 odasında da kaldırma çalışmaları tamamlanarak IIc dönemine ait olan R183 odası ile
birlikte bu dönem üzerindeki çalışmalar tamamlanmıştır (Resim: 10) .
Bu döneme ait iki odayı kaldırma çalışmaları sırasında buluntu olarak bronz iğneler, kurşun halkalar, kemik aletler ve değişik formlarda ağırşaklar elde edilmiştir.
Geç Tunç Çağı (Hitit İmparatorluk)
Geç Tunç Çağına ait çalışmalara bu yıl yoğun olarak XXVII ve XXIX. açmalarda devam
edildi. Önceki sezonda LVI, LII, LVII ve XXXIV. açmalarda yapılan çalışmalar sonucunda
bu döneme ait mimari kalıntılar ve bu yapıları bozan çok sayıda çukur tespit edilmişti.
Tespit edilen bu yapıların ve tabakaların devamını XXVII. ve XXIX. açmalarda araştırmak amacıyla bu iki açmada yoğun olarak çalışmaları yapıldı. Yapılan kazı çalışmalarda
XXIX. Açma’dan XXVII. Açma’ya doğru devam eden Hitit İmparatorluk Dönemine ait olduğunu düşündüğümüz büyük bir mimari olan R234 tespit edildi. Oda içerisinde yapılan
çalışmalarda odanın batısında bir taş döşemenin olduğu ve döşeme ile kullanılan beyaz taban
bulundu. Odanın ortasında ise H215 ocağı tespit edildi. R234 odasının doğu kısmı ise IIc
dönemine ait olan R183 bodrum odası tarafından bozulduğu açıkça belli idi, ancak oda kaldırıldıktan sonra yapılan kazı çalışmalarında R234’ün R183 odasının batısında bulunan R236
ve R237 odaları tarafından da bozulduğu anlaşıldı. Bu dönemde birbirinden farklı 3 yapı
katı tespit edildi. R234 odasının W33 ve W19 duvarı üzerindeki W16, W27, W45 ve W46
duvarları en yeni olanıdır. Daha sonra R234 odasını bozan R236 ve R237 odaları olup, en
eski safhası ise R216, R217, R218, R220 ve R234 odalarından oluşan büyük mimari yapıdır
(Resim: 11).
Tespit edilen bu büyük odanın güneyindeki XXVII. Açma’da yapılan çalışmalarda R234
odasının tabanı ve W32 duvarı altına giren ve bu nedenle daha eski olduğu açıkça belli olan
bir oda tabanı ve bu tabanla birlikte kullanılan H216 ocağı tespit edilmiştir. Bu odanın devamını tespit etmek için R234 odasını kaldırmak gerekmektedir.
LIII. Açma’da IIc dönemi odası olan R89 kaldırıldıktan sonra odanın kuzey duvarının
altından çıkan ve güney batıya doğru uzanan, W12 ve W16 duvarlarından oluşan koridor
şeklindeki yapının da bu dönem mimari yapılarıyla çağdaş olma ihtimali vardır. Bu yapı
kuzeydeki W11 duvarı ve altındaki Asur Ticaret Koloniler Çağına ait olan kırmızı yangın
tabakasını bozmaktadır. W12 ve W16 mimarisi W11 duvarı ve yangın tabakadan yeni olup
R89’dan eskidir. Bu ilişkide göz önünde bulundurularak mimarinin yönü ve seviyesi açısından R234 ile çağdaş olabileceği düşünülmektedir (Resim: 12).
Orta Tunç Çağı
IIc Dönemine ait R183 odası kaldırıldıktan sonra oda tabanının altından Hitit İmparatorluk Dönemi mimarilerinden daha eski olduğu anlaşılan P1517 No.lu taş ile örülü büyük
çukur ve bu çukurdan daha eski olan R235 odası tespit edildi (Resim: 24).
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P1517 No.lu kenarı taş ile örülü çukurun XLVIII. Açma’daki kısmını doğu-batı yönünde ikiye bölerek çukur içerisindeki tabakalaşmayı anlamak amacıyla kesit bırakıp, çukurun
güneyi kazılmaya başlandı. Çukurun kenarındaki taş sırasını takip ederek kazı çalışmasına
devam edildi, ancak bu sene çukurun tabanına ulaşılamadı. Çukurdaki taş duvarının üsten
aşağıya doğru daralarak devam ettiği anlaşıldı. Çukur sarı sert toprağı bozarak yapılmış ve
çukur içerisi yumuşak koyu kahverengi toprakla doldurulmuştur. Yani P1517 No.lu bu çukurun R235 No.lu odaya ait olan sarı toprak tabakasını bozduğu açıktır. Çukur içerisinde yapılan kazı çalışmalarında kayda değer buluntu olarak bir minyatür kap ile üzerine aynı mühür
ile üç kez basılmış mühür baskısı tespit edilmiştir (Resim: 13).
Kaldırılan IIc Dönemine ait R183 odasının tabanı altından tespit edilen P1517 çukurundan daha eski olan R235 odasına ait W6 ve W7 No.su verilen duvarlar ve oda içerisinde
H217 ocak tabanı tespit edilmiştir. Yalnız odaya ait W6 ve W7 duvarlarının sarı toprak tabakayı keserek yapılmış olması bu duvarların odaya ait temel taşları olduğunu bize göstermektedir. Oda içerisinde yapılan çalışmalarda sivri dipli ve kırmızı astarlı bir kâsenin tespit edilmesinden dolayı odanın Asur Ticaret Koloniler Çağına ait bir yapı olduğu düşünülmektedir.

Sonuç olarak, P1517 çukuru ve R235 odası IIc bodrum oda R183’ün kaldırılması sırasında taban altında tespit edilmiş ve bu yapıların durumunu daha iyi anlamak amacıyla araştırmalar yapılmıştır. Güney açmalarda bu döneme ait tabakalar halen tespit edilmemiş olup,
Geç Hitit Dönemi mimarileri üzerindeki çalışmalar tamamlanarak tespit edilen P1517 ve
R235 odasının devamı ve çağdaş olan mimari yapılara ulaşılacaktır. Tespit edilen bu yapılar
bize burada bulunan tabakaların varlığını göstermesi açısından çok önemlidir.

Güney açmalarda bu döneme ait tabaka ve yapılar üzerinde yapılan kazı çalışmalarında
bu döneme özgü mühür baskıları, ok ve mızrak uçları, bronz iğneler, küçük bir altın obje
parçası ve çeşitli formlarda ağırşaklar bulunmuştur.

Sonuç olarak Güney Açma’da yapılan çalışmalarda Geç Tunç Çağına ait 4 yapı kat tespit
edildi. Yeniden eskiye doğru 1- Yeşil, 2- Sarı, 3- Kırmızı, 4- Mavi rengi olarak gösterilmiştir
(Resim: 14). Önümüzdeki sezonda da tespit edilen bu tabaka ve yapılar üzerindeki çalışmalara devam edilecektir.
III. KORUMA

Kuzeydeki açmalarda kazı yapılmış açmalarda çatılar açılmış olup, çalışmalardan sonra
açılan yerler tekrar kapatılmıştır. Güney Açma’da ise, geçen sezonda olduğu gibi kesitler
ve açma içerisindeki bozulacak alanlar tespit edilerek jeotekstil ile kapatılıp koruma altına
alınmıştır.
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Resim: 1
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8
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Resim: 10

Resim: 11
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Resim: 12

Resim: 13
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imkân vermeyecek derecede kuru olduğundan elektriksel özdirenç yüzey araştırması alanı
planlandığı biçimde genişletilemedi. Sonuç olarak, 2019 sezonu arazi çalışmaları Kent Yapı
Adası 8’de hedeflenen kazılara odaklandı ve önceki sezonların kazı alanlarının bakımı gerçekleştirildi (Resim: 1). Ayrıca, kale alanında birkaç gün boyunca Koç Üniversitesi ile iş
birliği içinde manyetometrik yüzey araştırmaları yürütüldü. 2019 kazılarının yanı sıra arkeolojik buluntuların konservasyonu ve karbonize olmuş botanik veriler ve mikro-eserlerin ele
geçirilmesini sağlayan toprak örneklerinin yüzdürme yöntemiyle elenmesi çalışmaları sürdürüldü. Ek olarak, kazı evi yerleşkesinde tamirat ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi ve yeni
kamusal girişim projeleri hayata geçirildi. Bürokratik engellerin kalkmasıyla beraber kazı
izninin en kısa zamanda yürürlüğe girmesini sağlayan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığına
minnettarız. Ayrıca, Bakanlık Temsilcisi olarak projemize katılan ve gecikmeler sonucunda
araştırma programımızda yapmak zorunda kaldığımız değişiklikler konusunda desteğini esirgemeyen Ertan Yılmaz’a teşekkürlerimizi sunarız.
KAZI ÇALIŞMALARI (TR45)
Bu sezonun tüm kazı çalışmaları yalnızca tek bir açmada, Kent Yapı Adası 8’in kuzeydoğu köşesinde konumlanan 45 no.lu açmada (TR45) yürütülmüştür. 2014 yılından beridir kazı
çalışmalarının odağını oluşturan Kent Yapı Adası 8, yaklaşık 6.000 metrekareyi kaplayan,
büyük ölçekli bir yapılaşma birimidir (Resim: 2). Kent yerleşim planı kapsamında Kent Yapı
Adası 8’den elde edilen jeofizik veriler diğer kent yapı adalarının verileriyle karşılaştırıldığında, bu yapı adasında sıradışı ve farklı tip yapıların çok çeşitli örneklerinin bir arada yer
aldığı görülür. Kent Yapı Adası 8’de bugüne dek yürütülen yatay kazıların kapladığı alan
1.800 metrekareden biraz geniştir. Bu kazılar sonucunca ortaya çıkarılan yapıların içinde ve
çevresinde gerçekleştirilen çeşitli faaliyetlere dair veriler edinilmiştir. Bu veriler, toprağın altında gömülü şehrin jeofizik tarama yöntemiyle ortaya konan kent yerleşim haritasının daha
doğru biçimde yorumlanmasına ve kent sakinlerinin günlük yaşamlarının daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
Önceki sezonlarda gerçekleştirilen jeofizik araştırma verileri, TR45’in sınırları içinde
kalan alanda iki müstakil yapının, birkaç açık alanın ve kent yapı adası sınır duvarının
kuzeydoğu uzantısının yer aldığını ortaya koymuştur. Söz konusu iki yapının mimari ve
içerik açısından oldukça özgün arkeolojik bağlamlar olduğu görülmüştür. Bu nedenle, bu
yapılar içinde gerçekleşen faaliyetlerin anlaşılabilmesi son derece önemlidir. Buna ek olarak,
daha önceki jeofizik araştırmalar Kent Yapı Adası 8’in sınır duvarının kuzey-güney yönünde
şehir sur duvarına doğru uzandığını göstermiştir, ancak bu iki duvar arasındaki ilişkinin
moloz taşlarının temelleri örtmesi nedeniyle jeofizik yöntemlerle belgelenmesi mümkün
olmamıştır. Bu alanda Kent Yapı Adası sınır duvarının şehir sur duvarına dek takip edilerek
kazılarla ortaya çıkarılmasının şehir planlaması açısından çok önemli bir soru olan, 7km.
uzunluğundaki sur duvarının iç yüzü boyunca kenti çevreleyen kesintisiz dairesel bir yol
sistemi olup olmadığı sorusunu açıklığa kavuşturmaya yardımcı olacağı düşünülmüştür.
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Kazı başlamadan önce ekip üyeleri önceki sezonlarda kazılan alanların genel temizliğini
tamamlamış ve tüm alanı geçtiğimiz yıl boyunca yeşeren bitkilerden arındırmıştır. Ayrıca,
önceki sezonlarda açığa çıkarılmış ve jeotekstil ile örtülmüş mimari kalıntıların durumu da
gözden geçirilmiş ve antik duvarları koruyan taş sıraları üzerinde gerekli görülen tamiratlar
yapılmıştır.
45 No.lu açma (TR45) dahilindeki kazı çalışmaları önceki yıllarda açılan TR29, TR31
ve TR41’e bitişik alanların kazılmasıyla başlamıştır (Resim: 2 ve 3). TR29’un doğu açma
kenarından dışarı doğru uzanan 8,6m.x2,8m. genişliğindeki bir alanda yürütülen kazılarda
herhangi bir yapıya rastlanmamıştır. Kazılan alanın kuzeybatı ucuna yakın alanda bir taş
döşeme taban tespit edilmiştir. Bu döşeme büyük olasılıkla iki müstakil yapıdan kuzeydekine doğru uzanmaktadır. Bu taban üzerinde dikkate değer herhangi bir arkeolojik buluntuyla
karşılaşılmamıştır ancak taban yüzeyinden analiz edilmek üzere toprak örnekleri alınmıştır.
Önümüzdeki sezonda bu kazı alanının iki müstakil yapı yönünde geriye doğru genişletilmesi
planlanmaktadır.
TR45’in güney kesiminde, 2017 yılı kazılarında TR41 Açması’nın kuzey ucunda ortaya çıkarılan duvarların hemen kuzeyinde konumlanan 10,8m.x3,1m. genişliğinde bir alan
kazılmıştır. 2017’de TR41’in kuzeybatı köşesinde bir duvarın gövdesi içinde yerleştirilmiş
ve TR45’teki alana doğru geçişi sağlayan bir eşikle karşılaşılmıştır. 2019’da bu eşiğin diğer
tarafındaki alanda ve kapı girişinin ötesindeki alanda kazılar yürütülmüştür (Resim: 4). Kapı
girişinin hemen sağında, güneydeki müstakil yapının hemen güneyindeki yükseltilmiş alana
çıkan granit bloklarla inşa edilmiş uzun bir merdivenle karşılaşılmıştır. Bu yükseltilmiş alanda yürütülen kazılarda bir dizi taban yüzeyiyle karşılaşılmıştır, ancak bu alandaki en önemli
arkeolojik buluntular merdivenin en üst yüzeyiyle aynı seviyedeki tabakada ele geçirilmiştir.
Basamakların hemen yukarısında, bir zamanlar TR41 ile TR45 arasında yer alan ahşap
kapının günümüze ulaşmamış kalıntılarından arta kalan şiddetli yanık izleri tespit edilmiştir (Resim: 4). Diğer taraftan, yükseltilmiş alanda taban üzerinde, üç adet fildişi plaka bulunmuştur. Bu plakalardan ikisinin yüzeyinde kısmen korunmuş oyma izler görülmektedir
(Resim: 5 ve 6). Bu alanda ele geçirilen buluntular arasında bir adet metal kalın başlı kısa
çivi, bakır alaşımından bir adet ok ucu ve bazı kumtaşı parçalar yer alır. Kazı sezonunun
kısaltılmış olması nedeniyle müstakil yapıların içinde kazı yapılamamıştır. Bu nedenle, bu
alandaki yapıların içinde ve dışında gerçekleşen faaliyetlerle buluntular arasındaki bağlantının anlaşılabilmesi ancak 2020 sezonunda mümkün olacaktır.
2019 sezonunda TR45 Açması’nda kazılmaya başlanan son alan, kent yapı adasının sınır
duvarının üzerinde ve hemen içinde konumlandırılmış olan 29,5m.x3,5m. genişliğinde bir
alandır. Güneydeki müstakil yapının hemen güneyinde kazılan alanla birlikte bu alandaki
çalışmalar sonucunda, yaklaşık 1m. genişliğindeki kent yapı adası sınır duvarının kuzey-güney yönünde TR41’den şehir sur duvarına dek uzanan 31m.lik bir kesimi ortaya çıkarılmıştır.
Yapı adası sınır duvarının kuzey ucundaki moloz taş yığıntısının kaldırılması sonucunda sınır
duvarının şehir sur duvarına birleştiği ortaya çıkmıştır. Böylece, sur duvarının içinde kenti bir
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halka biçiminde çevreleyen bir yolun var olmadığı anlaşılmıştır (Resim: 7). Bu yeni gözlem,
bir bütün olarak şehir planına dair yorumlarımızı önemli ölçüde değiştirmektedir. Ayrıca, bu
yapı adası sınır duvarı parçası, TR41’in kuzey kenarı boyunca uzanan yapı adası sınır duvarına da birleşmekte ve olasılıkla tüm duvarın parçalar halinde inşa edildiğini göstermektedir.
Duvarın uğradığı yıkım ve tahribatın güneyden kuzeye doğru yoğunlaştığı ve kuzeye doğru
ilerlendikçe duvar molozunun yapı adası içine doğru devrildiği gözlenmektedir. Güneydeki
müstakil yapının kuzey duvarının hemen ötesindeki bir alanda, duvar çöküntüsü boyunca in
situ olarak parçalanmış birkaç kaba ait çok sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Bu alandan alınan toprak analiz örnekleri incelendiğinde bu kapların ne içerdiğini anlamak mümkün
olacaktır. Ayrıca, Kent Yapı Adası 8’in sınır duvarının orta noktasına denk gelen bu alanda
fildişi ve boynuzdan üretilmiş birkaç adet kakma parçası ele geçirilmiştir. Bu alandaki buluntuların müstakil yapıların içinde ve etrafında gerçekleşmiş olan faaliyetlerle ilişkisinin
2020 sezonunda TR45 Açması’ndaki kazı alanları genişletildiğinde daha iyi anlaşılabileceği
düşünülmektedir.
Kazı sezonu sonunda, TR45 Açması içinde kazılmış olan alanlar jeotekstil ile kapatılmış
ve jeotekstili sabitlemek için üzerine ince bir tabaka toprak ve taşlar serpilmiştir (Resim: 8).
Ayrıca TR45 çevresine yeni tel örgü çekilmiş ve Kent Yapı Adası 8’in bugüne dek kazılmış
olan 1.800 metrekarelik alanının tümünü çevreleyen tel örgüde gerekli onarımlar yapılmıştır.
JEOFİZİKSEL YÜZEY ARAŞTIRMASI ÇALIŞMALARI
Kazı izninin gecikmesi nedeniyle 2019 sezonunda elektriksel özdirenç ve yer radarı yöntemleriyle yürütülmesi planlanan yüzey araştırmalarını iptal etmek durumunda kaldık. Diğer
taraftan, 24 ve 25 Haziran tarihlerinde iki gün boyunca manyetometri yöntemiyle yüzey araştırması yürütme imkanımız oldu. Koç Üniversitesi ile iş birliği içinde hem öğrencilere manyetometre cihazı eğitimi sağladık hem de Bizans Kalesi’nde bir pilot çalışma yürüttük. Kale,
Kerkenes projesinin ilk on sezonu boyunca yürütülen manyetometrik yüzey araştırmalarıyla
taranmamış olan tek alanıdır. Çalışmalar Kale’de deneme alanı olarak belirlenen 1.200 metrekarelik bir alanda odaklanmış ve burada bir duvar ve bir su sarnıcının kenarı belirlenmiştir.
KONSERVASYON VE UZMANLARIN ARKEOLOJİK BULUNTULAR ÜZERİNDE ÇALIŞMALARI
Kazılan alanlardan toprak analiz örneği alma ve korbonize olmuş bitki kalıntıları, hayvan kemikleri ve mikro-buluntuları tespit edebilmek için alınan toprak örneklerini yüzdürme
tekniğiyle eleme programımızı sürdürdük. 2019 sezonunda TR45 Açması’nda kazılan alanlardan stratejik olarak belirlenmiş birimlerden analiz için toplam 571 litre hacminde toprak
örneği aldık. Ekibimiz bu sezon boyunca, önceki sezonlarda kazılmış birimlerden alınmış
örneklerle beraber toplam 967,5 litre hacminde toprağı yüzdürme yöntemiyle elemiştir. Çok
önemli veriler sunan bu analizler, kazılan alanlarda buluntuların dağılımını belirlememizi ve
çeşitli faaliyet alanlarına dair verilere dayalı yorumlar geliştirmemizi mümkün kılmaktadır.
Geliştirmekte olduğumuz seramik tipolojisi ve seramik ve metal eserlerin üretim teknikleri
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üzerine yürüttüğümüz çalışmalarla beraber bu analizler, çeşitli dallardaki uzmanların yoğun
biçimde bir arada çalışmaları sayesinde Kent Yapı Adası 8’de ve tüm kent genelinde mekanların işlevsel kullanımıyla ilgili yorumlarımızda maddi kültür kalıntılarına ve organik kalıntılara dair verilerden azami biçimde faydalanmamıza imkan tanımaktadır.
Konservasyon çalışmaları, TR45 Açması’ndaki kazılarda bulunan ve toprak yüzdürme
tekniğiyle ele geçirilen yeni buluntular üzerinde de devam etmiştir. Ekibimizin uzman konservatörü kısaltılmış 2019 sezonu boyunca TR45 Açması’nda parçalanmış durumda bulunmuş fildişi plakaların temizliği ve sağlamlaştırılması üzerinde son derece verimli biçimde
çalışmıştır. Bu konservasyon çalışmaları, kazılarda bulunan arkeolojik malzemelerin fotoğraflanması ve bazı durumlarda 3D tarama yöntemlerini içeren kapsamlı belgeleme programımızla desteklenmiştir. Ayrıca, Kerkenes projesinin yeniden başlatıldığı dönemden önceki
kazı sezonlarına ait buluntuların tasnif edilmesini de içeren depo ve laboratuvar çalışma alanlarımızda yürüttüğümüz düzenleme işlemleri devam etmiştir.
Örenyerinde, sezon başında çok şiddetli sağanak yağışlar, Kapadokya Kapısı yapısının
kapı odasına ait bir duvarın yüzünün kısmen çökmesine neden oldu. Bu hasar tespit edildiğinde acilen projenin restorasyon mimarlarına danışılarak çöküşün kaydedilmesi ve yapı
üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi yönünde çalışmalar başlatıldı. Yapının mevcut durumu yapının ilk kayıtlarıyla karşılaştırıldığında, aslında bu bölümdeki çökmenin, eğimli taş
kaplamaya (glacis) ve kapının diğer bölümlerine statik mukavemet kazandıracak ve daha
fazla çökmeye engel olacak sağlam bir payanda oluşturduğu tespit edildi. Ayrıca, bir Leica
3D RTC360 tarayıcı yardımıyla tüm Kapadokya Kapısı’nın üç boyutlu taramasını yapmak
üzere İstanbul’da yer alan Rekare Mimarlık Bürosu’ndan bir ekip örenyerine davet edildi (Resim: 9). Üç boyutlu tarama yöntemiyle elde edilen verileri, yapının ilerlemekte olan
çöküş sürecini ve kapı yapısının genel yapısal özelliklerini değerlendirmek ve süregiden sistematik gözlem yöntemlerini pekiştirmek amacıyla kullanıyoruz.
Son olarak, ekibimiz kazı alanlarında ortaya çıkan mimari kalıntıların kısmi restorasyonu
çalışmalarını da sürdürdü. Süregiden çalışmaların bir kısmı, Muğla’da Eylül ayında düzenlenen Seventh International Kerpiç’19: Earthen Heritage, New Technology, and Management
Conference (7. Uluslararası Kerpiç’19 Konferansı: Topraktan Miras, Yeni Teknolojiler ve
İdare) konferansında ekibimiz tarafından sunulmuştur. Bu çalışmamız kısa süre önce konferans bildirileri cildinde yayınlanmıştır.
KAZI EVİ VE ALTYAPI İYILEŞTİRME ÇALIŞMALARI
2019 sezonunda kazı evi yerleşkesindeki çeşitli binalarda gerekli bakım ve tamirat çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu tamiratlar arasında, çatı aktarımı, duvar onarımı ve birkaç
yapının köye yeni döşenen merkezi içme suyu ve kanalizasyon sistemlerine bağlanması yer
almıştır. Ek olarak, yeni bir yatakhane binasının projelendirilmesi Abdullah Gül Üniversitesi
mensubu mimarlar tarafından tamamlanmıştır. Hazırlanan proje planları İl Kültür Müdürlüğü’nün onayına sunulmuştur.

159

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMUSAL GİRİŞİMLER
Kamusal girişimler her zamanki gibi Kerkenes Projesi’nin öncelikli hedefleri arasında yer
almaktadır. 2019 sezonunda kazı izninin gecikmesine bağlı olarak planlanan kamusal girişim projelerinin bazıları gerçekleştirilememiştir. Örneğin, proje ekibinin örenyerine ulaşması
okul döneminin son haftasına denk geldiğinden yerel okullara yapılması planlanan ziyaretler
iptal edilmek zorunda kalınmıştır. Ancak, yine de 2019 sezonunda Sorgun okullarında görev yapan öğretmenler ilerleyen yıllarda uygulanabilecek ortak projeler geliştirmek için kazı
evine davet edilmiş ve öğretmenler için örenyerinde bilgilendirici bir gezi düzenlenmiştir.
Okullar kapandıktan hemen sonra gerçekleştirilen bu ziyaret İŞGEM: Sorgun İş Geliştirme
Merkezi (Avrupa Birliği finansmanlı) ve Sorgun Belediye Başkanı desteğiyle gerçekleştirilmiştir (Resim: 10). Ayrıca ekibimiz Sorgun Araplı İmam Hatip Ortaokulu’ndan ve İsviçre
Büyükelçiliği’nden Kerkenes’i ziyarete gelen gruplara ören yerinde rehberlik etmiştir. Ek
olarak, Yozgat Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi’nden öğrenciler ve öğretmenler de Kerkenes’i ziyaret etmiş ve bu ziyarete yerel basında
yer verilmiştir.
Kamusal girişim alanındaki diğer çalışmalar arasında çift dilli Kerkenes News/Kerkenes
Haberler bülteninin son sayısının yayımlanması ve ören yerine yaptığı birkaç ziyaret sırasında Sorgun Belediye Başkanı’na eşlik edilmesi yer almıştır. Sorgun Belediye Başkanı, Sorgun
ve Yozgat’ta turizmi geliştirmek amacıyla Kerkenes örenyerindeki çalışmaları da içeren bir
kısa film hazırlanması konusunu gündeme getirmiştir. Son olarak, bu sezon boyunca ekibimiz kazılar sürerken ören yerini ziyarete gelen turistlere rehberlik ederek yerleşmeyi gezmelerine yardımcı olmaya da devam etmiştir.
TEŞEKKÜRLER
Kerkenes 2019 sezonu çalışmalarına verdikleri izin ve destek için T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’na en içten teşekkürlerimizi sunarız. Özellikle, 27 yıl sonra projemize ikinci kez
Bakanlık Temsilcisi olarak katılan Karaman Müzesi’nden Ertan Yılmaz’a teşekkürü borç
biliriz. Verdikleri değerli tavsiyeleri için halen Yozgat Kültür ve Turizm Müdürü olarak görev
yapan Yozgat Müzesi eski Müdürü Hasan K. Şenyurt’a, Yozgat Müzesi yeni Müdürü Ömer
Yılmaz’a ve çalışmalarımızı her şekilde destekleyen tüm Yozgat Müzesi ekibine minnettarız.
Bu yıl da Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Ekinci koordinasyonu sayesinde kamusal girişim
etkinlikleri yürütebilmiş olmaktan büyük mutluluk duymaktayız. Ayrıca, Yozgat Valisi Kadir
Çakır’a, Sorgun Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar’a, Şahmuratlı Köyü Muhtarı Turan Baştürk’e ve Sorgun İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan’a da destekleri için teşekkür ederiz.
Proje için finansal destek A.B.D. Ulusal Bilim Fonu (NSF) Proje Bursu # 1624105, A.B.D.
Ulusal Beşeri İlimler Vakfı (NEH) Sayısal Yöntemler Geliştirme Bursu HAA-256218, Merops Fonu ve Central Florida Üniversitesi tarafından sağlanmıştır. Ekibimize bu yıl, İstanbul
Teknik Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, FORTH Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü,
Koç Üniversitesi, Central Florida Üniversitesi, Hollanda Araştırma Enstitüsü, Arizona Eyalet
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Üniversitesi, Simon Fraser Üniversitesi, Toronto Üniversitesi, Connecticut Üniversitesi, Johns Hopkins Üniversitesi, Liverpool Üniversitesi, Virginia Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi
ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne mensup uzmanlar ve öğrenciler katılmıştır.
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Resim 1: 2019 sezonunda çalışılan alanların ören yeri haritasındaki konumları: (1) Kent Yapı Adası 8, (2) Kale, (3)
Kapadokya Kapısı.

Resim 2: Kent Yapı Adası 8’in TR45, TR41, TR43, TR33, TR40, TR29 ve TR31 No.lu açmalardaki kazı alanlarının hava fotoğrafı.
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Resim 3: 45 No.lu Açma’nın (TR45) hava fotoğrafı.

Resim 4: TR45 ve TR41 arasındaki kapı eşiğinin iç kısmında açılan kazı alanı. Sol tarafta yüksek alana çıkan taş
merdiven yer alır. Basamakların hemen yukarısındaki siyah yanık alan ise bir zamanlar bu eşiğin dibinde yer alan
ahşap kapının kalıntılarıdır.
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Resim 5: TR45’te bulunan fildişi plaka parçalanmış durumda ele geçirilmiştir.

Resim 6: TR45’te bulunan ikinci bir fildişi plakanın parçalanmış yüzeyindeki tahribat çok daha ciddidir.
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Resim 7: Kent Yapı Adası 8 sınır duvarı şehir sur duvarına dayanır. Dolayısıyla şehri sur içinde çepeçevre kesintisiz dolaşan bir yolun mevcut olmadığı anlaşılır.

Resim 8: Kent Yapı Adası 8’in şehir sur duvarına dayanan sınır duvarı.
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Resim 9: İstanbul Rekare Mimarlık Bürosu ile iş birliği içinde tüm Kapadokya Kapısı’nın Leica 3D RTC360 tipi
dijital tarayıcı ile belgelenmesi.

Resim 10: Sorgun Belediye Başkanı ve Sorgun okul öğretmenlerinin ileriye dönük ortak çalışmalar konusunda
görüşmek üzere Kerkenes’i ziyareti.
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YALOVA ALTINOVA/ÇOBANKALE KAZISI 2019-2020 YILI ÇALIŞMALARI
Selçuk SEÇKİN*
Çobankale, Yalakdere Vadisi üzerinde Altınova merkezinin 5km. güneyindedir, 1/25000 ölçekli H22c2-H23d1 ve 1/1000 ölçekli orman kadastro paftasında yer alan kalenin, Bursa Kültür
ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından 16.04.2004 tarih ve 10461 sayılı karar
ile koruma grubu 1. grup olarak belirlenmiş olup, arkeolojik alan olarak tescili yapılmış, tescil
grubu, 3. Derece Arkeolojik Sit olarak belirlenmiştir. Altınova Belediye Başkanlığının talebi
üzerine, Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 07.10.2009 tarih ve 103
sayılı sayılı kararı ile kale, Çevre ve Orman Bakanlığından ilgili belediyeye tahsis edilmiştir.
Kocaeli Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu daha sonra 16.06.2010 tarihli 1498 sayılı
kararda kalenin tescil grubunu 2. Derece Arkeolojik Sit olarak değiştirmiştir.
Çobankale ile ilgili olarak kapsamlı bilgiler veren en önemli iki araştırmacı Clive Foss ve
Halil İnalcık’tır. Foss, çalışmasında Çobankale’nin inşa tarihi, bölgede yaşanan tarihsel süreç
ve Çobankale’nin önemini ayrıntılı olarak ele almıştır1. Halil İnalcık da özellikle Bafeus
Muharebesi’nde önemi nedeniyle Çobankale’nin Osmanlı Devleti’nin devlet olarak kurulma sürecindeki yerini yaptığı çalışmalarında belirtmektedir2. Çobankale’nin Türk ve dünya
tarihinde Osmanlı Devleti’nin kurulma sürecindeki tanıklığı dışında başka önemli olayların
da şahidi ve baş aktörü olduğu, tarihi kaynaklarda yazılmaktadır. Bunlardan en önemlisi 1.
Haçlı Seferi sırasında üs olarak kullanılan kale sayesinde haçlı güçlerinin püskürtülmesi ve
burada büyük bir zafer kazanılmasıdır. Kalenin lokalizasyonu, yollar ve çevre yerleşimlerle
olan ilişkisi ile seyahatnamelerdeki anlatımı, yapı ile ilgili tartışmalar tarafımızdan yapılan
bir çalışma ile etraflıca ele alınmıştır3.
Yalova/Altınova Çobankale Kazısı’na 2017 yılında dönemin Bursa Müze Müdürü Arkeolog A. Sinan Özbey’in başkanlığında temizlik çalışması şeklinde başlanmıştır.4 Bu süreçte
*
1

Doç. Dr. Selçuk SEÇKİN, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bomonti/Şişli-İstanbul/TÜRKİYE, selcukseckin@gmail.com
Clive Foss, Anadolu’daki Ortaçağ Kalelerinin İncelenmesi II Nikomedia. (Çev. F. Y. Ulugün). İzmit Rotary
Kulübü Kültür Yayınları, İzmit, 2002, s. 107-108.

2

Halil İnalcık, “Osman Gazi’nin İznik Kuşatması ve Bafeus Muharebesi”. Ed. E. Zachariadou, Osmanlı Beyliği
(1300-1389), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 78-105.

3

Selçuk Seçkin, “Tarihsel Süreçte Yalova/Altınova Çobankale”, CEDRUS, S. 6, 535-553.

4

09.04.2019 tarihli ve E. 308103 sayılı yazı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından verilen
izin doğrultusunda, Bursa Müzesi başkanlığında ve bilimsel katılımızla sürdürülen 2019 yılı çalışmalarında
Arkeolog Selçuk Yaprak, Arkeolog Hakan Bay ve Müze Araştırmacısı M. Şerif Demirtaş müze temsilcisi olarak
görev yapmıştır. 2020 yılı çalışmalarına ise Genel Müdürlüğün 14.05.2020 tarih ve E.342563 sayılı yazısı ile
başlanmış, tüm süreç boyunca Arkeolog Emine Demir müze temsilcisi olarak kazı çalışmasında görev yapmıştır. Çalışmamıza imkan tanıyan Genel Müdürlüğümüze, Sayın Bursa Müze Müdürü Arkeolog S. Çiğdem
Durakoğlu’na, Bursa Müzesi çalışanlarına, pandemi koşullarına rağmen katılım sağlayan kazı ekibimize, iaşe
ve barınma desteğini sağlayan Başkan Dr. Metin Oral’ın şahsında Yalova/Altınova Belediyesi’ne, Türk Tarih
Kurumu’na, destekleri için MSGSU BAP birimine teşekkürlerimizi sunarız.
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sur sistemi önemli oranda bitki ve çalılardan temizlenerek ortaya çıkartılmıştı. 2018 yılında da temizlik çalışmalarına devam edilmiş, yaklaşık 20.000 m²lik alana sahip sur içinin
de temizliği tamamlanmış kazıevi sorunu da, iki köy evi kiralanarak Altınova Belediyesi
tarafından çözülmüştü. 2019 Yılına gelindiğinde alanda gridleme işlemi bitirilmiş, jeofizik
çalışması yapılmış 5 ve kazı çalışması için altyapı tamamlanmıştı. 6 2019 Yılı öncesi seramik
malzemeler de makale olarak yayımlanmıştır. 7
2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Çobankale’de 2019 yılında kazı sezonu bütçe imkanları ve Bursa Müzesi’nin iş yoğunluğu sebebiyle kısa sürmüştür. Yaklaşık 40 gün arazi çalışması yapılan alanda, 2018 yılında
yeri tespit edilen sarnıç ve hemen onun doğusundaki K5-6 ve L5-6 plankarelerinde çalışılmıştır. Sarnıcın duvarlarının bir kısmı temizlik çalışması ile belli olsa da bütünlüğünün ve
derinliğinin ortaya çıkartılmasının amaçlandığı kazı sezonunda, yapının güney ve doğusu da
ortaya çıkartılarak yaklaşık 1,60m. derinliğe kadar iç kısmı boşaltılmıştır. Yapının zeminine
inilememiş rölöve için duvarları ortaya çıkartılmıştır. Sarnıcın iç kısmından üst örtüye ait
olan ve muhtemelen kaçak kazılar ile yıkılarak tahrip olmuş olan taş, tuğla, harç unsurları,
hemen kenarında düzgünce istiflenerek restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere hazır
halde bırakılmıştır.
Sarnıcın iç yüzeyinde tahrip olmuş şekilde de olsa izolasyon amaçlı hidrolik sıva tespit
edilmiştir. Sarnıcın doğu yönünde üst kotta ikinci sarnıç veya sarnıca bağlı bir yapının olduğuna dair izlerin jeoradarda görülmesi sebebiyle bu kısımda da kazı çalışması yapılmıştır.
Yapılan çalışmada yaklaşık 40cm.-50cm. derinliğe inildiğinde ana kayaya ulaşılmıştır. Çalışma sonlandırıldığında sarnıcın içerisine yağan yağmurun yönlendirildiği kuzey ve güney
yönde ortaya doğru açıyla yaklaşan V şeklinde iki duvar tespit edilmiştir. Bunlardan güneyde
olan sarnıçla aynı duvar örgüsüne sahiptir ve aynı tarihsel süreçte yapıldığı düşünülmektedir.
Kuzeyde olan kuru duvar niteliğindeki harçsız duvarın ise sonraki süreçte yapıldığı düşünülmektedir. Önemli oranda tahrip olmuş ve doğrudan doğal kaya üzerine temelsiz olarak
konulmuş olan bu duvarlardan kuzeydekine, alt kısımdan ahşap destek yapılarak sarnıç içine
düşmesi engellenmiştir.
2019 yılı kazı ve temizlik çalışmalarımızda çok sayıda seramik, metal buluntu vb. küçük
buluntuya rastlanmıştır. 2018 yılından itibaren kullanmaya başladığımız Ayazma (Soğuksu)
Köyü’nde bulunan kazı evinde önce buluntuların temizlikleri yapılarak tasnif edilmiş, fotoğ5

Fethi Ahmet Yüksel-Kerim Avcı-Selçuk Seçkin, “Altınova Çobankale’de Arkeofizik Araştırmalar”, Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Ed. İslamoğlu E., Yıldırımalp, S, Berikan Yayınevi, Ankara 2019, s.195-212

6

Kazı süreci ile ilgili olarak bkz. Selçuk Seçkin, “Yalova/Altınova Çobankale’de Yapılan Çalışmalar Hakkında
İlk Değerlendirmeler”, 24. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazı ve Araştırmaları Sempozyumu (7-9 Ekim 2020/Nevşehir)

7

Filiz İnanan-Selçuk Seçkin, “Yalova, Çobankale Kazısı Sırlı Seramik Buluntuları: İlk Gözlemler”. CEDRUS, S.
9, s. 437-458 .
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raflanmış daha sonra ise plankare ve malzeme tipine göre kutulanarak kazı evinde pencere
açıklığı olmayan bir odada mühür altında bırakılmıştır.
Çobankale’nin, ortaya çıkartılan sur ile diğer kalıntıların rölövesinin ve diğer projelerinin
hazırlanması kazı ekibimizin de 2019 yılı çalışma takviminde yer almıştır. Uzun bir mesai
ve maliyet gerektiren bu çalışmanın yapılabilmesi için Altınova Kaymakamlığı ile iş birliğine gidilerek Doğu Marmara Kalkınma Ajansına proje başvurusunun yapılması sağlanmıştır.
Kaymakamlık tarafından ilgili kuruma verilen projeye kazı ekibi olarak destek verilmiş ve
proje kabul edilmiştir. 2020 yılında ihalesi yapılan projede, öncelikle alınacak izinler doğrultusunda, önce sur sistemi temizlik çalışması yapılmış, daha sonra rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlık çalışmasına geçilmiştir. Proje aşaması sonrasında ise öncelikle
güney ve batı sur sisteminin onarılması için kaynak bulunmasına çalışılacaktır.
2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
2020 yılı çalışmalarında, kazı projemizin yıl boyu devam eden kazılar statüsüne alınması
ve Türk Tarih Kurumu desteğinin sağlanması sebebiyle yoğun bir çalışma programıyla üç
farklı çalışma alanında devam edilmiştir. İlk olarak Çobankale sur içinde arkeolojik kazı çalışması, ikinci olarak çevre düzenleme ve ulaşım ile ilgili projeler, son olarak da kazıevinde
küçük buluntu tasnif ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır.
1. Alanda Yapılan Kazı Çalışmaları
Kazı çalışmasına öncelikle, alanda bulunan bitkilerin temizliği ile başlanmıştır. Sonraki
süreçte C. Foss tarafından hazırlanan planda yapı kalıntıları olarak belirtilen, gerek sahil/
İstanbul yönünü gören gerekse de İznik yönünü hâkim Yalakdere Vadisi’nin tüm unsurlarının gözetleyen en tepe noktasından, alanda belirlenen gridlemeye uygun olarak yapılan
işaretleme sonrasında kazı çalışmasına başlanmıştır. Bunlardan ilk olarak R9 Açması’nda
çalışılmıştır. Yüzeyden 10cm. derinliğe inildiğinde ana kayaya ulaşılmış ve çalışmalar sonlandırılmıştır. Kazı sırasında az sayıda sırsız seramik ele geçirilmiştir. Alanda fotoğraflama
ve belgeleme çalışmaları yapıldıktan sonra R10 Açması’na geçilmiştir.
Daha sonraki süreçte açmanın kuzeybatı köşesinde çalışmalara başlanmıştır. Açmanın doğu
tarafında düzgün bir plan şemasına sahip olmayan taş duvar tespit edilmiş ve batı kısmında 1m.
uzunluğunda bir duvara ulaşılmıştır. Çalışmalar sırasında kırık seramik parçaları, metal, kemik,
el değirmeni ve iki ekmek mührüne rastlanmıştır. 24.07.2020 ve 14.08.2020 tarihleri arasında
devam eden çalışmalarda açmanın batı yönüne doğru duvar kalıntılarına rastlanılmış ve bu
yöne doğru kazı çalışmaları devam ettirilmiştir. R10 Açması’nın sınırları dışında, batı yönünde
ana kayaya oyulmuş, kuyu olduğu tahmin edilen bir açıklığa rastlanmıştır.
O10 Açması’nda kaçak kazı çukuru olarak düşündüğümüz çukur açıldığı vakit yaklaşık
3,5m. çapında ve 4.30m. derinliğinde kuyu ile karşılaşılmıştır. Bu derinlikte ulaşılan ana
kayada zemin düz değildir. Kuyu açımı için kullanılan el aletlerinin izleri yüzeylerde görüle-
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bilmektedir. Burada biriken su alındıktan sonra günümüzde doğal bir kaynak suyun olmadığı
gözlemlenmiştir. Alanın etrafındaki dağınık halde bulunan duvarlardan sadece güney yönde
düzgün plan veren bir duvarın devamlığı görülmektedir. Bu duvarındaki çalışmalar sonucunda, ölçüleri 3.80m. uzunluğunda, 80cm. genişliğinde ve 40cm. derinliğinde bir taş ve tuğla
örgü duvar ortaya çıkarılmıştır. Devam eden kazı çalışmalarında 31.08.2020 tarihinde kaçak
kazı tespit edilmiş, tahrip gören yerlerde fotoğraflama ve belgeleme çalışmaları yapılarak
kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir. Sonrasında, çalışmalar kuyunun doğu yönünde devam ettirilmiş ve yapının bu kısmında duvar kalıntısı olabilecek herhangi bir taş ya da tuğla örgüsüne
rastlanmamıştır. Devamında kuyunun doğu yönünde bulunan ve batıya doğru uzanan duvar
örgüsü ile O10 Açması’nın batısında yer alan duvar örgüleri hizasında derine inilmiş ve bu
alan anakaya seviyesine ulaşılana dek kazılmıştır.
Batı cephesinde dağınık halde de olsa, rampa izlenimi veren taş dizilerine rastlanmıştır.
Kuzeybatı cephede yığın halinde bulunan kırılmış tuğla ve kiremit parçaları temizlendiği
vakit birbirine paralel şekilde iki duvara sahip yeni bir yapı ortaya çıkartılmıştır. Bu yapıda
dövme demirden mıh parçaları ve yoğun kiremit üst örtünün, ahşap üzerine alaturka kiremit
tarzında olduğu izlenimini vermektedir. Bulunan mekânın doğusu açıldığında apsis ve dış
duvarında dışa taşan çokgen bir form karşımıza çıkmaktadır. Şapel yapısı olarak adlandırdığımız yapıda güney duvar 5.20m. genişlik 80cm., yükseklik ise 1.20m., kuzey duvarında ise
uzunluk 6.20m., duvar genişliği 80cm. yükseklik ise 90cm.dir. Yapının iç mekânında kuzey
ve güney duvarları arasındaki mesafe ise 1,70m.dir. Yapının doğu duvarının ana kayaya oturduğu görülmüştür. Apsisin iç kısmında ince sıva kalıntılarına rastlanmıştır. Şapelin güneye
bakan giriş kısmında taş ve tuğla kaplamalı kireç blokaj içinde iki iskelet bulunmuştur. Yapının tabanına gömülü olan iskeletlerin doğuya bakar şekilde elleri göğüste birleşik olduğu
görülmüştür. Birbirinin içi geçmiş şekilde olan iskeletlerde 11-12. yy.a ait haç ve bazı metal
buluntular ele geçirilmiştir. Mezar buluntularından hareketle iskeletlerin birinin kadın diğerinin erkek olduğu düşünülmektedir. Titizlikle çıkartılan kemikler kazıevine getirilmiştir.
2020 Yılı kazı sezonunda sarnıçta da çalışma yapılmıştır. 2019 yılında yaklaşık yarısına
kadar iç kısmı boşaltılan sarnıcın konservasyon ve restorasyonu için proje aşaması öncesinde
iç kısmındaki toprak ve taş dolgunun çıkartılması için kazı çalışması yapılmıştır. Sarnıcın
zeminine ulaştıktan sonra rölöve ve koruma amaçlı proje çalışması yapılmış, proje Kocaeli
Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanmıştır.
2020 yılı mimari buluntularının çizimleri, Türk Tarih Kurumu desteğiyle sağlanan fon
ile nokta bulutu teknolojisiyle ölçü alımı ve rölöve çalışması ile tamamlanmıştır. Alan daha
sonra jeotekstil ile kapatılmıştır.
2. Çevre Düzenleme Faaliyetleri
2020 yılında, yıl boyunca kazı yapılması planlanan kazı alanları arasında yer alan
Çobankale’de bu amaçla geçici çevre düzenleme projesi hazırlanarak Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunulmuş ve onay süreci sonrasında çalışmalara başlanmıştır.
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Bu amaçla öncelikle, yaklaşık 20 yıl önce açılan ve Çobankale’ye ulaşmada özellikle yağmurlu günlerde sorun yaşadığımız yolun stabilizasyonu ve düzenlemesi planlanmıştır. Yolun
ot ve çalılardan dolayı daralan kısımları yapılan temizlik çalışmasıyla genişletilmiş ve onaylı
projede belirtildiği şekilde tehlikeli kısımları yumuşatılarak yol stabilize hale getirilmiştir.
Yolun yapımı sonrasında araç ile çıkılabilen kısımdan kale içine ulaşımın düzenlenmesine
geçilmiştir. Yaklaşık 35m. uzunluğunda arazinin eğimine göre şekillenen ahşap merdivenin
tamamlanması ile kale içine ulaşmak ve malzeme taşımak daha kolay ve tehlikesiz hale getirilmiştir.
Çobankale kazı alanına, özellikle kazı çalışmalarının başlamasından önce yıllardır yapılan kaçak girişleri önlemek 2020 çalışma programımızda yer almaktaydı. Nitekim arazide
yıllardır yapılan kaçak kazılar nedeniyle oluşmuş çukurlar, sur duvarlarına zarar verecek
boyutlara ulaşmıştı. Bu amaçla 2. Derece Arkeolojik Sit Alanı hüviyetindeki alanın doğu
kısmındaki uçurum kenarı hariç olmak üzere yol ile bağlantısını kesecek bir düzenleme ile
beton direkli çit ile çevrimi sağlanmıştır. Alanın girişine de kilitli demir kapı konularak yaya
ve araç girişi kontrol altına alınmıştır. Jandarma ile de irtibata geçilerek, alanın kaçak kazılara
karşı devriye hizmeti ile korunması talep edilmiştir. Jandarma 2020 yılından itibaren drone
uçuşları ile bölgede izleme faaliyetleri yapmaya başlamıştır.
3. Kazıevinde Yapılan Çalışmalar
2020 Yılı kazı sezonunda önceki yıllarda ele geçen tasnif edilmiş küçük buluntuların
yayın haline getirilmesi için çalışmalara başlanmıştır. Bu amaçla Uludağ Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üys. Filiz İnanan’ın başkanlığında oluşturulan bir ekip tarafından, önce çizim ve fotoğraf çekimi yapılan objelerle ilgili olarak çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca 2020 yılı kazı sezonunda kazıevini daha da kullanışlı hale getirmek için onarım
çalışmaları da yapılmıştır.
DEĞERLENDİRME
Çobankale’de 2017 yılında temizlik çalışması olarak başlayan çalışmalar, 2019 yılında
kazı çalışması haline dönüşmüş, maddi imkansızlıklar nedeniyle kazı süreci yavaş ilerlemiştir. 2020 yılında Türk Tarih Kurumu’nun proje desteğiyle kazı çalışmasının yanında çevre
düzenleme, proje ve alana daha sağlıklı ulaşabilmek için çeşitli uygulamalar yapılarak, kazı
alanına ulaşım kolaylaştırılmış ve güvenlik sağlanmıştır. 2019-2020 yıllarında çalışmalarına
başlanılan Çobankale Sur Sistemi Restorasyon Projesi de bu süreçte yapılan en kapsamlı
çalışmalardan birisidir. Bu sayede günümüze kalıntı halde de olsa ulaşan bazı cephelerde
tüme yakın unsurların bulunduğu Çobankale surlarının onarım sürecinin ilk aşaması gerçekleştirilecektir.
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Resim 1: Çobankale kazı alanının gridlenmiş durumu.

Resim 2: 2019 kazı sezonu öncesi kazı alanının görünümü.
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Resim 3: 2019 yılı kazı sezonu sonunda sarnıcın durumu.

Resim 4: 2020 kazı sezonunda şapel ve çevresinin kazı çalışması sırasındaki görünümü.
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Resim 5: Çobankale’de 2020 yılındaki çalışma alanlarının bütüncül görünümü.

Resim 6: İç kısmı temizlenip projeleri tamamlanan sarnıcın görünümü.
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Resim 7: Şapel ve çevresinin kazısı tamamlandıktan sonraki görünümü.

Resim 8: Kazıevinde küçük buluntuları tasnif çalışmaları.

Resim 9: Kazıevinde küçük buluntuları tasnif çalışmaları.
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AZİZ NİKOLAOS KİLİSESİ KAZILARI 2019-2020 YILLARI ÇALIŞMALARI
Sema DOĞAN*
Ebru F. FINDIK
Vera BULGURLU
2019 YILI ÇALIŞMALARI
Aziz Nikolaos Kilisesi 2019 yılı kazı, koruma ve onarım çalışmaları 9 Temmuz – 4 Eylül
2019 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Hacettepe Üniversitesinin işbirliği ile gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı kazı, koruma ve onarım çalışmaları Antalya
Arkeoloji Müzesi uzmanlarından Sanat Tarihçisi Serkan Turan’ın Bakanlık temsilciliğinde
yürütülmüştür1.
2019 yılındaki çalışmalar kilisenin çevresinde ot temizliği ve kazı öncesi hazırlıklarla
başlamıştır. Kazılar planlandığı gibi kilisenin kuzeybatı, batı ve güneybatısındaki alanlarda
yürütülmüştür. Kilisenin kuzeybatı alanında D yapısının orta bölümü olan D2 mekânında, E
yapısının üst bölümünde yapının ikinci katını açmak üzere güneybatı alanda, K6 yapısının
batısında F mekânının kuzey cephesindeki niş içinde yapılan kazı çalışmalarının yanı sıra, G
yapısının içinde zemindeki levhaların mezar kapağı olduğu düşüncesiyle 2 sondaj çalışması
gerçekleştirilmiştir.
2019 yılında belirtilen mekânlarda 10 açma ve 2 sondaj kazısı yapılmıştır: Açmalar
D2 Güneydoğu-kuzey, D2 Güneydoğu-güney, D2 Kuzeybatı-orta, D2 Güneybatı-kuzey, D2
Güneybatı-güney; K6 Dış-güney; E Yapısı-Güney1, Güney 2-batı, Güney 2-doğu, Güney 2
açmaları; G Yapısı-iç sondaj 1 ve sondaj 2 olarak adlandırılmıştır. Kazı çalışmaları plankarelere göre belirlenen açmalarda gerçekleştirilmiş ve toprak değişimi stratigrafik sistemde
tespit edilen tabakalarda değerlendirilmiştir.
*

1

Prof. Dr. Sema DOĞAN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe,-Ankara/
TÜRKİYE.
Dr. Öğrt. Üyesi Ebru Fatma Fındık, Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü,
Antakya, Hatay/TÜRKİYE.
Dr. Vera Bulgurlu, Arkeolog-Sanat Tarihçi, İstanbul/TÜRKİYE.
Çalışmalar, Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ebru Fatma Fındık,
Prof. Dr. Ömür Dilek Erdal, Prof. Dr. Thomas Corsten, Dr. Vera Bulgurlu, Öğr. Gör. İlknur Gültekin, Öğr. Gör.
Oğuz Emre Kayser, Bakanlık Temsilcisi Serkan Turan, Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisansüstü
öğrencileri Firyaz Alp, Özgür Kocacı, Ferit Ulubatlı, Mehmet Ali Doğan ile Lisans öğrencisi Emre Dertli, Anadolu
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Lisans öğrencileri Ece Durmuş, Rana Elif Öztürk, Mersin Üniversitesi Sanat
Tarihi Bölümü Lisans öğrencisi Başak Çelik ve 10 İŞKUR işçisi ile Bakanlığın vizeli 5 işçi için aktardığı Adam/Ay
bütçesinden Temmuz ayında 2 işçi, 3 lisansüstü öğrenci, Ağustos ayında 3 işçi, 2 lisansüstü öğrenci çalıştırılmak
üzere toplam 13 işçi, 8 öğrenci ve bilimsel ekip üyeleriyle birlikte yürütülmüştür. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında İŞKUR işçilerine çalışmaların ağır geldiği gerekçesiyle 2’si kadın 5 işçi ayrıldı. Kazı ekibi Demre, Kumdağı
Mevkii’ndeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Aziz Nikolaos Kilisesi Kazı Evi’nde ikamet etti.
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Antropolojik çalışmalar Prof. Dr. Ö. Dilek Erdal tarafından K6 mekânı dışında F mekânının kuzey cephesindeki nişte yürütülmüş, önceki kazı yönetiminde yarım kalan çalışmanın devamında yarım birey ortaya çıkarılmıştır. Metal buluntular ve sikkelerin temizlik ve
konservasyon çalışmaları ile Aziz Nikolaos Anıt Müzesi içinde ziyarete açık bölümlerdeki
bazı zemin döşemelerinin konservasyonu Uzman Restoratör Öğr. Gör. Oğuz Emre Kayser
tarafından yapılmıştır. Yazıtlar Prof. Dr. Thomas Corsten tarafından incelenerek envanterleri
yapılmıştır. Mimari plastik taş elemanlar Prof. Dr. Sema Doğan ve Öğr. Gör. İlknur Gültekin,
küçük buluntular Dr. Öğr. Üyesi Ebru F. Fındık tarafından incelenerek tabakalara göre tasnif,
listeleme, envanter kayıtları ve belgeleme çalışmaları tamamlanarak değerlendirilmiştir. Sikkeler ve maden eserler Dr. Vera Bulgurlu tarafından tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. Kazı
çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari buluntular dijital nivo ile ölçülmüş ve fotoğraflarla
belgelenerek, 1/50 ve 1/100 vaziyet planına işlenmiştir.
Yayın çalışmaları kapsamında 1989-2020 yılları arasına ait taş eserler, seramik ve diğer
küçük buluntular üzerine kitap çalışması, “kilisenin pencere düzenlemesi” üzerine bir makale
ve 2014-2020 yılları arasındaki kazılarla ilgili kitap çalışması devam etmektedir. Ayrıca Erciyes Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde kilisenin in-situ ve kazı buluntusu statik işlevli taş
eserleri konulu bir doktora tez çalışması yürütülmektedir.
Kazı Çalışmaları
Aziz Nikolaos Kilisesi kuzeybatı, batı ve güneybatı alanında devam eden çalışmalarda
toplam 10 açmada ve G yapısının içinde 2 sondajda çalışmalar yürütülmüştür.
D Yapısının Orta Bölümü: D-2 Mekânı
D Yapısı, kilisenin kuzeybatısında üç bölümlü (D1, D2, D3 mekânları), kuzeydoğugüneybatı yönünde uzanan dikdörtgen biçimli bir yapıdır. D1 ve D3 mekânları 2012 öncesi
önceki kazı döneminde açığa çıkarılmış olup, D2 mekânı Ortaçağ koduna kadar topraktan
arındırılmış, burada taş kaplı zemine kadar inen bir açma yapılmıştır (Plan 1). 2018 yılında
D2 mekânında Ortaçağ seviyesinin altındaki zemine ulaşmak ve yapıyı tümüyle topraktan
arındırmak için 3 açmada (D2 Kuzeydoğu, D2 Doğu-Orta, D2 Kuzeybatı açmaları) kazı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 1-2).
D2 mekânı dikdörtgen planlı olup, doğu ve batı duvarlarında ikişer, kuzey duvarında
bir kapı açıklığı içermektedir. Güney duvarındaki kapı ise sonradan örülerek kapatılmıştır.
11.50m.x6.50m. boyutlarındaki mekânın beden duvarları yıkılmış durumdadır.
D2 mekânında 2018 yılında açılan D2 Kuzeydoğu, D2 Kuzeybatı, D2 Doğu-Orta açmalarından güneye doğru devam edilerek D2 Güneydoğu -kuzey, D2 Güneydoğu-güney, D2
Kuzeybatı-orta, D2 Güneybatı-kuzey, D2 Güneybatı-güney olmak üzere toplam 5 açmada
yapının içi tamamen topraktan arındırılmıştır.
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C-4, C-5, C-6, D-4, D-5, D-6 plan karelerinde, 5.60m.x2.50m. ölçülerindeki D2 Güneydoğu açması mekânın güneydoğu köşesinde yer alır. 1.05m. seviyesinde başlanan çalışmalarda açma 0.80m. kodunda ikiye bölünerek D-6 plankaresinde 2.30m.x2.50m. boyutlarında D2 Güneydoğu-kuzey ve D2 Güneydoğu-güney adıyla olarak çalışmalar 2 açmada
yürütülmüştür.
Daha sonra sırasıyla C-4, D-4, C-5, D-5 plankarelerinde 2.50m.x2.50m. boyutlarında D2
Kuzeybatı-Orta, C-5, D-5 plankarelerinde 2.50m.x2.50m. boyutlarında D2 Güneybatı-Kuzey
açmaları ile C-6, D-6 plan karelerde 2.70m.x3.00m. boyutlarında D2 Güneybatı-Güney açmasında çalışmalar tamamlanmıştır.
1.05m. kodunda başlanan açmalar, 0.55m. seviyesine kadar moloz tabaka ile başlayıp
bu seviyede yıkılmış durumdaki mekânın duvar malzemeleri olan blok taşlar ve mimariyle
ilişkilendirilen kemer taşları ortaya çıkarılmıştır. 0.55m.-0.25m. kodunda tuğla ve üst örtüye
ait yoğun kiremit içermektedir. Buluntular mekânın kuzey, doğu ve batı duvarlarındaki kapı
açıklıklarının kemerli olduğunu, üst örtüsünün kiremit çatı olduğunu ortaya koymaktadır.
Mekânın 0.00-(-0.35)m. arasında toprak ve buluntu değişimi ile ana toprak seviyesine
inilmiş ve zemine ulaşılmıştır. Bu seviyede yapının içinde kuzey-güney yönünde uzanan
erken evreye ait bir duvar kalıntısı ortaya çıkmıştır. 70cm. kalınlığında, yaklaşık 20cm.
yükseklikte mevcut olan duvar D yapısından önce var olan bir yapı kalıntısının üzerine D
yapısının inşa edildiğini ortaya koymaktadır.
Bu seviyede bulunan 5-6. yy.a tarihli mimari plastik taş elemanlar yapının önceki evresine işaret etmektedir. Küçük buluntular yapının günlük kullanımına ışık tutmaktadır. Maden
buluntular mimari ile ilişkili çok sayıda çivi ve cüruf ile bronz parçalar içerir. Cam buluntular
arasında pencere camları, cam mozaik, bilezik, kandil, kadeh, çeşitli kap parçaları ile üretim
atıkları yer alır. Sırsız seramik buluntularda Geç Roma-Erken Bizans günlük kullanım kapları, pişirme kapları, unguantarium, kandil parçaları, kırmızı astarlı Geç Roma-Erken Bizans
kâse parçaları, siyah boyalı Geç Helenistik kap parçası, testi ve amphora parçaları öne çıkar.
Ayrıca bu mekânda ortaya çıkarılan Erken Bizans Dönemine ait beyaz hamurlu sırlı seramikler tarihlendirmeyi destekleyici verilerdir.
Toplam 5 açmada gerçekleştirilen kazı çalışmalarında D2 mekânının tamamı açığa
çıkarılmıştır. 1.05-(-0.40)m. seviyesinde yapının içinde kuzey-güney yönünde 0.16m.-0.35m.
seviyesinde devam eden ve kuzeyde D3 mekânı içinde bir bölümü izlenen duvar kalıntısı D
yapısının altında daha erken bir döneme aittir. D2 açmalarından 1’i gümüş, 11’i bronz olmak
üzere toplam 12 adet sikke bulunmuş, envanterlik eser niteliğinde Demre Müzesi’ne teslim
edilmiştir.
D2 mekânına kuzeyde bir kapı açıklığı ile bağlanan, kazısı önceki kazı başkanlığı yönetiminde tamamlanmış D3 mekânı içinde ince temizlik yapılarak D2’den devam eden duvar
izlenmiş; D yapısının genel mimari değerlendirmesi elde edilmiştir.

179

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

E Yapısı İkinci Kat Açmaları: Güney 1, Güney 2 (Batı), Güney 2 (Doğu)
C-12, C-13 plankarelerinde 4.00m.x3.50m. boyutlarındaki Güney-1 açması ile bu açmaya doğu yönünde bitişik olan C-12, C-13, D-12, D-13 plankarelerinde 3.50m.x3.50m. boyutlarındaki Güney-2 açmaları E yapısının ikinci katını ortaya çıkarmak amacıyla açılmıştır.
2018 yılı çalışmalarında bu alanda kilisenin güvenlik kameralarına bağlı kabloların ve avluda yağmur sularının pompalandığı borunun geçtiği tespit edilmişti; 2019’da Antalya Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü ile görüşülerek elektrik kabloları alanın dışına yeniden döşenmiştir. Su
atık borusu açmada bırakılarak önümüzdeki aylarda başlanacak restorasyon çalışmalarında
drenaj projesi kapsamında ele alınarak değerlendirilecektir.
Güney 1 açmasında 5.05m.-4.25m. yüzey tabakasında sırlı ve sırsız seramik, cam, maden
gibi 19-20. yy. başlarına ait Geç Osmanlı buluntuları içermektedir. Aynı zamanda yıkılmış
duvarların moloz taşları yoğun olarak ortaya çıkmıştır.
C-12, C-13, D-12, D-13 plan karelerinde 3.50m.x3.50m. boyutlarında 5.05m. kodunda
başlanan Güney-2 Açması, kazı çalışmalarının son haftaları olması nedeniyle 1.75m.x1.75m.
ölçülerinde Güney-2 (batı) adıyla ikiye bölünmüştür. 4.90m. seviyesinde başlanan açmanın
kuzey ve batı kenarında 4.81m.-4.43m. arasında geç dönemde olasılıkla Osmanlı Döneminde
inşa edilmiş bir duvar ortaya çıkmıştır. Duvarın alt bölümü alüvyon toprak üzerine oturduğundan 13. yy.daki sel sonrasında inşa edilmiş bir yapının duvarları olduğu anlaşılmaktadır.
40cm. kalınlığındaki duvar kuzeyde E yapısının kuzey duvarına yaslanmıştır.
Önümüzdeki 2020 yılı çalışmalarında bu alanda kazılara devam edilerek geç dönem
yapısı ve E yapısının ikinci katı ortaya çıkarılacaktır.
K-6 Dış - Güney
K6 dışında mekâna güneybatı yönünde bitişen F yapısının kuzey cephesinde önceki kazı
yönetiminde doğu duvar payesi arasındaki batı niş içinde ortaya çıkarılan mezarda bir birey
bulunmuş ancak çalışma yarım bırakılmıştı (Resim: 3).
Bu yıl batı niş ile birlikte payenin doğusundaki açıklıkta da mezar bulunabileceği düşüncesi ile buradaki alüvyon dolgu çalışma programına alınmıştır. Doğu nişin 2.87m. kodundaki
alüvyon toprağı kaldırılmış; nişin üzerindeki tonozun niş içerisine çöktüğü gözlemlenmiştir.
2019’da doğu niş tamamen temizlenmiş ve bu nişin mezar yeri olmadığı anlaşılmıştır. Önceki yıllarda açılan batı niş içindeki mezar çalışması bu yıl Antropolog Prof. Dr. Ö. Dilek Erdal
tarafından tamamlanmış ve bir bireyin yarım iskeleti ortaya çıkarılmıştır.
G Yapısı İçinde Sondaj 1 ve Sondaj 2 Çalışması
2015-2017 yılları arasındaki çalışmalarda açığa çıkarılan G yapısının içinde zeminde tespit edilen dörtgen biçimli zemin taşlarının mezar kapağı olduğu düşüncesiyle iki sondaj kazısı yapılmıştır. Mekânın kuzeydoğusunda yer alan triglif motifli blok taşın batısından başlayan
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ve orta mekânın güney sınırına 50cm. uzaklıktaki 56cm.x50cm.x40cm.x52cm. ölçülere sahip
alanda sondaj 1 çalışması yapılmıştır. Parçalanmış kapak kaldırılarak sondaja başlanmış ve
bir adet kemik bulunmuştur. -0.90m. koduna kadar inilmiş, ancak iskelet buluntusuna rastlanmamıştır. Sistemli olarak inilen sondaj çalışmasında kırık tuğla, taş, az sayıda tessera
bulunmuştur.
G yapısının orta bölümündeki ikinci sondaj çalışmasına dikdörtgen formundaki çatlak
kapak taşın kaldırılması ile başlanmıştır. -0.43m. seviyesinde blok taşın altında 6. yy.a tarihlendirilen bir harç tabakası gözlemlenmiştir. Harç tabakasının altında toprakla karışık bir
ufak çakıl taşları yer almıştır. -0.60m. seviyesinde çakıl taşı, tuğla ve kiremit parçalarından
sıkıştırılmış bir tabaka yer almıştır. -0.70-(-0.80)m. kodunda toprağın yumuşadığını, nem
oranının arttığını ve renginde ise açık koyulaşma söz konusudur. -0.85-(-0.90)m. aralığında görülen taşların alt kısımlarında 20cm.ye yakın bir boşluk görülmektedir. Bu boş alanın
yine bir başka taş tabaka ile sonlandığı görüldü. -0.70-(-0.90)m. arasında seramik –genellikle
ağız, kulp kısımları yoğunlukta-, cam, hayvan kemiği, mermer ve tessera buluntu söz konusudur. -1.10m. seviyesine inildiğinde iri moloz taş tabaka ile sonlandığı görülmüş, bu durumda sondajın durdurulması ve açılan alanın toprağının tarandıktan sonra kapatılmasına karar
verilmiştir. Sondaj alanında ele geçirilen buluntular, ortalama miktarda seramik ve kemik,
çok az miktarda cam, bir tuğla, 2 adet mermer parçası bulunmuştur. Sonuç olarak G yapısının
orta bölümündeki ince zemin döşemelerinin altında mezar bulunmadığı anlaşılmıştır.
Mimari Plastik Buluntular
D yapısının D2 mekânında ele geçirilen buluntular, yapının dönemlerine ışık tutan verilerdir. Ana toprak tabakasının altındaki eksi kodlardan itibaren yaklaşık 1.00m. seviyesine
kadar olan tabakalarda 6. yy.a tarihlediğimiz delikli levhalar en yoğun buluntu grubudur.
-0.40m. kodunda ortaya çıkan zemine yakın seviyelerdeki 6. yy. buluntuları D yapısının erken dönem yapı kalıntıları üzerine inşa edilmiş olduğunu belirlemektedir.
Seramik ve Diğer Küçük Buluntular
2019 yılı kazı çalışmalarında D yapısının orta bölümünde yapılan kazılarda 4953 buluntu
ortaya çıkarılmıştır. Bizans dönemi sırsız günlük kaplarına ait 1842 adet sırsız seramik parçası testi, pişirme kapları, amphora, pithos; 31 sırlı masa üstü kullanımına ait tabak ve kâse
parçaları; 393 adet Geç Roma ve Erken Bizans Dönemine tarihlenen kırmızı astarlı seramik
buluntular kase, tabak, mortarium, testi, unguantarium parçası gibi çeşitli türler içerir. Aydınlatmada kullanılan 4 adet pişmiş toprak kandil parçası 5-6. yy. Anadolu tipi örneklerden oluşur. D yapısının orta mekânında 1336 adet pencere camı, kandil, kadeh, çeşitli kap parçaları,
cam mozaikler ve bilezik parçaları ortaya çıkarılmıştır. Buluntular tabaka ve tipolojiye göre
ağırlıkla Erken Bizans Dönemine tarihlendirilir. Mekânda beslenme ve tüketime yönelik çok
miktarda hayvan kemiği ve deniz kabuğu bulunmuştur. D2 yapısında dikkati çeken bir diğer
buluntu grubu ise 11. yüzyıla tarihlendirilen dokumada kullanılan kemik ağırşaklardır. Ay-
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rıca dokuma ile ilgili olduğu düşünülen taş ağırşak ve bazalt taşından biçimlendirilmiş bir
alet bulunmuştur. D2 orta mekânında üst kodlarda ele geçirilen 31 adet sırlı seramik buluntu
Ortaçağ Bizans Dönemine tarihlenir.
E yapısının ikinci katındaki açmalar günümüz yaşam kotunda başladığından buluntuların büyük bir çoğunluğunu 19. yy. sonları ve 20. yy. başına tarihlendirilen ve Osmanlı
Dönemi kullanım evresine ait olan sırlı ve sırsız seramik, porselen, lüle ve az sayıda toprakta
karışık olarak bulunan Geç Roma ve Bizans Dönemi seramik parçasını içermektedir. Yapının
üst kodundaki geç dönem yaşam tabakasına ait hayvan kemiği gibi buluntular günlük kullanım sırsız seramiklerle aynı yoğunlukta artış göstermektedir.
G yapısı içinde gerçekleştirilen 1-2 No.lu sondajlarda Bizans Dönemine tarihlendirilen
sırsız seramikler ve cam parçaları ele geçirilmiştir.
Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında 2019 kazı sezonunda ele geçirilen buluntular arasında bir miktar demir çivi ve cüruf ile beraber altta detayları verilen dikkat çekici bronz
nesneler yer almaktadır. Bu parçaların hepsi D2 alanında, M 269 envanter no.lu pim /çivi
şeklindeki nesne hariç ana toprakta bulunmuştur. Parçaların hepsi bronzdur ve Bizans Dönemine tarihlenmektedir.
Yüzük, uçları yılan başlı bilezik ve kutu kilidi aynı açma ve tabakada bulunmuştur. Oldukça süslü, tipik Bizans bezemeleri olan bir kâse parçası, bronz kap parçaları ile iki tıp aleti
buluntular arasında en dikkat çekici olanlardır. Bulunan tıp aletlerinin ikisi de aynı işleve
sahiptir. Tıp aletlerinin bir ucu oyma ve spiral formlu diskler ile süslenmiştir, diğer ucu ise
koyu kıvamlı merhemleri uygulamak üzere küttür.
2019 yılındaki kazılarda D yapısının orta mekânında bulunan 12 adet sikkeden 7 tanesi
okunabilir durumdadır. Sikkelerin en erken tarihlisi ön yüzde Apollo başı bulunan M.Ö. 1.
yy. Likya Masikytes sikkesidir. Kazıda bulunan Likya Birliğine ait ikinci sikke olması açısından önemlidir. Roma Dönemine ait ikinci sikke ise ön yüzde başında ışın çıkan diademli
portresi bulunan İmparator Gordianus III Dönemine M.S. 238-244 aittir (Resim: 8).2 Bizans
Dönemi sikke buluntuları İmparator Heraclius ve Heraclius Constantin M.S. (610) 613 –
641;3 ön yüzde İmparator Leon VI (886 – 912) büstü olan sikke (Resim: 9-10)4; anonim
bir sikke üzerinde ise paralel örneklerine göre ayakta duran ¾ profilden İsa figürü olduğu
2

Önceki kazılarda İmparator Numerianus (283 – 284 ) HN 04 M – 4600. Gordianus III sikkeleri Lykia’nın diğer
kazılarında da meydana çıkmıştır, örneğin Arykanda kazısında toplam 373 adet bulunmuştur: Tolga Tek, Arykanda Kazılarında Bulunan Antik Sikkeler Üzerinde Yeni İncelemeler: 1971-2000 Sezonları. Ankara Üniversitesi. yayınlanmamış doktora tezi.

3

Kazıda daha önce 7 adet Heraclius ve Heraclius Konstantin sikkesi bulunmuştur ( HN 99 M-1653, HN 05 M
-5233 ve HN 05 M - 5822; HN 06 M – 6534; HN 08 M – 7311 ve HN 08 M- 7478; HN 09 M -7831). Bizim sikkemiz HN 99 M – 1653 ve HN 05 M – 5233 sikkelerin aynısıdır. Ayrıca 2 Heraclius ve oğlu Heraclonas sikkesi
mevcut, HN 03 M - 4083 ve HN 04 M 5029 bulunmuştur, DOC II/2 283 no 79; Wolfgang Hahn, Moneta İmperii
Byzantini, Band 3 vonHeraclius bis Leo III. / Alleinregeierung (610 – 720) ÖADW Vienna 1981, no.1646

4

D.R. Sear, Roman Coins and Their Values, 1970, no. 1729.
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anlaşılmaktadır.5 Gümüş tek sikke buluntusu olasılıkla 11? -12? yüzyıl Lucca? Dönemi Haçlı
sikkesidir.6 Ortaçağa ait en geç tarihli buluntu ön yüzde İsa, arka yüzde imparator tasviri
olduğu anlaşılan, Komnenoslar sikke tipi ile benzerliğinden dolayı 13. yy. olduğu düşünülen
sikkedir. Diğer 5 adet bronz sikke ise tahrip olduğundan okunamamıştır.
Restorasyon Projesi
2017 yılı Ağustos ayında Antalya Valiliği ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan, Koruma Mimarı Cumhur Gürel’in müellif olarak üstlendiği “Aziz
Nikolaos Kilisesi Anıt Müzesinin Rölövesi ile Restitüsyon, Restorasyon, Statik, Elektrik ve
Çevre Düzenleme Projesi” 2019 yılı Haziran ayında tamamlanmış ve 12 Eylül 2019 tarihinde
Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünde onaylanmıştır. Projenin
hazırlanması aşamasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce bir Danışma
Kurulu oluşturulmuştur: Prof. Dr. Sema Doğan (Kazı Başkanı-Sanat Tarihçi, Danışman),
Prof. Dr. Işık Aksulu (Koruma Mimarı), Prof. Dr. Erhan Karaesmen (İnşaat Mühendisi),
Gülseren Dikilitaş (Restoratör, Duvar Resmi Koruma Uzmanı) görevlendirilmiştir.
2020 YILI ÇALIŞMALARI
Aziz Nikolaos Kilisesi 2020 yılı sezonu çalışmaları 6 Temmuz – 23 Eylül tarihleri
arasında gerçekleştirildi.7 Çalışmalara kilisenin kuzey, kuzeydoğu, kuzeybatı, batı ve güneybatı alanlarında ot temizliği ile (Adam/Ay bütçesinden 2 işçi ile) başlandı. Daha sonra kazı
çalışmaları kilisenin kuzeybatı, batı ve güneybatı alanında başlatıldı. Bu kapsamda 2019 yılı
kazı sezonunda planlanan çalışma programı gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında öncelikli olarak
D yapısının batısındaki alanda belirlenen açmalarda kazı başlatıldı. Bu alanda D yapısının
kuzey ve güney kapı açıklıklarındaki dolgular açıldı. Ağustos ayında İŞKUR’a bağlı 2 işçinin katılmasıyla D yapısının batı alanındaki açmalar tamamlandı. 2019 yılında başlanan E
yapısının 2. katındaki E-üst gb1 ve E-üst gb2 açmalarının yanında çalışmalara devam edildi.
2020 çalışmaları belirtilen alanlarda D-dış batı, E-üst gb3, E-üst gb4 açmalarında yürütüldü.
Kazı çalışmaları plankarelere göre belirlenen açmalarda gerçekleştirilmiş ve toprak
değişimi stratigrafik sistemde tespit edilen tabakalarda değerlendirilmiştir. 2020 yılında Dünya genelinde yaşanılan Covid-19 Pandemisi nedeniyle çalışmalarımız T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının zorunlu kıldığı kurallar dikkate alınarak küçük bir ekiple
sürdürülmüştür. Bu çalışmalarda kazı buluntusu mimari veriler Prof. Dr. Sema Doğan, mi5

Bu tip İsa Antifonetes, Sear Kataloğunda (Sear No.1825) Mikael IV (1034 –1041) Dumbarton Oaks Kataloğunda ise Konstantin IX (1042-1055) zamanına atfedilir. Sear 1970; https://www.doaks.org/resources/coins

6

HN04 – M5108 10. yüzyıl, Gümüş, HN06-M6482 10. yüzyıl, Gümüş, HN04-M4595, Gümüş, 11. yüzyıl başı

7

Çalışmalar Kazı Başkanı Prof. Dr. Sema Doğan, Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Fatma Fındık,
2. Kazı Başkan Yardımcısı İlknur Gültekin, Bakanlık Temsilcileri Nur Konukman ve Emine Gökgöz ile Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü yüksek lisans öğrencisi Firyaz Alp, lisans öğrencisi
Emre Dertli ile gerçekleştirildi.
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mari plastik taş elemanlar Öğr. Gör. İlknur Gültekin, seramik-cam ve diğer küçük buluntular
Dr. Öğr. Üyesi Ebru F. Fındık tarafından çalışılarak tabakalara göre tasnif, listeleme envanter
kayıtları ve belgeleme çalışmaları tamamlanarak değerlendirilmiştir. Sikkelerin temizlik ve
konservasyon çalışmaları Sanat Tarihçi ve Restoratör Dr. Nesrin İşler tarafından yapılmıştır.
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari buluntular Sanat Tarihçi Emre Dertli tarafından
dijital nivo ile ölçümleri yapılmış, AutoCAD programında planlara işlenmiş; fotoğraflarla
belgelenmiştir; 1/50 ve 1/100 vaziyet planına işlenmiştir.
Kazı Çalışmaları
2020 yılı kazı çalışmaları planlandığı gibi D yapısının batı alanında (D-dış batı; D2 güneybatı kapı dolgusu; D2 kuzeybatı dolgusu) ve E yapısının 2. katındaki açmalarda (E-üst
gb3 ve E-üst gb4 açmaları) gerçekleştirilmiştir. D yapısının dışında batı alandaki D-dış batı
açması, D yapısının D2 mekânına batıdan açılan güneybatı kapı dolgusu ve kuzeybatı kapı
dolgusu açılmıştır.
D-Dış Batı Açması; D Yapısı Güneybatı Kapı Dolgusu; D Yapısı Kuzeybatı Kapı Dolgusu
D-Dış Batı Açması
D yapısının dışında batı alandaki toprağın alınmasını, bu alanda ana toprak seviyesine
inmeyi amaçlayan D-dış batı açması C-4 ve C-5 plankarelerinde yer alır. 3.50m.x3.50m.
ölçülerindeki açmaya 1.40m. kodunda başlanmıştır (Plan: 1).
1.40m.-0.80m. seviyesinde alüvyon dolgu; 0.80m.-0.30m. arasında moloz tabaka içeren
açmanın batı yarısında alüvyon dolgu, doğu yarısında moloz tabaka tespit edilmiştir. Myra’nın 13. yy.daki sel afetine bağlı olarak alüvyon dolgunun bu kodlarda moloz ile karışımı
tabakası, kazı alanının diğer açmalarında da benzer şekilde görülmüştür. 0.30-(-0.10)m. seviyesinde ana toprak/kültür tabakası, buluntuları ve toprak niteliği ile ortaya konmuştur.
-0.10m. kodunda kuzey-güney yönünde devam eden duvar kalıntısı, aynı kodlarda D yapısının içinde de devam etmektedir. Bu alandaki kazı çalışmalarıyla kilisenin ilk yapı dönemine ait 6. yy. mimari verileri açığa çıkarılmıştır.
D yapısının aynı kodlardaki zemin döşemelerinin yapının dışında batıda devam ettiği
tespit edilmiştir. Buluntularla da desteklenen verilere göre 6. yy. yapısı yıkıldıktan sonra Orta
Bizans Döneminde D yapısının bu kalıntılar üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır.
D Yapısı Güneybatı Kapı Dolgusu
D yapısının D2 mekânına batıdan açılan iki kapıdan güneybatı kapı dolgusunu açma
çalışmaları C-5 ve C-6 plankarelerinde, 1.30m. kodunda başlatılmıştır. 1.67m. genişlik ve
0.80m. derinlikteki kapının içi moloz taş, bazı kırık mimari plastik parçalar, az sayıda seramik ve cam buluntu içermiştir.
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D2 güneybatı kapı eşiğinin üst kodu 0.05m., kapının kuzey-güney doğrultusunda açıklığı
1.67m.dir. Kapı eşiğinin doğu-batı yönünde genişliği ise 0.80m.dir. Kapı eşiği moloz taşlar
döşenerek oluşturulmuştur. Kapı’nın iki yan sövesi kırık durumdadır; kuzey söve parçasının
yüksekliği 0.98m. güney sövenin yüksekliği ise 1.30m.dir. Her iki söve parçasının genişliği
0.80m.dir.
D Yapısı Kuzeybatı Kapı Dolgusu
D yapısının D2 mekânına batıdan açılan diğer kapının dolgusunu açma çalışmaları C-5
plankaresinde, 1.31m. kodunda başlatılmıştır. 1.42m. genişlik ve 0.95m. derinlikteki kapının
içi diğer kapı ile benzer dolgu malzemesi içerir: moloz taş, mimari plastik parçalar, 1 adet
sikke, seramik, cam ve kırık maden parçalar ortaya çıkmıştır. D2 kuzeybatı kapı eşiğinin
kodu 0.07m. olarak tespit edilmiştir. Kapı eşiğinin genişliği 0.85m. açıklığı ise 1.60m.dir.
Her iki kapı dolgusu içinde kemer taşlarının bulunması kapı açıklıklarının kemerli biçimde olduklarına işaret etmektedir. Önceki yıl açılan D yapısının doğu kapıları da benzer
buluntular nedeniyle kemerli formda olduğu anlaşılmıştır.
E-üst gb 3 ve E-üst gb 4 açmaları
Bu duvar E yapısı Güney-1’in doğu sınırı ile E yapısı Güney-2’nin batı sınırının kesişim noktasında, kuzey-güney yönünde ilerlemektedir. Duvarın üst kodu 4.69m. alüvyona
oturduğu kodu 3.98m.dir. Yapı malzemesi büyük-küçük boyutlu moloz taşların sıkıştırılmış
toprakla tutturulmasıyla oluşturulmuştur.
E yapısı Güney-2 açma sınırlarının içerisinde ise; E yapısının kuzey beden duvarının
güney yüzüne sonradan birleştirilerek eklenmiş, doğu-batı doğrultusunda ilerleyen bir başka
duvarın varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar 19. yy. yapısının kuzey duvarıdır. Doğu-batı
doğrultusunda ilerleyen ve E yapısının kuzey beden duvarına yaslanan duvarın kalınlığı 0.60
m. üst kodu 4.68m. toprağa oturduğu alt kodu ise 4.30m.dir.
E Yapısı Üst Alanında Yapılan Çalışmalar
E-Üst Açmaları
2020 kazı sezonunda E-üst alanında E yapısının güney beden duvarının ortaya çıkarılması planlanmıştır. Bu plan doğrultusunda E yapısının giriş katının kuzey-güney ve doğu-batı
açıklığı ölçülmüştür. E yapısının kuzey ve doğu beden duvarları, Aziz Nikolaos Kilisesi’nin
batı avlusunun güneybatısında yer almaktadır. Doğu-batı doğrultusunda ilerleyen E yapısının alt katında iç mekânların açıklığı dikkate alınarak alanın batısında E yapısı Güney-1 ve
E yapısı Güney-2 açmalarının güneyine 2 açma açılmasına karar verilmiştir. Bu açmaların
boyutları sınırlı alanda hareket olanağı sağlanacak şekilde belirlenmiştir (Plan: 2).
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Bu iki açmaya E-üst gb 3 ve E-üst gb 4 ismi verilmiştir. E-üst gb3 Açması’nın boyutları
3.00m.x3.00m. E-üst gb4 Açması’nın boyutları da 2.50m.x3.00m.dir.
E-üst gb 3 açması
E-üst gb 3 açmasındaki çalışmalara 5.05m. kodunda başlanmıştır. Bu açma C-13, C-14,
D-3, D-14 plankarelerinde yer alan açma 3.00m.x3.00m. boyutlarındadır. 5.05m.-4.90m. arasında günümüz toprak seviyesi tespit edilmiştir.
4.90m.-4.30m. kod aralığında ise yüzey toprak tabakası devam etmiştir. 4.30m.-3.90m.
kod aralığında yaklaşık 40cm.-50cm.lik alüvyon dolgu görülmüştür. Açma içerisindeki seviye inme çalışmaları, vizeli işçilerin Ağustos ayı sonunda bütçesinin sona ermesi nedeniyle
27.08.2020 tarihinde 3.90m. kodunda 2020 sezonu için durdurulmuştur.
Yapılan bu seviye inme çalışmalarında açma içerisinde doğu-batı doğrultusunda ilerleyen E yapısının güney beden duvarı ortaya çıkarılmıştır. E yapısının güney beden duvarının
kalınlığı batı sınırda 90cm. doğuya ilerledikçe 85cm.-80cm. arasında değişmektedir. Birden
fazla yüzeyi kesilmiş kesme taşlardan meydana gelmektedir. Açma içerisinde üst kodu batı
uçta 4.38m. doğu sınırda ise 4.56m. olarak ölçülmüştür. Bu farklı kod seviyesi duvarın yıkılmış olmasından kaynaklanmaktadır.
E yapısının güney beden duvarının açma içerisinde boyutu 3.00m.dir. Açma içerisinde
açmanın kuzey sınırından 40cm. güneyde başlayarak batıya doğru ilerlemektedir. Açmanın
batı sınırından 1.40m. doğusunda duvarın iki duvar payesi görülmektedir. Bu payeler biri
duvarın iç yüzeyinde (kuzey yüzü), bir diğeri ise dış yüzeyindedir (güney yüzü). Benzer
düzenleme E yapısının batı avluya bakan kuzey cephesinde de simetrik olarak yapılmıştır.
2019 yılında E yapısı Güney-2 Açması’nın batısında ortaya çıkarılan duvarın açmanın
doğu sınırına 1m. mesafede kuzey-güney doğrultusunda ilerlediği ve E yapısının güney beden duvarına birleştirildiği görülmüştür. Açmanın doğu sınırına 1m. mesafede ise kuzey-güney yönünde ilerleyen bir başka duvarın varlığı ortaya çıkarılmıştır. Bu duvar küçük-büyük boyutlu moloz taşların sıkıştırılmış toprakla tutturulmasıyla oluşturulmuştur. İçerisinde
devşirme yapı taşları yer almaktadır. E Yapısının güney beden duvarının dış yüzeyindeki
payesinden faydalanılarak daha geç bir dönemde inşa edilmiştir. Ortaçağda yaşanan sel felaketinin neden olduğu alüvyon dolgu üzerine oturan duvarın üst kodu 4.65m. alt kodu ise
4.20m.dir.
E-üst gb 4 açması
E yapısının ikinci katını ortaya çıkarmak için C-13, C-14, D-13, D-14 plankarelerinde,
E-üst gb3 Açması’nın doğusunda devam eden çalışmalara 5.03m. kodunda başlanmıştır
(Plan: 2).
27.08.2020 tarihinde 4.00m. kodunda vizeli işçilerin çalışma süresi dolduğu için, İŞKUR’a bağlı kalan 1 işçi ile devam edilemeyeceğinden, kazı çalışmaları durdurulmuştur.
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Daha sonra 3 Eylül 2020 tarihine kadar alandan toprak tahliyesi yapılmıştır.
Bu alandaki tabaka değişimi 5.03m.-4.90m. kodunda günümüz toprağı, 4.90m.-4.30m.
kodunda yüzey toprağı, 4.30m.-4.00m. kodunda alüvyon dolgu şeklindedir.
Açma içerisinde doğu-batı doğrultusunda ilerleyen E yapısının güney beden duvarı ortaya çıkarılmıştır. Güney beden duvarının açma içerisinde üst kodu 4.52m. olarak ölçülmüştür.
Açma sınırları içerisinde duvarın doğu-batı doğrultusuna boyutu 2.50m.dir. Kalınlığı ise açmanın doğu sınırında 85cm. olarak tespit edilmiştir.
E yapısının güney beden duvarının açmanın doğu kesitinin hemen önünde 2 adet duvar
payesi yer almaktadır. Payeler beden duvarının iç ve dış yüzeyindedir. İç yüzeydeki duvar payesinin üst kodu 4.36m. iken, dış yüzeydeki duvar payesinin üst kodu 4.11m.dir. E yapısının
güney beden duvarının iç yüzeyinde yer yer sıva tabakası tespit edilmiştir. Bu sıva yaklaşık
1cm.-1.7cm. kalınlığındadır. Duvarın iç yüzeyinde yer alan iki payandanın arasında boydan
boya ilerlemektedir.
2020 yılı kazı sezonu içerisinde E-üst gb 3 ve E-üst gb 4 açmalarında planlandığı gibi
E yapısının güney beden duvarı ortaya çıkarılmıştır. İki açma içerisinde bu duvar doğu-batı doğrultusunda ilerlemektedir. Güney beden duvarının iki açma içerisinde uzunluğu 5.50
m.dir. Kalınlığı ise batı sınırda 90cm olarak başlamakta doğuya ilerledikçe 85cm.-80cm.
arasında değişmektedir. Güney beden duvarının E-üst gb 3 ve E-üst gb 4 açmaları içerisinde
dört adet duvar payesi ortaya çıkarılmıştır. Bu payelerin birbiri arasındaki mesafe 1.65m.dir.
Payelerin ikisi güney beden duvarının iç yüzeyinde ikisi ise dış yüzeyindedir. Batıda yer alan
payelerin üzerinde sonradan eklenen kuzey-güney yönünde ilerleyen duvarlar yer alır.
Restorasyon – Konservasyon Çalışmaları
2020 programında sütun ve sütun başlıklarının konservasyonu planlanmamıştı. Ağustos
ayında 2. ödenek gönderilince bu bütçenin kullanılması düşüncesiyle kilisenin güneydoğu
girişindeki devrik durumda olan sütun ve sütun başlıklarının ayağa kaldırılması ve batı kazı
alanında önceki yıllarda ortaya çıkan in-situ iki sütunun yanında devrilmiş bulunan 2 sütun
başlığının yerlerine oturtulmasını içeren konservasyon projesi hazırlanarak Antalya Rölöve
ve Anıtlar Müdürlüğü’ne sunuldu. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nda
27.08.2020 tarihli kurul kararınca onaylanan proje çerçevesinde kilisenin güneybatı girişindeki sütunların ayağa kaldırılabilmesi için kullanılacak olan vinçin o yönde yapıya yaklaşabilmesi mümkün olamadı ve bu bölümdeki çalışma yapılamadı. Proje kapsamında Antalya
Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzman restoratörlerince batı kazı alanındaki 2 sütun başlığı ait oldukları iki sütun üzerine yerleştirildi (Resim: 4-6. Yapılan uygulama Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda alınan kararla mevcut restorasyon
projesine işlendi.
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Mimari Plastik Envanter ve Belgeleme Çalışmaları
2020 yılında Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarında 102 adet taş eser ortaya çıkarılmıştır. Bulunan mimari işlevli taş eserlerin Öğr. Gör. İlknur Gültekin tarafından kesit çizimleri, envanter kayıtları yapılmıştır. Bölgenin yerel malzemesi olan kireç taşı eserler özellikle D yapısının
batı alanında ortaya çıkmıştır. Bu alanda moloz tabakada yıkıntı yapı malzemeleriyle birlikte
ve ayrıca güneybatı ve kuzeybatı kapı dolguları içinde bulunmuştur. 6. yy.a tarihli delikli
levha grubunun, önceki kazı sezonunda D yapısının D2 mekânı içinde aynı kodlarda yoğun
olarak ele geçirilmiş olması 6. yy. yapı evresine ait mimari bulgulara ışık tutmaktadır. 2019
ve 2020 kazı sezonlarında D yapısının doğu kapıları içinde ve mekân içerisinde ele geçen
kemer parçaları kapı açıklıklarının kemerli biçimde olduğunu ortaya koymaktadır. Kırık yer
döşeme parçaları, opus sectile ve tessera parçaları, bu alandaki farklı yapı dönemlerini belirleyen diğer buluntulardır. Mimari plastik veriler önceki yıllar ile birlikte değerlendirildiğinde
Orta Bizans Döneminde D yapısının 6. yy. yapı kalıntıları üzerine inşa edildiğini gösterir8.
Eserlerin bezemeleri kabartma, kazıma ve delik işi tekniğinde, Likya Bölgesi’nin yerel
üslup özelliklerini yansıtmaktadır (Resim: 7). D yapısının batı alanında ve E-üst gb 3 ve
E-üst gb 4 açmalarında bulunan 3 adet yazıtın envanter ve belgelemeleri yapılmış, ancak Covid19 pandemisi nedeniyle Prof. Dr. Thomas Corsten 2020 yılı kazı sezonunda yer alamadığı
için yazıtların transkripsiyon ve çeviri çalışması yapılamamıştır.
Seramik, Cam, Maden ve Diğer Küçük Buluntular
2020 yılı kazı sezonunda Geç Roma, Erken Hıristiyanlık, Orta Bizans, Geç Osmanlı dönemlerine tarihlendirilebilecek 875 adet sırlı ve sırsız seramik parçası ayrıca 19.-20. yy. başı
tabakalarında seramik, earthenware, porselen, lüle parçası bulunmuştur. D-dış batı açmasında 1.40-(-0.37)m. kotları arasındaki seramik buluntuların Geç Roma, Erken ve Orta Bizans
Dönemine tarihlendiği anlaşılır. Kap türlerini aydınlatmada kullanılan pişmiş toprak kandil,
mortarium, unguantarium, sırsız testi, kâse, pişirme ve saklama kapları, amphora parçaları
gibi günlük ve ticari işlevli seramik kaplara ait parçalar oluşturur.
Kilisenin batı avlusunu güneyden çevreleyen E yapısının ikinci katındaki E-üst gb 3
Açması’nda az miktarda Erken Hıristiyanlık Dönemine tarihlenen seramik parçası ele
geçirilmiştir. Üst kotlardaki diğer seramik buluntular ise ağırlıkla 19. -20. yy. başlarına kadar
tarihlenir. Fransız üretimi sırlı pişirme kabı parçaları, tek renk yeşil sırlı, yeşil ve sarı sırlı
Dimetoka-işi kâse parçaları önceki kazı sezonlarındaki seramik buluntuların devamı niteliğindedir (Resim: 11). Kap türleri testi, pişirme kabı, kâse, tabak, sırlı küp, depolama kapları
gibi gündelik hayatta kullanılan seramik eserlerdir. Ayrıca önceki yıllarda detaylı olarak tanıttığımız yerleşimdeki tütün kullanımına ışık tutan, üzerinde damga bulunan bir lüle parçası
ele geçirilmiştir.9
8

Aziz Nikolaos Kilisesi kazılarının 1989 yılından itibaren bulunan mimari plastik taş eserleri, Kilisenin in-situ
elemanları ve mimari bulgularla birlikte değerlendirildiği bir kitap yayına hazırlanmaktadır.

9

Kazının lüle buluntuları ile ilgili yayın için bkz. Fındık, E. F., “Ayışığında Tütün Seremonisi-Osmanlı Kırsalında
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E-üst gb 4 Açması’nda bulunan sırlı ve sırsız seramikler yine ağırlıkla 19. yy. ve 20. yy.
başlarına aittir. Açmada earthenware ve porselen buluntular gibi ithal kap parçaları, yeşil sırlı
kâse ve küp parçaları bulunmuştur.
Cam Buluntular
2020 yılı kazısında D dış batı, D2 güneybatı ve kuzeybatı kapı, E üst gb 3, E üst gb 4
açmalarında toplam 424 adet cam parçası ele geçirilmiştir.
D yapısının dışındaki batı açmasında en yoğun buluntu grubunu 205 cam parçası ile yuvarlak ve kare biçimli pencere camları oluşturur. Pencere camları koyu yeşil, sarımsı, mavi
yeşil, mavimsi tonlardadır. I. Yapı dönemine tarihlendirilen kare pencere camları mavimsi
yeşil, turkuaz tonlarda, şeffaf ve içinde çok sayıda hava kabarcığı bulunmaktadır. D dış batı
açmasında az sayıdaki diğer cam buluntular kandil çubuğu, kulp, kadeh veya kandillere ait
kaide, ağız ve gövde parçalarıdır (Resim: 12). Üretime ait az sayıda frit ve hatalı üretim parçası (-) eksi kotlarda ele geçirilmiştir. Camdan yapılmış 2 adet bilezik bulunmuştur (Resim:
13). -0.20-(-0.30)m. kotta bulunan yuvarlak kesitli, lacivertimsi koyu mavi renkteki bilezikte
boya ile yapılmış bezemeler görülür. Bu tip bilezikler Bizans’ta 10-13. yy. arasına tarihlendirilmektedir.10 E yapısının ikinci katındaki cam buluntular ise ağırlıkla 19.-20. yüzyılın
başlarındaki tabakalara ait olup renksiz pencere camı, şişe ve çeşitli kap parçaları ile kalıp
tekniğinde yapılmış cam bilezik dikkati çeker.
Maden Buluntular
2020 yılı kazı çalışmalarında ağırlıkla D dış-batı ve D2 mekânı kuzeybatı kapı dolgusunda olmak üzere 219, E-üst gb 3 ve E-üst gb 4 açmalarında ise 11 olmak üzere toplam 230
adet maden parçası bulunmuştur. D dış batı açmasında bulunan sikke -0.30-(-0.37)m. kotta
ele geçirilmiştir. Ön yüzde bir figür, arka yüzde darp edildiği yerin yazılı olduğu bir yazıt
bulunan, bronzdan Anonim Follis sikkesidir. Diğer sikke D2 kuzeybatı kapı dolgusu içinde
0.30m.-0.20m. kotta bulunmuş; bronzdan, ön yüzünde haçlı halesi, uzun saclı ve sakallı olarak elinde codex tutan İsa’nın büstü, diğer yüzde ise başında tacı ile İmparator VII. Mikhael
Komnenos (1071-1078) tasvir edilmiştir. Sikke AE-Follis olarak tanımlanır. Konstantinopolis darphanesinde basılmıştır.
Buluntular sayısal açıdan yoğun olarak D2 kuzeybatı kapı dolgusunda 0.50-0.10m. kotta
ele geçirilen, 47 demir cürufu, 21 demir bilinmeyen parçalar, 5 bronz levha parçası ve 1
adet sikkeden oluşur. D dış batı açması maden buluntu açısından zengin olup, buluntular
Tütün Kullanımının Kanıtları: Aziz Nikolaos Kilisesi Lüle ve Nargile Buluntuları”, Cedrus, IV, 2016, 373-392.
10 Kazının Cam bilezik yayınları için bkz. Çömezoğlu, Ö., “Myra-Demre Aziz Nikolaos Kilisesi’nde On İkinci ve
On Uçüncü Yüzyıl Cam Buluntuları”, bkz.: A. Ödekan, E. Akyürek, N. Necipoğlu (Ed.), I. Uluslararası Sevgi
Gönül Bizans Araştırmaları Sempozyumu, (İstanbul, 25-28 Haziran 2007), 2010, 505-510; Fındık, E. F., “Bir
Güzellik Nesnesi Olarak Cam Bilezikler: Demre/Myra Aziz Nikolaos Kilisesi Buluntuları (1989-2016), Adalya,
20, 2016, 423-448. Ayrıca bkz. Kazı Sonuçları Toplantıları raporları.
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sikke, kandil fitili, tıp aleti, kurşun bağlayıcı, çivi, cüruf, levha parçaları, kanca, tanımlanamayan türler içerir. Bu alanda çok sayıda parçası ile ele geçen oldukça tahrip durumdaki
büyük boyutlu bronz kap parçaları ve üzerinde çivi delikleri bulunur. Kap olasılıkla zincirle
asılarak kullanılmak üzere ağız kenarında gövdeden yukarı çekik kulpludur. Maden eserler
arasında üzerinde delikler ve gövdede olasılıkla sap kısmının perçinlemek için kullanılan
demir bağlayıcı bulunan süzgeç veya kepçe olabileceği düşünülen bir eser bulunur. Dikkati
çeken bir diğer buluntu ise bronzdan yapılmış bir tıp aletidir. Bu alanda 21 adet demir çivi
ele geçirilmiştir.
E yapısı üstündeki açmalarda 11 adet maden buluntunun tümü demirden yapılmış çivi,
mıh, halka, bıçak, üzeri bezemeli bir alet ve bilinmeyen parçalardan oluşur. Bu alanda ele
geçirilen buluntular kilisenin 19 ve 20. yy. başına tarihlendirilen son evresine aittir.
Depo ve Ofis Çalışmaları
2020 yılı kazı sezonu çalışmaları Dünya genelinde yaşanan Covid-19 salgını nedeniyle
küçük bir ekiple gerçekleştirilmiştir. Depo çalışması Dr. Öğrt. Ü. Ebru Fındık başkanlığında yürütülmüştür. Çalışmalarda Hacettepe Üniversitesi’nden Sanat Tarihçi Emre Dertli kazı
alanı, Sanat Tarihçi ve yüksek lisans öğrencisi Firyaz Alp ise buluntu ve depo sorumlusu olarak yer almıştır. Kazılarda ele geçen buluntuların temizlik, tasnif, envanter, dokümantasyon
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kazı evinde kütüphane / ofis çalışmalarına ise Arkeolog P. Yalçınkılıç ve Y. Keskin katılmış olup, bir ay süre ile buluntuların elle ve dijital ortamda belgelenmesi işini gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalarda 1989-2009 yılları arasına ait seramik ve
cam buluntuların teknik çizim, AutoCAD ve Corel programları ile belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 2012-2019 yılları arasında ortaya çıkarılan seramik ve cam buluntuların bir
bölümü yine bu sezonda aynı yöntemlerle belgelenmiştir.11 Depo çalışmaları her yıl olduğu
gibi eski yıllarda ortaya çıkarılan buluntular üzerine detaylı çalışmalar ile 2020 yılı kazı sezonundaki buluntuların incelenmesini kapsar. 2020 yılında özellikle 1989-2009 ve 2012-2019
yılları arasındaki cam buluntular üzerine çalışmalar devam etmiştir. Önceki kazı sezonunda
bulunan cam eserler tür, tip ve renklerine göre tasnif edilmiştir. Bu sayede cam eserlerin
gruplandırılarak fotoğraf, belgeleme ve yayın çalışmasına yönelik değerlendirilme için hazır
hale getirilmiştir. Önümüzdeki yıllarda buluntuların katalog ve envanter bilgilerinin dijital
ortama aktarılması ve belgeleme işi devam edecektir.
Fotoğraf Belgeleme
2020 yılında 1989-2009 yılı cam buluntuları, 2012-2019 ve 2020 cam ve 2020 yılı maden
buluntularının fotoğrafla belgeleme çalışmaları kapsamında 875 adet dijital fotoğraf karesi
çekilmiştir. 2019 yılında çekimi yapılan fotoğrafların photoshop programı ile düzenlenmesi
11 Ofis çalışmalarına Tokat Gaziosmanpaşa Üniv. Öğrt. Gör. İlknur Gültekin, yüksek lisans öğrencisi Firyaz Alp,
sanat tarihçiler Emre Dertli, Yeliz Keskin, Pınar Yalınkılıç katılmıştır. Sikke buluntularının temizlik ve konservasyonu Sanat Tarihçi-Restoratör Dr. Nesrin İşler tarafından gerçekleştirilmiştir.
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tamamlanmıştır. 2018 yılından beri devam eden profesyonel fotoğraf çekimleri ile kazının
önceki yıllarda ve 2012 yılından itibaren yeni kazı sezonunda ele geçirilen buluntuların dijital
arşiv çalışmalarına önümüzdeki yıllarda devam edilmesi planlanmaktadır. Fotoğraf çekimleri
Dr. Öğrt. Ü. Ebru F. Fındık ve Öğrt. Gör. İknur Gültekin denetiminde gerçekleştirilmiştir.12
Mimari Belgeleme Çalışmaları
2020 yılında Aziz Nikolaos Kilisesi D yapısının dışındaki D-dış açması ve D2 yapısı
kuzeybatı-güney batı kapı dolgularının kaldırılması çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari
alanlar, E-üst gb3 ve gb4 açmalarındaki mimari alanlar Sanat Tarihçi Emre Dertli tarafından
kazı alanında yapılan el çizimleri Aziz Nikolaos Kilisesi kazı evinde AutoCAD programında
belgelenmiştir.
Yayın Çalışmaları
Aziz Nikolaos Kilisesi kazı ekibi tarafından 2020 yılında yürütülen yayın çalışmaları
kapsamında Prof. Dr. Sema Doğan tarafından 1989-2009 yılları arasındaki taş eserler üzerine
yürütülen kitap ve ayrıca 2012-2020 yılları arasındaki kazılarda ortaya çıkarılan mimari
veriler ve taş buluntular üzerine kitap bölümü çalışması devam etmektedir. Prof. Dr. Sema
Doğan ve Dr. Öğr. Üyesi Ebru Fatma Fındık önceki yıllarda kazılarda ortaya çıkarılan olasılıkla zeytinyağı veya şarap işliği olarak kullanılan alanlar ile depolama elemanlarını içeren
bir makale çalışması yürütmektedirler.
Dr. Öğrt. Üyesi. Ebru F. Fındık tarafından yapının pencere düzenlemesi ve mekânların aydınlatması konusunda iki ayrı makale çalışması tamamlanmıştır. 2020 sezonunda hazırlanıp
aynı yıl yayınlanan bir diğer makale ise kilisede bulunan tuğladan yapılmış güneş motifi ile
ilgilidir. Dr. Öğr. Üyesi Ebru F. Fındık’ın 1989-2009 yılları Antik ve Erken Hıristiyanlık Dönemi Seramik Buluntuları üzerine yürüttüğü kitap çalışması, Osmanlı Döneminde Demre ve
Aziz Nikolaos Kilisesi konulu kitap, 2012-2020 yılları arasındaki kazılarda ortaya çıkarılan
mimari, seramik ve diğer küçük buluntularla ilgili kitap bölümü çalışması devam etmektedir.
Prof. Dr. Dilek Erdal 2012-2020 yılları antropolojik değerlendirmeler, Dr. Vera Bulgurlu
sikke, kurşun mühür ve diğer maden eserler, Prof. Dr. Thomas Corsten epigrafik değerlendirmeler üzerine yayın çalışmalarına devam etmektedirler. Öğr. Gör. İlknur Gültekin yapının
statik işlevli mimari plastik eserleri üzerine doktora tezini 2021 Şubat ayında tamamlayacaktır. Doktora tezi çalışması Prof. Dr. S. Doğan tarafından yürütülen kitap çalışmasının bir
bölümünü oluşturur.

12 Profesyonel fotoğraf çekim ve dijital ortamda photoshop işi için Fotoğrafçı Sefa Genç ile çalışılmıştır.
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Plan 1: D Yapısı ve K6.
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Plan 2: E yapısı üst kat açma planları .

Resim 1: D3 Mekanı temizlik çalışması sonrası.
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Resim 2: D2 Güney kapı.

Resim 3: F mekanı batı niş içinde mezar.
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Resim 4: Batı alan sütun-sütun başlığı dikme çalışması.

Resim 5: Batı alan sütun-sütun başlığı dikme çalışması.
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Resim 6: Batı alan sütun-sütun başlığı yerine yerleştirildikten sonraki hali.

Resim 7: Paye başlığı (Env. No. 20/683).

Resim 8: İmparator Gordianus III sikkesi (MS 238-244) (AN 2019/M256).
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Resim 9-10: İmparator Leon IV (MS 886-912) (AN 2019 M 380).

Resim 11: 2020 yılı E yapısı üst güney açmaları sırlı seramik buluntuları.

Resim 12: 2020 yılı D2 yapısı pencere camı ve kaide buluntuları.
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Resim 13: 2019 yılı D2 yapısı cam bilezik.

Resim 14: 2020 yılı D yapısı dışı bronz kap buluntusu.

Resim 15: 2020 yılı E üst açmaları maden buluntusu.

198

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

METROPOLİS ARKEOLOJİK ARAŞTIRMALARI, 2019/2020
Serdar AYBEK*
Burak ARSLAN
Yılmaz BALIM
Umut CANSEVEN
Vedat ONAR
Emine AKKUŞ-KOÇAK
Ezgi DUMAN
Metropolis Kazısı, 2019 ve 2020 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlüğü izni, Kültür ve Turizm Bakanlığı genel bütçesinden İzmir İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğüne aktarılan maddi destekleri ile yapılmıştır. Manisa Celal Bayar
Üniversitesi, TTK (Türk Tarih Kurumu), İzmir Büyükşehir Belediyesi, Torbalı Belediyesi,
Sabancı Vakfı ve MESEDER (Metropolis Sevenler Derneği) kazılara katkı sağlamışlardır.
Çalışmalarımızın sorunsuz şekilde tamamlanmasında destekte bulunan kurum ve kuruluşlar
ile kazı çalışmalarına katılan heyet üyeleri, öğrenciler ve kazı işçilerine teşekkür ederiz.
2019 yılında Bakanlık Temsilcisi olarak 02.05.2019-19.08.2019 tarihleri arasında İzmir
Arkeoloji Müzesi uzmanı Arkeolog Necla Okan, 19.08.2019-20.12.2019 tarihleri arasında
İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanı Arkeolog Ufuk Çetinkaya görev almıştır. 2020 yılında Bakanlık Temsilcisi olarak 03.06.2020 – 30.09.2020 tarihleri arasında İzmir Müzesi uzmanı
*

Prof. Dr. Serdar AYBEK, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Manisa/
TÜRKİYE serdar.aybek@cbu.edu.tr
Arş. Gör. Burak ARSLAN, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, İzmir/TÜRKİYE. burak.arslan@ege.edu.tr
Arkeolog Yılmaz BALIM, ylmzblm@gmail.com
Arkeolog Umut CANSEVEN, umutcanseven@gmail.com
Prof. Dr. Vedat ONAR, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Temel Bilimler Bölümü, İstanbul/TÜRKİYE. onar@istanbul.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Emine AKKUŞ-KOÇAK, Yozgat Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Yozgat/TÜRKİYE. emine_akkus_82@hotmail.com
Arkeolog Ezgi DUMAN, ezgiduman@hotmail.com.
Ayrıca 2019 ve 2020 yılında Metropolis Kazısı’nda bulunan ve özverili çalışmalarıyla faaliyetlerimize destek veren heyet üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Volkan Yıldız, Doç. Dr. Onur Gülbay, Prof. Dr. Recep Meriç,
Doç. Dr. Ali Kazım Öz, Arş. Gör. Şahin Menteşe, Arkeolog Esra Sağun, Arkeolog M. Serhat Sevik, Arkeolog
Meltem Terzioğlu, Arkeolog Eylül Acarkanlı, Sanat Tarihçi Zeynep Adile Meriç, Restoratör Taner Özgür ve
Kanivar Çelik, arkeoloji öğrencileri Damla Çoban, Ezgi Koz, Mehmet Ali Akbaş, Halil İbrahim Çekbaş ve Ali
Fırat Akın, Hüseyin Kandemir, Dilek Gülfidan, restorasyon öğrencileri, Anılcan Özyurdakul ve Anıl İnkaya,
mimarlık öğrencileri Berfin Yucak, Birsu Kambur, İlsu Sunal, Göksu Sepet, Ömer Çeltik, Muhammed Özdemir,
Furkan Ganioğlu, Elif Ünlü, Ecem Eren, Mehmet Kuşça, İpek Temizkan’a teşekkürlerimizi sunarız.
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Arkeolog Cansu Yılmaz, 30.09.2020 – 14.12.2020 tarihleri arasında İzmir Müzesi uzmanı
Arkeolog Avni Selim Sağlam görev almıştır.
1. ARKEOLOJİK KAZILAR
Metropolis Antik Kenti’nde 2019 ve 2020 yılını kapsayan arkeolojik kazılarda, kentte
suyun depolaması ve kullanımına yönelik yeni bulguların araştırılmasına ağırlık verilmiştir.
Bu kapsamda 2019 yılında balneum, 2020 yılında ise akropolisteki sarnıçlarda çalışmalar
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar dışında Orta Kent’te ve tiyatroda da arkeolojik kazılar
yapılmıştır (Plan: 1).
1. 1. Balneum (Küçük Hamam) Kazıları
Hamam-palaestra kompleksinin kuzeydoğu köşesinde yer alan Balneum1, 460 m² ölçülerinde bir Roma yapısıdır (Plan: 2, Resim: 1). 2009-2011 yılları arasında güney bölümü ortaya
çıkarılan Balneum, sahip olduğu apsisli havuzdan dolayı nişli yapı olarak adlandırılmıştır.
2019 yılında 39(B-2/3/4/5), 39(C-2/3/4/5), 39(D-2/3/4/5) plankarelerinde gerçekleştirilen
kapsamlı çalışmalar yapının tanımlanması ve işlevi konusunda daha kesin sonuçlara ulaşılmasına olanak sağlamıştır. Önceki yıllarda tespit edilen caldarium (sıcak su odası), frigidarium (soğuk su odası) ve iki adet praefurnium (ateşlik) bölümlerine ek olarak 2019 yılında
belirlenen sudatorium (terleme odası), üçüncü praefurnium (ateşlik) ve servis koridoru gibi
mekanlar ile yapının özel bir hamam kompleksi olarak kullanıldığı anlaşılmıştır.
Balneumdaki arkeolojik kazılar, 2011 yılında bir bölümü ortaya çıkarılan caldariumda
başlamış ve mekânın tamamı ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Caldariumun kuzeyine doğru
genişletilen çalışmalarda bu bölümün 1,42m.x1,32m. ölçülerindeki bir geçiş ile sudatoriuma
(terleme odası) bağlandığı görülmüştür. 32 m² ölçülerindeki mekânın doğu-batı doğrultusunda konumlandırılmış karşılıklı iki apsisi vardır. Apsisli bölümler ve sudatorium zemininin,
caldariumdaki gibi mermer levhalarla kaplıdır. Sudatoriumun duvarlarını içerden çevreleyen
tubuli sistemi oldukça iyi korunmuş durumdadır. Nitekim, mekânın kuzey dış duvarında 3.
praefurnium (ateşlik) bölümü de sağlam biçimde ortaya çıkarılmıştır. Bu mekânın ısıtılan bir
bölüm olmasına karşın ıslak hacim olduğunu gösteren herhangi bir temiz veya atık su bağlantısının bulunmaması, mekânın Roma hamamlarında görülen sudatorium olarak değerlendirilmesine olanak tanımıştır. Sudatoriumun batısı ve kuzeyindeki servis koridorları, balneumun
sıcak mekanları ile bağlantılı olacak şekilde yapıyı iki yönde çevrelemektedir. Balneumun
doğusunda yer alan büyük salon, devşirme mermer levhalar ile kaplanmıştır. Bu bölüm 2019
yılında tamamen temizlenmiştir. 102 m² ölçülerindeki mermer salon, caldarium, tepidarium
ve sudatorium boyunca uzanan büyük bir mekandır. Mermer kaplamaların altında görülen
geometrik bezemeli mozaik döşeme, boyut, teknik ve üslup bakımından komşu parselde yer
1

Balneum: Büyük Thermae hamamlarından farklı olarak daha küçük boyutlara sahip olan ve buna bağlı olarak
özel kullanıma yönelik inşa edilen yapılardır.; Fikret Yegül; Antik Çağ’da Hamam ve Yıkanma, Homer Kitabevi,
İstanbul. 1994, s. 341.
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alan Büyük Roma Hamamı-palaestra galerilerindeki mozaikler ile aynı niteliktedir (Resim:
5). Mozaik zeminde kuzey-güney yönünde uzanan derin çatlak ve çöküntü bu alanda yıkıcı
bir deprem etkisini göstermektedir. 2019 yılı kazı sonuçları ile bu tür gözlemlerde edinilen
bilgiler birleştirildiğinde balneumun inşa edildiği alanda daha önce hamam-palaestra yapısı
ile çağdaş ve mimari bağlantısı olan bir başka yapı bulunduğu, ancak muhtemelen M.S. 262
depreminden sonra yıkılan binanın kaldırılarak yerine balneumun inşa edildiği düşünülmektedir. Bu bağlantının daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla çalışmalar yapının güneydoğu köşesinde sürdürülmüştür. Burada farklı taban kotlarına sahip konumlanan Aşağı Roma Hamamı
ile balneum yapıları arasındaki geçişin anlaşılması hedeflenmiştir. Çalışma sırasında Aşağı
Roma Hamamı’nın kuzey portikolarındaki odalardan birine ait olabilecek mermer kaplamalı
bir mekân ortaya çıkartılmıştır. Ayrıca Hamam-palaestra ve balneum öncesi yapılaşmaya ait
bağlantının iki parsel arasındaki basamaklı bir geçiş ile sağlandığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre M.S. 2. yy.da Roma Hamamı-palaestra ile ilişkili bir yapı yaklaşık 70cm. daha
düşük bir kotta yer almakta idi. M.S. 4. yy.da (?) balneum adeta yeni bir yapı katı şeklinde
planlanarak palaestra zemininden 1,71m. daha düşük taban kotu ile bu erken yapının olduğu
parsele inşa edilmiş olmalıdır.
Balneumun inşası sırasında önceki yapıda kaldırılmasına ihtiyaç duyulmayan, ancak
zarar görmüş mozaik tabanı üzerine mermer kaplamalarla giriş salonu inşa edilmiştir. Mermer salonda taban altına yerleştirilen kuzey-güney doğrultulu pişmiş toprak künk hattı muhtemelen frigidariuma su sağlamakta idi. Balneum mekanlarının ortaya çıkarılmasının ardından çalışmalar doğu duvar hattı boyunca devam etmiştir. Bu çalışmalar sırasında yapının
kuzeydoğusunda 5m.x3,28m. ölçülerindeki küçük bir odada tespit edilen çok sayıda kemik
obje, işlenmeye hazır kemik parçaları ve kemik yontu aletleri, alanın bir tür kemik işleme
atölyesi olabileceğini göstermiştir (Resim: 2). Bu alanda güneye doğru devam eden çalışmalarla Küçük Hamam/balneum yapısının ana drenaj hattı ve hattın bağlandığı kanal sistemi de
meydana çıkartılmıştır.
Balneum ve çevresinde yapılan çalışmalarda 1415 adet seramik ele geçirilmiştir2. Bunlardan 2’si Arkaik, 116’sı Hellenistik, 1297’si Roma Dönemine tarihlenmektedir (Çizim: 1). Roma Dönemi seramikleri içinde günlük kullanım kapları (Nr.1), M.S. 1.
yy.ın sonuna tarihlendirilen ince duvarlı (Nr. 2)3 maşrapa grupları, M.S. 5.-6. yy.a tarihlendirilen pişirme kapları (Nr. 3)4, leğenler (Nr. 4), amphoralar (Nr. 5) ve M.S. 5.
yy.a tarihlendirilen Hayes Form 3 (Nr. 6)5 Geç Roma sigilataları vardır. Balneumdaki arkeolojik kazılarda tespit edilen 40 adet sikkenin tamamı bronzdur. Bunların 17 ta-

2

Seramik analizleri, çizim ve tarihleme önerileri Ark. Ezgi DUMAN tarafından gerçekleştirilmiştir.

3

Ladstätter, Sabine. “Keramik”, in.; Thür, Hilke, and Ute Stipanits, Hanghaus 2 in Ephesos die Wohneinheit 4: Baubefund, Ausstattung, Funde. Wien: Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005. Nr. K 876.

4

Gassner, Verena; Das Südtor der Tetraganos-Agora, Keramik und Kleinfunde, FiE 13, 1, 1, 1997. Nr. 728.

5

Hayes, John., W. Late Roman Pottery, The British School At Rome London,1972. Fig 68 /28.

201

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

nesi Roma Dönemine6, 9 tanesi Geç Roma Dönemine7, 6 tanesi ise Bizans Dönemine8
tarihlendirilmiştir. 8 adet sikke yoğun korozyon nedeniyle tanımlanamamıştır.
1. 2. Akropolis Sarnıçları
Akropolisin güneydoğu köşesinde 2020 yılındaki çalışmalarda tespit edilen dört bölümlü
sarnıcın iki haznesi tamamen ortaya çıkarılmıştır (Plan: 3, Resim: 3). Bu sarnıçlar kuzey
ve güney sarnıç olarak isimlendirilmişlerdir. Sarnıçların beşik tonozları çökmüş olmasına
rağmen yapılar büyük oranda korunmuştur. Her bir sarnıcın yaklaşık 150m3 su depolama kapasitesine sahip olduğu anlaşılmıştır. Dolayısıyla sarnıçların toplam 600m3 kapasiteyle Metropolis’teki en büyük su depolama kaynağı olarak önem kazandığı görülmektedir. Arkeolojik
kazısı tamamlanan iki sarnıçtan biri olan ve 55 (A-6/7) ve 43 (J-6/7/8) ve 43 (I-7/8) plankarelerine yayılmış durumdaki güney sarnıç, 11,7m. uzunluğunda, 5,7m. genişliğinde ve 4,9m.
yüksekliğindedir (Resim: 3). Kısa taraftaki duvarlar 1,7m. kalınlığındadır. Sarnıcın tabanı
ve duvarları sıvalıdır. Sıvanın üzerini ise plaklaşmış kireç tabakası kaplamıştır. Derzlerde su
sızıntısını önlemek adına duvarların birleşim yerleri kireç harçla pahlanmıştır. Sarnıcın kuzey
ve doğu duvarında, birbirine yakın konumda, 1,5m. yüksekliğinde ve 0.62m. genişliğinde
olan iki adet mantar formlu açıklık bulunmuştur (Resim: 3). Bu kemerli açıklıklar, tonozların
birbiriyle bağlantılı olduğunu ve aralarındaki su aktarımının bu geçişler aracılığı ile sağlandığını ortaya koymuştur. Fizikte bileşik kaplar prensibi olarak tanımlanan bu teknik sayesinde
tonozlardaki su seviyesi dört sarnıca da eşit bir şekilde dağılmakta idi. Güney duvarda yer
alan bir künk ise muhtemelen sarnıcın su kaynaklarından birini oluşturmakta idi.
Güney sarnıcın ardından 43 (J-8/9/10) ve (I-8/9/10) plankarelerinde yer alan kuzey sarnıca geçilmiştir (Plan: 3). Bu sarnıç, 11,85m. uzunluğunda, 5,94m. genişliğinde ve 4,95m.
yüksekliğindedir. Ölçüleri neredeyse güney sarnıç ile aynıdır. Sarnıcın tabanı ve duvarları
sıvalıdır. Sıvanın üzerini güney sarnıçtaki gibi depolanan sudaki kireçten dolayı plaklaşmış
kireç tabakası kaplamıştır. Sarnıcın doğu duvarında 1,6m. yüksekliğinde ve 0.7m. genişliğinde, bir adet mantar formlu açıklık ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). Bu açıklık sayesinde kuzey
sarnıcın, doğusunda yer alan ve henüz arkeolojik kazıları yapılmayan sarnıç ile bağlantılı
olduğu anlaşılmıştır. Sarnıcın kuzeydoğu köşesinde ise 2,5m. yükseklikte ve 1,8m. genişliğinde, 11 basamaklı bir merdiven ortaya çıkarılmıştır (Resim: 3). En alttaki basamakta görülen mermer plaka, merdivenin mermer ile kaplandığını göstermektedir. Ayrıca taban harcının
üzerinde görülen mermer plaka izlerinin yanı sıra, kuzey ve doğu duvarda izlenebilen yer yer
korunmuş mermer parçaları sayesinde sarnıcın kısmen mermer ile kaplandığı anlaşılmaktadır. Güney sarnıcın aksine kuzey sarnıcın tabanının mermerlerle kaplanmasının yanı sıra,
özellikle merdivenlerde ve çevresindeki kuzey ve doğu duvarlarda da mermer kaplamalara
yer verilmesi, sarnıçlar arasındaki en düşük kotun bu bölümde yer almasıyla ilişkili olduğu
6

Birer adet Smyrna, Traianus, Caracalla, Gallienus, Trebonianus Gallus, Maximianus, Aurelianus, 2’şer adet
Alexander Severus, Faustina II, Geta sikkesi.

7

Birer adet Aelia Flaccilla, Valentinian I, 2 adet Constantius II sikkesi.

8

2 adet Heraclius ve Heraclius Constantinus, 3 adet Maurice Tiberius sikkesi.
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düşünülmektedir. Ayrıca bu bölümde mermerin tercih edilmiş olması, basamaklardan inilerek alınan temiz suyun hem göze hem de sağlığa hitap edebilmesi için en doğru seçim olarak
kabul edilebilir.
Sarnıçlarda bulunan küçük buluntular incelendiğinde M.S. 12.-14. yy.a tarihlendirilen seramik parçaları ve atık kemiklerdeki yoğunluk dikkat çekmektedir. Bu durum, sarnıçların işlevini
yitirmesinin ardından seramik çöplüğüne dönüştürülmüş olduğunu düşündürmektedir. Kuzey
ve güney sarnıçta toplam 4693 adet seramik parçası tespit edilmiştir (Çizim: 2). Bunlardan 3‘ü
Arkaik Döneme (Nr.7), 418’i Hellenistik Döneme, 268’i Roma Dönemine, 4004 gibi yoğun bir
grup ise Bizans ve Beylikler Dönemine tarihlenmiştir. Hellenistik Dönem buluntuları arasında
M.Ö. 200-100 arasına tarihlenen amphoralar (Nr. 8)9, M.Ö. 4 yy. sonu-3. yy. başına tarihlenen
unguentariumlar (Nr. 9)10 ve günlük kullanım kapları (Nr. 10)11 yer alır. Roma Döneminden
ise M.Ö. 50-1 yılları arasına tarihlendirilen Doğu sigillatası A grubu (Nr. 11)12, M.S. 1. yy.a
tarihlendirilen unguentariumlar (Nr. 12)13, M.S. 2. yy.ın ortalarına tarihlendirilen ince duvarlı
maşrapalar (Nr. 13)14, M.S. 2- 4. yy.a tarihlendirilen amphoralar (Nr. 14)15 ve erken 6. yy.a
tarihlenen Geç Roma kırmızı astarlıları (Nr. 15)16 bulunur. Bizans Döneminden ele geçirilen
buluntular arasında sırlı, mika astarlı ve sırsız olmak üzere üç grup görülür. Bunlardan en yoğun grubu 12. yy. sonlarından 13. yy. başlarına kadar kullanılan Zeuksippus ailesi I. ve II. mal
grubu oluşturur. Bu örnekler içinde düz yeşil sırlı tabaklar (Nr. 16)17, iç yüzeyde konsantrik
daire bezemeli, bazen sade bazen de geometrik kazıma veya boyama tekniği ile bezenmiş kaplar (Nr. 1718, 1819) ve dış yüzey dudak kenarında kazıma ile yapılmış bezeme bulunan tabaklar
(Nr. 19)20 vardır. Ayrıca 12. yy.ın ikinci yarısında kullanımı yaygınlaşmaya başlayan sgraffito
9

Fortner, Sandra Ann; Die Keramik und Kleinfunde von Bethsaida-lulias am see Genezarethi Israel, Erlangung
des Doktorgrades der Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, Augsburg 2008, Nr 1300.

10 Vaag, Leif Erik, Vinnie Norskov, John Lund, and Mette Kjær Schaldemose. The Maussolleion at Halikarnassos:
Reports of the Danish Archaeological Expedition to Bodrum. Vol. 7. Aarhus: In Commission at Aarhus University Press, 2002, Plate 50, K153.
11 Gassner, 1997. Nr. 385.
12 Hayes, John W; “Sigillate Orientali”, bkz.: EAA. Atlante dele Forme Ceramiche II. Ceramica Fine Romana
Nelbecino Mediterraneo, 1985, 1-96. Tavola II/6.
13 Anderson-Stojanovic, Virginia R.; Stobi, The Hellenistic and Roman Pottery, Princeton University Press, New
Jersey, 1992. Nr. 588.
14 Hayes, John W; The Villa Dionysos Excavations, Knossos; The Pottery, The Annual of the British School at
Athens vol 78, 1982, pp. 97-169, Fig. 25 Nr.82.
15 Zabrana, Lilli; Das Odeion im Artemision von Ephesos, Forschungen in Ephesos Band XII/6, Österreichischen
Akademie der Wissenschaften in Wien, 2014, Nr. 156.
16 Hayes, John W; Roman Pottery. Fine Ware İmports, The Athenian Agora XXXII. 2008. Nr. 1276.
17 Böhlendorf-Arslan, Beate; Glasierte Byzantinische Keramik aus der Turkei Teil II-III, Ege Yayınları, İstanbul,
2004, Nr. 605. (M.S. 13. yüzyıl).
18 Böhlendorf-Arslan, 2004, Nr. 241. (M.S. 13. yüzyıl).
19 Böhlendorf-Arslan, 2004, Nr. 721. (M.S. 13. yüzyıl).
20 Böhlendorf-Arslan, 2004, Nr. 210. (M.S. 12. yy- 13. yüzyılın ilk yarısı).
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bezemeli tabaklardan örneklerde görmek mümkündür. Bezemeler asında yaygın olarak kuş ve
balık figürleri tercih edilmiştir (Nr.20, 21). Sırlı tabaklarda 12. yy.ın ilk çeyreğine tarihlendirilen yeşil ve kahverengi boya dekorlu seramik grubundan bir örnek de bulunmaktadır (Nr. 22)21.
Sırsız kaplar arasında sırlılarla aynı döneme tarihlendirilebilecek düz dipli testiler (Nr. 23)22,
M.S. 12-13. yy.a tarihlendirilen amphoralar (Nr. 24)23 ve M.S. 13.-14. yy.dan pişirme kapları
(Nr. 25)24 yer almaktadır. Akropolis sarnıç yapısı çalışmalarında ele geçirilen 5 adet sikkenin
tamamı bronzdur. Bunların 1 tanesi Geç Roma Dönemine (Constans M.S. 347-348), 3 tanesi
Hellenistik Döneme (tamamı Ephesos kent sikkesidir) tarihlendirilmiş, 1 adet sikke ise yoğun
korozyon nedeniyle tanımlanamamıştır.
1. 3. Tiyatro Kazıları
1990-2001, 2003, 2007 ve 2018 yıllarında kazısı yapılan tiyatronun 2019 yılında sahne
binasının 82(I-9/10), 82(J-9/10) ve 83(H-1, I-1, J-1) plankareleri denk gelen bölümlerinde
gerçekleştirilen çalışmalarla Hellenistik ve Roma Döneminde kullanılan yapının inşa süreci
ile ilgili yeni bilgilerin elde edilmesi ve sahne binasının iç odalarının kazısının tamamlanması
hedeflenmiştir (Plan: 4).
Metropolis Tiyatrosu’nun Roma İmparatorluk Döneminde inşa edilen sahne binasında
2018 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında sahne binasına ait 1 ve 2 no.lu oda (O1
ve O2) açığa çıkarılmıştı. 2019 yılında O2, O3, O4 ve O5 no.lu odalarda yeni çalışmalar gerçekleştirilmiştir (Resim: 4). Öncelikle sahne binasının en geniş ölçekli mekânı olan merkezdeki O3’te derinleşme çalışmaları yapılmıştır. Mekânın taban seviyesinde gözlemlenen Geç
Roma Dönemi seramikleri, taban dolgusunun altında inildiğinde Roma İmparatorluk Döneminin yanı sıra, Hellenistik ve Arkaik Dönemi de içeren geniş bir tarih vermiştir. Önceki
yıllarda O3’te tespit edilen ve Hellenistik Dönem sahne binası ile ilişkilendirilen doğu-batı
doğrultulu duvar sırasının diğer odalarda da var olup olmadığını anlamak amacıyla Oda 4 ve
Oda 5’te de taban dolgusu açığa çıkarılmıştır. Hellenistik Dönem sahne binasının arka duvarı
olarak nitelendirilen duvarın uzantısına bu odalarda da rastlanmış ve 5. odada köşe yaparak
kuzeye yöneldiği görülmüştür (Resim: 4). Duvarın O1 ve O2’de ise tamamen tahrip olduğu
anlaşılmıştır. Yine de O3 ve O5 arasındaki kalıntılardan simetrik olarak bir çıkarım yapabilmek mümkündür. Nihayetinde proskenionda önceki yıllarda yürütülen çalışmalarda tespit
edilen harçsız duvar yapısının da Hellenistik Dönem skenesinin ön duvarı ile ilişkili olduğunun anlaşılması bu çıkarımın yapılmasına olanak sağlanmıştır. Buna göre Hellenistik Dönem
sahne binasının 19,53m.x7,5m. ölçülerinde, dikdörtgen planlı bir yapı olduğu söylenebilir.
21 Waage, Frederick O.; “The Roman and Byzantine Pottery”, Hesperia: The Journal of the American Excavations
in the Athenian Agora: First Report, 1933, pp. 279-328, Fig. 18.
22 Armağan, Muhsine Eda; “Aigai (Aiolis) Kazısı Bizans Dönemi Seramik Buluntuları” Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2014, No.320.
23 Mimaroğlu, Sinan; “Kuşadası, Kadıkalesi /Anaia Kazısı’nda Ele Geçen Bizans Dönemi Günlük Kullanım Seramikleri” Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2011, Nr.222.
24 Mimaroğlu, 2011, Nr. 44.
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Skenenin temel dolgusunun açığa çıkarılması sırasında iç içe geçmiş olarak görülen
Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemi yapılarının temel duvarları gibi dolguda tespit
edilen buluntular da iç içe geçmiştir. Arkeolojik kazılarda tespit edilen toplam 949 adet seramik parçasının 23’ü Arkaik, 184’ü Hellenistik, 729’u Roma, 13’ü ise Bizans Dönemine
tarihlendirilmiştir25. O2, O3 ve O4 no.lu odalarda gözlemlenen seramik yoğunluğu, form
ve tabakalardaki tarihsel dağılım birbirine yakın özellikler sergilemektedir26. Taban seviyesinde gözlemlenen Roma Dönemi ağırlıklı seramik repertuvarı, temel dolgusunda yerini
Hellenistik Dönem seramiklerine bırakmaktadır. Bu durum Hellenistik Dönem sahne binasına ait temel dolgusunun Roma İmparatorluk Döneminde kullanılmaya devam ettiğini
işaret etmektedir. Taban kotu altında yoğunluk gösteren bu Hellenistik Dönem seramikleri
arasında (Çizim: 3) M.Ö. 3.-2. yy.a tarihlendirilen kantharoslar (Nr. 26)27, M.Ö. 2.-1. yy.a
tarihlendirilen basit firnisli kaseler (Nr. 27, 28)28, M.Ö. 2. yy.ın ikinci yarısına tarihlendirilen tabaklar (Nr. 29)29, M.Ö. 1.- M.S. 1. yy.a tarihlendirilen gri-siyah hamurlu tepsiler (Nr.
30)30, M.Ö. 3. yy.ın başlarına tarihlendirilen palmet bezemeli, gri hamur-siyah firnisli tabaklar (Nr. 31)31, M.Ö. 3. yy.ın ikinci çeyreğine ait kalıp yapımı kaseler (Nr. 32)32, M.Ö. 2. yy.a
tarihlendirilen batı yamacı seramikleri (Nr. 33), M.Ö. 2.- 1. yy.a tarihlendirilen amphoralar
(Nr. 36)33, M.Ö. 2. yy.ın ortalarına tarihlendirilen unguentarium (Nr. 37)34 ve M.Ö 1- M.S.
Erken 1. yy.a tarihlendirilen Efes tipi kandiller (Nr. 38)35 yer alır. Roma Dönemi seramikleri arasında ise (Çizim: 3) M.S. 50-70 yıllarına tarihlendirilen DSB Form 70’ler (Nr. 39)36
ince duvarlılar (Nr. 40), pişirme kapları (Nr. 4137, 42)38 amphoralar (Nr. 43)39
25 Seramik analizleri, çizim ve tarihleme önerileri Ark. Ezgi DUMAN tarafından gerçekleştirilmiştir.
26 O2’de 47 adet (2 Arkaik, 34 Hellenistik, 11 Roma Dönemi), O3’te 143 adet (6 Arkaik, 75 Hellenistik, 62 Roma
Dönemi), O4’te 86 adet (12 Arkaik Dönem, 44 Hellenistik, 30 Roma Dönemi).
27 Ladstätter, Sabine; “Keramik”, in.; F. Krinzinger, Hanghaus 2 in Ephesos, FiE VIII, 8, 2010. Nr. A.K. 98.
28 Ladstätter, 2010. Nr. A.K. 30, A.K. 38.
29 Ladstatter, 2005, Nr. K 115.
30 Aybek, Serdar, Burak Arslan ve Onur Gülbay, “The Peristyle House of Metropolis” Ege Yayınları, İstanbul,
2021, Nr. 210.
31 Ruggendorfer, Peter. Das Mausoleum Von Belevi: Archäologische Untersuchungen Zu Chronologie, Ausstattung Und Stiftung. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2016. Nr. K258, K 247.
32 Gürler, Binnur; Metropolis’in Hellenistik Dönem Seramiği, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1994. Nr. 106.
33 Ruggendorfer, 2016, Nr. K 485.
34 Dündar, Erkan. Patara Unguentariumları, Patara IV/1, İstanbul, Ege Yayınları, 2008. Nr. U 72.
35 Ladstätter, 2005, Nr. K274.
36 Hayes, 2008. Nr. 377.
37 Gassner, 1997, Nr. 746. (M.S. 2. yüzyılın ilk çeyreği).
38 Ruggendorfer, 2016. Nr. K 808. (M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısı).
39 Robinson, H. S. “Pottery of the Roman Period. Chronology”. The Athenian Agora. Results of excavations conducted by the American School of Classical Studies, vol. v. Princeton: American School of Classical Studies at
Athens, 1959. pp. xiv – 149. Pl. 23 M125-126.
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ve M.S. 4. yy.ın sonlarına tarihlendirilen Geç Roma kırmızı astarlıları (Nr. 44, 45)40
yer alır. Ayrıca O3’teki çalışmalarda Hellenistik Döneme tarihlendirilen, aynı formda üç adet
çift kulplu kâse tespit edilmiştir.
Skenenin O5 No.lu odasında ise diğer 4 odaya nazaran oldukça fazla oranda seramik buluntusu ele geçirilmiştir. Toplam 673 parça seramiğin 3’ü Arkaik Dönem, 31 ‘i Hellenistik Dönem,
626’sı Roma Dönemi, 13’ü ise Bizans Dönemine tarihlendirilen sırlı seramiklerdir. Odadaki en
yoğun buluntu grubunu oluşturan Geç Roma Dönemi seramikleri tiyatronun işlevinin sonlandığı M.S. 4. yy. sonu, 5. yy. başı ile paralel tarihler sunmaktadır. Hellenistik Dönem seramikleri
arasında (Çizim: 3) amphoralar, M.Ö. 3. yy.a tarihlendirilen basit firnisli kaseler (Nr. 46)41,
M.Ö. 1. yy.a tarihlendirile pişirme kapları (Nr. 47)42 ve M.Ö. 4. yy. sonu 3. yy. başına tarihlendirilen unguentariumlar (Nr. 48) vardır. Roma Dönemi seramikleri arasında ise (Çizim: 3) M.S.
5. yüzyıla tarihlendirilen Geç Roma Foça kırmızı astarlıları (Nr. 49)43, Geç Roma Döneminden
kandiller (Nr. 50)44, ince duvarlı maşrapalar, M.S. 4-5. yy.a tarihlendirilen ağız kenarı boyalı
leğenler (Nr. 51)45, Geç Roma çift kulplu amphoraları (Nr. 5246, 53)47, M.S. 5. yy.ın sonlarına tarihlendirilen pişirme kapları (Nr. 54)48 ve M.S. 3. yy.a tarihlendirilen kapaklar (Nr. 55)49
yer almaktadır. 2019 tiyatro kazılarında 4 adet bronz sikke bulunmuştur. Bunlardan 1’i Hellenistik Dönem Metropolis kent sikkesi, 1 tanesi ise Geç Roma Dönemine tarihlenen Constantius
II sikkesidir. Diğer 2 sikkenin tanımlanması yoğun korozyon nedeniyle gerçekleştirilememiştir.
2. DİĞER ÇALIŞMALAR
2. 1. Cam Araştırmaları
Metropolis’te 2019 yılı cam buluntuları Arş. Gör. Dr. Emine Akkuş-Koçak tarafından
doktora tezi kapsamında çalışılmıştır. Bu kapsamda Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi’nin güney servis koridorundan ele geçirilen cam buluntuları ile balneum ve tiyatro kazılarında tespit edilen cam buluntuları çalışılmıştır.

40 Hayes, 2008, Nr. 1243.
41 Ladstätter, 2010. Nr.K 375.
42 Aybek, 2021, Pl. 12, Nr. 99.
43 Hayes, 2008, Nr. 1296.
44 Gassner, 1997, Nr. 825.
45 Turnovsky, Petra. The Morphological Repertory of Late Roman/Early Byzantine Coarse Wares in Ephesos, in:
LRCW 1, Barcelona 14 – 16 March 2002, BAR Int. Ser. 1340 (2005) 635 – 646, Fig 3;1.
46 Bezeczky, Tomas, “The Amphorae of Roman Ephesus”, in.; Peter Scherrer and Roman Sauer, Forschungen in
Ephesos XV/1, Wien: Österreichischen Archaologischen İnstitut, 2013. Nr. 605.
47 Bezeczky, 2013, Nr. 608.
48 Ruggendorfer, 2016, Nr. 809.
49 Ladstätter, 2005, Nr. K 818, K 821.
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2018 yılında Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi’nde elde edilen buluntular 2019 yılında değerlendirilmiştir. Güney servis koridorunun batı ucunda çok sayıda pencere camı tespit
edilmiştir (Çizim: 4, Nr. 56). Buluntuların neredeyse tamamı 612gr. mavimsi yeşil renkte ve
birbiriyle benzer dokuda, silindir üfleme tekniği ile üretilmiş pencere camından oluşmaktadır. Bu buluntular önceki yıllarda ele geçirilen pencere camı buluntularından yola çıkarak
hamam mekanlarında pencerelerin bulunabileceği alanlara yönelik değerlendirmelere büyük
katkı sağlamıştır. Balneum kazılarında ise çok sayıda cam vazo ve pencere camı tespit edilmiştir. Cam vazolar arasında Roma İmparatorluk Dönemi formları ve Geç Antik Çağa özgü
(M.S. 4.-5. yy.) formlardan oluşan bir repertuvar karşımıza çıkmaktadır. Bunlar arasında tabak, kâse, bardak, şişe, kadeh ve kandillerin çeşitli varyasyonları görülmektedir (Çizim: 4,
Nr. 58-62). Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi’nde silindir üfleme pencere camlarına karşın, daha geç bir dönemde faaliyette olan balneumda döküm tekniğinde üretilmiş, daha kalın
pencere camları kullanıldığı tespit edilmiştir (Nr. 57). Mavi-mavimsi yeşil, sarı-sarımsı yeşil
ve koyu yeşil renklerde üretilmiş bu pencere camlarından 2019 yılında ortaya çıkarılanların
toplam ağırlığı 8857gr. olarak ölçülmüştür. Tiyatro sahne binasının O3 ve O4 no.lu odalarında yapılan çalışmalarda ise az sayıda Geç Roma Dönemi cam buluntusu ile birlikte yaklaşık
ağırlığı 250gr. olan yeşil, mavi ve siyahımsı yosun yeşili renklerde ham cam parçaları tespit
edilmiştir. Bu ham cam parçaları tiyatro işlevini yitirdikten sonra faaliyette olan cam atölyesi
ile ilişkili buluntulardır.
Öte yandan Hellenistik Dönemde Metropolis’te kullanım görmüş çeşitli cam formlarının
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu doğrultuda, bugüne kadar yapılan kazılarda, farklı sektörlerden açığa çıkarılan cam buluntularının depo çalışmaları ile tespiti ve
belgelemesi tamamlanmıştır. Buluntular arasında iç kalıp tekniğinde üretilmiş şişelere ait
yalnızca bir adet gövde ve bir adet dip parçası (Nr. 66) belirlenmiştir. Buluntuların yoğunlaştığı asıl cam gruplarını ise M.Ö. 2. yy.ın ortalarında üretilmeye başlanan “oluklu kaseler”
(Nr. 63) ve Geç Hellenistik Dönemde üretilmeye başlanarak Erken İmparatorluk Döneminde
(M.Ö. 50 – M.S. 50) kullanımları devam etmiş olan “kaburgalı kaseler” (Nr. 64) ile bunlarla
çağdaş “çizgisel kesme kaselerin (Nr. 65) oluşturduğu tespit edilmiştir. Bu kâse tiplerinin
kendi içinde alt gruplara ayrıldığı da belirlenmiştir. Hellenistik Dönemde kullanım görmüş
cam kâse formlarına ait 57 adet farklı kâse parçası (ağız, dip ve gövde parçaları) belgelenerek, bu formlarda görülen tipolojik çeşitlilik üzerine çalışmalar yapılmıştır.
2. 2. Arkeozooloji Araştırmaları
Arkeozooloji araştırmaları Prof. Dr. Vedat Onar tarafından yürütülmüştür. 2019 kazı sezonunda ağırlıklı olarak 2008 yılından günümüze kadar elde edilen tüm arkeozoolojik malzemelerin incelemesi yapılmıştır. Bu amaçla hem kemik hem de yumuşakça kavkılarının
ayrıntılı incelenmesi yapılmıştır. Kemiklerde hayvan türü, yaşı, gelişim düzeyi, kasaplık izler
ve türleri, patolojiler ve modifikasyonlar gibi bulguların tespiti yapılmıştır. Kemik malzemelerin incelenmesi sonucunda At (Equus caballus L.), Eşek (Equus asinus L.), Sığır (Bos taurus L.), Koyun (Ovis aries L.), Keçi (Capra hircus L.), Köpek (Canis familiaris L.), Domuz
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(Sus Sp.), Kuş (Aves Sp.), Yumuşakça (Mollusc Sp.), Balık (Pisces sp.), Geyik (Cervidae sp.),
Deve (Camelidae sp.) ve Yaban Tavşanı (Lepus sp.) gibi türlerin Metropolis’te var olduğu
tespit edilmiştir. Sığır, koyun-keçi ve domuz kalıntıları en yoğun karşılaşılan tüketim artığı
malzemeyi oluşturmaktadır. Yapılan ön incelemede genelde et ağırlıklı bir beslenme söz konusudur. Yaşlı hayvanların sayısal oranı oldukça azdır. Genelde koyun-keçi ve domuzlarda 3
yaş altı bireylerin oranının fazla olduğu belirlenmiştir. Kuş (Aves Sp.) kalıntılarında özellikle
evcil tavuk artıkları oldukça fazladır. Yumuşakça kavkıları içinde istridye (Ostrea sp.), murex salyangozu (Murex brandaris), tarak (Pecten sp.) ve kum midyesi (Cerastoderma sp.)
türleri tespit edilmiştir. Equid (At, eşek) kalıntılarına yoğun olarak Roma Hamamı-Palaestra
Kompleksi sektöründe rastlanır. 2018 yılında tiyatroda yapılan kazılarda ise develere ait 8
adet parmak kemiği tespit edilmiştir. Balneumun batısındaki yürütülen çalışmalarda ise yaban tavşanı kemiklerine rastlanmıştır. Bunun yanı sıra, antik kentin farklı sektörlerinde tespit
edilen türler arasında balık kalıntısı olarak bir adet omura, geyik kalıntısı olarak da Alageyik
boynuz ve iskeleti tespit edilmiştir.
2020 yılında ise akropolis sarnıçlarında tespit edilen arkeozoolojik malzemelerin incelemesi yapılmıştır. Buluntuların dağılımına bakıldığında en yoğun grubu koyun (Ovis aries),
keçi (Capra hircus), sığır (Bos taurus), kızıl tilki (Vulpes vulpes), domuz (Sus sp.) ve kuş
(Aves sp.) kemiklerinin oluşturduğu görülmüştür. Sığır, koyun, keçi ve domuz kemiklerinde
yaygın kasaplık izleri bulunması nedeniyle bu malzemelerin tüketim artığı oldukları söylenebilir. Bunun dışında sarnıçlarda az sayıda deve, kedi, köpek, balık (muhtemelen kefal, Liza
aurata-Mugulidae), tamamı kum midyesinden oluşan yumuşakça (mollusc sp.) kavkıları tespit edilmiştir.
2. 3. Koruma ve Onarım Çalışmaları
2020 yılında, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve İzmir Müze Müdürlüğü ile ortaklaşa
yürütülen “Metropolis Hamam-Gymnasium Koruma Çatısı Projesi” çalışmaların odak noktalarından biri olmuştur. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA)
desteği ile İzmir Müzesi yürütücülüğünde Metropolis Kazı Başkanlığı tarafından hazırlanan
proje ile Orta Kentte yer alan Yukarı Hamam-Gymnasium yapısı üzerindeki geçici koruma
çatısı yenilenmiştir. İzmir II. Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından
27.11.2013 tarih ve 3004 sayılı kararı ile onaylanan ve 2018 yılı içinde revize edilen proje,
İzmir Arkeoloji Müzesi ile birlikte İzmir Kalkınma Ajansı’na (İZKA), “Kültür Varlıklarının
Korunması ve Yaşatılması Projesi” adı altında sunulmuştur. 2019 yılında ihale süreci tamamlanan proje 2020 yılının sonlarında projesine uygun biçimde tamamlanmıştır (Resim: 5-6).
Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi’nde bulunan mozaiklerin temizlik ve onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir (Resim: 7). Palaestra çevresinde bulunan pişmiş toprak künkler
düzenlenmiştir. Kırık künk parçaları onarılmış ve orijinal yerlerine yerleştirilmişlerdir. Balneumdaki mermer kaplamalar sağlamlaştırılmış. Peristilli Ev’in duvar resimlerinin anlaşılması adına bazı kısımlarda kalker tabakası su ve mekanik yöntemler uygulanarak temiz-
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lenmiştir. Yukarı Roma Hamam’ın hypocaust sisteminde onarım ve düzenleme çalışması
gerçekleştirilmiştir. Roma Hamamı-Palaestra Kompleksi’nin kuzey, güney ve batı galerilerindeki mozaik kaplamaları ve kuzey mozaikli salonun yanı sıra, servis koridorları ve frigidariumun mermer levhaları gerekli temizlik çalışmalarının ardından jeotekstil ile koruma
altına alınmıştır. Öte yandan Zeus Krezimos Kutsal Alanı’nın mermer blokları, kaplamaları
ve yazıtlı sütunları jeotekstil ile örtülerek koruma altına alınmıştır.
2. 4 Deneysel Arkeoloji Çalışmaları
Deneysel arkeoloji projeleri kapsamında kazı ve araştırmalar doğrultusunda eldeki veriler
değerlendirilerek bir dokuma tezgâhı yapılmıştır. Bunun yanı sıra, Metropolis’te bulunan ve
form değerlendirmesi sonucunda kente özgü olduğu anlaşılan bir bardak formunu yeniden
üretebilmek için bir cam fırını inşa edilmiştir. Bu cam fırınında üfleme tekniği ile yapılacak
olan Metropolis üretimi bardak için öncelikle bardağın pişmiş toprak kalıbı hazırlanmıştır.
Deneysel arkeoloji çalışmaları kapsamında planlanan bir diğer uygulama ise zeytinyağı üretimidir. Bu kapsamda Metropolis’te bulunan mermer bir zeytinyağı pres taşı, aslına uygun
şekilde yeniden yontulmuştur. Uygulamanın bir sonraki aşaması pres taşına eklenecek mekanizmanın kurulması ve keçe çuvallara doldurulan zeytinlerin sıkılması olacaktır.
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Plan 1: Metropolis 2020 Kent Planı.

Plan 2: Nişli Yapı Küçük Hamam (Balneum) Güncel Planı.
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Plan 3: Sarnıç Planı.

Plan 4: Tiyatro Planı.
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Çizim 1: Balneum (Nişli Yapı/Küçük Hamam) seramik örnekleri.
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Çizim 2: Sarnıç yapıları seramik örnekleri.

214

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

Çizim 3: Tiyatro seramik örnekleri.
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Çizim 4: Cam örnekleri.
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Resim 1: Balneum hava fotoğrafı ve bölümleri.

Resim 2: Kemik atölyesi olduğu düşünülen mekândan elde edilen buluntular.
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Resim 3: Sarnıç yapılarının havadan görünümü.

Resim 4: Skene odaları ve Hellenistik Dönem temel kalıntıları.
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Resim 5: Aşağı Hamam-Palaestra mozaiklerinin temizlik çalışması.
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Resim 6: Metropolis hamam-gymnasium koruma çatısı projesi-uygulama öncesi görünümü.

Resim 7: Metropolis hamam-gymnasium koruma çatısı projesi-uygulama sonrası.
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ÇİNE-TEPECİK 2019-2020 YILI KAZILARI
Sevinç GÜNEL*
Tolga Kaan KIYAK
1. GİRİŞ
Batı Anadolu’da Aydın İli ve çevresi, dağ sıralarının ve derin vadilerin oluşturduğu coğrafi yapıyı bir arada yansıtan bir konumdadır. Bölgede, doğu-batı doğrultusunda uzanan Aydın
Dağları (Messogis) ve Büyük Menderes Nehri (Meander), tarih öncesi dönemlerden itibaren
yerleşmelerin yayılım alanında ve kültürel gelişiminde belirleyici olmuştur. Büyük Menderes’in, Anadolu’nun iç bölgeleriyle bağlantıyı sağlayan en derin vadi özelliğini göstermesi ve
batı yönünde Ege denize açılması iletişimin çok daha geniş bir coğrafyaya yayılımında etkili
olmuştur. Bu iletişimde, Menderes’in güneyinde dağ sıraları arasında Çine Çayı’nın (Marsyas) uzandığı ovanın, her dönem aktif olduğu anlaşılmaktadır. Bu coğrafyada Çine Çayı’nın
doğu kenarındaki konumuyla Çine-Tepecik, tarih öncesi ve tarihi dönemlerin kültürüne ve
kronolojisine ışık tutan bir höyüktür (Resim: 1-2).1 Höyükte 2004-2020 yıllarını kapsayan
kazılar, kuzeyden güneye doğru genişleyen bir yerleşim planını vermiştir. Yerleşmenin güney
ve güneybatı yönünde erken dönem kültür tabakaları, kalın bir tabaka oluşturan alüvyonun
alt seviyelerinde tespit edilmekte ve stratigrafi çok daha belirgin bir ayrımı ortaya koymaktadır. Höyüğün güney ve güneybatısında geniş bir alana yayıldığı anlaşılan alüvyon, kazıların
yanı sıra delgi sondajlarıyla da tespit edilmiştir2.
*

1

2

Prof. Dr. Sevinç GÜNEL, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Beytepe-Ankara/
TÜRKİYE, sgunel@hacettepe.edu.tr
Tolga Kaan KIYAK, Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora öğrencisi, Beytepe-Ankara/
TÜRKİYE, tolgakiyak@gmail.com
Çine-Tepecik 2019-2020 yılı kazıları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü’nün resmi izin ve destekleriyle gerçekleştirilmiştir. Kazılara, Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel
Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Türk Tarih Kurumu ve Kaltun Madencilik A.Ş. tarafından destek
sağlanmıştır. Burada adı geçen kurumlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bakanlık Temsilcisi olarak,
2019 yılında görev alan Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesi’nden Penpe Gülsoy’a ve 2020 yılında ise, İzmir
Müzesi’nden Cengiz Aslantaş’a katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 2019 yılı kazı ekip üyeleri, Doç. Dr. Neyir
Kolankaya-Bostancı, Araş. Gör. Nesligül Kanber, Oxford Üniversitesi doktora öğrencisi Tom Maltas, Hacettepe
Üniversitesi öğrencileri Tolga Kaan Kıyak, Arifber Erkenci, Cihan Atakan, Dilara Polat ve Uğur Mantar; 2020
kazı ekip üyeleri, Hacettepe Üniversitesi doktora öğrencisi Tolga Kaan Kıyak, Hacettepe Üniversitesi öğrencileri Dilara Polat, Emre Kanık, Berna Karakurt Can, Salih Buğra Çakır, Okay Biçmen ve Ece Cavcav’dan
oluşmaktadır. Ekip üyelerine överili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.
Günel 2006a, 401-410; Günel 2007, 231-246; Günel 2008, 252-255, Şek. 1.1-5; Günel 2010, 25-49; Günel
2011a, 7-20; Günel 2011b, 217-232; Günel 2014a, 243-256; Günel 2014b, 165-173; Günel 2014c, 83-103;
Günel 2015a, 607-626; Günel 2015b, 205-216; Günel 2015c, 287-299; Günel 2016a; 347-359; Günel 2016b:
201-214; Günel 2017, 239-252; Günel 2018a, 538-547.
Kazı ekibinde yer alan, Ege Üniversitesi, Coğrafya Bölümü, Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı öğretim üyesi, Prof.
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Çine-Tepecik’in stratigrafik gelişiminde en erken kültür kalıntıları, Kalkolitik Döneme
tarihlenmekte ve yerleşim süreci Geç Tunç Çağı sonuna değin takip edilmektedir. Yerleşmede kültür tabakalarına ait C14 neticeleri, M.Ö. 5378-5291 ile M.Ö. 1268-1157/1020 tarihle
rini kapsayan uzun bir kronolojik gelişimi göstermiştir.3 Çine-Tepecik’te 2019 ve 2020 yılı
kazı çalışmalarında, höyüğün güney yönünde yoğunlaşan bir program yürütülerek, yerleşimin yayılım alanının belirlenmesine ve aynı zamanda kesintisiz bir stratigrafinin tespitine
çalışılmıştır. Bu çalışma programının yanı sıra materyal kültür ve disiplinlerarası çalışmaların verdiği neticeler ışığında, kültür tabakalarının tarihlendirilmesi ve karşılaştırmalı bir
kronoloji tablosunun oluşturulması öncelikler arasındadır.
2. KAZI ÇALIŞMALARI
2.1. N/10; N/11 ve N/12 Açmalarında Yürütülen Kazılar
N/10 Açması’nda, 2014-2018 yılı kazılarında çalışılan I-X/f-i plankareler, Geç Tunç Çağı’na ait II 1a ve II 1b olmak üzere iki evrenin kültür kalıntılarını ortaya koymaktadır. Bu
ayrımda II 1a, yüzeyin hemen alt seviyelerinde tespit edilen ocak ve küllü alanların geniş
bir alana yayıldığı evredir.4 Bu evrenin alt seviyelerinde tespit edilen in-situ pithos, pithos
parçaları ve yanmış buğday kalıntılarının da bulunduğu depolama alanı ise, II 1b evresinin
kalıntılarını oluşturmaktadır.5 Depolama işlevine yönelik bu kalıntıların hemen güneybatısında, VI-X/f-g plankarelerde işlikle ilgili bir aktiviteye ait uzun ve dar haznelerin yer aldığı
bir yapı ise, kentin ekonomik kaynaklarına yönelik ürün depolama ve üretimle ilgili alanların bir arada konumlandırıldığını ve birbiriyle bağlantılı olduğunu göstermiştir (Resim:
3).6 N/10 Açması’nda II 1b evresinde tespit edilen bu kanıtlar, yerleşmede yerel yönetimin
kontrolünde olan resmi depo ve taş platformun güneyinde depo ve atölye birimlerinin geniş
bir alana yayıldığına işaret etmektedir. Mimariyle bağlantılı ele geçirilen sığ tabaklar, kase
ve çömlekler, II 1 kültür tabakasının seramik gruplarını oluşturmaktadır.7 Açmada II 1 kültür
tabakasının alt seviyelerinde, II-IV/ı-i plankarelerinde duvar uzantıları, II 2 kültür tabakasına
ait mimari kalıntılardır (Resim: 3).8 Bu seviyelerde, Orta Tunç Çağı seramik geleneğine ait
kase ve çömleklerin yer aldığı bir malzeme grubu bulunmaktadır ve benzer seramik, N/11
Dr. E. Öner ve ekibi tarafından 2018 yılında höyükte, Çine Çayı’nın oluşturduğu alüvyal oluşum incelenmiş,
höyük ve çevresinde, 65-1100 cm arasında değişen derinliklerde delgi sondajları açılmış ve ön neticeler rapor
halinde sunulmuştur.
3

Çine-Tepecik’te kültür tabakalarına ait farklı cinsteki numunelerin C14 tarihlendirme önerileri, TÜBİTAK,
Marmara Araştırma Merkezi Laboratuvarında yapılan analiz örneklerinin neticelerine ve Miami-BETA Laboratuvarının analizlerine dayanmaktadır.

4

Günel 2016b, 204, Res. 7-8.

5

Günel 2016b, 204-205, Res. 7-8; Günel 2018b, 103-105, Res. 4, 9; Günel 2019, 417-418.

6

Günel 2017, 241-243, Res. 5-7; Günel 2019, 418, Res. 1.

7

Günel 2019, 421, Res. 5.

8

Günel 2018b, 105, Res. 2, 9.
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Açması’nın II/a plankarelerinde de takip edilmiştir.9 N/10-11 açmalarında, II 1a-b ve II 2
kültür tabakaları, mimari ve aynı zamanda seramik buluntuların malzeme-teknik ve form
özellikleri ışığında belli bir stratigrafik ayrımı vermiştir.10 II 2 kültür tabakası, N/10 Açması’nda VII-X/b-d plankarelerde alüvyon tabakası altında takip edilmiştir.11 Açmada en erken
kültür tabakası ise, I-IV/a-d plankarelerde derinleşme çalışmalarıyla tespit edilmiştir (Resim:
3). Bu alan, Geç Kalkolitik-Erken Tunç Çağı seramik, mermer kaplar ve taş aletlere ait malzeme grubuyla yerleşim sürecinin erken dönemlerine ışık tutmaktadır.12 N/10 Açması’nda
kültür tabakalarının verdiği bu kanıtlar, Kalkolitik Dönemden Geç Tunç Çağına uzanan bir
yerleşimi ortaya koymaktadır13.
2019 yılı çalışmaları, N/10 Açması’nın I-IV/a-e plankarelerinde en derin seviyeyi oluşturan Kalkolitik Döneme ait IV kültür tabakasında devam etmiştir. Söz konusu plankarelerde,
seramik buluntuları arasında koyu gri renkte, kafes taramalı motifin uygulandığı perdah bezeli kaseler, boynuz kulplu çömlekler ve mantar biçimli kulp eklentileri, Kalkolitik Dönemin karakteristik seramik geleneğini yansıtmaktadır. Bu buluntu grubu, yerleşmede kuzey
yönündeki IV kültür tabakasının Orta Kalkolitik Dönem malzemesiyle benzerdir.14 Açmanın
I-IV/a-d plankarelerinde ele geçirilen hayvan kemiklerinin yanı sıra IV/e plankarede büyük
baş hayvana ait çene kemiği, hayvan kaynaklarına dayalı tüketime ve günlük işleve sahip
bir alana işaret etmektedir. Mevcut kalıntılar ışığında höyükte Orta Kalkolitik Döneme ait
yerleşmenin güney yönünde bir yayılım gösterdiği anlaşılmıştır.
N/10 Açması’nda tespit edilen kalıntıların doğu yönündeki uzantıları ise, N/11 Açması’nda I-X/a-i plankarelerde yürütülen kazılarla takip edilmiştir. Açmanın I-V/f-i plankarelerinde mimariye ait 24cm.x20cm.x6cm. 33cm.x17cm.x5cm. boyutlarında beyaz yapı taşları ve
kerpiç bloklar ve benzer seviyelerde ele geçen orta ve kaba nitelikte kap parçaları, II 1 kültür
tabakasının kalıntılarıdır. Kerpiçler, önceki yıllarda M/10-11 açmalarının doğusunda tespit
edilen kerpiçlerin güney yönündeki yayılımını göstermektedir. Öte yandan N/11 Açması’nda
VI-VIII/I; N/12 Açması’nda ise, VI-X/ a-c plankarelerde belli bir mimari vermeyen beyaz
yapı taşları, önceki yıllarda M-N/12 açmalarında geniş bir alana yayılan döküntü nitelikteki
beyaz yapı taşların devamı olup tamamen yıkılmış bir yapının kalıntılarıdır. Bu tahribatın
yayılım alanı N/11 Açması’nda benzer yapı taşları ve kerpiç bloklarla güneye doğru VI-X/f-i
plankarelerde de takip edilmiştir (Resim: 3). Bu alanda, kap parçaları ve hayvan kemiğinin
bir arada bulunduğu kalıntılar, daha çok günlük kullanıma yönelik evlerin konumuna işaret etmektedir. Açmanın VIII-IX/f-I plankarelerinde yürütülen kazılarda, yapıya ait duvar
uzantısı tespit edilmiştir. Duvar IX/h-i plankarede, ufak boyutta beyaz renkte yapı taşların9

Günel 2018b, 105-106, Res. 10-11.

10 Günel 2019, 418.
11 Günel 2019, 419, Res. 1.
12 Günel 2019, 420, Res. 9-11.
13 Günel, Kanber, Kıyak 2020, 191, Res. 7-8.
14 Günel 2014c, 85-94, Fig. 3-8, Lev. 1-11; Günel 2018a, 538, 540-546, Fig. 55.1-55.10.
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dan oluşmaktadır. Duvar uzantısı, doğu-batı yönünde 1.70m. uzunluğunda ve 0.37m.-0.38m.
genişliğindedir. VIII/ı-i plankarelerde doğu-batı yönünde diğer taş duvar ise, diğer duvara paralel olup, her iki duvar arasındaki mesafe, 0.62m.-0.0.70m. arasındadır. Bu duvarın
yaklaşık 1.24m.lik bir uzantısı takip edilmiştir. N/11 Açması’nın VI-X/f-i plankarelerinde
kazıların ortaya koyduğu mimari, II 1 kültür tabakasının seramik ve dokuma endüstrisi buluntularını vermiştir. Duvarla benzer seviyelerde in-situ kap parçaları, Geç Tunç Çağının
malzeme-teknik özelliklerine sahip kase ve çömleklerdir. Açmanın hemen batı kenarında,
VII-VIII/f plankarede ip delikli, piramit biçimli bir ağırlık ele geçirilmiştir (Resim: 4). Bu
ağırlık, Tepecik’te atölyeler alanında toplu halde bulunan ağırlık tiplerinin benzeridir.15 Bu
kalıntıların doğusunda, N/12 Açması’nın VI-X/a-e plankarelerde yürütülen kazı çalışmaları, II 1 kültür tabakası yerleşmesinin yayılım alanına ışık tutmaktadır. Açmanın kazılmamış
olan VI-X/a-e plankarelerinde yürütülen çalışmalarda, aralarında Miken boya bezeli kap
parçalarının geldiği seviyelerde, II 1 kültür tabakasının buluntularına rastlanmış ve IX-X/e
plankarelerinde kuzey-güney yönünde düzgün bir duvar uzantısı tespit edilmiştir. Duvar,
1.60m. uzunluğunda ve 0.38m.-0.43m. kalınlığındadır. Taş duvarda farklı boyutlarda Geç
Tunç Çağının karakterisitik yapı taşları görülmektedir. Duvarın korunan yüksekliği 0.15m.0.20m. arasında değişmektedir. Miken kap parçalarına, söz konusu duvarın batısında daha
belirgin yoğunlukta rastlanmış olup yapının iç kısmını oluşturmaktadır. Bu alandaki küçük
eserler arasında obsidiyen ok ucu, hemen doğusunda in-situ durumda bir çanak yer alır. Duvar uzantısıyla bağlantılı ve duvarın hemen batısında ise, çok sayıda ve bir arada pithos parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 5). Pithos parçalarının yanı sıra yoğun korozyon tabakasına
sahip bronz kovanlı ok ucu tespit edilmiştir. Açmanın özellikle IX-X/a-e plankerelerinde
mimariyle bağlantılı ve yapının içinde olduğu anlaşılan seramik, pithos parçaları, bronz ve
obsidiyenden ok uçları, II 1b tabakasının buluntularını oluşturmaktadır. Ok uçları, M.Ö. 2.
binyıl yerleşmesinde genel olarak bronzun yanı sıra obsidiyen kullanımının da yaygın olduğunu göstermektedir. Bu buluntu grubu arasında, IX-X/e’de ve duvar uzantısının hemen batı
kenarında bir arada bulunan pithos parçaları, günlük işlevli depolama kaplarıdır. Pithos parçaları duvarın üst seviyelerinden itibaren ve batıya doğru düzgün bir sıra oluşturacak şekilde
ve dik durumda tespit edilmiş ve aynı zamanda kuzeye doğru yoğunlaşarak devam etmiştir.
Pithos parçalarından birinde, kalınlaştırılmış ağız kenarı üzerinde kazı tekniğinde işlenmiş “I
X I” işareti görülmektedir (Resim: 6). Bu alanda yanık siyah renkte yumuşak toprak ve yer
yer döküntü nitelikte kerpiçlere rastlanmıştır. Yangın izi, VIII-IX/b-d plankarede doğu-batı
doğrultusunda belirgin bir siyah hat oluşturmaktadır (Resim: 7). Buna göre, mimari kalıntılar ve mimariyle bağlantılı depolama işlevine sahip pithoslar ve günlük kullanıma ait kap
parçaları bir arada değerlendirildiğinde, mevcut kalıntıların bir yapıya ait ürün depolama
kısmıyla ilişkilendirilmesini sağlamaktadır. Bunun yanı sıra doğu-batı yönünde, belirgin bir
uzantı yapan yanık hat, olasılıkla mimaride ince-uzun hatılların kullanıldığını göstermekte ve
bu alanda yangının da etkili olduğu bir tahribatın izlerini taşımaktadır. Pithosların depolama

15 Günel 2015b, 212, Abb. 15.
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amaçlı kullanılması, Geç Tunç Çağı yerleşmesinin depo birimleri arasında yer alan resmi
depo ve taş platform alanlarında olduğu gibi, evlerde de benzer bir depolama geleneğinin
uygulandığına işaret etmektedir.16 Depo yapılarında üzeri kazı tekniğinde işaretlere sahip sığ
tabakların yanı sıra bu alanda pithosun ağız kenarı üzerinde görülen işaret, ürünlerle ilgili ya
da çömlekçi atölyelerine ait bir uygulamadır (Günel 2013, 379, Resim: 4). Ancak söz konusu
pithosa ait işaret, tabakların üzerindeki işaretlere göre oldukça özenlidir ve ağız kenarında
olmasıyla dikkati çekmektedir. Ekonomik kaynaklar arasında ürünlerin pithoslarda muhafaza
edilmesi, Orta Tunç Çağı yerleşmesinde, II 2 kültür tabakasından itibaren görülmektedir ve
bu uygulama, Geç Tunç Çağında yerel yönetimin kontrolünde, çok daha gelişmiş bir sisteme
dayandırılmıştır.17 Çine-Tepecik’te bu geleneğin en erken uygulamaları, Kalkolitik Dönemde
silolarla bağlantılı çömleklerde görülmektedir.18 Buna göre, Tepecik’te yaşayan toplumlar,
yerleşik yaşamla birlikte ürünlerini önce kaba nitelikli çömleklerde depolayarak muhafaza
etmişler ve bu geleneği M.Ö. 2. binyılında iri pithosların kullanıldığı ve üzerleri işaretlenerek
ürünlerin belgelendiği bir sisteme dönüştürmüşlerdir.
N/12 Açması’nda açığa çıkarılan kalıntıların hemen güneybatısında, X/a-b plankarelerinde, düzgün işlenmiş-levha görünümlü taşlar ve iri taşlarla örülü mimari kısmen açığa çıkarılmıştır (Resim: 8). Taşlar cins ve boyutları açısından Geç Tunç Çağı yerleşmesine ait sur
ve yapılardan tanınan taşlarla benzer cinste olup, güney yönünde henüz kazılmamış O/12
Açması’nda devam etmektedir. Söz konusu duvarın yukarıda ele alınan kalıntılarla bağlantısı, O/12 Açması’ndaki kazılarla anlaşılabilecektir. Ancak duvar uzantısının üst seviyelerinde
bir iskelet tespit edilmiştir (Resim: 8). G 33 No.lu birey, yarı hoker durumdadır ve doğu-batı
doğrultusundadır. İskeletin açılması aşamasında kafatasının alt hizasında, biri kırık diğeri
iyi durumda bronz küpe ele geçirilmiştir. Bireyin kulağında olduğu anlaşılan halka küpeler,
2013 yılında L/13 açmasında, VIII-IX/d-e plankelerde, G 28 No.lu bireye ait kafatasının
kulak hizasında ele geçirilen çift bronz halka küpe ile benzer takı sanatını ve geleneği yansıtmaktadır.19
2. 2. Ö/13 Açmasında Yürütülen Kazılar
Höyüğün güneyinde, N/10-12 açmalarında tespit edilen kültür tabakaları ışığında 2020 yılı
kazılarına, Ö/13 Açması’nda devam edilmiştir. Açmanın I-X/a-i plankarelerinde, en üst seviyelerde yapı taşları ve aynı zamanda mimari kalıntılarla bağlantılı yerli ve Miken boya bezeli
kap parçaları, Geç Tunç Çağı kültür tabakasının güney yönündeki yayılımına ışık tutmaktadır.
Bu alanda, II 1 kültür tabakası kalıntıları, II 1 a ve II 1b olmak üzere iki evreli bir ayrımı ortaya
16 Günel 2012a, 59, Res. 9-11.
17 Günel 2011c, 70-72, Res. 2-9, Günel 2012b, 25, Res. 8. Geç Tunç Çağı yerleşmesinde depo birimleri üzerine
Tolga Kaan Kıyak tarafından “Çine-Tepecik Geç Tunç Çağı Yerleşmesinde Ekonomik Sisteme Işık Tutan Yapılar” başlığı altında yüksek lisans tez çalışması yapılmıştır.
18 Günel 2006b, 20-21, Çiz. 2, Res. 1; Günel 2014c, 87, Fig. 3, 5-6.
19 Günel 2015c, 292- 293, Res. 9-11a-b.
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koymuştur (Resim: 9). Mevcut kalıntılar, I-II/h-g plankarede kuzeybatı-güneydoğu uzantısı veren taşlarla benzer derinliklerde Miken boya bezeli kap parçalarının ele geçtiği II 1a evresine;
I/g-h plankarede tespit edilen kalıntılar ise, II 1b evresine aittir. II 1b evresinde, yerli seramik grubuna ait kap parçaları arasında günlük kullanıma ait kase ve çömlekler ve boya bezeli
Miken kap parçaları grülmektedir. Kaselerde, ağız kenarı dışa kalınlaştırılmış, keskin profil
yapan konik gövdeli örnekler, M.Ö. 2. binyılına tarihlenen Batı Anadolu seramik geleneğinin
karakteristik kase tiplerini yansıtmaktadır. Ö/13 Açması’nda bu tip kaselere, yerleşim planında
kuzey yönündeki kalıntılara göre belirgin bir yoğunlukta rastlanması, domestik alanların güney yönündeki konumlarına da ışık tutmaktadır. Seramik buluntuları arasında yonca ağızlı testi
parçaları ve kaba nitelikli çömlekler ise, M.Ö. 2. binyıl kap repertuvarından tanınmaktadır. II
1b evresinde, depolamaya yönelik kullanım gördüğü anlaşılan in-situ pithos dip parçası korunmuştur. Bu pithos parçası, kalın bir bantla sınırlanmış bezemeye sahiptir ve N/12 Açması’nda
olduğu gibi, ürünlerin pithoslarda muhafaza edildiği bir uygulamayı yansıtmaktadır. Seramiğin
yanı sıra en yoğun buluntu grubunu, yontmataş endüstrisine ait obsidiyen, çakmaktaşı ve dağ
kristali orak dilgileri, uçlar ile dokuma endüstrisine ait tezgah ağırlıkları ve ağırşaklar oluşturmaktadır. Bu buluntular arasında, VI/g-h plankarelerde makara biçimli tezgah ağırlıkları; I/d-e,
VII/c, VII/ı ve III/g plankarelerde ise, aralarında bezeli örneklerin de yer aldığı konik biçimli
ağırşakların bir arada bulunması, tekstil üretiminin evlerde günlük yaşamın uğraşıları arasında
yer aldığına göstermektedir (Resim: 10-12). Ağırlık ve ağırşakların yanı sıra III/c’de bronz bir
iğne ise, dokumayla ilgili kullanıma ait bir ip ucudur. Ö/13 Açması’nda açığa çıkarılan II 1a-b
evrelerine ait bu kalıntılar, N/11-12 açmalarında olduğu gibi, güney ve güneybatıya doğru genişleyen bir yerleşim planını vermektedir.20
Ö/13 açmasında derinleşme çalışmaları, M.Ö. 2. binyılından daha erkene uzanan kalıntılara ışık tutmuştur. II-III/e-g plankarede üst tabaka nedeniyle kısmen korunmuş bir pithos
tespit edilmiştir (Resim: 13). Pithos, doğu-batı yönünde yatay yerleştirilmiştir ve ağız kısmı
doğu yönünde olup, ağız kenarı farklı boyutta taşlarla kapatılmıştır. Pithosun buluntu durumu, höyükte önceki yıllarda tespit edilen ve Erken Tunç Çağına tarihlenen pithos mezarlarla
benzerdir.21 Pithos mezarın tahribatına bağlı olarak iskelete ait kemikler de kısmen korunmuştur. G 34 no.lu bireye ait bu mezarda bulunan iki ufak boyutta kap mezar eşyasıdır. Pithos mezarın kaldırılması sırasında alt seviyelerden, III/f plankare yarısı korunmuş bir depas
(Resim: 14) ve bronz bir halka ise, G 34 No.lu bireye ait takı olmalıdır.22 Önceki yıllarda
Erken Tunç Çağına ait tespit edilen pithos mezarların yanı sıra, G 34 No.lu mezar, bu döneme
ait mezarlara güney yönünde rastlanabileceğini göstermiştir.
Höyüğün stratigrafik gelişiminde en erken kültür tabakası Orta Kalkolitik Döneme tarihlenmektedir. Bu dönem, yukarıda ele alınan N/10 Açması‘nda tespit edilmiş ve güney
yönünde ise, Ö/13 Açması‘nda, I-VI/c-f plankarelerindeki derinleşme çalışmalarında takip
20 Günel 2007, 236- 240, Çiz. 4, 6, 7.
21 Günel 2012b, 26-27, Res. 9; Günel 2013, 380-381, Res. 3; Günel 2014d, 114, Res. 6.
22 Depas Amphikypellon olarak tanımlanan kaplar ve alt tipleri; Podzuweit 1979, 151-153, Taf. 6.Ia-c; II-III.
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edilmiştir. Perdah bezeli kap parçaları, kaba nitelikli çömlekler, IV kültür tabakasının Orta
Kalkolitik seramik geleneğini yansıtmaktadır. Öte yandan III/e plankarede toplu halde ve
yoğun ele geçirilen hayvan kemikleri ve deniz kabukları, tüketim artıklarını oluşturmaktadır.
Benzer seviyelerde ve yakın alanda bulunan testi ve çömlekler de Kalkolitik insanının beslenme geleneğine ve kullandığı kap repertuvarına ışık tutmaktadır (Resim: 15).
Çine-Tepecik’te 2019 ve 2020 yılı arazi çalışmaları, güney ve güneybatı yönünde genişleyen bir yerleşim modelini ortaya koymaktadır. Kazılarda açığa çıkarılan kültür tabakaları,
Kalkolitik Dönemden Geç Tunç Çağına değin takip edilebilecek uzun bir yerleşim sürecinin
buluntularını vermiştir.
3. DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA ALANLARI
2019-2020 yılında arazide yürütülen kazıların yanı sıra farklı disiplinlere ait çalışmalara
yer verilmiştir. Bu çalışmalar, kazılarda ele geçirilen yontmataş aletlerin cinsleri ve işlevsel
açıdan değerlendirmeleri ve aynı zamanda kendi içinde yoğunluklarını ele alan veri çalışmalarıdır. Diğer bir disiplinlerarası çalışma, toplumların beslenme geleneklerinin anlaşılmasını
sağlayan arkeobotanik incelemelerdir. Ayrıca jeofizik/jeomanyetik ölçüm işlemleriyle, kültür
tabakalarının güney yönündeki uzantısına ilişkin verilerin elde edilmesi mümkün olmuştur.
Öte yandan Çine-Tepecik kazılarına yönelik Dijital Çine-Tepecik Projesi kapsamında, seramik buluntularından bir grup üzerine bir çalışma başlatılmıştır.
3.1. Yontmataş Endüstrisi Buluntuları
Çine-Tepecik 2019 kazılarında disiplinlerarası çalışma alanlarından biri, yontmataş buluntuları üzerinedir.23 Bu çalışmada, N-10, N-11, N-12, N-14 ve O-10 açmalarına ait çakmaktaşı,
obsidiyen, kaya kristali ve kuvarstan olmak üzere çeşitlilik gösteren buluntu grubu ele alınmıştır. Söz konusu çalışmalarda hammadde yapıları ile teknolojik ve tipolojik özellikleri belirlenerek, elde edilen veriler bilgisayara girilmiş ve çizimleri yapılmıştır. Yontmataş buluntular
üzerinde yapılan ön değerlendirme sonucunda, Geç Tunç Çağı buluntu grubunda obsidiyen
kullanımının daha yoğun olduğu gözlenmiştir. Obsidiyen buluntular üzerine yapılan makroskobik incelemeler, buluntuların büyük bir çoğunluğunun Melos Adası kökenli olduğu, çok daha
az bir bölümünün ise Giali Adası ve Orta Anadolu (Nenezi ve Göllüdağ) kaynaklı olduğunu
göstermiştir. Obsidiyen kullanımın yanı sıra oransal dağılımda, obsidiyenden sonra çakmaktaşı
kullanımı dikkat çekmektedir. Buluntular arasında kaya kristali ve kuvars örneklerine de rastlanmıştır. Melos obsidiyen buluntuları arasında, prizmatik ve piramit biçimli çekirdek ile birlikte omurgalı ve dönümlü dilgi ve çekirdek tablasının bulunmuş olması ise, Geç Tunç Çağında yongalamanın yerleşim yerinde yapılmış olduğunu ortaya koymaktadır. Bu kanıtlar, Melos
obsidiyenin Çine-Tepecik’e çekirdekler halinde getirildiğini ve ilk yongalamanın da yerleşim
23 Çine-Tepecik yontmataş endüstirisine ait aletler, Doç. Dr. Neyir Kolankaya-Bostancı (Hacettepe Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü) tarafından çalışılmış ve ön rapor kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır. Burada sunulan
değerlendirmeler, Doç. Dr. Neyir Kolankaya-Bostancı’nın verdiği rapora dayanmaktadır.
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yerinde yapıldığına işaret etmektedir. Bununla birlikte yüzeyinde kabuk kalıntısına rastlanan
dilgicik ve yongaların varlığı, Melos obsidiyenin bir kısmının da kabukları tam olarak soyulmamış ön formu verilmiş çekirdekler halinde getirilmiş olduğunu göstermektedir. Öte yandan
çakmaktaşı, kaya kristali ve kuvarsın kullanıldığı, baskılama ve dolaylı vurma tekniğiyle dilgi
ve dilgicik üretiminin yapıldığı bir endüstri yer almaktadır. Öte yandan Kalkolitik Dönem obsidiyen buluntularıyla ilgili olarak, teknolojik anlamda obsidiyen işlemeciliğinin Geç Tunç Çağına göre daha profesyonel olduğu gözlenmiş ve ayrıca yongalanan taşımalıkların da daha büyük
boyutlu olduğu görülmüştür. Kalkolitik Dönem kültür tabakasında Melos kökenli obsidiyenin
yanı sıra Giali obsidiyenin çok daha yoğun kullanıldığı ve özellikle daha büyük boyutlu olduğu
dikkati çekmiştir. Ayrıca kaya kristalinden yongamsı dilgi üretiminin de Kalkolitik dönem yerleşmesinde gerçekleşmiş olduğu tespit edilmiştir.24
3.2. Arkeobotanik Çalışmalar
Arkeobotanik incelemelerde, depo yapılarına ait pithosların toprak analizi yapılmış ve
farklı tahıl ürünlerine rastlanmıştır.25 Bu çalışmada, özellikle buğday ve arpa en yoğun ele
geçirilen ürünler arasında yer almaktadır. Bu ürünlerin yanı sıra mercimek, üzüm tohumu ve
zeytin çekirdeği ele geçirilen kalıntılardır. Ön incelemelere göre, Tepecik Geç Tunç Çağının
ekonomisinde tahıl öne çıkan beslenme kaynağıdır ve ürün depolamasında da öncelikli olduğu dikkati çekmektedir.
3.3. Jeomanyetik/Jeoelektrik ve Jeoradar İncelemeler ve Uygulanan Çalışma Yöntemi
Çine-Tepecik 2019 yılı kazılarında, jeomanyetik/jeoelektrik ve jeoradar çalışmalarda,
ölçümlerde doğru akım özdirenç (DAÖ) ve manyetik çalışma yöntemi uygulanmıştır. Söz
konusu teknik ölçümler, yerleşim alanının güney yönündeki yayılımının anlaşılması amacıyla O-Ö/10-15 açmalarını içine alan henüz kazılmamış alanda gerçekleştirilmiş ve ölçümlere
dayalı kalıntılar belirlenmiştir.26
3.4. Dijital Çine-Tepecik Projesi
Dijital Çine-Tepecik Projesi kapsamında, kazı çalışmalarında tespit edilen arkeolojik
buluntular dijital yöntemler kullanılarak değerlendirilmektedir.27 Bu buluntular arasında en
yoğun grubu oluşturan kap parçalarıyla ilgili bir çalışmaya gidilmiştir. Geç Tunç Çağı yer24 Çine-Tepecik yontmataş endüstri yayınları için Bkz.: Kolankaya-Bostancı 2018, 145-160; Kolankaya-Bostancı,
Carter ve Weir 2020, 83-95.
25 Arkeobotanik incelemeler, Dr. Tom Maltas (Oxford Üniversitesi, İngiltere) tarafından gerçekleştirilmiş ve ön rapor
hazırlanmıştır.
26 Höyükte, jeofizik, jeoelektirik, jeomanyetik ölçümler, Prof. Dr. Emin Candansayar (Ankara Üniversitesi, Jeoloji
Mühendisliği Bölümü) tarafından yapılmıştır.
27 ‘Dijital Çine-Tepecik Projesi’ ile ilgili verilerin toplanması ve Yapay Zeka programına uyarlanmasına ait çalışmalar, Tolga Kaan Kıyak (Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Anabilim Dalı Doktora öğrencisi) tarafından
yürütülmektedir.
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leşmesinde, kentin bölgelerarası kültürel ve ticari etkilişimini yansıtan boya bezeli Miken
seramikleri ele alınarak, yapay zeka teknolojisindeki belli yöntemler uygulandırılarak değerlendirilmektedir. 2004 yılından itibaren yerleşimde ele geçen Miken seramikleri bu çalışmanın ana materyalini oluşturmaktadır.
Miken seramiklerine ait örnekler üzerinde ilk olarak ayrıntılı bir tanımlama yöntemi ile
eserlerin dijital uygulanabilirliği dikkate alınmıştır. Bu malzeme grubuyla ilgili öncelikle
malzeme-teknik özellikleri, formları ve süsleme biçimlerinin detaylı bir veri bankası oluşturulmuştur. Çine-Tepecik merkezinin yanı sıra, çağdaşı diğer yerleşimlerde bulunan Miken
seramik örnekleri kaynak ve internet taramasıyla detaylı bigileri veri bankasına kaydedilmiştir. Bu veri bankasında yer alan Miken seramiklerinin bulunduğu merkez, kronolojik ayrımı, kap formu ve üzerlerinde bulunan motif ya da figürlerin detaylı tanımı yapılmıştır. Bu
tanımlamalar doğrultusunda, Ege ve Anadolu Geç Tunç Çağına ait Miken seramiği üzerinde
görülen motifler sınıflandırılmış ve tipolojik bir ayrıma gidilmiştir. Miken boya bezeli seramiklerle ilgili veri bankasının önemli bir bölümünü, Çine-Tepecik kazılarından ele geçen ve
özgün bir malzeme olan buluntular oluşturmaktadır. Buna göre, Çine-Tepecik Kazısı arşivinden ve internet kaynaklarından elde edilen veriler dijital modelleme yönteminde, özellikle
veri bankasının oluşturulmasında, alt başlıklar halinde belirli kriterler belirlenmiş ve buna
göre, erişilebilen kaynaklardan veriler toplanmıştır. Bu çalışma programında oluşturulan veri
bankası bilgisayar ortamında yapay zeka teknolojisi ile çapraz sorgulanması sağlanmış ve
farklı merkezlerden ele geçen seramikler, motifleri açısından bir arada değerlendirilmiştir.
Çine-Tepecik Geç Tunç Çağı Miken seramiklerinin Ege’de, Yunanistan, Kiklad ve Dodecanese adaları, Doğu Akdeniz Bölgesi’nde ise, Kıbrıs ve Mısır’da yer alan yerleşimlere ait
Miken seramiklerindeki motifler ve motif benzerlikleri tespit edilmiştir. Ele alınan motiflerin
kendi içinde farklı tipleri bulunmakla birlikte 51 adet ana motif saptanmıştır.
Miken seramiklerinde işlenen motiflerin fotoğraları bilgisayar ortamına aktarılmış ve yapay zeka teknolojileriyle ‘derin öğrenme’ yöntemi kullanılarak motifler bilgisayara öğretilmiştir. Bu işlemin gerçekleştirilme aşamasında, her motife ait oldukça fazla sayıda ve farklı
çeşitte fotoğraf yüklenip, bilgisayara motiflerin öğretilmesi çalışılmıştır. ‘Dijital Çine-Tepecik Projesi’ kapsamında gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda, oluşturulan sistem %81
oranında doğruluk değerine sahip olduğunu ve bu sonuçların başarılı olarak kabul edileceğini
ortaya koymuştur.
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Resim 1: Çine Çayı ve ova; Çine-Tepecik’in konumu.

Resim 2: Çine-Tepecik yerleşim planı.
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Resim 3: N/10-12 açmaları; II 1 kültür tabakası.

Resim: 4: N/11 Açması; II 1 kültür tabakası, piramit biçimli ağırlık.
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Resim 5: N/12 Açması; II 1 kültür tabakası, depolama işlevli pithos parçaları.

Resim 6: N/12 Açması; II 1 kültür tabakası, ağız kenarı işaretli pithos parçası.
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Resim 7: N/12 Açması; II 1 kültür tabakası, yanık alan.

Resim 8: N/12 Açması; G 33 no.lu iskelet ve II 1 kültür tabakası mimari kalıntı.
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Resim 9: Ö/13 Açması; II 1 kültür tabakası.

Resim 10: Ö/13 Açması; bezeli ağırşak.

Resim 11: Ö/13 Açması; bezeli ağırşak.
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Resim 12: Ö/13 Açması; makara biçimli ağırlık.

Resim 13: Ö/13 Açması; G 34 No.lu pithos mezar.

237

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 14: Ö/13 Açması; G 34 No.lu pithos mezara ait depas.

Resim 15: Ö/13 Açması; in-situ kaplar.
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AYASULUK TEPESİ VE ST. JEAN ANITI KAZISI 2019 VE 2020 YILI KAZI,
RESTORASYON VE KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Sinan MİMAROĞLU*
Mustafa BÜYÜKKOLANCI
Fırat BARANAYDIN
Elif KARABACAK
Emine TOK
Barış GÜR
Mehmet GÖRGÜLÜ
Fatih TEPGEÇ
2019 YILI ÇALIŞMALARI
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı 2019 yılı çalışmaları kazı ve restorasyon olmak
üzere iki ana başlık altında toplanmıştır1. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve
Müzeler Genel Müdürlüğü adına Dr. Mustafa Büyükkolancı başkanlığındaki kazı ekibinde
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Sanat Tarihçisi Dr. Öğretim Üyesi Sinan Mimaroğlu
kazı başkan yardımcısı olarak katılmıştır. Ekipte Trakya Üniversitesi’nden Sanat Tarihçisi
Doç. Dr. Gülgün Yılmaz, Arkeolog Dr. Öğretim Üyesi Fuat Yılmaz, Akdeniz Ünv. Den Dr.
Öğretim Üyesi Epigraf Mehmet Ertan Yıldız, Dr. Fatma Yıldız, Pervin Büyükkolancı, ve
Furkan Alupveren arkeolog olarak, Dr. Öğretim Üyesi Ebru Fındık, Araş. Gör. Elif Karabacak ve Gültekin Teoman Sanat Tarihçisi olarak, Arkeolog Restoratör Fırat Baranaydın ve
Restoratör Doğu Baranaydın ile İstanbul Üniversitesi’nden Veteriner Hekim Prof. Dr. Vedat
Onar hayvan kemikleri uzmanı olarak depo çalışmalarına katılmışlardır.
Eylül-Ekim aylarındaki Restorasyon çalışmalarına Mimar-Restoratör Mehmet Sıtkı Erol,
Mimar-Restoratör Canan Çayır ve Arkeolog-Restoratör Fırat Baranaydın mimari restorasyon
çalışmalarına katılmışlardır.
Akdeniz ve Mustafa Kemal Üniversitesi’nden Sanat Tarihi bölümlerinden gönüllü öğrenciler çalışmalara katılırken, kazılarda 6 işçi görev almıştır.
Arazi Çalışmaları
2019 yılı bilimsel kazı çalışmalarına 2017 ve 2018 yıllarında kazı ve araştırmalar yapılan
Aziz Yuhanna Kilisesi ile Ayasuluk Kalesi arasındaki alanda (KD Alan) başlanmıştır. CC
mekânı ve stratigrafi araştırma sondajı üzerinde yapılan çalışmalarda üst kotlarda Beylikler
ve Bizans, alt kotlarda ise Helenistik, Arkaik, Geometrik, Miken ve Orta Tunç Çağına tarih-
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lenen seramikler ele geçirilmiştir (Resim: 1). Gelen malzemenin yoğunluğu M.Ö. 2. binyılda
Ayasuluk Tepesi üzerinde yer alan yerleşim katmanlarının sanıldığından daha geniş bir alanda yerleşim gösterdiğini kanıtlamıştır. Sonrasında ise DE 1 odasının kazısı yapılmış ve zemin
seviyesine ulaşılması ile bu alandaki çalışma tamamlanmıştır (Resim: 2).
Restorasyon Çalışmaları
2019 yılında yapılan restorasyon çalışmaları, küçük eser ve mimari olarak iki aşamada gerçekleşmiştir. Küçük eser konservasyonları metal, seramik ve kemik eserler üzerinde
laboratuvarda yapılmış, mekanik temizliğin dışında gerekli alanlarda kimyasal temizlik ve
ardından konsalidasyon işlemleri yapılmıştır.
Mimari restorasyon çalışmaları ise Ağustos ayı içerisinde Aziz Yuhanna Kilisesi’nin kiborium sütunu ve başlığında yapılmıştır. 1960’lı yıllarda birleştirilmiş olan sütun gövdesi ve
başlığının polyester esaslı yapıştırıcı maddesinin işlevini kaybetmesi sonucu birleşim alanlarından uzaklaştırılarak yüzey temizlikleri yapılmıştır. Ardından tarihi taş eserlerin birleştirilmesinde kullanılan epoksi bazlı yapıştırıcılar ile gövde ve başlığı konservasyon ve konsalidasyonunun sonrasında yerlerine konmuştur.
Vaftizhane Acil Onarım Çalışmaları
2019 yılı Eylül ayı restorasyon çalışmalarında vaftizhanenin oktagon ayaklarının üst kotlarında izlenen malzeme kayıpları için capping uygulaması yapılmıştır (Resim: 3). Bu alandaki çalışmalar sonucunda yapının duvar içerisine su alması optimize edilmiştir.
Kiliseye Ait Mimari Plastik Katalog Çalışmaları
2019 yılı taş eser belgeleme çalışmalarında genel olarak Orta Bizans Dönemine tarihlenen levhalara yoğunlaşılmış, çalışma sonucu aynı karakterde ancak figüratif açıdan kendi
içlerinde farklılaşan çok sayıda şeritli, antrolaklı, hayvan figürlü ve bitkisel bezemeye sahip
levha parçası olduğu görülmüştür. İncelenen ambon parçaları ise daha çok Aziz Yuhanna Kilisesi’nin erken evrelerine tarihlenmektedir. İncelediğimiz taş eserlerin tümü mermerdendir.
Ağırlıklı olarak yerel mermerler kullanılmışsa da ithal mermerlerden imal edilmiş eserler
de bulunmaktadır. Kullanılan mermerlerin saptanması ve kaynağının araştırılması ile ilgili
çalışmalarımız sürmektedir.
2020 YILI ÇALIŞMALARI
Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı 2020 yılı çalışmaları depo çalışmaları, restorasyon çalışmaları ve arazi çalışmaları olmak üzere üç başlık altında değerlendirilmiştir. Kültür
ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Dr. Öğr. Üyesi
Sinan Mimaroğlu başkanlığındaki kazı ekibinde Araş. Gör. Fırat Baranaydın ve Araş. Gör.
Elif Karabacak Kazı Başkan Yardımcıları olarak görev almışlardır. Yaşanan küresel pandemi
nedeniyle ekip üyelerimizde kısıtlamalara gidilmiştir. Akdeniz Üniversitesi’nden Dr. Öğre-
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tim Üyesi Epigraf Mehmet Ertan Yıldız, Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ceren Ünal,
Gültekin Teoman, İstanbul Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel belli dönemlerde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Mimar-Restoratör Canan Çayır ve Araş. Gör. Doğu
Baranaydın mimari restorasyon ve küçük eser koruma çalışmalarına katılmışlardır.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden toplam dokuz öğrenci Genç Gönüllüler Programı
çerçevesinde çalışmalara katılmışlardır. Çalışmalarda 7 işçi görev almıştır.
Depo Çalışmaları
2020 kazı sezonunda depo çalışmaları kapsamında daha önceki kazı sezonlarında ele geçirilen ve belgelenip büyük kapalı depoda koruma altına alınarak depolanan seramik parçaları, insan kemikleri, metal parçalar, cam parçaları, mimari parçalar ve diğer küçük buluntuların yeni yapılan raf sistemine göre düzenlenmesi hedeflenmiş ve bu hedef doğrultusunda
çalışmalar tamamlanmıştır (Resim: 4-5).
Depo çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bir diğer çalışma kazı deposunda bulunan
ve önceki yıllarda açığa çıkarılan bireylere ait insan kemiklerinin genetik ve antropolojik
açıdan uzmanları tarafından değerlendirilmesi ve incelenmesidir.
Kiliseye Ait Mimari Plastik Katalog Çalışmaları
2020 yılı depo çalışmaları kapsamında büyük depoda yer alan Bizans Dönemi taş eserleri
gruplara ayrılarak kuzey kapalı depoya aktarılmıştır. Kuzeydeki depoya yapılan raflar ile
bu alanda depolanabilecek eser sayısı arttırılmıştır. Bu sayede, özellikle küçük kırıklardan
oluşan levha parçalarının birbiri ile ilişkili olanları bir arada depolanmıştır. Bu, ileride mimari plastik eserlere yönelik olarak yapılacak restorasyon çalışmaları sırasında kolaylık sağlayacaktır. 2018 yılında başlayan, Bizans Dönemi taş eserlerini belgeleme çalışmalarımız ile,
2020 kazı sezonu başına kadar henüz belgelenememiş olanlar ölçüleri ve profilleri alınarak
fotoğraflanmış ve hazırlanan veritabanına aktarılmıştır. Bu yıl çalışılan eserlerin büyük kısmını, önceki yıllarda kazılarda bulunarak kuzeydeki açık depoya alınan korkuluk payeleri
oluşturmaktadır. Korkuluk payelerinin büyük çoğunlukla soffit desene sahip olduğu görülmüşse de, boyutlarındaki farklılıklar dolayısı ile farklı mimari/litürjik kurgularda işlevlenmiş
oldukları düşünülmektedir.
Restorasyon Çalışmaları
2020 yılı kazı sezonu kapsamında küçük eser, taş eser ve mimariye yönelik restorasyon
ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Öncelikle, geçmiş yıllarda atrium sur dibinde açığa çıkarılan ve büyük kapalı depoda
muhafaza edilen mozaik parçalarının mekanik temizlikleri yapılmıştır. Mozaiklere ek olarak
küçük eser konservasyon çalışmaları kapsamında metal eser ve sikkelerde de mekanik– kim-
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yasal temizlik, stabilizasyon ve konsolidasyon çalışması gerçekleştirilmiştir.
Taş eser konservasyon çalışmaları kapsamında ise geçmiş yıllarda açığa çıkarılan ve kazı deposunda bulunan taş eserlerin yüzeyleri düşük barlı şekilde buhar makinesiyle temizlenmiştir.
2020 yılı mimari restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ilkini kilisenin güney haç
kolunun doğusunda 1970’li yıllarda açığa çıkarılan ve 1.00m.x2.30m.lik kısmı üzeri cam
ile kapatılarak sergilenen opus sectile döşeme oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında
öncelikle cam ile kapatılan bölümdeki mozaik üzerinde gözlemlenen otların mekanik temizliği yapılmıştır (Resim: 6).
Açığa çıkarılan kısmı ile opus sectile döşemeyi kuzey-güney yönünde sınırlandıran 3 ana bordür taşı tespit edilmiş ve döşemenin en iyi korunan kısmının merkez motif olduğu belirlenmiştir.
Opus sectile motiflerinin karışık ve birbirini takip eder nitelikte olmadığı gözlemlenmiştir.
Temizlik çalışmalarının ardından 2020 yılı konservasyon çalışmaları kapsamında opus
sectile döşemenin çevresi hidrolik kireç bazlı karışım sınırlandırılarak bordür oluşturulmuştur. Suyu döşemenin altına alabilecek mevcut boşluklarda ise lacuna işlemleri uygulanarak
bu bölgeler koruma altına alınmıştır (Resim: 7).
2018 yılından itibaren kilise içerisinde 1960’lı yıllarda yapılan yapısal mermer tamamlamalarda izlenen ayrılmalar 2019 yılında kiborium sütununda, 2020 yılında ise narteks
güney kapısının lentosunda acil koruma uygulamalarını beraberinde getirmiştir. 2020 yılında
yapılan uygulama, işlevini yitirmiş polyester esaslı yapıştırıcılar ve çimento bazlı kalıpların
eserden uzaklaştırılarak lentonun uygun bir alanda konservasyonunun yapılması için kaldırılmasından oluşmuştur. Çalışmalar alanda iskele kurulmasının ardından kapı lentosunun kontrollü ve aşamalı olarak kaldırılması ve uygun bir alanda tasnif edilmesi ile tamamlanmıştır
(Resim: 8). 2021 kazı sezonunda lentonun gerekli konservasyonu, analizleri ve modellemesinin yapılmasından sonra çıkacak sonuçlara göre tekrar yerine konulması planlanmaktadır.
Mozaik Çalışmaları
Bazilikanın doğu haç kolunun güneyinde yapılan temizlik çalışmaları sırasında, 1979
yılı kazı sezonunda 1m.x2.30m.lik bölümü ortaya çıkartılıp üzeri cam kapatılarak koruma
altına alınmış in-situ haldeki opus sectile döşemenin çevresinde yapılan düzenlemelerde;
döşemenin toprak altında devam ettiği saptanmıştır. Opus sectile tekniğindeki mozaik taban,
yaklaşık 5m.x3.20m.lik alanı kaplamaktadır. Kayıpları olsa da dekorasyonu anlaşılmaktadır.
Çeşitli boyutlarda kesilmiş kare-dikdörtgen-üçgen-altıgen, dairesel mermer ve tuğla parçalar kullanılarak yapılmış geometrik desenler, çerçeveler içine alınmış panolardan meydana
gelmektedir. Mermer parçalar gri, beyaz, sarı, yeşil ve pembe renktedir. Bazılarının kırık
spolien malzemenin yeniden değerlendirilmesiyle elde edildiği anlaşılmaktadır. Arazi araştırmalarında döşemenin yayılım alanının tespitinden sonra, restoratörler tarafından temizliği
ve sağlamlaştırma işlemleri yapılmıştır. Drone ile fotoğrafları çekilen eserin, teknik çizimleri
yapılıp belgelenerek ayrıntılı bilimsel etüdü yapılmıştır.
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Kazı deposunda yapılan çalışmalarda, 1978-1979 yılı kazı sezonlarında kilisenin atriumunun önünde sur molozu içinde bulunmuş ve etüdlük malzeme olarak depoya karışık halde
istiflenip kaldırılmış toplam 511 adet mermer malzemenin temizliği yapılmış; parçalar boyutlarına, cinslerine ve renklerine göre gruplandırılarak sayısal dökümü çıkarılmıştır.
Seramik Çalışmaları
2020 yılı Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazısı çalışmaları sırasında önceki yıllardaki
kazılarda bulunmuş olan Miken seramikleri depo çalışmaları kapsamında incelenerek, değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayasuluk Tepesi’nin Geç Tunç Çağındaki Ege Dünyası ile ilişkileri
hakkında önemli kanıtlar sunan Miken seramikleri, tarihlendirme bakımından da ayrıntılı bilgiler sunmaktadır. Tasnif edilen, çizimleri gerçekleştirilen, Munsell kataloğu ile hamur, astar ve
boya renkleri belirlenen seramikler dönemsel olarak sınıflandırılmıştır. Genel olarak GH IIIA1
Döneminden (M.Ö. 1390-1370) GH IIIC Döneminin içlerine kadar (M.Ö. 1190/1180-1065)
süren bir devamlılığı gösteren Miken seramikleri krater, derin çanak, kyliks, alabastron, üzengi
kulplu testi, testi, maşrapa ve çeşitli gövde parçalarını içermektedir. Miken formları üzerindeki
incelemeler repertuar olarak geniş bir çeşitliliği göstermektedir. Bilindiği üzere Ayasuluk Tepesi’ndeki erken dönem kazılarından elde edilen bulgular seramik çeşitliliğini ortaya koyduğu gibi tarafımızdan üzerinde incelemeler gerçekleştirdiğimiz örneklerde olduğu gibi günlük
kullanımın dışında albenisi olan formları içerdiğini göstermektedir. Farklı objeler içerisinde
muhtemelen bir Miken figürinine ait farklı parçalar ve Geç Tunç Çağının sonundaki göçlerle
ilişkilendirilen makara biçimli ağırlıklara ait bir örnek de değerlendirilmiştir.
2020 yılında çalışması gerçekleştirilen Ayasuluk Tepesi Miken seramiklerinin ithal ve
yerel üretim olduğu anlaşılmaktadır. Çoğunlukla kırmızı, açık kırmızı hamur renklerinin dışında kırmızımsı sarı, soluk sarı ve sarımsı kırmızı renkleri de içermektedir. Miken seramiklerinin astarında sarı, kırmızımsı sarı, soluk sarı ve kahverengi, pembemsi sarı renkler kullanılırken, bezemelerin uygulanmasında kullanılan boya kırmızı, açık kırmızı, kahverengi,
kırmızımsı kahverengi ve siyah renklerdedir.
Bu yıl depoda gerçekleştirilen seramik çalışmasının ön sonuçları Geç Tunç Çağında Ayasuluk
Tepesi’nin Ege Dünyası ve Karya Bölgesi ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesini gerekli
kıldığını göstermektedir. Seramik repertuarındaki çeşitlilik, Geç Tunç Çağında Ayasuluk Tepesi’nin Hitit metinlerinde adı geçen Apasa ile ilişkilendirilmesiyle bağdaşmakta ve yerleşimin Ege
coğrafyası ile ticari ilişkiler süren önemli bir merkez olduğu görüşünü desteklemektedir.
Miken seramik formlarının ilk bakışta dikkat çektiği üzere, önümüzdeki yıllarda Ayasuluk Tepesi’nde gerçekleştirilecek arkeolojik kazı çalışmalarının yerleşimin Geç Tunç Çağı
tabakalarına ışık tutacağı ve Apasa-Ayasuluk Tepesi eşitlemesini güçlendireceği yeni bulgulara ulaşılabilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.
Arazi Çalışmaları
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2020 kazı sezonunda gerçekleştirilen arazi çalışmaları, bitki temizliği çalışmaları, Kilise ve
kazı evi çevresinde bulunan mimari taş eserlerin düzenlenmesi, jeoradar-jeofizik tarama çalışmaları, R28 Açması kazı çalışmaları ve toprak atımı olmak üzere 5 alt başlıkta değerlendirilmiştir.
Bitki Temizliği Çalışmaları
Arazi çalışmaları kapsamında geçmiş kazı sezonlarında açığa çıkarılan sivil yerleşime ait
olduğu düşünülen mekân içlerinde ve çevresinde hem yangın ihtimalini önlemek hem de yeni
açılacak olan plankarelerin hazırlığı için bitki temizliği yapılmıştır.
Bir diğer bitki temizliği, 2019 yılı çalışmalarında açığa çıkarılan mekânların kuzey-kuzeydoğusunda gerçekleştirilmiştir. Bu alan aynı zamanda iç kalenin güney doğu yamacıdır.
Bu alandaki bitki temizliği yangınların önüne geçme amacının yanı sıra geçmiş yıllardaki
kazı sezonunda açığa çıkarılan ve Ayasuluk Tepesi’nin Helenistik Dönemine ait veriler sunan
Helenistik surun batısında ve güneyinde, Helenistik Dönem yapılaşmasını araştırmak için
yapılacak olan jeoradar çalışmalarına hazırlık olarak da yapılmıştır (Resim: 9).
Kilise ve Kazı Evi Çevresinde Bulunan Mimari Taş Eserlerin Düzenlenmesi
2020 kazı programı içinde yürütülen bir diğer çalışma, kilise ve kazı evi çevresinde bulunan taş mimari parçaların düzenlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ziyaretçiler için gezi
alanları oluşturmak ve ilerleyen yıllarda kazı çalışmalarında ortaya çıkarılacak olan taş eserlerin sunulması amacıyla, geçmiş yıllarda açığa çıkarılan mimari parçaların sergilendiği alanda düzenlemeye gidilmiştir. Bu bağlamda kazı evinin doğusunda ve kilisenin kuzeyinde sergilenen mimariye ait taş eserler sergilendikleri alandan kaldırılarak daha kuzeyde oluşturulan
yeni sergi alanlarına taşınmıştır (Resim: 10-12).
Jeoradar-Jeofizik Tarama Çalışmaları
2020 kazı sezonunun diğer bir çalışma ayağını jeoradar tarama çalışmaları oluşturmaktadır.
Jeoradar tarama çalışmaları doğrultusunda öncesinde belirlenen kilisenin orta ve yan neflerinde, apsisin kuzeyinde ve kilisenin kuzeyinde, kazı evinin doğusunda, batı yamaçta ve kale dışında güneydoğu yamaçta taramalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma verilenin 2021 kazı sezonu
çalışma planının bir bölümünün alt yapısının oluşturulmasına katkı sağladığı söylenebilir.
R28 Plankaresi Kazı Çalışmaları
2020 kazı sezonu içinde planlanan bir diğer çalışma, kalenin güney eteklerinde bulunan
mekânlar grubunda gerçekleştirilmiştir. Kazı çalışmalarına daha önceki kazı sezonlarında
başlanılan mekânların 2020 çalışmaları kuzeydoğusunda kazısı tamamlanmadan bırakılan
alanda, R28 plankaresinde, gerçekleştirilmiştir.
Yolun kuzeyindeki çalışmalarda ise doğu-batı doğrultulu birbirine paralel 2 duvar ve yine
çalışılan alanın doğusunda kuzey-güney doğrultulu, çalışılan alanın batısında kuzeybatı-gü-
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neydoğu doğrultulu duvar açığa çıkarılmıştır. Duvarların birbirleriyle olan bağı ve plan şekli buranın bir mekân olduğunu göstermektedir. Mekânın kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu
batı duvarı 3.90m.x0.75m. mekânın D-B doğrultulu kuzey duvarı 8.75m. uzunluğunda, kuzey-doğu doğrultulu doğu duvarı 5m.x1.25m. doğu-batı doğrultulu güney duvarı ise 5.31m.
x0.75m. boyutlarındadır. Tüm bu ölçüler yaklaşık olarak alınabilen ölçülerdir.
Mekân içindeki çalışmalarda, zemin olarak kullanıldığı düşünülen 50cm.x41cm. boyutlarında taş ve 34cm.x34cm. boyutlarında tuğla açığa çıkarılmıştır. Yukarıda sözü edilen mekânı
kuzey-güney yönünde ayıran doğu-batı doğrultusunda bir girişi olan farklı bir duvar yapılanması tespit edilmiştir. Açığa çıkarılan bu duvarların ölçüleri 1.59m.x0.65m. ve 1.18m.
x0.79m., giriş aralığı ise 0.93m.dir (Resim: 13).
Etüdlük olarak belirlenen eserlerin dışında, belli bir profil göstermeyen amorf durumda
seramik parçaları, cam parçaları, metal parçalar ve hayvan kemikleri bulunmuştur.
Toprak Atımı
Kalenin doğu yamacında biriktirilen geçmiş yıllara ait kazı toprağı doğusunda yer alan
mahalle için tehlike arz etmekteydi. Bu nedenle 2020 yılı çalışma programı dâhilinde İzmir
Büyükşehir Belediyesi Hafriyat ve İnşaat Atıkları Dairesi’ne yaptığımız başvuru sonucu gönderilen kepçe ile kazı toprağı alandan alınmıştır. Kepçenin toprağı almasından önce ilk olarak
kepçenin ilerleyeceği yol by-pass uygulanarak koruma altına alınmıştır. 21.09.2020 tarihinde
başlayan toprak atımı çalışması 15.10.2020 tarihinde tamamlanmıştır. Toplam 250 kamyon
toprak alandan dışarıya çıkarılmıştır (Resim: 14-15). Bu çalışmaya olan destekleri için İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederiz.
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Resim 1: Stratigrafi araştırma sondajı ve sondajdan çıkan çeşitli dönemlere ait seramikler.

Resim 2: DE1 odasının çalışmalar sonrası zemin seviyesindeki hali.

Resim 3: Vaftizhane acil onarım çalışmaları öncesi ve sonrası genel görünümü.
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Resim 4: Seramik kasalarının çalışma öncesi genel görünümü.

Resim 5: Yeni raf sistemi montaj sonrası genel görünüm.

Resim 6: Mekanik temizlik öncesi.
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Resim 7: Konservasyon çalışmaları sonrası genel görünüm.

Resim 8: Lentonun aşamalı olarak kaldırılması sırasında.

Resim 9: Kale içi bitki temizliği öncesi ve sonrası.
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Resim 10: Kazı evi doğusunda sergilenen taş eserler çalışma öncesi ve sonrası.

Resim 11: Osthotek ve yazıtlı parçaların sergilendiği alan.

Resim 12: Tasnif çalışmaları sırasında narteks ve naos.
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Resim 13: R28 Plankaresi çalışmalar sonrası genel görünüm.

Resim 14: Çalışma öncesi atık toprağın alandaki konumu.

Resim 15: Çalışma sonrası alanın genel görünümü.
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PERGE KAZISI 2020 YILI ÇALIŞMALARI
Sedef ÇOKAY KEPÇE*
Aşkım ÖZDİZBAY
Aytaç DÖNMEZ
Antalya İli Aksu İlçesi Perge Antik Kenti’nde sürdürülen kazı çalışmaları 1946-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi öğretim üye ve yardımcılarınca, 2012-2019 yılları arasında
Antalya Müzesi Müdürlüğü yönetiminde gerçekleştirilmiştir. 2020 yılından itibaren ise kazı ve
onarım çalışmaları yeniden İstanbul Üniversitesi adına tarafımızdan yürütülmeye başlanmıştır.
2020 yılında Perge’de gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı, kazılar, jeofizik ve paleobotanik araştırmalar, epigrafik çalışmalar, korumaya yönelik çalışmalar ve alt yapı faaliyetleri
olarak gruplandırmamız mümkündür.
KAZILAR
Perge’de 2020 yılı kazı faaliyetleri kapsamında, kentin üç bölgesinde çalışmalar
gerçekleştirildi (Resim: 1). Kentin güneyinde, stadium, Hellenistik Döneme tarihlenen
yuvarlak planlı doğu kule, Tacitus Caddesi ve “s1” sokağında yürütülen çalışmaların yanı
sıra, doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin doğu ve batı kısımlarında da kazılar yapılmıştır.
Kazılar ve sonuçları güneyden kuzeye doğru şöyle sıralanabilir:

*

Prof. Dr. Sedef ÇOKAY KEPÇE, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji
Ana Bilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE, cokays@istanbul.edu.tr,
Doç. Dr. Aşkım ÖZDİZBAY, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji
Ana Bilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE, ozdizbaycokays@istanbul.edu.tr
Arş. Gör. Aytaç DÖNMEZ, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Antalya/TÜRKİYE,
aytacdonmez@akdeniz.edu.tr,
2020 yılı ekibimiz; Prof. Dr. Sedef Çokay Kepçe başkanlığında, Doç. Dr. Aşkım Özdizbay (1. Kazı Başkan Yrd.),
Arş. Gör. Aytaç Dönmez (2. Kazı Başkan Yrd.), Bakanlık Temsilcisi Arkeolog Gonca Gülseven (Antalya Arkeoloji
Müzesi), Epigraf Prof. Dr. Hamdi Şahin, Eski Çağ Tarihçisi Doç. Dr. Aliye Erol Özdizbay, Sanat Tarihçisi, Doç.
Dr. Ayça Tiryaki, kültürel miras uzmanları Doç. Dr. Nevra Ertürk ve Dr. Ömer Devrim Aksoyak, Restoratör Dr.
Öğr. Üy. Şehrigül Yeşil, Arkeolog Mozaik Uzmanı Dr. Işıl Rabia Işıklıkaya Laubscher, mühendisler Dr. Osman
Uyanık, Atakan Yüklü ve Hızır Yılmaz, Mimarlar Fikriye Pelin Kurtul Vacek ve Elif Işıl Özdel, orman mühendisleri Dr. Öğr. Üy. Tuncay Güner İle Arş. Gör. Ferdi Akarsu, Keramik Uzmanı Dr. Senem Özden Gerçeker ve arkeologlarımız Arş. Gör. Dr. İpek Dağlı, Bahar Oğuş, Eray Özmen, Ata Kavadarlı, Furkan Gün ile Hilal Kılıçay’dan
oluşmuştur. Ekimizdeki herkese özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Çalışmalarımızda bizden desteklerini esirgemeyen T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi
Rektörlüğü, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Aksu Belediyesi, Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfı ve Montag Coffee Roasters’a şükranlarımızı sunarız.
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Stadyum1
Perge’nin en anıtsal ve sağlam durumda günümüze ulaşabilmeyi başarmış yapılarından
stadiumda (B), önceki yıllarda başlatılmış restorasyon projesine ek olarak Antalya Müzesi
denetiminde kazı çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmalar kapsamında kuzey-güney doğrultulu
yapının güney ucunda yer alan anıtsal girişi kısmen açığa çıkartılmış ve kuzeyde sphendonede de bir kazı gerçekleştirilmişti. 2020 yılında kazıyı devraldıktan sonra öncelikli olarak
sphendonede kazılara devam ettik. Bu çalışmalar, yapının sıkıştırılmış toprak zemini seviyesinde yürütülmüştür. Sphendonenin merkezinde aralarında 2,30m. mesafe bulunan ve üzerinde kare biçimli yuvalar yer alan iki devşirme blok saptanmıştır (Resim: 2). Bloklardan
doğudaki batıdakine göre daha büyük olup, 0,52m.x1,00m.x1,00m. boyutlarındadır. Diğeri
ise 0,46m.x0,89m.x0,93m. ölçülere sahiptir. İki bloğun en alt noktası yapının arena haline
dönüştürüldüğü dönemin zemin kotundan 0,45m. daha alt kotta yer almaktadır. Blokların
gerek bulundukları konum gerekse yapısal özellikleri bağlamında iki farklı işleve sahip olabilecekleri savlanabilir. Bunlardan ilki, özellikle mevcut yuvaların varlığı nedeniyle, Roma
İmparatorluk Döneminde gerçekleştirilen zafer kutlamalarında sembolik olarak kullanılan
tropheum kaideleri olduğudur. İkinci olasılık ise yapı arenaya dönüştürüldüğünde, büyük
cüsseli hayvanların bağlandığı direklerin sabitlenmesi için kullanılmış olabilecekleridir.
Blokların işlevleri üzerine yaptığımız araştırmalar devam etmektedir. Öte yandan stadiumda
kazı çalışmalarının önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanmıştır.
Yuvarlak Planlı Kuleler2
Kentin simgesi konumundaki Hellenistik Döneme tarihlenen yuvarlak planlı kulelerin
bulunduğu alan, kazı çalışması yaptığımız ikinci noktadır. 2020 yılında, önceki yıllarda konsolidasyon projesi gerçekleştirilmiş olan doğu kulenin etrafında, konsolidasyon sırasında
kurulan iskelenin ayakları altında kalmış dolgu toprak kaldırılmıştır. Bu çalışma sonucunda
kil taşı levhalardan yapılmış caddenin orijinal zeminin Doğu Kule’ye kadar devam ettiği,
kulenin en alt iki taş sırasının diğerlerine göre daha önde yapıldığı görülmüştür. Mevcut
izlerden de anlaşıldığı kadarıyla söz konusu alanın zemininde bir hayli değişiklik yapılmış
olmalıdır. Öte yandan kenti kuzey-güney doğrultulu cadde boyunca kat eden ve yuvarlak
planlı kulelere gelmeden sonlanan su kanalının devamı, her iki kuleye sonradan eklenmiş tek
kemerli kapının pylonlarına dayandırılmıştır. 2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda, su
kanalını oluşturan taşların bazılarının devşirme olarak kullanılmış yazıtlı bloklardan oluştuğu
anlaşılmıştır. Ayrıca söz konusu kanalın tek kemerli kapının pylonuyla birleştiği kısımda beş
basamaklı bir podyumun yapılmış olduğu saptanmıştır (Resim: 3). Doğu kulenin bulunduğu
kısımda, olasılıkla Geç Antik Dönemde yenileme/belki onurlandırma amaçlı düzenlemeler
gerçekleştirilmiş olmalıdır. Nitekim, Doğu Kule’nin güney cephesine sonradan oyulduğu
anlaşılan iki nişin varlığı dikkati çekmektedir. Burada yapılan kazılar sırasında bu nişlerden
1

Perge Stadiumu’nda gerçekleştirilen ilk bilimsel çalışmalar için bk. Abbasoğlu 1995, 600.

2

Yuvarlak Planlı Kuleler’de gerçekleştirilen öncü araştırmalar için bk. Abbasoğlu 1996, 44; Abbasoğlu 1998, 84-85.
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birinde durduğunu düşündüğümüz, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda, yüzüstü düşmüş bir
kadın heykeli bulunmuştur (Resim: 4). Heykel, 1.80m. yükseklikte olup, giyimli bir kadını
betimlemektedir. Kadın ayakta ve “pudicitia” tipinde betimlenmiştir. Başı himationu ile örtülüdür, sol kolu giysisinin altından belirtilmiştir. Saçlar ve gözlerde kullanılan matkap işçiliği
özenlidir. Eserin, Pergeli hayırhah–euergeteslerinden birine ait olduğu ve MS.3. yy. civarına
tarihlenebileceği söylenebilir (Resim: 5).
Tacitus Caddesi3
Perge macellumunun hemen kuzey bitişiğindeki Tacitus Caddesi düzenleme çalışmaları
sırasında da cadde dükkanlarında kazı çalışmaları yürütülmüştür. Bu alandaki dükkanlarda
birden fazla evre tespit edilmiştir. Td 6 ve Td 4 no.lu mekanların zeminlerinde kısmen mozaik döşeme ve kanal izleri saptanmıştır. Öte yandan özellikle Td 5 kodlu dükkân içinde
gerçekleştirilen kazı çalışmalarından söz konusu dükkânın kullanım evrelerini aşağıda sıralandığı üzere, saptayabilmek mümkün olmuştur:
1. Olası ilk kullanım evresinde zemin düzgün pişmiş toprak tuğladan bir taban ile döşelidir.
2. Bundan sonraki bir evrede mekânın içinde doğu-batı doğrultulu yaklaşık 0,50m.x
1,00m. boyutlarında üst üste dizilmiş tuğlalardan bir seki oluşturulmuş ve zemin yükseltilerek, öncekilerden daha küçük boyutlu pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış bir döşeme ile
kaplanmıştır.
3. Mekânın üçüncü evresinde ikinci döşeme, kuzeybatı köşede bırakılmış bir kısım dışında iptal edilmiştir. Bu döşemenin bitimine kuzey-güney doğrultulu devşirme bir blok ve
çeşitli büyüklükte taşlardan oluşan bir duvar yapılmıştır. Yeni duvarın yaklaşık 0,50m. kadar
doğusunda ise yeni bir döşemenin yapıldığını söyleyebilmek mümkündür. Böylece, doğu-batı doğrultulu seki ve iki duvar arasında “L” biçimli bir kanal oluşmuştur. İkinci döşemenin
kısmen bırakıldığı kuzeybatı köşedeki tuğlalar yeniden düzenlenmiş ve buraya da pişmiş
toprak künklerden oluşan bir kanal eklenmiştir. Bu kanalın çok benzeri, mekânın doğu tarafındaki duvarda da kısmen takip edilebilmektedir.
4. Bir sonraki safhada mekânın kuzeyine üzeri yatay tuğlalarla kaplanmış doğu-batı doğrultulu ikinci bir kanal daha eklenmiştir.
5. Son safhada ise doğu-batı doğrultulu ikinci kanalı kuzey-güney doğrultulu kesen, kuzeydeki sekiden destek alıp, mekânın ortasındaki duvarın doğusundan geçen bir künk sistemi
eklenmiştir (Resim: 6).
Burada gerçekleştirilen kazılarda bulunmuş olan keramik ve sikke buluntuları, M.S. 4-5.
yy. tarihini vermekte ve yukarıda anılan kullanım evrelerinin birbirinden çok da geniş olmayan zaman aralıklarıyla yaşandığını göstermektedir. Ayrıca mekânda gerçekleştirilen kazılar3

Tacitus Caddesi’nde gerçekleştirilen öncü araştırmalar için bk. İnan 1976, 703; İnan 1977, 617; İnan 1979, 876;
Abbasoğlu 1995, 109-111.
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da kuzey-güney doğrultulu duvarların düşey yüzlerinde ve doğudaki kalın duvar yüzeyinde
cam köpüğü katmanları saptanmıştır. Alanda çok sayıda cam cürufu, cam ipliği parçaları da
bulunmuştur. Böylece söz konusu mekânın şimdilik bir cam atölyesine ait birimlerden biri
olarak kullanıldığını söyleyebiliriz. Cüruflar ve cam ipliklerinden örnekler alınmıştır; gerekli
analizlerin gerçekleştirilmesinin ardından köken, üretim vb. sorulara cevap bulunması mümkün olabilecektir.
s1 Sokağı
Kazımızın ilk beş yılı programı çerçevesinde, Perge’nin kentleşme sürecini anlamak ve
bir Roma Dönemi kentindeki üretim-ticaret ilişkisini görebilmek amacıyla, kuzey-güney
doğrultulu sütunlu caddenin 1. insulasının tamamını açığa çıkarabilmek amaçlanmıştır. Bunun ilk aşaması insulayı kuzeyde sınırlandıran ve kazısı 1990 yılında gerçekleştirilmiş s1
sokağında gerçekleştirilmiştir. Yapılan kazı ile sokağın orijinal döşemesinin kaldırıldığı, doğu-batı doğrultulu dört pişmiş toprak künk sırası yerleştirildiği, caddenin taban seviyesinin
özellikle güney tarafta yükseltildiği ve buraya da bir kanal yapıldığı görülmüştür. Böylece
buluntulara göre Geç Antik Dönemde sokağa çok müdahale edildiği saptanmıştır (Resim: 7).
Dikdörtgen bloklar ve Geç Antik Dönem sütun başlıkları kullanılarak bir galeri yapılmıştır.
Doğu-Batı Doğrultulu Cadde’nin Doğu Bölümü
2020 yılı kazı çalışmalarının bir diğer odak noktasını doğu-batı doğrulu sütunlu caddenin (Jb) doğu ve batı kısımları oluşturmaktadır. Caddenin doğu bölümünde Antalya Müzesi
tarafından başlanan çalışmalara caddenin kuzey portikosu ve portikonun hemen güney bitişiğindeki su kanalı içinde devam edilmiştir (Resim: 8-9). Sütun kaidesi ve gövdesi parçaları ile
çok sayıda ve çeşitli mimari öğenin saptandığı çalışmalarda, caddenin bir zamanlar mozaik
döşemeli olan portiko zemininin mermer plakalarla kaplandığı, kimi dükkân girişlerinin tuğla örgü ile kapatıldığı, dolayısıyla Geç Antik Dönemde söz konusu alanda yeni bir düzenlemeye gidildiği anlaşılmıştır. Çalışmaların bu yıl için sonlandırıldığı noktada karşılaşılan ve
üzerinde haç kabartmaları bulunan söveler ile beş adet kemer taşının varlığı, Perge’de yeni
bir kilise yapısının varlığına işaret ediyor olabilir. Önümüzdeki yıllarda bu alanda kazıların
devam etmesi planlanmıştır.
Doğu-Batı Doğrultulu Cadde’nin Batı Bölümü
Doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin batı tarafında, önceki yıllarda kazısı yapılmış ve
zemininde İphigeneia Mozaiği’nin bulunduğu 13 No.lu mekânın4 batı bitişiğindeki 14 No.lu
mekânda da bir kazı çalışması gerçekleştirilmiştir (Resim: 10). Söz konusu mozaiğin mevcut
koşullar altında yanındaki mekânın duvarından ve zemininden kaynaklanan tahribatının ve
nemin engellenmesi, ayrıca bu özel mekânın her iki yanındaki mekânlarla olan bağlantısını
anlayabilmek amacıyla yürütülen çalışmalarda iki odalı bir mekân daha bulunmuştur. Beşik
4

254

13 No.lu mekânda gerçekleştirilen kazı çalışmaları için bk. Kara – Demirel 2016, 338-342.
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tonozlu ve iki katlı olduğu anlaşılan bu mekânda birden fazla kullanım evresi olduğu gerek buluntulardan gerekse mimarisinden anlaşılmaktadır. Mekânın ilk evresi olasılıkla yan
mekândaki İphigeneia Mozaiği ile çağdaştır. Kazılar sırasında zemin seviyesinde bulunmuş
sikkeler ve bir adet figürin baş parçası yaklaşık olarak M.S. 2. yy. tarihini vermektedir. Olasılıkla mekânın ikinci kullanım evresinde zemin seviyesinin yükseltildiği, zeminin pişmiş
toprak kare tuğlalarla döşendiği ve 12 No.lu mekânda olduğu gibi doğu-batı doğrultulu bir
duvarla kapatılarak ikinci bir mekân/oda yaratıldığı söylenebilir. İkinci odaya geçiş, söz konusu duvardaki yaklaşık 1,00m.lik genişlikteki açıklık ve 0,50m. yüksekliğindeki bir eşik ile
sağlanmaktadır. Bölme duvarda devşirme olarak kullanılmış ve üzeri yazıtlı küçük sunak,
dikkat çekici buluntulardan biridir. İkinci kullanım evresinin bir safhasında veya sona ermesinin ardından ikinci kata ait hatıl yuvalarının kapatılmış olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlamda Geç Antik Dönemde mekânın alt kat ön odasının dükkân, arka odasının ise mutfak olarak
kullanıldığı düşünülebilir (Resim: 11).
KERAMİK ÇALIŞMALARI
Alanda ele geçirilen yoğun keramik parçaların büyük bölümü M.S. 6.-7. yy.a tarihlenen
“Geç Roma D”nin Hayes Form 7, 8 ve 12 tipi büyük boyutlu kırmızı astarlı sofra kapları
ve içe dudaklı, rulet bezemeli Anemurium Well Form tipi M.S 7. yy. kâselerine aittir. Bu
örnekler arasında tozsu dokulu, mat astarlı olanları yoğunluk göstermektedir. Aynı alanda ele
geçirilen çeşitli tekne, kandil ve testi parçalarında da söz konusu hamur ve astar yapısına rastlanması dikkat çeker. Malzeme içerisinde ayrıca, az sayıda Afrika kırmızı astarlı keramiklerine ait tabak parçalarına da (M.S. 6.-7. yy.) rastlanmıştır. Burada ele geçirilen çok sayıda amphora parçası üzerinde gerçekleştirilen ilk gözlemlere göre, örneklerin çoğu Kilikia üretimi
LR1 (M.S. 5.-7. yy.) tipi olup, Gazze üretimi LR4 (M.S. 6. yy.) ve Batı Anadolu üretimi LR3
(M.S. 5. yy.) tiplerini de az sayıda parça ile temsil edildiği kaydedilmiştir. Günlük kullanıma
yönelik kaplar arasında Perge üretimi kabartma bezemeli dolium kapakları (M.S. 4.-7. yy.),
güveçler (M.S. 4.-7. yy.) ve benzerlerine Anemurium’da rastlanan tavalara (M.S. 5.-7. yy.) ait
parçalar çoğunluktadır. Ele geçirilen diğer keramikler arasında bulunan Sagalassos kırmızı
astarlı keramikleri repertuarından bilinen M.S. 1. yy.a ait ince cidarlı, kaliteli parlak astarlı
bardaklara ve ayrıca M.Ö. 4. yy.a ait siyah firnisli kaplara ait az sayıdaki parçanın döküntü
topraktan karıştığı düşünülmektedir.
JEOFİZİK VE PALEOBOTANİK ÇALIŞMALAR
Perge stadiumu, tonozlar üzerinde yükselen kuzey-güney doğrultulu bir yapıdır. Tonozların stadiumun içe bakan kısımları oturma basamaklarını taşır. Olasılıkla Geç Antik Dönemde
yaşanan bir deprem nedeniyle doğu ve batıdaki bazı tonozlarının yıkıldığı görülmektedir
. Bu yıkım, bir Roma Dönemi yapısına depremin ne şekilde etki ettiğini, tonozların inşa
ediliş şekillerini ve yine tonozlardaki deprem etkisini göstermesi açısından önemlidir. Bu
yıl ekibimize dahil olan Jeofizik Mühendisi Doç. Dr. Osman Uyanık, Atakan Yüklü ve Hızır
Yılmaz, alanda gerekli ölçüm ve belgeleme çalışmaları yaparak, stadiumun zemin etüdünü
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gerçekleştirmişlerdir. Bu konuda ayrıntılı bir rapor ve yayına dönüşecek çalışma tamamlanma aşamasındadır.
Paleobotanik çalışmalar kapsamında Perge’deki birçok yapıda kullanılan traverten bloklar üzerinde saptadığımız bitki fosilleri üzerine İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’dan Dr.
Öğr. Üyesi Tuncay Güner ve Araş. Gör. Ferdi Akarsu tarafından incelemeler yapılmış ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu incelemeler sonucunda 10 veya daha fazla cins/tür
kategorisinde bitki makrofosili saptanmıştır. Kısa sürede bir uluslararası projeye dönüşmüş
durumdaki bu çalışmanın önümüzdeki yıllarda da devam etmesi planlanmaktadır.
EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR
2020 yılı epigrafya çalışmaları Prof. Dr. Hamdi Şahin ve Doç. Dr. Aşkım Özdizbay tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yıl saptanan beş adet yazıt üzerinde belgeleme ve yayına yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca önceki yıllarda bulunmuş olan yazıtların bir veri tabanına işlenmesi ve estampajlarının alınarak koruma altına alınmalarına da başlanmıştır. 2020 yılında 30
adet yazıtın estampajı alınmıştır. Bu çalışmalar kapsamında Perge yazıtlarının tamamının bir
bütün olarak süreç içinde kopyalanması, doğal koşullar nedeniyle niteliklerini kaybeden veya
giderek okunması zorlaşan yazıtların gelecek nesillere ulaşabilmesi açısından da önemlidir.
KORUMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Korumaya yönelik çalışmaların ilki kentin antik su kanalının temizlenmesidir. Yuvarlak
planlı doğu kulenin hemen yanındaki su kanalı, üzerini kapatan taşların kırılması ve arada
eksikler olması nedeniyle zaman içinde akıntı toprakla dolmuştu; doğu kulenin ve Oval Avlu’nun içinin suyla dolmasına neden oluyordu. Bu sorunu ortadan kaldırmak ve suyun doğal
drenajını sağlamak amacıyla kanal temizliği gerçekleştirilmiş; onarımı yapılmış kanal taşları
yerlerine yerleştirilmiştir (Resim: 12).
Doğu-Batı Doğrultulu Cadde’nin Batı Bölümü
Yukarıda değindiğimiz gibi, doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin batı tarafındaki
İphigeneia betimli mozaik döşemeye sahip yapının hemen batı bitişiğindeki dükkân kazısı
da, aslında mozaiği korumak amacıyla gerçekleştirilmişti. Bu mekânın kazısının tamamlanmasının ardından üstü geçici bir çatıyla kapatılarak koruma altına alınmıştır (Resim: 13). 14
No.lu mekânın pişmiş toprak tuğlalardan yapılmış döşemesi de zarar görmemesi amacıyla
yine beyaz mıcır ile kaplanmıştır.
Kuzey-Güney Doğrultulu Cadde (S1 Sokağı)
Kazılan mekanlardan s1 sokağının üstü, yüzeyde bulunan pişmiş toprak künkler nedeniyle beyaz mıcır ile kaplanmıştır. Ayrıca doğu-batı doğrultulu sütunlu caddenin portikosunda
var olan mozaik ve üstünü kaplayan mermer plakaların önümüzdeki yıl restorasyonlarını yapabilmek amacıyla portiko üstü geotekstil ile kapatılmış ve üzerine beyaz mıcır dökülmüştür.
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Kent Çevresi
Kentin uzun süreden beri devam eden kamulaştırılmış alanlarının çit ile çevrilmesi gerekliliği de, bu yıl Türk Tarih Kurumunca sağlanan ödenek ile gerçekleşmiştir. Bu sayede eksik
çitler tamamlanmıştır (Resim:14).
ALTYAPI FAALİYETLERİ
Altyapı faaliyetleri kapsamında kentin Batı Kapısı’nın dışında ve güneybatısında, kamulaştırılmış alanda jeoradar tarama yapılmış, herhangi bir bulgu ile karşılaşılmaması sayesinde, burada konteynerlar ve mevcut köy evlerinden oluşan bir kazı evi yerleşkesi oluşturma
çalışmalarına başlanmıştır.
DİĞER FAALİYETLER
Bu yılki kazılarda bulunmuş olan etüdlük ve envanterlik nitelikteki malzemeler üzerine
çalışmalar devam etmektedir (Resim: 15). Özellikle 14 No.lu mekânda bulunmuş olan keramiklerin çizim ve belgeleme işlerinin tamamlanmasının ardından yayına yönelik çalışmalara
başlanacaktır.
Bütün kazı, koruma ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin yanı sıra Perge’nin UNESCO
Miras Listesi’ne girebilmesi konusu kapsamında (2009 yılında UNESCO Miras Listesi Geçici Liste’ye dahil oldu) Alan Planı oluşturulması ve toplum-kültürel miras kavramlarının
yerleşmesi amacıyla ekip üyelerimizden Doç. Dr. Nevra Ertürk ve Mimar Ömer Devrim
Aksoyak ile toplantılar yapılmış ve önümüzdeki dönemlerde gerçekleştirilmesi gereken çalışmalar belirlenmiştir.
SONUÇ
Covid 19 virüsü nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça sıkıntılı zamanlar geçirilmektedir. Bu bağlamda bu yıl, önümüzdeki yıllarda gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar hakkında ekip üyeleriyle bir araya gelmek, yeni dönem için programlar
yapabilmek hedefi kısmen gerçekleştirilebilmiştir.
2020 yılı çalışma programında gerçekleştirdiğimiz kazıların önümüzdeki yıl da genişletilerek devam etmesi planlanmıştır. Özellikle s1 sokağı ile Tacitus Caddesi arasında kalan
insulada kazı çalışmalarının devam etmesi söz konusu alandaki dükkân-işlik ilişkilerini, gerekse kent planlaması hakkındaki bilgilerimizi arttıracağı düşüncesindeyiz. Batı Hellenistik
Kule’de beklediğimiz maddi imkânın sağlanması ve bu kulenin de konsolidasyonunun tamamlanmasıyla, Güney Hamam-Helenistik Kule bağlantısı anlaşılacaktır. Ayrıca doğu-batı
doğrultulu caddenin batı kısmındaki 12-14 No.lu mekanlar ile doğu kısmındaki düzenlemelerin ortaya çıkarılması, yine kentin şehircilik gelişimi açısından bize önemli bilgiler vereceği inancındayız.
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Resim 1: Perge kent planı.
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Resim 2: Sphendonede ortaya çıkartılan devşirme bloklar.

Resim 3: Ortaya çıkartılan basamaklı düzenleme. Tacitus Caddesi ve kuzey yönündeki dükkânlar (Td1-6).

Resim 4: Yuvarlak planlı kulelerin güneyindeki kazılarda ortaya çıkartılan kadın heykeli.
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Resim 5: Ortaya çıkartılan kadın heykelinin baş kısmı.

Resim 6: Tacitus Caddesi (Mekân Td5). Doğu Cadde. Kazı sonrası. Hava fotoğrafı.

Resim 7: Tacitus Caddesi’nin kuzeyindeki S1 Sokağı. Hava fotoğrafı.
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Resim 8: Doğu Cadde. Kazı sonrası. Hava fotoğrafı.

Resim 9: Doğu Cadde. Galeri ve kanal.
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Resim 10: Batı Cadde. 14 No.lu Mekân. Hava fotoğrafı.

Resim 11: 14 No.lu Mekân. Kazı sonrası.

Resim 12: Kanal kapaklarının yerlerine yerleştirilmesi.
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Resim 13: 14 No.lu Mekân üzerine korumaya yönelik yapılan atermit çatı.

Resim 14: Perge Antik Kenti çevresi koruma önlemleri kapsamında yapılan tel çit uygulaması.

Resim 15: Perge kazı laboratuvarı. Keramik çalışmaları.
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SATALA 2019 VE 2020 YILLARI KAZI VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Şahin YILDIRIM*
2019 ve 2020 yıllları Satala kazı çalışmaları, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve T.C. Gümüşhane Valiliğinin destekleri
ile gerçekleştirilmiştir. Satala 2019 ve 2020 yılı kazı çalışmaları antik kentin merkezindeki
XV. Apollinaris Lejyonu’nun ordugâhı durumunda olan kaledeki kamulaştırılmış parsellerde
yürütülmüştür. 2019 ve 2020 yıllarında çalışmalar ağırlıklı olarak Castrum 1, Castrum 2 ve
Castrum 3 açmalarında gerçekleştirilmiştir (Resim: 1).
Castrum C1 Açması 2019 Yılı Çalışmaları
2017 yılında Satala’da İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği
A.B.D. Öğretim Üyesi Dr. Fethi Ahmet Yüksel ve ekibi tarafından arkeojeofizik çalışmaları
yapılmıştı. Bu arkeojeofizik çalışmalarının sonuçlarına dayanarak Satala Antik Kenti’nde
geçtiğimiz yıllarda Roma lejyonlarının ana kampı durumunda bulunan castrum alanında,
üç ayrı test açması gerçekleştirilmiştir. Açılan test açmaları jeofizik ölçümlerinin sonuçlarını doğrulamış ve lejyon kalesinin merkezinde moloz taş ve harç kullanılarak oluşturulan
kuzey-güney doğrultulu, olasılıkla İmparator Iustinianus Dönemine tarihlendirilen mekân
duvarlarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştı. 2019 kazı sezonunda da Castrum 1 Açması’nda
ortaya çıkarılan bu duvarların devamını tespit etmek ve alanı daha iyi analiz etmek amacıyla
çalışmalara başlanılmıştır.
Castrum 1 Açması (C1), Via Praetoria ve Via Decumana’nın kesişme noktasında yer
almaktadır. Burada ilk olarak geçen kış aylarından etkilenen kesitlerin düzeltilmesi ve açmaya dolan toprakların atılması işlemi gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı kazı sezonunda ortaya
çıkarılan ve yukarıda değindiğimiz üzere Iustinianus Dönemine ait olması muhtemel 1m. kalınlığa sahip bir mekânın karşılıklı iki uzun duvarı, açmanın kuzey ve güney yönlerine doğru
*

Doç. Dr. Şahin YILDIRIM Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Bartın/
TÜRKİYE, sahinyildirim@live.com
2019 Yılı Satala Antik Kenti kazısına katılan ekip; Gümüşhane Kazı Başkanı Müze Müdür V. Arkeolog Elif Öktem, Kazı Bilimsel Koordinatörü Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Epigraf Doç. Dr. Bülent Öztürk, Arkeolog Dr. Öğr.
Üyesi Ali Bora, Arkeolog Dr. Bernard Van Daele, Arş. Gör. Arkeolog İzzettin Elalmış, Sanat Tarihçiler: Gürcan
Laçin, Ali Kıpramaz, Mimar-Restoratör Kumru Ön, Öğrenciler; Akın Ulu, Aycan Tutçalı, Ahmet Memoğlu,
Melisa Saygı, Sabrican Yeşiltaş, Yunus Cem Kalkan’dan oluşmuştur.
2020 yılı kazı sezonunda sağladıkları destekten ötürü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne, Gümüşhane Valisi Sayın Kamuran Taşbilek’e, Kelkit Belediye Başkanı Sayın Aziz
Nas’a teşekkür ederiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi, Bayburt Müzesi Müdürlüğü sözleşmeli arkeoloğu
Erman Akyüz olmuştur. 2020 Yılı Satala kazısına katılan ekip; Kazı Başkanı Doç. Dr. Şahin Yıldırım, Dr. Öğr.
Üyesi Ayça Özcan, Dr. Öğr. Üyesi Sinan Paksoy, Arş. Gör. Okan Sezer, Arkeologlar; Naile Sağlam, Ali Erdoğdu, Sanat Tarihçileri; Gürcan Laçin, Ali Kıpramaz, Öğrenciler; Oktay Aydın, Ahmet Memoğlu, Aycan Tutçalı,
Oğuzhan Aktaş, Kerem Türk, Büşra Kara’dan oluşmaktadır. COVİD-19 Pandemisi nedeniyle ekibimizin önemli bir bölümü bu yılki çalışmalara katılamamıştır.
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devam etmektedir (Resim: 2). Bu mekânın doğu duvarının 10m., batı duvarının ise 6m.lik
bir bölümü gün yüzüne çıkarılmıştır. Opus İncertum tekniğinde örülmüş olan bu duvarlardan
özellikle batıda bulunanı, diğerine oranla çok daha iyi korunmuştur. Korunan duvarların yüksekliği özellikle batı duvarında 3m.ye kadar ulaşmaktadır. Duvarda ayrıca her 1,5m.de bir 3
sıradan oluşan tuğla bir hatıl da bulunmaktadır.
2018 yılı kazı sezonunda açmanın güneydoğusunda ortaya çıkarılan sarnıcın etrafını açmak
amacıyla açma doğu yönünde genişletilmiştir. Bu genişletmeyle birlikte üst kotlarda bir Ortaçağ yapısının mekânlarından birisi ortaya çıkarılmıştır. Bu yapının zemininde kireç harçtan
meydana getirilmiş bir taban bulunmaktadır. Mekânın ortasında 1m.x1m. boyutlarında taştan
yapılmış ve işlevi henüz belirlenememiş bir kaide bulunmaktadır. Mekânın kuzeybatı köşesinde ise 3m.x1,5m. boyutlarında dikdörtgen planlı küçük bir depolama mekânı oluşturulmuştur.
Roma Dönemi sütun kaidelerinden biriside mekânın güneybatı köşesinde yer almaktadır.
Açma içerisinden gelen yoğun firuze renk astarlı kaplar ve pişmiş toprak üzeri dalga
motifli testiler, bu yapının Büyük Selçuklu Devleti Dönemi ya da Anadolu Selçuklu Beylikleri’nden birisine ait olduğunu düşündürtmektedir. Ortaçağ’da Erzincan ve çevresi Mengücekoğulları Beyliği’nin hâkimiyet alanında kalmaktaydı. Gelecek sezonlarda yapılacak çalışmalarla birlikte yapının kullanım amacı ve plan tipinin ortaya çıkarılmasına çalışılacaktır.
C1 Açması’nda toprak dolgusu içinde bulunan iki seramik parçası ise oldukça önemlidir. Bu seramiklerden birisi elde şekillendirilmiş ve perdahlanmış açık kahverengi astarlı
bir kaptır. Bu kap parçası Erken Tunç Çağına tarihlendirilmektedir. Bununla birlikte siyah
astarlı, elde yapılmış bir kabın gövde parçasına ait, oldukça iyi bir şekilde perdahlanmış
olan gövde parçasının üzerinde kazıma olarak yapılmış yatay bantlar bulunan bir örnek ise
oldukça ilgi çekicidir. Üzerindeki yatay bantların arasında nokta motifleri ile panelin hemen
altında baklava dilimi motifleri yer almaktadır. Kuzeydoğu Anadolu arkeolojisinde sıkça karşılaşılan bu kaplar, Erken Demir Çağı’na tarihlendirilmektedir (Resim: 3). Bu ve benzeri
erken dönemlere ait seramikler ile sıkça karşılaşılması burada yakında bir höyük bulunması
gerektiğini düşündürtmektedir.
Castrum C1 Açması’nın en ilginç buluntuları ise kuzeydoğu köşesinde bulunan üçgen
sondajdan elde edilmiştir. Burada çoğu Ortaçağ’a ait 7 ayrı kültür tabakası tespit edilmiştir.
Ancak bu tabakalardan en altta, zemin seviyesinden yaklaşık 4m. aşağıda bulunan üç tabaka
Roma İmparatorluk Dönemi’ne tarihlendirilmektedir. Burada çok yoğun yangın kalıntıları
ile karşılaşılmıştır. Mekânın zemini üzerinde bulunan ve M.S. 3. yy.a tarihlendirilen Roma
İmparatorluk Dönemi bronz sikke (Resim: 4), bu yangın tabakasının M.S. 255-256 yıllarında
vuku bulduğu söylenen Sasani Kralı I. Shapur’un istilası ile bağlantılı olabileceğini düşündürtmektedir. Bununla birlikte bir Roma askerinin miğferine ait bronz bir parça ve buna benzer birçok buluntu, Satala lejyon castrumunun in-situ olarak bulunmuş ilk buluntularıdır (Resim: 5-6). Olasılıkla bu mekandaki kazılar 2020 yılında öncelikli olarak devam ettirilecektir.
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Castrum C1 Açması 2020 Yılı Çalışmaları
Principia yapısını ortaya çıkarmak amacıyla bölgede önce via decumananın kuzeyi, via
praetorianın ise batısında yer alan C1 Açması’nda yer alan mekân duvarları üzerinde bulunan jeo-tekstillerin kaldırılmasının ardından genel temizlik çalışması yapılmıştır (Resim: 7).
Alanda yer alan opussementium ve moloz taşla oluşturulan kuzey-güney doğrultulu Iustinianus Dönemine tarihlendirilen duvar aksının temizliği yapılmıştır. Bununla birlikte açmanın
kuzeybatı yönünde yer alan bir havuz yapısının bulunduğu mekânın jeo-tekstil örtüsü kaldırılarak içerisinde bulunan dolgu toprak tahliye edilmiştir. Açma kesit düzenleme çalışmaları esnasında geç döneme tarihlendirilen amorf özellikte seramik parçaları tespit edilmiştir. Bu alanın
güneydoğu bölümünde gerçekleştirilen kesit düzenleme çalışması sırasında ise 1,5cm.x1,5cm.
ölçülerinde 1 adet tessera parçasına ulaşılmıştır. Açmanın kuzeydoğu köşesinde gerçekleştirilen dolgu toprağı tahliye etme çalışmaları sırasında ise 1 adet düşük kondisyonlu ve korozyonlu
bronz sikke ile terra sigillata kap parçalarına ait çok sayıda örnek ortaya çıkarılmıştır.
Castrum C1 Açması’nın kuzeybatı yönünde 2019 yılında açılan 2m.x2m. boyutlarındaki
sondaj çalışması 2020 yılı kazı sezonunda 6m.x3m. boyutlarında genişletilerek seviye inme
çalışmaları yürütülmüştür. Bu alanda yüzey toprağının hemen altında yer alan tabaka 2’de
pişmiş toprak seramik parçaları, hayvan kemikleri, cam parçaları ve bronz parçalar tespit
edilmiştir. Çalışmaların devamında 1.663 kotunda ve 3. kontekste bulunan ağız kısmından
itibaren kırık durumda olan Roma tiyatrolarında kullanılan trajedi konulu pişmiş toprak bir
antropomorfik antefix bulunmuştur. (Resim: 8).
Bu bölümde doğu-batı doğrultulu 2,50m. uzunluğunda ve kuzey-güney doğrultulu 3,14
m. uzunluğa sahip iki duvar aksı ortaya çıkarılmıştır. Bu yapılar 2018 yılı arkeolojik kazı çalışmaları sırasında ilk defa tespiti yapılmış mekân duvarının devamıdır. Opus incertum örgü
tekniği uygulanarak oluşturulan her iki duvar yaklaşık 1m. genişliğinde olup İmparator Iustinianus Dönemine tarihlendirilmektedir. Iustinianus Döneminde imparatorluğun savunma
yapılarının birçoğunda güçlendirme faaliyetlerinin yürütüldüğü, yine imparatorluğun doğu
sınırı için oldukça önemli bir yere sahip olan XV. Lejyon’a ait castrum ve bağlı mekânlarda
çeşitli inşa faaliyetlerinin yürütüldüğü antik dönem kaynaklarında da geçmektedir. Tespit
edilen bu iki mekân duvarı arasında harç tabakası üzerine tuğla kaplamalı 1.663,15 kotunda
taban yapısı ortaya çıkarılmıştır.
Bu alan, 2018 ve 2019 yılı kazı sezonunda açmanın güneyinde tespit edilen ve Beylikler
Dönemi dediğimiz M.S. 11-12. y.y.a tarihlendirilen yoğun harçlı taban ile aynı kotta ve aynı
özelliktedir. Devam eden çalışmalarda 1662,68 kotunda ve konteks 4 tabaka derinliğinde üst
kotlara nazaran yoğun şekilde gelen bronz malzemeli raptiye parçaları ve plakalara ait küçük buluntular tespit edilmiş, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmak üzere kazı
evi laboratuarına götürülmüştür. Seviye inme çalışmlarında konteks 5’te tespit edilen pişmiş
toprak seramikler arasında az sayıda pithos parçaları ile amorf özellikte seramik parçalarına
rastlanmıştır. Bunu yanında bronz parçalar hayvan kemikleri ve cam parçalarına ait buluntular tespit edilen diğer örneklerdir. Bu tabakanın hemen altında 1661,50 kotunda yer alan 6.
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kontekse ait harçlı tabaka içerisinden itibaren lokal olarak karşılaşılan az sayıda yanık izleri,
hayvan kemikleri ve korozyona uğramış metal buluntular tespit edilmiştir.
Bu bölümün yaklaşık 25cm. kadar derinliğinde yer alan 7. kontekste az sayıda seramik
parçaları ile bronz parçalarına ulaşılmıştır. 1661,25 kotundaki bu tabaka ile 6. kontekste yer
alan 1661,50 kotundaki tabaka arasında tespit edilen lokal yanık toprak içerisinde bulunan
bronz parçaların yoğunluğu dikkat çekmektedir. İlerleyen çalışmalarda konteks 7’den itibaren
artık yavaş yavaş koyu kahve renkte karşılaştığımız tabaka toprağında yoğunlaşan yanık izleri
1661,10 kot derinliğinde ve 8. kontekste yerini tamamen yanık tabakaya bırakmıştır. Bu alan
2019 kazı sezonunda açılan sondaj çalışmasında tespit edilen yanık tabaka ile aynı seviyededir.
Bu alanda çalışılan 7 ve 8. konteksler dönem olarak birbiri ile özdeş özellik göstermektedir.
Her iki tabakanın fotoğraf ile belgelenmesinin ardından yürütülen çalışmalarda tespit edilen
Roma Dönemine tarihlendirilen 2 kandil oldukça önemlidir. Pişmiş toprak seramikten yapılmış
iki kandilden birincisi M.S. 1. y.y.a tarihlendirilmekte olup discusunda kalkan tutan Victoria
betimlemesi yer alır. (Resim: 9). Diğer örnek ise dönem olarak yine M.S. 1. yy.a tarihlendirilmekte olup üzerinde aulos çalan bir figür betimlemesine sahiptir.
Bu alanda ayrıca bronz ve metal parçalara yoğun olarak rastlanılmış, muhtemelen Roma
Dönemine tarihlendirilen birde ok ucu tespit edilmiştir. Yanık tabakası içerisinde amphora
ve pithos parçalarına ait seramik eserler, Geç Roma Dönemine tarihlendirilen çatı kiremitleri,
mahya, kemik ve cam parçaları gibi örneklere rastlanılmıştır. M.S. 252-256 yıllarında vuku
bulan Sasani Kralı I. Shapur’un gerçekleştirdiği saldırılara direnmeye çalışan Satala, Antik
Çağ kaynaklarına da konu olmuştur. Özellikle Castrum C1 kuzeybatı genişlemesi olarak
isimlendirilen açmada yürütülen çalışmalar sonucu 7 ve 8. tabakada ortaya çıkarılan yanık
büyük olasılıkla Kıral Shapur Dönemine ait bir örnek olmakla birlikte Sasani yıkımının ne
derece ağır olduğunun en büyük göstergesidir (Resim: 10).
C1 kuzeybatı genişlemesindeki çalışmaların devamında yürütülen kesit çalışmalarında
doğu, batı ve kuzey yönlerinde duvar yapılarına rastlanılmıştır. Doğuda yer alan duvar 30cm.
kalınlığında, yaklaşık 2,92m. uzunluğundadır. Batı yönündeki duvar ise 2,43m. uzunluğunda
30cm. kalınlığındadır. Bu duvarın doğu ucunda 90cm. yüksekliğinde, 60cm. genişliğinde
kerpiç malzemeden yapılmış başka bir duvar kalıntısı daha tespit edilmiştir. Fotoğraf ile belgeleme çalışmalarının ardından 8. kontekste 1661,10 kot seviyesinden itibaren açma ikiye
bölünerek doğu yönünden yaklaşık 1m. eninde ve 2.25m. genişliğinde tekrar sondaj açılarak
doğu bölümündeki duvarın ve yanık tabakanın devamını görmek amaçlanmıştır. Seviye inme
çalışmalarında 1661,10 tabaka kotundan yaklaşık 1m. kadar seviye inilen alanda toprak tabakanın değiştiği gözlemlenmiş, koyu kahverengi tonda gözlenen toprak yapısı içerisinden
az sayıda Geç Roma Dönemine tarihlendirilen pişmiş toprak seramik parçalarına, hayvan
kemiklerine ve bronz ok ucu ile küçük bronz parçalara rastlanmıştır.
Çalışmalardan da anlaşılacağı üzere C1 Açması’nda üst kotlarda Beylikler Dönemi dediğimiz 11-13. yy. tarihsel aralığa ait mekânlar ve küçük buluntular ile birlikte değerlendirildiğinde, Satala’nın tarihsel sürecinin kesintiye uğramadığını söyleyebiliriz. İlerleyen zaman-
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larda yürütülecek arkeolojik çalışmaların bu görüşü daha somut delillerle destekleyeceğini de
unutmamalıyız. Üst ve orta tabakalarda karşılaştığımız Orta Bizans Dönemi çatı kiremitleri
ve küçük buluntuların varlığı ile alt tabakalarda özellikle 6. konteksten itibaren gözlemlenen
dönem farklılığı, bu tabakanın adeta Geç Roma evresine geçiş seviyesi olduğunu göstermektedir. 7 ile 8. tabakada yoğun olarak gözlemlediğimiz Roma Dönemine ait kandiller, pişmiş
toprak seramik parçaları, çatı kiremitleri ve mahyalaları, asıl lejyon tabakalarının yüzey toprağından yaklaşık 4,5m.-5m. derinlikte olduğuna işaret etmektedir.
Castrum C2 A Açması 2019 Yılı Çalışmaları
2018 yılında Castrum 1 Açması’nın güneydoğusunda, arkeojeofizik çalışmalarını doğrulamak amacıyla 3m.x3m.lik bir test açması açılmıştı. Castrum 2 A Açması olarak adlandırılan
bölge Via Praetorianın güneyinde, Via Decumananın da doğusunda yer almaktadır. Castrum
2 A olarak adlandırılan bu test açmasında yine 90 m. kalınlığında opus incertum tekniğinde
örülmüş bir duvar ve bu duvarın kuzeyinde taş döşeli bir taban kalıntısı ortaya çıkarılmıştı.
Bu taban üzerinde Orta ve Geç Bizans Dönemine tarihlendirilen çok sayıda bronz sikke ve
seramik buluntusu elde edilmişti. Döşeme tabanında bulunan taşlardan birisinin üzerinde
60cm.x40cm. ölçülerinde Ortodoks Haçı motifi yer almaktaydı ve yine zemin taşlarından
birisinde Yunanca 6 satırlık bir kitabe ortaya çıkarılmıştı. 2019 yılı kazı sezonunda Castrum
C2 A Açması’ndaki kazı çalışmaları devam ettirilmiş ve açma batıya doğru genişletilmiştir.
Bu genişletme çalışmalarıyla birlikte açmada Erken ve Orta Bizans Dönemine tarihlendirilen kireçtaşından yapılmış üç mezar steli ortaya çıkarılmıştır. Bu steller üzerinde Doç.
Dr. Bülent Öztürk tarafından yürütülen epigrafik araştırmaların sonuçlarına göre; her üçünün
de Erken ve Orta Bizans Döneminde yaşamış üç kişiye ait Yunanca mezar yazıtları olduğu
anlaşılmıştır.
Bunlardan, aynı alanda yan yana bulunan iki mezar taşından birisi “Theopiste” adlı bir
kadına ait olup (U: 72, G: 54.5, D: 8cm.), diğer mezar taşı ise “Basakes” ismine sahip birisine
aittir (U: 79, G: 34, D: 14.5cm). Yapılan ilk taramalarda bölgesel bir karaktere sahip olduğunu düşündüğümüz Basakes ismine daha öncesindeki kayıtlarda rastlanmadığını ve ismin
burada ilk kez belgelenmiş olabileceği düşünülmektedir. Üst tarafı kırık olan ve sadece son 6
satırı okunabilen devşirme nitelikli üçüncü yazıtın ise “Georgia” adındaki bir kadının mezar
şiiri olması muhtemeldir (U: 70.5, G: 49, D: 4cm.). Yazıtın üst bölümünün tamamlanması
ve çevirisi üzerine araştırmacının çalışmaları devam etmektedir. Bunun yanında Castrum C
2 A Açması içerisinde görülen ve Sadak Köyü’nün kanalizasyon hattına ait plastik borunun
kaldırılması için Kelkit İlçe Özel İdaresi’ne başvuruda bulunulmuştur.
Castrum C2 B Açması 2019 Yılı Çalışmaları
2019 kazı sezonunda açılan iki yeni açmadan birisi olan Castrum C2 B Açması Bakanlığımız tarafından 2018 yılında kamulaştırılması gerçekleştirilen dört parselden
birisidir. Tapunun 294 ada 2 parselinde bulunan bu tarla üzerinde 2017 yılında arkeojeofizik
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çalışmaları gerçekleştirilmişti. Jeofizik çalışmalarında yüzeyin hemen altında oldukça büyük
mekânların tespit edilmesiyle birlikte bu tarlada da test açmalarının açılmasına karar verilmiştir (Resim: 11).
Castrum C2 B Açması’nda yüzey tabakasının hemen 1m. altında kuzey güney
doğrultusunda uzanan ve yine diğer test açmalarında da görüldüğü üzere 90cm. kalınlığında,
opus incertum tekniğinde yapılmış oldukça büyük bir duvar kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Bu
duvarın korunan yüksekliği yaklaşık 2m. civarındadır. Çeşitli dönemlerde yapının ana beden
duvarına bitişik çeşitli eklentiler yapılmıştır. Mekânda görülen yoğun yangın tabakalarının
etkisiyle, duvarlarının önemli bir bölümünde bağlayıcı olarak kullanılan opus caementicium
harcın döküldüğü ve taşlarında da bozulmalar olduğu görülmektedir. Castrum C2 B Açması’nda ortaya çıkarılan buluntuların oldukça önemli bir bölümü Erken ve Orta Bizans Dönemine tarihlendirilen seramiklerden oluşmaktadır. Yapının temel bölümlerine doğru ise Roma
İmparatorluk Dönemine tarihlendirilen Arretine ve Pontik atölyelerine ait terra sigillata parçaları gelmeye başlamıştır (Resim: 12).
C3 A Açması 2019 Yılı Çalışmaları
Satala Antik Kenti 2019 yılı kazılarının en önemli keşfi yine 294 ada 2 parselde bulunan
tarlada ortaya çıkarılmıştır. 2017 yılı arkeojeofizik çalışmalarında en yoğun anomali veren
bu bölgede test açması açılmasına karar verilmiş ve bu amaçla 23 Ağustos 2019 tarihinde
Castrum C3 A Açması’ndaki çalışmalara başlanılmıştır.
Çalışmalar 3m.x3m.lik bir test açmasıyla başlatılmış, yoğun mimari kalıntıların ortaya
çıkarılmasıyla birlikte açma 5m.x4m. ölçülerinde genişletilmiştir. İlk kazma darbelerinin vurulmasıyla birlikte yüzeyin hemen 20cm. altında yine opus incertum tekniğinde yapılmış
ancak castrumdaki diğer açmalara göre daha kalın (110cm.) bir duvar belirmeye başlamıştır.
Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte açmanın içerisinde çok yoğun bir moloz döküntü
katmanıyla karşılaşılmıştır. Bu döküntünün kaldırılmaya başlanılmasıyla birlikte yapının
doğu batı doğrultusunda uzanan güney duvarı belirginleşmeye başlamış ve yaklaşık 2,5m.
lik bir derinlikten itibaren açmada kireçtaşından yapılmış mimari bloklar ortaya çıkmaya
başlamıştır. Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte Açmanın kuzeyindeki kesite bitişik durumda
olan ve oldukça düzgün bir işçiliğe sahip dörtgen formlu kireçtaşı paye bulunmuş ve bu
payenin çevresinde yivli/çanak tipi yivli sütun başlıkları ile devrilerek kırılmış sütunlar
ortaya çıkarılmıştır. Paye 3 sıra çoklu kesme taş bloktan meydana getirilmiştir. Payenin
hemen üstünde çok parçalı kırıkları bulunan trapezoidal formlu kireçtaşı bir blok bulunmaktadır. Bu blok taban kısmında 9cm. yüksekliğinde ve 1,5cm. derinliğinde dışa taşan bir
silme ile yukarı doğru daralarak sonlanmaktadır. 35cm. yüksekliğinde, 32cm. genişliğinde ve
47cm. uzunluğunda olan trapezoidal blok; kireçtaşı formasyonlu, üsttekinden farklı yapıda,
oldukça düzgün işçilikli ve yaklaşık 55cm.x50cm.x53cm. boyutlarında, üst üste iki kesme
taş blok üzerine oturmakta ve söz konusu in-situ haliyle açmadaki söz konusu kültür katmanının en erken unsurunu oluşturmaktadır. Bu haliyle kesme blok taşlardan üretilen bir duvarı
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tanımlayan buluntu, podium ya da podium benzeri bir mimari birimin antae gibi dışa uzanan
yan duvarlarının bitim noktalarını hatırlatmaktadır. Payenin kaide bölümünde oldukça yoğun
bir yangın tabakası yer almaktadır. Castrum C3 A Açması’nda ikisi kuzey ve batı kesitlerinde diğeri de açmanın doğusunda olmak üzere 3 adet yivli/çanak tipi yöresel kireçtaşından
yapılmış sütun başlığı ortaya çıkarılmıştır. Herhangi bezemeden yoksun olarak düz işlenmiş,
kareye yakın ve 12cm. yüksekliğinde bir abaküs ile başlayan başlıkların kalathosu 23cm.
yüksekliğin ve yiv sıraları ile kaplanmıştır. Kalathos 4cm. yüksekliğinde yine işlemesiz olan
astragal bileziğe bağlanmaktadır.
Castrum C3 A Açması’nda ortaya çıkarılan ve yapının Erken Bizans Dönemi bir bazilika
olabileceğini düşündüren buluntular yivli/çanak tipi başlıkların altındaki döküntü tabakasının kaldırılması sırasında ortaya çıkarılmıştır. Toplamda 8 parçası bulunabilmiş, yöresel
kireçtaşından yapılma, Erken Hristiyanlık Dönemine tarihlendirilen ve bir bemaya ait olması
muhtemel kabartmalı bir kilise levhası bulunmuştur. Kabartmalar levhanın her iki yüzünde de yer almaktadır. Kabartmanın ön yüzünde dikdörtgen bir panelin içerisinde merkezde
Ortodoks tipinde bir haç ve bu haçın sağında ve solunda iki koç kabartması yer almaktadır.
Ancak soldaki koçun önemli bir bölümü kırık ve noksandır. Levhanın sağ üst köşesinde ise
bir rozet motifi vardır. Levhanın dışında, kompozisyonun sağında asma ile üzüm salkımı
bezemesi bulunmaktadır. Levhanın arka yüzünde de asma ve hayat ağacı motifinden oluşan
kabartma motifi bulunmaktadır. Açmada yangın tabakasında bulunan seramik ve sikke gibi
buluntular, bu yapının olasılıkla M.S. 7. yy.daki Sasani istilası sırasında tahrip edildiğini
düşündürtmektedir. Söz konusu buluntu bu haliyle Doğu Roma Hırstiyanlık Dönemi “İyi
Çoban İsa” betimlemelerine işaret etmekte ve olasılıkla bazilika, kilise ya da şapel gibi olası
bir dini yapıyı tanımlamaktadır. Bu bakımdan gerek stratgrafi ve gerekse kontekst bağlamında bu kabartmalar olasılıkla M.S. 6. yüzyıla ait dini bir yapı kompleksine işaret etmektedir.
Castrum C3 A açmasında ortaya çıkarılan bazilika/kilise? kalıntısının bu bölümü, M.S. 7.
yy.da vuku bulan Sasani istilasından sonra işlev değişikliğine uğramış ve buraya depolama
amacıyla kullanılmış büyük pithoslar konulmuştur.
Açmasında ayrıca hem boyutları açısından hem de paralelleri ile değerlendirildiğinde, muhtemelen templon kuruluşlarında gördüğümüz yerel kireç taşından yapılmış bir sütun başlığı
tespit edilmiştir. Kalathosta görülen ince uzun akanthus yaprakları üzerinde matkap işçiliği
muntazam işlenmiş, akanthus yaprakları rüzgârdan savrulurcasına bir görüntüde işlenmiştir.
Paralelleri ile değerlendirildiğinde Suriye etkili olarak değerlendirilen bu başlık tipinin çok
iyi bir örneğini oluşturan C3 A Açması’ndaki sütun başlığı hem tip hem de üslup bakımından
oldukça önemlidir. Açmadaki çalışmalar kazı alanlarının çevresinin tel çit ile çevrilip mimari
kalıntıların koruma amacıyla jeotekstille örtülmesinin ardından son bulmuştur.
Castrum C3 A Açması 2020 Çalışmaları
Castrumda 2020 kazı sezonunun ikinci çalışma alanı olan C3 A Açması kentin Erken
Hıristiyanlık Dönemi yerleşimi hakkında detaylı bilgiler sunmaktadır. Alanda bulunan
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yabani otların temizliğinden sonra 2019 yılı çalışmalarında yapılan ve dış etkenlere bağlı
olarak zarar gören açma kesitleri yeniden düzenlenmiş, aynı tarihlerde tespit edilen 3 adet
yivli/çanak tipi sütun başlığı, 3 adet in-situ vaziyette kırık ve noksan durumda pithos ve 2
adet sütun gövdesinin temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
2019 yılı kazı sezonunda ilk defa sondaj çalışmalarının yürütüldüğü alanda bu yıl ki kazılarda açma genişletilmiş ve seviye inme çalışmaları yürütülmüştür. 11m.x10m. genişliğindeki C3 A Açması’nda doğu ve batı olmak üzere ekip ikiye ayrılarak seviye inme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir (Resim: 13). Yüzey toprağının 0.40m. derinliğinde dikdörtgen planlı,
moloz taş malzemeli duvar örgüsü içerisinde ince sıvalı mekân duvarlara sahip bir yapı ortaya çıkarılmıştır. Yine 2019 sezonunda ortaya çıkarılan güney yönde bulunan duvar yapısının
bu yıl yaklaşık 9,40m. uzunluğunda ve 2,92m. yüksekliğe sahip kısmı gün yüzüne çıkarılmıştır. Bu hat L şeklinde batı yönünde kuzey-güney doğrultuda uzanan 90cm. kalınlığında
3,10m. uzunluğunda bir başka mekân duvarı ile birleşmektedir. Bu alanın kuzey köşesinde
80cm. genişliğinde bir pencere açıklığına ulaşılmıştır. Yapının şuan ki hali ile girişi muhtemelen batı yönünde bulunan 1,5m. genişliğindeki kapı açıklığından sağlanmaktadır. Bu
bölümün kenarları her iki yönden de düzgün kesme taş ile örülmüştür. Devamında ise kuzeye
yönelen moloz taş malzemeli, 3m. uzunluğunda ve 90cm. kalınlığındaki duvar aksı 5.50m.
uzunluğundaki doğu-batı doğrultulu kuzey beden duvarı ile birleşerek dikdörtgen plan tipine
kavuşmuştur. Bu mekânın güneybatı köşesindeki pencere açıklığının hemen önünde ocak
yapısı ortaya çıkarılmış, batı bölümünde nişli başka bir mekân duvarı daha tespit edilmiştir.
Bu alanda önümüzdeki kazı sezonunda seviye inme ve genişleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
C3 A Açması’nın doğu bölümünde 2,5m.x5m. genişliğinde sınırlandırılan alanda yürütülen seviye inme çalışmalarında açık kahverengi yüzey toprağının içerisinde herhangi bir
arkeolojik materyal tespit edilmemiştir. Toprak içerisinde yabani bitki kökleri ve şekilsiz
ufak boyutlu taşlar bulunurken, 1.651,53 kotunda başlayan 1. tabaka içerisinde 60cm.x30cm.
ölçülerinde bulunan 1 adet devşirme kesme blok taş tespit edilmiştir. Taş üzerinde yer alan
10cm.x10cm. çapındaki zıvana deliğinin bulunduğu parçanın hayvan bağlamakta kullanıldığı düşünülmektedir. İlerleyen çalışmalarda 1.649,12 kot seviyesinde ortalama 20cm. ile
65cm. arasında değişen şekilsiz moloz taş yığıntısına rastlanılmıştır. Bu alanın fotoğraflanıp
kaldırılması ile birlikte bir bölümü kesit içerisinde yer alan 30cm. çapında ve 84cm. uzunluğunda (kesit içerisinde ölçülebilen uzunluk) bir sütun gövdesi tespit edilmiştir. Bu seviyede
ayrıca sırsız az miktarda mika bulunan kalın etli geç dönem pişmiş toprak seramik parçaları,
hayvan kemikleri, cam parçaları çatı kiremitleri ortaya çıkarılmıştır. Üç farklı formda rastlanan çatı kiremitleri kırık vaziyette olduğundan dolayı sağlıklı bir değerlendirmeyi güçleştirse
de, paralelleri ile değerlendirildiğinde az sayıda Erken Bizans Dönemi ve çoğunluğu Orta
Bizans Dönemi 10-11. y.y.a ait üst örtü elemanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna göre
dikdörtgen planlı yapıda erken ve orta Bizans Dönemine ait iki evrenin olduğu söylenilebilir.
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Seviye inme çalışmalarında konteks 6’da 1.648,56 kotuna kadar yoğun olarak karşılaşılan
çatı kiremitleri yapının üst örtüsünün çöktüğü kot olarak değerlendirilebilir. Bu alanın güney
yönünde, doğu-batı doğrultuda uzanan mekân duvarının bitişiğinde, subasman seviyesinde
ve 1.648.00 kotunda yanık toprak ve moloz taş içerisinde Doğu Roma askerine ait demir zırh
ortaya çıkarılmıştır (Resim: 14). Bulunan bu demir zırh, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzman
restoratör-konservatörleri Onur Çelebi ile Lokman Gençtürk, ile kazı ekibinde görevli personel eşliğinde bulunduğu yerden kaldırılarak restorasyon ve konservasyon çalışmaları yapılmak üzere Gümüşhane Müze Müdürlüğüne nakil edilmiştir. Son olarak açmanın kuzey kesitine bitişik olarak iki parça kırık vaziyette 40cm. çapında bir değirmen taşı tespit edilmiştir.
C3 A Doğu yönündeki çalışmalar ile eşgüdüm devam eden C3 A Batı genişlemesinde seviye inme çalışmalarında yüzey toprağından yaklaşık 30cm. derinliğinde amorf pişmiş toprak seramik parçaları ve az sayıda olan cam parçalarına rastlanılmıştır. Bu bölümde yoğun olarak mimari plastik parçalar tespit edilmiştir. C3 A Açması kuzeybatı bölümünde 1.649,12 kotundaki
konteks 2 seviyesinden itibaren kırık ve dağınık halde bulunan 21 adet yerel kireç taş malzemeli levha parçası Satala kazı evi laboratuvarına götürülerek birleştirilme işlemleri yapılmıştır.
Kırık vaziyette ve farklı boyutlarda bulunan parçalar arasında, çerçeve içerisinde görülen
ve oldukça detaylı işlenen koç figüründe şematik üslup dikkat çekmektedir. Koç figürü genel
olarak tüy, kuyruk ve ayak detayları kaliteli işlenmiştir. Boynuz ve boyun kısımlarının kırık
olduğu örneğin bir önceki kazı sezonunda aynı açmada tespit edilmiş levhanın devamıdır. Hıristiyanlık öncesinde farklı kültürlerde güç simgesi ve bereketi temsil eden koç, Eski Ahit’te
kralların sembolü olarak karşımıza çıkmaktadır. Kurban hayvanı olması nedeniyle de İsa’nın
dirilişinin sembolleri arasında da gösterilir. Koç, özellikle mezar yapılarında ya da lahitlerde
İbrahim’in oğlu İshak’ın kurban edilişi sahnesinde karşımıza çıkmaktadır. Örnekte üst çerçeve kenarında kabartma tekniğiyle yapılmış beş geniş yaprağa sahip çiçek bezemesi yer alır.
Çiçek yapraklarının sınırları matkap tekniği ile oyularak belirtilmiştir. Ayrıca çerçeve dışında
üzüm salkımına ait bitkisel süsleme görülmektedir. Levha arka yüzünde ön yüzünden daha
sade olarak üzüm salkımı ve sarmaşık yapraklı bitkisel motif yer alır. Levhaların işlevlerini
ve nerede kullanıldıklarını anlamamız için özgün buluntu yerlerini bilmek gerekmektedir. Bu
örneklerin saray, kamu yapıları ve konutlarda kullanıldığına dair veriler oldukça az sayıdadır.
Yapılan çalışmalarda genel itibari ile levhaların dini yapılarda daha çok kullanıldığı düşünülmektedir. Kullanıldıkları bölümlerle isimlendirilen levhalar; galeri sütunlarının aralarında ya
da templon kuruluşlarında, ambon, katedra ve atlar gibi kiliselerde litürjik taş eserler olarak
kullanılmışlardır. Satala’da C3 A Açması’nda tespit edilen levha parçaları kentin İmparator
Iustinianus Döneminde uygulanan imar faliyetlerine paralel olarak yapılmış olabileceği dini
yapılara ait örnekler olarak değerlendirilebilir. 2019 yılında tespit edilen levha parçası ile
birleştirildiğinde, merkezde haçın iki yanında ona doğru yönelmiş hayvan figürleri Erken
Hıristiyanlık-Bizans sanatında oldukça yaygın olarak kullanılmıştır. Levhaların benzer üslup
ve özelliklerine sahip paralelleri ile değerlendirildiğinde, 6. y.y.ın ilk yarısına tarihlendirilen
bir templon levhasına ait parçalar olduğu söylenebilir.
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C3 A Açması’nda tespit edilen yerel kireç taşı malzemeli 5 yivli/çanak tipte sütun başlığı
teknik ve bezeme üslubu bakımından benzerlik göstermektedir. Bu örneklerden biri form
ve boyut açısından diğerlerinden ayrılmaktadır. Yükseklikleri 34cm.-35cm. aralığında, genişlikleri ise 57cm.-65cm. boyutları arasında olan sütun başlıklarının çapları 37cm.-39cm.
aralığındadır. Kesit içerisinde bulunan tek örneğin ise çap ölçümü yapılamamaktadır. Genel
olarak dik profilli abakus bölümüne sahip başlıkların alt bölümünde kalathosu 24 içbükey
yiv çevrelemektedir. Yivlerin başlangıçları yarım daire biçiminde dolgulu olup 2 başlığın
arka yüzleri toprak içerisinde bulunduğundan yiv sayıları belirlenememektedir. Kareye yakın abakus altında kalathosu dikine açılmış eşit aralıklı yivlerle kaplanmış yivli/çanak tipte
sütun başlıkların Roma Döneminden (Traianus Dönemi) itibaren yoğun olarak kullanıldığı
bilinmektedir. Genel hatlarını koruyan bu başlık tipi Erken Bizans Döneminde de kullanımı
devam etmiştir. Paralelleri ile değerlendirildiğinde Satala’daki başlıklar 6. y.y.a tarihlendirilmektedir. Açmanın batısında tespit edilen 1 impost sütun başlığı oldukça sadedir. Erken
Bizans dönemin bir buluşu olarak kabul edilen impost sütun başlıkları, bu dönemde yoğun
olarak kullanılmışlardır. Son olarak C3 A Açması içerisinde tespit edilmiş sütun gövdeleri
kırık vaziyette olup 40cm. ile 90cm. uzunluğunda, 8cm. plinthe yüksekliğinde ve 32cm.
çapındadırlar. Bu destek elemanları yivli/çanak tipi sütun başlıkları ile yakın çap aralığına
sahiptir.
Sonuç olarak C3 A Açması’nda yürütülen çalışmalar sonucu ortaya çıkarılan doğu-batı
doğrultulu dikdörtgen planlı mimari, muhtemelen 6. y.y.a tarihlendirilen bir Iustinianus
Dönemi yapısı olduğu söylenebilir. Tespit edilen taş eserler eşliğinde değerlendirildiğinde
bu yapının bir kiliseye ait bölüm olabileceği üzerinde durulmaktadır (Resim: 15). Özellikle
yapının doğu, güney ve batı bölümlerinde önümüzdeki yıllarda yapılacak arkeolojik kazı
çalışmaları bu alanın daha sağlıklı değerlendirmeleri de beraberinde getirecektir. Castrum
alanında sürdürülen diğer açmalardaki mimari plastik eserlerinde C3 A Açması’ndaki tespit edilen verilere eklendiğinde, antik yerleşimde çok yoğun bir Erken Hıristiyanlık-Bizans
Döneminin yaşandığını göstermektedir. C1 Açması’nda özellikle bu yıl yürütülen çalışmalar
Satala’nın Roma Dönemine ait tabakaların daha altta, yüzey toprağından yaklaşık 3 m. derinlikten sonra yoğunlaştığını göstermektedir.
2020 Yılı Satala Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları
2020 yılı Satala Antik Kenti kazı ve restorasyon çalışmaları kapsamında; yapılan mimari öğe restorasyon ve konservasyon çalışmalarına, çalışılacak öğelerin belirlenmesi ile başlanmıştır. Çalışmalar belirlenen öğelerin belgelendirilmesi, ögelerin malzeme karakteristiği,
bozulma nedenleri parçalı olanların parçalarının taranması–numaralandırılması, kullanılacak malzeme, koruma yöntemlerinin belirlenmesi ile öğelerin bozulmalarını uzaklaştırarak
birleştirilmeleri ve stabilize edilmeleri sağlanmaya çalışılmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda
çalışmalar; castrum 3 yapısındaki dolgu toprağın alınması ile ortaya çıkan paye olarak adlandırdığımız mimari öğenin üzerindeki kireçtaşı malzemenin ve yapının içerisinde in-situ halde
ortaya çıkarılan 1 adet sütün başlığı, yapıya girişte bulunan 1 adet söve taşının restorasyon
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ve konservasyon çalışmalarını kapsamaktadır. Belirlenen grup mimari öğelere, önce teşhis
işlemi gerçekleştirilmiş ardından minimum müdahale ve yerinde koruma prensiplerine bağlı
kalınarak, yüzey bozulmalarının mekanik temizlik işlemleri gerçekleştirilmiştir. İkinci bir
işlem olarak fiziksel bozulmalar incelenmiş varsa ayrılan parçalar tarihi taş eserlerin restorasyonunda önerilen kimyasal yapıştırıcı ile birleştirilmiştir. Çalışmalar sırasında yapılan
işlemler, kullanılan metotlar ve restorasyon aşamaları belgelenip fotoğraflanarak kayıt altına
alınmıştır.
Eserin yapısal bütünlüğünü koruyarak daha fazla fiziksel ve biyolojik bozulmanın önüne
geçilmesi ve eserin çevre koşullarını kontrol altına alarak eserin bozulmasını yavaşlatmak,
aslına uygun halde korunmasını sağlamaktır. Konservasyon müdahalesi yapılmadığı zaman,
taş yapısındaki bozulmalar artarak zamanla parçalanma ve eserin yapısal bütünlüğünün
kaybolmasına neden olmaktadır. Bu nedenle ilerleyen süreçlerde eserin yapısal bütünlüğünün
bozulmasına sebep olacak olan; yüzey kaybı, aşınma, parça kaybı, çatlama gibi bozulmanın
niteliğine göre uygun yöntemler seçilerek müdahalede bulunulmuştur.
Tarihi yapı malzemelerin, restorasyon ve konservasyon çalışmalarından önce eserlerin
bozulma durumları nedenleri ile etkenlerinin belirlenmesi gerekir. Bu teşhis bozulma durumları, yüzey bozulmaları ve eserlerdeki eksik bölümleri kapsamaktadır. Malzeme bozulmaları
yüzeyde izlenebilen geniş kılcal çatlaklar, iklimsel etkiler ve biyolojik etkiler vb. çok çeşitli
durumlardan oluşabilir. Taş eserlerde görülen ciddi bozulmalar ufalanma, kabuklanma, yüzey sertliğinin azalması ve yoğun kılcal çatlaklar gibi durumlarından oluşmaktadır.
Satala Antik Kenti’nde bulunan farklı mimari yapı ve malzemelerde benzeri sorunlar görülmekle beraber, çalışmanın yapıldığı mimari öğelerde de bu durumlar görülmektedir. Ancak bazı bozulma türü başlangıçları, taş eserlerin yüzeylerinde gözle görülemeyeceği unutulmamalıdır. Satala Antik Kenti’nde bulunan taş eserlerin diferansiyel stres adı verilen çürüme
tipi olduğu düşünülmektedir.
Bu çürüme tipi taşların yaşadıkları iklimsel değişiklikler sonucu ortaya çıkan bir bozulma türü olarak karşımıza çıkar. Bu bozulma türü aynı taş eser yüzeyindeki farklı noktaların
aşırı kuru veya nemli olması ile oluşur. Bu durum genellikle eserlerin köşelerinde meydana
gelmektedir. Bu etki gerilme, genişleme gibi taş yüzeyinde farklı tepkiler ve çatlakların oluşmasına neden olmaktadır.
Arkeolojik eserlerin konservasyonun da iki tip temizleme işlemi yapılmıştır.
1- Kimyasal temizleme
2- Mekanik temizleme
Castrum 4 yapısındaki taş eserlerin üzerinde, yüzey bozulmalarının görülmemesi ve tahribatın fiziksel olmasından kaynaklı bizim kullandığımız yöntem mekanik temizleme olmuştur.
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İn-situ halde ortaya çıkarılan payenin üzerindeki taş bloğun, doğal yaşlanma sonucu taş
eserde çatlaklar meydana gelmiş bu çatlakların sayısı fazla olduğu için kaldırılmasının daha
uygun olacağına karar verilmiştir. Taş eserin numaralandırma işlemi yapılmış, demo ile işaretlenmiş ve referans noktaları verilmiştir. Yumuşak fırçalarla temizliği yapılmış sonrasında
saf su ile yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Taş eserlerin kuruması için çalışmalara bir süre
ara verilmiş, kuruma işlemi sonrasında fotoğraflarla belgelenip kaldırılma işlemi gerçekleştirilerek kazı evinin deposuna götürülmüştür.
Castrum 4 yapısındaki kesitinde in-situ halde ortaya çıkarılan 1 adet sütün başlığının
köşesindeki kırılan malzemenin içerisindeki toprak tabakasının temizlenmesinin ardından
parça birleşme işlemi başlatılmıştır. Köşesinden 2 parçaya bölünmüş olan sütün başlığının
birleştirileceği noktalar, demo ile işaretlenmiş ardından belirlenen alanlara kimyasal madde
sürülmüştür. Eser birleştirilip sabitlenmiş, eserin yapısal bütünlüğünün korunması amacıyla
yapıştırılma işlemi gerçekleştirilmiştir. Castrum 4 yapısında giriş kapısı olarak kullanıldığı
düşünülen yerin üst kısmındaki söve taşının üzerinde kırıklar tespit edilmiş ardından yumuşak fırçalarla mekanik temizleme işlemi yapılmıştır. Temizleme işleminin sonrasında demo
ile işaretlenmiş referans noktaları, aslına uygun halde korunması için yapıştırılması işlemi
gerçekleştirilmiştir.
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TİOS/TİEİON ANTİK KENTİ 2019 VE 2020 YILLARI KAZI ÇALIŞMALARI
Şahin YILDIRIM*
2019 ve 2020 yılı Tios-Tieion kazı çalışmaları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Merkez Müdürlüğü ile T.C. Zonguldak Valiliği, İl Özel İdare Müdürlüğünün
destekleri ile gerçekleştirilmiştir.1
Tios-Tieion 2019 ve 2020 yılı kazı çalışmaları ağırlıklı olarak Tios Antik Kenti akropolü
(Resim: 1) ile akropolün kuzeydoğu ucunda, deniz kıyısındaki Ortaçağa tarihlendirilen sarnıç
yapısında gerçekleştirilmiştir.
AKROPOLİS 2019 YILI ÇALIŞMALARI
2019 yılında akropolde I. ve II. teraslar olmak üzere iki ayrı bölümde çalışmalar yürütülmüştür. Akropolisdeki ilk çalışma alanı Akropol I. terasın güneydoğusunda, 5/24-5 Açması’nda bulunan ve Arkaik Döneme tarihlendirilen demir işliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu
demir işliği, 2018 yılı kazı sezonunda ortaya çıkarılan 3m. çapında, 7m²’lik bir alana sahip
olan ve Arkaik Döneme tarihlendirilen P2 konut yapısının 2m. kadar doğusunda yer almaktadır (Resim: 2, Çizim: 1). Demir işliği ana kayanın hemen üzerine yapılmıştır. İşliğin oval
planlı bir ocak bölümü bulunmaktadır. Bu oval ocak kalıntısının içerisinden yoğun miktarda
kül ve çok sayıda demir cürufu kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Ocak ve kanal bölümü tıpkı
yanındaki çukur evler gibi, toprak içerisine açılan bir çukurun içinde oluşturulmuştur. Kanal
bölümünün ise üzeri örtülmüştür. Bu yapının ocak bölümünün bir kısmı, Hellenistik Döneme
tarihlendirilen duvar kalıntısının altında kalmıştır. Bundan dolayı ocağın tamamını ölçmek
mümkün olmamıştır. İşliğin ocak bölümünün çapı yaklaşık 1m. kadardır. Düzensiz köşeli
taşlar kullanılarak meydana getirilmiştir. Ocağın doğusu, batıya oranla daha iyi korunmuş
durumdadır. İşliğin korunan yüksekliği 67cm.dir. Ocağın doğu bölümünde 2,5m. uzunluğun*
1

Doç. Dr. Şahin YILDIRIM Bartın Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, Bartın/
TÜRKİYE, sahinyildirim@live.com
2019 yılı Tios/Tieion Antik Kenti kazısına katılan ekip; Karadeniz Ereğlisi Müze Müdürü Arkeolog Ahmet
Mercan(Kazı Başkanı), Doç. Dr. Şahin Yıldırım(Bilimsel Koordinatör), Arkeolog Ünver Göçen, Dr. Öğr. Üyesi
Fethi Ahmet Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora, Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Arş.
Gör. Sinan Paksoy, Arş. Gör. İzzet Elalmış ve Sanat Tarihçiler; Gürcan Laçin, Arkeolog; Duygu Bölük, Restoratör ve Mim. Ayşe Adıgüzel, Restoratör, Mim. Kumru Ön, Öğrenciler; Akın Ulu, Ahmet Memoğlu, Aycan
Tutçalı, Yunus Kalkan, Ali Kıpramaz, Sabri can Yeşiltaş, Ali Cem Akdeniz, Büşra Görücüoğlu, Melisa Saygı,
Derya Topuz, İrem Savaş, Ece Öz’den oluşmuştur.
2020 yılı Tios/Tieion Antik Kenti kazısına katılan ekip; Karadeniz Ereğlisi Müze Müdürü Arkeolog Ahmet
Mercan (Kazı Başkanı) Doç. Dr. Şahin Yıldırım (Bilimsel Koordinatör), Arkeolog Ünver Göçen, Dr. Öğr. Üyesi
Fethi Ahmet Yüksel, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Ali Bora, Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, Arş.
Gör. İzzet Elalmış, Arkeologlar; Naile Sağlam, Ali Erdoğdu, Sanat Tarihçileri; Gürcan Laçin, Ali Kıpramaz,
Öğrenciler; Oktay Aydın, Ahmet Memoğlu, Aycan Tutçalı, Oğuzhan Aktaş, Kerem Türk, Büşra Kara’dan oluşmaktadır. COVİD-19 Pandemisi nedeniyle ekibimizin önemli bir bölümü bu yılki çalışmalara katılamamıştır.
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da, 30cm. genişliğinde şist taşları kullanılarak meydana getirilmiş bir kanal bulunmaktadır.
Kanalın üzeri yine şist taşı plakalar kullanılarak kapatılmıştır. Kanalın başlangıç bölümünde
oluşturulan dairesel form, işliğin ocak bölümüdür(Resim: 3).
İşliğin ocak bölümünde gerçekleştirilen kazı çalışmaları esnasında yoğun miktarda korozyona uğramış demir cürufu tespit edilmiştir (Resim: 4). 73.42m. kotunda tespit edilen
bu cüruflar, yapının işlevini belirlememizi sağlamıştır. Ocağın temel seviyesinden yaklaşık
olarak 20cm. daha aşağıda olan ocak tabanı 73.23m. kotunda yer almaktadır. İşlik çevresinde
yürütülen kazı çalışmalarında az miktarda Arkaik Döneme tarihlendirilen seramik parçaları
bulunmuş olup ocağın kuzey noktasında ise çatı kiremiti parçaları tespit edilmiştir.
Akropolis I. Teras Kilise B 2019 Yılı Çalışmaları
Akropolün üçüncü terasında yürütülen çalışmalarda, açmanın merkezinde 75.59 kotunda
bir yapı kalıntısı tespit edilmiştir. Kazı çalışmalarının ilerlemesiyle birlikte bu yapının bir
kilise olduğu anlaşılmıştır (Resim: 5). Kilise B olarak adlandırılan bu yapı, akropolde bulunan ikinci kilisedir. Ancak, Kilise B akropol II. terasta yer alan Kilise A yapısından daha
büyük boyutlu olarak inşa edilmiştir. Kilise B’nin kuzey tarafında yer alan 2.17m. uzunluğunda 60cm. genişliğindeki duvar örgüsü batı noktasında tahrip edilmiştir. Bu tahribat batı
noktasında yer alan Selçuklu dönemi duvar kalıntısından ötürü gerçekleşmiştir. Açmanın
doğusunda 4m. çapa ve 50cm. kalınlığa sahip apsis duvarı bulunmaktadır. İç ve dış taraftan dairesel olarak yapılan bu duvar, yapım tekniği olarak akropol II. terasta bulunan Kilise
A’dan ayrılmaktadır. Zira Kilise A’nın apsisinin dış duvarı Kilise B’nin yuvarlak formunun
aksine köşeli bir forma sahiptir. Kilise B’nin güney tarafında yer alan duvar ise neredeyse tamamen yok olmuş, günümüze sadece 2 sıra taş bloktan oluşan küçük bir bölüm gelebilmiştir.
Genel olarak devşirme kesme taş bloklardan oluşan yapıda, bağlayıcı malzeme olarak kireç
harcı ve çay taşı tercih edilmiştir. Beden duvarlarının taban kotları 75.00m. kotunda olup,
bu kottan başlayarak yükselen yapı beden duvarlarının temel seviyesinde büyük ebatlı taşlar
tercih edilmiştir. Ana kaya üzerine yapılan kilise, yapının statiği açısından doğru bir tercih
olmuştur. Böylece sağlam bir temele sahip olan bu yapının beden duvarlarının dengeli bir
şekilde yükselmesine olanak sağlanmıştır. 74.90m. kotundan başlayarak yükselen duvarların
birçok noktasında eksiklikler göze çarpmaktadır. Ana kayanın kuzey- güney doğrultusunda
kot farkı olmasından ötürü kilise duvarlarının kuzey kesimi yani aşağıda olan bölümü, daha
fazla taş kullanılarak yükseltilmiştir. Yapının ana kaya seviyesine kadar indirilmesi bu alanda
bulunan bütün tarihi tabakalarında tıraşlanmasına neden olmuştur. Bu yüzden burada erken
dönemlere tarihlendirilebilecek mimari ve küçük eserlere rastlanılamamıştır.
Kazı çalışmaları esnasında oldukça fazla miktarda M.S. 12-14. yy.a tarihlendirilen sgrafittolu seramik parçaları tespit edilmiştir. Elde edilen bu parçalar genellikle sarı ve tonları
şeklinde olup, Geç Bizans Dönemine işaret etmektedir. Apsis bölümünün iç kesimlerinde ise
5cm.-7cm. arasında değişen fresk parçaları tespit edilmiştir. Genellikle geometrik motiflerin
yer aldığı bu parçalar üzerinde kırmızı ve sarı renk şeritler görülmektedir.
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Kilise B Yapısı’nın M.S. 14. ve 15. yy.da meydana gelen Selçuklu ve Osmanlı seferleri
sırasında meydana gelen savaşlardan etkilendiği olasılıkla bu tarihlerden itibaren bir daha
kullanılamayacak şekilde yıkılarak taşlarının başka yapılarda kullanıldığını gösteren bulgular mevcuttur.
Akropolis II. Teras Orta Çağ Değirmeni 2019 Yılı Çalışmaları
Akropolün doğusunda yer alan ve Geç Bizans Dönemine tarihlendirilen değirmen yapısı
kalıntıları, kalenin doğu giriş kapısının batısında yer almaktadır. 72.11m. kotunda yer alan
değirmen kalıntısı, kaleye giriş yolunun 7m. kuzeyine konumlandırılmıştır. Burada yapılan
çalışmalarda yüzey toprağının hemen kaldırılmasıyla birlikte plan olarak belirginleşen değirmenin öğütme taşlarından ilki ortaya çıkmaya başlamıştır. Yüzeyde ilk bulunan öğütme
taşının çapları 80 cm.dir. Öğütme taşının ortasında, tahılların konulduğu yuvarlak formlu
bölüm ise 55cm. çapa sahiptir. Çalışmaların ilerlemesiyle birlikte değirmen öğütme taşının
altında bulunan bölümde ortaya çıkarılmıştır. Altta bulunan değirmen taşının çapı üsttekine
oranla daha büyük olup 1m.dir. Her iki parçanın da yan kesimlerinde 10cm. den 8cm.e kadar
daralan zamanında değirmenin ahşap kollarının oturduğu söve delikleri bulunmaktadır. Bu
sövelerin içine oturtulan ahşap aparatlar, yukarı bölümde “T” yaparak değirmen taşı üzerinde
açılan boşluklara oturtulmaktadır. Değirmen at, katır vb. hayvan gücüyle döndürülmektedir
(Resim: 6). Ayrıca I. değirmen taşının dairesel bloğunun iç kesiminde 2cm. ölçülerinde iki
adet kanal bulunmaktadır. Değirmenin etrafı 1,1m. yüksekliğinde kuru duvar örgüsü tekniği ile inşa edilmiş, değirmeni sarar tarzda düzensiz örgülü 30cm. kalınlığında bir duvar ile
örülmüştür. Değirmen taşları ile öğütülen tahıl, un haline getirilmekte ve bu bölüme dolmaktaydı. Çalışmalar esnasında yapının doğu ve batı tarafında, taban üzerinde 6 adet demir çivi
parçası tespit edilmiştir. Bu noktalarda bulunan ahşapların girdiği sövelerin bulunması, bu
bölümdeki ahşapların bağlayıcısı olarak çivilerin kullanıldığı destekler niteliktedir. Değirmen çevresinde bulunan çok sayıda M.S. 12-14. yy. arasına tarihlendirilen seramik parçaları,
yapının Bizans Dönemine tarihlendirildiğini göstermektedir. Ancak, yöresel andezit taşından
yapılmış olan iki büyük silindir şeklindeki bloklar üzerine yapılan araştırmalar, bu tip öğütme
taşlarının Roma İmparatorluk Döneminde de yaygın bir şekilde kullanıldığını ortaya koymaktadır. Kazı çalışmalarının sonlanmasının ardından yapının son halinin fotoğraflanması
yapılmış, gerekli çizimlerinin de tamamlanmasının ardından, yapı doğal ve beşeri faktörlerden zarar görmemesi adına tamamen ahşaptan geçici bir koruma çatısı ile örtülmüştür.
Ortaçağ Su Sarnıcı 2019 Yılı Çalışmaları
Akropol’ün batısında ve sahil sur duvarının doğusunda kalan Ortaçağa tarihlendirilen
su sarnıcı, kale yapısının savunması ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Batı sur duvarının
arkasında yapılan su sarnıcını, devşirme blok taşlardan oluşan sur duvarı çevrelemektedir.
2.90cm. kalınlığa sahip olan sur duvarı, su sarnıcı için koruma kabuğu olmuştur. Birbirinden farklı moloz ve kesme taş kullanılarak yapılan duvar örgüsü, güneye doğru almaşık
duvar tekniği kullanılarak başkent üslubunun bu bölgede uygulandığını bize göstermektedir.
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1962 yılında bir defineci tahribatıyla ortaya çıkarılan bu su sarnıcı, 1972 yılında köylüler
tarafından moloz ve toprak ile doldurularak işlevinin yitirilmesine neden olunmuştur. 2019
yılındaki kazı çalışmasıyla yeniden değerlendirilen yapı, kuzey güney doğrultusunda 10m.
doğu batı doğrultusunda 5m. genişliğe sahiptir. Tabandan tavana 12m. yüksekliği bulunan
su sarnıcı, geniş bir havuza sahiptir. Yarım daireden biraz fazla bir forma sahip olan su
sarnıcının doğusunda 3m.x2m. ölçülerinde bir platform bulunmaktadır (Resim: 7, Çizim:
2). Bu platformdan itibaren doğuya doğru uzanan merdivenler başlamaktadır. Platformun
sarnıca bakan bölümünde 10cm. genişliğinde, 3m. uzunluğunda bir kanal bulunmaktadır. Bu
kanal muhtemelen mermer bir korkuluğun sövesi durumundadır. Beden duvarlarındaki söve
izlerinden anlaşıldığına göre 1.23m boyutlarında olan bu sarnıç korkuluğu, suyun temin edildiği esnada, suya düşülmemesi amacıyla güvenlik sağlamak amacıyla yapılmıştır. Kanal ile
aynı seviyede bulunan 1.10m 1.45m boyutlarında 90cm. genişliği olan tiyatro oturma sıraları
ile belirtilmiş çizgi, su seviyesin bu noktaya kadar çıktığına işaret etmektedir. Toplamda 32
adet basamakla akropolde yer alan ilk terasa doğru uzanan bu dehlizin basamaklarının genişliği 2,14m. yüksekliği ise değişmekle beraber 30-45cm. arasındadır. Basamak derinlikleri
60cm. ve 30cm. arasında değişkenlik göstermektedir. Arazinin kaya yapısından ötürü sarnıcın dehlizi “S” şeklinde bir profile sahiptir.
Birçok defa tahrip edilen yapının 3. basamağı defineciler tarafından yerinden sökülerek
sarnıç terasına atılmıştır. Gerekli ölçümler ve çalışmalar neticesinde buraya ait olduğu düşünülen 1.11m. uzunluğunda 50cm. genişliğindeki bir andezit blok, kaldırılarak yerine konulmuştur. Özellikle seçildiği düşünülen andezit kesme taşlar sağlamlığı ve dayanıklılığı sebebiyle kentin birçok yapısında kullanılmıştır. Sarnıcın ilk iki basamağı diğer basamaklardan
bağımsız olarak yekpare olarak yapılmıştır. Bu farklı uygulama neticesinde malzemesi de
kum taşı olan iki basamağın daha erken bir döneme ait olma ihtimalini arttırmaktadır. 3.17m
uzunluğa sahip olan basamak 64cm. genişliğe sahip olmasından ötürü diğer basamaklardan
ayrılmaktadır. Sarnıcın üst örtüsü kubbe formunda olup 1m. uzunluğunda 60cm. genişliğinde
blok taşların dizilmesiyle oluşturulmuştur. Yukarıya doğru daralan kubbenin en üst noktası
ufak boyutlu 4 adet taşın birbirini kilitlemesiyle oluşturulmuştur. Sarnıç terasının üst örtüsü
ise tonozlu bir formda inşa edilmiştir. Beden duvarlarının üzerinde dairesel bir form verilen
7 adet taşın uzunlukları 2.34m. boyutlarında olup sarnıcın tonozunu oluşturmaktadırlar. Havuzun taban kesiminde ayrıca define tahribatından ötürü batı tarafında açılan tünelin 210cm.
x80cm. ölçülerindeki bloklar sarnıç tabanına düşürülmüştür. Havuz bölümü 4m. yüksekliğe
sahip olup, ana kayanın dairesel bir formda oyulmasıyla birlikte burada bir su haznesi
oluşturulmuştur. Bu hazneye 6 adet kanaldan kesintisiz bir şekilde su girişi mevcuttur.
Sarnıca kaleden inişi sağlayan dehlizin üst örtüsünün bir bölümü tonoz şeklinde, diğer
bölümü ise lahit kapaklarının lento şeklinde kullanılarak dehlizin beden duvarlarının üzerine
oturtulmasıyla meydana getirilmiştir. Olasılıkla sarnıcın inşa edildiği dönemde dehlizin üst
örtüsü tonoz şeklindeydi. Tarihini henüz belirleyemediğimiz bir dönemde meydana gelen
bir deprem neticesinde sarnıç dehlizinin bir bölümü çökmüş dehlizin içerisine akropol-
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den gelen toprak tabakaları dolmuştur. Bu dolgunun içinde çok sayıda Orientalizan
Dönem Doğu Yunan seramikleri ile birlikte gri mal seramikler de bulunmuştur. Bu
dolguda tespit edilen seramiklerin en ilginç çekici olanı ise üzerinde dört karakterden
oluşan “EIES” ya da “EGES” yazdığı düşünülen Phrygce bir yazıtın yer aldığı koyu
gri renkli kaba ait bir gövde parçasıdır (Resim: 8).2 Devam eden çalışmalarda çökmüş
dehliz bölümünün lahit kapakları kullanılarak tamir edildiği anlaşılmaktadır. Kapakların
köşelerinin beden duvarlarına oturtulduğu gözlemlenen 8 lahit kapağı da 3.65m. uzunluğa,
1.2m. genişliğe sahiptir. Bu bölümlerde özellikle kalın harç tercih edilmiş olup, beden duvarları ve lahit kapaklarının bağlayıcılığı kuvvetlendirilmiştir. 2cm. ve 4cm. arasında değişen
derz aralığı havuz bölümü ile benzer özellikler göstermektedirler.

Ayrıca havuzun taban kesiminde 40cm. genişliğinde 80cm. uzunluğunda bir kanal bulunmaktadır. Kazı çalışmaları başlamasıyla beraber yüzey tabakasında, yoğun miktarda tabandan 5m. yükseklikte İslami dönem kaplar tespit edilmiştir. Tespit edilen kapların 2 tanesi
bütüne yakın olup ağız kesimleri kırılmıştır. 2. tabakada ise geç döneme tarihlendirilen M.S.
12-14. yy. Bizans seramikleri yoğunlaşmaktadır. Ayrıca yine bu kotta defineci tahribatından
ötürü, moloz taş ve toprak tabakaları yığıntı oluşturacak şekilde sarnıcın haznesine doldurulmuştur. 4m. kotunda yer alan 3. tabakada Geç Roma dönemine tarihlendirilen amorf seramik
parçaları tespit edilmiştir. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğünde yapılan analizler neticesinde,
sarnıçtan numunesi alınan suyun, spektotrofometrik, konductiv, pH Metre, organoleptik ölçümleri yapılmıştır. Sağlık Bakanlığının belirlediği 6.5Ph ila 9.5pH derecelerdeki suların
kullanılabilirliği kriter kabul edilmiştir. 7.8Ph derecesine sahip olan suyun bölgede tespit
edilen önemli içilebilir kaynaklardan biri olduğu görülmüştür. İçerisinde hiçbir zararlı organizmanın tespit edilemediği bu su kaynağı, Ortaçağdan 1960’lara kadar kullanım görmüştür.
Akropolis Roma Dönemi Tapınağı 2019 Yılı Çalışmaları
Akropolde bulunan Roma Dönemi tapınağında 2007 ve 2012 kazı sezonlarında yürütülen
çalışmalar ne yazık ki tamamlanamamış, tapınağın özellikle kripto bölümü ile tapınak çevresindeki çalışmalar yarım bırakılmıştı. 2018 yılından itibaren tapınakta röleve, restitüsyon
ve restorasyon projesi oluşturabilmek amacıyla buradaki kazılar yeniden başlatılmıştır. Bu
bağlamda tapınağın doğusunda bulunan sektörlerde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Kazıların ilerlemesiyle birlikte yapının doğusunda Ortaçağ mekanları ortaya çıkarılmıştır (Resim:
9). Bu mekanlarda çok sayıda tapınağa ait şipolyen mimari bloklar ile karşılaşılmış ve bazı
önemli başlık, stylobat, toichobat gibi bloklar ve bunlara ait parçalar, ileriki yıllarda yapılacak restorasyonda kullanılmak amacıyla taş platformuna kaldırılmıştır. Bu bloklar kaldırılmadan önce kullanıldıkları yapıların röleveleri alınmıştır. Tapınağın kuzey tarafı 15.50m.
güney tarafı 15.70m. ölçülerine sahip olup, batı ve doğu tarafı 23.50m. ölçülerine sahiptir. M.S. II-III yy. arasına tarihlendirilen tapınağın çevresinde yürütülen kazı çalışmalarının
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Yıldırım, Şahin “Tieion Akropolisi”, Belleten 303, 2021, s. 396-397.
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tamamlanmasının ardından güneyde pronaosun olduğu bölümün temeli ortaya çıkarılarak
temizlenmiştir. Tapınağın güney ucunda yer alan beden duvarlarının devamlılığını göstermek
adına çalışmalara bu noktada yogunlaşılmıştır. 10m.x2m. ölçülerindeki koridor şeklindeki
kazı çalışması tapınağın güney bölümün ikinci mekanını ortaya çıkarmıştır.
Tapınağın doğusunda bulunun 5/23-6, 5/23-7 açmalarındaki çalışmalar yapının etrafındaki geç dönem oluşumları hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. 5/23-6 Açması’ndaki
kazı çalışmaları neticesin de 4.40cm. ölçülerinde 40cm. kalınlığında doğu-batı doğrultulu bir
duvar tespit edilmiştir. Duvar sonrasında kuzeye doğru dönüş yaparak 1. mekanı oluşturmuştur. Mekan iç boyutları 2.50cm. genişliğe 4.40cm. uzunluğa sahiptir. Kuzey tarafında batıya
dönüş yapan duvar, 1.30cm. ölçülerinde kapı açıklığına sahiptir. Yeni bir mekana girişi sağlayan kapının sağ ve sol noktasına 1.10cm. yüksekliğe taş bloklar dik olarak yerleştirilerek
kapı aksı belirginleştirilmiştir.
5/23-7 Açması’nın doğu tarafında çok sayıda kemik eser tespit edilmiştir. Ele geçirilen
kemik eserler üzerinde kazıma tekniği ile yapılmış geometrik bezemeler mevcut olup, üst
bölümünde ise iki delik bulunmaktadır (Resim: 10). 4. tabakada 2. mekan içerisinde ağız çapları 30cm.-40cm. arasında değişen 4 adet pithos tespit edilmiştir. Pithosların ağız kesimleri
kırılmış durumda olup üzerindeki pembe kireç taşıyla kapatılmıştır.
Akropolis Roma Dönemi Tapınağı 2020 Yılı Kazı Çalışmaları
2020 yılı kazı çalışmalarına tapınağın merkezinde yer alan kripta bölümünde başlanılmıştır (Resim: 11). 2012 yılında burada başlatılan çalışmalar tamamlanamamış ve sonraki
yıllarda da bu bölümde çalışmak bir daha mümkün olmamıştı. Dikdörtgen bir forma sahip
olan kripta, Bizans Döneminde buradaki manastır kompleksinin su ihtiyacının karşılanması
amacıyla yağmur sularının toplandığı açık bir sarnıç yapısı haline getirilmiştir. Bu amaçla
olasılıkla sarnıç yapılırken tapınağın kriptasının tonozu yıkılmıştır. Kripta içerisine 40cm.
kalınlığında, almaşık düzenli bir çeper duvarı örülmüş ve bu duvarlar ile zemin sızdırmazlık
sağlanması amacıyla su geçirgenliği olmayan ince kırmızı bir harçla sıvanmıştır. Kripta,
5,7m. uzunluğunda, 3,7m. genişliğinde ve 4,3m. yüksekliğindedir (Resim: 12).
Kriptanın batı uzun duvarının ortasında ise 3m. derinliğinde, 1,2m. genişliğinde ve 2,5m.
yüksekliğinde bir tonozlu galeri ile karşılaşılmıştır. Moloz taş ve tuğla kullanılarak meydana
getirilmiş bu tonozlu küçük galerinin tapınağın kutsal eşyalarının biriktirildiği bir bölüm
olduğu düşünülmektedir (Resim: 13). Tonozlu bölüm kesme taş yerine tuğla kullanılarak
meydana getirilmiştir. Kriptadaki bu küçük galeri de Bizans Döneminde sarnıcın su haznesine dahil edilmiş ve sızdırmazlık amacıyla her yeri aynı şekilde ince bir sıva ile kaplanmıştır.
Kriptanın ve sarnıcın giriş yönü kuzeydedir. Giriş, her biri 15cm. yüksekliğe sahip dört merdivenden oluşan, 75cm. genişliğindeki dar bir koridor vasıtasıyladır. Olasılıkla Roma Dönemi kriptasının girişi çok daha farklıydı. Ancak buna dair izler kripta sarnıca dönüştürülürken
olasılıkla yok edilmiştir.
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2020 yılı kazı sezonunda tapınak çevresinde yürütülen çalışmalar devam ettirilmiştir. Burada Roma Dönemi tapınağının hemen kuzeydoğusuna bitişik şekilde yapılmış Geç Bizans
Dönemi mekanları ortaya çıkarılmıştır. Bu mekanlar çok önemli ölçüde tapınak bloklarının yeniden kullanılmasıyla meydana getirilmiştir. Yapılan çalışmalar, bu Geç Bizans Dönemi yapılarının Roma tapınağının temel kotları seviyesinde, ana kayanın hemen üzerinde inşa edildiğini
göstermiştir. Bu yapılar inşa edilirken daha önceki dönemlere ait yapı elemanları ile de karşılaşılmıştır. Buradaki duvarlarda devşirme olarak kullanılmış Arkaik Döneme tarihlendirilen yerel
andezitten yapılmış Dor başlıklarına ait parçalar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 14). Bu parçalar
birleştirildiğinde 3 farklı sütun başlığına ait oldukları görülmüştür. Aralarında boyut olarak bazı
küçük farklılıklar olmakla birlikte genel olarak birbirlerine benzerdirler. Başlıkların ekhinus
profillerinin merkezinde sütun gövdesi ile birleştikleri bölümlerin çaplarında bazı farklılıklar
mevcuttur. Sütunların üzerlerine gelen bu bölümün üç başlıkta da oldukça dar bırakılması,
üzerlerine yerleştirildikleri sütunların taştan değil, ahşaptan yapıldıklarını düşündürtmektedir.
Her üç başlıkta da ekhinus profili oldukça yayvandır. İki başlıkta ise abakus bölümü yoktur: Ya
tıraşlanmış ya da orijinal halinde yapılmamıştır.
2015 yılında, Akropolis II. terasta Roma tapınağının hemen batısında yer alan Bizans Dönemi Kilise A Yapısı’nın avlusunda ters çevrilerek döşeme taşı olarak kullanılmış, Hellenistik
Döneme tarihlendirilen altı adet Dor başlığı bulunmuştu. Bu başlıklar ve bunlarla bağlantılı
çeşitli bulgular, akropol II. terasın Arkaik Dönemden itibaren bir kutsal alan hüviyeti taşıdığını net bir şekilde göstermektedir. Ancak bu Arkaik ve Hellenistik Dönem tapınaklarına
ait kalıntılar, olasılıkla bu yapılar ile aynı yere inşa edilen Roma Dönemi tapınağının yapımı
sırasında tahrip edilmişlerdir. Roma tapınağının temel kotlarında ve Roma Tapınağının temel
kotlarının da altında, ana kaya üzerinde inşa edilmiş olan Bizans Dönemi yapılarının duvarlarında hem Arkaik hem Hellenistik hem de Roma Dönemi tapınağına ait çok sayıda mimari
yapı elemanı devşirme olarak yeniden kullanılmıştır.
Tapınağın kuzeyinde 2019 yılının sonlarında başlatılan çalışmalar 2020 yılında genişletilerek devam ettirilmiş ve bu bölümde çok sayıda Orta ve Geç Bizans Dönemine tarihlendirilen duvar kalıntıları ile karşılaşılmıştır. Tapınağın yaklaşık 10m. kadar kuzeyinde ise
Bizans Dönemi surlarına ait küçük bir bölüm ortaya çıkarılmıştır. Sur içerisinde bulunan
büyük sütun tamburları, tholos planlı bir tapınağa ait olması muhtemel kavisli bir arşitrav
bloğu ile çok sayıda Roma Dönemi yapılarına ait bloklar bu savunma duvarının inşası sırasında şipolyen malzeme olarak kullanılmışlardır. Burada hem kuzeyde hem de kuzeybatıda
aynı kotlarda bulunan depolama amaçlı pitoslar, Geç Bizans Dönemi manastır kompleksinin
ambarları vazifesini görmekteydiler.
Akropolis II. terasta bulunan Kilise A Yapısı ve bu kiliseyle bağlantılı yapıların oluşturduğu mimari çeşitlilik ve elde edilen bulgular, bölgenin Erken, Orta ve Geç Bizans Dönemi ile
ilgili en önemli bilgi kaynağı durumundadır. Bu manastır kompleksinin bütününün açılması
için gelecek yıllarda da buradaki çalışmalarımız devam ettirilecektir.
2020 yılı kazı çalışmaları Kasım ayı itibarıyla sona erdirilmiştir.
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KÜÇÜKÇEKMECE GÖL HAVZASI (BATHONEA) KAZILARI 2019-2020
YILLARI ÇALIŞMALARI
Şengül AYDINGÜN*
Haldun AYDINGÜN
Blazej STANİSLAWSKİ
Ülkü KARA
Ayberk ENEZ
Alkiviadis GİNALİS
Hakan KAYA
2019-2020 sezonunda Küçükçekmece Göl Havzası Bathonea Kazıları Kocaeli Üniversitesi Başkanlığında, Polonya Arkeoloji ve Etnoloji Enstitüsü ile Alman Arkeoloji Enstitüsü’nden bilim heyetlerinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi
olarak 2019 yılında Burhan Gülbahar ve 2020 yılında Oktay Çınar görev yapmışlardır.
2017 ve 2018 sezonlarında kazı alanının İstanbul Üniversitesi yönetimi tarafından TOKİ
ye devredilmesiyle ortaya çıkan mülkiyet sorunları nedeniyle kazı çalışması yapılamamıştır.
2019 yılında ise arazi sorununun Bakanlık tarafından çözülmesiyle 10 Aralık 2019 tarihinde kazı izni gönderilmiştir. Yılın sonunda gelen kazı izni ile 2019 yılında sadece 14 gün
çalışılmıştır. Bu nedenle üç sezon boyunca arazide sağlıklı kazı yapılamamıştır. 2019 yılında kazı alanlarının ve açmaların tamamen bitki örtüsü ile kaplandığı görülmüştür. Bu süreç
arazideki durumun tespiti ile geçmiş ve ot temizliği ile antik yol ile meydanda titiz bir çalışma yapılarak otlar ve bitkiler temizlenmiştir. Önceki yıllarda (2010-2015) ortaya çıkartılan
mimari yapılar üzerinde ölçüm çalışmaları yapılmış, mevcut planlar ile karşılaştırılarak statik
bir değişim olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıca açmaların içerisinde biriken torf ve bitki örtüsü kalınlığı da bu yöntemle ölçülebilmiştir. Kış sezonu sebebiyle ağaçların yapraklarının tümünü dökmesiyle birlikte, sık bitki örtüsü altındaki bir bölgede (41.034142° K- 28.732959°
D) daha önce tespiti yapılmamış yaklaşık 6x5 m ölçülerinde havuz olabilecek bir mimari
yapıya ait duvarlar tespit edilmiştir (Resim: 1). Üç blok sırası mevcut olan yapının duvarı,
düzgün kesme taş bloklardan örülmüştür. Duvar örgüsünün birleşim noktalarında 2 farklı
*

Doç. Dr. Şengül AYDINGÜN, Kocaeli Üniversitesi, FEF, Arkeoloji Bölümü Kocaeli/TÜRKİYE
Dr. Haldun AYDINGÜN, Bathonea Kazıları Bilim Heyeti Üyesi İstanbul/TÜRKİYE
Prof. Dr. Blazej STANİSLAWSKİ, Institute of Archeology and Ethnology Polish Academy of Science, POLAND
Araş. Gör. Dr. Ülkü KARA, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, FEF, Arkeoloji Bölümü, Manisa/TÜRKİYE
Doktorant Ayberk ENEZ, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü/Arkeoloji Bölümü/TÜRKİYE
Dr. Alkiviadis GİNALİS, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Gümüşsuyu/Taksim İSTANBUL
Dr. Hakan KAYA, Jeomorfolog, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü, İstanbul/TÜRKİYE
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döneme ait harç kalıntıları vardır. Bu sebep ile bir su yapısı olarak kullanılmış olabileceği
düşünülmektedir. Yapının 2 metre güneybatısında yer alan, almaşık duvar örgülü yapı ile
olan bağlantısı ileriki yıllarda incelenecektir (Resim: 2).
2020 YILI ÇALIŞMALARI
8. Alanda Yürütülen Çalışmalar
2020 yılı içerisinde ağırlıklı olarak bazilikal planlı yapı içerisindeki açmalarda çalışılmıştır.
12 F Açması
Bazilikal planlı yapının narteks bölümünde (“c” plankare) seviye indirme çalışmalarına
başlanılmıştır. Duvarlara ait blok ve diğer üst yapı elemanlarının konumları kayıt altına alınıp
açmanın derinleştirilmesi için uygun bir alana taşınmıştır. Mevcut duvarların takibi sırasında
amphora gövde parçaları, sırlı seramik gövde ve taban parçaları, karbon kalıntıları ve demir
buluntular tespit edilmiştir. ▼6,28m. kotunda batı duvarı üzerinde iki kemer açıklığı ortaya
çıkarılmıştır. Aynı zamanda bu seviyenin zemininde bir sıva tabakası olması sebebiyle derinleştirme çalışması durdurulmuştur. Açma içerisinde yapının orijinal planı dışında, sonradan
kullanım sırasında yerleri değiştirilmiş büyük boyutlu taş blokların çizimleri yapılarak açma
içerisinden çıkarılmıştır. Böylelikle nartekstin esas planı net biçimde ortaya çıkmaya başlamıştır. Önceki yıllarda diğer açmalarda ortaya çıkarılan bir su kanalının, açmanın doğu bölümünde ▼5,70.m kotunda devam ettiği görülmektedir. Açmada çalışmalar ölçüm ve çizim
çalışmaları da yapılarak 28 Ağustos 2020 tarihinde tamamlanmıştır (Resim: 3).
13 G Açması
Bazilikal planlı yapı içerisinde yer alan 13 G Açması “c” plankaresinde, yarım kalan kesitlerin düzeltilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Kumlu bir toprak yapısına sahip açmada,
yangın tabakası da tespit edilmiştir (▼5,73-5,57m.). Bu seviyedeki alandan çok miktarda
amphora gövde ve kulp parçası ortaya çıkarılmıştır.
14 G Açması
Bazilikal planlı yapı içerisinde yer alan 14 G Açması “d” ve “a” plankarelerinde, önceki
yıllarda sürdürülen kazı çalışmalarında, zemin seviyesi tek bir kot haline getirilmiştir. Bu
alandan herhangi yeni bir mimari yapı kalıntısı ortaya çıkmamıştır. Seramik kap parçaları ve
metal buluntular küçük buluntu olarak envantere kaydedilmiştir.
14 F Açması
Bazilikal planlı yapı içerisinde yer alan 14 F Açması’nın “d” plankaresinde, herhangi bir
mimari yapı kalıntısı ortaya çıkmamıştır. Seramik kap parçaları, tesseralar ve bir adet sikke
bu alandan ele geçirilmiştir.
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15 G Açması
2015 yılı çalışmalarında 15 G Açması “a” plankarede ▼3,80m. kotuna kadar sürdürülen çalışmalarda, yapının temel seviyesine inilemediğinden 2020 çalışmaları kapsamında
bu alanda 2x2m.lik bir açma içi sondaj açılmasına karar verilmiştir. Alan temizliği sonrası
ölçümler yapılarak sondaj çalışmasına başlanmıştır. Açmadaki toprak yapısının yoğun killi
olduğu ve buluntuların duvara yakın bölümde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu alandan 1 adet
sikke, çok sayıda erken dönem seramik gövde ve kulp parçaları ortaya çıkarılmıştır. Mimari
unsur olarak, çok düzenli olmayan bir duvar örgüsünün ilk kademesi ortaya çıkartılmıştır.
Sondajdaki çalışmalar pandemi kaynaklı küçülen ekip sebebiyle tamamlanmadan sonlandırılmıştır.
16 G Açması
5 Ağustos 2020 tarihinde bazilikal planlı yapının apsis bölümünün güneyinde 16 G Açması “b” plankarede ▼6,05m. kotunda yeni bir açma kazılmaya başlanmıştır. Bitki örtüsü
temizliği ardından 10cm.lik seviyeler halinde kazılan alanın üst katmanlarından, M.S. 6-7.
yy.lar arasına tarihlendirilen bronz stylus/sonda tespit edilmiştir. Demirden çakmak ve ok
ucu, bronz düğmeler, kurşun pencere aksamları diğer metal buluntuları oluşturmaktadır. Aynı
alanda sırlı seramik parçaları, çatı kiremitleri bulunmuştur. Alt katmanlarda ise (▼ 5,00m.4,00m.) çoğunlukla dağınık halde amphora gövde parçaları tespit edilmiştir. Çalışmaların
sonlandırıldığı 27 Ağustos 2020 tarihi itibari ile açma içerisinde mimari kalıntı ortaya
çıkarılmamış, yoğun harçlı toprak katmanının devam ettiği gözlemlenmiştir.
24. Alanda Yürütülen Çalışmalar
Firüzköy yarımadasının orta bölümünde yer alan 24. alanda 19 H ve 17H Açması’nda
bulunan apsisli yapıda kazı çalışmaları başlamıştır. Ayrıca Küçük Liman bölgesinde çalışılmalar sürdürülmüştür.
19 H Açması
2010-2015 yılları arasında ortaya çıkarılan ve “Apsisli Yapı” olarak tanımlanan yapının apsis bölümünü oluşturan “c” ve “d” plankarelerde çalışmalar aynı anda başlatılmıştır.
▼9.18m. kotunda deniz kabuklusu miktarının fazla olduğu deniz kumlu tabakanın devam
ettiği görülmüştür. Bu tabaka içerisinden seramik gövde parçaları, kemikler ve demir çiviler ele geçirilmiştir. Deniz kumu tabakasının altından gelen mimari içinden geçmiş yıllarda
(M.Ö.1800-1500)’e tarihlenebilecek Kıbrıs, Anadolu ve Miken seramiklerine ve kalay gibi
hammaddeler gelmiştir. Bu durum Tunç Çağının ortalarında Marmara denizinde ve İstanbul
kıyılarında bir jeolojik olayın varlığını kuvvetlendiren bir kanıt olması açısından önemlidir.
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17 H Açması
Apsisli yapının güney bölümünde su kanal sistemlerinin bulunduğu açmada (“b” plankare) temizlik ve duvarların statik kontrolü ile çalışmalar başlamıştır. Önceki yıllarda tespiti
yapılan kanalların iç dolguları titiz bir çalışma ile kaldırılmıştır. Mevcut mimarinin çizimleri
güncellenmiştir.
Küçük Liman çalışmaları
Alman Arkeoloji Enstitüsü adına Dr. Ginalis Alkiviadis ve Dr. Yaser Delal, kazı ekibimiz
ile birlikte Küçük Liman ve civarındaki kıyı şeridi üzerinde incelemeler gerçekleştirerek,
drone ile dikey görüntüler elde etmiş ve 3D tarama teknikleri kullanarak bunları ortofoto
çalışmasına dönüştürmüşlerdir. (Resim: 4-5) Bu çalışmalar önümüzdeki yıllarda devam ettirilecek, kıyı- liman hattının rölövesi tamamlanmış olacaktır.
Arazide kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bazı yapı gruplarından alınan
harç örnekleri TÜBİTAK MAM’da yaşlandırma için incelemeye götürülmüştür. Açmaların
son durumu, fotoğraf ve çizim çalışmaları ile belgelenmiştir.
2020 YILI KAZI SEZONU LABORATUVAR ÇALIŞMALARI
Ülkü KARA
Laboratuvar Çalışmaları
Bathonea Küçükçekmece Göl Havzası arkeolojik kazılarında yürütülen laboratuvar çalışmaları için; seramik, restorasyon, fotoğraf ve mimari çizim laboratuvarlarındaki temizlik
işlemlerinin yanı sıra, tuğla-mermer ve seramik depolarında da ayrıntılı düzenlemeler yapılmıştır. Sonrasında kazı sezonu içinde devam edecek çalışmalar için iş akış planı hazırlanmıştır. Laboratuvardaki çalışmalar, dönem içinde elde edilen küçük buluntular basit tasnif ile
ayrılmış, bölgelerine ve açmalarına göre kasalanarak depolanmışlardır. Tessera, cam, metal,
cüruf, harç benzeri mekanik temizlik yapılması gereken buluntu grupları ise, öncelikle kayıt
altına alındıktan sonra malzeme gruplarına göre bir ayrıma tabi tutulmuşlardır.
Seramik Çalışmaları
8. Alan
8. alan içerisinde yer alan 10 I, 11I, 12 E, 13 E, 12 F, 13 F, 14 F, 15 F, 16 F, 13 G, 14 G, 15
G, 16 G, 17 G açmaları ve yüzeyde (temizlik esnasında), +6,85 /+3,13 kot aralığında yapılan
çalışmalardan çeşitli buluntular ele geçirilmiştir. Ortaya çıkarılan buluntuların çoğunluğu 12
Fve 16 G açmalarına aittir ve söz konusu buluntu gruplarının çoğunluğunu pişmiş toprak
buluntular oluşturmaktadır. Bunun dışında ise, mermer, kemik, deniz kabuğu, metal, tessera,
cüruf ve cam parçaları da görülmektedir. Çalışılan bu alan ve seviyelerde kısmen daha erken
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veya geç dönemlere ait bazı buluntulara rastlanmış olsa da, M.S. 6.-7. yy.a ait buluntuların önemli bir yoğunluğa sahip olduğu anlaşılmıştır. Sözü edilen pişmiş toprak buluntular
arasında pithos, unguentarium, amphora, kandil, pişirme ve mutfak kapları, kırmızı astarlı
tabaklar, tıpa gibi günlük kullanım kaplarının yanı sıra tuğla, kiremit ve künk gibi mimari
elemanlar da görülmüştür.
Tabakayı ve buluntu gruplarını temsil eden eserlerden ilki; 12 F Açması, c plankaresi,
+6,60 kotunda ele geçirilen ve M.S. 6. ve 7. yy.a tarihlendirilen kandildir. Tüm olmayan
kandilin ağız ve kulp kısmı kırık olduğu için eksiktir. Bununla birlikte, aynı kot ve plankareden bir de mühürlü unguentarium tespit edilmiştir (Resim: 6). Unguentariumun dibe yakın
yerinde daire formlu bir mühür yer almaktadır. Bathonea kazılarında daha önceki de örneğine
rastlanılan mühürün merkezinde bir blok monogram mevcuttur. Monogramın harfleri; M-XA-I(?) şeklinde okunmaktadır. Mühürün Kibyra’da üretildiği bilinmektedir. Aynı plankarede
+5,86 kotunda ise bir amphora bulunmuştur (Resim: 7). Açık kırmızı (2.5 YR 6/6 light red)
hamurlu ve açık kırmızı (2.5 YR 7/6 light red) astarlı; az sarı mika, az gümüş mika, kireç,
şamot katkılıdır. Amphoranın gövdesinin alt kısmı ve dibi mevcut değildir, ancak üzerinde
görülen yazıt tümdür. Kulpların arasında, omuz bölümünde yer alan graffito +Σύνεσις (+Synesis) şeklinde okunmuştur ve bir şahıs ismini işaret etmektedir. Amphoranın M.S. 8. yy.a
tarihlendirildiği düşünülmektedir.
13 E Açması, d plankaresi, +4.40 kotunda ele geçirilen bir pişmiş toprak kap dikkate değer bulutulardan birisidir (Resim: 8). Kırık parçalar halinde ele geçirilen kap konservasyon
ve restorasyon işlemine tabi tutularak ayağa kaldırılmıştır. Söz konusu kap, dibinde ve tüm
yüzeyinde delikler bulunan bir süzgeç görünümündedir. Kırmızı ve gözenekli hamurlu (2.5
YR 5/8 red) ve açık kırmızı (2.5 YR 6/6 light red) astarlıdır. Beyaz ve gri kuvars, az mika ve
az kireç katkılıdır. Dışa çekik ağız kenarlı, dibe doğru hafif daralan gövdeli ve düz diplidir.
Nispeten düzensiz aralıklı olarak açılmış deliklerin pişirme öncesi sivri uçlu bir alet ile yapıldığı anlaşılmaktadır. Süzgeç ve peynir kalıbı formları incelendiğinde (günümüzde kullanılanlar dahil) söz konusu kabın peynir üretiminde kullanılan bir kalıp olduğu anlaşılmaktadır.
24. Alan
Alanda yapılan çalışmalarda tespit edilen buluntular yoğunluklu olarak 19 H Açması’nda,
bunun dışında ise; 18 H, 17 I, 14 J açmaları ve yüzeyden (temizlik esnasında) ele geçirilmiştir. 19 H Açması, a, b, c ve d plankarelerinde ve +11.81 ve +9.03 kot aralığında, pişmiş toprak
buluntular, kemik, deniz kabuğu parçaları, cam parçaları ve cam cüruflara rastlanmıştır. Söz
konusu buluntuların büyük çoğunluğu M.S. 4.–5. yy.a tarihlendirilmiştir. Pişmiş toprak buluntular arasında M.S. 4.–6. yy.a ait çeşitli kap formlarına ve amphoralara ait parçalar mevcuttur. 19 H Açması, d plankaresinde ele geçirilen pişmiş toprak buluntu grupları arasında;
LR 1A, LR 3 ve Zeest 80 amphora tiplerine ait amphora parçaları görülmüştür. Söz konusu
açma dışında diğer bir buluntu yoğunluğu olan açma 17 I Açması’dır. Bu açmada, a, b, c ve
d plankarelerinde ve+11.81 ve +11.06 kot aralığında pişmiş toprak buluntu parçalarının yanı
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sıra, midye kabukları, kemik, cüruf, metal, tuğla, pithos, tessera, cam ve harç parçaları da
ele geçirilmiştir.
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Resim 1: Roma Dönemi havuz yapısı (kazı arşivi).

Resim 2: Bizans duvar örgülü yapı kalıntısı (kazı arşivi).

Resim 3: Bazilikal planlı yapının narteks bölümünde gerçekleştirilen kazı çalışması (kazı arşivi).
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Resim 4: Küçük Liman ve yolu üzerinde gerçekleştirilen temizlik çalışması (kazı arşivi).

Resim 5: Küçük Liman ve yolu üzerinde gerçekleştirilen temizlik çalışması (Fotoğraf: A. Ginalis )
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Resim 6: Mühürlü unguentarium (Fotoğraf: S.Kara)

Resim 7: Graffitolu amphora (Fotoğraf: S.Kara)

Resim 8: Pişmiş toprak peynir kalıbı (Fotoğraf: S. Kara)
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OLUZ HÖYÜK KAZISI ONÜÇÜNCÜ (2019) VE ONDÖRDÜNCÜ DÖNEM
(2020) ÇALIŞMALARI: DEĞERLENDİRMELER VE SONUÇLAR
Şevket DÖNMEZ*
Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT
Hüseyin AKILLI
Mona SABA
Burçin ADISÖNMEZ
İmran FİDAN
OLUZ HÖYÜK 2019 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni [Proje No: BK010501 (2019)] ile 2019 döneminde devam edilen Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazı çalışmaları 23 Temmuz–9 Eylül 2019 tarihleri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği’nin (Proje No: 34416) finansal destekleri ile 49 gün süre ile gerçekleştirildi. Kazının Bakanlık Temsilcisi görevini Samsun Müzesi’nden Kenan Sürül, Kazı Başkan Yardımcılığı görevini İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Yurtsever Beyazıt yerine getirdi1.
*

1

Prof. Dr. Şevket DÖNMEZ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE, donmezsevket@gmail.com
Doç. Dr. Aslıhan YURTSEVER BEYAZIT, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya
Arkeolojisi Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE, aslihanbeyazit@gmail.com
Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin AKILLI, Batman Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü. Batman/TÜRKİYE, huseyin.akilli@batman.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Mona SABA. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı, Beyazıt 34453- İstanbul/TÜRKİYE, monasaba@istanbul.edu.tr
Burçin ADISÖNMEZ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim
Dalı, İstanbul/TÜRKİYE, burcin_adisonmez@yahoo.com
İmran FİDAN, Hitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı. Çorum/TÜRKİYE, imranfidan8@gmail.com
Kazı heyeti İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden Prof.Dr. Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel ve
Arş.Gör. Dr. Hazel Deniz Toktay, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü’nden Doç.Dr. Bülent Öztürk, Erzincan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı’ndan Dr. Öğr. Üyesi Salih Kaymakçı, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı Öğr. Gör. Mona Saba (M.A.) ve Arş.Gör. Burçin
Adısönmez, arkeolog-sanat tarihçisi-restoratör-fotoğrafçı Ahmet Çakmak (M.A.), arkeolog Okan Sezer (M.A.),
arkeolog İmran Fidan, arkeolog Ömer Emre Esen, konservatör Sara Çiçekliyüz, İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Gülden
Kayalar, Elif Suveren, Ayşe Sultan Meral, Muhammet Akduman, Özlem Fidan, Zeynep Günbilen, Beyza Gül
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Oluz Höyük 2019 dönemi çalışmaları dört aşamalı olarak gerçekleştirildi;
1. Aşama. Arkeojeofizik Çalışmaları: Oluz Höyük A Açması’nın güneybatısındaki H 19,
H 20, I 16, I 17, I 18, I 19 ve I 20 plankarelerde, erken zerdüşt dini kutsal alanının güney
ve batı uzantılarını saptamak amacıyla 26-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Dr. Öğr. Üyesi
Fethi Ahmet Yüksel ile Arş.Gör. Hazel Deniz Toktay tarafından I 16, I 17, I 18, J 16, J 17
ve J 18 plankarelerinde toplam 600 m2‘lik bir alanda manyetik yöntemi ile toprakaltındaki
olası yapı kalıntılarına ait ayrıntılı derinlik, uzanım ve konum bilgilerine ulaşılmaya çalışıldı.
Haritaları oluşturulup, anomaliye sebep olan bölgelerde kenar saptama işlemi yapılmış ve
B Açması’nda açığa çıkarılan kalıntıların batıya doğru devamı edip etmedikleri izlenmiştir.
2. Aşama. Arkeozooloji Çalışmaları: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. Vedat Onar 18–20 Ağustos 2019 tarihleri arasında
arkeozooloji çalışmalarını kazıevi laboratuvarında gerçekleştirildi.
3. Aşama. Kazıevi Deposu Etüdü ve Yayın Çalışmaları: 23 Temmuz 14 Ağustos 2019 tarihleri arasında Oluz Höyük kazıevi deposunda 2007 dönemi etüdlük çanak-çömlek parçalarından başlayarak sistematik biçimde düzenleme, sınıflama, envanterleme, çizim ve fotoğraf
çalışmaları gerçekleştirildi.
4. Aşama. Arkeolojik Kazı Çalışmaları: Oluz Höyük 2019 dönemi kazı çalışmaları A Açması’nda 15 Ağustos–6 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi (bkz. Topografik Plan:
1, Resim: 1).
A Açması’nda 2007 sezonunda başlanan, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017 ve 2018 sezonlarında sürdürülen çalışmalarda 2019 döneminde H 18, I 16,
I 17, I 18, I 19, J 16, J 17, J 18, K 16, K 17 ve K 18 plankarelerinde (bkz. Topografik Plan:
1) toplam 1200 m2’lik bir alanda ortalama 0.50 m derinleşildi. Bu derinleşme çalışmaları
sonucunda yalnızca 1, 2A, 2B ve 4. mimari tabakalarda kazılar gerçekleştirildi.
1. MİMARİ TABAKA
A Açması’nda yüzey toprağının hemen altından başlayan 1. mimari tabaka, 478.78m.
ile 477.50m. seviyeleri arasında yer almaktadır. Yüzeye yakınlığı nedeniyle tarım faaliyetleri, 2007’den önce yapıldığı anlaşılan bazı yasadışı kazılar ve büyük olasılıkla “0” tabakasının yerleşimcileri, ayrıca yerleşme terk edildikten sonra gerçekleştirilmiş gömüler
nedeniyle yoğun bir şekilde tahrip edilmiş olan b.3300, b.3310, b.3311, b.3319, b.3321 ve
b.3323 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 1. mimari tabaka kalıntıları H 18, J 18 ve J 19 plankarelerinde (bkz. Topografik Plan: 1) gerçekleştirilen kazılar sırasında açığa çıkarıldı. H18
Toktaş, Kıymet Atbaş, Cansu Sarıcan, Kübra Önder ve Hilal Çemrek, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencisi Tolga Örnek, Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü stajyer lisans öğrencisi Ebru Sağlam, Amasya Üniversitesi
Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Mimari Restorasyon Programı stajyer lisans öğrencileri Uğurcan Karataş,
Doğuhan Güneş, Nursena Büyükbayraktar ve Neslihan Bekçi’den oluştu.
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plankaresindeki b.3236 olarak kodlanan geniş bir alanda yaklaşık 0.20m. kalınlığındaki bir
birikim halinde yoğun hayvan kemikleri ile kül kalıntılarına rastlandı. J 18 plankaresindeki
derinleşme çalışmalarında ise bir grup çatı kiremiti saptandı. b.3323 olarak kodlanan alanda
büyüklü küçüklü dört parça stroterin dikey olarak yerleştirilmiş olduğu gözlendi. 1. Mimari
tabaka kültür dolgu toprağı içinden tunç 1 sikke ele geçirildi.
2A MİMARİ TABAKASI
477.50m. ile 476.40m.ler arasında yer alan 2A mimari tabakası kazıları sırasında I18 ve
J18 plankarelerinde (bkz. Topografik Plan: 1) mimari kalıntılara rastlandı. b.3305, b.3306,
b.3309, b.3322 ve b.3325 No.lu buluntu yerlerinden oluşan 2A mimari tabakasında H 18
plankaresinde basit bir taş döşeme açığa çıkarıldı. b.3306 olarak kodlanan taş döşemenin
mevcut boyutu 2.10m.x1.70m.dir. H18 plankaresinin batı ve kuzey kesitleri içinde devam
ettiği ettiği gözlenen döşemenin işlenmemiş ya da kaba yonu moloz taşlarla inşa edilmiş
olduğu gözlendi. 2A mimari tabakasının diğer mimari kalıntıları J18 plankaresinde ortaya
çıkarıldı. Kazılan alanda kuzeydoğu – güneybatı yönde inşa edilmiş bir duvar kalıntısı saptandı. b.3325 olarak kodlanan duvar kalıntısı 3.90m. uzuluğunda ve 0.40m. genişliğindedir.
İşlenmemiş ve kaba yonu moloz taşlarla inşa edilmiş duvar kalıntısının olası devamının J18
plankaresinin henüz kazılmamış güney kesitinde bulunduğu düşünüldü. 2A mimari tabakası
kültür dolgu toprağı içinden tunç 1 kilit aynası ve 1 fibula ele geçirildi.
2B MİMARİ TABAKASI
476.40m. ile 475.00m.ler arasında yer alan ve b.2064, b.2068, b.3036, b.3102, b.3104,
b.3106, b.3202, b. 3204, b.3210, b.2250, b.3303, b.3315, b.3326, b.3327 ve b.3328 No.lu buluntu yerlerinden oluşan H18, I16, I17, I18, I19, J16, J17 ve J18 plankarelerinde (bkz. Topografik Plan: 1) çalışılan 2B mimari tabakasında 2017 döneminden itibaren açığa çıkmaya başlayan
Sütunlu Salon ve yakın çevresinde genişleme ve derinleşme çalışmalarına devam edildi.
Kuzey-güney doğrultusunda, güneye doğru eğim yaparak uzanan Pers Yolu’nun yerleşmenin ana omurgasını oluşturduğu 2B mimari tabakası (bkz. Plan: 1) 2019 dönemi kazıları
yoğunlukla Sütunlu Salon’un (Resim: 2) yer aldığı I17 ve I18 plankarelerinde gerçekleştirildi. Henüz batı ve güney sınırı belirlenemeyen yapının sınırlarını belirlemek amacıyla H18
plankaresinde de derinleşme ve genişleme çalışmaları yapıldı. I17 plankaresinde Sütunlu
Salon’un kuzeydoğu köşesini oluşturan temel kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalarda kuzey
duvarı ile ilgili izlerin batıya doğru devam ettiği gözlendi. Yapının kuzey duvarının uzunluğu
4.20m.ye, kalınlığı ise 0.50m.ye ulaştı. Sütunlu Salon’un doğu duvarı ise 3.30m. uzunluğunda ve 0.50m. kalınlığındadır. Henüz kazısı tamamlanmış olmasına karşın mevcut boyutu
22.00m.x13.00m.ye ulaşan Sütunlu Salon’un kuzey–güney doğrultusunda iki sıra halinde
yaklaşık 4.00m./3.95m. aralıklarla yerleştirilmiş 3’er adet olmak üzere toplam 6 adet taş
kaide (b.3205, b.3206, b.3207, b.3208, b.3221, b.3228) açığa çıkarılmıştır. Kumtaşından
şekillendirilmiş olan 6 taş kaide de birbirine yaklaşık ölçülerde olup, ortalama 0.55m./0.50m.
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çapındadır. Kaidelerin dibinde bulunan yumruk büyüklüğündeki moloz taşların, oldukça
uzun ve kalın ahşap dikmeleri taşıyan taşların devrilme ve kaymasını önlemek amacıyla yerleştirilmiş olduğu gözlendi. Sütunlu Salon’un kuzeydoğusunda yer alan köşe yapmış temel
kalıntısı, günümüze ulaşamasa da yapının özenle inşa edilmiş duvarları olduğuna işaret etmektedir. Sütunlu Salon’un kuzeydoğu köşesini oluşturan temel kalıntısının iç kısmında yer
alan özenli kerpiç döşeme (bkz. Plan: 1), iç mekan zemininin çok büyük olasılıkla kerpiçle
döşenmiş olduğuna işaret etmektedir. 5.00m.x1.00m. boyutundaki kerpiç döşemenin yalnızca iki sırası korunmuştur. Sütunlu Salon’un kazı çalışmaları sırasında taban üzerinde in –situ
bulunan ve çatıdan düşmüş olduğu anlaşılan bir stroter parçası (Resim: 3), Sütunlu Salon’un
çatı örtü sistemi hakkında ipucu vermektedir. Söz konusu in-situ stroter parçası, bu önemli
yapının kiremitlerle kaplı beşikçatısı olduğunu kanıtlamaktadır.
Sütunlu Salon’un batı sınırını belirlemek amacıyla H18 plankaresinde gerçekleştirilen kazılarda dikkat çekici mimari kalıntılara rastlandı. Bu alanda Sütunlu Salon’un batı duvarına
ait olduğu düşünülen bir temel kalıntısı ile buna bitişik olarak inşa edilmiş küçük bir yapının
bir kısmı açığa çıkarıldı. Kuzey-güney yönünde inşa edilmiş Sütunlu Salon’un batı duvarının
temel kalıntısının mevcut uzunluğu 2.80m. kalınlığı 0.50m. ve mevcut yüksekliği 0.55m.dir.
Sütunlu Salon’un doğu duvarı gibi çoğunlukla işlenmemiş moloz az da olsa kaba yonu taşlarla
inşa edilmiş temel kalıntısının I17 plankaresinin henüz kazılmamış olan kuzey kesiti içinde devam ettiği gözlendi. Sütunlu Salon’un batı duvarının iç mekana bakan doğu yüzünde iri bir taş
kaide daha saptandı. Sütunlu Salon’un en kuzeydeki sırasının hizasında yer alan ancak 0.45m.–
0.35m.lik boyutuyla diğer kaidelerden küçük olan bu kaide, yapının statitik sorunlar nedeniyle
batı taraftan ahşap bir dikme ile desteklenmiş olduğuna işaret etmektedir.
Sütunlu Salon’un batı duvarına ait temel kalıntısının batısına bitişik olarak inşa edilmiş küçük bir yapı açığa çıkarıldı. Batı ve kuzey sınırları henüz saptanamayan ve b.3327
olarak kodlanan yapının mevcut boyutu 2.80m.x1.80m.dir. Zemini yumruk büyüklüğünde
moloz taşlarla döşenmiş olan yapının içinde kireçtaşından oluşturularak tabana yerleştirilmiş 2 adet küçük ve özel depolama alanı saptandı. b.3326 olarak kodlanan özel depolama alanları 0.50m.x 025m. boyutundadır. Batı devamı H18 plankaresinin batı kesiti içinde,
kuzey devamı ise I17 plankaresinin kuzey kesiti içinde bulunan yapının kazı çalışmalarına
2020 döneminde devam edilmesi planlandı. Bu yapının girişinin güneyden olduğu gözlendi. Bu alanda batıda ve doğuda moloz taşları ile yükseltilmiş iki temel kalıntısı arasındaki
boşluğun bu küçük yapının girişi olabileceği düşünüldü. Bu boşlukta yer alan yarı işlenmiş
0.45m.x0.30m. boyutundaki bir taşın ise eşik olarak kullanılmış olduğu gözlendi. Girişin
doğu sınırını oluşturan 0.60m.x 0.50m. boyutunda ve 0.50m. yüksekliğindeki kaide biçimli
moloz taş yığıntısının güneyinde ve girişin doğusunda iri bir çömlek açığa çıkarıldı. Büyük
kısmı noksan olan çömlek iç mekanda saptanan küçük ve özel depolama alanları ile birlikte
değerlendirildiğinde, bu küçük yapının Sütunlu Salon’un deposu ya da kileri olabileceği
düşünüldü. Depo yapısında in-situ 1 taş nesne ile hilal biçimli demir 1 hançer ele geçirildi.
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Depo yapısının kazısı sırasında üstündeki yaklaşık 1.00m. kalınlığındaki dolgunun külden
oluştuğu gözlendi. Depo yapısının ömrünü tamamladıktan sonra ya da anlayamadığımız bir
nedenden dolayı çok büyük olasılıkla ateşgedede yanan ve hiç sönmeyen kutsal ateşe ait
küllerin söz konusu bu yapıya depolanmış olduğu düşünüldü.
Sütunlu Salon’un kuzeyinde I17 plankaresinde kerpiç bir yapı açığa çıkarıldı (bkz. Plan:
1, Resim:4). b.3204 olarak kodlanan yapı 2.40m.x 2.10m. boyutundadır. 0.30m.x0.30m. ve
0.30m.x 0.10m. boyutlarındaki kerpiçlerle bir platform gibi inşa edilmiş yapının orta kısmında ise herhangi bir kerpiç saptanamadı. Bu alanda yapılan derinleşme çalışmalarında her bir
farklı renklerde en az 7 katman kül bulunduğu gözlendi (Resim: 5). Kerpiçlerin kırılgan durumu bu küçük yapıda kesinlikle ateş yanmadığına ya da yangın yaşanmadığına işaret etmektedir. Bu bağlamda söz konusu katmanları oluşturan küllerin bu yapıya yakın bir yerden özel
olarak taşınmış olduğuna işaret etmektedir. Sütunlu Salon’un yanındaki depo yapısı gibi, çok
büyük olasılıkla bu yapının ortasındaki 1.50m.x1.00m. boyutundaki boş alana da ateşgedede
yanan kutsal ateşe ait kutsal küllerin taşınıp, depolanmış olduğu düşünüldü.
Kazısı henüz tamamlanmamış olan Sütunlu Salon’un işlevi konusundaki belirsizlik devam etmekle birlikte, 2019 döneminde açığa çıkarılan bazı bulguların fonksiyonla ilgili bilgi
sağlamaya başladığı gözlendi. 2018 döneminde Sütun kaidelerinin açığa çıkmasıyla apadana olabilebileceğini düşündüğümüz yapının mimari özellikleri ve dönemiyle Kızılırmak
Havzası Demir Çağı kültürleri için bir ilk olma özelliğindedir. Eski Pers dilinde çok direkli/
çok sütunlu anlamına gelen apadana, İran coğrafyasında doğmuş anıtsal bir yapı türüdür.
Çok büyük olasılıkla Persler’in göçebe dönemlerindeki büyük çadırlarını ayakta tutmak için
kullanmış oldukları çok sayıda direk, M.Ö. 1. binyıldan itibaren apadanaya dönüşen sürecin
tarihsel temelini oluşturmuştur. Çok direkli çadırdan geliştiği anlaşılan apadananın geleneksel mimarisinde çatının taş kaideler üzerinde yükselen ahşap direklerle taşındığı bilinmektedir. Taş ya da mermer sütunları daha çok başkentlerindeki (Susa, Persepolis) anıtsal saray
yapılarında kullanan Persler’in taşıyıcı eleman olarak apadana mimarisinde genellikle ahşap
dikmeleri tercih etmiş olduklarını söyleyebiliriz. Maliyet, hammaddeye ulaşma kolaylığı ve
şekillendirme açısından tercih edildiği anlaşılan ahşap dikmelerin Oluz Höyük’te keşfedilen
Sütunlu Salon’da da kullanılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Sütunlu Salon’un işlevlendirilmesi noktasında taban üzerinde bulunan ip delikli bir pişmiş
toprak (kil) topak (Resim: 6) çok önemli bulgu durumundadır. Kırıklarla dolu yüzeyinde
herhangi bir mühür baskısı görülmeyen kil topağın mektup ya da benzeri bir nesneyi bağlayan
ipi mühürlemiş olduğu düşünülebilir. Bu bağlamda mektup kilidi olarak değerlendirdiğimiz
ip delikli kil topağın henüz yeterli olmasa da Sütunlu Salon’un posta hizmeti sağlanan bir
mekan olabileceğine işaret ettiği düşünülebilir. Bunun yanısıra Sütunlu Salon’un hemen
batısındaki ateşegede ile konumsal ilişkisi yapının bir çaparhane olabileceği ihtimalini
güçlendirmektedir. Herodotos’un aktardığı bilgiler ışığında varlıklarından haberdar olduğumuz krali posta merkezlerinde çok büyük olasılıkla atların bulunduğu ahırların yanısıra misafirhaneler ve ibadethaneler de bulunmaktaydı. Başka bir deyişle seçkin, kişilikli ve güvenilir
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kişiler içinden seçilen çaparların konaklayacağı, at değiştireceği ve ibadetlerini yapacakları
mekanlara ihtiyaçları vardı. III. Darius’un Armenia satrabı olmadan önce bir çapar olduğu
göz önüne alındığında çaparhanelerin basit ve sıradan yapılar olmadığı düşünülebilir. Bu
bağlamda Oluz Höyük Sütunlu Salonu’nun Pers İmparatorluğu’nun yol sistemleri üzerindeki bir çaparhane olduğunu düşünmekteyiz. Oluz Höyük arkeolojik kazılarında elde edilen
bulgular yerleşim mimarisinin güçlü dinsel arka planının yanında çaparhane yapısı ile bir de
önemli bir iletişim işlevine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
2B Mimari tabakası’nın kültür dolgu toprağı içinden pt 1 boncuk, 1 ağ ağırlığı, kemik 1
nesne, taş 2 ağırşak, 1 boncuk, 1 topuzbaşı ve 1 nesne ele geçirildi.
4. MİMARİ TABAKA
474.50 m ile 474.30 m’ler arasında yer alan ve J 16, J 17 ve K 1 plankarelerinde (bkz.
Topografik Plan: 1) çalışılan 4. mimari tabakada 2010 döneminde açığa çıkmaya başlayan
Kubaba Sunağı’nın batı, doğu ve güneyindeki alanlarda çalışıldı.
J 16 plankaresindeki 4. mimari tabaka kazıları derinleşme çalışmaları sırasında bir kuş
gömüsüne rastlandı. b.3320 olarak kodlanan kuş gömüsünün oldukça dağılmış olduğu gözlendi.
4. Mimari tabaka’nın kültür dolgu toprağı içinden pt 3 ağırşak, 1 tezgah ağırlığı, 1 nesne,
kemik 2 astragalos, 1 nesne, taş 1 nesne ve tunç 1 fibula ele geçirildi.
SONUÇ
Sonuç olarak toplam 49 gün süren ve A Açması’nda 1200m2lik bir alanda (bkz. Topografik
Plan: 2) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2098 dönemi kazı çalışmalarında A Açması’nda yalnızca
1, 2A, 2B ve 4. mimari tabakalarda çalışıldı. 13 yıllık kazı çalışmaları sonucunda A, B, E ve
F açmalarının ilk tabakalarının, A ve B açmalarının ilk yedi tabakasının birbirleri ile çağdaş
oldukları özellikle ele geçirilen sikke ve çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesinden anlaşıldı. Oluz Höyük 2019 dönemi kazılarında ağırlıklı olarak Pers Dönemi kültür ve dinsel karakteri taşıyan 2A ve 2B mimari tabakaları araştırıldı. 2009 döneminde Pers Yolu’nun keşfi ile
başlayan, 2013 yılında kutsal ateş çukurunun ve 2018 yılında ise Sütunlu Salon’un (Çaparhane)
bulunmasıyla hızlanan arkeolojik çalışmalar, Oluz Höyük’te ateşe tapan ya da saygı duyan,
tevhid inancına önem gösteren, tanrı figürlerini önemsemeyen ya da kabul etmeyen bir toplumun varlığını kanıtlamış bulunmaktadır. M.Ö. 450-300 yılları arasında ateşgede, kutsal alan ve
bunlara ulaşımı sağlayan bir yol (Pers Yolu) inşa ederek inançlarını somutlaştırmış bu insanların Pers kökenli oldukları ve erken zerdüşt dininin ilk toplumlarından birini oluşturdukları
anlaşılmaktadır. Zerdüşt dininin tarihsel gelişimi incelendiğinde, erken dönemde (M.Ö. 5. yy.)
açık havada yanan ve korunan ateşin, Oluz Höyük’te kurumsallaşmaya başlayan yeni bir dinin
temel pratiği olduğu gözlenmektedir. Erken ve Orta Akhaimenid dönemlerinde oluşum sürecini
yaşamış erken zerdüşt dinini oluşturan ritüeller ile pratiklerin Oluz Höyük’te saptanmış olması,
Kuzey – Orta Anadolu (Pontika Kappadokia) ve Kappadokia’nın Avesta’nın kutsal coğrafyası
içinde değerlendirilmesi gerektiğine işaret etmektedir.
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OLUZ HÖYÜK 2020 DÖNEMİ ÇALIŞMALARI
Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile
2020 döneminde devam edilen Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazı çalışmaları 4–31
Ağustos 2020 tarihleri arasında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün [Proje
No: BK010501 (2020)] finansal destekleri ile 28 gün süre ile gerçekleştirildi. Kazının Bakanlık Temsilcisi görevini Rize Müzesi’nden Ayşe Güner, Kazı Başkan 1. Yardımcılığı görevini
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Aslıhan Yurtsever Beyazıt, Kazı Başkan 2. Yardımcılığı
görevini Arkeolog İmran Fidan yerine getirdi2.
Oluz Höyük 2020 dönemi çalışmaları dört aşamalı olarak gerçekleştirildi;
1. Aşama. Arkeozooloji Çalışmaları: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi
Anatomi Anabilim Dalı’dan Prof. Dr. Vedat Onar 18-23 Ağustos 2020 tarihleri arasında arkeozooloji çalışmalarını kazıevi laboratuvarında gerçekleştirdi.
2. Aşama. Kazıevi Deposu Yayın ve Etüd Çalışmaları: Kazı süreci boyunca Oluz Höyük
kazıevi deposunda 2014 dönemi etüdlük çanak-çömlek parçalarından başlayarak sistematik
biçimde düzenleme, sınıflama, envanterleme, çizim ve fotoğraf çalışmaları yapıldı.
3. Aşama. Restorasyon ve Konservasyon Çalışmaları: Oluz Höyük Konservatörü Dr.
Öğr. Üyesi Hüseyin Akıllı ve ekibinin gerçekleştirdiği restorasyon ve konservasyon çalışmalarında mimari yapı elemanlarının yerinde korunması, çatlamış olan kısımlarının ve noksan
bölümlerin dolgu malzemesi ile onarımı, taban döşemelerinin yerinde korunma ve onarımı,
derzlerinin doldurulması ile duvar ve temel kalıntılarının güçlendirilerek kırık parçaların
yapıştırılması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kazı aşamasında gün ışığına çıkırılan taş, metal, cam, ahşap ve kilden küçük buluntuların yerinde korunması gerçekleştirilerek ve zarar
görmelerinin önüne geçilerek sağlamlaştırılmaları yapılmıştır. Bahsi geçen küçük buluntular ve çanak-çömlekler Oluz Höyük kazıevi konservasyon laboratuvarına taşınmıştır. Kazı
çalışmalarının devam ettiği süreçte konservasyon laboratuvarında gerçekleştirilen çalışmalarda küçük eserlerin teşhisi, tasnifi, temizleme, sağlamlaştırma, yapıştırma ve tümleme
çalışmaları sonrasında müzeye teslimatları gerçekleştirilmiştir.

2

Kazı heyeti İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nden Prof.Dr. Vedat Onar, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Fethi Ahmet Yüksel,
Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Akıllı, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı’ndan
Öğr. Gör. Mona Saba (M.A.), Arkeolog Gökçe Özbek, Konservatör Uğurcan Karataş, İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı stajyer lisans öğrencileri Beyza Gül Toktaş, Kıymet Atbaş, Cansu Sarıcan, Hilal Çemrek, İlknur Ay ve Bünyamin Yıldız, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Hititoloji Anabilim Dalı stajyer lisans
öğrencisi Tolga Örnek ile Batman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
Bölümü öğrencisi Fidan Akın’dan oluştu.
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4. Aşama. Arkeolojik Kazı Çalışmaları: Oluz Höyük 2020 dönemi kazı çalışmaları A Açması’nda 4-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi (bkz. Topografik Plan: 2).
A Açması’nda 2007 sezonunda başlanan, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,
2015, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında sürdürülen çalışmalarda 2020 döneminde H17,
H18, I17, I18, J16, J17, J18, K16, K17, L16 ve L17 plankarelerinde (bkz. Topografik Plan:
2, Resim: 7) toplam 1100 m2’lik bir alanda ortalama 0.50m. derinleşildi. Bu derinleşme
çalışmaları sonucunda yalnızca 1, 2A, 2B, 3 ve 4. mimari tabakalarda kazılar gerçekleştirildi.
1. MİMARİ TABAKA
A Açması’nda yüzey toprağının hemen altından başlayan 1. mimari tabaka, 478.78m.
ile 477.50m. seviyeleri arasında yer almaktadır. Yüzeye yakınlığı nedeniyle tarım faaliyetleri, 2007’den önce yapıldığı anlaşılan bazı yasadışı kazılar ve büyük olasılıkla “0”
tabakasının yerleşimcileri, ayrıca yerleşme terk edildikten sonra gerçekleştirilmiş gömüler
nedeniyle yoğun bir şekilde tahrip edilmiş olan b.3402, b.3414, b.3421 ve b.3427 No.lu
buluntu yerlerinden oluşan 1. mimari tabaka kalıntıları H17, H18 ve I18 plankarelerinde
(bkz. Topografik Plan: 2) gerçekleştirilen kazılar sırasında açığa çıkarıldı. H18 plankaresinde
batı–doğu yönünde inşa edilmiş, zayıf mimari karakter gösteren yapı temel kalıntısı açığa
çıkarıldı. b.3414 kodlanan ve moloz taşlardan oluştuğu gözlenen temel kalıntısı 0.80m. uzunluğunda ve 0.30m. kalınlığındadır.
2A MİMARİ TABAKASI
477.50m. ile 476.80m.ler arasında yer alan ve b.3400, b.3403, b.3428 ve b.3433 buluntu
yerlerinden oluşan 2A mimari tabakası kazıları H17, H18, J18 ve L16 plankarelerinde (bkz.
Topografik Plan: 2) gerçekleştirildi. H18 ve L16 plankarelerinde mimari kalıntılara rastlandı.
H18 plankaresinde basit bir temel kalıntısı açığa çıkarıldı. b.3428 olarak kodlanan temel
kalıntısının moloz taşlarla oluşturulmuş olduğu gözlendi. 1.10m. uzunluğunda ve 0.30m.
kalınlığındaki temel kalıntısının kuzeyinde birkaç taştan oluşan zayıf bir kalıntı daha yer
almaktadır. 2A mimari tabakasının diğer kalıntısı L16 plankaresinde ortaya çıkarıldı. Moloz
taşlardan ve kaba yonu taşlardan oluşan mimari kalıntının bir yapıya ait temel köşesi olduğu
görüldü. b.3401 olarak kodlanan kalıntının batı-doğu yönünde inşa edilmiş bir yapıya ait
olduğu anlaşıldı. Batı-doğu yönünde 1.20m. uzunluğa ve 0.50m. kalınlığa sahip olan temel
kalıntısı güney yönünde 0.30m.lik bir uzantıya sahiptir.
2B MİMARİ TABAKASI
476.80m. ile 475.20m.ler arasında yer alan ve b.3209, b.3307, b.3400, b.3412, b.3415,
b.3416, b.3418, b.3419, b.3420, b.3422, b.3423, b.3426, b.3429, b.3431, b.3434 ve b.3435
no’lu buluntu yerlerinden oluşan H17, H18, I17, I18 ve J18 plankarelerinde (bkz. Topografik
Plan: 2) çalışılan 2B mimari tabakasında kutsal alan, ateşgede, Sütunlu Salon (Çaparhane) ve
yakın çevresinde genişleme ve derinleşme çalışmalarına devam edildi.
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Kuzey-güney doğrultusunda, güneye doğru eğim yaparak uzanan Pers Yolu’nun yerleşmenin ana omurgasını oluşturduğu 2B mimari tabakası (bkz. Plan: 2, Resim: 8) 2020
dönemi kazıları yoğunlukla Sütunlu Salon’un (bkz. Plan: 2, Resim: 9) yer aldığı I17 ve I18
plankarelerinde gerçekleştirildi. Henüz batı ve güney sınırı belirlenemeyen yapının sınırlarını
belirlemek amacıyla H18 plankaresinde 2019 döneminde başlanan derinleşme ve genişleme
çalışmalarına devam edildi. I17 plankaresinde Sütunlu Salon’un kuzeydoğu köşesini oluşturan temel kalıntıları üzerinde yapılan çalışmalarda kuzey duvarı ile ilgili izlerin batıya doğru
devam ettiği gözlendi. Yapının kuzey duvarının uzunluğu 4.20m.ye, kalınlığı ise 0.50m.ye
ulaştı (bkz. Plan: 2). Sütunlu Salon’un doğu duvarı ise 3.30m. uzunluğunda ve 0.50m. kalınlığındadır. Henüz kazısı tamamlanmış olmasına karşın mevcut boyutu 22.00m.x13.00m.ye
ulaşan Sütunlu Salon’un kuzey–güney doğrultusunda iki sıra halinde yaklaşık 4.00m./3.95m.
aralıklarla yerleştirilmiş 3’er adet olmak üzere toplam 6 adet taş kaide (b.3205, b.3206, b.3207,
b.3208, b.3221, b.3228) açığa çıkarılmıştır (bkz. Plan: 2). Kumtaşından şekillendirilmiş olan
6 taş kaide de birbirine yaklaşık ölçülerde olup, ortalama 0.55m./0.50m. çapındadır. Kaidelerin dibinde bulunan yumruk büyüklüğündeki moloz taşların, oldukça uzun ve kalın ahşap
dikmeleri taşıyan taşların devrilme ve kaymasını önlemek amacıyla yerleştirilmiş olduğu gözlendi (bkz. Plan: 2, Resim: 9). Bununla birlikte yapının kuzeybatı (b.3205) ile güneydoğudaki sütun kaidelerinde (b.3221) birtakım mimari uygulamalar saptandı. B.3205 olarak kodlanan kuzeybatıdaki taş sütun kaidesi çevresinde yoğunlaşan taşların çok düzenli olmasa da
batı ve kuzeybatıya doğru devam ettiği gözlendi. Sütunlu Salon’un güneydoğusunda yer alan
ve b.3221 olarak kodlanan taş sütun kaidesine bitişik olarak, doğuya doğru uzanarak kuzey
köşe yapan duvar kalıntısı açığa çıkarıldı. Batı-doğu uzunluğu 1.00m. köşe oluşturduğu
güney-kuzey uzunluğu ise 1.20m. olan yapı kalıntının genişliği 0.30m.dir. Sütunlu Salon’un
içinde açığa çıkarılan ve özellikle bazı taş sütun kaideleri içinde yoğunlaşan, buna karşın mimari bir devamlılık göstermeyen temel kalıntılarının 2A mimari tabakası döneminde yapının
farklı bir amaca yönelik kullanımı sırasında yapılmış oldukları düşünüldü.
Sütunlu Salon’un batı sınırını belirlemek amacıyla H17 ve H18 plankarelerinde genişleme
ve derinleşme çalışmaları gerçekleştirildi. Bu alanda, 2019 döneminde Sütunlu Salon’un batı
duvarına ait olduğu düşünülen bir temel kalıntısı ile buna bitişik olarak inşa edilmiş küçük bir
yapının (b.3327) bir kısmı açığa çıkarılmıştı. 2020 dönemi çalışmalarının H17 plankaresine
uzatılması ile kuzey-güney yönünde inşa edilmiş Sütunlu Salon’un batı temel duvarının
temel kalıntısının devamına ulaşıldı (bkz. Plan: 2). b.3419 olarak kodlanan ve 0.30m. kalınlığındaki temel duvarının uzunluğu, H17 plankaresindeki devamı ile birlikte 3.10m.ye ulaştı.
Sütunlu Salon’un doğu duvarı gibi çoğunlukla işlenmemiş moloz az da olsa kaba yonu taşlarla inşa edilmiş temel kalıntısının kuzeye doğru yükselerek devam ettiği gözlendi.
2019 Dönemi çalışmalarında Sütunlu Salon’un batı duvarına ait temel kalıntısının batısına bitişik olarak inşa edilmiş küçük bir yapı açığa çıkarılmıştı (bkz. Plan: 1). Batı ve kuzey sınırları henüz saptanamayan ve b.3327 olarak kodlanan yapının mevcut boyutu 2.80m.
x1.80m.dir. Zemini yumruk büyüklüğünde moloz taşlarla döşenmiş olan yapının devamının
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araştırılması için H18 plankaresinin batı kesitinde geliştirilen kazı çalışmalarında bir temel
kalıntısı açığa çıkarıldı (bkz. Plan: 2). b.3327 kodlu yapının kül dolgusunun batı sınırında ortaya çıkan temel kalıntısı batı-doğu doğrultusundadır. b.3431 olarak kodlanan temel kalıntısı
1.70m. uzunluğunda ve 0.50m. kalınlığındadır.
Sütunlu Salon’un (Çaparhane) batı duvarının iç kısmına yakın bir alanda, H18 plankaresi
içinde in-situ bir çömlek saptandı (Resim: 10). Ağız seviyesi Sütunlu Salon’un zemini olan
çömleğin toprağa gömülmüş olduğu gözlendi. Yapılan derinleşme ve genişleme çalışmaları
sonucunda b.3422 olarak kodlanan çömleğin yerleştirildiği çukurun batı kısmının moloz
taşlarla yay biçiminde basit bir mimari ile sağlamlaştırılmış olduğu gözlendi. Çömleğin
hemen güneyinde yer alan ve b.3423 olarak kodlanan küllü alanın yangın geçirmiş olduğu
saptandı (Resim: 10). Söz konusu alandaki yangının b.3422 olarak kodlanan çömlekle bir
ilişkisi olup olmadığı noktasında herhangi bir bulguya ulaşılamadı. İçe dönük yuvarlak ağız
kenarlı, boyunsuz çömlek şişkin ve kürsel gövdeli olup, düz diplidir. İçindeki toprağın tümü
elenen ve herhangi bir bulguya ulaşılamayan çömleğin ağız kenarı dışında, gövdenin üst
kısmında yer aldığı anlaşılan simetrik olarak yerleştirilmiş yatay kulplarının noksan olduğu
gözlendi. Bu bağlamda kulpları tahrip olduktan sonra depolama amacıyla Sütunlu Salon’un
zeminine gömülmüş olduğu anlaşıldı.
Kazısı henüz tamamlanmamış olan Sütunlu Salon’un işlevi konusundaki belirsizlik devam etmekle birlikte, 2019 ve 2020 dönemi bulguları yapının çaparhane olabileceğine işaret
etmektedir.
Pers Kralı I. Darius (M.Ö. 522-486) askeri olduğu kadar da ekonomik bir düşünce ile
Akhaimenid İmparatorluğu’nun başkentlerinden biri olan Susa’dan Yauna (Ephesos) ve Sparda (Sardeis) satraplıkları arasında “Kral Yolu” olarak adlandırılan büyük bir karayolu yaptırarak, İran’ı karadan Ege ve Akdeniz dünyasına bağladı (Herodotos, Historiai, V, 52-54). Kral
Darius, yol boyunca düzenli aralıklarla kurulmuş karakollarla korunan misafirhaneler inşa
ettirdi. Başarı ile tesis edilen bu önemli yol I. Darius ile oğlu I. Kserkses’in ordularını Anadolu geçitlerinden batıya doğru kolayca yürütmesine olanak sağladı. Buna ilave olarak Büyük
Kyros zamanında kurulan Kralî Posta Kurumu da Kral Yolu’nun hayata geçmesi ile çok daha
rahat hizmet vermeye başladı. Posta hizmeti, her dört fersahta bir (yaklaşık 35km.-40km.)
posta istasyonu kurulmasıyla sağlanmıştı. Farsça “çaparhane”3, eski Yunanca “angareion”
denilen bu istasyonlarda çok büyük olasılıkla misafirhane ve at ahırları bulunuyordu. Çaparhanede çapar (angaros) adı verilen ulakların yanı sıra süratli koşabilen birkaç at daima hazır
bulunduruluyordu. Böylece yazışmalar büyük bir süratle yerlerine iletiliyor ve bu iş gece
gündüz aralıksız devam ettiriliyordu. Fiziksel olarak güçlü, karakter olarak güvenilir insanlar
arasından seçilen çaparlar satraplıklar ile imparatorluk merkezi arasındaki haber ve istihbarat
akışının hızlı bir şekilde ilerlemesinden sorumluydular. Herodotos, dünyada çaparlardan
3

Çaparhane terimi Farsça da olsa “çapar” kelimesinin Türkçe olduğu düşünülmektedir ve ulak, postacı anlamına
gelmektedir.
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daha hızlı yolculuk yapan başka bir şey olmadığını ve ne karın ne yağmurun ne sıcaklığın ne
de gecenin koyu karanlığının onların görevlerini yapmalarını engelleyemediğini bildirmiştir
(Herodotos, Historiai, VIII, 98).
Oluz Höyük’e yaklaşık olarak M.Ö. 450 yıllarında Pers kökenli Akhaimenid bir zümrenin
yerleşmiş olduğu, mimarideki köklü değişim ile taşınabilir maddi kültür bulgularının işaret ettiği üzere, kültürdeki yeniliklerden anlaşılmaktadır. Anadolu’yu M.Ö. 546’dan M.Ö. 331 yılına
değin 220 yıl boyunca merkezden atadıkları satraplarla yöneten Persler’in Orta Anadolu’da
Amasya coğrafyasının dâhil olduğu Kappadokia (Katpatuka) Satraplığı’na büyük bir önem vermiş oldukları bilinmektedir. Bu süreç içinde Persler’in Akhaimenid İmparatorluğu Döneminde
ateş kültü inancını da yanlarında Oluz Höyük’e taşımış oldukları sistematik arkeolojik kazılar
sonunda gün ışığına çıkartılan bulgular ile desteklenmektedir. Oluz Höyük’te açığa çıkartılan
mimari kalıntılar içinde Sütunlu Salon yapısı, ateşgedenin yanındaki konumu ile dikkati çekmektedir (bkz. Plan: 1-2, Resim: 8). Sütunlu Salon’un hemen batısındaki ateşegede ile konumsal ilişkisi, yapının bir çaparhane olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Herodotos’un
aktardığı bilgiler ışığında varlıklarından haberdar olduğumuz kralî posta merkezlerinde, çok
büyük olasılıkla atların bulunduğu ahırların yanı sıra misafirhaneler ve ibadethaneler de bulunuyor olmalıydı. Başka bir deyişle seçkin, kişilikli, güçlü ve güvenilir kişiler içinden seçilen
çaparların konaklayacağı, at değiştireceği ve ibadetlerini yapacakları mekânlara ihtiyaçları
vardı. Bu bağlamda Oluz Höyük Sütunlu Salonu’nun Pers İmparatorluğu’nun yol sistemleri
üzerindeki bir çaparhane olduğunu düşünmekteyiz. Oluz Höyük arkeolojik kazılarında elde
edilen bulgular yerleşim mimarisinin güçlü dinsel arka planının yanında çaparhane yapısı ile
bir de önemli bir iletişim işlevine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.
2B Mimari tabakası kazıları ayrıca ateşgede ve güneyinde de sürdürüldü. M.Ö. 5. yy.ın
ortalarında inşa edilmiş olan Oluz Höyük Ateşgedesi (bkz. Plan: 1-2; Resim: 8) basit mimarisi ile oldukça dikkat çekicidir. Taş döşeme yolların ulaştığı dikdörtgen bir mekân içinde
çevresi taşlarla sınırlandırılmış yuvarlak planlı 1.60m. çapındaki ateş çukurundan oluşan
ateşgedenin üstü çok büyük bir olasılıkla açıktı. Bu özellikleri ile ve de doğu bitişiğinde
yer alan kutsal alan ve batısında bulunan çaparhane ile birlikte düşünüldüğünde Anadolu’nun belki de Önasya’nın en eski ateş tapınağı durumunda olan Oluz Höyük Ateşgedesi’nin pekçok özelliği ile Hellenistik ve Roma dönemlerindeki ateş tapınakları için öncü rol
oynamış olduğu düşünülebilir.
Oluz Höyük ateşgedesi ve kutsal alanı henüz tümüyle açığa çıkarılmış değildir ve güneye
doğru devam etmektedir. 2020 dönemi çalışmalarında I18 ve J18 plankarelerinde (bkz. Plan:
2), ateşgedenin güneyindeki alanda, çaparhane ile arasındaki boşlukta yaptığımız genişleme
ve derinleşmeler sonucunda çok önemli arkeolojik bulgulara ulaşılmıştır. Söz konusu alanda
ortaya çıkarılan taştan ve kalypterden oluşturulmuş kısa bir kanal oldukça dikkat çekicidir.
İlk aşamada bir taş yığıntısı olarak beliren kanal (bkz. Plan: 2, Resim: 11) ve yakın çevresinde
gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda iri bir kalypterin kuzey-güney doğrultusunda yerleştirilmiş olduğu görüldü. Kanalın üzerini tamamen kaplayan taş yığınının bilinçli olarak

319

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

yerleştirilmiş olduğu anlaşıldı. 2013 döneminde başlayan Oluz Höyük ateşgede ve kutsal
alan kazıları sırasında, söz konusu kalıntıların üstünün de tümüyle taş ve toprakla kaplanmış
olduğu gözlenmişti. Bu durum ateşgede ve kutsal alana ait mimari ögelerin bilinçli olarak
yıkılıp, tahrip edilmiş ve sonrasında tekrar kullanılmaması için taşlarla örtülmüş olduğu anlamına gelmektedir. Benzer bir uygulamanın kanal için yapıldığı, sökülerek tamamemn yok
edilmek yerine taşlarla kapatılarak kullanılamaz duruma getirildiği anlaşıldı4.
b.3420 olarak kodlanan kanalın ana unsurunu 0.65m. uzunluğunda ve 0.20m. genişliğinde toprağa ters olarak yerleştirilmiş büyük bir kalypter oluşturmaktadır. Kalypterin kapalı
bir kanala dönüşmesi için üstünün düz taşlarla örtülmüş olduğu gözlendi (Plan: 2, Resim:
11). Kalypterin batı ve güneyindeki taşların sağlamlaştırma amacıyla yerleştirilmiş olduğu
anlaşıldı. Kuzey-güney uzunluğu 1.10m. olan kanal batısındaki taş blokajla birlikte 0.40m.
genişliğindedir. Kuzeyden güneye eğimli yerleştirilmiş kalypterin güney ucuna yerleştirilmiş iri bir moloztaş kanalın giderini kapatmıştır. Ateşegedenin güneye doğru devam eden ve
yeni açığa çıkarılan duvarına bitişik olarak yerleştirilmiş kanalın girişindeki toprak birikintisi
içinde bulunan bazı hayvan kemik parçaları burasının özel bir işleve sahip olduğuna işaret etmektedir. Ateşegede’ye olan yakın konumu kanalın çok büyük olasılıkla kutsal ateşin yanında gerçekleştirilen kurban ritüelleri ile bir ilgisi bulunduğuna işaret etmektedir. Oluz Höyük
arkeozooloji uzmanı Prof. Dr. Vedat Onar tarafından kanalın ağız kısmında bulunan hayvan
kemikleri üzerinde yapılan incelemeler sonucunda, bunların genç bir sığıra ait olduğu ve satır
marifetiyle parçalanmış bulunduğu anlaşılmıştır. Bu bağlamda ateşgedenin hemen güneyinde
yer alan kanal tartışmaya yer bırakmayacak biçimde kurban kültünün ateş kültü ile birlikte
icra edilen dinsel bir pratik olduğuna işaret etmektedir. Bu özel kanalın değişik, kaliteli yapısı
ve giderinin kapatılmış olması, burasının esas işlevinin kurbandan akan kanların yönlendirildiği ve biriktirildiği bir alan olduğunu göstermektedir.
4

Ateşgede içinde bulunan Kutsal Ateş Çukuru’nun keşfi sırasında da benzer bir durum gözlemlemiştik. Çukurun
içinde yer alan küllerin üzerinde kerpiç blokları, çanak-çömlek parçaları, tunç bir levha ile iki adet pişmiş toprak
tabak saptanmıştı. Söz konusu buluntular hiç kuşku yok ki, Kutsal Ateş Çukuru’nun bothros işlevi verilerek bir
daha kullanılmaması için kapatılmış olduğuna işaret etmektedir. Ateşgede ve Kutsal Alan’ın 2A Mimari Tabakası
sakinleri tarafından M.Ö. 3. yüzyılın sonlarına doğru tahrip edilmiş ve ortadan kaldırılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Bu tarihlememizle ilgili en önemli arkeolojik kanıtlar Kutsal Ateş Çukuru’nun üst seviyelerinde bulunmuş olan
tabaklardır. Ateşgede ve Kutsal Alan ile aynı kaderi Pers Yolu’nun da yaşamış olduğu gözlenmektedir. Yolun
güney kesiminin doğu kanadındaki taşlar sökülerek batı kanadı üzerinde köşeli bir yapı inşa edilmiş ve Pers Yolu’nun işlevine son verilmiştir. M.Ö. 3. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiş olduğunu düşündüğümüz dinsel temelli
bu dönüşüm ve reddiyenin 2A Mimari Tabakası sakinleri tarafından politik gelişmelere koşut olarak yapılmış
olduğu anlaşılmaktadır. Büyük İskender’in M.Ö. 334’de başlayan Asya Seferi’nin Anadolu için en önemli sonucu
yaklaşık 220 yıllık Akhaimenid egemenliğinin sona ermiş olmasıdır. Akhaimenid kralı III. Darius’un M.Ö. 330’da
ölmesiyle tüm Pers coğrafyasında olduğu gibi Anadolu’da da siyasi iklim yavaş da olsa değişmeye başlamıştır.
Buna koşut olarak dinsel dönüşümler de el değiştiren coğrafyalarda sıkça görülen bir durumdur. Bu bağlamda
250 yıla yaklaşan bir süreçte Oluz Höyük’te yaşamış olan Pers zümresinin sahip olduğu kültür ve dinsel değerlerin yeni politik etkilerle dönüşüme zorlanmış olduğu düşünülebilir. Bu dönüşümün yalnızca bazı değerleri terk
etmekle ya da inkârla değil, onu bir daha geri gelmemecesine yok etme düşüncesi taşıdığı arkeolojik olarak Pers
Yolu, Ateşgede ve Kutsal Alan’nda saptanmıştır. M.Ö. 3. yüzyıl sonlarında ortadan kaldırılmış olan Oluz Höyük
kutsal mekânlarının temel seviyesinde de olsa günümüze ulaşması ise gerçekten büyük bir şanstır. Tümüyle taş ve
toprakla kaplanmış Ateşgede ve Kutsal Alan’ın bulunduğu yere büyük ve kütlesel bir yapı inşa edilmemiş olması,
söz konusu kutsal mekânların belli ölçüde de olsa günümüze ulaşmasını sağlamıştır.
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Kurban kanalının batısında bulunan b.3415 kodlu buluntu yerinde ele geçirilen fisto ve
üçgen motifleriyle bezenmiş boya bezekli çömlek parçası, 2B mimari tabakasının tarihlemesini teyid eder özelliktedir. Söz konusu çömlek parçası M.Ö. 5. yy.a aittir.
Oluz Höyük’te geçmiş yıllarda yapılan kazılarda, kurban edilmiş bazı hayvanlara ait bulgular açığa çıkarılmıştı. Kurban çukurlarında bulunan sığır, eşek ve domuz kafatasları, kurban edilen hayvanlarda tekdüzelik yerine çeşitlilik olduğunu göstermektedir. Herodotos’un,
Perslerin sığır (öküz) ve eşek yediklerine dair aktardığı bilgiler, kurbanların Akhaimenidlerle
olan ilişkileri hakkında şüpheye yer bırakmamaktadır. Herodotos ayrıca, ateş kültü rahiplerinin
(Mog, Magus) insan ve köpek dışında her canlıyı öldürebileceklerini aktarmaktadır. Bu bilgi, köpeğin kurban hayvanları içinde yer almadığına işaret etmektedir. 1910’da Manyas Gölü
kıyısındaki Daskyleion’da (Hisartepe) bulunmuş bir kabartmada, ellerinde kurban aletleri bulunan iki şahıs, önlerindeki sunak üzerinde kurban etmiş oldukları boğa ve koyunun kafaları
ile betimlenmiştir. M.Ö. 5. yy.a tarihlenen yani Oluz Höyük Ateşgedesi ile çağdaş olan bu
kabartma bir kurban ayinine ait olmalıdır. Ağızları bir peçe ile örtülü olan magusların zerdüşt
dini geleneklerine uygun giyinmiş oldukları gözlenmektedir. Bu durum kurbanların insan
nefesi ile kirlenmemesi için bir önlem olmalıdır. Magusların sol ellerinde dibe doğru daralan
silindirik aletlerin kurban işlevi ile ilgili oldukları anlaşılmaktadır. Bu durumda, hayvanların
tokmak benzeri ahşap aletlerle dövülerek öldürülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Daskyleion kabartmasının sol üst köşesinde betimlenmiş nesnenin bir ateş sunağı olduğu görülmektedir. Bu
bağlamda kurban törenlerinin ateş kültü ile ilişkili olma ihtimali bulunmaktadır. Oluz Höyük’te
ateşgedenin yanı başında açığa çıkarılan kurban kanalı, Pers betimleme sanatında anlatılmak
istenen bir ritüeli arkeolojik olarak kanıtlamış bulunmaktadır.
Oluz Höyük 2020 dönemi çalışmalarındaki diğer önemli bir gelişme ateşgede ile ilgilidir.
I18 ve J18 plankarelerinde sürdürülen çalışmalarda ateşgedenin batı temel duvarının güneye
doğru uzanan bölümü açığa çıkarılmış ve doğuya doğru olan dönüşü saptanmıştır (bkz. Plan:
2). Böylelikle ateşgede ile kutsal alanın kompleks bir yapı olarak tasarlandıkları ve birlikte
inşa edilmiş oldukları anlaşıldı. b.2064 olarak kodlanan ateşgedenin batı temel duvarının
takibi sırasında güneye doğru uzanan devamı açığa çıkarıldı. b.3429 olarak kodlanan bu
duvarla birlikte ateşgedenin batı duvarının uzunluğu 4.10m.ye ulaşmış bulunmaktadır. Söz
konusu duvarın kalınlığı 0.40m.dir. Ateşgedenin batı duvarı, kutsal alanın ortasından doğudan batıya uzanarak ateşgede sellasına ulaşan yola koşut olarak doğuya dönüş yapmaktadır.
Bu kısımda 2.10m. uzunluğa ulaşan temel duvarının, geçmiş dönemlerde açığa çıkarılan ve
b.3038 olarak kodlanmış duvarla birleştiği gözlendi. Böylece ateşgede ve kutsal alanın güneyden 5.20m. uzunluktaki bir duvarla kapatılmış olduğu anlaşıldı. Her iki duvarın birleşme
bölümünün büyük bir atık çukuru ile tahrip edilmiş olduğu gözlendi (bkz. Plan: 2). b.3434
olarak kodlanan ve 2B mimari tabakasının kutsal yapılarını tahrip etmiş olan 2A mimari
tabakası sakinlerince açılmış olduğu düşünülen atık çukuru 1.05m. çapında ve 0.70m. derinliğindedir. Atık çukuru içinden pt stroter parçalarının yanısıra pt 1 tıkaç, taş 1 nesne ve cam
1 boncuk ele geçirildi.
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Oluz Höyük’teki kazılar, 2B mimari tabakası (M.Ö. 45-300) sakinlerinin dinsel yaşamlarında ateş kültünün çok önemli bir yere sahip olduğuna inanmamız için yeterince kanıt
sağlamaktadır. Pers Yolu’nun güneyindeki kazılar, bu alana bir ateşgede ve kutsal alan inşa
edilmiş olduğunu göstermiştir. Oluz Höyük Ateşgedesi, M.Ö. 450 yıllarında inşa edilmişti ve
en azından 2A mimari tabakasının ilk 50 yılında (M.Ö. 300-250) ayakta kalmıştı. Oluz Höyük
2B mimari tabakasının ilk yıllarında inşa edilen Anadolu’nun bilinen en eski ateşgedesi, toprak üzerine oturtulmuş 1.60m. çapında bir ateş çukuru ile bunu çevreleyen küçük bir sellayı
barındırmaktaydı. Ateşgedenin güneyinde kurban kanlarının akıtıldığı bir kanal, batısında ise
kuzeybatısında buraya ulaşan özel yollar ile platformların bulunduğu bir kutsal alan bulunuyordu (bkz. Plan: 2). Kutsal ateş çukurunu oluşturan taş sırasındaki özel taşlar üzerindeki duman artıklarının kalıntıları ile çukurun içi ve çevresindeki kül ve karbonların varlığı, burada
yanmış ateşin “sonsuz ateş” olarak hemen hemen sürekli yandığını kanıtlar niteliktedir. Bu
bağlamda bugüne değin arkeologlar ve dilbilimcilerin ateş kültü varlığına dair problemleri
üzerine yaptıkları teorik tartışmaların temellerini veren arkeolojik doğruların Oluz Höyük’te
açığa çıkmış bulunduğu anlaşılmaktadır.
1.60m. çapındaki kutsal ateş çukurunun boyutu göz önüne alındığında ateşgedenin kapalı
bir mekân olmadığı ve çatısının bulunmadığı anlaşılmaktadır (bkz. Plan: 2). Strabon (M.Ö.
64–M.S. 21), Kappadokia’da Pyraetheia’ların (ateşgedeler) içinde çevresi kapalı ve üstü
açık sellalarda ebedi ateşlerin yandığından bahsetmektedir; “……Kappadokia’da (ki burada
adına Pyraetheia adı verilen Magi kastı oldukça geniştir ve ayrıca bu ülkede çok sayıda
Pers tanrılarına adanmış tapınak yer alır), kurbanlar kılıç ile verilmez. Bunun yerine bir
eşit odun ile döverek kurbanlar sunulur. Burada aynı zamanda Pyraetheia adı verilen açık
hava tapınakları yer alır. Bu mekânların merkezinde üzerinde çok miktarda kül bulunan ve
Magi’nin kutsal ateşi sürekli olarak yanar durumda tuttuğu bir sunak yer alır. Buraya her
gün giren magi bir saat boyunca ilahiler okur. Asalarını ateşin önünde tutar ve başlarına, yanaklarına kadar uzayıp dudaklarını örten keçe başlıklar takarlar. Aynı gelenekler
Anaitis ve Omanus tapınaklarında da görülür. Bu tapınakların da kutsal bölümleri bulunur.
İnananları kutsal geçit törenlerinde Omanus’un ahşap heykelini taşırlar. Şimdi bunları bizzat gördüğüme göre; diğer başka şeylerle birlikte, takip eden olaylarla birlikte bu tarihçede
kaydedilmiştir”; (Geographika, XV, 3, 15). Bu önemli bilgi Oluz Höyük bulgularıyla birlikte, ateşgedelerin Roma Dönemindeki varlıkları kadar, Roma öncesindeki mevcudiyetlerine
de ışık tutmaktadır. Oluz Höyük Ateşgedesi, Kappadokia’da Strabon öncesi dönemlerde,
özellikle Akhaimenid egemenliğinin yaşanmakta olduğu M.Ö. 5 ve 4. yy.da ebedi ateşlerin
yandığı tapınak ve kutsal alanların olduğuna işaret eden ilk arkeolojik bulgudur. Strabon,
değişimler yaşamış olsa da Roma Dönemine kadar devam eden bu geleneğin tanığı ve aktarıcısı olmuştur. Strabon, değişimler yaşamış olsa da Roma Dönemine kadar devam eden bu
geleneğin tanığı ve aktarıcısı olmuştur.
Med Krallığı’nın işgale başladığı M.Ö. 6. yy. başlarına değin Anadolu’da kesintisiz
bir biçimde farklı inanç sistemleri çerçevesinde güçlü bir paganizm yaşanmıştır. Medlerle
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birlikte ise, merkezinde “arkaik monoteizm” (tevhid) ile “anikonizm” olan erken zerdüşt
dininin özellikle Kızılırmak Havzası ve doğusundaki coğrafyada etkili olmaya başladığı
anlaşılmaktadır. Oluz Höyük’te Arkaik monoteizm ve ateş kültü temelinde açığa çıkmaya
başlayan arkeolojik bulgular büyük olasılıkla Medlerin hareket güzergâhları ile yerleşmeleri
de işaret etmektedir. Oluz Höyük kazıları bu yeni dinde heykelin ve sunağın olmadığını,
görsel ifadelerin yüceltilmesi ya da bunlara saygı duyulması noktasında muhalif bir düşünce
ve eylem bulunduğuna işaret etmektedir. Görsel ifadelerin yerini ateşin aldığı, belki ateşin
bir kıble olarak kullanıldığı bu yeni dinin bulguları Oluz Höyük’te açığa çıkmaya devam
etmektedir. Dönem olarak Klasik Çağın sonları ile Erken Hellenistik Döneme denk gelen
2B mimari tabakası (M.Ö. 450-300) sürecinde Eski Yunan’ın pagan dinine ve kültürüne
ait tanrı-tanrıça figürlü eserlerin bugüne değin ele geçmemiş olması, Oluz Höyük’te ateşin
merkezde olduğu erken zerdüşt dini yaşamında katı bir figür yasağı yani anikonizm bulunduğunu göstermektedir.
Pers Yolu, ateşgede ve çaparhanenin birbirlerine olan yakınlığı, yolun yerleşmeye giriş
işlevinin yanında yerleşme içinden ateşgedeye ulaşımda da kutsal bir işlev ve anlam taşıdığını
göstermektedir. Ateşgede’nin üstünün açık olması gerektiği hakkındaki düşüncemiz Strabon’un verdiği önemli bilgilerin yanı sıra, ateşe tapma törenlerinin ateş alevinin açık havada
meydana getirilmesi zorunluluğu ile de örtüşmektedir. Başka bir deyişle ateşle ilgili ayinlerin, ateşin dışarıda yanma zorunluluğu nedeniyle açık havada icra edilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Ateşe gösterilen saygı adına gerçekleştirilen dinsel törenlere ait eski izlerin Önasya
coğrafyasında ne denli nadir olduğu düşünüldüğünde, ateş kültü ile ilgili eşsiz bir bulgu
olan Oluz Höyük ateşegedesi ile kutsal alanının önemi bir kez daha artmaktadır. Bununla
birlikte, M.Ö. 5. yy.ın ortalarına tarihlenen aeşgede, özelde Oluz Höyük genelde ise Kuzey–
Orta Anadolu ile Kızılırmak Havzası yani Kappadokia Geç Demir Çağı toplumlarının güçlü
ateşperest kimlikleri ile gerçekleştirdikleri ateş kültü faaliyetlerine ve uygulamalarına işaret
etmesi bakımından ayrıca önemlidir. Magusların (Moglar) yönettiği ateş törenleri zamanla
ateşgedeler içindeki sunaklarda da yapılmaya başlanmış olmalıdır. Başlangıçta dar ve elit bir
kesime hitap eden ateş ayinlerinin zamanla halka açık bir hale gelmiş olduğu düşünülebilir.
2B Mimari tabakasının kültür dolgu toprağı içinden pt 1 boğa/dağ keçisi başı biçimli
tutamak, çakmaktaşı 1 kesici ve 1 fosil ele geçirildi.
3. MİMARİ TABAKA
475.20m. ile 475.00m.ler arasında yer alan ve b.3424 ve b.3430 buluntu yerlerinden
oluşan 3. mimari tabakada J16 ve J17 plankarelerinde çalışıldı (bkz. Topografik Plan: 2).
Pers Yolu’nun batısında gerçekleştirilen çalışmalarda geniş bir çanak-çömlek atık alanı keşfedildi. Bu alandan M.Ö. 5. yy.ın ilk yarısına tarihlenen çok sayıda bezemesiz ve boya
bezekli çanak-çömlek parçası ele geçirildi.
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4. MİMARİ TABAKA
475.00m. ile 474.30m.ler arasında yer alan ve b.1072, b.3224 (tekstil atölyesi), b.3320,
b.3324 (bothros), b.3401 (doğu kesitteki duvar), b.3404 (bebek mezarı), b.3405, b.3407,
b.3408, b.3409, b.3410, b.3411, b.3417, b.3418, b.3425 ve b.3432 buluntu yerlerinden oluşan ve J16, J17, K16, K17, L16 ve L17 plankarelerinde (bkz. Topografik Plan: 2) çalışılan 4.
mimari tabakanın önemli yapılarından Kubaba Sunağı’nın batı, güneybatı, doğu ve güneydoğusundaki alanlarda çalışıldı.
Oluz Höyük 4. mimari tabaka (M.Ö. 600-500) çalışmaları sırasında, 2010 döneminde
açığa çıkmaya başlayan ve 2011 döneminde yakın çevresi ile birlikte çok büyük bir kısmı
belirlenen taştan inşa edilmiş dikdörtgen planlı bir yapı kalıntısı (b.603) kuzey ve batı duvarlarının yüksekliği ile bunların daha da yüksek olduğuna işaret eden iç mekanı doldurmuş taşlarla dikkati çekmişti. İki evreli (4A ve 4B) bir mimariye sahip olduğu gözlenen
taş yapının ana kısmının taştan inşa edilmiş olduğu gözlenmektedir. Kubaba Sunağı 4.50m.
x3.75.m boyutlarında ve dikdörtgen plana sahip olup, kuzey–güney doğrultusunda inşa
edilmiştir. Ana yapıya batı ve kuzey duvarlarına ek yapılarak güneye doğru bir genişleme
yapılmıştır. Her ikisi de taş temelli ve kerpiç duvarlı olan bu duvarlardan batıda olanı 2.20m.
uzunluğunda ve 0.50m. kalınlığında, doğuda olanı (b.3224) ise 5.50m. uzunluğunda ve gene
0.50m. kalınlığındadır. Doğu duvarı doğuya doğru yönelerek bir köşe oluşturmaktadır. Bu
köşe duvarının 2.00m. uzunluğunda ve 0.50m. kalınlığındadır. Dikdörtgen bir plana sahip
olan ana yapının doğu duvarı üzerinde dikdörtgen planlı iri bir niş yer almaktadır. Niş kısmı
1.75m.x1.50m. boyutundadır.
Kubaba Sunağı’nın doğusundaki K16, K17 plankarelerinde yer alan ve b.3224 olarak
kodlanan yapı içinde derinleşme çalışmalarında önemlki bulgulara ulaşıldı. Kubaba Sunağı’nın bitişik doğusuna inşa edilmiş yapının bugüne değin yalnızca batı ve güney duvarı
açığa çıkarılabildi. Bu yapıda 2010 döneminde yapılan kazılarda çok sayıda pişmiş toprak
tezgah ağırlığı bulunmuştu. 2020 dönemi çalışmalarında da 3 adedi kil 1 adedi ise taş olmak
üzere 4 tezgah ağırlığı daha ele geçirildi. Ayrıca tunç 1 nesne bulundu. Yapı içinde açığa
çıkan bulgular bu yapının bir dokuma atölyesi olabileceğine işaret etmektedir. Bunlara ek
olarak yapının taban dolgusu içinde bir bebek iskeleti saptandı. Kafatası ve vücut kemikleri
dağınık olarak açığa çıkan bebek iskeletinin yapıda meydana gelen bir çökme sonucu enkaz
altında kaldığı düşünüldü.
SONUÇ
Sonuç olarak toplam 28 gün süren ve A Açması’nda 1100 metrekarelik bir alanda (bkz.
Topografik Plan: 2) gerçekleştirilen Oluz Höyük 2020 dönemi kazı çalışmalarında A Açması’nda yalnızca 1, 2A, 2B, 3 ve 4. mimari tabakalarda çalışıldı. 14 yıllık kazı çalışmaları
sonucunda A, B, E ve F açmalarının ilk tabakalarının, A ve B açmalarının ilk yedi tabakasının
birbirleri ile çağdaş oldukları özellikle ele geçirilen sikke ve çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesinden anlaşıldı. Bu bağlamda Oluz Höyük’ün 0 tabakası Ortaçağ ve Yeniçağa
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(M.S. 13–16. yy.), 1. mimari tabakası Helenistik Çağa (M.Ö. 200–M.Ö. 47), 2A mimari
tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine (M.Ö. 300-200), 2B mimari tabakası Geç Demir
Çağının Geç Evresine (M.Ö. 425-300), 3. mimari tabakası Geç Demir Çağının Geç Evresine
(M.Ö. 500-425), 4A mimari tabakası Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 550-500), 4B
mimari tabakası yine Geç Demir Çağının Erken Evresine (M.Ö. 600-550) tarihlenebilir. 5A
mimari tabakasının M.Ö. 7. yy.ın ikinci yarısına (Orta Demir Çağı), 5B mimari tabakasının
M.Ö. 7. yy.ın ilk yarısına (Orta Demir Çağı), 6A mimari tabakasının M.Ö. 8. yy.a (Orta Demir
Çağı), 6B mimari tabakasının M.Ö. 9. yy.a (Orta Demir Çağı), ilk olarak 2014 çalışmalarında
saptanan 7A mimari tabakasının M.Ö. 10-11. yy.a (Erken Demir Çağı/Karanlık Çağ) ve 7B
mimari tabakasının ise M.Ö. 12. yy.a (Karanlık Çağ) tarihlenebileceği düşünüldü. 8. mimari
tabaka (M.Ö. 13. yy.) ile 9. mimari tabaka (M.Ö. 15-14. yy.) Geç Tunç Çağına yani Hitit Büyük Krallık Dönemine aittir. 10. Mimari tabakanın ise özellikle taş kalıp, çakmaktaşı aletler
ve çanak-çömlek parçalarının değerlendirilmesi sonucunda kabaca Erken Tunç Çağı II-III’e
(M.Ö. 3. binyılın ortaları) tarihlenebileceği söylenebilir.
2007 yılından beri sistematik arkeolojik kazılarla araştırılan Oluz Höyük’ün Kızılırmak
Havzası Demir Çağına katkıları kültürel, tarihsel, askeri ve dinsel boyutlardadır. 2B mimari
tabakası (M.Ö. 450-300) ve 2A mimari tabakasında (M.Ö. 300-200) açığa çıkarılan birtakım kalıntılar ile küçük buluntular, bilinmeyenlerin bilinenlerden çok daha fazla olduğu
“ateş kültü”nün erken dönemlerinin anlaşılması noktasında çok önemli bilgiler sunmaktadır.
Büyük Kyros’un (M.Ö. 559-529) Anadolu’da kurduğu ilk satraplıklardan biri olan Katpatuka’nın (Kappadokia) sınırları içinde kalan Oluz Höyük’teki Pers yerleşiminin M.Ö. 5. yy.ın
ortalarında başladığı anlaşılmaktadır. Assur belgelerinde Tabal, Tevrat’ta ise Tubal olarak
anılan bölgenin Pers Dönemindeki adı olan Katpatuka5, eski Yunan tarihsel coğrafyasındaki
Kappadokia’nın da ismine esin kaynağı olmuş gibi görünmektedir. Bakır ve kurşun madenleri
bakımından zengin olan Kappadokia, Tabal’dan gelen gelenek temelinde madeni araç-gereç
yapımı ile ünlüydü. 2. Daireye bağlı Kappadokialılar, Phrygialılar, Paphlagonialılar, Hellespontlular, Asya Thrakları ve Mariandinilerle birlikte Pers kralına 360 gümüş talent vergi
ödüyorlardı. Kappadokialılar söz konusu vergiden ayrı olarak her yıl 1500 at, 2000 katır ve
5000 küçükbaş hayvan veriyorlardı (Strabon, Geographika, XI, 13, 8).
Oluz Höyük’e yerleştiği düşünülen Pers kökenli zümrenin kimler olduğu ve nereden
gelmiş olabilecekleri 13 dönemlik kazılar sonucunda henüz yanıt bulunamamış soruların
başında gelmektedir. Oluz Höyük’e 2B mimari tabakası sürecinde yerleşmiş olan Pers zümresinin Pontika Kappadokia Satraplığı’nın kuruluşu ile ilişkili olduğu düşünülebilir. Bugüne
değin Gazioura (Turhal) ya da civarında olduğu düşünülen Pontika Kappadokia’nın siyasi

5

Katpatuka’nın Persçe’de Güzel Atların Ülkesi anlamına geldiği düşünülmektedir (V. Sevin. “Tarihsel Coğrafya” Kapadokya. İstanbul 1998: 47). M.A. Speidel buna karşı çıkmasına karşın, Katpatuka’nın neden Güzel
Atların Ülkesi anlamına gelmediğini açıklamamaktadır (M.A. Speidel. “Hellenistik Kappadokia Krallığı/The
Hellenistik Kingdom of Cappadocia”, Hellenistik ve Roma Dönemlerinde Anadolu. Krallar, İmparatorlar, kent
Devletleri/Hellenistic and Roman Anatolia.Kings, Emperors, City States (Ed. O. Tekin). İstanbul 2019: 118.).
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yönetim merkezinin coğrafi yakınlık nedeniyle Oluz Höyük’le bağlantılı olabileceği ihtimal
dahilindedir. Paradeisoslar içinde satrap parklarının önemli bir yer tuttuğu anlaşılmaktadır.
Antik kaynaklar Anadolu’dan iki önemli satrap parkından bahseder. Sardeis yakınlarındaki
Tissaphernes’in bahçelerinde, Plutarchos, akarsuların ve çayırlık alanların varlığından söz
eder (Alcibiades, 24.7). Ksenophon, Daskyleion’da Pharnabazos’un sarayının parkları ve
bahçeleri olan varlıklı köylerle çevrili olduğunu bildirir (Ksenophon, Hellenica, IV, 1.1516). Daskyleion’da (Hisartepe) ele geçirilmiş bazı mühür baskılarında görülen av sahneleri
ile av hayvanı gruplarının paradeisosla ilgili olduğu düşünülmektedir6. Bu bağlamda, Oluz
Höyük’ün kuşuçumu 80km. güneybatısında bulunan Gazioura’daki satrap ailesinin ya da
Pers zümresinin Oluz Höyük’ü paradeisos ve uygun ekosistem nedeniyle bir satrap parkı,
buna bağlı olarak da alt satraplık birimi ya da merkezin yönetimsel bir uzantısı olarak değerlendirmiş olabileceği de düşünülmelidir.
Büyük İskender’in tüm Anadolu gibi Kappadokia’yı da ele geçirmesi ile Oluz Höyük’teki soylu ve varlıklı yaşamın M.Ö. 300’lü yıllarda sona erdiği, yerleşmenin belli bir oranda
da olsa Persli karakterini koruyarak M.Ö. 47’ye değin (2A ve 1. mimari tabakalar) Pontos
(Kuzey Kappadokia) Krallığı’nın bir birimi olarak yaşamına devam ettiği anlaşılmaktadır.
2007 döneminden itibaren Oluz Höyük’te kazılmış alanlar, çalışmalar sona erdiğinde titiz
bir şekilde jeotekstil örtü ile kapatılarak koruma altına alınmaktadır. Titizlikle kullanılan jeotekstil örtüler sayesinde Oluz Höyük mimari kalıntıları kış aylarının zorlu iklim şartlarından,
kar ve yağmurun aşındırıcı etkilerinden, bahar aylarının yoğun bitkilenme olumsuzluklarından bugüne değin başarılı bir şekilde korundular. 2019 ve 2020 dönemi kazı çalışmaları
sonunda açmaların hepsi ve tüm mimari kalıntılar her yıl olduğu gibi jeotekstil örtüler ile
kapatılarak koruma altına alındı.
Oluz Höyük sistematik arkeolojik kazılarını gerçekleştirmeme izin veren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne teşekkürü bir borç bilirim. Kazılar için finansal destek
sağlayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Amasya Valisi Sayın Mustafa
Masatlı’ya teşekkür ederim. Ayrıca kazı sırasında yaptıkları yardım ve gösterdikleri yakınlık nedeniyle Amasya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Amasya Müze Müdürlüğü, Samsun
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, Amasya Valiliği, Amasya Belediye Başkanlığı, Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Göynücek Belediye Başkanlığı,
Göynücek Kaymakamlığı, Gökhöyük Tarım İşletmeleri Müdürlüğü ile Gözlek Köyü Muhtarlığına teşekkürlerimizi sunarız.

6

A. Kurth. The Persian Empire. A Corpus of Sources from the Achaemenid Period. London 2010: Fig.12.8 a-b.
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Plan 1: A Açması, 2B mimari tabakası kalıntıları (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), 2019 dönemi çalışmaları.
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Plan 2: A Açması, 2B mimari tabakası kalıntıları (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), 2020 dönemi çalışmaları.
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Oluz Höyük topografik plan: 1
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Oluz Höyük topografik plan: 2
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Resim 1: Oluz Höyük Genel Görünüm.

Resim 2: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), Sütunlu Salon yapısı.

Resim 3: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), Stroter parçası, pt, Sütunlu Salon yapısı.
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Resim 4: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), kutsal küllerin depolandığı kerpiç yapı.

Resim 5: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), kutsal küllerin depolandığı kerpiç yapıda saptanan kesit.

Resim 6: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), mektup kilidi, pt, Sütunlu Salon yapısı.
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Resim 7: Oluz Höyük genel görünüm.

Resim 8: A Açması, 2B mimari tabakası kalıntıları (M.Ö. 450 – M.Ö. 300).
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Resim 9: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), Sütunlu Salon yapısı.

Resim 10: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450–M.Ö. 300), Sütunlu Salon yapısında açığa çıkarılan çömlek, pt.

Resim 11: A Açması, 2B mimari tabakası (M.Ö. 450 – M.Ö. 300), kurban kanalı.
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TLOS 2019-2020 KAZI ETKİNLİKLERİ
Taner KORKUT*
Çilem UYGUN
Bilsen ÖZDEMİR
Ozan USANMAZ
Tlos 2019 ve 2020 kazı sezonları T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünün destekleriyle gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı kazı etkinlikleri Muğla Müzesi
uzmanlarından Arif Küçükçoban, 2020 yılı etkinlikleri ise Kayseri Müzesi uzmanlarından
Dilek Keçe’nin Bakanlık temsilciliğinde ve değerli katkılarıyla yürütülmüştür.
2019 yılı kazı sezonunun arazi çalışmaları akropolün batısında, en üst noktadaki kaya
yerleşim alanları ile akropolün doğu yamacındaki Meclis Binası yapı kompleksi ve 23.2 No.
lu kaya mezarında gerçekleştirilmiştir. 2020 kazı sezonunda Meclis Binası yapı kompleksi
kazılarına devam edilmiş ve ayrıca Girmeler Höyük yerleşiminde kazı ve yüzeyden bir kısmı
görülebilen kırmızı boyalı zemin düzenlemesinin belgelenmesi ile korunmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. Tiyatro tapınağında 2020 yılında planlanan çalışmalar ise Covid-19
salgını nedeniyle moloz ve bitki temizliğiyle sınırlı tutulmuştur. Epigrafik araştırmalar Tlos
Antik Kenti yazıt korpusu projesi merkezli gerçekleştirilmiş, 2019 ve 2020 kazı sezonlarında ele geçirilen yeni yazıtların belgelenmesi işlemleri de tamamlanmıştır. Antropoloji çalışmaları kapsamında her iki kazı sezonunda ele geçirilen iskeletler ile Girmeler yerleşiminde
önceki kazı sezonlarına ait iskelet buluntularının morfolojik incelemeleri yapılmıştır. Doğal
ve kültürel peyzaj araştırmaları botanik incelemeler ve kent merkezindeki gezi güzergahlarına yerleştirilmesi planlanan mobilyaların tasarımı şeklindeki iş paketleri halinde gerçekleştirilmiştir. Kartografya çalışmalarıyla mevcut kent haritası revize edilmiştir. Bunlardan başka
Tlos Antik Kent merkezinin tamamında bitki temizliği yapılarak kazı alanlarının korunmasına yönelik tedbirler alınmıştır.
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I. GİRMELER HÖYÜK YERLEŞİMİ KAZI ÇALIŞMALARI
Burçin ERDOĞU, Turan TAKAOĞLU
2020 kazı sezonunda Girmeler Höyük yerleşiminin iki farklı noktasında gerçekleştirilen
kazı çalışmaları esnasında yerleşim kalıntılarına ulaşılmıştır (Resim: 1). İlki Akeramik Neolitik Döneme tarihlenen özel fonksiyonlu bir yapıya ait 2m.x1m. boyutlarında kırmızı boya
dekorlu terrazzo tabandır. Sözkonusu tabanın kenarları üçgen dizisinden bir bordürle çevrilmiş olup, merkezinde geometrik figürlerden oluşan motif dizgisinin yer aldığı düşünülmektedir. Kazı alanının genişletilmesiyle söz konusu tabanın benzer mimari teknikte inşa
edilmiş büyük bir yapı kompleksinin parçası olduğu anlaşılmıştır. Önceki yıllarda höyük
toprağı alınırken binanın büyük bir bölümünün tahrip edildiği, sadece 3m.x1m.lik bir kısmının günümüze ulaştığı görülmüştür. Tabanın üzerindeki yuvalardan ve kazılar esnasında ele
geçirilen yanık kil topakları üzerindeki dal ve saz izlerinden yapının 50cm. aralıklarla 20cm.
çapında ahşap direkler yerleştirilerek inşa edildiği; ayrıca bunların aralarının da bir içten
bir dıştan olmak üzere yatay dallarla sarılarak kapatıldığı anlaşılmıştır (Resim: 2). Girmeler buluntuları Elmalı Ovası’nda Karataş yerleşiminde Erken Tunç Çağdan bilinen dal-örgü
sisteminin Batı Likya Bölgesi’nde Akeramik Neolitik Döneme kadar eskiye gittiğine işaret
etmesi açısından oldukça önemlidir.
Terrazzo tabanlı yapı içerisinde ele geçirilen buluntular arasında yassı taş balta en dikkat
çekici örnektir. Baltanın kör ucunda tespit edilen girinti bunun ahşap bir sapla kullanıldığını
doğrulamaktadır. Baltanın bulunduğu yerin çevresinde ise baskı tekniği ile çakmaktaşından
üretilmiş yaklaşık iki düzine dilgicik tespit edilmiştir. Bu tür yontma taş teknolojisi yapı için
önerilen Akeramik Neolitik Dönem tarihini doğrulamaktadır. Girmeler kazıları esnasında bulunan sözkonusu terrazzo tabanın en önemli özelliği Anadolu ve Yakın Doğu’da Akeramik
Neolitik Dönemde daha çok “kült binaları” veya “özel fonksiyonlu binalar” gibi sıra dışı
mimari yapılarla ilişkilendirilen benzer taban örneklerinden farklı bir boya dekorasyonuna
sahip olmasıdır.
Girmeler yerleşimindeki diğer kalıntı A mağarasının hemen ağzında yapılan kazı çalışmaları esnasında, Akeramik Neolitik Dönem tabakaların alt seviyesinde lokalize edilmiştir.
Sıvalı bir çukur ile çeşitli boylarda yuvarlak-oval kireç tabanlardan oluşan yapının işlevi
belirlenememiştir. Ancak bu tabakanın altında iki kireç tabanla daha karşılaşılmıştır. Hayvan
kemiği ve yontma taş alet, deniz kabuğu boncukların ele geçtiği bu tabakanın da altından
50cm.x50cm. boyutlarında bir ocak kalıntısı bulunmuştur. Bu tabakada daha çok Epi-Paleolitik Dönem geleneğinde mikro aletlere rastlanmıştır. Kazı çalışmaları esnasında ulaşılan bu
katmanın C14 numune örnekleri Epi-Paleolitik Dönem tarihini desteklemiştir.
Girmeler Höyük yerleşimindeki güncel verileri sağlıklı yorumlayabilmek adına önceki kazı sezonlarında açılan ve önemli bulgulara ulaşılan sondajlarda tekrar kazı faaliyetleri
yürütülmüştür. İlk olarak 2010 kazı sezonunda açığa çıkartılan iskeletin bulunduğu alanda
çalışılmış, iskelete ait olabileceği düşünülen yeni kemik parçaları belgelenerek toplanmıştır.
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Geriye dönük son çalışma alanı ise önceki yıllarda Seramikli Neolitik Döneme tarihlenen ve
üst üste yapılmış kireç tabanların bulunduğu kısımdır. Kireç taban ve yanık içerikli dolgudan
ele geçirilen Neolitik Döneme ait çanak çömlekler önceki tarihlendirmeyi desteklemiştir.
II. MECLİS BİNASI YAPI KOMPLEKSİ KAZI ÇALIŞMALARI
Çilem UYGUN, Ozan USANMAZ
Tlos akropolünün doğu eteğinde, akropolü çevreleyen Bizans Dönemi kent surunun iç
kısmında kalan ve farklı duvar örgü tekniğinden oluşan cephe düzenlemesi ile surdan kolaylıkla ayırt edilebilen meclis binası yapı kompleksinde kazı ve belgeleme çalışmalarına 2018
yılında sur duvarının önündeki dolgunun kaldırılmasıyla başlanmıştır. 2019 ve 2020 kazı
sezonlarında ise meclis binasının iç kısmındaki çalışmalara devam edilmiştir.
Meclis Binası, kuzey ve güney mekân olarak adlandırılan dikdörtgen planlı 2 büyük odadan oluşur (Resim: 3). Kuzey mekân 21.48m. uzunluğunda ve 13.20m. genişliğinde olup,
kazı çalışmaları öncesinde sadece doğu-batı doğrultulu apsidal ve kare nişlerle hareketlendirilen kuzey duvarı görülmekteydi. Mekân içerisindeki dolgunun alınmasıyla batı duvarının
farklı örgü tekniğinde ancak benzer şekilde apsidal ve kare nişlerle birlikte düzenlendiği
anlaşılmıştır (Resim: 4). Her iki duvarın birleşim yerinde, giriş açıklığı doğuya bakan bir
tonozlu merdiven boşluğu bulunur. Aynı anda en fazla iki kişinin kullanabileceği genişlikteki bu merdiven boşluğu zemini ahşap bir konstrüksiyonla tamamlanan 2. kata çıkış için
tasarlanmıştır. Tonozun bitiminde yapılan sondaj kazılarıyla 2. kattaki apsidal ve kare niş
duvar düzenlemesinin 1. katta da devam ettiği kesinleştirmiştir. Kuzey mekânın batı duvarı
akropol yükseltisinin doğu yamacına oturtulduğu için uygun noktalarda anakayadan yararlanılmıştır. Anakayanın sonlandığı veya deforme olduğu kısımlarda ise örme bloklarla duvar
cephesi tamamlanmıştır. İlk yapım evresinde avantaj sağlayan yamaç eğimi deprem vb. doğal afetler sonrasında kuzey mekânın akropolden gelen yoğun erozyon dolgusuyla kapanmasına neden olmuştur. Yüksekliği yaklaşık 8 m’ye ulaşan dolgudan Prehistorik Dönemden
Osmanlı Dönemine kadar uzanan geniş zaman dilimine ait seramik, taş, metal, kemik ve cam
eserler ele geçirilmiştir. Akropolün uzun soluklu kullanımıyla uyuşan bu buluntular arasında
taş balta, ezgi taşı ve alet yapımında kullanılan ham madde atıklarından oluşan Prehistorik
Dönem malzeme önceki kazı dönemlerinde ele geçen buluntularla paralellik gösterir. Kuzey
mekânın buluntu grupları arasında sayısal yoğunluğuyla dikkat çeken Roma Dönemi kandil
kalıpları ile terrakotta ve sahte sikke baskı kalıpları kentteki üretim endüstrisine dair yeni
verilere ulaşmamız açısından oldukça önemlidir.
2020 kazı sezonunda meclis binası yapı kompleksinin 17.5m.x19m. ölçülerindeki güney
mekânında çalışılmıştır. Diazomaya açılan güney kapı hizasından başlayan kazı çalışmalarında 5m.x5m. ölçülerinde karelajlara bölünen mekan içerisinde sur duvarına bitişik, moloz
taşlarla aralarda bağlayıcı olmaksızın örülen kare planlı küçük bir yapı açığa çıkartılmıştır.
Tek odadan oluşan mekânın kesin olmamakla birlikte güney yönlü bir girişe sahip olduğu
düşünülmektedir. Alanda ele geçirilen kemik buluntular ile sırlı seramikler yapıyı M.S. 10-
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13. yy. arasına tarihlerken, buluntular arasında öreke ağırşaklarının ve pişmiş toprak perdah
aletlerinin yoğun oluşu mekânın üretimle ilişkili kullanıldığını düşündürür. Meclis binasının
orijinal evresine dair mimari bulgular ise doğu batı yönünde uzanan blok sırası ile batı duvarındaki niş düzenlemesidir. Bu sezon yalnızca üst kısmı açığa çıkartılan nişlerin ortalama
1.55cm. arayla güney yönde devam ettiği görülür. Böylece güney mekânda da kuzey mekân
gibi nişlerle hareketlendirilmiş bir mimari planlamaya dair bulgulara ulaşılmıştır. Plan
düzenlemesinde gözlemlenen bu benzerlik güney mekânda anakaya ve blok örgü tekniğinin
dönüşümlü olarak kullanılmasıyla yapım tekniğinde de izlenir.
Yüksekliği yer yer 3m.yi bulan güney mekan dolgusundan Klasik Dönemden Osmanlı
Dönemine kadar uzanan farklı materyallerden oluşan çok sayıda buluntu ele geçirilmiştir.
Seramikler arasında batı duvarın önünde kümelenen “batı yamacı tekniği” seramiklerin taklit
üretimleri, kalıp yapımı kâseler, ekhinus kâseleri, siyah firnisli tabak ve kaselere ait parçalar
akropol doğu yamacındaki kaya mezarlarının Antik Dönem soygunu esnasında atılmış olmalıdır (Resim: 5). Dikkat çeken diğer buluntular arasında taş balta, mortar parçaları, giysili
kadın heykeline ait kol parçası ile figüratif bezemeli kemik plakalar sayılabilir. Kazı çalışmaları bitiminde hem kuzey hem de güney mekânda yapıyı ve ziyaretçileri korumaya yönelik önlemler alınmıştır. Örneğin kuzey mekan tonoz girişi kapatılmış, batı duvarının yoğun
tahribata uğrayan blok sırası geçici önlemlerle desteklenmiş, ayrıca üst koddaki ziyaretçi
güzergahları tel örgülerle güvenli alanlara yönlendirilmiştir.
III. AKROPOL BATI KAYA YERLEŞİM ALANI KAZI ÇALIŞMALARI
Bilsen ÖZDEMİR, Gül IŞIN
Tlos’a bir kale kent görünümü kazandıran akropol yükseltisinin zirvesindeki düzlüğün
batısında yeralan kaya mekanlarında 2019 yılında kazı ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Akropolde yürütülen araştırmalar buradaki yerleşim izlerinin Prehistorik çağlara
kadar geri gittiğini göstermektedir. Bununla birlikte akropol yükseltisinin en yoğun kullanıldığı yerleşim süreci özellikle kaya mezarları ve zirvedeki dynastik yerleşim kalıntılarıyla
bağlantılı olarak Klasik Dönem içlerine tarihlenir. Sepulkral mimariye ait verilerin ağırlıkta
olduğu Klasik Dönem akropol yerleşim planını daha net algılayabilmek adına bu evreyle
ilişkili görülen Osmanlı Dönemi hara yapısının batısındaki kaya düzlükleri çalışma alanı
olarak belirlenmiştir (Resim: 6). Çalışmalara topografyanın elverdiği ölçüde teraslar yaparak
devam eden bu mimari düzenlemelerin hemen batısındaki ilk kaya terasından başlanmıştır.
Güneyden itibaren bağımsız olarak işlenen 5 kaya alanında yürütülen çalışmalarda Klasik
Dönemden Bizans Dönemine kadar uzanan kullanım evreleri tespit edilmiştir.
I No.lu alanda anakayaya işlenen sunak ve altındaki niş ve bu alana yönelen merdiven düzenlemesi Klasik Dönem kullanımıyla ilişkilendirilir (Resim: 7). Sunak yakınlarında ele geçirilen Hellenistik Dönem seramikleri ile basamaklar üzerine yerleştirilmiş moloz taşlardan
oluşturulan ve Bizans Dönemine tarihlenen basit duvar örgüsü alanın çok evreli kullanımına
işaret etmesi açısından önemlidir. Diğer yandan II No.lu alanda açığa çıkartılan çatkı mezar
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içerisinde ele geçirilen haç pendant ile M.S. 6. yy.a ait sikkeler Bizans Dönemi nekropol
kullanımından günümüze ulaşan bulgulardır (Resim: 8).
V No.lu alan dikdörtgen formlu sarnıcı ve ön alanındaki mekan düzenlemesiyle batı
kayalığının konut işlevine ait mimari izler sunarken, hemen yan tarafında açığa çıkartılan 7 adet
iskelet II No.lu alanda başlayan Bizans Dönemi nekropolün bu alana kadar yayıldığını gösterir. İskeletlerden bazılarının mezar tanımlamasını hak eden mimari uygulamalarla ve anatomik
bütünlük içerisinde belgelenip, bazılarının ise dağınık kemiklerden oluşması oldukça ilginçtir.
Mekân 2’de bulunan sanduka tipli mezar alandaki defin mimarisinin çeşitliliğini göstermesi ve
demir haç buluntusuyla Bizans Dönemi tarihlemesini pekiştirmesi açısından önemlidir. Doğu-batı doğrultulu konumlandırılmaya özen gösterilen iskeletlerin dorsal pozisyonda mezara
yerleştirildiği, mezar mimarisi olmayan bağımsız iskeletlerin de bu genel düzenlemeye uyduğu
görülür. Kazı çalışmaları esnasında bazı mezarların ikinci kullanıma yönelik boşaltıldığı ve
böylece alanın nekropol işlevine süreklilik kazandırıldığı da tespit edilmiştir.
Akropol batı kaya alanında yürütülen çalışmalar esnasında alanın konumu ve kullanımıyla bağlantılı olarak Klasik Dönemden Osmanlı Dönemine kadar tarihlenen farklı arkeolojik buluntulara ulaşılmıştır. Bu kapsamda özellikle kaya mekanlarının iç kısımlarındaki
alt kodlarda az sayıda nitelikli Klasik Dönem ile yoğun Hellenistik Dönem; üst kodlarda ise
Roma ve Geç Roma Dönemi özellikleri gösteren seramik parçaları ele geçirilmiştir. Alanda
Geç Bizans ve İslam Dönem seramiklerin bulunmaması Erken Bizans Döneminden itibaren
alanın konut işlevli kullanımının sona erdiği görüşünü desteklemektedir.
IV. 23.2 NO.LU KAYA MEZARI KAZISI
Çilem UYGUN, Ozan USANMAZ
2019 kazı sezonunda meclis binası yapı kompleksini batı yönden sınırlandıran Geç Antik
Çağ istinat duvarının hemen arkasındaki kaya mezarında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Mezarın, kuzey mekanla olan fiziksel bağı bu alandaki kazı çalışmalarında daha alt kodlara
inilmeden mezar odasındaki dolgunun boşaltılmasını zorunlu kılmıştır. Anakayadan yontulan
mezar odası kapı sövesi ve lento bloklarından örülmüş yalın cepheli dar bir dromasa açılır.
Mezar odasını kline seviyesine kadar kaplayan yamaç dolgusunun alınmasıyla sürgülü kapı
sistemi ve L formlu kline düzenlemesi tüm ayrıntılarıyla açığa çıkmıştır. Mezarın en nitelikli
buluntusu küçük olduğu için mezar soyulurken veya boşaltılırken gözden kaçan M.S. 2. yy.a
tarihli kuvars yüzüktür. Diğer buluntular Hellenistik ve Roma Dönemi özellikleri gösteren
seramik parçaları ile rapara ve kilit mekanizmasından oluşan az sayıda metal objelerdir.
V. TİYATRO TAPINAĞI KAZI ÇALIŞMALARI
Çilem UYGUN, Ozan USANMAZ
Tlos tiyatrosunun ikinci caveasının üst yarısında doğu-batı doğrultulu konumlanan tiyatro tapınağında 2020 kazı sezonu içerisinde moloz ve bitki temizliğine yönelik çalışmalar
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yürütülmüştür (Resim: 9). Tiyatroda sahne binasını ortalayan aks üzerinde konumlanmış ve
cephesi doğu yöndeki analemma duvarının dışında kalan yapı Anadolu’daki tiyatro-tapınaklarından oldukça farklı bir planlamaya sahiptir. Tiyatronun kazı ve belgeleme çalışmaları
esnasında orkestraya kadar yuvarlanan tapınağın batı cephesine ait entablatür blokları kaldırılarak taş tarlasına taşınmıştır. Dor düzenine ait triglif-metop ve geison bloklarıyla sahne
binasındaki mimari düzenlemeden kolaylıkla ayırt edilebilen tapınak bloklarının benzerlerinin diazoma ve analemma duvarının doğusuna doğru yayıldığı görülmüştür. 2016 yılında tiyatrodaki karelaj sistemi esas alınarak tapınağın taş planı çıkartılmış ve geison, triglif-metop,
arşitravdan oluşan entablatür blokları ile plaster, sütun kaideleri, gövdeleri ve başlıklardan
oluşan taşıyıcılar gruplandırılmıştır. 2020 yılı sezonunda ise birinci kat taş planı tamamlanan
yapıda kazı çalışmalarına hazırlık amaçlı moloz ve bitki temizliği gerçekleştirilmiştir. Temizlik sonrası açığa çıkartılan yeni bloklar mevcut taş planına eklenmiş, bütün blokların karelaj
numaraları yenilenmiştir.
VI. EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI
Recai TEKOĞLU, Ertan YILDIZ
2019 ve 2020 kazı sezonlarında “Tlos Yazıtları Korpusu” başlıklı proje kapsamında belgeleme çalışmalarına devam edilmiş, buna ek olarak yeni bulunan yazıtların transkripti yapılmıştır. Proje kapsamında Tlos’da bugüne kadar tespit edilen yazılı belge türleri dil türü ve
dönem farklılıklarına göre sınıflandırılmıştır. İlk etapta Tlos’un erken dönem yazılı kaynaklarını oluşturan Likçe ve Klasik Yunanca metinler numaralandırılmış, bunların eser durumları
ele alınmış ve okuma bilgileri tekrardan gözden geçirilmiştir. Buna ilave olarak daha önce
sahada tespit edilmiş ancak gerek fotoğraf gerekse kopyalama işlemiyle okunamamış bazı
yazıtlar tekrar incelenmiştir. Bunlardan kayda değer bir tanesi Tlos tiyatrosunun hemen yanı
başında bulunan anıtsal blok üzerindeki yazıttır (Resim: 10). Bu blok üzerinde yeni yapılan
incelemeyle “Kral Ptolemaios Soter’in (Anıtı)” ibaresi okunabilmiştir.
Meclis binası yapı kompleksi ile tiyatro tapınak kazısından yeni yazıt parçaları da ele geçirilmiştir. 2019 kazı sezonunda meclis binası kuzey mekânda bulunan 2 adet yazıt parçasından biri mezar, diğeri ise onurlandırma içeriklidir. 2020 kazı sezonunda gerek meclis binası
gerekse tiyatro tapınak kazısında bulunan yazıt parçaları ne yazık ki metin içeriğine dair bilgi
edinemeyecek derecede tahrip olmuştur. Diğer yandan Meşedibi Mevkii’nde chamosorion
tipi bir mezarın hemen yanı başında tespit edilen mezar steli önemli bilgiler sunmuştur. Harf
karakterinden Erken İmparatorluk Dönemi’ne ait olduğu anlaşılan stelde, Kremna coloniasının en yüksek iki devlet yöneticisinden (duumvir) birisi olan Titus Flavius Longus’un
adı geçmektedir. Rhetor olduğu belirtilen Romalı kolonist Longus Tlos’u ziyareti esnasında
vefat etmiş ve mezarını da Tlos’un önde gelen vatandaşlarından Lucius’un kızkardeşi Vinia
ve Lucius’un karısı Fadia yaptırmıştır. Bu görevi Lucius’un kızkardeşi ve karısının üstlenmiş
olması Longus ile Lucius arasında bir dostluk bağı olduğunu ve hatta iki adamın aynı zamanda öldüğünü düşündürür. Olasılıkla Lucius, Kremna’dan Rhetor Titus Flavius Longus’u bir
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konuşma yapması için Tlos’a davet etmiş, ancak bu ziyaret esnasında hem Longus hem de
Lucius vefat etmiştir. Mezarı Lucius yerine eşi ve kız kardeşinin yaptırmış olması erkeğin
(pater familias) vakitsiz ölümüyle ilişkilidir.
VII. ANTROPOLOJİK İNCELEMELER
Cenk GÜNER, Eda GÜLLÜ
Tlos 2019 yılı kazı sezonunda akropol batı kaya alanı, 23.2 No.lu kaya mezarı ve meclis
binası yapı kompleksi olmak üzere üç farklı alanda ele geçirilen iskeletler makroskobik ve
metrik olmayan yöntemlere dayalı olarak değerlendirilmiştir (Resim: 11).
Akropol batı kaya alanında anatomik bütünlüklerini koruyan iskeletlere ek olarak dağınık olarak ele geçirilen kemiklerden toplamda 10 birey tespit edilmiştir. Bunlardan 5 tanesi
erkek, 1 tanesi kadındır. Erkekler orta erişkin, kadın ise 50 yaş ve üzerini kapsayan yaşlı grubuna girmektedir. Bireylere ait tibia ve fibula kemiklerinin distalinde travmaya bağlı
kaynaşma patolojisi ile kemikte eğilmeler görülmüştür. Ayrıca femurun patellar yüzeyinde
eklem aşınmaları ile bebek bireye ait Tip III (S4-S5) kaynaşması gösteren Spina Bifida’lı
kırık bir sacrum kemiği bulunmuştur. Hayvan kemikleri arasında ruminant ve rodentler yoğunluktadır.
23.2 numaralı kaya mezarındaki antropolojik veriler tek bir bireye ait olduğu düşünülen
dişler ile bazı metacarpal ve phalanx kemiklerinden oluşur. 3. molar dişinin varlığı ve aşınma durumu düşünüldüğünde Buikstra ve Ubelaker’in (1994)’in belirlediği standartlara göre
Adölesan (12-20 yaş) veya üzerinde bir yaş aralığına işaret etmekle birlikte, mevcut kemiklerden bireyin cinsiyetini belirlemek mümkün olmamıştır. Meclis binası yapı kompleksinde
bulunan kemiklerin tamamının çok sayıda ruminant ve rodent ailesine mensup hayvan kemiklerinden oluştuğu tespit edilmiştir.
2020 kazı sezonundaki antropolojik çalışmalar ise Girmeler Höyük 15U-B3 kodlu açmadan çıkan iskelet kalıntıları ile 2010 kazı sezonunda bulunan iskelet parçalarının karşılaştırılması üzerine kurgulanmıştır. İncelemeler sonucunda kemiklerin tek bir bireye ait olduğu, sağ
ve sol humerusunun distal kısmındaki kıkırdak kapanmasından ve kafatası parçasındaki stur
dokusuna göre “genç yetişkin” olabileceği öngörülmektedir.
VIII. KÜLTÜREL VE DOĞAL PEYZAJ ÇALIŞMALARI
Ramazan Süleyman GÖKTÜRK , Zuhal ELİNÇ
Kültürel ve Doğal peyzaj çalışmaları 2019 ve 2020 sezonlarında botanik araştırmalar ve
kent mobilyası tasarımı olmak üzere iki alt başlıkta gerçekleştirilmiştir.
2019 kazı sezonundaki botanik araştırmalar Tlos Antik Kenti ve teritoryumunda yetişen
bazı geofit bitkilerin tespitine yönelik planlanmıştır. Araştırmalar neticesinde 10 familyaya
ait 25 cins ve toplam 36 bitki taksonu tespit edilmiştir (Resim: 12). Tespit edilen bu bitki-
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ler arasında Dracunculus vulgaris, Aristolochia hirta, Iris pseudacorus, Galanthus gracilis,
Ornithogalum lanceolatum, Colchicum balansae, Colchicum triphyllum, Iris unguicularis
subsp. carica var. carica, Orchis anatolica, Cyclamen alpinum, Scilla bifolia, Fritillaria
pinardii, Allium stamineum, Allium amethystinum sayılabilir.
2020 sezonundaki botanik araştırmalarında ise Tlos Antik Kenti ve teritoryumundaki
ağaç ve çalılar tespit edilmiş ve bunlardan Tlos Antik Kenti çevre düzenlemesine uygun
olan türler belirlenmiştir. Arazi çalışmaları esnasında toplanan bitkilerin teşhis edilmesi sonucunda 25 familyaya ait 49 cins ve toplam 65 bitki taksonu belirlenmiştir. Tespit edilen bu
65 bitki taksonundan 5 tanesi endemiktir. Bu bitkiler arasında Acer sempervirens L. (keleve),
Arbutus andrachne L. (sandal ağacı), Armeniaca vulgaris Lam. (kayısı), Berberis crataegina DC. (karamuk), Calicotome villosa (Poir.) Link (keçiboğan), Capparis orientalis Veill.
( kabarkarın), Ceratonia siliqua L. (keçiboynuzu), Cercis siliquatrum L. subsp. siliquatrum
(erguvan), Cistus creticus L. (laden), Cistus salviifolius L. (kartli), Colutea melanocalyx Boiss. & Heldr. subsp. davisiana (Browicz) D.F.Chamb. (keçigevişi), Genista acanthoclada DC.
(kertikefen), Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna (yemişen) örnek verilebilir. Çevre
düzenlemesinde kullanılabilecek nitelikte olanlar ise, Cercis siliquatrum L. subsp. siliquatrum (erguvan), Cupressus sempervirens L. (servi), Populus alba L. var. alba (akkavak), Salix
babylonica L. (salkım söğüt)gibi ağaçlar ile Myrtus communis L. subsp. communis (mersin),
Nerium oleander L. (zakkum), Spartium junceum L. (katırtırnağı), Laurus nobilis L. (defne)
gibi çalı türleri sayılabilir.
Kültürel peyzaj çalışmalarının ikinci etabında Tlos Antik Kenti ziyaretçilerinin kullanımına yönelik gezi güzergahları boyunca yerleştirilmesi planlanan mobilyalar tasarlanmıştır.
Projenin uygulama aşaması öncesinde 2018 yılında ön arazi çalışmaları tamamlanmış, kentin
ihtiyacı olan mobilyaların yerleştirileceği noktalar tespit edilmiştir. Bu tespitler sonucunda
kış ayları boyunca bu mobilyaların tasarım çalışmaları geliştirilerek projelendirilmiştir. Çalışma sonucunda; aydınlatma elemanı, çöp kutusu, bilgilendirme panosu, bilet gişesi, oturma
elemanları, pergola, bisiklet parkı ve satış ünitesinin kentin tarihi dokusuyla uyumlu ve sürdürülebilir tasarım ilkelerine uygun olarak teknik çizimleri yapılmıştır. Çalışma kapsamında
toplam 20 tasarım yapılmış, bunlardan Tlos Antik Kenti’ne en uygun olduğu düşünülen 10
örnek seçilmiştir.
IX. KARTOGRAFYA ÇALIŞMALARI
Kartografya çalışmaları kapsamında kazı etkinliklerinin gerçekleştirildiği meclis binası
yapı kompleksi ve akropol batı kayalık alanında açığa çıkartılan mimari kalıntılar mevcut
kent haritasına eklenmiştir. RTK (Real Time Kinematic) CORS (Continously Operating Reference Stations) ölçüm aleti kullanılarak yapılan ölçüm çalışmaları neticesinde kazı çalışmaları öncesinde gerek bitki örtüsü gerekse akıntı dolgu toprak nedeniyle ölçüsü alınamayan
birçok mimari detay da belgelenmiştir.
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X. BİTKİ TEMİZLİĞİ VE KAZI ALANI KORUMA TEDBİRLERİ
2019 ve 2020 kazı sezonlarında antik kent dokusunun ziyaretçiler tarafından daha kolay
algılanması ve çevre düzeninin sağlanması amacıyla tiyatro, Kronos Tapınağı, kent bazilikası, hamam, stadyum ve galerilerde bitki ve çöp temizliği yapılmıştır. Tiyatroda cavea ve
sahne binasına ek olarak özellikle orkestrada yoğunluk gösteren yabani bitkiler temizlenmiştir. Bazilikanın nartex ve vaftizhane bölümlerindeki bitkiler köklerinin duvar ve mozaiklere
zarar vermesi için alınmıştır. Stadyum oturma sırası, havuz ve galerilerde yapılan bitki temizliği ziyaretçilerin kenti daha net algılamalarına imkân sağlamıştır.
Koruma önlemleri çerçevesinde ise meclis binası yapı kompleksinin kuzey duvarındaki
dökülmelerin artmasını önlemek amacıyla basit nitelikte onarımlar yapılmıştır. Antik kent
ziyaretçilerinin güvenliğini sağlamak için kuzey mekandaki tonoz girişi ve sur duvarının
üst kodundan mekâna geçişi sağlayan açıklık tel örgülerle kapatılmış ve uyarı levhaları asılmıştır. Benzer koruma çalışmaları tiyatro, Kronos Tapınağı, bazilika, agora ve dükkanlar ile
büyük hamamdaki mevcut tel örgülerin sağlamlaştırılmasına yönelik yapılmıştır. Son olarak
antik kentin en popüler gezi güzergahı olan akropol yükseltisine çıkışı sağlayan ahşap basamaklar da sağlamlaştırılmıştır.
XI. ETÜTLÜK ESER DEPOSU ÇALIŞMALARI
Etütlük eser deposunda Girmeler Höyük yerleşimi, meclis binası yapı kompleksi, akropol
batı kaya alanı ve 23.2 No.lu kaya mezarında ele geçirilen arkeolojik buluntuların temizlik,
onarım ve belgeleme çalışmaları yapılmıştır. Envanter ve etütlük nitelikte eserlerin tasnifi,
fotoğraf ve çizim çalışmaları ile envanter olarak ayrılanların Fethiye Müze Müdürlüğü’ne
teslim aşaması için gerekli hazırlıklar da depo çalışmaları kapsamında yürütülmüştür.
Prehistorik çağlara uzanan yerleşim tarihiyle Likya Bölgesi’nin dip tarihine yönelik
önemli bulgular sunan Girmeler Höyük yerleşimi kazılarında ele geçirilen seramik, yontma
taş aletler, öğütme taşları, kemik aletler ve deniz kabuğundan süs objeleri alanında uzman
araştırmacılar tarafından değerlendirilmiştir. Seramik çalışmalarında excel programında hazırlanan veri tabanına çizim ve fotoğrafa ek olarak hamur niteliği, katkı maddesi içeriği, yapım tekniğine ilişkin gözlemler ve form özellikleri eklenmiştir. Yakın Doğu’da en erken seramiklerin M.Ö. 7000 yıllarında ortaya çıktığı düşünüldüğünde Girmeler’de bu sürecin M.Ö.
7000 yılı öncesine uzandığının belgelenmesi önemlidir. Kazı buluntusu olarak ele geçirilen
seramiklere ek olarak tahrip edilmiş höyüğün yüzeyinden toplanan seramikler de çalışılmıştır. Amaç höyükteki stratigrafiyi tahribata rağmen yüzey buluntularıyla da olsa takip etmektir.
Benzerleri Göller Bölgesi ve Batı Anadolu’da görülen kırmızı astarlı açkılı seramikler ile
yine Göller Bölgesi’nden bilinen boya bezemeli seramikler ışığında Girmeler höyüğünün
M.Ö. 6200-5700 yılları arasında yoğun iskân gördüğü anlaşılmaktadır. Göller Bölgesi’nde
olduğu gibi M.Ö. 5700/5500 ile M.Ö. 5000/4900 yılları arasına tarihlenecek bir malzeme
görülmemiştir. Fakat bu dönemin Tlos Antik Kenti stadyum düzlüğündeki kazılarda ortaya
çıkartılması bölgedeki kültürel devamlılığı gösterir.
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Girmeler Höyük seramikleri arasında az sayıda da olsa Orta Kalkolitik Çağa ait parçalar
tespit edilmiş, bunların Tavabaşı Mağarası’nda ele geçirilen örneklere nazaran oldukça kaliteli olduğu gözlemlenmiştir. Girmeler yerleşiminde ayrıca Geç Kalkolitik (M.Ö. 4300-3500)
yılları arasına tarihlenen seramikler de tespit edilmiştir. Batı Anadolu’da bu dönem çok az
bilindiği için Girmeler buluntuları büyük önem arz etmektedir. Girmelerde Erken Tunç Çağına ait seramikler ise görülmemiştir.
Seramikler dışında Girmeler Höyük kazılarında ele geçen taş balta ve yontma taş aletleri
de depo çalışmaları kapsamında incelenmiştir (Resim: 13). Buluntular içinde az sayıda kazıyıcı ve delici, çok sayıda kullanım aşamasında dilgi ve yonga gözlemlenmiştir. Yontma taş
buluntularda hammadde olarak çakmaktaşı ve radyolarit kullanılmıştır. Çakmaktaşları çok
çeşitli olmakla birlikte en fazla bulunan grup parlak veya mat kızıl kahverengi olanlardır.
Renk ve dokularına göre ayrılan çakmaktaşları Jeoarkeolog Dr. Murat Dirican tarafından
hammaddelerinin kökenine yönelik jeolojik harita ve yayınlar üzerinden değerlendirilmiştir.
Bu doğrultuda Girmeler yerleşimine en yakın konumdaki dere yatakları incelenmiş ve yoğun
olarak tanımlanan grubun hammaddesinin ikincil kaynaktan alındığı anlaşılmıştır.
Girmeler Höyük kazılarında ortaya çıkartılmış, kontekstleri belli olan öğütme taşlarının
cinsleri yine Jeoarkeolog Dr. Murat Dirican tarafından saptanmış ve hepsinin bazalt olduğu
anlaşılmıştır. Çakmaktaşları gibi öğütme taşları için gerekli hammaddenin Girmeler yerleşimine en yakın dere yataklarından alındığı da saptanmıştır.
Girmeler yerleşiminde ele geçen diğer buluntu grubunu kemik aletler ve deniz kabuğu boncuklar oluşturmaktadır. Söz konusu buluntular Prof. Dr. Burçin Erdoğu, Prof. Dr. Özlem Çevik,
Doç. Dr. Levent Atıcı ve Nejat Yücel tarafından incelenmiş, üzerlerinde çizim ve fotoğraflama
çalışması yapılmıştır. Özellikle Nassarius’dan yapılmış boncukların benzerleri Anadolu ve Yakındoğu’da M.Ö. 9. binyıl ve daha erken yerleşmelerde görüldüğü tespit edilmiştir.
Girmeler Höyük yerleşimi kazılarında ortaya çıkartılan ve M.Ö. 8200-7900 yıllarına ait
tabakalarda bulunan hayvan kemikleri Zooarkeolog Doç. Dr. Levent Atıcı tarafından çalışılmıştır. Girmeler “A Açması”nda kireç tabanlı bir yapı ile ocakların bulunduğu düzlemden gelen hayvan kemiklerinin birçoğu mikro faunaya aittir ve fare gibi kemirgenlerden oluşmaktadır. Bunun yanında ala geyik, yaban domuzu, yaban tavşanı, tilki, karakulak, yaban keçisi,
kirpi, sansar ve kaplumbağa kemiklerine de rastlanmıştır. Ayrıca az sayıda tatlı su balığına ait
kemikler de gözlemlenmiştir. Girmeler Faunası Orta Anadolu bölgesindeki Aşıklı, Boncuklu
ve Pınarbaşı gibi M.Ö. 9. binyıl yerleşmeleri ile karşılaştırıldığında Orta Anadolu Bölgesi’ndeki yerleşmelerde fauna yabani koyun ve keçi ağırlıklıdır. Girmeler yerleşiminde yaban
keçisi çok azdır, koyun ise hiç yoktur. Karakulak cinsi bölge için karakteristiktir. Bundan
başka “D Açması”ndan gelen seramikli Neolitik Çağa tarihlendirilmiş hayvan kemiklerine de
bakılmıştır. Fakat bu tabakalardan gelen örnek sayısı oldukça azdır ve parçalar da çok küçük
olduğundan sağlıklı tanımlama yapılamamıştır.
Girmeler yerleşimi dışında meclis binası yapı kompleksi ve akropol batı kaya alanında
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ele geçirilen seramik, metal, taş, sikke gibi küçük buluntuların kazıevi etütlük eser deposunda tasnif ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Her iki alanda ele geçirilen seramikler akropol dolgusunun genelinde olduğu gibi Klasik Dönemden, Osmanlı Dönemine
kadar uzanan geniş bir kronolojiye aittir. Akropoldeki kaya mekanlarının iç kısımlarında az
sayıda Klasik Dönem seramiği ile birlikte yoğun miktarda Hellenistik Dönem seramiğinin
ele geçirilmesi alanın kullanım evrelerini göstermesi açısından önemlidir (Resim: 14). Diğer
yandan meclis binası yapı kompleksindeki Klasik Dönem seramikler arasındaki Güney İtalya
üretimi kırmızı figürlü krater parçaları kentteki ithal seramik çeşitliliğini ortaya koyar. Kuzey
mekânda ele geçirilen M.S. 2.-3. yy. tarihli kandil kalıpları ve onlara ait kandiller kentteki
seramik üretimine dair önemli bulgulardır. Ayrıca, kazıma-sgraffito, boyalı-sgraffito, boyalı-kazıma-sgraffito ile zeuksippus tekniğinde yapılan Bizans sırlı seramikleri Geç Antik Çağ
sonrasındaki seramik tipolojisinin nitelikli örneklerindendir (Resim: 15).

345

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resim 1: Girmeler yerleşimi kazı alanı.
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Resim 2: Girmeler kil topakları.
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Resim 3: Meclis Binası yapı kompleksi.
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Resim 4: Meclis Binası yapı kompleksi kuzey mekân.

Resim 5: Meclis Binası seramikleri.
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Resim 6: Akropol batı kaya alanı.

Resim 7: I No.lu Alan, sunak.
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Resim 8: II No.lu Alan, Mezar 1.

Resim 9: Tiyatro tapınağı.

Resim 10: Ptolemaos Soter Anıtı.
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Resim 11: Antropolojik çalışmalar.

Resim 12: Fritillaria pinardii Boiss. (Mahçup Lale).

Resim 13: Girmeler yerleşimi taş balta.
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Resim 14: Akropol batı kaya alanı seramikleri.
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Resim 15: Meclis Binası güney mekân Bizans Dönemi seramikleri.
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DIOCAESAREA/UZUNCABURÇ 2019-2020: ANTİK KENT YAYILIM ALANI
ARAŞTIRMALARI VE KAZI ÇALIŞMALARI
Ümit AYDINOĞLU*
Diocaesarea/Uzuncaburç Antik Kenti Mersin İli, Silifke İlçesi’nde, Silifke’nin yaklaşık
25km. kuzeyindeki Uzuncaburç Mahallesi içerisindedir (Harita: 1). Antik kentte 2019 ve
2020 yılında gerçekleştirilen çalışmalar kentin sahip olduğu mimariyi ortaya çıkarma ve koruma projeleri geliştirme amaçlarına sahiptir1. Bu kapsamda 2019 yılında antik kentin mevcut kalıntılarının belgelenmesi ve yayılım alanlarının tespiti için araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, 2017 yılında Silifke Müzesi başkanlığında gerçekleştirilen kazılarda
açığa çıkarılan tiyatro binasındaki çok sayıdaki mimari blok tasnif edilmiş, gruplanmış ve
kayıt altına alınmıştır. Antik kentin kurulu olduğu alanın çevresini saran nekropolislerdeki
mezarların belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2017 ve 2018 yılı kazılarında ortaya
çıkarılan küçük buluntuların çizim çalışmaları yapılmıştır. Kazıya ait eser deposunda, daha
önceki yıllarda (2001-2006) toplanan malzemenin tasnif ve değerlendirmesi yapılarak, bu
buluntuların belgelemesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Antik kentin yayılım alanının tespiti için çalışmalar başlatılmış ve kentin kurulu olduğu vadilere hakim alanın çevresinde incelemeler gerçekleştirilmiştir. 2020 yılı çalışmalarında ise Zeus Kutsal Alanı propylonunun
ortaya çıkarılması için kazılar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, önceki sezonlarda çalışmalarına
başlanan nymphaion kazısı sürdürülmüş ve yapının üzerinde yer aldığı Sütunlu Cadde’de
kazılara başlanmıştır. Hellenistik Kutsal Alan’ın köşesine eklenen Podyumlu Tapınak’da da
2020 yılında kazılar gerçekleştirilmiştir.
Bu makalede, antik kentte 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarına yer verilecektir. Kazılardan elde edilen verilerin yanı sıra, restorasyon çalışmaları, mimari belgeleme, küçük eser belgeleme, arkeolojeofizik araştırmaları ve kazı alanı ve kazı evi
çevre düzeni çalışmaları da ele alınarak bu kapsamda sonuçlara değinilecektir.
NEKROPOLİS ARAŞTIRMALARI
Antik kentin kurulu olduğu alanın etrafı, Antik Döne’de yol olarak kullanıldığı bilinen
vadilerle çevrilidir ve bu vadi yamaçları nekropolis olarak kullanılmıştır. Diocaesarea/Uzuncaburç Antik Kenti’ndeki 2019 yılı çalışmaları kapsamında antik kenti çevreleyen bu nekro*
1

Ümit AYDINOĞLU, Mersin Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Mersin/TÜRKİYE.
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve desteği ile Mersin İli, Silifke İlçesi, Uzuncaburç/
Diocaesarea Antik Kenti’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Üniversitesi adına heyet üyeleri ile 2019
ve 2020 yılında kazı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı çalışmalarına Bakanlık adına yetkili uzman olarak
Ankara II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanı Ferdi Aksoy katılmıştır. 2020
yılı çalışmaları Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenmiştir ve bu destek kapsamında restorasyon çalışmaları,
hafriyat, mimari ölçüm-arkeolojeofizik araştırmaları ve kazı alanı ve kazı evi çevre düzeni çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Çalışmalara Bakanlık adına yetkili uzman olarak Silifke Müzesi Müdürlüğü uzmanı Yunus Emre
Gözen katılmıştır.
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polis alanlarının ve mezarların belgeleme ve tespit çalışmaları başlatılmıştır. Çalışmalarla
mezarlar mimari ve fotografik olarak belgelenmiş ve hazırlanan veri bankalarına kayıtları
yapılmıştır. Bu kapsamda, sürdürülen çalışmalarda yaklaşık olarak 550 mezar kayıt altına
alınmıştır.
Diocaesarea/Uzuncaburç Antik Kenti’nin batısında yer alan ve modern Yeniçıktı Mahallesi’ne bağlanan yol boyunca, vadi yamaçlarına yayılmış bir nekropolis alanı bulunmaktadır.
Bu alanda yapılan çalışmalarda çok sayıda kaya mezar belgelenmiştir. Bazı kaya mezarlar
mezar odasına sahiptirler ve önlerinde kemerli bir niş içerisinde küçük kare bir giriş kapısı
bulunur. Bazı örnekler ise arcasollü kaya mezardır ve geniş bir kemer içerisinde bir kaya
lahti ya da khamosorium içerirler. Mezarların bazıları ön cephelerinde bezeme içerirler. Bu
kapsamda ön cephesinde kazımayla alınlık oluşturulmuş bir örnek tespit edilmiştir. Sadece
bir serbest duran lahit örneği de bu alanda tespit edilmiştir. Aynı nekropolisin Batı Yamaç
olarak adlandırılan alanında da tespitler yapılmıştır. Bu alanda daha önceki yıllarda Silifke
Müzesi tarafından kurtarma kazısı yapıldığı ve bazı mezarların açığa çıkarıldığı bilinmektedir. Bu alanda çok sayıda kaya lahti tespit edilmiştir.
Diocaesarea/Uzuncaburç Antik Kenti’nin kuzeyinde bulunan vadi hem antik yol hattıdır hem de kentin en görkemli nekropolislerinden birini barındırır (Resim: 1). Vadinin her
iki yamacı farklı mimariye sahip çok sayıda kaya mezar ve lahit mezar içerir. Bu alanda
sürdürülen çalışmalarda 317 mezar kayıt altına alınmıştır. Bunlar arasında en büyük grubu
kaya mezarlar oluşturmaktadır. Bunlar genellikle kemerli bir ön giriş içinde kare bir giriş
kapısına sahip mezar odalarıdır. Bazı örneklerde kemerin fascia ile profillendirildiği görülür.
Bazılarının içlerinde ise arcosol içinde kaya lahitleri yer alır. Bazı mezarlar ise doğrudan arcasol olarak açılmışlardır. Bunların da içlerinde kaya lahit örnekleri bulunmaktadır (Resim:
2). Bazı mezar odaları içerisinde çok sayıda lahit teknesi bulunur. Bunlar genellikle duvara
açılan arcasoller içerisinde yer alan khamosorium formundadır. Bazı örnekler ise kaya lahti
olarak yapılmışlardır. Bu tip kaya mezarların bazılarında ise birden çok mezar odası bulunur.
Bu nekropoliste 15 kaya lahti de tespit edilmiştir. Bunlar üç taraflarından anakayaya bağlı ve
ön yüzleri işlenmiş şekilde yapılmış mezarlardır. Bazılarının üçgen formlu semerdam mezar
kapakları da tespit edilmiştir.
Diocaesarea/Uzuncaburç Antik Kenti’nin sahilden gelen bağlantısını sağlayan yönde yer
alan Doğu Nekropolis’de 2018 kazı sezonunda başlatılan çalışmalara da devam edilmiştir.
2018 çalışmalarında, tespit edilen 31 mezar kayıt altına alınmış ve bunların kazı ve temizlik
çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalara devam edilmiş ve alanda bulunan diğer mezarların tespit
çalışmaları sürdürülmüştür. Çalışmalarda, bu alanda bulun 26 mezar daha kayıtlara geçirilmiştir. Bunlar genellikle kaya mezarlardan ve kaya lahitlerinden oluşan örneklerdir. Kaya
mezarlar diğer nekropollerdeki örneklerin benzer özelliklerini taşımaktadır ve bazıları arcasollü ve içinde kaya lahti içeren tiptedirler. Kaya lahitleri ise genellikle üzerlerinde bezeme
içermeyen, ön cepheleri düzleştirilmiş anakayadan oluşan örnekler olarak karşımıza çıkarlar.
Bazı mezarlar üzerinde ise çeşitli bezemeler tespit edilmiştir.
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ANTİK KENT YAYILIM ALANI ARAŞTIRMALARI
2019 yılı çalışmaları kapsamında antik kentin yayılım alanının tespiti için çalışmalar
başlatılmıştır. Antik kentin kuzey giriş kapısının önünde uzayan ve aynı zamanda antik yol
olarak kullanılan vadiye hâkim tepelik üzerinde üç kule tespit edilmiştir. Bunlar, antik kente
gelen vadi yoluna hâkim bir konumda bulunmaları açısından dikkat çekicidirler. Ayrıca, antik
kentin kuzey kapısını karşıdan gören konumuyla antik kentin görüş alanı içerisindedirler.
Kuleler birbirlerinden 50m. uzaklıkta yer alırlar. Kulelerin sahip oldukları inşa teknikleri
de tarihlemeleri hakkında veri sağlar. Her üç kule de her ne kadar doğa şartlarından dolayı
aşınmış olsa da polygonal taş örgüsüne sahiptirler. Bu durum, bölgedeki Hellenistik Dönem
inşa faaliyetlerinin karakteristik özelliğidir. Bu sebeple, bu kulelerin Hellenistik Dönemde
idari ve dini merkeze gelen yol rotalarını kontrol etmek için kuruldukları düşünülmelidir.
Kule 1 tepelik alanın batıya bakan yüzünde yer almaktadır. Kare planlı yapı büyük kesme
blok taşlardan oluşan bir duvar örgüsüne sahiptir ve 4.70m.x5.70m. ölçülere sahiptir. Diğer
iki kule de benzer özelliklere sahiptir. Her iki yapı da doğa şartlarından dolayı aşınmış büyük
kesme blok taşlarla yapılmışlardır ve polygonal bir örgüye sahip oldukları anlaşılmaktadır.
Kule 2’nin 4.90m.x5.00m. ölçülerine, Kule 3’ün ise 4.90m.x5.30m. ölçülerine sahip olduğu
tespit edilmiştir (Resim: 3). Her üç kulede de duvar kalınlıkları yaklaşık olarak 0.80cm. civarındadır.
Antik kentinin doğu yayılım alanı çalışmaları kapsamında, kente doğudan gelen antik yol
rotası boyunca da incelemeler gerçekleştirilmiştir. Genel olarak yol rotasının aynı zamanda
nekropolis olarak kullanılması antik kentlerde görülen bir durumdur ve kentin yayılım alanı
hakkında veri sağlar. Bu alanda da nekropolis kentin yayılımının antik yol boyunca olduğunu
gösterir. Ayrıca, alanda antik yol rotasını oluşturan vadinin güney yamaçlarının ise tarımsal
düzlüklere hâkim olması, bu alanların kırsal yerleşimlere ev sahipliği yapmasına yol açmıştır. Bu durum antik kentin bu alanlara olan yayılımını gösterir. Bu alanda gerçekleştirdiğimiz
incelemelerde iki çiftlik yerleşimiyle karşılaşılmıştır. Çiftlik 1, büyük kesme taşlardan oluşan
bir duvar örgüsüne sahip bir çiftlik evine sahiptir (Resim: 4). Ancak tahribat sebebiyle planı
anlaşılamamaktadır. Bununla birlikte hemen yanındaki kayalıkta yer alan tek ezme düzlemli
tek toplama fıçılı açık alanda anakayaya oyulmuş baskı kollu presin varlığı buradaki tarımsal
üretimi kanıtlar. Çiftliğin yanında düzleştirilmiş bir alanda yer alan harman yeri ise bu alanda
üretimin bir diğer kanıtıdır. Burası yaklaşık 10m. çapında ve anakayaların yuvarlatılmasıyla
oluşturulmuş bir alandır. Çiftliğin hemen yanında tespit ettiğimiz tonozlu mezar anıtı ise
bölgede kırsal çiftlik yapılarında sıklıkla gördüğümüz tarzda anıtsal bir mezar mimarlığının
örneğidir. Bu mezar anıtlarının bölgede M.S. 2-3 yy.da görülmeleri ise bu yerleşimin tarihlenmesi açısından önemlidir. Çiftlik 2 ise aynı alanda bulunur ve benzer bir düzenlemeye sahiptir (Resim: 5). Önündeki küçük tarımsal düzlüğe hâkim yapı grupları içerisinde bir çiftlik
evinin olduğu anlaşılır. Mekanlardan biri anakaya kullanılarak oluşturulmuştur ve girişinde
bir sarnıcın varlığı bölge çiftlik evlerinin karakteristik bir özelliğidir. Yapının yanında anakaya kullanılarak oluşturulan duvar örgüsü, oluşturduğu korunaklı mekân sebebiyle bir kule
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görünümündedir ve muhtemelen tarımsal alanları gözetlemek ve depolama için kullanılmış
olmalıdır. Bu alanda ayrıca bir açık alanda anakakaya oyulmuş baskı kollu pres ve bir kaya
lahti de tespit edilmiştir.
Antik kentin güneyinde sürdürdüğümüz çalışmalarda, piramidal çatılı mezar anıtının etrafında ve yamaçlarında da incelemeler gerçekleştirilmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalarda
bir kule tespit edilmiştir (Resim: 6). Bu yapı polygonal duvar örgü sistemine sahiptir ve çift
sıra taş örgüsüne sahip duvarlar bölgedeki Hellenistik Dönem inşa tekniğinin özelliklerini
taşır. Yapı yaklaşık 7m.x7m. ölçülerinde kare plana sahiptir ve antik kenti ve antik kente
ulaşan yol rotalarına oldukça hakim bir noktada kurulmuştur. Bu alanın antik kent dışında
doğudan gelen yol rotalarına ve vadiye de oldukça hâkim konumda bulunması antik kentin
güney kontrolünü sağladığına işaret eder.
Gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti’nin etrafını
çevreleyen tepelerde yer alan kulelerle korumasının sağlandığını açığa çıkarmıştır. Yerleşimin
batısında bir antik yol olduğu anlaşılan vadi içerisinde vadiye hâkim tepelik üzerinde tespit
edilen üç kule kurulu olduları konum antik yol rotasının geldiği vadilik alanın tamamına hakimdir. Ayrıca, antik kentin kuzey kapısını karşıdan gören konumuyla antik kentin görüş alanı
içerisindedirler. Benzer şekilde antik kentin güneyinde tespit edilen kule de yerleşime güney ve
doğudan gelen yol ve vadi rotalarına hâkim konumuyla öne çıkar. Bu kulelerin sahip oldukları
yapı teknikleri bölgedeki Hellenistik Dönem mimarisinin özelliklerini taşır. Bu durum, Hellenistik Dönemde antik kentin çevresinin bir savunma ağıyla çevrili olduğunu gösterir.
Antik kentin Roma İmparatorluk Dönemi yayılımı hakkında da veriler elde edilmiştir.
Güneydeki Hellenistik Dönem kulesinin yanına muhtemelen Roma İmparatorluk Dönemi
ve sonrasında mekânlar eklendiği ve bu kulenin benzer amaçla kullanımına devam edildiği
tespit edilmiştir. Bu sebeple, güney yayılımının kendisinden önceki dönemlere göre değişmediği anlaşılmaktadır. Kuzey yayılımı ise bu alandaki nekropolis ile takip edilebilmektedir.
Nekropolisin bu alandaki vadiler boyunca yamaçlarda yer alması, antik kentin sınırlarını da
belirler. Benzer şekilde, batıya yayılan nekropolis, bu alanda da yayılımı işaret eder.
ZEUS OLBİOS KUTSAL ALANI PROPYLON KAZISI
Antik kentteki Zeus Olbios Kutsal Alanı iyi korunmuş bir temenos duvarıyla çevrilidir
ve içerisinde bir tapınak yer alır. Bu, Korint sütun başlıklı peripteral bir tapınaktır. Tapınak
Erken Bizans Döneminde kiliseye çevrilirken değişime uğramıştır. Kuzeydeki temenos duvarı oldukça iyi korunmuş olup yüksekliği 6m.den fazladır. Kutsal alanın sahip olduğu propylonun açığa çıkarılması için kazı çalışmaları başlatılmıştır. Kutsal alanın doğu temenos
duvarı üzerinde yer aldığı düşünülen propylona ait duvarların bir kısmı korunmuş durumdadır. Bununla birlikte, yoğun bitki örtüsü altında yer alan duvarların açığa çıkarılması için
çalışmalara öncelikle bitki örtüsü temizliğiyle başlanmıştır (Resim: 7). Bu alan Yörüklerce
de kullanıldığından dolayı yoğun tahrip görmüştür. Ayrıca propylonun bulunduğu doğu Temenos duvarı üzerinde bulunan Yörük evleri de bu tahribatı arttırmıştır. Buna karşın, propy-
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lonun ante duvarlarından biri korunmuştur ve toprak altındaki bölümlerinin açığa çıkarmak
için kazı çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar sonucunda propylonun podyumu ortaya
çıkarılmıştır (Resim: 8). Buradaki dolgunun kazısında çok sayıda buluntu da tespit edilmiştir. Bunlar arasında sikke, seramik, cam, demir cüruf parçaları vardır. Ayrıca bir Dor sütun
başlığı da bu alanda tespit edilmiştir. Başlık tahrip olmuş durumda ele geçirilmiştir. Başlık
sütun tamburuna birleşik yapılmış ve tambur yivlidir. Ayrıca dolgu içerisinde çeşitli mimari
parçalar (guttae, sütun başlığı, friz) ve bir metopa ait at kabartması tespit edilmiştir. Buluntular arasında mermer bir heykel parçası ve aplik aslan başı ele geçirilmiştir.
NYMPHAİON KAZISI
Antik kentin merkezinde bulunan ve M.S. 2. yy.a tarihlendirilen nymphaion, 17m. uzunluğunda ve 11m. genişliğindedir. Sütunlu Cadde ile entegre olmuş yapı bir su havuzuna
sahiptir. Nymphaiondaki kazılar 2018 yılında başlatılmıştır ve halen devam etmektedir (Resim: 9). Kazılar kapsamında yapının doğusundaki eklentilerin açığa çıkarılmasını hedefleyen çalışmalar sürdürülmektedir. Nymphaionda daha önceki kazı sezonunda ortaya çıkarılan
ve yapıya bitişik şekilde doğuya doğru uzayan duvarın devamı çalışmalar sırasında açığa
çıkarılmıştır. Bu duvar, yapının sonraki kullanım evrelerine aittir. Duvarın muhtemelen Bizans Döneminde yapıya eklendiği ve nymphaion ve Sütunlu Cadde ile birlikte bir dükkan
kompleksi oluşturduğu anlaşılmaktadır. Açmada seviye inildikçe duvarın mimari yapısı net
bir şekilde ortaya çıkmıştır. Duvar çift sıra büyük ve küçük kesme taşlardan oluşmaktadır.
Doğu-batı akstaki uzunluğu 6m.dir ve 0.75m. genişliğindedir. Duvarın üst kısımlarının iyi
örüldüğü alt kısımlarında ise özensiz bir işçilik olduğu tespit edilmiştir. Duvarın, Sütunlu
Cadde’ye cephesi olan mekanın arka duvarı olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, dükkan olarak tanımlanan bu yapının bir arka duvar ve odaları olduğu da anlaşılmaktadır ve
önümüdeki kazı sezonlarında bu yapının bütününün açığa çıkarılması hedeflenmektedir. Gerek duvarın sahip olduğu devşirme taşlardan oluşan örgü tekniği gerekse de kazıda tespit
edilen buluntular bu yapılanmanın Bizans Döneminde buraya eklendiğine işaret eder. Kazı
sırasında tespit edilen bazı düzensiz duvarlar ise bu alanın sonraki süreçte Yörük yerleşimi
olarak da kullanıldığına dair kanıtlar sunar. Bu alandaki kazılarda seramik, cam, demir cüruf
parçalarının yanısıra çoğunluğu Bizans Dönemine ait 76 bronz sikke, 2 etnografik mühür, bir
Osmanlı Dönemi sikke ele geçirilmiştir. Kazılan alanda ayrıca çok sayıda mimari parça da
tespit edilmiştir.
Nymphaion ile Sütunlu Cadde’nin kesişme aksını ortaya çıkarmak ve nymphaionun
batı duvarının ortaya çıkartılması için çalışmalar da gerçekleştirilmiş ve yapının batı yan
duvarı açılmıştır. Kazılan alanda büyük mimari bloklar, küçük parçalar halinde mimari
süsleme parçaları, cam buluntu, seramik parçaları ve metal buluntu bulunmuştur. Nymphaiona ait havuzun iç yapısının ve tabanının belirlenmesi için çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.
Havuzun döşemesi taş taban döşemeleri ortaya çıkarılmıştır ve burada iki heykel parçası
bulunmuştur.
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Sütunlu Cadde Kazısı
Uzuncaburç Antik Kenti’nde birbirini dik kesen iki Sütunlu Cadde bulunmaktadır. 10,40m.
genişliğinde Sütunlu Cadde, tiyatronun önünden, propylonun arasından geçerek etrafında
nymphaion gibi birçok yapı gövdesini barındırarak batıda Tyche Tapınağı’na, kuzeyde de
kent kapısına kadar uzanır. Kazı çalışmalarında Sütunlu Cadde’nin ortaya çıkartılması ve
nymphaion ile bağlantısının belirlenmesi amaçlarını yanısıra, her iki yapıya ait kesitlerin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Başlatılan çalışmalar kapsamında, nymphaionun bitişiğinde
doğuya doğru bir açma açılmıştır. Devam edilen kazılarda Sütunlu Cadde zemininin farklı
kullanım evrelerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu kapsamda caddenin blok taşlardan
oluşan zeminin yanısıra, son kullanım evresinde dolgu toprak ve taştan oluşan bir kaplamaya
sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu dolgu arasından 2 sütun tamburu, 2 friz, 2 korniş, 1 Korinth
başlığı, 1 sütun başlığı alt kalathosu, 1 sunak parçası, 1 S profilli friz, 1 mermer sütun parçası
bulunmuştur. Kazılan alanlarda yakın dönemlere ait etnografik buluntuların yanısıra 5 bronz
sikke, 4 satırdan oluşan yazıt parçası, 7 heykel parçası bulunmuştur.
Nymphaiondan çıkan ve Sütunlu Cadde boyunca uzanan iki su kanalı da bu çalışmalarda
tespit edilmiştir. Bu kanallar kuzey güney yönlü aksta devam etmektedir. Kanallardan batıda
olanı yekpare bir arşitrav bloğunun oyulmasıyla yapılmıştır ve 3.20m. uzunluğundadır. Doğu
kısımda kalan su kanalı ise 1.68m. uzunluğundadır. Ayrıca bu iki su kanalının arasında 1
kurşun boru bulunmuştur ve bu boru 1.48m. uzunluğunda ve 0.10m. genişliğindedir.
PODYUMLU TAPINAK KAZISI
Zeus Olbios Tapınağı’na ait temenos duvarının doğusunda, kuzeydoğu-güneybatı yönüyle
konuşlandırılmış podyumlu tapınak bulunur. Yapının sadece kuzey ve güney uzun kenarlarına ait podyum blokları korunmuştur. Güney uzun kenarının podyumlu alt yapısının, Yörük
evinin altında kalmış olduğu tespit edilmiştir. Tapınağın kuzey uzun kenarının podyumlu
alt yapısı ise, bugün açık bir şekilde görülebilmektedir. Zeus Olbios Tapınağı’nın temenos
duvarı, podyumlu tapınağın arka duvarı olarak kullanılmıştır. Tapınağa ait olduğu düşünülen
bir diğer buluntu grubu ise, tapınak yıkıntıları içerisinde bulunan iki adet plaster Korinth tipi
başlık parçalarıdır. Ölçüleri nedeniyle podyumlu tapınağa ait oldukları önerilen bu başlıklar,
M.Ö.10-M.S.10 yılları arasına tarihlendirilmiştir2. Tapınağın, bölgede, bu dönemde inşa
edilen tapınakların tümünün imparatorluk kültü yapıları olması ve kentin Tiberius Döneminde anıtsal yapılarına kavuşması sebebiyle İmparator Tiberius’un kültü için inşa edilmiş
olduğu önerilir3. Podyumlu tapınağın açığa çıkarılması için başlatılan çalışmalar kapsamın2

D. Wannagat,“Bericht über die erste Forschungskampagne in Diokaisareia/Uzuncaburç”, AST 20/1, 199; D. Wannagat- C. Dorl– N. Kramer–M. Spanu– S. Westphallen, “Bericht über die Forschungen in Diokaisareia/Uzuncaburç”, AST 22/1, 359; D. Wannagat, “Neue Forschungen in Uzuncaburç 2001-2004. Das Zeus Tempels Heiligtum
und die Stadt Diokaisareia”, AA 2005/1, 140-144.

3

D. Kaplan, “Diokaisareia’daki (Dağlik Kilikia) Podyumlu Tapınak İçin Tarihleme ve Kült Önerisi”, OLBA XX
(2012), 193.
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da, podyumunun etrafında 11.20m.x7.10m. ebatlarındaki alanda kazı yapılmıştır. Kazılan
alanda mimari süsleme parçaları, seramik parçaları ve metal buluntu parçaları bulunmuştur. Ayrıca, podyumlu tapınak kuzey duvar sondaj kazısı gerçekleştirilerek yapının kuzey
kesitinin ve yayılım alanının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda 5m.x1 m.lik alan
kazılmıştır. Kazılan alanda mermer bir heykel parçası, mermer bir sütun parçası ve korniş
parçası bulunmuştur.
RESTORASYON, KONSERVASYON, MİMARİ VE KÜÇÜK ESER BELGELEME, ARKEOJEOFİZİK ÇALIŞMALARI
Restorasyon ve konservasyon çalışmaları kapsamında, önceki sezonlarda ele geçirilen
günlük olarak kazı deposuna girişi yapılan eserler elden geçirilmiştir. Özellikle sikke buluntular olmak üzere kazıdan elde edilen buluntular kapsamlı laboratuvar ekipmanıyla çalışılarak
sürdürülebilir korumaları sağlanmıştır. Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti’ndeki mimari yapı elamanları ve süslemelerine yönelik belgeleme çalışmalarına da devam edilmiştir. Nymphaiona ait çok sayıda yapı taşı, arşitrav blokları ve parçaları, korniş, sütun, sütun
tamburu sütun başlığı parçaları, friz parçaları, konsol, pedestal kaideler ve kapı sövesi gibi
çeşitli mimari parçaların kontrolü ve envanteri yapılmıştır. Bu çalışma süresinde nymphaionun devam eden kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan mimari parçalarının tamamı belgelenmiştir. Ayrıca, çalışmalar kapsamında Sütunlu Cadde kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan
mimari parçaların envanter çalışmalarına başlanmış ve 35 adet mimari parça belgelenmiştir.
Sütunlu Cadde’ye ait olan ve cadde üzerinde yer alan 47 adet mimari parça tespit edilip
belgelenmiştir. Tiyatro yapısında da sürdürülen mimari envanter çalışmalarında tiyatronun
daha önceki yıllarda yapılan mimari envanterindeki eksikleri gidermek ve kapsamlı çizim
çalışmaları yapmak amaçlanmıştır. Tiyatroya ait olan önceki yıllarda kategorize edilip belgelenen çok sayıda sütun kaidesi, sütun ve sütun parçası ve arşitrav friz bloğunun çizimleri
tamamlanmıştır. Zeus Kutsal Alanı propylonunda devam eden kazı çalışmalarında ortaya
çıkarılan 26 adet mimari parçanın tamamı belgelenip veri bankasına kaydedilmiştir.
Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti’nde gerçekleştirilen jeofizik çalışmalar kapsamında, Tychaeion olarak adlandırılan Tyche Kutsal Alanı’nda yapılan çalışmalarda jeoradar (yer
radarı-GPR) yöntemi kullanılmıştır. Yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda iki boyutlu (2D) ve
üç boyutlu (3D) jeoradar yeraltı görüntüleri elde edilmiştir4. Araştırma alanında, ölçü konumlandırmasına bağlı olarak 46 profilde, 3 bölgede, kendi içerisinde saha kotundan 6m. derinliğe
kadar jeoradar ölçümleri yapılmıştır. Tyche Tapınağı önünde, 1 ve 2 No.lu bölgede gerçekleştirilen jeoradar (GPR) ölçüm çalışmaları ve değerlendirmeleri neticesinde elde edilen 25cm.
aralıklı anomali dağılımı kat haritalarında yüksek genlikli anomaliler gözlenmiştir.
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Uzuncaburç (Diocaesarea) Antik Kenti’ndeki arkeolojik kazılar kapsamında; kazı ekibinin konaklamasının sağlanması, kazı ve araştırma çalışmalarının kontrollü ve sağlıklı mekanlarda gerçekleştirilmesi, buluntular için depo vb. alanların oluşturulabilmesi amacıyla
kazı çalışmaları devam ettiği süre boyunca kazı evine ihtiyaç duyulmasından dolayı; Uzuncaburç Mahallesi’nde bulunan ve yan yana bulunmaları açısından bir bütünlük arz eden iki
parsel ve üzerlerinde bulunan yapıların Diocaesarea/Uzuncaburç Antik Kenti kazı evi olarak
kullanılmak üzere Bakanlığımıza tahsisi gerçekleştirilmiştir. Kazı kampüsü içerisindeki
binalardan birinin kazı deposu olarak tasarımı yapılarak basit onarımları gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda yapı, demir kapı ve parmaklıklar yapılarak depo için güvenli hale getirilmiştir.
Ayrıca yapı içerisine çelik raflar da yerleştirilerek eserlerin düzenli bir şekilde depolanması
sağlanmıştır. Bu alan aynı zamanda depo, küçük buluntu vb. çizim çalışmaları için çalışma alanı olarak tasarlanmıştır. Kazıdan çıkan taşınır kültür varlıklarının onarımı ve korunması için
bir restorasyon laboratuvarı oluşturulmuştur. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nün sağladığı
destekle oluşturulan laboratuvarda bulunan ekipman kapsamlı restorasyon ve konservasyon
işlemlerinin yapılmasına imkan sağlamaktadır.
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Resim 1: Uzuncaburç harita.

Resim 2: Kuzey nekropolis ve vadi.

Resim 3: Arcasollü kaya mezar örnekleri.
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Resim 4: Kule 3.

Resim 5: Çiftlik yerleşimi 1.

Resim 6: Çiftlik yerleşimi 2.
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Resim 7: Polygonal duvar örgülükule.

Resim 8: Zeus Olbios Kutsal Alanı propylonu kazı öncesi görünüm.

Resim 9: Zeus Olbios Kutsal Alanı propylonu kazı sonrası görünüm.
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Resim 10: Nymphaion havuz içi kazı sonrası görünüm.
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ÇEŞME – BAĞLARARASI 2019 YILI KAZILARI
Vasıf ŞAHOĞLU*
Ümit ÇAYIR
Ümit GÜNDOĞAN
Mustafa İNCİRLİLİ
İrfan TUĞCU
Ramazan GÜLER
Çeşme–Bağlararası, İzmir İli, Çeşme İlçesi’nin tam merkezinde yer alan bir Tunç Çağı
yerleşimidir. Bağlararası kazıları 2009 yılından bu yana Bakanlar Kurulu Kararlı kazı niteliğinde Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) çalışmaları çerçevesinde, İzmir Bölgesi Kazı ve Araştırma Projesi (IRERP)
kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında yürütülmüştür1. Bu merkezdeki arkeolojik kazılar 2019 yılı sonunda ta*

1

Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Gör. Ümit ÇAYIR, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Sivas/TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜNDOĞAN, Batman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Batman/TÜRKİYE.
Öğr. Görevlisi Mustafa İNCİRLİLİ, Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi –
ANKÜSAM, Denizli Mahallesi, Harbiye Cad. No: 2 Çeşmealtı – Urla, İzmir/TÜRKİYE.
Doç. Dr. İrfan TUĞCU, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Osmaniye/
TÜRKİYE.
Ramazan GÜLER, Liman Tepe Kazısı Başkanlığı, Denizli Mahallesi, Harbiye Cad. No: 2 Çeşmealtı – Urla, İzmir/
TÜRKİYE.
2019 yılı kazı çalışmalarına, yurt içi ve yurt dışındaki farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrenciler katılmıştır. Kazı ekibi, kazı başkanı Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı; Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) 06100, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE. (vsahoglu@gmail.com);
Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, (Cumhuriyet Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü, Sivas/TÜRKİYE) (umitcayir58@
gmail.com) (Kazı Başkan Yardımcısı), Araş. Gör. Dr. Ümit Gündoğan, (Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü), Dr. Öğretim Üyesi İrfan Tuğcu, (Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Öğretim Görevlisi Mustafa İncirlili (Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
-ANKÜSAM), Doç. Dr. Neyir Kolankaya Bostancı (Hacettepe Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Prof. Dr. Hasan Hüseyin Atar, (Ankara Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü), Doç. Dr. Serdar Vardar (Katip Çelebi Üniversitesi Coğrafya Bölümü), Dr. Öğr. Üyesi Rifat İlhan (Adıyaman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü), Dr.
Evangelia Kiriatzi (British School at Athens – Fitch Lab), Dr. Maria Choleva (British School at Athens – Fitch
Lab) ve Dr. Myrto Georgakopoulou (British School at Athens - Fitch Lab.), Tom Maltas (Oxford Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü doktora öğrencisi), Restoratör Hiranur Gültekin (Ankara Üniversitesi); Ankara Üniversitesi,
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Doktora öğrencisi Nurgül Özgün, Yüksek Lisans öğrencisi
Ramazan Güler ve Fatma Şeker, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Volkan Artan,
Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Hüseyin Tekin, Arkeolog Ekrem Çabuk,
Meryem Acar, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Furkan
Yılmaz, Berfu Sevin, İrem İşçimen, Metehan Akbal, Sedat Sandal, Hatice Gündüz, Ahmetcan Gemici, Ahmet
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mamlanmıştır. 2019 yılında Bağlararası’nda gerçekleştirilen arazi çalışmaları yanında, yayına yönelik seramik çalışmalarına devam edilmiş, aynı zamanda biyo-arkeolojik malzemenin
çalışılmasına da kazı evinin bulunduğu ANKÜSAM’ın Urla yerleşkesindeki laboratuvarda
devam etmiştir. Bundan sonraki aşamalarda kazı alanının Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı
örenyeri olarak düzenlenmesi planlanmakta olup M.Ö. 2. binyıl yerleşiminin üzerini kapatacak bir çatı örtüsüyle gezi alanlarının düzenlenmesini öngören bir çatı projesi, İZKA ve
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından maddi olarak desteklenerek hazırlanmıştır (Resim: 1).
ARAZİ ÇALIŞMALARI
Çeşme–Bağlararası’nda 08.07.2019-08.11.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar özellikle M.Ö. 2. binyıl yerleşmesinin bulunduğu alanda yoğunlaşmıştır. Öncelikli
olarak M.Ö. 2. ve 3. binyıl kazı alanlarında genel temizlik çalışmaları yapılmış ve kazı çalışmalarına hazırlanmıştır. Bu alanda 2017 yılından bu yana sürdürülen kazı çalışmalarının
devamı şeklinde gelişen 2019 yılı çalışmalarında CB 2. tabakaya ait yapılar incelenmiş ve
yerleşmede daha önce varlığı bilinen ancak çok fazla araştırılamayan en erken CB 2c evresi
hakkında daha detaylı bilgilere ulaşılmasına olanak yaratılmıştır.
CB 2 tabakasında Çeşme – Bağlararası’nın güçlü bir savunma sistemi ile çevrili olduğu
önceki yıllarda kazısı yapılan sur duvarı ile ortaya konmuştu. 2019 yılında, 2012 yılından
bu yana bölgedeki en düşük taban suyu seviyesine ulaşıldığı için, yıllarca yeniden örtülmüş
halde korunan sur duvarı tekrar açığa çıkarılmış ve yerleşimin son yıllarda yeni açığa çıkarılan mimari kalıntılarıyla ile birlikte yeniden belgelenebilmiştir (Resim: 2).
2019 yılında kazısı yapılan alanın üst tabakaları 2017 ve 2018 yıllarında kazılmıştır. Bu
üst tabakalarda daha çok CB 1 ve CB 0 tabakalarına ait çukurlar bulunmaktaydı. Bu çukurların bazıları oldukça derine gittiği için, 2019 yılında açılan yapıların bazı bölümlerinin de
zaman zaman tahrip olduğu görülmüştür.
Çeşme – Bağlararası’nda en detaylı olarak araştırılan CB 2b evresine ait yerleşim planının önemli bir kısmı açılmıştır. 2019 yılındaki kazılarla yerleşmeyi çevreleyen sur duvarına
bağlı olarak inşa edilmiş farklı yapılara ait kalıntılar açığa çıkarılmıştır. Yaklaşık olarak doğu
batı doğrultusunda uzanan sur duvarı, belli bir noktada güneydoğuya doğru hafif bir dönüş
yaparak uzantısını değiştirmektedir. Sur duvarı ile paralel olarak açığa çıkarılan ve yerleşmeyi boydan boya kat eden sokak da sur duvarı ile aynı doğrultuda devam etmekte ve sur
duvarı ile aynı noktada yön değiştirmektedir. 2019 yılında, depremden önceki CB 2b evreZengertaş, İrem Körpe, Aleyna Cengiz, Miraç Nacak, Göksu Sapmaz; Cumhuriyet Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri İncigül Aydın, Hürcan Kurnaz, Ahmet İldokuz, İbrahim Halil Ak, Serkan Şen, Mert Çolakoğlu;
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Emrullah Dönmez, Samet Morçiçek; Dokuz
Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencisi Emine Evrensel; Selanik Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Maria Dimopoulou, Maria Christina Mountzouri ve Andreas Samouris ile Toronto Üniversitesi Arkeoloji
Bölümü öğrencisi Duygu Günel’den oluşmuştur. Çeşme – Bağlararası 2019 yılı kazısına Bakanlık Temsilcisi
olarak İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanı Yücel Keskin katılmıştır.
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sinin sokak sistemleri, dolayısıyla da yerleşimin yayılımı ile ilgili konularda da daha detaylı
bilgilere ulaşılmıştır. Kazılan alanda sur duvarına dik bağlanan ve birbiri ile paralel iki farklı
sokak açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). CB 1 tabakasında, sur duvarına ait taşların yerinden
çıkarılarak dönemin başka mimarilerinde kullanılmış olması nedeniyle sokakların sur duvarı
ile kesiştiği noktalarda taban suyu seviyesine kadar derinleşilmesine rağmen bu bağlantıların
akıbeti tam olarak ortaya konamamıştır. Özellikle daha doğuda yer alan sokak, büyük depremin ardından CB 2a evresinde ciddi bir şekilde daraltılarak artık sokak olarak kullanılamaz
forma sokulmuştur. Bu evrede yerleşimin farklı köşelerinde benzer uygulamalar göze çarpmaktadır. Örneğin geçmiş yıllarda kazılan bir alanda, sokağın yeni inşa edilen bir duvarla
tamamen bloklanarak kullanımdan çıktığı tespit edilmiştir (Resim: 2).
Sur duvarına dik olarak bağlanan evler de bu mimari düzen içerisinde surun dönüş yaptığı
noktadan itibaren ona paralel olarak farklı yön doğrultusunda inşa edilmiştir. 2019 yılında bu
konuda önemli verilere ulaşılmış ve sur duvarı ile ona dayanan evlerin bağlantıları çok daha
detaylı bir şekilde ortaya konabilmiştir. Buna bağlı olarak, taş temelli kerpiç üst yapıya sahip
olması gereken sur duvarına dayanan evlerin kendi duvarları bulunmaktadır. Yani sur duvarı
evlerin bir duvarını oluşturmamakta, aksine evin kendine has dört duvarından iç kısımda
bulunan dar duvar, sur duvarına dayandırılarak inşa edilmiştir (Resim: 3). Bağlararası bu
haliyle örneğin Liman Tepe’nin M.Ö. 3. binyılın ilk yarısına tarihlenen yerleşim sisteminden
çok daha farklı özellikler yansıtmaktadır.
Kazılan alanın kuzeybatısında açığa çıkarılan dikdörtgen planlı üç mekânın iki tanesinin
tabanları çok güzel bir şekilde levha taşlarla kaplanmıştır (Resim: 2). Bu uygulamanın tam
aynısı yerleşimde şarap üretim atölyesi olarak tanımladığımız yapıda da karşımıza çıkmaktadır. Hatta 2004 yılından sonra ilk kez bu yıl, şarap atölyesinin arkadaki depolarının içinde
yeniden çalışılmış ve ortada yer alan 3. No.lu mekânın tabanının beklendiği gibi kireçle sıvalı
olduğu, bu kirecin altında da taş kaplama bulunduğu görülmüştür (Resim: 2). Yerleşimde
benzer şekilde 3 adet tabanı döşeli küçük odaya sahip bir yapı daha bulunmaktadır. Maalesef
bu mekanlar içerisinde ele geçirilen malzemeler, fonksiyonları hakkında yorum yapmamıza
olanak sağlamamaktadır.
Sur duvarına dayalı bazı evlerin içerisinde çok sayıda kil veya kireç sıvalı hazne açığa
çıkarılmıştır. Evlerin önemli iç mimari ögeleri arasında yer alan bu hazneler yanında çeşitli
ocaklar ve fırınlar da her evde görülen diğer iç mimari özellikleri oluşturmaktadır. Özellikle
Y-016 ve Y-025 evleri içerisinde, diğer yapılardan daha çok sayıda hazne ve ocak yerleri
bulunduğu görülmüştür.
Y-016 Evi
Çeşme-Bağlararası 2019 yılı kazılarında en yoğun çalışan mekanlardan biri Y-016 evidir.
Bu yapının büyük bir kısmı ve tam planı 2018 yılında açığa çıkarılmıştır. 2018 yılında yapılan kazı çalışmalarında ev içerisinde geç dönem çukurları tespit edilmiştir. Evin özellikle
güneybatı kesiminin, Bizans Dönemine ait bir çukur (L-1607) tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır (Resim: 2-3).
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Yerleşimin kuzeydoğu kesiminde yer alan mekân, sur duvarına dik, doğu-batı doğrultusunda uzanan dikdörtgen biçiminde bir yapıya sahiptir. 2018 yılında evin batı kesiminde
dar ve küçük bir giriş odası ile (Y-019) bu giriş odasının güneyinde sokağa açılan bir kapı
açıklığı tespit edilmiştir. Y-016 evinin batı ve güneyinde ÇB 2. tabakaya ait iki sokak yer
almaktadır. Bu evin CB 2. tabakaya ait 2a ve 2b olmak üzere iki evresi 2018 yılı çalışmalarında belirlenmişti. Bu yıl, mekân içerisinde yapılan derinleşme çalışmalarda 2c evresinin
de olduğu anlaşılmıştır. 2019 yılında bu yapının içerisindeki çalışmalara, tabanda yer alan
dolgu toprağının kaldırılmasıyla başlanmıştır. Bu dolgu toprağı sert, sarı renkli duvar veya
çatı yıkıntısı karakterindedir. Dolgu toprağı içerisinden çok az sayıda seramik ele geçmiştir.
Bu dolgunun altında siyah-kahverengi, yumuşak karakterde CB 2b evresine ait mekân dolgusuyla karşılaşılmıştır.
Yıkıntı toprağının kaldırılmasının ardından mekânın içinde bölgesel olarak yanık ve
küllü alanlar belirmeye başlamıştır. Yapının merkezinde kuzey kenarına doğru ortaya çıkan
çakıl taşlı bir alan, döşeme olarak değerlendirilmiştir. L-1760 No.su verilen bu çakıl taşları
sarı-gri renkli, orta sertlikte bir zemin üzerine oturtulmuştur. Bu taşların altından ise orta
büyüklükte levha taşları açığa çıkarılmıştır. Bu levha taşları mekânın batı bölümüne doğru
devam etmektedir. 2b evresine ait döşeme kalıntısı ve bunun altından yoğun karbonlu, yanık
ve siyah renkli bir toprak yapısı belirlenmiştir. Bu toprak yapısı kuzey, doğu ve güneye doğru
devam etmektedir, bol miktarda botanik ve ayrıca analiz için örnek alınmıştır. Bu kısımdan
bir ağırlık gelmiştir. Yanık toprak yapısının devamında güneye doğru büyük bir fırın tabanı
tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra ince ince katmanlar halinde tabanlar gelmektedir. Profil
kesitinde de net bir şekilde izlenebilen bu tabanlar mekân içerisinde zeminin/tabanın sık sık
yenilendiğini göstermektedir. Yapıda 2b evresine ait tabanların bulunduğu mekân dolgusu
içerisinde, mekânın merkezinde iki yuvarlak hat ve bunlardan daha küçük, yine yuvarlak
formlu ve taşıyıcı mimari ögelere ait olabilecek belirgin izlerle karşılaşılmıştır. Bu kesimde belirgin bir yoğunlukta aşı boyası parçaları açığa çıkarılmıştır. Tabanların bulunduğu bu
evreden ele geçen kırmızı-turuncu renkli seramik parçaları yoğunluğu oluşturur. Dışa kalınlaştırılmış ve basit ağız kenarlı çanak parçaları, mutfak kapları belli başlı kap repertuarına
ait parçalardır.
Y-016 yapısı büyük bir mekân olduğu için doğu ve batı kesim olarak değerlendirilmiştir.
Doğu kesiminde düzgün bir form vermeyen ocak parçası kalıntılarıyla karşılaşılmıştır. Yapının doğu kesiminde L-1700 duvarının hemen güneyinde daire şeklinde bir platform ve bunun
içine oyulmuş bir hazne belirlenmiştir (üst evrede de aynı bölgede kil hazneler tespit edilmişti). Aynı kesimde tümlenebilir durumda bir mutfak kabı in-situ olarak ele geçirilmiştir.
Yapının batı kesiminde de merkezi bir konumda bir kil hazne bulunmuştur. Fırın ve ocaklarla
ilintili ya da bağımsız kil haznelerin boyutları ve derinlikleri farklılık göstermektedir. Haznelerin bir kısmı olduğu gibi korunarak konservasyon uzmanları eşliğinde yerinden kaldırılmıştır. Y-016’nın 2b evresinde batı kesime doğru yeni bir ocak tabanı ortaya çıkarılmıştır.
Yapının kuzeydoğu köşesinde 2a evresine ait 2018 yılında tespit edilmiş olan L-1742 fırınının sert ve killi tabanının altından seramik döşemeli ikinci tabanı gelmiştir. Bu fırının CB 2a
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ve 2b evrelerinde yenilenerek uzun bir kullanım süreci geçirdiği anlaşılmıştır (Resim: 3). 2a
evresindeki fırın oval bir form gösterirken bunun altından gelen ikinci fırın tam daire formuna sahiptir ve yeni bir locus numarası verilmiştir (L-1805). Dairesel formdaki bu ocağın
yoğun siyah, yanık ve sert toprağıyla birlikte fırının tavan ve duvarlarından düşmüş parçalar
zemininde tespit edilmiştir.
Y-016 yapısının batısındaki küçük giriş mekânında yapılan derinleşmede çok yoğun malzeme gelmemiştir. Odanın dolgu toprağı sarı-gri renkli, içinde kerpiç parçacıkları bulunan
döküntü niteliğindedir. Yapı içerisinde son derinleşme çalışmaları sırasında kuzeybatı kenarında düzgün yerleştirilmiş levha taşlarla muhtemel bir döşeme parçası, güneybatı kenarında
kuzey-güney doğrultusunda bir kerpiç duvar parçası ile batıya doğru devrilmiş kerpiç blok
dizisi ile birlikte kuzeybatı köşede yeni bir fırın tabanıyla karşılaşılmıştır. Bu mimari unsurlar
CB 2c evresine aittir.
Kazının son günlerine kadar çalışmaların aralıklarla sürdürüldüğü evin üç evreli olduğu
anlaşılmıştır. Her üç evresinde de yukarıda bahsedilen kesimlerinde yoğun ocak ve fırınlarla
karşılaşılmış olması bu evin yerleşimde uzun bir süreçte özelliğini tekrarlayarak koruyan,
farklı bir işlevsel nitelikte olduğunu düşündürmüştür. Evin özellikle merkezi kısmı ve doğu
kesiminde kilden yapılmış hazneler tespit edilmiştir. Bu haznelerin bazıları yine kilden yapılmış bir platform içerisine açılmıştır. 2018-2019 yıllarında yapı içerisinde çok sayıda ocak ve
fırın tespit edilmesi nedeniyle bu ev diğer evlerden farklılık göstermektedir. Bu nedenle yapının farklı bir işlevsel amaç doğrultusunda kullanılmış olabileceği üzerinde durulmaktadır.
Y-016 evinin içerisinden M.Ö. 2. binyılın karakteristik özelliklerini gösteren seramik buluntuların yanı sıra midye kabukları, hayvan kemiği ve çakmaktaşı parçalar ele geçmiştir. Evin
içerisinden seramik ve diğer buluntuların dışında ağırlık, ağırşak, çakmaktaşı aletler, öğütme
ve ezgi taşları, kemik bız gibi buluntular da ele geçmiştir. Evin iç dolgusundan biyo-arkeoloji
çalışmaları için bol miktarda toprak örneği alınmıştır. Bunun yanı sıra mikromorfoloji ve
C14 analizleri için de belirli alanlardan toprak örnekleri alınmıştır.
Y-016 Evinin hemen batısında, bu binaya paralel ve bitişik olarak inşa edilmiş dikdörtgen planlı Y-017 yapısı da Y-016 evi ile aynı plandadır (Resim: 2-3). Önceki yıllarda kazısı
gerçekleştirilen bu evin mekân içerisinde maalesef çok bulguya rastlanmamış olsa da ev
içerisine girince sol iç köşedeki kubbe damlı oval formlu fırın geleneğinin bu yapıda da
görüldüğü anlaşılmaktadır. Evin iç dolgusu büyük oranda çökmüş sarı renkli kerpiç kalıntıları
ile dolmuş durumdaydı. Y-017 evinin doğu duvarına bakıldığında, CB 2b evresinde bu yapının daha ince olan duvarının, CB2b evresinin sonunu getiren büyük deremden sonra kalınlaştırılarak yeniden kullanıldığı görülmektedir. Bu evin hemen doğusunda yer alan Y-016
yapısının sokağa paralel ilerleyen doğu duvarı da aynı dönemde, yani CB 2a evresinde, kalınlaştırılarak kullanılmıştır. Özellikle içerisinde çok sayıdaki ocak yeri ile de dikkati çeken
bu yapının (Y-016) birkaç evre boyunca kullanıldığı anlaşılan batı duvarı bir insan boyu
yüksekliğinde açılmış olup oldukça etkileyici bir yapıya sahiptir (Resim: 2-3).
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Seramik Fırını
Y-016 evinin batısında, kuzey-güney doğrultusunda uzanarak yerleşimi ikiye bölen ana
cadde yer almaktadır. Bu sokağın kuzeybatı kesiminde, ilk kez 2018 yılı kazılarında ortaya
çıkarılan ve 2019 yılında da detayı kazısı tamamlanan önemli bir kalıntı, CB 2a evresine
tarihlenen bir seramik fırınıdır (Resim: 2, 4). Duvarla sınırlandırılmış bir alanda yer alan
bu fırının ağız kısmı güneye bakmaktadır. İki gözlü olarak yapılmış fırının kenarları büyük
kerpiç tuğlalarla inşa edilmiş, ortada yer alan ve fırını iki bölmeye ayıran iki adet tuğla da
aynı malzeme ile inşa edilmiştir. Tuğlaların dikey olarak yerleştirilmesiyle inşa edilen fırının
sadece en alt sırası korunmuştur. Bu tuğlaların üstte de 1-2 sıra halinde inşa edilmiş olması
gerekiyordu. Fırının üst yapısına ait parçalar yıkıntı halinde fırının içinde açığa çıkarılmıştır.
2019 yılı çalışmalarında L-1660 seramik fırınının güneybatısında yer alan yığıntı halinde
tuğla kalıntılarının kaldırılmasının ardından, fırının güneyde bulunan ağız kısmı da açığa
çıkarılmıştır. Fırın inşasında kullanılan tuğlalardan birinin yatay olarak yerleştirilmesiyle
inşa edilen fırının kapısı da iki göz halindedir. Fırının her gözünün kendine ait ağız açıklığı
olduğu anlaşılmıştır. Maalesef fırın içerisinde in-situ seramik örneği ele geçmemiştir ancak
fırının ağzına çok yakın bir alanda siyah renkli yanık küllerden oluşan bir yığın bulunmuştur.
Bu siyah yanık malzeme fırının içerisinden çıkarılan küllerin atıldığı alan olabilir.
Bu fırının güney kesimde yapılan çalışmalarda iki yeni fırın daha belirlenmiştir. Bu fırınlardan biri trapez forma sahip olup, fırının duvarları kil ve kireç karışımından oluşmaktadır. Doğu
kenarı dar, batı kenarı biraz daha geniş olan bu fırının batı geniş kenarında kuzeye doğru bir
açıklık yer almaktadır (Resim: 4). Trapez formundaki bu fırın ve seramik fırını arasında ocak
olabilecek kalıntılarla karşılaşılmıştır. Ancak bu ocak kalıntıları diğer iki fırın kadar düzgün
bir form vermemektedir. Her iki fırının içinde de yanık, siyah ve küllü toprak tespit edilmiştir.
Trapez biçimindeki fırının kuzeyinde açıklığın olduğu kısımda yığın halinde tuğla parçaları
bulunmuştur. Bunların fırın duvarının tahrip olan parçaları olabileceği düşünülmektedir. 2018
yılında bulunan bu seramik fırını (L-1660) CB 2a evresine aittir. Bu yıl tespit edilmiş olan trapez formlu fırın ve ocaklar ise aynı evrenin daha geç bir aşamasına ait olmalıdır.
Fırının güney kesiminde yapılan derinleşme çalışmalarında bölgesel olarak yanık siyah
ve zaman zaman küllü toprak ile karşılaşılmıştır. Hem fırınlardan hem de oda dolgusu içerisinden botanik çalışmaları, analiz ve mikromorfoloji için toprak örnekleri alınmıştır. Fırının
güney ve batı çevresinde yapılan bu çalışmalarda seramik, hayvan kemiği, çakmaktaşı ve
midye kabuklarının yanı, çok sayıda yuvarlatılmış seramik parçası ele geçmiştir. Bazısının
ortası delinmiş olan bu örneklerin tam olarak ne amaçla kullanıldıkları henüz kesin olarak
anlaşılmamıştır. Ancak bunların fırın yakınındaki artık seramik parçalarının yeniden
değerlendirilmesi ile ağırlık haline sokulmakta olan parçalar olma olasılığı da vardır. Fırının
içinden ve çevresinden alınan toprak örnekleri ile kullanım aşamaları ile ilgili daha detaylı
bilgilere ulaşılabilecektir. Bu örnek Batı Anadolu sahil kesiminde az sayıda merkezde ele
geçen seramik fırınlarından birini oluşturmaktadır. Çeşme – Bağlararası’nda bir seramik fırınının bulunmuş olması, bu merkezdeki yerel seramik üretiminin varlığını da kanıtlayan çok
önemli bir bulgudur.
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Y-022 ve Y-023 Mekanları
M.Ö. 2. binyıl alanında kazı çalışmalarının yapıldığı bir diğer ev, en son 2003 yılında
kazılmış M-25 mekânıdır. Uzun yıllar kazılmayan alanda öncelikli olarak birikinti toprağı kazılmıştır. Bu mekân yerleşimin merkezinde denilebilecek bir konumda yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda uzanmaktadır ancak, kuzey kesimi kazılamayan kısımda
kaldığı için mekânın tam planı belirlenememiştir. 2019 yılında mekân içerisinde yapılan
derinleşmede, mekânın, erken evresinde iki odaya bölünmüş olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu bu odaların doğu, batı ve güney kerpiç duvarları net bir şekilde tespit edilmiştir. Kare
biçiminde bir forma sahip olan bu odalardan kuzeydeki Y-023, güneydeki ise Y-022 olarak
adlandırılmıştır. Her iki odanın kerpiç duvarlarının iç yüzeylerinde sıva izleri görülebilmektedir. Y-022 odasının merkezi noktasında, çatıdan çökmüş ve o şekilde kalmış izlenimi veren
taşlaşmış tuğla, kerpiç parçaları ve taşlardan oluşan bir yığıntı grubu bulunmuştur. CB 2.
Tabakasına ait olan bu evin uzun bir dönem kullanıldığı ve Y-022 ve Y-023 odalarının CB 2c
evresine ait olduğu anlaşılmıştır.
Y-018 Evi
Yerleşimin ana sokağı olarak değerlendirebileceğimiz kuzey-güney yönünde uzanan sokağın doğu kesiminde bulunan büyük mekanlardan Y-018, derinleşilen bir diğer evdir. Sokak
ile aynı, kuzey-güney doğrultusunda uzanan Y-018 evi uzun, dikdörtgen formunda, tek odalı
bir evdir. Bu görünümüyle yerleşim düzeni olarak değerlendirdiğimizde, Y-018 evinin, doğu
kesimde yer alan sur duvarına paralel bir şekilde yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. CB 2.
tabakaya ait olan evin, yerleşimin diğer evleri gibi uzun bir kullanım süreci geçirdiği anlaşılmaktadır ve yerleşimde alışık olunduğu üzere eve girince sol iç köşesinde kubbe damlı bir
fırın yer almaktadır. 2019 yılında mekân içinde yapılan çalışmalarda bu fırının güneye bakan
ağız kısmının önünde bir platform ve bunun içerisine açılmış biri daha büyük biri küçük olmak
üzere iki hazne bulunmuştur. Bu kesim bir işlik alanı olarak değerlendirilmiştir. En son 2003
yılında detaylı olarak kazılmış olan evin içerisinde sonraki yıllarda da çeşitli zamanlarda
bölgesel olarak çalışılmıştır. 2019 yılında ise mekân içerisinde evreleri tespit etmek amacıyla
tamamında daha ayrıntılı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında yapılan kazılarda evin
doğu geniş kenarındaki kerpiç duvar üst örgüsü mekân içine doğru devrilmiş bir şekilde
tespit edilmişti. Bu devrilmiş duvar yıkıntısının altından evin tamamına yayılmakta olan
düzensiz vaziyette dağılmış parçalar halinde kerpiç bloklarla karşılaşılmıştır. Bu kerpiç blok
parçalarının oluşturduğu dolgu toprağı kalın bir katman oluşturmaktadır ve çok az malzeme
ele geçirilmiştir. Y-018 evinin özellikle üst seviyelerinde söz konusu kerpiç bloklar doğu
kesimde yoğunluk gösterirken derinleşildikce bütün zemine yayıldığı gözlenmiştir. Bu parça
kerpiç bloklar kare, dikdörtgen ya da üçgen formunda olabilmektedir. Bu görünümüyle
deprem sırasında öncelikli olarak çatının çöktüğü, ardından da bu yıkıntının üzerine kerpiç
duvarın devrildiği düşünülebilir. Doğu duvarının hemen kenarından tamamı korunmuş küçük
bir çömlek in-situ olarak gelmiştir (Resim: 5). Evin uzun bir kullanım süreci geçirdiği sık sık
yinelenen ince taban izlerinden anlaşılabilmektedir. Sarı renkli oldukça sert, yanık siyah ve
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bol karbonlu, kumlu ve küçük taşlardan oluşan tabanlar birbirini takip etmektedir. Evin içerisinden, diğer evlerden alındığı gibi, belirli noktalardan mikromorfoloji örnekleri alınmıştır.
Y-024 Evi
2012 yılında yapılan kazı çalışmalarında büyük bir kısmı açığa çıkarılmış bu yapının
yaklaşık olarak orta kesimlerinde 2017-2019 yıllarında da kazı çalışmaları sürdürülmüştür.
Yerleşimin doğu kanadında yer alan ev, sur duvarına dik bir şekilde, doğu-batı doğrultusunda
uzanmaktadır (Resim: 2, 6). Yerleşimde en fazla tahrip olan evlerden biri olarak nitelendirilebilecek evin kuzey ve güney duvarları kısmen korunmuştur. Bu kerpiç duvarların (L-1812
ve L-1813) doğu kısımları önceki yıllarda tespit edilmiştir.
Y-024 evinin güney uzun duvarının kerpiç üst örgüsü (L-1812) muhtemelen deprem
anında blok olarak devrilmiştir. L-1812 duvarının orta kesiminde giriş olabilecek bir açıklık
tespit edilmiştir ve duvarın her iki yüzeyinde de sıva izleri görülebilmektedir. Bu duvarın
doğu kenarında kerpiç üst duvar örgüsüyle birlikte taş temelleri açığa çıkarılmıştır. Güney
batı kenarına denk gelen bu kısımda L-1812 duvarı kuzeye doğru dönüş yaparak devam
etmektedir. Küçük bir kısmı belirlenebilmiş batı dar kenarını oluşturan bu kerpiç duvar (L1520) parçasının kuzey kesimi tam olarak belirlenememiştir. Bunun nedeni bu kesimde tespit
edilmiş olan geç dönem çukurları tarafından bozulmasıdır. Evin tam bu kesiminde ilk defa
2017 yılında belirlenmiş bir fırın bulunmaktadır (Resim: 2, 6). 2019 yılında hem güney duvarı L-1812 hem de kuzey duvarı L-1813’ün batıya doğru uzantıları net bir şekilde belirlenmeye çalışılmıştır. Kuzey duvarı L-1813’ün batı kesiminde bir kapı girişi tespit edilmiştir. Bu
giriş kısmına eşik taşı niteliğine uzun levha taşlar yerleştirilmiştir. L-1813 duvarının kuzeyinde bir başka kerpiç duvar daha bulunmaktadır (D-189). Bu iki duvar arasında boşluk olduğu
gözlenmiştir. Bu boşluk doğu kesimde daha dar olup batıya doğru gittikçe genişlemektedir.
Batı kesimdeki iki duvar arasındaki boşluk kısımda orta ve küçük boyutta, aralarında küçük
taşlarda bulunan levha taşlarla oluşturulmuş bir taban döşemesi ile karşılaşılmıştır. Bu boşluk
kısmın, CB 2a yerleşim evresinde bir ara bölme olarak kullanılmış olduğu düşünülmektedir.
L-1813 ve D-189 duvarlarının doğu kenarındaki boşluk kısmında ise yarısı korunmuş yonca
ağızlı testi parçası ile birlikte bir tanesi seramik bir diğeri pişmiş topraktan disk şeklinde iki
tane ağırlık ve kabaca yuvarlatılmış pişmiş toprak bir ağırşak birlikte ele geçmiştir. 2019
yılında yapılan bu çalışmalarla bu iki kerpiç duvarın farklı evrelere ait olduğu anlaşılmıştır.
Kuzeydeki D-189 duvarı CB 2a evresine aittir ve hemen kuzeyinde yer alan sura açılan sokak
yer almaktadır. L-1813 duvarı ise CB 2b evresine aittir ve bu duvarın ait olduğu evrede ev
yıkıma uğradıktan sonra CB 2a evresinde D-189 duvarı inşa edilmiş ve böylelikle sokak kesimi bu evrede daraltılmıştır. D-189 duvarının sokağa bakan dış yüzüne dik bir şekilde levha
taşlar yerleştirilmiştir, iç yüzeyinde ise sıva izleri yer almaktadır. L-1813 duvarı kullanımdan
çıkarıldıktan sonra tesviye edilerek D-189 duvarının inşa edildiği anlaşılmıştır. Yapının güney yan duvarı deprem anında kuzeye doğru kırılmıştır. Bu kırılmayla birlikte kerpiç duvar
taş temel aksından çıkarak dik bir şekilde evin içine düşmüştür (Resim: 2, 6).
Y-024 evinin batı kesiminde üst seviyelerden itibaren tespit edilmiş geç dönem çukuru
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(L-1514) oldukça derinlere kadar devam etmiştir. Bu çukurun dışındaki alanda, evin dolgu
toprağı genel olarak içerisinde kerpiç parçacıklarının yoğun olduğu yıkıntı toprağı karakterindedir. Seramik malzeme olarak yoğunluğu mutfak kapları oluşturmaktadır. Bunun yanı
sıra dıştan kalınlaştırılmış ağız kenarlı kırmızı astarlı malzeme grubu ve basit ağız kenarlı
kaplara ait parçalar da bulunmaktadır.
Y-024 evinin kuzeybatı köşesinde yukarıda da bahsedilen, 2017 yılında ilk defa tespit
edilmiş bir fırın (L-1840) yer almaktadır. Fırın duvarı, L-1520 kerpiç duvarına yaslanmaktadır. Fırının üst üste sekiz tabana sahip olduğu anlaşılmıştır. Sarı renkli, sıkıştırılmış, kireçli
bir yapıya sahip tabanlar, betonlaşmış derecede oldukça serttir. Tabanlardan üst kısımdakiler
alttaki tabanlara göre daha incedir. Fırın büyük oranda tahrip olmuştur. Fırının üst yapısı ve
kenar kısımlarına ait parçalar tahrip olmuş bir şekilde fırının içerisinde ele geçmiştir. Fırının
batı duvarı dışında diğer duvarları ve çevresinin sınırları tam olarak belirgin değildir. Yalnızca güneybatı kenarı yuvarlak bir dönüş yapmaktadır ve tam bu dönüş kısmında fırının
dışında, duvar ile fırın arasında tümlenebilir kap parçaları ele geçirilmiştir.
Y-001 ve Y-020, Y-021
M.Ö. 2. binyıl alanında çalışılan bir diğer yapı, yerleşimin güney kesiminde yer alan
Y-001 evidir. 2017–2018 yılları arasındaki kazılarda açığa çıkarılan ve CB 2a evresinde çok
iyi korunmuş durumda açığa çıkarılan Y-001 evi içerisinde 2019 yılında yapılan derinleşme
çalışmaları sonucunda, bu evden daha erken evrelere ait yani yapıların kalıntılarına ulaşılmıştır. Bu yeni bulgular, yerleşimin farklı evrelerinde, özellikle de M.Ö. 2. binyıl yerleşiminde tespit edilen en erken evre olan CB 2c evresinde, evlerin konumsal olarak daha farklı bir
yönde dizildiğini göstermiştir. Sur sistemine dik bir şekilde doğu-batı doğrultusunda uzanan
dikdörtgen biçiminde, tek odalı, uzun ev karakterinde olan Y-001’in içinde gerçekleştirilen
derinleşmede, CB 2 tabakasının alt evrelerine ait bir kerpiç duvar (L-1795) uzantısıyla karşılaşılmıştır (Resim: 2, 7). Daha erken evreye ait bu kerpiç duvar Y-001 evinin merkezinde,
Y-001 evi ile karşılaştırıldığında ondan tamamen farklı, çapraz bir şekilde, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanmaktadır. Bu duvarın (L-1795), kuzey ve güney yönünde iki ayrı
mekânı ayıran bir duvar olduğu anlaşılmıştır. L-1795 kerpiç duvarı ile birbirinden ayrılan
mekânların kuzeydekine Y-020, güneydekine ise Y-021 numaraları verilmiştir. Her iki yüzeyinde de kireç sıva izleri gözlenen L-1795 kerpiç duvarı güneybatıya doğru uzanmaktadır
(Resim: 2, 7). Duvarın güneybatıya doğru devam ettiğinin anlaşılmasıyla birlikte bu kesimde
bir kapı açıklığı bulunduğu ortaya çıkmıştır. Y-021 ve Y-022 evlerinin iç dolgusu yoğun bir
şekilde bu evlerin içerisine yıkılmış kerpiç blok parçalarından oluşmaktadır ve oldukça kalın
bir yıkıntı dolgusudur. Ele geçirilen az sayıdaki malzeme arasında dönemin karakteristik kap
formlarından dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı, kırmızı astarlı kase ve çanak örneklerinin yanı
sıra bir kase, tek kulplu fincan parçası, tütsü kabı parçası, çakmaktaşından kesici ve çekirdek
parçası bulunmuştur. Seramik parçaları arasında sarı astarlı dışa kalınlaştırılmış bir çanağa ait
parçalar ise farklı bir malzeme grubunu ortaya koymaktadır.
Y-020, diğer mekanlardan farklı bir görünüm sergilemektedir. CB 2c evresine ait olduğu
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düşünülen mimari birimin bir ev değil, daha çok evler arasında kalan boş bir alan olabileceği üzerinde durulmaktadır. Güneyinde Y-021, kuzeyinde Y-026 ve Y-027 ile güneybatısında
Y-028 evleri arasında üçgen bir alan oluşturmaktadır. Bu durumuyla bir evden ziyade, evlerin
inşası sırasında yerleşim düzeninde oluşan bir boş alan izlenimi vermektedir. Y-020’nin devrilmiş dağınık durumda kerpiç blok parçalarından oluşan kalın bir yıkıntı toprağı kazılmıştır.
Çok fazla malzeme ele geçmemiştir. Bu birimin güneyinde, L-1795 duvarına dik bir şekilde
birbiri ile köşe yapan iki kerpiç hat tespit edilmiştir (Resim: 2, 7). Bu kalıntıların, CB 2c evresine yani bir alt evreye ait bir yapının köşe kısmını oluşturduğu anlaşılmaktadır. Maalesef
taban suyunun yüksekliği nedeniyle bu yapı ile ilgili çok fazla bilgiye ulaşılamamıştır.
Y-021 mekânı ise dikdörtgen, tek odalı bir form göstermektedir. Bu mekânın içerisinde
de kuzeyinde yer alan Y-020 gibi parçalar halinde kerpiç bloklardan oluşan kalın bir yıkıntı
dolgusuyla karşılaşılmıştır. Mekânın içerisine dağılmış vaziyette tespit edilen bu kerpiç
bloklar kare, dikdörtgen, bazıları da üçgen formundadır. Mekân içerisinde derinleşildikçe
seramik yoğunluğunun arttığı ve parça boyutlarının da büyüdüğü gözlenmiştir. Siyah, kızıl, kahverengi tonlarındaki seramik örnekleri nispeten daha yoğundur. Ayrıca ithal malzeme
grubu olarak değerlendirilen kahverengi astarlı ince nitelikli seramik parçaları da bu mekân
içerisinde ele geçmiştir. Seramik arasında kaba nitelikli mutfak kabı parçaları da yer almaktadır. Y-021’den yarısı korunmuş bir kapak ve minyatür yonca ağızlı testi, ele geçirilen buluntular arasındadır.
Y-028 Evi
M.Ö. 2. binyıl yerleşimine ait kazılan alanın sınırları içerisinde, merkezi noktada yerleşimin ilginç evlerinden biri bulunmaktadır. Y-028 olarak numaralandırılmış bu ev, yerleşimdeki diğer evlerin aksine, kuzey-güney doğrultusunda olup, sur sistemine yatay olarak
uzanmaktadır. Trapez formunda olan evin geniş kenarı kuzey, dar kenarı güneydedir. Y-028
evinin kuzeyinde Y-004 ve Y-005 odaları bulunmaktadır (Resim: 2, 7). Bu odaların zemini
tamamıyla levha taşlarla kaplanmıştır ve kuzey-güney doğrultusunda uzanan kerpiç duvar,
mekânı iki odaya ayırmaktadır. Evin diğer bölümlerinde de zeminde levha taşlarla karşılaşılmıştır ancak taşlar zeminin tamamını kaplamamaktadır. Bu ev, CB 2 tabakasının erken
dönemine ait bir mekandır. Y-028 evinin içerisinde yıkıntı toprağı kazılmıştır ve az sayıda
malzeme ele geçirilmiştir. Bu eve benzer bir başka mekân, yerleşimin merkezinde tespit edilmiştir. Söz konusu alan, daha küçük, kare biçiminde bir mekândır ve ortadan kuzey-güney
doğrultusunda uzanan kerpiç duvarla iki odaya (Y-032 ve Y-033) ayrılmıştır. Bu mekânların
da zemin kısmı levha taşlarla kaplanmıştır. Levha taş döşemeli mekanların ikisinden de biyo-arkeoloji çalışmaları için bol miktarda toprak örneği alınmıştır. Y-32 ve Y-33 odalarından
az sayıda malzeme gelmiştir. Seramik parçaları arasında dışa kalınlaştırılmış ya da basit ağız
kenarlı çanak ve kâse formlarına ait kırmızı astarlı parçaları gelmiştir.
Şarap Üretim Atölyesine Ait M-21 ve M-22 Odaları
Yerleşimde 2002 ve 2003 yılı çalışmalarında açığa çıkarılmış, diğer mekanlardan teknik,
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plan ve işlevsel özellikleri açısından farklılık gösteren ve şarap üretim evi olduğu düşünülen
yapı da yer almaktadır. Yerleşimin merkezi bir noktasında bulunan bu yapının batısında 3
adet küçük, dikdörtgen biçiminde oda bulunmaktadır. Bunlardan M-21 ve M-22 olarak adlandırılan iki oda içerisinde 2019 yılında yeniden çalışılmıştır. M-21 mekânının tabanından
duvarlarına doğru yükselen beyaz kireç sıva izleri korunmuştur. M-21 mekânının en alt seviyesinde ise tabanın tamamına yayılan killi bir toprak yapısı ile kaplı olduğu gözlenmiş olup,
büyük ihtimalle izolasyon ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Gerçekleştirilen çalışmalar
sonucunda, bu mekânın tabanının tamamen levha taşlardan oluşan sıkı bir döşeme ile kaplı
olduğu gözlenmiştir. M-21 mekânı içerisinde kemik bir bız ve kırmızı astarlı ince nitelikli
fincan parçaları ve bir ateş taşı gelmiştir. M-22 mekânının tabanı ise beyaz kireç sıvası ile
kaplıdır. Bu sıva izleri zeminden duvarlara doğru da yükselmektedir. Tabanın tahrip olmuş
kısmından anlaşıldığı üzere, sıva kaplı tabanın altında da yine taş döşeli bir taban yer almaktadır. Bu oda içerisinde kırmızı astarlı bir çanak ele geçirilmiştir (Resim: 8).
M-5 Mekânı ve İçerisindeki Hazne
Yerleşimin batı kesiminde yer alan mekânlardan biri olan ve en son 2004 yılında kazılmış,
M-5 No.lu evin kuzeydoğu köşesinde yer alan hazne/kilerde de ayrıntılı çalışmalar yapılmıştır. Bu hazne doğu kenarında yer alan D-31 duvarına dayandırılmış olup, kare biçimindedir.
Etrafını çeviren kerpiç duvarların kalınlığı 4-5cm.dir. Haznenin duvarları düzgün bir köşe
yaparak birbirleriyle birleşmektedir. Doğu duvarının içine yarım daire biçiminde kilden bir
başka hazne açılmıştır. Kare şeklindeki kilerin tabanı beyaz kireç sıvalıdır. Kiler ya da bölme
şeklinde bir hazne olarak değerlendirilebilir. Yer yer kerpiç döküntülerin gözlendiği toprak
dolgusu özellikle orta kesimde gri, küllü bir yapıya sahiptir. Haznenin boyutlarına göre seramik yoğunluğunun fazla olması dikkat çekmiştir. Bu seramik parçaları arasında dışa çekik
ağızlı siyah mutfak kapları, basit ağızlı, ince fincan parçaları görülmüştür. Ayrıca dikkat çekici bir şekilde hazne içerisinde sülünes kabukları yoğun miktarda ele geçmiştir.
Çeşme-Bağlararası kazısının bu yıl son kez yapılması nedeniyle hem M.Ö. 2. binyıl hem
de M.Ö. 3. binyıl alanlarında belirlenen mekânlar içinde 2 sondaj çalışması yapılmıştır. Bu
sondaj çalışmalarının amacı yerleşimin tabakalaşmasını ve evreleri anlamaya yönelik olmuştur. M.Ö. 2. Bin yerleşim alanında Y-017 mekânının içerisinde 3x2m. boyutlarında sondaj
açılmıştır. Sondajda derinleşildikçe taban suyu yükselmiş kazı yapmayı zorlaştırmıştır. Yaklaşık 1m. derinleşilen sondaj içerisinde malzemeler ve kerpiç blok parçaları gelmeye devam
etmiştir. Bunlar arasında seramik ve hayvan kemiklerinin yanı sıra ağırlık parçası, çakmaktaşı alet gibi buluntular da ele geçirilmiştir.
M.Ö. 3. binyıl alanındaki sondaj çukuru ise en son 2010 yılında çalışılmış olan M-052
evinin içerisine açılmıştır. 1.20m.x1.30m. boyutlarındaki çukurda 1.20m. derinleşilmiştir.
Mimari unsur olarak ocak tabanı parçalarıyla karşılaşılmış, malzeme olarak Erken Tunç Çağının erken evrelerine ait seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bu parçaları arasında birkaç
tane bulunmuş siyah renkli, parlak perdahlı, Benzerleri Liman Tepe VI tabakasında da ele
geçirilen, Troya A6 tipi tabak parçaları oldukça dikkat çekicidir. Bu parçaların dışında orta
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nitelikli, kalın cidarlı çömlek parçalarıyla birlikte pişmiş toprak kaşık sapı, çakmaktaşı aletler
ve bir dilgicik bulunmuştur.
Her iki sondajda yapılan kazıların ardından söz konusu derinliklere ulaşıldıktan sonra
taban suyunun oldukça yükselmesiyle kazı yapmak gittikçe zorlaşması nedeniyle buradaki
çalışmalar sonlandırılmıştır. Ardından her iki sondaj alanı tekrardan toprakla doldurularak
kapatılmıştır.
Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından her iki alanda da yapı duvarlarının üzeri
kapatılarak koruma altına alınmıştır. Açma kenarlarında yer alan içi toprak dolu koruma çuvalları ve alanların etrafındaki teller sağlamlaştırılmıştır.
Çeşme–Bağlararası 2019 yılı kazı çalışmaları sonunda, önceki yıllarda bu yerleşim yeri
ile ilgili kafamızda oluşan bazı sonuçların yeniden değerlendirilmesini gerektirecek yeni veriler ortaya çıkarılmıştır. Yeni veriler ışığında özellikle büyük deprem tabakasını takip eden
CB 2a evresinde yerleşim yerinde meydana gelen değişikliklerini boyutunun beklenenin çok
daha üzerinde olduğu kesinlik kazanmıştır. CB 2 tabakasının en erken evresi olarak CB 2c
evresine ait veriler de ilk kez 2019 yılında bu kadar yoğun bir şekilde ortaya çıkarılmıştır. Bu
konu üzerinde de daha detaylı malzeme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Çeşme–Bağlararası seramik örnekleri, kazıda ele geçtikleri konteksler kapsamında çalışılmaktadır. Bu sayede yerleşim içerisindeki mimari yapılar ile direk bağlantılar kurulması
mümkün olabilecektir. Çeşme–Bağlararası kazılarında ele geçirilen seramik örnekler, Ankara Üniversitesi ile British Shool at Athens (Fitch Lab) uzmanlarının işbirliği çerçevesinde
yayına yönelik olarak çalışılmaktadır. Uzun süreli bir çalışma olarak planlanan bu iş birliği
kapsamında, bir yandan bölgenin seramik gelenekleri detaylı olarak incelenecek ve özellikle
teknolojik açıdan ele alınacak, diğer yandan da tipolojik çalışma yardımıyla yerleşim içindeki seramik formlarının dağılımı ortaya konabilecektir. Önceki yıllarda seramik örnekler
üzerinden alınan numunelerden bir bölümü, Ege arkeolojisi konusunda dünyanın en büyük
karşılaştırma koleksiyonuna sahip olan Fitch Laboratuvarına gönderilmiş ve burada seramik
örneklerin ince kesitleri hazırlanarak petrografik analizlerine başlanmıştır. Örnekler üzerindeki kimyasal analizlerin de aynı laboratuvarda gerçekleştirilebilmesi için kaynak arayışları yapılmaktadır. Kimyasal analizler ve daha fazla sayıda örneğin ince kesitinin hazırlanarak petrografik çalışmasının yapılabilmesine yönelik olarak çalışmalarımıza önümüzdeki
yıllarda da devam edilecektir.
Çeşme–Bağlararası, Batı Anadolu sahil kesiminde özellikle M.Ö. 2. binyıl 2. çeyreğine
tüm Ege dünyasında çok etkin bir şekilde faaliyet gösteren Girit Minos uygarlığı ile Anadolu’nun bağlantılarını ortaya koyan çok az sayıdaki yerleşim yerinden biridir. Ele geçirilen
seramik örnekler, Girit/Minoslu denizcilerin burada ne aradıklarını, yerleşip burada yaşamlarını sürdürmüşler mi? Sadece ticaret mi yapmışlar? Burada politik bir varlık göstermişler
mi gibi konularda önemli bilgiler sağlama potansiyeline sahiptir. Seramik formlarının değerlendirilmesi, bunların kil analizleri ve seramik teknolojileri konusundaki tespitler, Çeşme–
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Bağlararası verileri ışığında bu konuda çok önemli sonuçlar ortaya konmasını sağlayacaktır.
2019 yılında Barcelona’da gerçekleştirilen 20. EMAC sempozyumunda Çeşme–Bağlararası’nda başladığımız seramik çalışmalarının ilk sonuçlarını içeren bir poster sunulmuştur.
2019 yılında, Ege Üniversitesi ve Katip Çelebi Üniversitesi Coğrafya Bölümü öğretim
üyelerinin yürüttüğü Çeşme – Bağlararası ve çevresi coğrafya araştırmalarına da devam edilmiştir. Az sayıda karotun alındığı bu yılki çalışmalarda, yerleşimin kuzeydoğusunda yer aldığı düşünülen, dere yatağının daha kesin verilerle ortaya konabilmesi için, bu alandaki park
içerisinde karotlar alınmıştır. Bu verilerin ilk sonuçları, Bağlararası’nın da sur duvarlarının
dışında kalan bu alanda bir derenin batıya doğru akarak denize ulaştığı ortaya konmuştur.
Alınan diğer karot örnekleri de önceki yıllarda yapılan çalışmalarla şekillenen paleocoğrafya
rekonstrüksiyonlarının eksik kalan bölgelerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak yapılmıştır.
Çeşme–Bağlararası kazılarında ele geçirilen biyo-arkeolojik malzemenin çalışılması
kapsamında arkeobotanik malzemelerin çalışılmasına devam edilmiştir. 2019 yılı çalışmaları
kapsamında bir yandan kazılar sırasında bu amaçla çok sayıda toprak örneği alınmış, diğer
yandan da önceki yıllardan toplanan toprak örneklerinin ıslak elemesi ve yüzdürülmesine
devam edilmiştir. Eleme sonrası toplanan artıklar kurutulduktan sonra bunların ayırımları yapılmıştır. Oxford Üniversitesi’nde doktora tezi olarak sürdürülen bu çalışmalar kapsamında
bu yıl, özellikle Batı Anadolu’da daha önce hiç bilinmeyen ve Ege’de de bugüne kadar çok
az sayıda merkezde bulunan Lathyrus ochrus bitkisine ait tohumların Çeşme–Bağlararası’nın
2. tabakasındaki varlığının tespit edilmesi olmuştur.
Çeşme–Bağlararası’nda 2009 yılından bu yana kesintisiz olarak devam eden Bakanlar
Kurulu Kararlı Kazı çalışmaları, 2019 yılı itibarıyla tamamlanmıştır. Kazı alanı çevresindeki
arazilerin tamamının özel mülkiyete ait olması dolayısıyla kazı alanlarını genişletme imkânı
elde edememiş olmamız nedeniyle, çalışmalar sonlandırılmıştır. Bundan sonraki aşamada,
ilk etapta en azından takas yöntemiyle mülkiyeti Bakanlığımıza geçmiş olan İzmir İli, Çeşme
İlçesi, Musalla Mahallesi, 5238 Ada, 3 ve 4 No.lu parsellerde açığa çıkarılan M.Ö. 2. binyıl
yerleşim alanının üzerinin bir koruma çatısı ile kapatılması ve tüm bu alanın bir ören yeri
şeklinde düzenlenmesi hedeflenmektedir. Benzer şekilde M.Ö. 3. binyıl yerleşiminin bulunduğu İzmir İli, Çeşme İlçesi, Musalla Mahallesi, 5236 Ada, 2,3 ve 4 No.lu parsellerin de kamulaştırmasının sağlanabilmesi durumunda, bu alanda da benzer bir düzenlemeye gidilmesi
ve her iki alanı da içine alacak şekilde, Çeşme’nin binlerce yıllık geçmişini farklı katmanlar
halinde ziyarete açabilecek bir düzenlemenin yapılabilmesi en büyük arzumuzdur2.
2

Çeşme – Bağlararası’nda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına, İzmir Bölgesi Kazı
ve Araştırmalar Projesi (IRERP) projesi çerçevesinde gerçekleştirilen kazı ve araştırmalar, Ankara Üniversitesi
Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) bünyesinde yürütülmektedir.
Proje, Türkiye Cumhuriyeti, Kültür ve Turizm Bakanlığı, DÖSİMM, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Projeleri Koordinatörlüğü (Proje No. 2006 – 0901024), TÜBİTAK (Proje No: 108K263, 114K266), Institute
for Aegean Prehistory (INSTAP), Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, INSTAP – SCEC, Koç
Vakfı, Türkiye Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA), Çeşme – Belediyesi, Urla Belediyesi ve Türk Tarih Kurumu
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Resim 1: Çeşme – Bağlararası yerleşimi ve arka planda Çeşme Marina.

tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmiştir. 2019 yılı kazı çalışmaları sırasında bize gösterdikleri destek
için Çeşme Paparazzi’ye de ayrıca teşekkürü bir borç biliriz. ANKÜSAM ve IRERP hakkında daha fazla bilgi
için bkz. http://ankusam.ankara.edu.tr.

380

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

Resim 2: Savunma sistemi ile çevrili Çeşme – Bağlararası M.Ö. 2. binyıl yerleşimi.

Resim 3: Çeşme – Bağlararası Ev-16 ve Ev-17.
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Resim 4: Çeşme – Bağlararası 2a evresine tarihlenen seramik fırını.

Resim 5: Çeşme – Bağlararası Ev 18 içerisinde ele geçirilen kırmızı astarlı çömlek (K-8557/3).
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Resim 6: Çeşme – Bağlararası sura dayalı olarak inşa edilmiş Ev 24.

Resim 7: Çeşme – Bağlararası Y-020 ve Y-021 mekânlarını gösteren fotoğraf.
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Resim 8: Çeşme – Bağlararası M-22 içerisinde ele geçirilen kırmızı astarlı çanak (K-2294/1).

Resim 9: Çeşme – Bağlararası M-5 No.lu evin köşesinde yer alan depolama düzenlemesi.
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LİMAN TEPE 2020 YILI KARA VE SU ALTI ÇALIŞMALARI
Vasıf ŞAHOĞLU*
İrfan TUĞCU
Ümit GÜNDOĞAN
Mustafa İNCİRLİLİ
Yeşim ALKAN
Liman Tepe’de 1992-2019 yılları arasında Prof. Dr. Hayat Erkanal başkanlığında sürdürülen kazılar, 2020 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı
ve Ankara Üniversitesi adına Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu başkanlığında, İzmir Bölgesi Kazı ve
Araştırma Projesi (IRERP)1 kapsamında sürdürülmektedir. Her yıl olduğu gibi 2020 yılı çalışmaları da hem kara hem de denizde olmak üzere iki ayrı sektörde yürütülmüştür. Aynı zamanda
koruma-restorasyon ve belgeleme çalışmaları ile çevre düzenlemesine yönelik çalışmalar da bu
süreç içerisinde yer almıştır. 2020 yılı çalışmaları pandemi nedeniyle sadece yurtiçindeki farklı
üniversitelerden bilim insanları ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilmiştir 2.
*

1

2

Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara/TÜRKİYE.
Doç. Dr. İrfan TUĞCU, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Osmaniye/
TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Üyesi Ümit GÜNDOĞAN, Batman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Batman/TÜRKİYE.
Öğr. Görevlisi Mustafa İNCİRLİLİ, Ankara Üniversitesi Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi –
ANKÜSAM, Denizli Mahallesi, Harbiye Cad. No: 2 Çeşmealtı – Urla, İzmir/TÜRKİYE.
Arş. Gör. Yeşim ALKAN, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Osmaniye/ TÜRKİYE.
Proje kapsamında, Liman Tepe kara ve su altı, kazı çalışmaları devam etmektedir. Çeşme- Bağlararası, Bakla Tepe,
Kocabaş Tepe, Karaburun-Kömürburnu arazi çalışmaları tamamlanmış olup, yayına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir. Tüm bu çalışmalar 2006 yılından bu yana Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) koordinatörlüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Türk Tarih Kurumu, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, TÜBİTAK (Proje No: 108K263, 114K266 ve 116Y107), Ankara Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü Proje No: 2006
– 0901024, 10Y6055002 ve 15A0759003, Institute for Aegean Prehistory (INSTAP), INSTAP-SCEC, Türkiye
Sualtı Arkeolojisi Vakfı (TINA), İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi tarafından desteklenmektedir.
2020 yılı kazı çalışmalarına, yurtiçinden farklı üniversitelerden öğretim üyeleri ve öğrenciler katılmıştır. Kazı
ekibi, kazı başkanı Prof. Dr. Vasıf Şahoğlu, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı; Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama
ve Araştırma Merkezi (ANKÜSAM) 06100, Sıhhiye-Ankara/TÜRKİYE (vsahoglu@gmail.com); kazı başkan
yardımcısı Doç. Dr. İrfan Tuğcu, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Fen Edebiyat Arkeoloji Bölümü (irfan_tugcu@hotmail.com); kazı başkan yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Gündoğan, Batman Üniversitesi Fen Edebiyat
fakültesi Arkeoloji Bölümü (umitgndgn@gmail.com); Dr. Öğretim Üyesi Ümit Çayır, Cumhuriyet Üniversitesi,
Arkeoloji Bölümü; Öğr. Göv. Mustafa İncirlili (Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi -ANKÜSAM), Arş. Gör. Yeşim Alkan, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Arkeoloji
Bölümü; Restoratör Araş. Gör. Hiranur Gültekin (Ankara Üniversitesi); Arkeolog Ramazan Güler, Emrullah
Dönmez, Ensar Miraç Nacak, Gürkan Bölükbaşı, Mehmet Paksoy, Durdu İnci, Aslı Kılıç, Ataullah Kerem Kıy-

385

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

LİMAN TEPE KARA KAZI ÇALIŞMALARI
2020 yılı kazı çalışmaları höyüğü ikiye bölen anayolun kuzeyinde -kuzey kazı alanısürdürülmüştür. Geç Tunç Çağı sokağında ve bu sokağın güneyinde yapılan kazılarda daha
önceki yıllarda yapılan kazılar sonucunda ortaya çıkarılan seramik fırınlarına ait içerisinde
seramik cüruflarının da bulunduğu kül çukurları açığa çıkarılmıştır. Geç Tunç Çağı tabakasının hemen altında, Orta Tunç Çağı’na ait yangın geçirmiş bir yapı gün yüzüne çıkarılmıştır.
Bir kısmı Geç Tunç Çağı çukurları tarafından tahrip edilen bu yapının içinde in-situ olarak
korunmuş en az 10 adet kap ele geçirilmiştir. 2020 çalışma alanında yapılan derinleşmeler
sonucunda M.Ö. 3. binyıla ait Erken Tunç Çağı 2 surunun Erken Tunç Çağı 1 suruna yaslandırıldığı ve bu sur üzerinde yukarı şehre girişte kullanılan bir kapı girişinin yer aldığı tespit
edilmiştir. Erken Tunç Çağı 1 savunma sistemi doğuya doğru devam ettiği yine bu yıl gerçekleştirilen kazılar sonucunda net bir şekilde ortaya konmuştur.
Geç Tunç Çağı (LMT II)
Liman Tepe’de 2020 çalışmalarının bir diğer ayağı ise Y-8, Z-8 alanlarında gerçekleştirilmiştir. Derinleşme çalışmaları, 2006 yılında ortaya çıkarılan, Geç Tunç Çağı sokağı içerisinde ve bu sokağın güney kısmında yapılmıştır. Yaklaşık olarak 20m.lik uzunluğu ve 3m.
genişliği sahip olan sokağa güneyden ve kuzeyden iki küçük sokak bağlanmaktadır3. Liman
Tepe’nin II. tabakasının 3 mimari evresine ait olan sokak dolgusunun, beklenildiği gibi çok
sayıda küçük taşçıkla dolu olduğu görülmüştür. Yer yer 9cm.x7cm.x7cm. 7cm.x5cm.x4cm.
3cm.x3cm.x2cm. boyutlarında taşlar kullanılarak döşenmiş olduğu anlaşılan sokağın özellikle güney sınırını oluşturan duvar kenarında, duvarın inşası esnasında kırılmış kireç taşından
keskin kırıklara sahip, küçük taş parçacıkları yoğun olarak ele geçmiştir. Sokağın doğu ucu,
Geç Tunç Çağına ait içerisinde Miken boyalı seramiklerinin de çıktığı bir çukur (LMT 2020
Ç-2) tarafından tahrip edilmiştir. Sokak dolgusu içerisinde boyalı Miken seramik parçaları,
büyük kaide parçaları, gri seramik ve büyük pithos parçaları yoğun olarak açığa çıkarılmıştır. Kazılan malzeme ışığında bu sokak dolgusunun LMT II. tabakasının 3. evresine ait
olduğu görülmüştür. Bu tabaka, Geç Hellas III Dönemi ile çağdaştır. Sokağın batı kısmında
yapılan çalışmalarda oldukça fazla sayıda seramik ve kemik parçası ele geçirilmiştir. Bu
alanın toprak yapısı sokağın diğer bölgelerine oranla biraz daha taneli ve sarımsı renkte olsa
da döşemede kullanılan taş boyutlarında ve dolgu içerisinde çıkan seramik miktarında ve
formlarında bir değişim gözlemlenmemiştir.
Liman Tepe’nin Geç Tunç Çağı yerleşiminde, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanan bu geniş sokak içerisinde yapılan derinleşmeler sonucunda, sokağın özellikle kuzey yagı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Volkan Artan, Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğrencileri Furkan Yılmaz, Berfu Sevin, İrem İşçimen, Metehan
Akbal, Liman Tepe 2020 yılı kazısına Bakanlık Temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanı Yeşim Ozan
katılmıştır.
3

Erkanal-Aykurt, 2008.
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rısında neredeyse tamamen kumlu bir toprak yapısı açığa çıkarılmıştır. Bu ince kumlu toprak
yapısı, bu sokağa, kuzeyden bağlanan diğer bir ara sokağın içerisine doğru devam etmektedir. Bu kumlu yapıya sahip dolgu içerisinde aşınmış seramik parçalarının yoğun bir şekilde
ele geçtiği görülmektedir (Resim: 1). Geç Tunç Çağının erken evresinden itibaren kullanılan
bu sokak, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde eğimle bir şekilde bulunan Orta Tunç Çağı
dolgularının üzerine inşa edilmiş edilmiştir.
Geç Tunç Çağına ait LMT II. 3 evresi kalıntılarına geniş sokağın doğu kısmında da ulaşılmıştır. Bu alan içerisinde büyük levha taşları ile döşenmiş, 2006 yılında bir kısmı açığa
çıkarılmış bir mekânın taş döşemesinin kuzey bölümü açılmıştır. Bu taş döşemeli mekânın
kuzey kısmının yine Geç Tunç Çağına ait bir çukur tarafından tahrip edildiği anlaşılmıştır.
Bu çukurun üzerine de LMT II. tabakasının 1. evresine ait bir duvar inşa edilmiştir. Liman
Tepe’nin Geç Tunç Çağına ait yerleşim dokusunun en iyi korunduğu ve açığa çıkarıldığı bu
alanda daha önceki yıllarda toplamda 6 seramik fırını açığa çıkarılmıştır4. Bu sene yapılan
kazılarda özellikle geniş sokağın güney kısmında kalan bölgede, bu döneme ait çeşitli çöp
çukurları tespit edilmiştir. Yine bu alanda zemin içerisine açılmış büyük boyutlu kül çukurlarına da rastlanmıştır. Bu kül çukurları içerisinde açığa çıkarılan çok sayıda seramik cürufunun
varlığı, özellikle bu alanın seramik üretim alanı olduğunu göstermektedir. Oldukça yoğun bir
dağılım gösteren seramik fırınları ve onlarla bağlantılı, içerisinde de yanmış seramik cürufları ele geçen kül çukurları, Liman Tepe’nin köklü seramik geleneğinin en azından tunç çağlarından itibaren kesintisiz olarak klasik çağlar içerisine kadar devam ettiğini kanıtlamaktadır.
Orta Tunç Çağı (LMT III)
Liman Tepe’nin III. tabakası kendi içerisinde en az 4 mimari evreye ayrılmaktadır. M.Ö.
2 binyılın ilk yarısına ait olan bu dönemde Liman Tepe mimarisi yan yana inşa edilmiş oval
planlı yapılarla karakterize olmaktadır. Genel olarak atölye olarak kullanılan bu oval evlerle
birlikte konut olarak kullanılan dikdörtgen planlı yapıların varlığı da söz konusudur5.
Liman Tepe 2020 kazı alanında LMT III.1 tabakaya ait veriler Geç Tunç Çağı tabakası
altında açığa çıkarılmıştır. Geç Tunç Çağı sokağına ait dolguların tamamen kazılmasını takiben, bunun altında yer alan yanık, küllü sert bir toprak yapısı içerisinde Orta Tunç Çağı
seramik örneklerinin geldiği tespit edilmiştir. Bu alanda yapılan kazı çalışmaları sonucunda,
Orta Tunç Çağı’na ait yapıların şiddetli bir yangın sonucunda kullanımdan çıktığı tespit edilmiştir. Şiddetli yangından dolayı kiremit rengi, yumru büyüklüğünde tavan ve duvar parçaları, oldukça büyük bir alana yayılmış olarak gün yüzüne çıkarılmıştır. Yanık kırmızı alanların
açılması sonucunda, Orta Tunç Çağının geç evrelerine tarihlendirebileceğimiz ve büyük bir
yangın geçirmiş bir yapının enkazına ulaşılmıştır (Resim: 2-3).
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Büyük ihtimalle dikdörtgen planlı bir yapıya ait olması gereken bu evin duvarlarının
tamamı tespit edilememiştir. Yapının batı sınırını küçük bir kısmı açığa çıkarılmış bir duvar
oluşturmaktadır. Yapının doğu bölümü ise orta büyüklükteki yuvarlak volkanik kökenli taşlarla oluşturulmuş bir döşeme ile kaplanmıştır. İki sıra taşın yan yana getirilmesiyle oluşturulan ve tek sıra örgüsü açığa çıkarılan duvarının temel seviyesi, yangın sırasında çöken ve
taban üzerine dağılan toplu bir seramik grubunun bulunduğu alanı sınırlamaktadır (Resim:
2-3). Seramik örnekleri arasında bir gaga ağızlı testi, bir kapaklı vazo, bu duvara dayalı halde
açığa çıkarılmıştır. Duvarın alt kodu yer yer bu seramiklerden daha yukarıdadır ancak in-situ
seramik örneklerinin bariz bir şekilde bu duvara dayalı olarak açığa çıkmış olması, çağdaş
olduklarını düşündürmektedir.
Yapının doğu kısmında yer alan taş döşemenin üzerinde ve bu döşeme ile bu döşemenin
batısında seramiklerin parçalanmış ve oldukları yerde in-situ olarak kırıldıkları tespit edilmiştir. Tamamlanabilir kapaklı vazolar, yonca ağızlı testiler, çanaklar, çömlekler ve mutfak
kapları, büyük ihtimalle çatının çökmesi sonucunda kırılarak iç içe geçmiş ve yapının zemininde parçalanmıştır. Kapların bazılarının özellikle bir yönlerinin daha çok parçalı halde ele
geçmiş olması, bunların daha yüksekten, örneğin raf gibi bir alandan yere düşmüş olabileceklerini de düşündürmüştür. Mekân içerisinde çıkan güçlü yangın nedeniyle seramik örnekleri
kırıldıktan sonra yeniden ateşe maruz kalmış bu yüzden de tüm örnekler kırmızıdan siyaha
kadar değişen tonlarda oldukça alacalı bir yüzey rengine sahip olmuştur (Resim: 4). Mekânın
yanmasına ve çökmesine neden olan güçlü yangın, kırılan seramik örneklerinin bazılarının
da adeta pul pul ayrılmasına neden olacak boyutta tahribat yaratmıştır.
Mekânın tabanında, bu alanda çanak çömlekle birlikte iki öğütme taşı, ezgi taşı ve ocak
tabanının çıkarılması, evin bu bölümünün mutfak olarak kullanıldığını yemek pişirme ve
hazırlama aşamaları yanında yiyecek depolama faaliyetlerinin de yine bu alanda gerçekleştirildiğini göstermektedir (Resim: 3). Dikdörtgen planlı olması gereken bu evin batı bölümü,
bir kısmı tahrip olmuş bir duvar ile sınırlanmaktadır.
Bu evin özellikle doğu kısmı ve taş döşemenin önemli bir bölümü, maalesef Geç Tunç
Çağı’na ait büyük bir çukur tarafından tahrip edilmiştir. Evin tabanı üzerinde ele geçirilen
çok sayıdaki in-situ seramik örneğinin restorasyon çalışması devam etmektedir.
Orta Tunç Çağına tarihlenen bu evin batısında, evin dış kısmında da yangından dolayı
sertleşmiş kırmızı sert topaklı bir alan açığa çıkarılmıştır. Büyük ihtimalle yanarak evden
buraya yıkılmış çatı enkazına ait olan bu kalıntıların altında, karbonlaşmış ahşap kalıntılarıyla birlikte ağırşak örnekleri ve tezgâh ağırlıkları tespit edilmiştir. Bu alan muhtemelen
evin tekstil üretimiyle bağlantılı alanı olmalıdır. Bu alanın hemen bitişiğinde, yine bir çatı
çöküntüsü altında tamamı korunmuş bir çömlek kapağı açığa çıkarılmıştır.
Orta Tunç Çağına tarihlenen bu evin daha güneyinde, yine aynı döneme ait oval planlı
bir silo açığa çıkarılmıştır. Silo, kuzeydoğu güneybatı doğrultusunda uzanan Erken Tunç
Çağı 2’ye tarihlenen duvara dayanmaktadır. Silonun 6-7 sıra levha taşları ile oval bir şekilde örülen duvarının en alt temel sırasında büyük toplama taşlar dikey olarak yerleştirilmiş
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şekilde kullanılmıştır. Silonun iç genişliği kuzey güney yönünde 1.65m. doğu batı yönünde
ise yaklaşık olarak 1.76m.dir. Yere bir çukur açılarak taşla örülmek yoluyla inşa edilen bu
silo tipi, Liman Tepe’de6 ve Çeşme-Bağlararası’nda7 çok iyi bilinen bir mimari özellik olarak
karşımıza çıkmaktadır. Silonun en alt taş sırasının dikey olarak yerleştirilmesi de Liman Tepe’de önceki yıllarda açığa çıkarılan silolarda iyi bilinen bir özelliktir. Özellikle bu silonun
bulunduğu alanda önceki yıllarda da çeşitli örneklerin açığa çıkarılmış olması, bu alanda
söz konusu siloların belki bir grup halinde inşa edildiğini yani bu alanın yerleşimin geneline
hitap eden bir depolama alanı olabileceğini düşündürmektedir.
Erken Tunç Çağı II (LMT V)
Y-8 alanı içerisinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda, Erken Tunç Çağı 2 dönemine
tarihlenen bastiyon üzerinde 3, 90m. uzunluğundaki kısmı açığa çıkarılan bir duvar bulunmuştur. Kuzeydoğu ve güneybatı kısımları tahrip olan bu duvar, Erken Tunç Çağı 2 Dönemine (LMT V) tarihlenen surun üzerine oturmaktadır. Duvar daha kuzeyde ise Erken Tunç
Çağı 1 (LMT VI) savunma duvarının üzerine de uzamakta ve bu savunma sisteminin kerpiç
bloklarının üzerine inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yaklaşık olarak 0,90m. genişliğe sahip olan
duvarın 4 sıra duvar örgüsü açığa çıkarılmıştır. Levha taşları kullanılarak örülen duvarın dış
hattına, düzgün taşların gelmesine özen gösterilmiş, iç kısmı ise daha küçük boyutlu taşlar
ve çamur harçla doldurulmuştur. Bu duvarın güney doğu kısmında 1,20m. genişliğinde bir
kapı giriş açığa çıkarılmıştır. Erken Tunç Çağı 2 (LMT V) surunun üzerinde yer alan bu duvar ve kapı girişi, savunma sisteminin parçası olan bu bastiyonun sura bağlandığı kısımda
yer almakta ve olasılıkla bu alanın üzerinde yer alan bir mekâna, yerleşimin iç kesiminden
girilmesi için yapılan bir kapı olmalıdır (Resim: 5).
Liman Tepe bu yıl yapılan kazı çalışmalarında, yer yer kerpiç döküntünün geldiği dolgunun alt seviyelerine inildikçe Erken Tunç Çağı 2’ye ait dikdörtgen planlı bir yapı ortaya çıkmaya başlamıştır. Yapı, Erken Tunç Çağı 2 savunma sistemine paralel olarak uzanmaktadır.
Bu yıl kazı çalışmalarının sürdürüldüğü alanın hemen kuzeyinde, daha önceki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda, kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan yapı blokları ortaya
çıkarılmıştı8. Belirli bir düzen içerisinde birbirine paralel şekilde uzanan ve kapı girişleri de
Erken Tunç Çağı 2 yerleşmesinin ana aksını oluşturan yola açılan bu yapılar birbirleri ile aynı
mimari planı yansıtmaktadır. 2020 yılında açığa çıkarılan ve sur duvarına yaslanan bu yapı,
sıra halinde gelen bu evlerin birincisini oluşturur.
Yapıların ön kısımlarında taş döşemeli bir ön oda (sundurma) ve daha sonra da ana oda
yer almaktadır. Bu yapılar, plan olarak bakıldığında, Batı Anadolu sahil kesiminin karakteristik yapıları olan uzun evlerden oluşmaktadır9. Ara duvarları ortak olarak inşa edilen bu
6

Erkanal ve diğ., 2015: Res. 1.

7

Şahoğlu ve diğ., 2018: 375.

8

Erkanal ve diğ., 2016.

9

Gündoğan, 2019: 168-173.
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yapıların merkezinde ocak tabanı yer almaktadır. Liman Tepe’nin doğu yapı grubu olarak
adlandırabileceğimiz bu yapıların girişleri batıda, ana caddeye açılmaktadır. Yapıların doğudaki arka kısımlarının da sur duvarına dayanarak sonlanmış olduğu düşünülmektedir. Daha
önceki yıllarda tamamı açılan yapıların uzunlukları 15 metreye erişmektedir10. Bu yıl yapılan
çalışmalar sonucunda doğu bloku yapılarının en güneyinde yer alan yapının sadece batı yarısı
kazılmıştır (Resim: 6). Bu yapının batısında bulunan giriş kısmında yaklaşık 1,87-2,10m.
uzunluğunda üzeri levha taş döşemeli bir ön oda bulunmaktadır. Bu evin (LMT Yer 002) kuzey duvarı, 2020 yılı kazı alanı kuzey açma sınırının içinde kalması nedeniyle duvarın sadece
güney yüzü açığa çıkarılmıştır. Evin kuzey duvarının üst seviyeleri, Orta Tunç Çağına ait iki
çukur tarafından tahribata uğramıştır. Evin tam ortasında M.Ö. 6. yüzyıla ait bir kuyu bulunmakta, yine bu kuyunun daha doğusunda da yarısı kazılmamış alan içerisine devam edecek
şekilde tespit edilmiş diğer bir Orta Tunç Çağı çukuru yer almaktadır. Evin güney duvarı ise
Erken Tunç Çağı suruna paralel bir şekilde uzanmaktadır. Batı doğu aksında uzanan yapının
2020 yılında açığa çıkarılan uzunluğu yaklaşık 5,72m. genişliği ise 3,40m.dir. Oldukça küçük bir kısmı açığa çıkarılan yapı, içerisine açılan geç dönemlere ait 3 çukur ve M.Ö. 6. yy.a
tarihlendirilen kuyu tarafından tahribata uğramıştır. Bu evin batı kesiminde gerçekleştirilen
kazılar sonucunda, tümlenebilir kap parçaları ve birbiri üzerine yatmış şekilde iki öğütme taşı
ele geçmiştir. Ev içerisinde ana odaya girince hemen sol tarafta in-situ olarak ele geçirilen
kazıma bezeli kulpları olan küresel gövdeli düz dipli bir taşıma çömleği, Kiklad Adları’ndan
ithal gelmiş olup, adalarda çok iyi bilinen bir kap formunu oluşturmaktadır.
Erken Tunç Çağı 1 (LMT VI)
LMT VI. tabakanın 1. evresinde yerleşim savunma sistemi ile çevrelenmiş ve bu sur
Erken Tunç Çağı II başlarına kadar kullanılmıştır11. Bu savunma sisteminin yaklaşık olarak
25m. uzunluğundaki bir kısmı daha önceki yıllarda açığa çıkarılmıştı. 17 sıra, yassı levha
taşlarıyla etkileyici ve sağlam bir mimari teknik kullanılarak inşa edilen bu duvarın korunan taş temel yüksekliği 2,70m. genişliği ise 90m.dir. Surun dış kısmında 1,50m. aralıklarla
0,24m.x0,24m. boyutlarında 5 diş çıkıntı yer almaktadır. Savunma duvarının güneye bakan
dış kısmında toplama taşlar kullanılarak sura dayalı, kademeli bir şekilde yükselen bir set
oluşturulmuştur12 (Resim: 7). 2020 yılı kazı çalışmalarında Erken Tunç Çağı 1 savunma sistemin giriş kapısının doğusunda yapılan kazılarda, surun doğuya doğru devam ettiği tespit
edilmiştir. Savunma sisteminin taş temeli üzerinde, üst yapıya ilişkin üst üste 3 sıra kerpiç
bloku açığa çıkarılmıştır. Kerpiç blokların yaklaşık olarak kalınlığı 0,8m. olup, genişlikleri
0,50m.dir. Liman Tepe V. tabakasına ait ETÇ 2 savunma sistemi, Erken Tunç Çağı 1 suruna
yaslandırıldığı tespit edilmiştir. Bu yaslandırılmadan dolayı kerpiç bloklar ve Erken Tunç
Çağı I surunun taş temeli, kuzeye doğru eğimli bir şekilde yan yatmıştır (Resim: 8).
10 Erkanal ve diğ., 2016: Res. 6.
11 Şahoğlu, 2002: 20.
12 Erkanal, 1996; Erkanal, 2000; Erkanal, 2008; Erkanal-Şahoğlu, 2016; Şahoğlu, 2002.

390

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

2020 yılı çalışmaları, Liman Tepe VI yerleşiminde açığa çıkarılan sur üzerindeki giriş kapısı ve ana caddenin Erken Tunç Çağı 2 başlarında da (LMT V) aynı yerleşim düzeni içerisinde kullanılmaya devam ettiğini kanıtlaması açısından çok önemli kanıtlar ortaya sunmuştur.
LİMAN TEPE SU ALTI ÇALIŞMALARI
Liman Tepe’de su altı çalışmaları 2000 yılında başlamıştır ve o tarihten itibaren kara kazıları ile eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Liman Tepe su altı çalışmalarının başlangıcı son
derece dikkat çekicidir. Bilindiği üzere Çeşmealtı-İzmir kara yolu, yerleşimin tam ortasından
geçmektedir (Resim: 9). 90’lı yıllarda, kazı alanlarının bir bütün olarak değerlendirilebilmesi
amacı ile yerleşimi ikiye bölen bu yolun geçebileceği alternatif güzergahlar bakılmıştır. Karada birçok nokta “1. Derece Sit Alanı” olması sebebiyle denizden yolun geçirilmesi yönünde çalışmaya karar verilmiştir. Ancak deniz altında o an için tanımlanamayan yığın şekildeki
taş birikimi tespit edilmesiyle, yolun denizden geçirilmesi de mümkün olmamıştır. Denizin
altında görülen bu taş yığının tanımlaması ve Liman Tepe yerleşimi ile olan bağlantısının anlaşılması amacı ile 1995-96 yıllarında iki sezon süren bir ön çalışma yapılmıştır. Bu çalışma
sonucunda, günümüzde su altında kalmış ve karadan denizin içine doğru yaklaşık doğu-batı
doğrultusunda hatta sahip, 100m. üzerinde uzunluğa ve 35-45m. aralığında değişen ölçülerde
kalınlığa sahip bir mendirek ve kuzeybatı ucunda da ona dik bağlanan 25m. uzunluğunda bir
dalgakıran olduğu anlaşılmıştır13 (Resim: 10).
Liman Tepe su altı kazıları, yurtiçi ve yurtdışından farklı bilim dalları ve bilim insanlarının bir araya geldiği, disiplinler arası yürütülen bir proje olarak sürdürülmektedir. Bu
bağlamda 2000 yılında başlayan kazı çalışmaları 2000-2007 yılları arasında İsrail Hayfa
Üniversitesi ile ortak proje şeklinde14, 2007 yılından itibaren ise Ankara Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde yürütülmüştür. Günümüzde de kesintisiz olarak devam eden bu çalışmalar
ile su altında kalmış liman tesisinin M.Ö. 7. yy. sonu ve M.Ö. 6. yy.ın erken evresinden itibaren kullanım gördüğü arkeolojik verilerle ortaya konmuştur. M.Ö. 5. yy. boyunca limanın
kullanımı en düşük seviyededir. M.Ö. 4. yy. ilk yarısı içinde ise liman yeniden aktif olarak
kullanılmıştır. Bugüne kadar yürütülen kazı çalışmaları ile limanda üç evreli stratigrafi oluşturulmuştur. Bu stratigrafi M.Ö. 7. yy. sonu ile M.Ö. 4. yy. arasını kapsamaktadır.
Liman Tepe Antik Limanı’nda tespit açsısından önemli adımlardan biri 2012 yılında atılmıştır. Yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi limanın varlığının tespiti bir hava fotoğrafı sayesinde olmuş ve 1995 yılında ilk çalışmalar başlamıştır. 2012 yılına kadar olan süreçte Liman
Tepe antik limanının bir mendirek ve ona bağlantılı gelişen dalgakırandan oluştuğu düşünülmüştür. 2012 yılında da yine bir hava fotoğrafı limanın mimari üniteleri açısından yeniden
değerlendirilmesine neden olmuştur. Bu hava fotoğraflarında, modern Urla limanının altında
ve belli oranda onunla paralel uzanan ikinci bir mendirek ünitesinin de var olduğu anlaşılmıştır. Bu andan itibaren Liman Tepe / Klazomenai antik limanının iki mendireğin kapatması ile
13

Erkanal-Günel, 1997: 231-261.

14

Erkanal ve. Diğ., 2003, 423-437; Erkanal ve diğ., 2004: 165-179; Erkanal ve diğ., 2011: 308-322.
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oluşmuş büyük bir iç liman olduğu anlaşılmıştır. 2012 yılından itibaren modern Urla limanın
altında kalmış olan mendirek batı, 2000 yılından itibaren kazısını yürütmüş olduğumuz mendirek ise doğu olarak adlandırılmıştır15.
Liman Tepe antik limanı doğu mendireğinde yürütülen kazı çalışmalarının yanı sıra Karantina Adası’ndaki liman kalıntılarının dokümantasyonları, McMaster Üniversitesi ile ortak
yürütülen su altı jemorfoloji çalışmaları ve Karantina Adası ile Hekim Adası arasında kalan
orta derin su yüzey araştırmaları yürütülmektedir.
Liman Tepe Antik Limanı Doğu Mendireği Çalışmaları
F alanındaki kazı çalışmaları öncelikli olarak yıl boyunca birikmiş olan deniz atığının
alandan uzaklaştırılmasıyla başlamıştır. Alandaki özellikle deniz çayırı birikimi ve modern
atık önceki yıllara oranla daha fazladır. F alanındaki bu yoğun atık birikimi ve özellikle de
deniz ve hava koşullarının önceki yıllara oranla çok sert olması su altında yoğun şekilde
çalışılamamasına neden olmuştur. Bu nedenle F alanının genelinde bir temizleme çalışması
yapılmıştır. Ayrıca doğu ve güney kesit yönlerinde ise biriken deniz kumu atıklarının alandan
atılmasına yönelik olarak kısa süreli atık kazısı yapılmıştır. Doğu ve güney kesitlere yakın
noktalardaki bu birikim 20cm üzerinde kadar çıkmıştır. Bu temizlik kazısı çalışmalarında tek
kulplu alçak kaideli tama yakın bir kâse görülmüştür. Kâsenin kaide altında usta ideogramı
olarak düşündüğümüz DELTA işareti görülmektedir ve bu kâse, M.Ö. 6. yy.ın erken aşamalarına tarihlendirilmiştir. F alanın birçok noktasında M.Ö. 6. yy. liman tabanın altına inilmiş
ve atık deniz tabanı açığa çıkarılmıştır.
2020 yılı su altı çalışmalarının ikinci hedefi olarak belirlenen, bu antik deniz tabanın
altına inerek bir kontrol sondajı yapılması çalışmalarına başlanmıştır. Kazı alanın tam ortasında 2m.x2m. ölçülerinde kare formlu bir alanda sondaja başlanmıştır. Hem F alanında
hem de sondaj alanındaki daha uzun soluklu ve verimli çalışmaların 2021 yılında yapılması
planlanmaktadır.
Anakara ile Karantina Adası’nı Bağlayan ‘İskender Yolu Araştırması
2020 yılında yapılan bir diğer çalışma ise yukarıda da belirtilmiş olduğu gibi Karantina
Adası ve ana kara arasındaki yol/yolların ön tespiti çalışmasıdır. Ekim ayı deniz ve hava
açısından İzmir Körfezi’ndeki en sakin dönemlerdendir. Özellikle Liman Tepe’nin de içinde
bulunduğu Orta Körfez olarak adlandırılan kısım, deniz altındaki çalışmalar açısından en
çok bu dönemde elverişlidir. Denizin durgun olması nedeniyle su altı yüzey araştırmaları
genellikle bu aylarda yürütülmektedir. Ekim ayındaki bu sakin deniz sürecinde bu yıl Karantina Adası ve anakarayı birbirine bağlayan yol üzerinde çalışılmıştır. Çalışma kapsamında,
aletli dalış ile modern yola paralel 180 derece dönüş açılı olarak dip taranmıştır. Yapılan bu
çalışmanın ana hedefi yerel çevrede “İskender Yolu” olarak tanımlanan, son halini ise Erken
15 Tuğcu, 2017: 85-10; Tuğcu, 2017: 200-216.
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Cumhuriyet Döneminde almış olan yolun varsa dönemsel olarak farklılıklarının genel olarak
tanımlanmasının yapılması olmuştur (Resim: 11). Araştırmanın ilk günlerinde Karantina
Adası’ndan güney yönde 40 derece gidiş 220 derece dönüş açılı hat üzerinde, deniz tabanın
300m.lik kısmı taranmıştır. Sonraki günlerde ana karadan ada yönünde güney-kuzey yönünde 180 derece gidiş açısı 350 derece dönüş açısı ile deniz tabanının ana kara ve ada arasındaki
geriye kalan ikinci 400m.lik kısmı taranmıştır.
Bu sürecin ana hedefi şu anda Erken Cumhuriyet Döneminde yapılmış ve günümüzde
de ulaşım için kullanılan yolun altında kalan mimari kalıntıların korunmuşluk durumları ve
bunların hem modern yolla hem de ada ile olan bağlanmalarını görebilmektir. Modern yol ile
paralel uzanan ve günümüzde belli kısımları suyun dışında kalmış olan yol görülmüştür. Yer
yer su seviyesinin üzerinde uzana bu yol, deniz içindeki derinliği yer yer değişse de en derin
noktası -1,2m. olarak ölçülmüştür (Resim: 12).
Bu yolun aktif olarak kullanım sürecinin adadaki Tahaffuzhane ile bağlantılı olduğu düşünülmelidir. Bu da erken 19. yy. olarak düşünülmelidir. Modern yolla paralel uzanan bu
yolun zaman zaman her iki yöndeki sınır taşları gözlemlenebilmektedir. Modern yol bu yolun
hemen yanında inşa edildiği için belli noktalar dışında yolun ana gövdesinde inşaata bağlı
tahribatın olmadığı düşünülmektedir.
Bu çalışma kapsamında, yerelde İskender yolu olarak bilinen yolun, yukarıda da tanımlanmış olan Geç Osmanlı Dönemi olarak düşünülen yola ait kalıntılar olduğu anlaşılmıştır.
İskender yolunun ise onun altında yaklaşık -3m. derinlikten başlayıp -1,50m. kadar yükselen
ve Geç Osmanlı yolunun altında kalan yol kalıntıları olduğu düşünülmektedir. Yürütülen kısa
süreli çalışma ile karantina Adası ile anakara arasında modern yol dahil birbirinin yanında
ve kısmen üzerinde yer alan üç yol olduğu anlaşılmıştır. Karantina Adası yolu ya da belki de
ilk inşası göz önünde tutularak İskender Yolu olarak tanımlayacağımız yol hakkında daha net
ve güçlü veriler 2021 yılında daha uzun soluklu yürütüleceğini ümit ettiğimiz çalışmalar ile
ortaya konacaktır.
RESTORASYON – KONSERVASYON ÇALIŞMALARI
Restorasyon - konservasyon çalışmaları kara ve su altı araştırmaları ile eş zamanlı olarak
yürütülmektedir. Özellikle su altı çalışmaları nedeniyle restorasyon laboratuvarı 12 ay boyunca çalışmakta ve su altından ele geçen arkeolojik buluntuların yıl boyunca tuzdan arındırma işlemlerinin sürdürülebilmesi sağlanmaktadır. 2020 yılı çalışmaları Türk Tarih Kurumu
başta olmak üzere farklı kurumlardan sağlanan destekler ile yürütülebilmiştir. Restorasyon
çalışmaları iki aşamalı olarak planlanmıştır. Bunlardan ilki korumaya yöneliktir. Liman Tepe
kara kazıları ile açığa çıkarılan başta seramik olmak üzere diğer küçük buluntuların koruma
ve restorasyon işlemleri büyük oranda tamamlanmıştır. Ancak su altı çalışmaları ile açığa
çıkarılan arkeolojik veriler için durum aynı değildir. Bu malzemeler için koruma ve restorasyon süreci karmaşık işlemler bütününden oluşmaktadır. 2020 yılı laboratuvar çalışmalarında
2017 yılı kazı çalışmaları ile açığa çıkarılmış olan seramiklerin sudan çıkarılarak kurutulması
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işlemine başlanmıştır. Oda sıcaklığında ve %65 nem oranına bağlı kalınarak kurutulması sağlanan seramikler kayıt altına alındıkları plankare ve locus numarasına bağlı olarak kasalanmış ve çalışılmak üzere kuru laboratuvar ünitesine aktarılmıştır. Bu süreç çok uzun soluklu
çalışmanın ilk aşamasını oluşturmuştur. Önümüzdeki gün ve yıllarda, bu seramikler üzerinde
koruma ve birleştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. 2018 ve 2019 yılı su altı çalışmaları
ile açığa çıkarılan seramik ve diğer arkeolojik buluntuların ise tuzdan arındırma işlemleri
devam etmiştir.
Arazi’deki Koruma Önlemleri ve Belgeleme Çalışmaları
12 ay statüsünde tanımlanan Liman Tepe kazı çalışmalarının nihai hedefi ören yeri kimliğine kavuşmaktır. Bu amaç doğrultusunda 2020 yılı bu sürecin ilk etabı olarak planlamıştır.
Bu plan doğrultusunda yapılan ilk çalışma, kazı alanın doğu kesitini güven altına almak ve
sonraki yıllarda ise alandaki yürüme yollarının bir kısmı olarak kullanılmasını ön gördüğümüz istinat duvarıdır. İstinat duvarı 25m. uzunluğunda 4m. yüksekliğinde ve 1m. genişliğinde inşa edilmiştir. İlerleyen süreç içerisinde bu duvarın üst kısmının aynı zamanda ziyaretçi
yürüme yolu olarak da kullanılması planlanmaktadır. 2020 yılında yapılan çalışmalardan bir
diğeri ise kazı alanının 3 boyutlu dijital tarama çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında 1992 yılından bu yana sürdürülen kazılar ile açığa çıkarılmış olan tüm mimari kalıntılar yersel lazer
sistemi ile taranmıştır. Kuzey ve güney olmak üzere iki kazı alanından oluşan yerleşimdeki
mimari kalıntıların tümünün üç boyutlu taraması ilk kez gerçekleştirilmiştir.
Seramik Analiz Çalışmaları
Bu yılkı en önemli çalışmalardan biri petrografik analiz olmuştur. Bu çalışmamız uzun
soluklu bir projedir ve bu yıl ikinci etabına başlanmıştır. Kazı çalışmaları ile açığa çıkarılan
ve en önemli verilerden olan seramikler, kendi içinde gruplanarak tarihlendirme başta olmak
üzere, bölgeler arası ilişkilerden üretim aktivite ve hatta yoğunluklarına kadar birçok alanda
bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Özellikle petrografik analiz bu verilerin derinlemesine
oluşmasının önünü açmaktadır. 2020 yılında tanımlı alanlardan ayrılmış olan seramik örnekler üzerinden petrografik analiz ve raporlama yapabilmek için ince kesit çalışması yapılmasına başlanmıştır.
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Resim 1: Geç Tunç Çağı sokağı.

Resim 2 : Orta Tunç Çağına ait yangın geçirmiş yapı ve Geç Tunç Çağı çukurları.
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Resim 3: Orta Tunç Çağına ait yangın geçirmiş yapı ve içerisinde ele geçirilen seramikler.

Resim 4: Yangın geçirmiş ev içerisinde ele geçirilen dıştan kalınlaştırılmış ağız kenarlı tek kulplu bir kase (LMT
33370/14).
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Resim 5: Erken Tunç Çağı I savunma sistemi, Erken Tunç Çağı II bastiyonu ve bu bastiyon üzerinde yer alan kapı
girişine sahip duvar.

Resim 6: Erken Tunç Çağı 2, Yer 002 mekânı.
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Resim 7: Erken Tunç Çağı 1 ve 2 savunma sistemleri.

Resim 8: Erken Tunç Çağı I savunma sisteminin üst yapı malzemesi olan kerpiç blokları kuzeye doğru yan yatmış
şekilde tespit edilmiştir.
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Resim 9: Liman Tepe yerleşimini ikiye bölen Çeşmealtı – İzmir Karayolu.

Resim 10: Liman Tepe’nin su altında kalmış M.Ö. 6. yy.a ait mendirek yapısı.
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Resim 11: Anakara ile Karantina Adası’nı bağlayan ‘İskender Yolu’.

Resim 12: Anakara ile Karantina Adası’nı Bağlayan ‘İskender Yolu’.
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Tuna KALAYCI
GİRİŞ
Gaziantep İli İslâhiye İlçesi sınırları içinde bulunan Zincirli Höyük 2019 yılı 13. sezon
kazıları Eylül ve Ekim aylarında Chicago ve Tübingen üniversiteleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmaları “Hilani I” ve “Alter Bau 2” yapılarından geriye kalan bulguların
netleştirilmesi için İç Kale’nin doğu kesiminde Alan 2’de temizlik çalışmaları ile Zincirli’de
ki bazalt objeleri ve çevrede bulunan bazalt kaynakların taşınabilir XRF (X-ray fluorescence)
ile incelenmesinin kapsamıştır. Ayrıca seramikler, hayvan kemikleri ve bitki kalıntıları üzerine altı uzman kazı materyalleri ve dokümantasyon çalışmalarını kazı evinde sürdürmüşlerdir.
2020 için kazı çalışmaları planlanmıştır, ancak COVID-19 salgını bu çalışmaları engellemiştir. Bunun yerine, Zincirli’de bulunan bazalt objeler üzerine Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde
pXRF çalışmalarına devam edildi.
ALAN 2: DOĞU SİTADELİ (2019)
Höyüğün doğu zirvesinde yer alan Alan 2 2012 yılından itibaren kazılmıştır (Resim: 1).
Bu açmalar, 19. yy.ın sonlarında Berlin Orient-Comité tarafından kısmen kazılmış olan “Hilani I” adlı anıtsal yapı ile kesişmektedir (von Luschan, Humann, ve Koldewey 1898: Levha
19). Yeni açmalarda, Orta Tunç Çağı II’nin sonunda yangın ile tahrip olmuş bir bina kompleksinin birkaç odası ilk defa ortaya çıkartılmıştır. (Schloen, Herrmann, ve Kalayci 2019;
Herrmann ve Schloen 2021; Morgan ve Soldi 2021).
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2018 yılı kazı çalışmalarının sonunda, Alan 2’nin kuzeybatısında yer alan, terk edilmiş
ve yıkılmak üzere olan yakın zamanda yapılmış bir bina, gelecekte kazı çalışmalarının genişletilmesi ihtimaline karşın yıkılmıştı. Ancak bu binanın temelleri arkeolojik dolguya zarar
vermemesi için kaldırılmamıştı. Aslında, bu modern yapının 1890’da Berlin kazılarında ortaya çıkarılan, Demir Çağında ait olduğu anlaşılan “Alter Bau 2” (“Eski Bina 2”, bundan sonra “Ab2” olarak kısaltılacaktır) bilinen yapının temelleri üzerine inşa edildiği tarafımızdan
düşünülmekteydi. “Eski Bina” ismi, Yeni Assur Dönemi G Sarayı’nın bir duvarının Ab2’nin
açıkça daha üstünde almasından verilmişti (von Luschan, Humann, ve Koldewey 1898: 148149, Levha 21). Bina, nispeten küçük boyutlu bir çift odayı çevreleyen geniş taş duvarlara
sahipti. Güney duvarın kuzey kesiminde dikdörtgen çıkıntılar ve aralarında taş dolguların
olduğu ahşap kirişler için boşluklar vardı. Yapı kazamat duvarlara benzer bir tahkimat görünümü sergiler, ancak doğu ve batı uçları bulunamadı ve işlevi hakkında daha fazla bilgi
edinebilmek için hiçbir bulgu veya enstalasyon ilişkilendirilemedi (Pucci 2008: 58).
2019 yılında, Dr. Kathryn R. Morgan öncülüğünde, Bilgehan Usta’nın yardımcılığında
bir ekip, modern yapınını temellerini temizledi. Bu çalışma, önceden düşünüldüğü gibi, modern yapının kısmen Ab2’nin eski taş temelleri yeniden kullanarak inşa edildiğini ortaya koydu (Resim: 2). Bu duvar temelleri 2020 yılı çalışmalarında ortaya çıkartılmak üzere bırakıldı.
Ancak bu çalışma 2021 yılına ertlendi. Sadece Ab2’nin yeniden incelenmesi ve tarihi ile
yapısının detayları dışında aynı zamanda binanın kuzeybatı temellerinin altında yer alan Orta
Tunç Çağı II DD/I Yapısı’nın incelenmeside planlandı. Temizlikten sonra, Ab2’nin kuzey
ve güney duvarları arasında daha dar kerpiç duvar görülebiliyordu. Bu yapı, Bina DD/I’nin
kuzey duvarı ile aynı doğrultudadır.
Modern binanın kalıntılarının temizlenmesi sırasında yakın zaman ait çok sayıda çöp
bulundu, ancak bir kısımda eski kazılardan ve modern inşa faaliyetlerinden etkilenmemiş
arkeolojik dolgulu bir alan ile karşılaşıldı. Bu dolguda, 20 adet pişmemiş kil dokuma tezgah
ağırlığı ve bir seramik testicik ortaya çıkartıldı. Çan veya piramidal şekle sahip büyük tezgah
ağırlıkları büyük eninne perforasyona sahiptirler (Resim: 3). Oldukça düzensiz şekildedirler
ve dairesel tabanlarının pürüzlü yapısı dokuma hasır gibi bir yüzeyde kuruduklarını gösterir.
375 ile 640gr. arasında değişen ağırlıklara sahiptirler, oldukça ağır olmaları kaba veya ağır
kumaş yapımında kullanıldıklarını düşündürmektedir. Enine delikli konik biçim, Zincirli’nin
Orta Tunç Çağı II çan biçimli tezgah ağırlıklarına kabaca benzer, fakat ikincisi farklı kil
dokusuna ve daha düzenli şekle sahiptir. Genellikle daha ince profilli ve daha düşük ağrılıkta
(yaklaşık 250-300gr.) olup, az pişirilmiş ve dış yüzeyi dikkatlice düzeltilmiştir.
Devetüyü/gri kilden yapılmış, piriform gövdeli ve dar düz tabanlı testinin ağız ve kulpu eksikti (Resim: 4). Tezgah ağırlıklarının morfolojisi ve testiciğin formu ile hamur yapısı
Zincirli’de önceden bilinmiyordu. Hamur ve piriform şekil, Tarsus gibi kuzey Suriye ve Kilikya’daki Geç Tunç Çağı II sitlerindeki testiciklerle karşılaştırılabilir (karş. Goldman 1956:
Levha 392: 1192). 2019’da tespit edilen pişmemiş konik dokuma ağırlıkları Suriye’de Tell
Afis’te Geç Tunç Çağı’II’ye tarihlendirilen Vb tabakasında tespit edilen iki ağırlığa kabaca
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benzemektedir (Venturi 2021: Levha 158:1-2). Bu grup gerçekten de Geç Tunç Çağı II’ye
tarihleniyorsa, Zincirli’deki Hitit dönemi yerleşiminin ilk kanıtı bu olacaktır. Tüm konteks ve
Alter Bau 2 ile olan ilişkisi 2021 yılı kazı çalışmalarına kadar çalışılmadı.
Ayrıca yapının daha iyi bir planın çıkartılabilmesi ve üç boyutlu modelini yapabilmesi
için Hilani I ‘nin 1890 kazılarında ortaya çıkarılan kalıntılarında bitki örtüsünü ve yüzey
toprağı temizlendi. Binanın orta kısmı, Berlin kazılarında derin bir açmada ortaya çıkarılmış
ve bu açma bir asırdan fazla açık kalmıştır. Bununla birlikte, yüzeyde geniş ve derin temellerinin önemli izleri hala gözlemlenmektedir. Bu izleri örten bitki yapısı temizlendi ve belirli
noktalarda (örneğin odaların köşelerinde) biriken toprak birkaç santim temizlendi. Bu açıklık, binanın eski yayınlanmış planına uygun noktaları bulmak ve duvarlarda hala yerinde olan
taşları yıllar içinde yerinden oynayanlardan ayırt etmek için gerekliydi. Kalıntıların belgelenmesinde Drone kullanılarak fotoğraflar ile jeoreferanslı ortofoto ve dijital yüksek modelleri
oluşturuldu (Resim: 5). Böylece, Hilani I’in yayınlanmış planının (von Luschan, Humann
ve Koldewey 1898: Levha 19) coğrafi referansını geliştirmemize ve yeni kazı açmalarına ve
höyüğün topografyasına daha iyi yerleştirilmesine izin verdi.
BAZALT BULUNTULAR VE HAMMADDE KAYNAKLARININ TAŞINABİLİR X-RAY
FLORESANS (PXRF) YÖNTEMİ İLE ARAŞTIRILMASI
2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen bir diğer çalışma, tahribatsız bir yöntem olan
taşınabilir XRF (pXRF) yöntemi ile Zincirli Höyük kazılarında ele geçirilen bazı bazalt eserlerin jeokimyasal niteliklerinin belirlenmesini ve olası hammadde kaynak alanlarının araştırılmasını amaçlıyordu. Bu araştırma Dr. Peter Grave (University of New England, Avustralya) ile işbirliği içinde yürütülmektedir. Burada özetlenecek olan bu araştırmanın ayrıntılı
sonuçları, hazırlanmakta olan kapsamlı bir yayında sunulacaktır. Bu kapsamda toplam 42
arkeolojik buluntu üzerinde ölçümler gerçekleştirilirken, 13 farklı lokasyona ait olası hammadde örneklerinden de ölçümler alınmıştır (Resim: 6).
Bazalt, Zincirli Höyüğün eski sakinleri için kuşkusuz önemli hammaddelerden biridir.
Gerek taş temeller, heykeller, steller, kabartmalar gibi mimariye ve peyzaja ait öğeler, gerekse öğütme taşları, havanlar, kaplar, sapan taşları gibi birçok küçük buluntunun üretiminde,
hammadde olarak büyük ölçüde bazalt tercih edildiği görülmektedir. Bazalt, Karasu Vadisi’ndeki yaygın kaya türlerinden biridir (Resim: 6).
Bazı Geç Hitit Dönemine ait yerleşmelerde ele geçen bazalt buluntuların hammadde kaynaklarına ilişkin daha önce yapılmış analitik araştırmalar bulunmaktadır (Çambel vd. 1996,
Drüppel vd. 2010, Kelling vd. 2020). Bu araştırmalarda kullanılan analitik yöntemler; XRF,
ICP-MS, XRD, SEM, ince kesit gibi tahribatlı yöntemlerdir. Buna karşın, Zincirli Höyük’teki buluntuların niteliğine ve olası hammadde kaynak alanlarının belirlenmesine yönelik bu
araştırmada ise tahribatsız bir yöntem olan pXRF ilk kez kullanılmıştır ve benzer bir çalışma daha önce gerçekleştirilmemiştir. Bu sayede Gaziantep Müzesi’nde bulunan Zincirli
Höyük’e ait bazı eserlerin analizi de mümkün olmuştur.
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Bu çalışma kapsamında, farklı nitelikteki (zaman, mekân ve işlev bakımından) bazı arkeolojik buluntuların üretiminde kullanılan bazaltın, tek bir kaynak alandan mı temin edildiği
yoksa farklı dönemlerde ya da buluntu türüne göre farklı kaynak alanların mı tercih edildiği
anlaşılmaya çalışılacaktır.
Çalışmalar sırasında Hitachi X-MET8000 Expert Geo spektrometresi kullanılmıştır.
Cihaz, silikon drift dedektörü (SDD) ve rodyum (Rh) hedefli bir X-ışını tüpü ile donatılmış,
taşınabilir bir XRF analizörüdür. Ölçümlerde, cihazın volkanik camlar başta olmak üzere
volkanik kayaçlarda eser element konsantrasyonlarının belirlenmesi için hazırlanan nadir
toprak elementleri temel parametre yöntemi (REE-FP) kullanılmıştır. Bu sayede Rb’den (rubidyum) Nb’ye (niyobyum) kadar bir dizi elementin düşük dedeksiyon limitleriyle belirlenmesi mümkün olmaktadır.
Ölçümler sırasında, her buluntu üzerinde en az 3 farklı noktadan ölçümler alınmış ve her
ölçüm 3 kez tekrarlanarak, hem olası ölçüm hataları giderilmeye çalışılmış hem de ölçüm
ortalamalarının, ölçümü yapılan örneği temsil etme oranı artırılmaya çalışılmıştır. Deneme
ölçüm sonuçları üzerinde yapılan değerlendirme sonucu ölçüm süresi 120 saniye olarak belirlenmiştir. Ölçümler sırasında eser elementlerin ve nadir toprak elementlerinin konsantrasyonları belirlenmiştir. Bunlar arasında bazaltlar için karakteristik olabilecek rubidyum (Rb),
yitrium (Y), stronsiyum, (Sr), zirkonyum (Zr) ve niyobyum (Nb) gibi elementlere ait konsantrasyonlar ve bu konsantrasyonların birbirine oranları, ayırt edici jeokimyasal göstergeler
olarak kullanılmıştır (Grave vd. 2012).
2019 yılı kazı sezonunda pXRF çalışmaları kapsamında ölçümler, deneyimli bir teknisyen tarafından mimari elemanlara ve heykellere yerinde (in-situ) olarak uygulanmıştır. Aynı
şekilde kazı deposunda bulunan küçük bazalt eserlerin ölçümleri de yapılmıştır. Depoda
bulunan öğütme taşları, baltalar, taş kaplar, muhtemel sapan taşları, bir havan parçası ile bir
ortostat parçası, toplamda 7 adet eser pXRF ile incelenmiştir. Arazide aslan betimli bitmemiş bir eser (Resim: 7a), Zincirli Köyü’nde bir evinin yapımında kullanılan bir at bezemeli
heykel parçası (Resim: 7b), Alan 2’de yer alan Hilani I yapısının Orta Tunç Çağına tarihli
büyük bir duvar taşı ile son olarak Alan 3’te Demir Çağı III’e tarihli bir yapının eşik taşı
analiz edilmiştir.
Bunların yanı sıra, 2’si Zincirli Höyüğün kuzey batısında geri kalanı ise güneyinde
ve güney doğusunda bulunan 13 farklı lokasyonda yayılım gösteren bazalt birimlerine ait
kayaçlardan da ölçüm alınmıştır (Resim: 6 ve 7c).
2020 sezonunda ise Covid19 salgını nedeniyle kazı çalışmaları gerçekleştirilememiştir.
Buna karşın pXRF çalışması Gaziantep Arkeoloji Müzesi teşhirinde ve depolarında bulunan
toplam 35 buluntu üzerinde devam etmiştir. 2020 yılının Eylül ayı içinde, müze ekibinin özverili yardımlarıyla gerçekleştirilen bu çalışma kapsamında, 11 büyük buluntu (stel, kabartma, heykel vb.) ve 24 küçük buluntunun (çekiç, ağırlık, havan, taş kap, havaneli) ölçümleri
gerçekleştirilmiştir.
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Kimyasal veriler üzerinde yapılan öncü jeokimyasal analizlerde Fe, Sr/Y, Rb/Zr elementlerine ait konsantrasyonlar ve konsantrasyon oranları kullanılmıştır (Grave vd. 2012) Bu
analiz sonuçlarına göre örneklerin tamamı (hem arkeolojik buluntular hem de hammadde
örnekleri) 5 büyük grupta toplanmaktadır (Resim: 8). Bu durum, buluntuların üretiminde
kullanılan hammaddenin en az 5 beş farklı kaynak alandan temin edildiğini düşündürmektedir (Tablo: 1). Yine aynı tabloda, buluntu gruplarının ilişkili olabilecekleri olası hammadde
kaynak alanları görülmektedir.
Bu hammadde kaynaklarının, bölgede yayılım gösteren jeolojik ilişkisi ise Tablo 2’de
görülmektedir. Buna göre, Zincirli Höyüğün kuzeyinde ve güneyinde, farklı jeolojik döneme
ait iki bazalt biriminin (Örtülü bazaltı ve Yavuzeli bazaltı), olası hammadde kaynak alanlarını
barındırdığı düşünülmektedir.
Yukarıda özetlenen bu çalışmaya ait öncü sonuçlar aşağıda özetlenmeye çalışılmıştır.
Grup 1’de çoğunlukla heykellerin ve yazıtların kümelendiği görülmektedir.
Grup 2, daha çok küçük buluntularda oluşan bir buluntu grubu olup şimdiye kadar örneklenmiş herhangi bir kaynak alanla ilişkili gözükmemektedir.
Grup 3, dört farklı kaynak alanla ilişkili gözükmektedir ve küçük buluntulardan oluşan
bir küme olarak göze çarpmaktadır.
Grup 4, Yesemek yakınlarındaki (Yesemek’in 3km. kuzey doğusu) bazalt nitelikli jeolojik
birimlerle ilişkili gözükmektedir. Bu grupta Zincirli’de bulunan Yesemek tarzı üç heykelin
(bitmiş ve bitmemiş) ve ayrıca Islahiye Bölgesi’ne (yani merkezi bazalt akışının güneyinde)
atfedilen diğer iki heykeli içeriyor olması dikkat çekici bir durum ortaya çıkarmaktadır. 2019
sezonunda taslak halindeki Zincirli Aslanı heykelinin stilistik olarak Yesemek taslak heykelleriyle benzerliğini saptanmış olması ve müzedeki diğer iki Yesemek tarzı heykelin de bu
grupta yer alması, Zincirli’nin Yesemek’le ilişkisini belirginleştirmesi bakımından önemlidir.
Grup 5’te ise yalnızca bir küçük buluntu (ZM32-çekiç taşı) tek bir kaynak alanla ilişkili
gözükmektedir.
TEŞEKKÜRLER
2019 yılı kazı çalışmaları Chicago Üniversitesi Oriental Institute, Deutsche Forschungsgemeinschaft (SFB 1070 ResourceCultures, Project A06, P.I.s Virginia Herrmann ve Jens
Kamlah) ve American Schools of Oriental Research’den Seger Grant (P.I. Kathryn Morgan)
tarafından ekonomik olarak desteklenmiştir. 2020 Müze çalışmaları Deutsche Forschungsgemeinschaft (SFB 1070 ResourceCultures, Project A06) tarafından ekonomik olarak desteklenmiştir. Yöneticiler olarak tüm personel ve çalışanların katkıları için teşekkürlerimizi
sunarız. Ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, temsilci Dr. Gülşah Altunkaynak’a ve Gaziantep Müze Müdürlüğüne özellikle Müdür Özgür Çomak, çalışanlar
Gökhan Sezer, Ramazan Eker, Mehmet Sait Yılmaz ve Halil Yılmaz’a teşekkürlerimizi su-
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narız. 2019 yılı çalışanlarında: eş başkanlar David Schloen ve Virginia Herrmann, başkan
yardımcıları Tuna Kalaycı ve Kathryn Morgan ile Sebastiano Soldi, Laurel Poolman, Doğa
Karakaya, Cem Küncü, Alison Whyte, Shlomit Bechar, Bilgehan Usta, ve Deniz Dernek görev almıştır. 2020 yılı çalışmalarını sürdüren Dr. Murat Dirican’nın yardımcılığını Bilgehan
Usta yapmıştır. Bazalt çalışmasındaki işbirliği için Dr. Peter Grave ve Alison Whyte’a minnettarız. Bu makalenin bir bölümünün çevirisi için Zincirli kazı başkan yardımcısı Dr. Timur
Demir’e teşekkür ederiz.
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Resim 1: Zincirli’de Chicago-Tübingen kazı alanları ve Orient-Comité tarafından ortaya konulan mimari (von
Luschan, Humann, ve Koldewey 1898: Pl. 29).
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Resim 2: Alan 2’nin temizlik sonrasında çekilen hava fotoğrafı. Bu fotoğraf modern yapının temelleri ve tabanının
Demir Çağına tarihli “Alter Bau 2” yapısı üzerine oturduğunu göstermektedir (Fotoğraflar: V. Herrmann; Model:
T. Kalaycı).

Resim 3: Alan 2’de bulunan pişmemiş kilden tezgah ağırlığı (R19-46.0A#5) (Fotoğraf: V. Herrmann).

Resim 4: Alan 2’de bulunan testicik (C19-46.0A#1) (Fotoğraf: Bilgehan Usta).
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Resim 5: Temizlik sonrası Hilani I hava fotoğrafı (Fotoğraflar: V. Herrmann; Model: T. Kalaycı).
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Resim 6: Zincirli Höyük ve yakın çevresindeki bazalt birimlerin yayılımı (MTA Hatay Paftası 1/500.000) ve
örnekleme yapılan olası hammadde kaynak alanları.
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Resim 7: Kazı alanında pXRF çalışması yapılan aslan betimlemeli eser (a), Zincirli Köyü’nde bulunan heykel tabanı parçası (b) ve Zincirli’nin güney batısında yer alan olası bir kaynak alan (c) (Fotoğraflar: a ve b, V. Herrmann;
c, M. Dirican).

Resim 8: Jeokimyasal analizler sonucunda Fe, Sr/Y, Rb/Zr değişkenlerine göre ortaya çıkan hammadde grupları
(Grafik: P. Grave).

413

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tablo 1: Jeokimyasal analizler sonucunda ortaya çıkan hammadde grupları ve bu gruplar içinde yer alan farklı
türdeki örnekler. ZL= Kazı deposundaki buluntular, ZF= Kazı alanındaki buluntular, ZM= Gaziantep Arkeoloji
Müze’sindeki Zincirli Höyük buluntuları, ZR= Hammadde örnekleri (Jeolojik örnekler) göstermektedir. Tüm
örneklere ait detaylı bilgi bu araştırma için hazırlanmakta olan daha ayrıntılı bir yayında verilecektir.

Tablo 2: Olası hammadde kaynak alanlarına ait örneklerin ilişkili olduğu jeolojik birimler.
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OLYMPOS KAZISI 2019 ve 2020 YILI ÇALIŞMALARI
B. Yelda OLCAY UÇKAN*
Gökçen Kurtuluş ÖZTAŞKIN
Muradiye ÖZTAŞKIN
Seçkin EVCİM
Olympos Antik Kenti’nde 2019 sezonundaki kazı ve onarım çalışmaları 01 Nisan – 13
Aralık tarihleri arasında; 2020 sezonundaki kazı ve onarım çalışmaları ise 27 Mayıs – 1 Aralık arasında gerçekleştirilmiştir. 12 ay süreli olarak yıl boyu kesintisiz devam eden çalışmalar
kış aylarında bitki temizliği ve çevre düzenlemesinin yanı sıra etüdlük buluntuların tasnif ve
belgeleme çalışmalarıyla sürdürülmüştür1.
Kazı çalışmaları Piskoposluk Sarayı (Episkopeion), III No.lu Kilise ve IX No.lu Kilise’de
yürütülmüştür (Plan: 1). Piskoposluk Sarayı’nın güney çevre duvarı üzerinde, Roma Dönemi
stoasına ait GS-DK/D2, D3, D4 ve D8 kodlu dükkânların aksında duvar onarımları yapılmıştır. S7/V plankaresinde, kentin kuzeydoğu ucunda sahile bakar durumda yer alan ve Akropol
Tepesi olarak adlandırılan alanın doğusunda, sahilden yaklaşık 25m. yükseklikte yer alan
mekânların, sahile bakan duvarlarında yer alan çatlak ve yarıkların tehlike arz etmesinden
*

1

Prof. Dr. B. Yelda OLCAY UÇKAN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 26470-Eskişehir/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Gökçen KURTULUŞ ÖZTAŞKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi,Sanat Tarihi Bölümü,
20070-Denizli/TÜRKİYE.
Doç. Dr. Muradiye ÖZTAŞKIN, Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 20070-Denizli/TÜRKİYE.
Dr. Öğr. Ü. Seçkin EVCİM, Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, 52200-Altınordu-Ordu/TÜRKİYE.
Çalışmalara Mimar Dr. Erkan Uçkan; Arkeolog Orhan Atvur; İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hüseyin Sami
Öztürk; İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nden Dr. Öğül Emre Öncü; Pamukkale Üniversitesinden Araş. Gör. Özgür
Özdemir; Grafik tasarımcı Emir Emrah Uçkan; Restoratör Büşra Kayra Günar; Yunus Emre Tetik; Epigraf Ezgi
Demirhan Öztürk; İnşaat Mühendisi Burak Korkmaz; Türk Tarih Kurumu uzmanları Sanat Tarihçisi Mert Aslan,
Sanat Tarihçisi Sergen Kara, Sanat Tarihçisi İsmail Gacemer, Arkeolog Azat Ürek ve Restoratör Tuğbanur Bayram; Lisansüstü öğrencileri Mehmet Cihangir Uzun, Fulya Mirzanlı, Beril Erçin, Uğurcan Koşdemir ve Elis Aşık
katılmıştır.
Ayrıca Anadolu, Pamukkale, Boğaziçi, Ordu, Sıtkı Koçman ve Gazi üniversitelerinden lisans öğrencileri ile İŞKUR tarafından sağlanan işçiler çalışmalara iştirak etmiştir.
2019 yılında bakanlık temsilcisi olarak Afyon Müzesi’nden Arkeolog Muhammed Sevim; Selçuk Efes Müzesi’nden Arkeolog Veysel Dağ ve Antalya Müzesi’nden Arkeolog Gonca Gülseven görev almıştır. 2020 yılında ise
bakanlık temsilcisi olarak Antalya Arkeoloji Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Cumali Ayabakan ve Hatay Arkeoloji
Müzesi’nden Sanat Tarihçisi Ali Ateş görev almıştır.
Çalışma iznini veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne; Türk tarih Kurumu Başkanlığına, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, Anadolu Üniversitesi Proje Birimine; maddi destek
sağlayan SERVO Savunma’ya ve Yaşam Hastanesi’ne; çalışmalara ayni destekte bulunan Kumluca Belediyesi,
Kemer Belediyesi, BAIA Hotel, ICF Airports ve Opet’e teşekkür ederiz.
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dolayı sağlamlaştırma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca III No.lu Kilise eksedrasında ve
Piskoposluk Sarayı M13’te bulunan duvar resimlerinin konservasyonu yapılmıştır2.
PİSKOPOSLUK SARAYI (EPİSKOPEİON) ÇALIŞMALARI
Kentin kuzey bölümünün merkezinde S7/VII–VIII sektöründe yer alan Piskoposluk Sarayı’ndaki çalışmalar kompleksin planını tamamlamaya ve mekânların işlevlerini anlamaya yönelik olarak farklı alanlarda yürütülmüştür. Kompleksin plan özelliklerinin detaylarına ulaşılmasına yönelik olarak kilisenin güneyindeki koridorda, kilise güney doğu köşe
odasında, M14 ve M15’te moloz temizliği yapılmıştır. Güney Stoa, M11 ve kilisenin kuzey
doğu ek mekânlarında (KEM) ise kazı çalışmaları yürütülmüştür (Plan: 2).
Kompleksin güneyinde ana caddeden üç basamaklı krepidoma ile ulaşılan bir stoa düzenlemesi bulunur. Tapınak ve temenosla beraber inşa edildiği anlaşılan stoa, Bizans Döneminde
alanın Piskoposluk Sarayı olarak kullanımı esnasında çevre duvarı içine alınmış ve komplekse dâhil edilmiştir. Stoa, tapınak aksındaki ana giriş kapısının doğu ve batısında dükkân
sıralarından oluşmaktadır.
Dükkân sıralarının algılanabilmesi ve plan özelliklerinin anlaşılması amacıyla yürütülen çalışmalarda, mekânların üzerindeki moloz yıkıntı ve bitkiler temizlenmiştir. Mekânlar
ortalama 6.00m./5.50m. kotundan 4.50m./4.00m. kotuna tesviye edilmiştir. Çalışmalar sonucunda temenosun güney sınırı boyunca, merkezi girişin (GS-MG) iki yanında sekizerli
gruplar halinde toplam 16 dükkân yer aldığı anlaşılmıştır. Dükkânların doğu yönde temenos
sınırından Köprü Caddesi’ne doğru devam ettikleri görülür. Doğudaki son iki dükkân arasında (GS-BK-D7 ve D8) 2.10m. genişliğinde dikdörtgen bir birim ile temenosa ikinci bir
geçiş alanı sağlandığı (GS-DG) tespit edilmiştir (Plan: 2). Dükkânların tümünün girişi güney
yönde stoaya açılan ortalama 1.30m. genişliğindeki lento ve söveli kapılardan sağlanmıştır.
Dükkânlar ortalama 4.30m.x4.70m. ölçülerinde kareye yakın planlıdır. Dükkânların 0.75m.
kalınlığa sahip duvarları almaşık örgülüdür. İç yüzeylerde bej rengi kalın sıva ile kaplı oldukları tespit edilmiştir. Tapınak aksında yaklaşık 5.00m. genişliğinde bir açıklık ile temenosa geçiş sağlanmıştır. Bu girişin güney aksında krepidoma üzerinde 2.00m. genişliğindeki
alanda basamak yükseklikleri azaltılarak toplam dört basamakla stoaya çıkış sağlanmıştır
(Resim: 1-2).
Moloz temizliği sonucunda dükkân sıralarının tespit edilmesinin ardından kazı çalışmaları tapınak aksındaki ana giriş ve batı kanatta sürdürülmüştür. Piskoposluk Sarayı inşasında
stoayı güney yönde sınırlayan krepidomanın üzerindeki stylobat hattında çevre duvarı yapılmıştır. Bu evrede çevre duvarı ve dükkânlar arasına küçük mekânlar inşa edildiği ve dükkânların önünde doğu-batı aksında bir koridor oluşturulduğu anlaşılmıştır. Koridorun zemin
döşemesi ortalama +2.85 kotunda tespit edilmiştir. Buna karşın dükkânlardan GS-BK-D1’in
2

Kentte 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen koruma ve onarım çalışmaları Türk Tarih Kurumu tarafından
yayınlanan Höyük Dergisi’nin 9. sayısında detaylı olarak yayınlanacaktır.
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eşik taşı kot seviyesi +3.24, GS-BK-D2’nin eşik taşı kot seviyesi +3.16’dır. Bu durum Bizans
Döneminde koridor oluşturulurken stoa zemininin kaldırılarak yeniden düzenlendiğini gösterir. Bu düzenlemede GS-BK-D2’nin kapı açıklığı örülerek kapatılmıştır. Koridorun zemin
döşemesi büyük boyutlu dere taşlarından oluşturulmuştur. Koridor merkezinde doğu-batı aksında uzanan 75cm. genişliğinde, 40cm. derinliğinde bir su kanalı tespit edilmiştir. Kanal doğudan batıya doğru alçalan bir eğime sahiptir. Koridor zemini de aynı şekilde GS-MG önünde +2.97, GS-BK-D1 önünde +2.91 ve GS-BK-D2 önünde +2.68 kotunda olacak şekilde
doğudan batıya doğru alçalmaktadır. Roma Dönemi krepidoma düzenlemesinde ise tam ters
yönde bir eğim izlenmektedir. GS-MG aksında +2.95 kotunda olan stylobat seviyesi doğuda
Köprü Caddesi’ne doğru 25cm. alçalmaktadır. GS-BK-MG/a mekânının kuzey duvarı temel
seviyesinde de koridordaki kanala doğru uzanan tuğla ve moloztaş ile yapılmış bir su kanalı
bulunmuştur. GS-BK-D2/a mekânında ise zemin altından güney-kuzey yönünde ilerleyerek
koridordaki kanala bağlanan ikinci bir kanal sistemi tespit edilmiştir. Bu durum Piskoposluk
Sarayı inşası esnasında ya da bu dönemdeki kullanım sürecinde stoanın su ile ilişkili bir
kullanıma yönelik olarak yeniden planlandığını göstermektedir. Ancak kentin su yollarının
deprem ya da zemin çökmeleri nedeniyle hasar görmeleri ve su tahliye sistemlerinin yenilenmesi gereğinin ortaya çıkmasına bağlı olarak farklı bir düzenlemeye ihtiyaç duyulabilmiş
olabileceği göz ardı edilmemelidir.
GS-MG/a, GS-BK-D1/a ve GS-DK-D2/a mekânlarında ortalama +5.75 kotunda kazı
çalışmaları başlamıştır. 4.12m.x2.30m. ölçülerindeki GS-MG/a mekanında +2.90 kotunda
küçük boyutlu dere taşları ve sıkıştırılmış topraktan blokaj şeklinde yapılmış bir zemin tespit edilmiştir. Mekânın batı kenarında güneyden kuzeydeki kapısına doğru alçalan moloztaş
örgü ile yapılmış bir rampa yer alır. 5.15m.x2.19m. ölçülerindeki GS-DK-D2/a mekanında
+2.95 kotunda dere taşı ve harçla yapılmış blokaj şeklinde bir zemin tespit edilmiştir. Mekânın doğu duvarından 1.60m. uzaklıkta zemin seviyesinde güney-kuzey yönelişli bir kanal yer
alır. 45cm. genişliğindeki kanal güney duvar önünde zemin üstüne çıkmaktadır. Burada kaba
yonu taşlar çatma şekilde karşılıklı yerleştirilerek kanal ağzı kapatılmıştır. Kanal ağzının
batısında dikey yönde yerleştirilmiş 18cm. çapında 34cm. boyunda bir künk, doğusunda ise
verev şekilde yerleştirilmiş oval kesitli bir kiremit bulunur. 4.34m.x2.16m. ölçülerindeki GSBK-D1/a mekânında +2.95 kotunda orta boyutlu dere taşları ve sıkıştırılmış topraktan blokaj
şeklinde yapılmış bir zemin tespit edilmiştir. Diğer mekânlara göre buluntu miktar ve çeşitliliği yoğun olan mekânın 5. yy. sonu ve 6. yy. başında kullanımda olduğu; 6. yy. ortalarından
7. yy. başına kadar ise çöplük olarak kullanıldığı anlaşılmıştır. Mekân içinden su çarklarında
asılarak kullanılan seramik kaplara ait parçalar yoğun olarak ele geçirilmiştir. Kazı çalışmalarında minimi/numini grubunda on adet, 563 tarihli bir adet Iustinianus ve 576 tarihli bir
adet II. Justin ve Sophia sikkesi bulunmuştur. Piskoposluk Sarayı’nda bulunan diğer numinilerin monogramları seçilebilen örneklerin çoğunlukla I. Leon ve Zenon dönemlerine aittir.
Kontekst veriler bu sikkelerin Olympos kentinde kullanımlarının 5. yy.ın son çeyreğinden 6.
yy. başına kadar kullanılmaya devam edildiğini göstermektedir.

417

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GS-DK-D1 çalışmalarında moloz yıkıntı üst seviyesi olan +450 kotunda bir heykel ele
geçirilmiştir. Aslan ayaklı, arkalıksız bir taht üzerine oturan yarı çıplak erkek figürünün sol
omzundan arkaya doğru bir pelerin atılmıştır. Baş kısmı kırık olan figür sol eliyle kalkan sağ
elinde ise çekiç tutmaktadır. 82cm. yüksekliğinde, 37.5cm. genişliğindeki heykelin arka yüzü
perdahlanmadan bırakılmıştır. Buluntu kotu dikkate alındığında heykelin in-situ konumundan uzakta olduğu anlaşılmaktadır. İkonografik özelliklerine göre heykelin, Olympos kentinde önemli bir kültü olduğu bilinen ve Yanartaş’ta bir tapınak ya da açık hava kült merkezi
bulunan, Hephaistos olabileceği düşünülmektedir (Resim: 3).
Piskoposluk Sarayı’nın merkezinde kısaltılmış haç transept planlı kilise yer alır. Kilisenin kuzeyinde üç nefli düzenlenmiş vaftizhane bulunur. Kilise ve vaftizhanede daha önceki
sezonlarda templon çevresinde ve kuzey stylobat üzerinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Ancak kazı toprağının taşınmasında karşılaşılan zorluklar nedeniyle kilisedeki kazılara devam
edilememiştir. Bu nedenle kazı toprağının kompleks dışına aktarımını sağlayacak hatlar belirlenmiş ve bu hatlar üzerinde moloz temizliği çalışmaları yapılmıştır. Moloz temizliği çalışmaları kilisenin güneyindeki koridorda, güneydoğu köşe odasında, apsiste ve kuzey doğu
ek mekânlarda (KEM) yürütülmüştür. Bu çalışmalar esnasında kilisenin güneydoğu köşe
odasının naosla iki kapıyla ve doğu yönde bir kapı açıklığıyla piskopos konutuyla bağlantılı
olduğu tespit edilmiştir. Piskoposluk konutuyla bağlantı sağlayan kapı çevresinde yapılan
çalışmalarda kapı lentosunun konuta bakan yüzeyinde yazıt olduğu anlaşılmıştır. Yazıtın tüm
parçalarına ulaşılabilmesi amacıyla kapı çevresinde kazı çalışmaları yapılmıştır. +4.50m.
kot seviyesinde başlayan çalışmalarda +2.51m. kot seviyesinde kapı açıklığının eşik taşına
ulaşılmıştır. Kapının lento ve söveleri batı yöne doğru yıkılmış durumda tespit edilmiştir.
Parçalar halinde ele geçirilen lento üzerindeki yazıtın tümü okunabilmiştir (Resim: 4)3. Bu
yazıt sayesinde kilisenin Meryem’e adandığı ve Piskopos Nikolaos tarafından yaptırıldığı
anlaşılmıştır. Piskopos Nikolaos adı bugüne kadar tespit edilen belgelerde yer almamaktadır.
Kilisenin templon çevresinde parçalar halinde ele geçirilen bir levha üzerinde tespit edilen4
Theophiletos adıyla beraber kazı çalışmalarında yazılı belgelerde tespit edilemeyen iki yeni
piskopos adına ulaşılmıştır.
KEM çalışmaları, ileride kilise ve vaftizhanede yapılacak çalışmalarda ortaya çıkan moloz
ve toprağın kuzey stoanın doğu sonundaki kapıdan tahliyesine olanak sağlayacak bir hat oluşturmak amacıyla yapılmıştır. Kuzey stoanın doğu ucundaki KEM-4’teki çalışmalara +4.00 kot
seviyesinde başlanmıştır. Mekâna geçiş batı duvarındaki 0.85m. genişliğinde bir kapıyla sağlanmaktadır. Kapıdan bir basamakla mekâna inilmektedir. Basamak taşının ters yerleştirilmiş
stoa kaidesi olduğu görülmüştür. Kazı çalışmalarında 2.75m. kotunda mekânın ortasında kuzey-güney doğrultusunda uzanan bir duvar açığa çıkarılmıştır. Mekânın doğu duvarı önünde ise
seki benzeri bir düzenleme tespit edilmiştir. Düzenlemenin örgüsünde moloz taşların yanı sıra
3

Yazıtın envanter ve transkripsiyonu Dr. Öğr. Ü. Hüseyin Sami Öztürk tarafından yapılmıştır.

4

Sertel, S. (2019) “Olympos Piskoposluk Kilisesi ve Vaftizhanesi Erken Bizans Dönemi Levha Örnekleri”. Ordu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 9 (1), s. 195.
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devşirme olarak çifte sütun, sütun başlığı gibi mimari ögeler kullanıldığı görülmüştür. Tahrip
olmuş durumda olsa da seki ve mekân ortasındaki duvar arasının moloz taştan bir blokajla doldurulduğu izlenmektedir. Ayrıca mekânın kuzeybatı köşesinde bulunan bir sütun parçasının içi
oyularak mortarium amacıyla yeniden kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tüm bu nitelikler mekânın
hızlı ve pratik biçimde oluşturulmuş bir işlik olduğunu düşündürmektedir. Ancak elde edilen
veriler işliğin niteliği hakkında yorum yapılması için yeterli değildir.
Piskoposluk Kilisesi’nin kuzeydoğusunda yer alan, üzeri açık şekilde düzenlendiği anlaşılan ve atrium olarak tanımlanan mekânda kazı çalışmaları yapılmıştır. Ortalama 3.75m.
kot seviyesinde başlayan çalışmalarda, ortalama 2.14m. kot seviyesinde zemin döşemesi
açığa çıkarılmıştır. Zemin döşemesi dikdörtgen şekilli kireç taşı kaplamalarla oluşturulmuştur. Ancak döşeme oldukça tahrip olmuş durumda günümüze ulaşmıştır. Atriumdan KEM1’e geçiş sağlayan kapı eşiği 2.57m. kot seviyesindedir. Atriumun doğu ve batı duvarları
önündeki izler ve kapı eşiğinin seviyesi, zemin döşemesinin bir kademe çökmüş durumda
olduğuna işaret eder. Orijinal döşeme zeminin yaklaşık 2.35m. kotunda olması gerektiği
düşünülmektedir. Atriumun güney duvarı önünde doğu-batı doğrultusunda uzanan bir künk
sistemi olduğu tespit edilmiştir. Künk sistemi, kiliseye geçişi sağlayan kapı açıklığı önündeki
basamak altından geçerek güneybatı köşedeki bir manşona bağlanmaktadır. Atriumun kuzey duvarındaki 2.10m. genişliğinde bir kapı ile KEM-5’ geçilmektedir. Kazı çalışmalarında mekânın zemininin atriumla aynı nitelikte olduğu anlaşılmıştır. Mekân içerisinde 3.60m.
kotunda başlayan çalışmalar ortalama 2.35m. kot seviyesinde zeminin açığa çıkarılmasıyla
sonlandırılmıştır.
Kompleksin kuzey batısındaki M11 mekânında yapılan çalışmalarda mekânın mutfak işlevinde kullanıldığı tespit edilmiştir. 10.10m.x6.15m. ölçülerindeki mekân güney yönde bir
kapıyla koridora, batı yönde bir kapıyla M10 ile bağlantılıdır. Kazı çalışmalarında moloz yıkıntısının altında +3.26/+3.16 kot seviyesi arasında kiremit ve yoğun çivi içeren çatı yıkıntısı
saptanmıştır. +2.96 kot seviyesinde ise sıkıştırılmış toprak zemine ulaşılmıştır. Kemik, cam,
maden buluntuların yanı sıra yoğun seramik ele geçirilen mekânda pişirme ve depolama
işlevli kaplar yoğunluktadır. Mekânın merkeze yakın alanında, olasılıkla örtüyü taşımak için
yerleştirilmiş, yan yana iki adet postamentli sütun kaidesi yer alır. Mekânın kuzey batı köşesinde üst noktası +3.26 kotunda tuğladan yapılmış 0.60cm. çapında dairesel bir ocak bulunur.
Ocak, zemin üzerinde küçük boyutlu moloz taş, toprak ve harç dolgulu 0.30m. yüksekliğinde
bir platform üzerinde yer alır. Ocağın güneydoğusunda 3.11m. kot seviyesinde tezgâh düzenlemesi tespit edilmiştir. Moloz taşlardan yapılmış tezgâh 2.50m.x1.30m. ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Tezgâhın doğu kenarı hizasında zemin altında mekânı kuzey-güney yönde kat
eden bir künk sistemi tespit edilmiştir5.
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III NO’LU KİLİSE ÇALIŞMALARI
III No.lu Kilise S7/VI sektörünün kuzeybatısında yer almaktadır6. Çevre duvarlarında
büyük boyutlu bosajlı kesme taş blokların kullanıldığı Roma dönemine ait 43.50m.x37.50m.
ölçülerindeki yapı alanının kuzey kısmına inşa edilmiştir. Kilisenin içerisine inşa edildiği
önceki yapının işlevi şu an için belirsizdir. Bununla birlikte kentin bu bölgesinde tapınak ve
anıtsal mezarlar bulunması nedeniyle yine bir kült yapısı ya da anıt mezar bulunduran bir
kamu binası olma ihtimali üzerinde durulmaktadır7.
2019 sezonunda III No.lu Kilise içerisindeki ilk çalışma kuzey nefin doğu ucunda, D10
plan-karesinde gerçekleştirilmiştir (Plan: 3). Bu alanda yaklaşık 200cm.x200cm. ölçülerinde
bir alanda kazı çalışması yapılmıştır. Çalışmada önce kuzeydoğu köşe odasına girişin eşik
taşına ulaşılmış ve eşiğin iki kademeli büyük bir blok taştan dönüştürüldüğü anlaşılmıştır.
Bu kademelerden ilki kiremit parçaları döşenerek yükseltilmiştir. Sondajın güneydoğu köşesine yakın bir bölgede levha parçaları, kuzey nef ile köşe odası arasında bağlantı sağlayan
kapının eşiğinde mozaik parçaları bulunmuştur. +210 kotu ile nefin mozaik zemine ulaşılan
+188 kotu arasında ise kiremit parçalarından oluşan çatı yıkıntısı görülmüştür. Kuzey nefin
mozaik zeminin tasarımı 2017-2018 yıllarında güney nefte tespit edilenle aynıdır. Geometrik
motiflerden oluşan opus tesselatum tekniğindeki mozaik zeminde hâkim motif balık puludur.
Bunun yanında bu alanda farklı olarak basamaklı eşik taşı ile nef ayrım payandası arasında
kalan kare bölüm dört düğümle oluşturulmuş eşkenar dörtgen motifiyle doldurulmuştur.
2019-2020 sezonlarında III No.lu Kilise kazı çalışmalarında eksedra olarak adlandırdığımız naosun kuzeybatısında yer alan yarım daire planlı büyük yan mekâna odaklanılmıştır
(Plan: 4). Bu mekânın duvarlarında kullanılan malzeme ve örgü tekniği kilisenin diğer duvarlarından farklıdır; içinde ve iki ucundaki büyük payandalarda da tamirat izleri görülmektedir. Mekâna bağlanan batı cephenin kuzey bölümü de malzeme-teknik açısından benzer
niteliklere sahiptir. Bu kısımdaki kuzey nef kapısı da tamamen tuğla ile örülmüş basık kemeri
ile yapının diğer kemerli açıklıklarından ayrılır. Duvarın bu kısmı ve devamındaki eksedra
önceki yapıdan kalmış olmalıdır. Bununla birlikte muhtemelen 5. yy. sonu-6. yy. başlarında
kilisenin inşası için onarılarak kilise yapısına dahil edilmişlerdir.
2017 sezonu çalışmalarında eksedranın doğudan ilk nişinde başlanan kazı çalışmasında
dökülmüş duvar resmi parçalarına rastlanmış8, 2019 sezonunda parçaların çıkmaya başladığı
seviyeye kadar moloz temizliği ve kazı çalışması gerçekleştirilmiştir. Eksedradaki 2019 sezonu çalışmaların önemli bir bulgusu batı payandanın arkasında, 5 No.lu nişin güney yüzünde tespit edilen portredir. İlk tespit edildiği halinde üzeri kireç tabakasıyla kaplı olan resim
temizlenmiş ve ortaya sarı ve yeşil renklerde birbirine geçmiş zikzak bantların oluşturduğu
madalyon içerisinde sakallı bir erkek portresi çıkmıştır (Resim: 5a). Kırmızı bir elbise giydiği ve beyaz bir omophorionu (Lat. pallium) boynu etrafından dolayıp sol omzuna doğru attığı
görülmektedir. Etrafında herhangi bir monogram veya isim bulunmamakla birlikte giydiği
omophorion bu kişinin bir piskopos olduğunu göstermektedir. Aziz ya da martyr aziz olan bir
piskopos olabileceği gibi Olympos piskoposlarından birini de tasvir ediyor olabilir.
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2020 sezonu çalışmalarında 2 ve 4 No.lu nişlerde de duvar resmi olduğu bulunan parçalardan ve duvar yüzeyindeki kalıntılardan anlaşılmıştır. Nişlerin içinde ve hemen önlerinde
resim ve sıva parçaları +430 / +380 kot aralığında yoğun olarak elde edilmiş, + 250 / + 240
aralığına kadar gittikçe azalarak çıkmaya devam etmiştir. 1 No.lu nişte bulunan duvar resmi
parçalarının bir kısmı, 2017 sezonunda aynı yerde elde edilen parçalardaki iki figüre aittir.
Bunlardan biri nişin en üst seviyesinde, niş kemerine uygun bir şekilde yerleştirildiğini düşündüğümüz İsa tasviridir9 (Resim: 5b); diğer tasvir ise daha alt seviyede ve nişin kuzey
yarısında tam boy olarak tasvir edilmiş bir azize aittir (Resim: 5c). Azizin kimliği hakkında
araştırmalar sürmekle birlikte üzerinde haç motifleri olan beyaz bir omophorion kuşanmış
olmasıyla bir piskopos olduğu anlaşılmaktadır. Bu piskoposun aynı nişte bulunan, üzerinde harfler olan fresk parçalarının bir kısmının birleştirilmesiyle elde edilen “…ΤΟΚΡΤΟC
ΕΠΙCΚΟΠ…” (…tokritos Episkop…) tümcesinden dolayı Olympos’ta 5. yy.ın ilk yarısında
piskoposluk yapmış olan Aristokritos olması ihtimali üzerinde durulmaktadır. 1 No.lu nişte
devam eden kazı çalışmalarında duvar yüzeyinde kalabilmiş bir fresk alanı tespit edilmiştir.
Bu kısımda yukarıda bahsettiğimiz piskopos tasvirinin dizden aşağı kısmı yer alır. Tunika
üzerine pallium ve beyaz çoraplar üzerine burnu kapalı siyah sandalet giydiği görülmektedir.
5 No.lu nişin duvarında yaklaşık +400 kotu civarından +300 kotuna kadar devam eden bir
alanda önce kırmızı-beyaz renklerde perde/örtü olabilecek bir duvar resminin kalıntısı sonrasında üç figürün olduğu anlaşılan ikinci tabaka ortaya çıkarılmıştır. Kırmızı-beyaz kumaşlı
kısım buradaki resimlerde ilk evreye ait olup, bunun üzerine üç figürün bulunduğu duvar
resmi yapılmıştır. Figürlerden soldakinin belden aşağısı, orta ve sağdakinin ise bileklerinden
aşağısı günümüze ulaşabilmiştir. Soldaki figür beyaz tunika üzerine sarı pallium giymektedir
ve siyah ayakkabıları vardır; sağdaki figürün sadece siyah ayakkabıları görülmektedir. Ortadaki figür de sarı bir tunika giymiş olup ayağında ince ipli sandaletler vardır (Resim: 6).
Ortadaki figürün ayağındaki sandalet tipi, genellikle Hıristiyanlığın başlangıç döneminden
karakterlerin (Havariler, Vaftizci Yahya ya da ilk din şehitleri) tasvirlerinde görülmektedir.
2 ve 4 No.lu nişlerin içinde yapılan kazı çalışmalarında da niş zeminlerine (+235) yakın
kısımlarda, duvar yüzeyinde resim kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 5. No.lu nişte olduğu gibi
2 ve 4 No.lu nişlerde de üst üste iki resim katmanı bulunduğu kalan izlerden anlaşılmaktadır.
İlk evrede kırmızı çiçekli keten bitkisi benzeri basit bitkisel motifler resmedilmiş, ikinci evrede mermer kaplama imitasyonu bitkisel dekorasyonun yerini almıştır.
+390 kotu civarından itibaren eksedranın güneyinden kuzeyine doğru dağılım gösteren
ve orta bölümde yoğunlaştığı gözlemlenen opus tesselatum mozaik parçalarına rastlanmaya başlamıştır. Cam tesseralar da içeren bu duvar mozaiğinin eksedranın iç cephelerine ait
9

Buradaki İsa portresinin büyük oranda eksik olmakla birlikte “Pantokrator İsa” tipinde olduğu anlaşılmaktadır.
Kilisede henüz 6. yüzyıldan sonraya ait olabilecek mimari, dekoratif ve küçük buluntu bulunmayışı ve benzer
örnekler ele alındığında bu tasvirin bilinen en erken tarihli Pantokrator örneklerinden biri olduğu söylenebilir.
Ayrıca Olympos’un bilinen kronolojisi de bu öneriyi desteklemektedir.
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olmadığı, mekânın sütun ve kemerli girişinin kemer karınlarına ve/veya kemerlerin üzerinde
güneye (kilisenin kuzey nefine) bakacak şekilde uygulandığı anlaşılmaktadır.
1 No.lu nişte +304, 3 No.lu nişte +320 ve 5 No.lu nişte +314 üst kotunda, nişlerin ön yüzünün moloz taşla örüldüğü, moloz taş, taş yongaları ve seramik parçalarıyla iç kısımların doldurulduğu uygulamalara rastlanmıştır (Resim: 7). Alt kotları niş zemini (+238) olan bu uygulamalardan 3 ve 5 No.lu niştekilerde üs kısmın bir lahit kapağı gibi semerdam biçiminde yapıldığı
kalan izlerden anlaşılmaktadır. Daha sağlam durumdaki 5 No.lu nişteki semerdam benzeri
düzenlemenin üzeri sıvanıp boyanmıştır. 3 No.lu nişteki düzenlemenin içi taş yongalarıyla, 5
No.lu nişteki düzenlemenin içi ise moloz taşla doldurulmuştur. 1 No.lu nişte üs kısmın nasıl
düzenlendiğine dair bir iz bulunmamakla birlikte nişin önüne duvar örülmesiyle oluşan boşluk
kırık seramik parçaları ve tüme yakın günlük kullanım kapları ile doldurulmuştur.
Yukarıda bahsettiğimiz bu düzenlemelerle eksedranın bir sıra atlamalı olarak üç nişinin
(1-3 ve 5) arkosolium tipi mezarları taklit edecek şekilde kurgulandığı anlaşılmaktadır. Bu
pek fazla rastlanan bir durum olmamakla birlikte aslında insan kalıntısı barındırmayan temsili mezar yapıları Hellenistik Çağdan beri bilinmektedir. Bu tip mezarlara kenotaph10, mezar
yapılarına ise kenotaphion denmektedir. Erken Hıristiyanlık döneminden itibaren inşa edilen
pek çok martyrion da aslında adını taşıyan kişinin yaşadığı ya da öldüğü düşünülen yere
yapılan bu tip mezar yapılarıdır. Kazı çalışmalarını gerçekleştirdiğimiz Olympos III No.lu
Kilise’nin bir şehit azize adanmış olup olmadığı henüz belirsizdir. Bu sebepten kilisenin
eksedrasını şu an için martyrion olarak adlandıramasak da bir anı-mezar şapeli olarak düzenlendiği dekorasyonu ve kenotaph uygulamalarıyla tespit edilmiştir.
Eksedranın ve nişlerinin bu tip bir yapıya ne zaman dönüştürüldüğü henüz netlik kazanmasa da özellikle 1 No.lu nişte dolgu amaçlı kullanılan seramikler önemli bir ipucu sunmaktadır. Parçalara göre 1 No.lu niş içerisindeki bu düzenleme 6. yy.ın ilk yarısında yapılmış
olmalıdır. Kazı çalışmaları sırasında 1 No.lu niş dışında eksedranın ortasında, duvar ve kemer yıkıntılarının içerisinde de çeşitli tipte seramik parçaları ele geçirilmiştir. Çoğunlukla
üzerine harç yapışmış olan seramiklerin duvar malzemesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bu parçaların bir kısmı 4. yy.a tarihlendirilmiş olup mekânın ilkin geç Roma Döneminde inşa edilmiş olabileceğine dair düşüncemizi destekler niteliktedir. Bununla birlikte yine
duvarlarda kullanılmış 5 ve 6. yy. seramik parçalarına da rastlanmıştır. Bu parçalar olasılıkla
eksedranın kiliseye dahil edilmesi sırasındaki geniş çaplı tamirat sırasında kullanılmışlardır.
Yıkıntı tabakası içerisinde rastlanan bir başka buluntu grubu silme ve kaplama parçalarıdır. Silmeler çoğunlukla bir kenarı yuvarlatılmış kaval silme tipinde olup malzemeleri
mermerdir; kaplama parçaları ise kireç taşı, kayrak ve farklı mermer çeşitlerini içerir. Bu
parçaların eksedranın payandalarının ön yüzlerinin kaplanmasında kullanıldığı bazı bölümlerde duvar yüzeyinde in-situ olarak bulunan kaplamalardan anlaşılmıştır. Bu parçalarla birlikte yine payanda ön yüzü kaplama düzenlemesine ait olan plaster başlık ve kaidelerine ait
10 Yunanca kenos, (boş) ve taphos (mezar) kelimelerinin birleşimi.
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parçalar bulunmuştur (Resim: 8a). Korint tipi plaster başlıklar kireçtaşından olup Attica B
tipi plaster kaideler ise mermerdir. Bu başlık ve kaideler duvar kaplamalarında payandaların
ön yüzlerinin orta kısımlarında sütun izlenimi uyandıracak şekilde kullanılmış olmalılardır.
Duvar kaplamalarına ait parçalarla yaklaşık aynı kotlardan itibaren mermer ve kireçtaşı
korkuluk levhası parçalarıyla karşılaşılmıştır (Resim: 8b). Eksedranın orta kısmında (B6 ve
C6) yoğunlaştığı gözlemlenen parçaların çoğu orta kısmında Latin haçı olan levhalara ait görünmektedirler. Bu levhaların 1-3 ve 5 No.lu nişlerdeki kenotaphların ön yüzlerini kaplamak
için kullanılmış oldukları düşünülmektedir. Kireç taşı levhalardan birisi eksedranın girişini
teşkil eden stylobatın doğu yarısı üzerine kabaca örülen bir yükseltme duvarının etrafına
dağılmış olarak bulunmuştur.
+208 kotunda eksedranın güneyinde, yarım dairenin iki ucunda yer alan payandaların arası
boyunca uzanan stylobat tespit edilmiştir. Stylobatın üzerinde batıdaki tam ve in-situ, doğudaki
yarım ve hafifçe yerinden oynamış iki sütun kaidesi tespit edilmiştir. Batıdaki sütun kaidesinden kuzey nefe doğru düşüp ikiye ayrılmış sütununun ve impost sütun başlığının bulunmasıyla
birlikte stylobattan kemer başlangıcına yüksekliğin 2,09m. olduğu hesaplanabilmiştir.
Stylobatın tespitinden hemen sonra +202 kotunda eksedranın zemin döşemesine ulaşılmıştır. Döşeme opus sectile tekniğinde olup beyaz mermer ve koyu renk kayrak taşları ile
oluşturulmuştur (Resim: 9). Döşemenin stylobattan 1.20m. kadar sonra 3/2’lik bir kısmı zemin hareketleri nedeniyle 14cm. kadar çökmüştür. Eksedranın iç kısmında kazı çalışmaları
tamamlandıktan sonra kuzey neften sağlanan girişin hemen önünde, nefle eksedranın bağlantısını anlamak adına 1m. genişliğinde ve doğu-batı doğrultusunda 7m. uzunluğunda bir
alanda kazı çalışmalarına devam edilmiş ve +177 kotunda kuzey nefin opus tesselatum zemin
döşemesi tespit edilmiştir. Mozaik 2018 sezonunda güney nefte tespit edilen zemin mozaiği
ile aynı özellik ve desenlere sahip görünmektedir11 (Resim: 9). Açılan kısımda birbirini tekrar eder bir şekilde iki ucu paltaeli (kalkan motifi) baklava dilimi şeklindeki büyük eşkenar
dörtgenler ile aralarındaki çapraz yerleştirilmiş karelerden oluşan bordür kısmı geniş yer tutmakla birlikte orta alanda yer alan balık pulu motifi de kısmen görülebilmiştir. Güney neften
farklı olarak, kuzey nef ile eksedra arasındaki hafif yöneliş farklılığından oluşan açı kırmızı
yapraklı kıvrım dal motifi ile doldurulmuştur. İlgili alanda yapılan kazı çalışmaları sırasında
+230 / +177 kot aralığında zemin mozaiğine kadar kiremit yıkıntısına rastlanmıştır. Bu kiremit yıkıntısı kilisenin orta nef ve yan nef örtüsüne ait olmalıdır. Kiremit yıkıntısı ile iç içe
geçmiş şekilde çok miktarda delikli levha parçasına da rastlanmıştır (Resim: 8c-d).
Eksedra kazısında maalesef tarihlendirmeyi güçlü bir şekilde destekleyecek kadar sikke
buluntusu elde edilmemiştir. Ele geçirilen toplam üç sikkeden ikisi okunamayacak durumdadır. Okunabilir durumdaki tek sikke +231 kotunda bulunan I. Iustinianus’a ait 552-565
aralığına tarihlenen bronz minimustur. Tarihlendirilebilen tek sikke olmasına rağmen diğer
11 Olcay Uçkan, B. Y., Öztaşkın, G. K., Öztaşkın, M., Evcim, S., Öncü, Ö. E., (2020) “Olympos Kazısı 2018 Yılı
Çalışmaları”, 41. KST, C. IV, Ankara, 439-440.
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tarihlendirme verileriyle uyumludur.
IX NO.LU KİLİSE ÇALIŞMALARI
Kilise kentin güneyinde S6-VI sektöründe yer alır (Plan: 1). Köprü Caddesi ve Liman Caddesi’nin kesiştiği köşede yer alan yapı, güney kent içinde merkezi bir konumdadır. Üç nefli
Hellenistik bazilikal plan şemasındaki kilisede bitki ve moloz temizliği çalışmaları yapılmıştır.
Kilisenin batısında iki bölümlü nartheksi bulunur. 11.15m. uzunluğundaki bölümlerden
batıdaki ortalama 4.60m., doğudaki ortalama 3.50m. genişliğindedir. Her iki bölüm birbiriyle
üç kapı açıklığıyla bağlantılıdır. Köprü Caddesi’nden nartheksin batı bölümüne, Liman Caddesi’nden doğu bölümüne lento ve söveli birer kapıyla giriş sağlanmıştır. Kilisenin naosuna
nef eksenlerindeki üç kapıyla geçilir. Üç nefli naos, güney duvarın kırılarak ilerlemesi nedeniyle yamuk dörtgen planlıdır. Orta nef doğu-batı aksında apsis yarım dairesi dâhil 12.95m.
uzunluğundadır. Nefin genişliği ise batıda 5.70m., doğuda ise 4.25m.dir. Kuzey nef 10.20m.
uzunluğunda, 2.65m. genişliğindedir. Güney nef ise apsis dış hattına kadar uzanmaktadır.
14.20m. uzunluğundaki güney nefin genişliği batıda 2.10m., doğuda 1.60m.dir.
Nef ayrımı sütunlarla sağlanmıştır ve karşılıklı üçer adet olduğu anlaşılan sütunların tuğla
kemerlerle birbirlerine bağlandığı tespit edilmiştir. Sütunlardan orta ve doğudakinin merkez
hattı hizasında, kuzey-güney yönelişli templon stylobatı bulunur. Templon stylobatı, nef ayrımı stylobatlarının üzerinde de devam eder. Bu haliyle bema orta nefin yaklaşık olarak üçte
birlik bölümünü kapsar. Templon tespitine yönelik sondaj kazılarında haç motifli levha parçaları ve altar tablası parçası ele geçirilmiştir. İçte ve dışta yarım daire planlı apsis üzerinde
kemerli ikiz pencere şeklinde düzenlenmiş olabilecek geniş bir açıklık yer alır. Kilisenin kuzey doğusunda, kuzey neften bir kapıyla ulaşılan ek mekânlar yer alır. Kareye yakın dikdörtgen planlı ve oldukça geniş mekânlar bir kapıyla birbirleriyle bağlantılıdır. Malzeme-teknik
özelliklerdeki farklılıklar ve plandaki düzensizlikler kilisenin yerleştiği alanda bulunan erken
dönem yapı bakiyelerinden kaynaklanmış olmalıdır12.
BULUNTU ÇALIŞMALARI
Piskoposluk Sarayı’nın kuzeybatısında yer alan Mekân 11’in 2019 kazı sezonunda kazısı tamamlanmıştır. 10.10m.x6.15m. ölçülerinde dikdörtgen planlı mekânın mutfak işleviyle
kullanıldığı tespit edilmiştir. Mekânın kuzeybatı köşesinde tuğladan yapılmış 0.60m. çapında
bir ocak ve ocağın güneydoğusunda ise moloz taşlarla örülmüş 2.50m.x1.30m. ölçülerinde
dikdörtgen planlı tezgâh düzenlemesi tespit edilmiştir. Mekân 11’de sıkıştırılmış toprak zemin üzerinde çok sayıda seramik buluntu ele geçirilmiştir. Seramik buluntuların sağladığı
veriler de mekânın mutfak olarak kullanıldığını göstermektedir. Seramiklerin büyük çoğunluğunu küresel gövdeli çift kulplu pişirme ve kızartma kaplarına (%51) aittir (Resim: 10a-c).
Ayrıca ağırlıklı olarak LRA1 türü olmak üzere LRA2, LRA3, LRA4, LRA5 tipi amphoralar
12
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(%20) ve tekne türü kaplar (%14) görülür (Resim: 10d-e). Az miktarda servis kabı olarak
kullanılan kırmızı astarlı seramikler (%14) (Hayes LRD 8, 9, 11) ve seramik çark yapımı
kandillere ait parçalar (%1) bulunmuştur. Zemin üzerinden küçükbaş ve kümes hayvanlarına
ait çok sayıda kemik parçaları ele geçirilmiştir. M.S. 6. yy.da mutfak mekânının aktif olarak
kullanıldığı anlaşılmaktadır.
Piskoposluk Sarayı’nda güney stoa merkezi ekseninde GS-BK-D1/a olarak adlandırılan
mekânda seramikten yapılmış su yükseltme çarkında kullanılan kaplara ait parçalar bulunmuştur. Su yükseltme çarkları; kanal, kuyu veya sarnıçlardan suyu yukarıya çıkarmak için
kullanılan mekanizmalara verilen isimdir13. 2020 kazı sezonunda Olympos’ta bulunan su
çarkına ait seramik kapların tamamı çark yapımıdır ve çapları 21cm.-22cm. arasındadır. Su
çarkında asılarak kullanılan ve kırık parçalar halinde bulunan seramik parçaların yaklaşık
380 adet farklı kaba ait olduğu düşünülmektedir (Resim: 11a-b). Mekân içerisinde batıdan
doğuya doğru eğimli olarak +3.37m./ + 3.75m. kotu arasında su çarkında kullanılan kaplar ile
günlük yaşamda suyun taşınması için kullanılan büyük boyutlu kulplu seramik kaplar bir arada bulunmuştur. Ayrıca düzeneğin ahşap çark kısmına ait demir ve kurşundan yapılmış bağlantı parçası (Resim: 11c-d) ile çok sayıda küçük demir çivi bulunmuştur. Katmanlaşmaya
göre mekânın M.S. 5. yy.ın sonu-6. yy.ın ilk yarısında kullanıldığı ve M.S. 6. yy. ortasından
7. yy. başına kadar çöplük olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Su çarkında kullanılan seramik
kaplar mekânın çöplük olarak kullanıldığı dönemde kırık haldeki su kaplarına ait parçalarla
birlikte buraya atılmıştır. Sikke verileri de bulguları doğrulamaktadır14. Ancak Piskoposluk
Sarayı içerisinde kazı çalışmaları halen devam ettiğinden su çarkının konumunu belirlemek
şimdilik mümkün değildir.
SİNAN SERTEL ANISINA
Olympos Kazısının kıymetli bir üyesi olan Sinan Sertel, severek bağlı olduğu ülkesinin
bağımsızlık mücadelesinin 100. yıldönümü olan 19 Mayıs 2019’da ne yazık ki trajik şekilde
aramızdan ayrıldı. Lisans eğitimini 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümünde; yüksek lisansını, 2017 yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat Tarihi Anabilim Dalında tamamladı. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalında başladığı doktora programında
derslerini tamamlamış ve yeterlik sınavından başarıyla geçmişti. Lisans öğrencisi olarak çalışmaya başladığı Olympos kazı ve onarım çalışmalarında alan sorumlusu olarak görev aldı.
Arkeolojik olarak klasik yöntemlerin yanı sıra teknolojiyi kullanarak alanda tespitler yaptı
ve bu sistemi yanındaki genç arkadaşlarına da öğretti. Sahip olduğu donanım ile yurtdışında
TİKA tarafından yürütülen Macaristan’daki kazılara katıldı. Yaptığı çalışmaları yurtiçi ve
13 Oleson, J.P. (1984), Greek and Roman Mechanical Water-Lifting Devices: The History of a Technology. University of Toronto Press, Toronto, 134-136.
14 İmparator I. Iustinianus ve II. Iustin tarafından 538-576 yılları arasında basılan follisler için bk. SB 174, MIB I 95b,
SB 366 type 2.
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yurtdışı kongrelerde sundu ve yayınladı.
Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ve Olympos kazı ailesi olarak, O’nun hatırasını yaşatmak bizim için öncelikli bir görev oldu. Bu kapsamda Sinan’a adanan yayınlar O’nun
için hazırladığımız www.olymposkazisi.com’daki Sinan Sertel sayfasında yer almaktadır.
Olympos kazı evinde yer alan Sinan Sertel Kitaplığı ise kazı ekibi ve sevenleri tarafından
oluşturuldu. Çok sevdiği Safranbolu ile ilgili yaptığı mezuniyet tezi ekibimiz tarafından kitap
haline getirilmiş ve baskı aşamasındadır.
Sevgili Sinan,
Daima hatırlanacak ve derinden özleneceksin…
Rahat Uyu…
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Plan 1: Olympos kent planı.
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Plan 2: Piskoposluk Sarayı planı.

Plan 3: III No.lu Kilise planı ve 2019-2020 çalışma alanları.
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Plan 4: III No.lu Kilise eksedrası, ortofoto üzerinde plan.

Resim 1: Stoa kazıları kuzeyden görünüş.
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Resim 2: Stoa kazıları güneyden görünüş.

Resim 3: Hephaistos heykeli.

Resim 4: Piskoposluk Kilisesi’nde bulunan yazıtlı lento.
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Resim 5: III No.lu Kilise eksedrasında bulunan duvar resimleri.

Resim 6: III No.lu Kilise eksedrasında 5 No.lu nişteki duvar resmi kalıntıları.
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Resim 7: III No.lu Kilise eksedrasının kazı sonundaki görünümü.

Resim 8: II No.lu Kilise eksedrası ve kuzey nefte bulunan mimari plastiklerden örnekler.
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Resim 9: III No.lu Kilise eksedrasının ve kuzey nefin zemin döşemeleri.

Resim 10: M11’den ele geçirilen seramik örnekleri.
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Resim 11: GS-BK-D1a mekânından ele geçirilen buluntular.
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SOĞMATAR ANTİK KENTİ 2020 YILI KAZI ve TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
							

Yusuf ALBAYRAK*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile
Şanlıurfa Müzesi başkanlığında gerçekleştirdiğimiz, Şanlıurfa İli, Yağmurlu Köyü sınırları
içerisinde kalan kırsal alandaki Soğmatar Antik Kenti 2020 yılı kazı ve temizlik çalışmaları
Eylül ayı içerisinde bir ay sürmüştür. Bu dönem çalışmaları ekip listesinde isimleri verilen Doç. Dr. Yusuf Albayrak’ın bilimsel danışmanlığında Arkeolog Azize Turgut, Arkeolog
Nupelda Ada, Arkeolog Adnan Hamza Güven, Arkeolog Şengüzar Şensoy, Arkeolog Tuğçe Kocael, Antropolog Nazlı Akbaş, Şanlıurfa Müzesinden Uzman Yusuf Koyuncu, Uzman
Mehmet Batur’un katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Antik Dönemde Edessa Krallığı’nın sınırları içerisinde yer alan Soğmatar, bugünkü Şanlıurfa İli’nin 60km. güneydoğusunda, Harran İlçesi’nin ise 40 km. kuzeydoğusunda Tektek
Dağları’nda önemli pınarların bulunduğu bir yerdedir1.
Soğmatar’ın bulunduğu alan çoğunlukla alçak tepeler şeklinde kayalıklardan oluşmaktadır. Alana girişte kuzeyde yer alan alçak tepenin güney sırtlarında kaya mezarları, köyün
içerisinde höyük ve sırtlarda yer alan tepelerde kaya mezarları yer almaktadır.
NEKROPOL ALANI ÇALIŞMALARI
Nekropol alanında 2016, 2017 ve 2018 yıllarında yapılan çalışmalarımızda ortaya çıkarılan mezarlar K-1’den K-76’ya kadar numaralandırılmıştı. Nekropol alanında yapılan bu
çalışmalara 2020 yılında da devam edilmiştir. Bu çalışmalar, 5 kaya mezarında sürdürülmüş
ve bu mezarlar K-77 den K-81’e kadar numaralandırılmıştır.
K-77 Numaralı Kaya Mezarı
Erken Tunç Çağı kuyu tarzı girişli mezarlardandır. Mezar odası girişine ulaşmak için açılan kuyu kısmı, dikdörtgen formlu ana kayaya oyularak şekillendirilmiştir. Erken Tunç Çağında yapılmış ve herhangi bir değişikliğe ve tahribata uğramadan günümüze korunagelmiştir. 125cm.x118cm. ölçülerindedir. Kuyunun kuzey duvarında yer alan kapı açıklığı 70cm.
yüksekliğinde ve 56cm. enindedir. Tek odalı mezar odasının zeminin giriş açıklığından 90cm.
aşağıdadır. Zeminde 50cm. eninde 30cm. yüksekliğinde bir merdiven yer almaktadır. Mezar
odasının ölçüleri 310cm.x280cm. ve yüksekliği 190cm.dir. Mezar odası sade yapılmıştır.
Mezar odasının tavan kısmı kireçle sıvalıdır. Buluntu olarak, sağlam olarak pişmiş topraktan
seramikler, insan ya da hayvana ait olabileceği düşünülen kemikler ele geçirilmiştir.

*
1

Doç. Dr. Yusuf ALBAYRAK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Sanat
Tarihi Bölümü, Ankara/TÜRKİYE, Orcid no: 0000-0002-2001-6718, albayrakyusuf55@hotmail.com
Çelik-Albayrak 2019, 63.
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K-78 Numaralı Kaya Mezarı
K-77 mezarının 4m. kuzeyinde ve kendisiyle aynı doğrultuda yer almaktadır. Dikdörtgen planlı olan kuyu kısmı 5x115cm. ölçüsünde olup derinliği 1.45cm.dir. Kuyunun güney
duvarında iki adet basamak yer almaktadır. İlk basamak kuyu zemininden 20cm. yukarıda
ve 15cm. genişlikte olup, ikinci basamak ilk basamaktan 28cm. daha yüksek ve 15cm. genişliktedir. Kuzeyde yer alan kapı açıklığı 90cm. yükseklikte, 60cm. genişlikte ve 90cm. derinliktedir. Tek odalı mezar odasının zemini, kapı açıklığından itibaren 80cm.dir. Zemin 60cm.
uzunluğunda 30cm. genişliğinde ve 30cm. yüksekliğindedir. Mezar odası 350cm.x300cm.
ölçülerinde olup, yüksekliği 170cm.dir. Mezar odası sade bir yapıda olup tavanı kireçle sıvalıdır. Buluntu olarak, bronz malzemeden yapılmış bız, kırık broş parçası, pişmiş topraktan
yapılan baş kısmı kırık figürin, pişmiş topraktan yapılan araba tekerleği, obsidyen dilgi parçaları, pişmiş toprak seramik kap parçaları ve kemikler ele geçirilmiştir.
K-79 Numaralı Kaya Mezarı
K-78 No.lu mezarın 6m. kuzeydoğusunda bir kaya mezarı tespit edilmiştir. İlk olarak Erken
Tunç Çağında yapılan bu mezar, Roma Döneminde değişikliğe uğratılarak Roma kaya mezarı
mimarisine dönüştürülmüştür. Bu değişiklik sırasında kuyu kısmı güneye doğru genişletilerek
merdivenli dromos yapılmıştır. Dromos uzunluğu 247cm. genişliği 88cm.dir. Dromosta 3 adet
basamak yer almaktadır. Bir ve ikinci basamakların uzunlukları 28cm. yükseklikleri 30cm.
dir. Ancak üçüncü basamak ile kapı açıklığı arasında 88cm.lik boşluk bırakılmıştır. Kapı açıklığının yüksekliği 72cm. genişliği 55cm. ve 30cm. derinliğindedir. Basamaksız olarak girilen
mezar odası tek odalı ve sade yapılmıştır. Roma kaya mezarı mimarisine dönüştürülen mezar
odasında Arcasoliumlara rastlanmaması bu mezarların tam olarak değiştirilmediğini ve yarım
bırakılmış olabileceğini göstermektedir. Buluntu olarak parfüm şişesi, alçak kaideli sunu kapları, çok sayıda seramik parçaları ve kemik parçaları ele geçirilmiştir.
K-80 Numaralı Kaya Mezarı
K-78 No.lu mezarın 4m. doğusunda yer almaktadır. Mezar odasının giriş kısmı ve sahip
olduğu mezar odası toprakla dolu olduğundan kazılarak temizlenmiştir. İlk Erken Tunç Çağında yapılan bu mezar, Roma Döneminde değişikliğe uğratılmıştır. Mezarın kuyu girişinin
güneye doğru genişletilerek 7 adet basamak eklenerek bir dromos oluşturulduğu görülür.
Dromosun uzunluğunun 315cm. genişliğinin 107cm. olduğu ölçülmüştür. Merdiven uzunluklarının 20cm. yüksekliklerinin 25cm. olduğu, kapı açıklığının ise 110cm. yüksekliğinde,
60cm. genişliğinde ve 40cm. derinliğindedir. Mezar odasına girişin sağlandığı tek basamağın
uzunluğu 56cm. yüksekliği ise 15cm. olduğu görülmektedir. Genel anlamda mezar odası
380cm.x360cm. ölçülerinde, yüksekliği ise 185cm.dir. Tek odalı mezarın 185cm. uzunluğa,
95cm. yüksekliğe ve derinliğe sahip 3 adet arcasoliumu vardır. Ancak karşı duvarın karşısındaki sunağın varlığından kaynaklı olarak arcasolium duvarın kuzeydoğu köşesine açılmıştır.
Sunak, 122cm. yükseklikte, 88cm. genişlikte ve 50cm. derinliktedir. Sunağın hemen önün-
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de 87cm.x78cm. ölçülerinde ve 6cm. yükseklikte bir seki yer almaktadır. Bu sekinin sunu
amaçlı yapılmış olabileceği düşünülmektedir. Mezar odası buluntular arasında; bir insana ait
parmak kemiklerinin muhafaza edildiği pişmiş topraktan sunu kabı ve çok sayıda seramik
parçalar tespit edilmiştir.
K-81 Numaralı Kaya Mezarı
K-77 No.lu mezarın 4m. doğusunda bölgede bulunan diğer mezar yapılarında olduğu
gibi toprakla dolu olan bir mezar odası bulunmuştur. Yine bölgede yer alan mezar yapılarındaki benzer tipolojinden yola çıkılarak erken dönem kullanımının ETÇ’de olduğu ve
Roma Döneminde değişikliğe uğratıldığı 4 basamaklı bir dromos eklenmiş olduğu görülmektedir. Dromos, 250cm. uzunluğa ve 100cm. genişliğe sahiptir. Mezar odası 2.80cm.x3.00cm.
ölçülerinde olup, yüksekliği 185cm.dir. Sadece girişte kuzey duvarda arcasoliuma rastlanılmıştır. Arcasolium, 180cm. uzunluğa 80cm. yükseklik ve derinliğe sahiptir.
NEKROPOL ALANI DIŞINDAKİ ÇALIŞMALAR
2020 yılı çalışmalarımızda Soğmatar Antik Kenti’nin batısında yer alan tepe üzerinde iki
adet tekne tipi kaya mezarı tespit edilmiştir. 185cm.x75cm. ölçülerinde, 120cm. derinliğinde
ana kayaya oyulmuş tekne tipinde benzer iki adet kaya mezarları yer almaktadır. Üst örtüsüne
ait bir bulgu ele geçmemiştir.
Soğmatar’da Pognon Mağarası olarak adlandırılan mağaranın batısındaki tepenin doğu
yamacında toprakla dolmuş olan kanallarda yapılan temizleme çalışmalarında 6 adet kanal ortaya çıkarılmıştır. Doğu – batı doğrultulu yan yana açılan 6 adet kanalın uzunlukları
550cm. ile 615cm. arasında değişirken, genişlikleri de 30 cm ile 40 cm arasında, derinlikleri
20cm.dir. Bu kanallarla bağlantılı olarak 2m. batısında dikdörtgen bir çukur yer almaktadır. Çukurun ölçülerine bakıldığında uzunluğunun 58cm. genişliğinin 52cm. ve derinliğinin
20cm. olduğu tespit edilmiştir. Bu çukur ile bağlantılı olarak 1m. batısında 98cm. uzunluğa,
30cm. genişliğe, 10cm. derinliğe sahip bir başka çukur daha yer almaktadır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
2020 yılında yaptığımız çalışmalarda 5 adet kaya mezarı ortaya çıkarılmıştır. Bu mezarlardan 2’si Erken Tunç Çağına tarihlendirdiğimiz kuyu girişli kaya mezarı olup, diğer 3’ü de
Roma kaya mezarı mimarisi özelliği göstermektedir. 4 yıl boyunca devam eden çalışmalarımızda Soğmatar Nekropol’ünde ortaya çıkarılan kaya mezarlarının tümü ana kaya oyularak
yapılmış olan oda mezarlardır. Ana kaya oyularak yapılmış olan oda mezarlar, “kuyu-ve-oda-oda mezar”2 veya büyük kaya kitlelerinin tabii oyuk ve aralıkları ile ana kayaya direkt
oyularak yapılan mezarlar olarak tanımlanmaktadır3. Kaya oyuğu mezar geleneği, M.Ö. 3.
2

Orthmann 1980, 101.

3

Ozguc 1948, 14.
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binyılın ikinci çeyreğinde Erken Tunç Çağı 3-4 evresinde Kuzey Suriye’de Orta Fırat Bölgesi’nde yaygın olarak görülmeye başlanmıştır ve kronolojik olarak da Erken Tunç Çağın geç
evresine (M.Ö. 2350-2000) yerleştirilmişlerdir. Ana kayaya oyularak yapılmış olan mezarlara, Kuzey Suriye’de El-Qitar4, Tell Hadidi5, Shamseddin6, Djerniye7, Tell Tawi8, Halawa9,
Tell Selenkahiye10, Anadolu’da Karkamış’ın 30km. batısında yer alan Dibecik Höyük11, Halfeti ve Göklü mezarları ile Oğuzeli Mezarı’nda12 rastlanmaktadır. Soğmatar Nekropolü’nde
ilk olarak Erken Tunç Çağında yapılan tek odalı kaya mezarların bazıları Roma Döneminde
değişikliğe uğratılarak yeniden kullanım görmüştür. Bu şekilde değiştirilip Roma mimarisini
yansıtan mezarların tümü dromoslu tek odalı ve arcasoliumludur.
Mezarların tümü tek odalıdır. Tek odalı kaya mezarlarının yapımları kolay olduğundan,
her dönem bunların oldukça yaygın olduğu görülür. Ayıca, düşük maliyetli olmaları ve birkaç
kuşak boyunca kullanılmaları onların en sık kullanılan kaya mezar tipleri olmalarını sağlamıştır13. Mezar odaları kare veya dikdörtgen plan göstermektedir. Kuzey Suriye’de Tunç
Çağından beri kullanılan kayaya oyulmuş mezar odaları ile Urartu kaya mezar geleneği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni etkilemiştir14. Erken ve Geç Demir Çağında yaygın olan kayaya oyulmuş oda mezarlar Frig ve Lydia Bölgesi’nde görülmektedir. Ancak oda mezarların
tüm Demir Çağı içerisinde en iyi örneklerinin olduğu bölge Urartu kültürünün görüldüğü
bölgedir. Mezarların içerisi sade şekilde olup içlerinde herhangi bir mimari süsleme yoktur.
Soğmatar Nekropolü’nde kaya mezarların tümünün girişi güneye bakar ve kuzey güney yönünde uzanırlar. İlk olarak Erken Tunç Çağında yapılan bu mezarlar Romalılar tarafından
kendi mezar mimarisi geleneğine göre değiştirilmiştir. Kuyu şeklinde olan girişler güneye
doğru genişletilerek merdivenli dromoslar açılmış, giriş açıklığı daha da genişletişmiş, mezar
odası da genişletilerek duvarlarına arcasoliumlar eklenmiştir.
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Resim 1: Nekropol alanı.

Resim 2a-b: K-78 No.lu mezar girişi ve mezar odası.

Resim 3a-b: K-80 No.lu dromoslu giriş ve mezar odası.
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Resim 4a-b: Tekne tarzı kaya mezarları.
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Resim 5: Kanallar.
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Aigai Antik Kenti’nde 2019-2020 sezonlarında, farklı disiplinlerden alanında uzman kişilerce oluşturulan heyet ile Demirkapı Sektörü’nde, Demeter-Kore Tapınağı’nda, Gymnasion
Terası’nda, Athena Caddesi’nde ve Nekropolis’te kazı ve yüzey araştırması çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi çalışmalarının diğer ayağını belgeleme, çevre düzenleme, bakım ve
onarım çalışmaları oluşturmuştur. Ayrıca kazı evi laboratuvarı ile eser deposunda belgeleme
ve yayın çalışmaları sürdürülmüştür. Bu çalışmalara ek olarak, fiziki coğrafya – paleocoğrafya araştırmaları kapsamında, Aigai Antik Kenti ve yakın çevresinin yerleşim öncesi ve sonrası doğal çevre özelliklerinin ve paleocoğrafya geçmişinin incelenmesi amacıyla araştırmalar
yürütülmüştür. Aigai buluntusu hayvan kemikleri üzerinde zooarkeolojik incelemeler ve antik DNA çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca nekropolisteki jeofizik araştırmalar devam etmiştir.
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Demirkapı Sektörü 2019 Yılı Çalışmaları
Yusuf SEZGİN, Burkay KIZILBUĞA
Kentin kuzeydoğu bölümünde yer alan Demirkapı Sektörü’nde, Demirkapı isimli kent
kapısının yanında, sur içinde ve sura bitişik bazı mekânlarda 2005 yılında kazı çalışmaları
gerçekleştirilmişti. Ancak bu mekânların tümündeki kazı çalışmaları tamamlanmamıştı. Son
yıllarda Ada 1 Sektörü’nde sürdürülen çalışmalar, Demirkapı’da kazılmış olan bu mekânların, Ada 1 ile bir bütün olarak değerlendirilesi gerektiğini göstermiştir. Demirkapı’da daha
önce kısmen kazılmış olan ve tamamlanamayan çalışmalarına 2019 yılında tekrar başlanmıştır (Çizim: 1).
I. 4 No.lu Mekân
2005 yılında “Demirkapı IV No.lu Açma” adı verilerek kazı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış alan, 2019 yılı çalışmalarında “Demirkapı 4 No.lu Mekân” olarak yeniden adlandırılmıştır (Resim: 1). Mekân, önceki kazı verilerine de dayanarak M.S. 2.-3. yy.a tarihlendirilmektedir. 4,02m.x3,72m. ölçülerindeki mekânın batı duvarı olarak kent suru kullanılmıştır.
Sura dik olarak uzanan kuzey ve güney duvarları ve doğu duvar kısmen korunmuştur. Girişi
güneyde bulunan mekânın içinde kuzey ve batı duvarlarına bitişik olarak inşa edilmiş bir sıkma havuzu bulunmaktadır. Burada ele geçirilen çok sayıdaki LR3 amphora parçaları ve duvar taşlarında çok az korunmuş olan kireç harç mekânda şarap üretiminin gerçekleştirildiğini
düşündürmektedir (Resim: 2). Duvarlarda görülen kireç sterilizasyon için kullanılmış olmalıdır. Ayrıca Palladius’un aktarımına göre, şarap üretim yerleri planlanırken kuzey rüzgârına
bakan bir noktada olmasına özen gösterilmektedir1. Bu açıdan Demirkapı sektöründeki bu
mekânın kentin kuzey yamacında bulunması antik yazarların anlatımıyla da örtüşmektedir.
2005 yılında tespit edilen sıkma havuzu, kireç harç ve amorf taşlarla oluşturulmuş bir
platformun üstüne yerleştirilmiştir. Havuzun zemini, birinde akıtma kanalı oyulmuş plaka
taşlarla, yan yüzleri ise kabaca işlenmiş blok taşlarla oluşturulmuştur. Sıkma havuzunun zemini 349,24m. kotundadır. 2005 yılında, mekânın genelinde 348,41m. kotuna kadar inilmiş
olsa da aradan geçen 14 yılda çevredeki toprak ile platform ve duvarlara ait taş ve kireç
harcın akması sebebiyle mekânda yeni bir dolgu oluşmuştur. Bu modern dolgu sıkma havuzunun önünde 349,14m. kotuna kadar ulaşmaktadır ve mekânın ortasına doğru (kuzeyden
güneye) alçalarak kazılmamış dolgu seviyesine kadar inmektedir. Bu sebeple 2019 yılı kazı
çalışmalarına bu modern dolgunun kaldırılmasıyla başlanmıştır. Mekân genelinde 2005 yılında inilmiş olan 348,41m. kotuna kadar modern dolgu kaldırılmıştır. Bu dolguda kireç harç
parçalarının çok olduğu ve ele geçirilen seramik buluntular arasında M.S. 2.-3. yy.a tarihlenen LR3 amphora parçalarının2 yoğun miktarda bulunduğu gözlenmiştir.
Eğimli modern dolgunun kaldırılmasından sonra, mekân genelinde kazı çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar sırasında mekânın batı duvarı olarak kullanılmış olan sura 81cm. uzaklıkta, in-situ durumda boyalı duvar sıvası tespit edilmiştir (Resim: 1). 4cm. korunmuş yüksek-
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liği olan bu duvar sıvasının hemen altında, sıkıştırılmış kireçli toprak bir tabana ait kısmen
korunmuş parçalara rastlanmıştır. Sıvanın arkasında bulunması gereken duvarın taşları, çok
az sayıda küçük örnek dışında korunmamıştır. Duvar sıvasının, daha erken bir mekâna ait
neredeyse tamamen tahrip olmuş bir duvarın en alt seviyesine ait olduğu anlaşılmıştır. 5
No.lu Mekân’daki kazı çalışmalarıyla birlikte değerlendirildiğinde, kazılan bu iki mekânın
inşası sırasında erken bir yapının tahrip edildiği anlaşılmıştır. Sıvalı duvar, erken mekânın
batı duvarıdır. 4 ve 5 No.lu mekânların inşası sırasında bu sıvalı erken duvar en alt bölümüne
kadar kaldırılmış ve sur duvarı batı duvar olarak kullanılmıştır. Mekân içindeki çalışmalara,
anakaya seviyesine kadar inilmeden kazı sezonu sonunda son verilmiştir (Resim: 1).
II. 5 No.lu Mekân
2005 yılında kazı çalışmaları yarım kalan “Demirkapı V No.lu Açma” 2019 yılında “Demirkapı 5 No.lu Mekân” olarak adlandırılmıştır (Resim: 3). 2,80m.x3,50m. ölçülerindeki 5
No.lu Mekân, 4 No.lu Mekân’ın kuzeyindedir. İki mekân, kısmen korunmuş ortak bir duvar
tarafından ayrılmaktadır. Bu duvar, 4 No.lu Mekân’daki sıkma havuzunun dayalı olduğu
duvardır. 5 No.lu Mekân’ın batı ve kuzey duvarlarını ise sur duvarı oluşturmaktadır. Girişi
ise doğu duvardadır ve mekânın eşik taşı in-situ durumdadır. Mekân içinde yoğun miktarda
ele geçirilen tek kulplu LR3 amphora parçaları ile mekân M.S. 2.-3. yy.a tarihlenmektedir3.
2005 yılındaki çalışmalardan varlığı bilinen in-situ duvar sıvası, mekânın batı ve kuzey
sınırlarına yakın noktalarda yeniden açığa çıkartılmıştır. Batıdaki in-situ duvar sıvası, batı
sur duvarına 83cm. uzaklıkta ve 349,06m. üst kotundadır. Kuzeydeki duvar sıvası ise kuzey
sur duvarına 77cm. uzaklıkta ve aynı kotta açığa çıkartılmıştır. Bu iki duvar sıvası mekânın
kuzeybatı köşesinde doksan derece açıyla birleşmektedir (Resim: 4). Batı sur duvarına paralel olan sıva, 4 No.lu Mekân’da açığa çıkartılan sıva ile aynı akstadır ve mevcut yapıların
altındaki, tahrip olmuş erken yapının duvarına ait olmalıdır.
Batı ve kuzeyde yer alan duvar sıvaları ile mekânın doğu ve güney duvarları arasında
kalan alandaki dolguda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu alandaki yapının inşası sırasında
veya öncesindeki erken yapının içindeki dolguda, yoğun miktarda çatı kiremidi parçalarına,
ön yüzü düzleştirilmiş kaba işlenmiş duvar taşlarına ve amorf taşlara rastlanmıştır. Buluntular arasında M.S. 2.-3. yy.a tarihlenen DSC grubuna ait seramikler4, tek kulplu LR3 amphora
parçaları ve amorf seramik parçaları yer almaktadır. Bunun yanı sıra M.Ö. 1. yy.a tarihlenen
bir adet Rhodos amphorasına ait ağız, boyun ve kulp parçası5, M.Ö. 3.-2. yy.a tarihlenen
Rhodos amphora kaidesi6 ve M.Ö. 4.-3. yy.a tarihlenen kâse parçaları da erken buluntular
olarak dikkati çekmektedir. Roma Dönemine ait bir kythra ve bir lopas gibi bazı kaplar tama
3

Robinson 1959, Pl. 11, J46; Şenol 2009, 153.

4

Hayes 2008, Fig. 24, 788, 797.

5

Şenol 2009, 125.

6

Şenol 2009, 123-124.
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yakın ele geçirilmiştir. Çalışmalar sırasında muhtemelen ahşap bir kapıya ait olan bir demir
obje dağınık halde ele geçirilmiştir.
5 No.lu Mekân’ın altındaki erken yapının duvar sıvalarının çok renkli olduğu gerek sıvanın korunan bölümlerinden gerekse de toprak içinde ele geçirilen dağılmış parçalardan anlaşılmaktadır. Sıvalarda görülen renkler; kırmızı, sarı, gri, yeşil, siyah ve beyazdır. Boya ile yapılmış bezemenin formu veya bezemede tasvir edilenler henüz anlaşılamamıştır (Resim: 5).
Sıvanın çok az korunmuş olduğu batı duvarın gerisindeki kesit kazısında, sıvanın ait olduğu
duvarın neredeyse tamamının tahrip edildiği görülmüştür (Resim: 6). Tahrip edilen bu kesitte
az miktarda seramik, bir adet cam parçası, az miktarda kemik parçası, az miktarda sıva parçası ve yoğun miktarda Vitruvius harcı parçası bulunmaktadır. Erken evrenin tahrip edilmiş
batı duvarının bulunduğu alandan bol miktarda Vitruvius harcı ele geçmesi sebebiyle, sura
dayalı olan bu boyalı duvarda olasılıkla izolasyon için Vitruvius harcı kullanılmış olmalıdır.
Demirkapı Sektörü’ndeki 4 ve 5 No.lu mekânların altında tespit edilen boyalı sıvalara sahip erken mekânın mimarisi ve işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak yapının duvarlarının aksına uygun başka duvar kalıntıları kazılmamış alanlarda toprak üstünde görünmektedir.
Eğer bu duvar kalıntıları, bahse konu erken yapı ile ilişkiliyse, yapı oldukça uzun olmalıdır.
Engebeli coğrafyada kurulu kentin merkezindeki nadir düzlük alanlardan birinde bulunan
uzun, sıvalı ve boyalı duvarlara sahip olası yapının bir stoa olabileceği düşünülmektedir.
Gelecek yıllarda sürdürülecek çalışmalar sonucunda bu yapının daha iyi anlaşılması ve açığa
çıkarılması mümkün olacaktır.
DEMETER-KORE TAPINAĞI 2019 YILI ÇALIŞMALARI
Yusuf SEZGİN, Furkan ZIH
Demeter-Kore Tapınağı kentin güney terasının kuzey ucunda yer almaktadır ve terasın sınırını
oluşturmaktadır. Tapınağın yer aldığı alan kuzeyinde anakaya batısında ise dik eğimli yamaçlara
sahiptir. Yapı 1886 yılında Alman meslektaşlar tarafından gerçekleştirilen çalışmalar esnasında
ele geçirilen bir yazıt sayesinde Demeter-Kore Tapınağı olarak tanımlanmıştır7 (Resim: 7).
Tapınakta yapılacak çalışmalar öncesinde, tapınak mevcut enkaz durumu ile fotoğraflanmış ve taş plan çizimi tamamlanmıştır (Çizim: 2). Tapınak, dıştan dışa 6,50m.x9,50m.
ölçülerinde, templum in antis planlıdır. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu tapınağın ön cephesi güneydoğuya bakmaktadır. 5m.x5m. ölçülerindeki kare planlı naos önünde 2,40m.x5m.
ölçülerinde bir pronaos yer alır ve bir kapı vasıtasıyla naosa bağlanır. Tapınağın stylobatı
2.10m.x0.73m.x0,22m. ölçülerindedir. Enkaz içinde görülen kapı sövesi 3,29m. yüksekliğinde, 0,58m. derinliğinde ve 0,27m. genişliğindedir. Lento ise 2,57m. uzunluğundadır. Yapının
duvar kalınlığı ise ortalama 0,60m.dir.

7

Bohn - Schuchhardt 1889, 41-44.
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Tapınağın naosunda 2,40m.x1,25m. ölçülerinde, 1,25m. derinliğinde bir sunu çukuru yer
almaktadır (Resim: 8). Sunu çukuru naosun kuzey kısmında taban seviyesinin altında dikdörtgen planlı olarak, rektogonal taş bloklar kullanılarak pseudo-isodomik örgü tekniği ile
inşa edilmiştir. Örgüde kullanılan taş blokların ölçüleri 0,87m. ve 0,38m.dir. Sunu çukurunun üzeri üç adet rektogonal taş blok ile kapatılmıştır. Söz konusu blokların ölçüleri 1,27m.
x0,82m.dir. Bu sunu çukurunun bir örneği Priene Demeter-Kore Tapınağı’nda tapınağın hemen dış kısmında görülmektedir. Sunu çukurunda yapılan çalışmalar esnasında kaçak kazılar
sebebi ile tahrip olan alanda orijinal bir dolguya ulaşılamamıştır.
Pronaosda gerçekleştirilen çalışmalar esnasında stylobatın kuzeybatısında 2 sıra döşeme
bloğu açığa çıkartılmıştır. Döşeme taşlarının hemen üzerinde ele geçirilen çatı kiremitleri
tapınağın bu alanında bir kaçak kazı tahribatı olmadığını göstermektedir. Söz konusu alanda
yapılan çalışmalar esnasında bir adet geison parçası ele geçirilmiştir. Bu parça orijinal dolgudan ele geçirilmesi ve tapınağın tarihi hakkında fikir verebilecek olması açısından önemlidir.
Üzerinde guttae işlemeleri bulunmayan mutulusların benzerleri Geç Klasik- Hellenistik Dönemde görülmektedir. Bu tipteki örnekler Knidos’ta M.Ö. 4. yy.ın ikinci yarısına, Mamurtkale’deki tapınakta M.Ö. 302 - 263 yıllarına, Klaros Apollon Tapınağı’nda ve Pergamon
Asklepion Dorik Mermer Tapınak’ta M.Ö. 3. yy.a tarihlenmektedir.
Tapınakta yapılan çalışmalar esnasında ele geçirilen seramik buluntular arasında minyatür hydria parçaları, bir adet minyatür amphora ve iki adet kernos parçası bulunmaktadır
(Çizim: 3). Söz konusu buluntu gurubu Rhodos, Kaunos, Miletos, Kos, Priene, İassos’ta bulunan Demeter tapınaklarında da gözlemlenmiştir. Demeter tapınaklarında görülen bu ortak
durum minyatür hydriaların Demeter kültüyle alakalı olarak kullanıldığını göstermektedir.
Demeter-Kore Tapınağı’nda yapılan çalışmaların amacı tapınağın üzerinde yer alan mevsimlik bitki örtüsünün kaldırılması ve planının açığa çıkartılması olduğundan dolayı kapsamlı bir kazı
çalışması gerçekleştirilmemiştir. Bu sebeple alandan az sayıda küçük buluntu ve seramik ele geçirilmiştir. Seramik buluntular M.Ö. 4. yy. sonu ve M.Ö. 3. yy. arasına tarihlendirilmiştir. Mimari
ve küçük buluntular tapınağın geç Klasik Dönemde inşa edildiğini göstermektedir.
GYMNASİON TERASI A YAPISI 2019 YILI ÇALIŞMALARI
Yusuf SEZGİN, Furkan ZIH
Kentin güneybatı yamacında yer alan ve üzerinde gymnasion da bulunan terasta mimari
belgeleme amacıyla 2019 yılında çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda terasın en batısında,
tiyatronun orkestrasına yakın bir alanda, yer alan yapı kalıntısında çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yapının işlevi henüz tam olarak belirlenemediğinden, yapıya “Gymnasion
Terası A Yapısı” adı verilmiştir (Çizim: 4). 9,75m.x9,80m. boyutlarındaki yapının kuzey duvarı 98cm., batı duvarı 84cm., güney duvarı 81cm., doğu duvarı ise 85cm. kalınlığındadır.
Alandaki mevsimlik bitki örtüsünün kaldırılmasının ardından, yapının duvarlarının açığa çıkartılması için yüzeysel olarak akıntı toprak temizlenmiştir. Yürüme düzleminden belli
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olan batı ve güney duvarlar üzerindeki akıntı toprak temizlenmiş, belgeleme için taşlar açığa
çıkartılmıştır. Yapının kuzey ve doğu duvar kalıntıları toprak yüzeyinde net gözlenemediği
için, duvarların geçtiği öngörülen hatlarda kazı çalışması gerçekleştirilmiştir.
Doğu duvarın ortaya çıkarılması sırasında yoğun miktarda mermer plaka ve yongaları
ele geçirilmiştir. Doğu duvarın ortalarına doğru, 334,12m. üst kotunda üzeri kireç harç ile
sıvanmış duvar taşları tespit edilmiştir. Doğu duvar açığa çıkartılırken yapılan çalışmalarda
oldukça az miktarda amorf cam parçası, az sayıda hayvan kemiği parçası, birkaç adet profilli
mermer parçası, bir adet pişmiş toprak figürin parçası ve az sayıda seramik parçası ele geçirilmiştir. Duvar hattı takip edilirken, kuzeydoğu köşeye 1,15m. uzaklığında, stylobat düzlemine ait 140cm.x60cm. ölçülerinde bir mermer blok belirlenmiştir. Bloğun üzerinde iki adet
zıvana deliği vardır. Bu mermer bloğunun bu yapıda kullanılmış olması, kentin genelinde görülen yapılardaki mermer kullanımı kıstas alındığında önem arz etmektedir. Kent genelinde
plastik eserler ve yazıtlar hariç mimari blok niteliğinde kullanılan mermer bloklar sayılıdır.
Bu nedenle bu terastaki yapının kent geneli için önemli bir yapı olduğu düşünülebilir. R.
Bohn gymnasion yapı kompleksinin kentin güneybatı terasında yer aldığını belirtmektedir8.
Çalışılan bu alan, yapısal niteliği de göz önünde bulundurulduğundan söz konusu terastaki
gymnasion yapı kompleksi ile ilişkilendirilmiştir.
Yapının kuzey duvarı, doğu duvar gibi toprak altında olduğundan, duvar hattının bulunduğu
tahmini çizgide, batı duvar ile kesiştiği noktadan kazı çalışmalarına başlanmıştır. Duvar taşlarının yer yer korunmamıştır. Alandan birkaç adet pişmiş toprak figürin parçası, oldukça az miktarda cam parçası, az sayıda hayvan kemiği parçası ve az sayıda seramik parçası ele geçmiştir.
Yapının üzerini örten toprağın tamamının sezon içindeki çalışmalarda kaldırılamamasından ve çalışılan alanların oldukça sınırlı olmasından ötürü yapı net bir şekilde tarihlendirilememiş ve işlevi tam olarak tespit edilememiştir. Çalışmalar bir sonraki kazı sezonunda
devam edilmek üzere, belgeleme ardından bırakılmıştır.
NEKROPOLİS 2019 YILI ÇALIŞMALARI
Stéphane VERGER9, Rosella PACE10
Aigai nekropolislerinde, uluslararası bir ekip ile yürütülen NekroPergEol Pojesi 2019
sezonunda da devam etmiştir. 2018 sezonunda ilk kez çalışmalara başlanan Güney Nekropolis’te, 2019 sezonunda çalışmalar ağırlık kazanmıştır. Bu bölgede, Alan 22-25 (Area 22-25)
olmak üzere toplamda dört yeni alt alan belirlenmiştir (Harita: 1). 2015 yılında ilk çalışmalara başlanan Kuzey Nekropolis’te ise Alan 26 (Area 26) adıyla yeni bir alt alan daha
eklenmiştir (Harita: 1). Bu alanlar içerisindeki çeşitli mezar yapıları, megalitik yapılar, eski
8

Bohn - Schuchhardt 1889, Abb. 40

9

Prof. Dr. Stéphane VERGER, Ecole Normale Supérieure, Archéologie et Philologie d'Orient et d'Occident,
Section des Sciences historiques et philologiques, Paris – FRANCE, stephane.verger@ens.fr

10 Dr. Rosella PACE, Ecole Normale Supérieure, AOrOc, Paris - FRANCE, rossella.pace@libero.it
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arkeolojik kazı çalışmalarından kalan bulgular, kaçak kazı izleri, in-situ olmayan blok veya
mimari elemanlar, antik yollar, modern yapılar gibi bütün materyal kültür öğeleri ve coğrafi
veri Aigai hâlihazır haritasına aplike edilmiştir (Harita: 1). Ayrıca fotoğraf ve tanımlamaları
veri tabanına eklenmiştir.
Bu yıl yürütülen çalışma kapsamında 336 adet birim, toplamda ise 2829 adet birim kayıt
altına alınmıştır. Ayrıca üç ayrı alanda kazı çalışması yürütülmüştür. “Area 10 Cist Grave
941”de, 2019 yılında tanımlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Mezar sınırlarını oluşturan duvar taşları açığa çıkartılmış ve bu sayede mezarın şekli daha iyi saptanmıştır. Mezar
941’in boyutları 1.61m.x1.32m. olarak belirlenmiştir, maksimum yüksekliği 1m.dir. “Area
13 Cist Grave 1556”da yürütülen kazı çalışmaları sonucu, mezar duvar taşları net şekilde
açığa çıkartılmıştır. Mezarın boyutları 195cm.x60cm. olarak belirlenmiştir. “Area 13 Monument 1483” içerisinde üç adet sanduka mezar tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucu bu anıtsal
yapının iki aşamada tamamlandığı anlaşılmıştır. İlk aşamada, güney-batı köşesi görülen kare
bir yapı, ikinci aşamada ise güney tarafı görülen yarım daire şeklindeki yapı direkt olarak
ana kaya üzerine inşa edilmiştir. Proje kapsamında arkeoloji ve ilgili diğer disiplinlerdeki
çalışmalar sürdürülmektedir.
FİZİKİ COĞRAFYA – PALEOCOĞRAFYA ÇALIŞMALARI
İlker EROĞLU11, Emre ÖZŞAHİN12
Fiziki coğrafya–paleocoğrafya çalışmalarının konusu, Aigai Antik Kenti ve yakın çevresinin doğal çevre özelliklerinin tespit edilmesi ve paleocoğrafik geçmişinin açıklanmasıdır.
Çalışmada Aigai ve yakın çevresinin geçmişte; yerleşme öncesi ve sonrası gösterdiği coğrafi özellikler incelenmiştir. Aigai’da 2018 yılında başlanan fiziki coğrafya-paleocoğrafya
çalışmaları 2019 yılında da sürdürülmüştür. 2019 yılı çalışmalarında, sahanın tanınmasına
ve envanter oluşturmaya yönelik arazi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu aşamada literatür
taramasına devam edilmiş ve 20l8 yılı çalışmaları gözden geçirilmiştir.
Literatür taraması hem çalışma alanını tanımaya hem de bu saha ve yakın çevresinde
daha önce yapılmış fiziki coğrafya–paleocoğrafya konulu eserlere ulaşmak için gerçekleştirilmiştir. Temel harita verileri ise Aigai Antik Kenti ve çevresine ait HGK (Harita Genel
Komutanlığı) tarafından hazırlanan Türkiye topoğrafya haritalarının 1:25.000 ölçekli topografya paftası ve Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü veri bankasından sahanın en detaylı
(Ölçek: 1:100.000) jeoloji haritaları eşliğinde arazide incelemeler yapılmıştır. Yeni bulgulara
göre arazinin topografya ve jeolojik özellikleri değerlendirilmiş yerinde incelemelerde bulunulmuştur. İncelemeler esnasında kayaç-toprak-bitki örnekleri alınmış ve fotoğraf-video
11 Dr. İlker EROĞLU, Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Süleymanpaşa-Tekirdağ, ierogluku@nku.edu.tr
12 Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN, Namık Kemal Üniversitesi Değirmenaltı Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü, Süleymanpaşa-Tekirdağ, eozsahin@nku.edu.tr
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çekimleri yapılmıştır. Ayrıca güncel veriler coğrafya-paleocoğrafya biliminin araştırma metotlarına bağlı kalınarak kayda geçirilmiştir.
Arazi çalışmaları ise sahanın tanınmasına ve envanter oluşturmaya yönelik olarak yürütülmüştür. Arazi çalışmaları esnasında Aigai Antik Kenti ve yakın çevresinin jeolojik, jeomorfolojik, klimatolojik, hidrografik, pedolojik, biyocoğrafik ve antropojenik özellikleri
incelenmiştir. İncelemeler esnasında gerekli görülen alanlarda fotoğraf-video çekimleri yapılmış ve kayaç-toprak-bitki örnekleri alınmıştır.
Aigai fiziki coğrafya-paleocoğrafya incelemeleri çerçevesinde kentin güneybatısında
Koca Çay Vadisi’nin kuzey yamacında yaklaşık 25m. yukarıda tüfler içinde açılmış mağarada detaylı incelemeler yapılmıştır. Mağara iki odadan oluşmaktadır. Mağaranın çevresinde
arazinin litolojik yapısını andezit, bazalt, aglomera ve tüflerden oluşan volkanik formasyonlar oluşturmaktadır. Mağara tüfler içinde açılmıştır ve bu oluşum doğal olarak pek rastlanan
bir durum değildir. Mağaranın doğal süreçlerle mi insan eliyle mi oluştuğu konusunda yapılan detaylı incelemeler neticesinde insan eliyle oluşturulmuş olabileceğine yönelik izler
bulunmuştur. Bu mağaranın bir maden ocağı olma ihtimali bulunmaktadır. Mağaradan alınan
maden örneklerinin mineralojik incelemeleri çıkarılan olası maden hakkında daha kesin sonuçlar verecektir. Bu konuda daha detaylı çalışmalar ihtiyaç bulunmaktadır.
ZOOARKEOLOJİ VE ANTİK DNA ÇALIŞMALARI
Evangelia PİŞKİN13, Iraz AKIŞ14, Hüseyin Burak SOY15, Pınar PERÇİN16
Morfolojik Tür Tespiti Çalışmaları
Ekonomisi temel olarak hayvancılığa dayanan Aigai’da yetiştirilmiş hayvan türleri üzerine gerçekleştirilen zooarkeoloji ve antik DNA çalışmalarına 2019 yılında devam edilmiştir. M.S. 250-300 arasında çöp çukuruna dönüştürülmüş olan Ada 1 Sektörü 6 No.lu Sarnıç
içinden gelen hayvan kemiklerinin yaklaşık olarak %30 oranında bir kısmı 2019 yılı çalışmalarında ODTÜ’den Doç. Dr. Evangelia Pişkin ve Arş. Gör. Hüseyin Burak Soy ile Ankara
Üniversitesi, Tarih Öncesi Arkeolojisi Anabilim Dalı yüksek lisans programı öğrencisi Pınar
Perçin tarafından, tür tespitine yönelik morfolojik incelemelere tabi tutulmuş ve veri tabanına
aktarılmıştır.

13 Doç. Dr. Evangelia PİŞKİN, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yerleşim Arkeolojisi Bölümü, Çankaya-Ankara/TÜRKİYE, ioannido@metu.edu.tr
14 Doç. Dr. Iraz AKIŞ, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Veterinerlik Fakültesi, Avcılar-İstanbul /TÜRKİYE,,
iraz@iuc.edu.tr
15 Arş. Gör. Hüseyin Burak SOY, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yerleşim Arkeolojisi Bölümü, Çankaya-Ankara /
TÜRKİYE, bsoy@metu.edu.tr
16 Arkeolog Pınar PERÇİN, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi, Yenimahalle-Ankara /TÜRKİYE, p.percin6@gmail.com

450

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

Söz konusu kemik buluntunun incelenmiş kısmı arasında en yüksek sayıda buluntu içeren grup domuz kemikleridir. İkinci olarak keçi kemikleri; üçüncü olarak koyun kemikleri
gelmektedir. Söz konusu sarnıç içinden toplanmış kemik buluntu arasında (1788 parça) tanımlanabilmiş yalnız 37 sığır kemiği olması araştırma ekibi tarafından dikkat çekici olarak
yorumlanmıştır. Sarnıç içinden gelen kemik buluntu arasında yukarıda sayılan hayvanlar dışında tavuk, keklik ve tavşan kemikleri de tanımlanmıştır. Ayrıca oyun taşı olarak kullanılmış
olabileceği düşünülen 7 adet koyun ve/veya keçi aşık kemiği belirlenmiştir. Bunlardan dördü
üzerindeki yüzey düzleme izleri daha belirgin, diğer üçü üzerindeki izler daha az belirgindir.
Antik DNA Çalışmaları
Doç. Dr. Evangelia Pişkin tarafından DNA incelemesi yapılmak üzere seçilen uygun nitelikteki hayvan kemiği örnekleri, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden Doç. Dr.
Iraz Akış tarafından yürütülen “Manisa’da Bulunan Aigai Antik Kentindeki Kazı Çalışmalarında Ortaya Çıkarılan Koyun ve Keçi Kemiklerinden Antik DNA Elde Edilmesi ve Dizi
Analizi ile Tür Ayrımı” başlıklı ve 118Z530 numaralı TÜBİTAK projesi kapsamında incelenmiştir. Proje 2021 yılında tamamlanmış olup detaylı sonuçlarının ayrıca yayımlanması
planlanmaktadır.
Proje çalışması kapsamında, Aigai buluntusu hayvan kemikleri arasından morfolojik incelemeyle keçi olarak tanımlanmış 44 adet, koyun olarak tanımlanmış 15 adet ve tür ayrımı
yapılamayarak ovicaprid olarak tanımlanmış 10 adet olmak üzere toplam 69 adet kemik örneği üzerinde inceleme gerçekleştirilmiştir. Örneklerden DNA izolasyonu, silika ile Antik
DNA (aDNA) ekstraksiyonu yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Ekstraksiyon işleminin ardından hedef bölgeler polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ile çoğaltılmıştır. PZR esnasında keçi
mitokondrial DNA (mtDNA) sitokrom b (cytB) geni ve kontrol bölgesine (CR) özgü primerler kullanılmıştır. 11 örneğe ait mtDNA cytB geni kısmi dizilemesi sonucunda 4 adet keçi,
4 adet koyun örneğine ait tür bilgisi doğrulanmış ve morfolojik olarak ayrımı yapılamayan
3 örneğin keçiye ait olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan sonuçlar, arkeolojik kazılardan çıkarılan
kemik örneklerinde morfolojik yöntemlerle tür ayrımın yapılamadığı durumlarda, cytB kısmi
dizi analizinin tür ayrımı için geçerli bir yöntem olduğuna işaret etmektedir.
Çalışmanın sonraki aşamasında keçi örneklerinde mtDNA HVR-1 bölgesinin dizi analiziyle haplogrup tayini yapılmış ve örnekler hem diğer antik keçi verileriyle hem de modern
keçilerle karşılaştırılarak filogenetik analiz gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan 16 adet
keçi örneğinde yapılan CR HVR-1 bölgesinin dizi analizleri sonucunda bireylerin dünyadaki
keçi popülasyonunda %90 oranında temsil edilen A haplogrubuna dahil olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’deki modern ve antik keçi örnekleriyle yapılan karşılaştırmalar ise Ege’de
bulunan Aigai keçilerinin, Ankara keçisine veya Aigai ile aynı coğrafyada bulunan İzmir
civarından örnekleri toplanmış modern Kıl keçisine oranla Güney Doğu Anadolu’daki Kilis
keçisine daha yakın olduğunu göstermektedir. Günümüzde Batı Anadolu’da yetiştirilen Kıl
keçilerinin Aigai keçilerinden köken almadığı ve Aigai’nin terk edilmesinden çok daha sonra
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Yörüklerle bölgeye gelen keçilerden köken aldığı ileri sürülebilir. Elde edilen veriler günümüz keçi popülasyonları ile Aigai’deki antik keçiler arasındaki ilişkiye dair fikir vererek,
Anadolu’da evcilleştirme sonrasındaki tarihinin aydınlatılmasına katkı sağlayacaktır.
III. Deneysel Zooarkeoloji Çalışması
Bir hayvana ait vücut parçalarının toprak altına gömüldükten sonra geçirdiği değişimi
gözlemlemek için Yuntdağıköseler Mahallesi’nde kesilmiş bir koyunun kafası ve ayakları,
bekçi kulübesinin karşısında kazıdan çıkan atık toprağın atıldığı alanda koordinatları belirlenmiş bir noktaya gömülmüştür. 2020 kazı sezonunda, söz konusu kafa ve ayak parçalarının
kazılarak açığa çıkartılması ve incelenmesi planlanmış, ancak COVİD-19 pandemisi önlemleri sebebiyle bu çalışmanın tamamlanması ileri bir sezona ertelenmiştir.
2020 YILI ÇALIŞMALARI
2020 yılında kentteki kazı çalışmaları antik yolların açığa çıkarılması amacına yönelik
olarak Athena Caddesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Athena Caddesi 2020 Yılı Çalışmaları
Ada 1 sektörünün güneyinde yer alan ve kentin akropolisine doğru gitmekte olan taş döşeli
yolun çalışmalarına 2017 yılında başlanmıştı. “Agora Caddesi Traktör Yolu” olarak adlandırılan yoldaki çalışmalara. 2020 sezonunda “Athena Caddesi” adı verilerek devam edilmiştir.
Yol, Ada 1-9 No.lu Mekân’ın güney duvarının karşısından başlayarak kavisli bir şekilde
akropolise tırmanmaktadır. Yaptığı kavis nedeniyle yolun yönü değişmektedir. Yolda batı
yönde ilerlerken, yolun sağı kuzeye, solu ise güneye bakmaktadır. Yolun her iki yanında
da yapılara ait duvar örgüleri ve kapı girişleri tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucunda yolun
55m.si açığa çıkartılmıştır ve yolun ortalama genişliği 2,40m. olarak ölçülmüştür (Resim: 9).
Yolun başlangıcından 26m. uzaklıkta, güneyde kalan yapının açığa çıkartılması sırasında
in-situ durumda bir kapı sövesine rastlanmıştır. Yol enkazı içerisinde 2m. uzunluğunda bir kapı
lentosu ele geçirilmiştir. Yolun güneyinde yer alan mekânın girişinin oldukça büyük olduğu görülmektedir. Bu mekânın hemen karşısında, kuzey duvar örgüsü içerisinde 1,5m. genişliğinde
bir kapı daha tespit edilmiştir. Kuzeydeki bu kapı, Ada 1’in çoğu mekânında da görüldüğü gibi
örülerek kapatılmıştır. Bu durum, M.S. 260 yıllarındaki kentin terk ediliş süreciyle ilişkilidir.
Kapıların olduğu alanda, yolun başlangıcından 31,83m. uzaklıkta, enkaz içerisinde portatif bir
sunak bulunmuştur. Roma Dönemine ait sunağın ön yüzeyinde pençeleriyle şimşek demeti
tutan bir kartal kabartması yer almaktadır. Bu kabartmadan ötürü sunağın Zeus’a ait olduğu
düşünülmektedir. Sunağın yüksekliği 30,5cm., genişliği 15cm.x15cm.dir (Resim: 10).
Yolun 32.m.sinde, kuzey duvar sırasında mekân duvarının devamlılığı kısmen bitmiştir
ve mekân duvarı kuzeye dönmektedir. Yolun bu noktadan kuzeye doğru dönmesi beklenmektedir. Fakat mekânların inşasından sonraki bir dönemde, yolun kuzeye dönen kanadının bi-
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linçli bir şekilde örülerek kapatıldığı ve kuzeyde kalan kısmının bir mekâna dönüştürüldüğü
tespit edilmiştir. Örülerek kapatılan duvarın sadece en alt taş sırası korunmuştur.
Yolun başlangıcından 34,43m. uzaklıkta, yolu kapatan kuzey-güney akslı bir duvar örgüsü ile karşılaşılmıştır. Duvar 40cm. yüksekliğindeki toprak dolgu üzerine oturmaktadır. Tek
yüzlüdür ve arkası bilinçli bir şekilde toprakla doldurulmuştur. Güneyde yer alan mekânın
köşesinden kuzeydeki mekânın köşesine kadar uzanmaktadır. Yolun kazısına batı yönde devam edebilmek için söz konusu duvar belgelenmiş ve ardından da kaldırılmıştır. Yolu kapatan duvarın ardındaki toprak dolgu oldukça sert yapıdadır. İçerisinden M.S. 5-6. yy.a tarihlenen Phokaia kırmızı astarlı seramik parçaları ele geçirilmiştir17. Bu buluntu grubu, yolun
M.S. 5-6. yy.da bilinçli bir şekilde duvarla kapatılıp ardının doldurulduğunu kanıtlamaktadır.
Seramik buluntular doğrultusunda, kentin M.S. 260 yılı civarındaki terk edilişinin18 ardından,
kentte daha küçük bir nüfusla yaşamın devam ettiğine ilişkin net veriler ortaya çıkartılmıştır.
KISALTMALAR VE KAYNAKÇA
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History: Second Edition: the Crisis of Empire, A.D. 193-337 (Cambridge 2005).
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HAYES 2008, J. W. Hayes, Roman Pottery Fine-Ware Imports (Princeton, New Jersey 2009).
ROBINSON 1959, H. S. Robinson, Pottery of the Roman Period (Princeton, New Jersey 1959).
PALLADIUS, OPUS AGRICULTURAE, Palladius Rutilius Taurus Emilianus, Opus
Agriculturae, (ed. J.C. Schmidt) (Leipzig: Teubner 1898).
SEZGİN - EROĞLU 2020, Y. Sezgin - M. Eroğlu, “New Research on the Architecture
and Urbanism of Aigai”, Asia Minor Studien, Band 95 (Bonn 2020), 245-266.
ŞENOL 2009, A. K. Şenol, Arslan Eyce Taşucu Müzesi’nde Bulunan Ticari Amphoralar
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17 Hayes 2008, Fig. 39, 1276, Fig. 40, 1286.
18 Doğer - Sezgin 2019, 140; Sezgin - Eroğlu 2020, 245; Bowman et al. 2005, 429.
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Çizim 1: Demirkapı Sektörü, yapı kalıntılarını gösteren taş plan çizimi.
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Resim 1: Demirkapı, 4 No.lu Mekân, çalışma sonrası görünüm.

Resim 2: Demirkapı, 4 No.lu Mekân, pres havuzu ve altındaki kireç taban.

Resim 3: Demirkapı, 5 No.lu Mekân içi enkaz.
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Resim 4: Demirkapı, 5 No.lu Mekân altı erken yapıya ait duvar sıraları ve arasındaki taban altı dolgusu.

Resim 5: Demirkapı, 5 No.lu Mekân altındaki erken yapıya ait boyalı duvar sıvaları.
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Resim 6: Demirkapı, 5 No.lu Mekân altındaki erken yapının kuzey ve batı duvarları.

Resim 7: Demeter-Kore Tapınağı, temizlik sonrası ortofoto belgeleme çalışması.
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Çizim 2: Demeter-Kore Tapınağı, yapı kalıntılarını gösteren taş plan çizimi.
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Resim 8: Demeter-Kore Tapınağı, naos içi sunu çukuru.

Çizim 3: Demeter-Kore Tapınağı’nda ele geçirilen seramik örnekleri.

Çizim 4: Gymnasion Terası A yapısı, yapı kalıntılarını gösteren taş plan çizimi.
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Harita 1: 2019 yılı sonunda Nekropolis’te sınırları belirlenen ve belgelenen tüm alanlar.

Resim 9: Athena Caddesi, çalışma sonrası görünüm.

Resim 10: Athena Caddesi’nde bulunan, üzerinde pençeleriyle yıldırım demeti tutan kartal kabartmalı portatif taş sunak.
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KURUL KALESİ 2019-2020 YILLARI KAZI ÇALIŞMALARI
S. Yücel ŞENYURT*
Atakan AKÇAY
Umut ZOROĞLU
Leyla YORULMAZ
A. Emirhan BULUT
Ordu İli Altınordu İlçesi Bayadı Mahallesi sınırları içinde yer alan Kurul Kalesi’nde
2019 ve 2020 yılları kazı çalışmaları Ordu Müze Müdürlüğü’nün başkanlığı ve Ankara Hacı
Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Yücel Şenyurt’un
bilimsel danışmanlığı altındaki bir ekip tarafından yürütülmüştür. 2019 yılı çalışmaları
01.08.2019-05.11.2019 tarihleri arasında, 2020 çalışmaları ise 18.08.2020-31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Kurul Kalesi’nde İç Kale ile birlikte iki ana sektörden biri olan ve yerleşim için daha
geniş bir imkân sunan Kuzey Teras’ta 2019 yılındaki çalışmalarda önemli sonuçlar elde edilmiştir. Kuzey Teras’ta kazı çalışmalarının başladığı 2013 yılından 2019 yılına kadar batı
yamaçta 10, doğu yamaçta 4 olmak üzere toplam 14 mekân açığa çıkartılmıştır. Bu sektörde
2019 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda ise batı yamaçta 3, doğu yamaçta ise küçük bir
kısmı açığa çıkarılan 1 mekânın daha kalıntılarına ulaşılmıştır. Bu iki ana sektöre ek olarak
2019 yılından itibaren Kuzey Teras’ın en kuzey ucunda önemli bir mekân topluluğu daha
açığa çıkarılmaya başlanmıştır. Bu alanda 2019-2020 yılı çalışmaları sonucunda daha önceki
açığa çıkarılmış yapılardan farklı mimari özellikler gösteren 4 mekân açığa çıkarılmıştır.
KUZEY TERAS
Kuzey Teras Batı/Mekân-11 (KTB-M11)
KTB-M11, 2013 yılında açığa çıkarılan KTB-M1’in kuzeydoğu bitişiğinde, KTB-M9’un
ise kuzeyinde yer almaktadır. 2013 yılında tespit edilen KTB-M9 ve M1’den sonra kazı çalışmaları güneybatı yönünde devam etmiş ve birbirine komşu birçok mekân açığa çıkarılmıştır. Bu mekân dizisi güneybatı yönünde KTB-M10 ile sonlanmaktadır. Bununla birlik*
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Arş. Gör. A. Emirhan BULUT, Dicle Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 21280, Sur-Diyarbakır/TÜRKİYE.
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te mekânların KTB-M1’in kuzeydoğusunda devam edip etmediği önemli bir soru işaretini
oluşturmuştur. Bu nedenden dolayı 2019 çalışmalarında söz konusu sorunun çözümü üzerine
yoğunlaşılmış ve CH-113, CH-114, CI-113, CI-114, CI-115, CJ-113 ile CJ-114 açmalarında
çalışmalar yürütülmesine karar verilmiştir. Bu açmalarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda Kuzey Teras’ın batı yamacındaki mekân dizisinin devamı niteliğinde olan dört duvarı
korunmuş ve diğer mekânlardan daha büyük bir mimariye sahip KTB-M11 açığa çıkarılmıştır (Resim: 1).
KTB-M11, topoğrafyanın el verdiği oranda yamaca doğru yaklaşık 2m. çıkıntı
yapmaktadır. Böylece düz bir hat çizen KTB-M1, M2, M3, M4 ve M5’in ortak batı duvarları
bu noktada kırılmaktadır. Kuzey Teras üzerinde KTB-M13’ten sonra en büyük mekân olan
KTB-M11, 7,10m.x6,17m.lik iç ölçüleriyle dikdörtgen bir plan ortaya koymaktadır. Yamaca
yakın olan batı duvar, Kuzey Teras’ın batı yamacındaki diğer mekânlarda da gözlemlendiği
üzere daha kötü korunmuş ve tektonik hareketler sebebiyle yamaca doğru hafif eğimli bir
biçimde açığa çıkarılmıştır. İyi korunmuş güneydoğu duvar, taş temel üzerine yerleştirilmiş
kerpiç bloklardan oluşmaktadır ve tıpkı kuzeybatı duvar gibi yamaç yönünde eğimlidir. Bu
duvardaki eğim çok fazla olduğu için kalaslarla desteklenmiştir. Bu kalasların oturtulduğu
yaklaşık 1 m genişliğindeki toprak set kazılmadan bırakılmıştır. Mekânın diğer duvarlarının
ise yamaca doğru yaklaştıkça çok daha az korunduğu gözlemlenmiştir.
Mekân içinde dikkat çeken buluntular ele geçmiştir. Bunlardan ilki, farklı seviyelerde ele
geçmiş olan yerel kum taşından yontulmuş çeşitli çaplarda 75 adet gülledir (Resim: 2). Bu
güllelerin mekânın hemen kuzeydoğu bitişiğinde yer alan kule yapısı KTB-M12 ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Muhtemelen bunlar, Roma saldırısı sırasında savunma yapılarını
etkisiz duruma getirmek için fırlatılmış olan mühimmatlardır. Bir diğer önemli buluntu olynthos tipi değirmendir. Bu değirmenle birlikte aynı seviyede bulunan kum taşından dikdörtgen
bir tekne, yine diktörtgen bir taş blok (muhtemelen değirmenin altına konuyordu) ve mekân
içinde ele geçirilen depolama kapları, KTB-M11’de tahıl öğütüldüğüne ve öğütülen tahılın
tekne içinde biriktirildiğine işaret etmektedir.
Kuzey Teras Batı/Mekân 12 (KTB-M12)
KTB-M11’in tespitinin ardından Kuzey Teras’ın batı yamacı üzerindeki mekân dizisinin kuzeydoğu yönünde tespiti amacıyla CH-114, CH-115, CI-114 ve CI-115 açmalarında
çalışmalara başlanmıştır. Bu çalışmalar sonucunda yan yana dar planlı mekânlardan oluşan
bir yapının daha varlığı tespit edilmiştir. KTB-M12 olarak adlandırılan bu yapı dört duvarlı
mekânlardan farklı bir plan ortaya koymaktadır. KTB-M12, yamaca yakın konumdaki kuzeybatı duvara dik bir şekilde temas eden birbirine paralel olarak inşa edilmiş, kalınlıkları
1,40m.-1,50m. arasında değişen üç duvar, bunlardan ortadaki duvarın hemen güneydoğusundaki 1,15m.x3,10m. genişliğinde dikdörtgen bir boşluk ve kuzeybatı ile güneydoğu duvarlarından oluşmaktadır (Resim: 3).
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Yapının duvarları genel anlamda oldukça iyi korunmuş olsa da yamaca yakın kısımlarda kayıplar görülmektedir. Örneğin yamaca en yakın olan kuzeybatı duvarında yalnızca taş
temeller korunmuşken diğer duvarlarda taş temel üzerindeki kerpiç sıralar da korunmuş durumdadır. Yapıya giriş, güneydoğu duvar içerisinde sonradan kapatılmış bir açıklıktan sağlanmaktadır. Yapının güneydoğusundaki dikdörtgen boşluğa bakan kerpiç duvarların hafif
eğimli olması nedeniyle dikdörtgen alanda belli bir seviyeye kadar kazı yapılabilmiş ve bu
duvarlar kalaslarla desteklenmiştir. Kuzeydoğu duvar ve orta duvar arasındaki 1,05m. genişliğindeki boşlukta taş basamaklar açığa çıkarılmıştır. Böylece yapının üst kısımlarına çıkışın
bu basamaklar sayesinde gerçekleştirildiği anlaşılmıştır. Duvarlar arasındaki diktörtgen boşluklarda tespit edilen bir pithos, bu alanların depolama amacıyla da kullanılmış olabileceğini
düşündürmektedir.
Kurul Kalesi’nde benzer planda yapılar daha önceki yıllarda da açığa çıkarılmıştır. Bu yapıların temeli taş, gövdesi kerpiç ya da ahşap olan savunma kuleleri olduğu düşünülmektedir.
Bu düşünceyi mekânların içinden ve çevresinden ele geçen bazı buluntular da desteklemektedir. KTB-M12’nin çevresinde ele geçirilen çok sayıdaki kum taşı gülle ve diğer savaş araç
gereçleri bu yapının kule olması ile bağlantılı olabilir. Mekân içinde ele geçirilen anahtar ve
filise, kulenin ahşap bir kapıya sahip olduğunu göstermektedir.
Kuzey Teras Batı/Mekân 13 (KTB-M13)
Kuzey Teras’ta 2019 yılı kazı çalışmaları kuzeydoğu yönünde devam etmiştir. KTB-M11
ve M12’nin açığa çıkarılmasının ardından mimari ipuçları bu yönde yapılaşmanın devam
ettiğine işaret etmiştir. Bu kapsamda, KTB-M12’nin kuzeydoğusundaki CG-115, CG-116,
CH-115 ve CH-116 açmalarında çalışmaları yürütülmüştür. Bu çalışmaların sonucunda KTB-M11’e benzer bir plandaki başka bir mekân gün yüzüne çıkarılmıştır (Resim: 4). KTB-M13 olarak isimlendirilen bu mekân, Kuzey Teras sektöründe tamamı açığa çıkarılan son
mekândır.
Dört duvarlı bir mekân görünümünde olan KTB-M13’te 5,75m.-6,85m. mekân içi duvar uzunlukları ve 1,20m.-1,50m. duvar kalınlıkları gözlemlenmektedir. KTB-M12 ile ortak
kullanılan güneybatı duvar ve güneydoğu duvarın üzerinde az miktarda kerpiç sırası koruna gelmiştir. Yamaca doğru gidildikçe mekânın duvarlarının daha kötü korunduğu görülmektedir. Yamaca bakan kuzeybatı duvarın sadece temel seviyesindeki birkaç sıra taş bloğu
günümüze ulaşabilmiştir. Tektonik hareketlerin yanı sıra bu noktada gerçekleştirilen kaçak
kazılar ve büyük bir ağaç kökünün de kuzeybatı duvara zarar verdiği anlaşılmaktadır. Kuzey
Teras üzerindeki en geniş mekân olarak dikkat çeken KTB-M13’e erişim güneydoğu duvarın ortasında bulunan bir açıklıktan gerçekleşmektedir. Ayrıca mekân içinden KTB-M12’ye
erişimi sağlayan ve sonraki bir süreçte kerpiç bloklarla kapatılmış olan bir açıklık daha açığa
çıkarılmıştır. Mekânın kuzeydoğu ve güneydoğu duvarlarında zemine paralel yaklaşık 15cm.
yüksekliğinde boşluklar gözlemlenmektedir. Mekânın zemini, sarıya çalan renkte, sıkıştırılmış bir toprak tabakadan oluşmaktadır.
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Mekân içinde ele geçen bir taş kap/havan, KTB-M11 ile benzer şekilde, KTB-M13’ün
de tahıl öğütülmesi gibi besin ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir mekân olabileceğini
göstermektedir. Mekân buluntuları arasında yer alan tek kulplu sürahi ve kandil gibi örnekler
gündelik hayata işaret eden diğer araç gereçlerdir.
Kuzey Teras Doğu/Mekân 4 (KTD-M4)
Kuzey Teras üzerinde yerleşim, batı ve doğu yamaç üzerinde yan yana sıralanmış mekânlar şeklindedir. Batı yamaç üzerinde 13 mekân açığa çıkartılmışken doğu yamaç üzerinde 2017 yılından bu yana toplam 4 mekân tespit edilmiştir. 2019 yılı kazı çalışmalarında
doğu yamaç üzerinde yapılan kazı çalışmalarında bu mekân dizisinin en kuzeydeki birimi
KTD-M4 gün yüzüne çıkarılmıştır.
KTD-M4, CP-115 ve CR-115 açmaları sınırları içinde yer almaktadır. Bu açmalar, Kurul
Kalesi’ndeki diğer açmalarda olduğu gibi 5m.x5m. ölçülerinde değil 5m.x3m. ölçülerindedir.
Bunun nedeni, doğu yamaç üzerinde konumlanan modern tuvaletin bulunmasıdır. Küçük bir
alanda çalışılmasından dolayı KTB-M4’ün yalnızca KTB-M3 ile ortak olan batı duvarı ve
kuzey-güney duvarlarının çok küçük bir kısmı açığa çıkarılabilmiştir. İki sıra hâlinde tespit
edilen güney duvarının üzerine oturduğu ana kaya mekânın ortasına kadar uzanmaktadır.
4,78m. uzunluğa ve 1,27m. genişliğe sahip olan batı duvarının taş temeli üzerinde yan yana
3 adet kerpiç bloğun yerleştirildiği tespit edilmiştir (Resim: 5). Çalışmalar sırasında batı duvarının kuzey duvarı ile birleştiği kısımda tüme yakın stroter ve kalypter tipi çatı kiremitleri
ele geçirilmiştir. Kısıtlı çalışma alanı nedeniyle mekânın sınırları ve işlevi tam olarak anlaşılamamıştır. İlerleyen yıllarda KTD-M4’ün ve doğu yamaç üzerindeki olası diğer mekânların
tespiti amaçlanmaktadır.
İDARİ YAPILAR ALANI
İdari Yapılar Alanı/Mekân-1 (İYA-M1)
Kuzey Teras’ın en kuzey ucunda yer alan iki büyük yükselti önceki yıllardan beri merak
edilen konuların başında geliyordu. Bu alandaki mimari yapılanmanın anlaşılabilmesi için
CD-127 açmasından itibaren çalışmalara başlanmıştır. Açmanın bulunduğu arazi kuzeyden
güneye doğru oldukça eğimlidir. Ayrıca açmanın kuzeyinde yüzey toprağının oldukça zayıf
olduğu anlaşılmıştır. Bu alandaki toprağın kaldırılmasından hemen sonra, yaklaşık 20cm. derinlikte dik olarak düşmüş kerpiç bloklara ulaşılmıştır (Resim: 6). Çalışmaların ilk günlerinde
stroter ve kalypter tipi çatı kiremitleriyle kerpiç duvar bloklarına ait döküntüler en fazla açığa
çıkarılan mimari elemanları oluşturmuştur. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında açmanın batı
ve güneybatı kesimlerinde kerpiç duvar bloklarına ait düzenli sıralar açığa çıkmaya başlamıştır. Duvarın oluşturulmasında kullanılan kerpiç bloklar 40cm.x40cm.x10cm. ve 40cm.
x20cm.x10cm. ölçülerindedir. Bu kesim üzerinde yoğunlaşılmasıyla birlikte açmanın kuzeybatısındaki küçük üçgen alanın mekân içi olduğu anlaşılmıştır.

464

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

Alandaki toprağın yapısı yoğun kiremit ve kerpiç döküntülerinden dolayı kızıl renklidir.
Ayrıca 538,83m. seviyesinden itibaren kemik, seramik ve çivi ele geçirilmeye başlamıştır. İlerleyen çalışmalarla birlikte güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu taş temelli kerpiç duvarın oldukça
iyi korunmuş olan taş bloklarına ulaşılmıştır. Ayrıca en üst seviyedeki taş bloklarından sonraki
ikinci seviye taşların 20cm. dışarı kaydırılarak duvarın örüldüğü tespit edilmiştir. 40cm.x20cm.
x10cm.lik yarım kerpiçler de bu çıkıntılı kısımlar üzerine yerleştirilmiştir. Böylece duvarın toplam genişliği 1,55m. olarak ölçülmüştür (Resim: 7). Bu kalınlık kapı alanı çevresinde bulunan
mekânlara ait duvar kalınlıklarından daha fazladır. Ayrıca bu güçlü duvar Kuzey Teras’ın diğer
mekânlarından farklı bir işleve sahip olan büyük bir mekâna işaret etmektedir.
Açmanın kuzeydoğusundaki kerpiç enkazının kaldırılması sonrasında açmanın kuzey kesitinde, dış yüzeyi oldukça yüksek bir ısıda yanarak cüruflaşmış iki kerpiç blok sırası açığa
çıkarılmıştır. Bu kerpiç blokların genişliği 30cm.dir. Kerpiç sıralarının hemen altında ise iri
ve düzgün taş bloklarla oluşturulmuş kısa bir duvar çıkıntısı açığa çıkarılmıştır. Bu kısa çıkıntının en önemli özelliği yüzeyinde bulunan 7cm. kalınlığındaki sıvadır. Bu sıva da yangından etkilenmiş durumdadır. Çıkıntı doğu ve batı kısımlarından kuzeye doğru dönerek açma
kesitine girmektedir. Bu alanda sonraki günlerde yürütülen çalışmalarla birlikte kısa duvar
çıkıntısının orta büyüklükteki taşlarla oluşturulmuş bir eşik üzerine bindiği anlaşılmıştır.
Ayrıca bu çıkıntının hemen aksında da benzer bir mimari düzenlemenin kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvarın kuzey tarafına da eklendiği anlaşılmıştır. Bu sonuçlarla birlikte buranın açmanın kuzeydoğu ve kuzeybatısında bulunan iki mekânı birbirine bağlayan 1,90cm.
x1,33m. ölçülerindeki bir kapı açıklığı olduğu da ortaya çıkmıştır (Resim: 8). CD-127 Açması’nda yürütülen çalışmalar kuzeydoğu ve kuzeybatıdaki mekânlara ait taş dolgu tabanlara
ulaşılmasıyla birlikte tamamlanmış ve bu açmanın hemen batısındaki CD-126 Açması’nda
çalışmalara başlanmıştır.
Çalışmaların başlangıcından kısa bir süre sonra açmanın kuzeydoğu kesiminde dik
olarak düşmüş kerpiç bloklara ulaşılmıştır. Bu kerpiç bloklar CD-127 Açması’nda açığa
çıkarılan düşmüş kerpiç bloklarla aynı duvara aittir. Ancak daha kuzeyde olduğu düşünülen
bu duvar her iki açmanın da dışında yer almaktadır. İlerleyen günlerde CD-126 açmasındaki
kerpiç blokların oluşturduğu enkazın derinleşme çalışmalarıyla beraber genişleyerek
açmanın kuzeydoğusunda geniş bir alana yayıldığı görülmüştür. Ayrıca büyük bir kısmı
CD-127 açmasına dâhil olan kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu kalın duvarın küçük bir
kısmı da açmanın güneydoğu kesiminde açığa çıkarılmaya başlanmıştır. Yüzeye çok yakın
konumdaki duvarın kerpiç blokları kısmen korunmuş durumdadır. Duvarın açığa çıkarılmaya
başlanmasıyla birlikte açmanın kuzeydoğusundaki kerpiç blok enkazı kaldırılarak bu alan
tamamen temizlenmiştir. Açmanın güneydoğu kesimindeki duvarın kerpiç bloklarının dış
yüzeyi şiddetli bir yangının işareti olarak cüruflaşmış durumdadır. Ayrıca duvarın bazı noktalarındaki kerpiç bloklar yanarak âdeta köz durumuna gelmiş ve kararmıştır. Açmada gözlemlenen başka bir önemli nokta ise hemen her noktaya yayılan yoğun kerpiç blok ve kiremit döküntüleridir. Bu nedenlerden dolayı kazılan toprağın rengi de kızıla dönmüştür. Ele
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geçen kerpiç döküntüler arasında, yanarak kiremitlere yapışmış örnekler de bulunmaktadır.
Çalışmaların başladığı en yüksek nokta olan kuzeybatı köşesindeki 538,91m. seviyesinden
536,63m. seviyesine kadar çok az sayıda metal buluntu ele geçirilmiştir. Buna karşın ele
geçirilen seramik sayısı oldukça fazladır. Bu seramiklerin de büyük bir kısmını amphora
parçaları oluşturmaktadır.
CC-125 Açması CD-126 Açması’nın hemen kuzeybatısındaki açmadır. Bu açmada çalışmaların başlatılma sebebi CD-126 ve CD-127 açmalarını kapsayan geniş mekânın kuzey ve
batı duvarlarını açığa çıkarmaktır. Açma kuzeybatıya doğru oldukça eğimlidir. Yüzey toprağının kaldırılmasından kısa bir süre sonra 538,37m. seviyesinde yerinde korunmuş düz
kerpiç duvar bloklarına ulaşılmıştır. Bu bloklar takip edilerek kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu duvarın geri kalan kısmı da açığa çıkarılmıştır. Ayrıca duvarın en batısına açılmış küçük
boyutlu yeni bir kapı açıklığı daha açığa çıkarılmıştır (Resim: 9).
Bu üç açmada açığa çıkarılan iki kapılı geniş mekânın güneybatı kısmının da açığa çıkarılabilmesi amacıyla 2019 yılında CD-125, 2020 yılında ise CE-125 açmalarında çalışmalar
yürütülmüştür. Her iki açmada çalışmalara başlanmasından kısa bir süre sonra, yüzeye çok
yakın bir konumda kerpiç duvar sırasının üst seviyelerine ulaşılmıştır. Bu sıranın takip edilmesiyle birlikte kuzeybatı-güneydoğu akslı duvarın tüm hatları belirlenmiştir. Taban seviyesine inilmesiyle dörtgen formlu bu geniş mekânın batı kanadının da tüm mimari özellikleri
tespit edilmiş ve mekân İYA-M1 olarak adlandırılmıştır. 2020 çalışmaları sırasında mekânın
güneybatı dış köşesinde iki adet delikli kum taşı yapı elemanı açığa çıkarılmıştır. Ancak bu
kum taşı blokların ne amaçla kullanıldığı henüz kesinliğe kavuşmamıştır.
CE-125 Açması’nın hemen doğu bitişiğinde CE-126 açması bulunmaktadır. Buranın
büyük bir kısmı, İYA-M1’in güney dış kesimini kapsamaktadır. Çalışmaların başlamasından
çok kısa bir süre sonra mekânın güney duvarına ait kerpiç bloklara ulaşılmıştır. Duvarın
devamı 2019 kazı sezonunda çalışmaların yürütüldüğü CD-127 açmasında yer almaktadır.
Bununla birlikte mekânın güney kesiminde herhangi bir mimari unsurun olup olmadığını
anlayabilmek amacıyla CE-127 Açması’nda da çalışmalara başlanmıştır. Seviye eşitliği
sağlandıktan sonra ise CE-126 ve CE-127 açmalarındaki çalışmalar 10m.x5m.lik bir alanda birlikte yürütülmüştür. Çalışmaların CE-126 Açması’nda kalan bölümünde güney duvarının taş bloklarına da ulaşılmıştır. CE-125, CE-126 ve CE-127 açmalarındaki çalışmalar
30.08.2020 tarihinde taban seviyesine ulaşmadan 536,90m. seviyelerinde durdurulmuştur.
Bunun nedeni çok iyi durumda açığa çıkarılan İYA-M1’in güney duvarının korunmasını
sağlamaktır.
CC-126 Açması’ndaki çalışmalara, İYA-M1’i çevreleyen duvarın kuzeydoğu köşesini
açığa çıkarmak amacıyla başlanmıştır. 07.09.2020 tarihinde başlatılan çalışmalardan kısa bir
süre sonra kuzeybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan kerpiç bloklara ulaşılmıştır. Ancak duvarın
kuzeyinde sıralanan kerpiç blokların çok daha iyi korunduğu, güneyinde ise kerpiç blokların
korunmadığı görülmüştür. Bu açmadaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte İYA-M1’de
mekân bütünlüğü sağlanmıştır.
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İdari Yapılar Alanı/Mekân-2 (İYA-M2)
CC-126 Açması’nda açığa çıkarılan kuzeybatı-kuzeydoğu yönlü duvarın doğu köşesinin
dış kısmında yaklaşık olarak 3,5cm. kalınlığında oldukça kalın bir sıva tabakası tespit edilmiştir. Bu durum bu kesimde yeni bir mekânın varlığına işaret etmektedir. CB-127 açmasındaki çalışmalarda elde edilen sonuçlar da bu durumu kanıtlamaktadır. Bu yeni mekân
İYA-M1’e göre daha dardır. Çalışmalar ilerledikçe duvarın diğer kerpiç bloklarına da ulaşılmıştır. Ancak yine de güney kesimindeki üst seviye kerpiçleri yeterince iyi korunmamış
durumdadır.
CB-127 Açması’ndaki ilk gün çalışmalarında açmanın güneydoğusuna denk gelen kesimde, kuzeybatı-güneydoğu yönlü duvarın kerpiç bloklarına ulaşılmıştır. 539,71m. seviyesinde açığa çıkarılmaya başlanan bu kerpiç bloklar yüzeye çok yakın bir konumdadır. Ayrıca bu duvara kuzeydoğu yönden yaklaşan, güneybatı-kuzeydoğu yönlü başka bir duvara
ait kerpiç bloklara da ulaşılmıştır. Bu iki duvar ilerleyen çalışmalarla birlikte birleşerek bir
köşe oluşturmuştur. Her iki duvarın iç kısımları sıvalıdır. Açmada mimari açıdan ulaşılan bir
diğer önemli sonuç ise güneybatı kesimde açığa çıkarılan güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu
başka bir kerpiç duvardır. Bu duvarın da iç kısmı sıvalıdır. Ayrıca bu duvar ile köşe yapan
duvar arasında 1m. genişliğinde bir kapı açıklığı tespit edilmiştir. İlerleyen çalışmalarda bu
açıklıkta tabana kadar toplam beş adet taş basamak açığa çıkarılmıştır. Bu basamaklar, mekânın ön kısmında bulunan küçük bir kapalı alana çıkmaktadır.
CC-127 açmasındaki çalışmaların ilerleyen aşamalarında, özellikle güney kesimde yan
düşmüş çok sayıda kerpiç blok yığınına ulaşılmıştır. Bu yıkımın tektonik hareketlerle ilişkili
olduğu düşünülmektedir. Sonraki günlerde açmanın kuzeydoğu kesiminde 539,16m. seviyesinden itibaren kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan kerpiç bloklara ulaşılmıştır. Ayrıca
açmanın güneybatı kesiminde 538,84m. seviyesinde kuzeybatı-güneydoğu doğrultulu başka
bir duvarın aksına da ulaşılmıştır. Bu duvar üzerinde CC-126 Açması’nda açığa çıkarılan
kalın sıva tabakasının devam ettiği de tespit edilmiştir. Benzer bir sıva tabakası diğer
duvar üzerinde de bulunmakla birlikte bu duvardaki sıva çok iyi korunmamış durumdadır.
Ayrıca duvarın kuzey ve güney kesimindeki kerpiç blokları orta noktaya doğru çökmüş bir
durumdadır. Bu durumun nedeni İYA-M2 ile hemen doğu bitişiğinde yer alan İYA-M3 arasında geniş bir geçiş açıklığının bulunmasıdır. İYA-M2’nin tüm duvarlarının belirlenmesiyle
birlikte yaklaşık olarak 3,40m. genişliğinde bir mekân bütünlüğüne ulaşılmıştır (Resim: 10).
Mekândaki çalışmalar sırasında gözlemlenen toprak yapısı, yoğun kerpiç ve kiremit döküntülerinden dolayı kızıl renkli ve kolay kazılabilir bir durumdadır. Ele geçen küçük buluntular ise seramik, demir çivi, bronz sikke, kovanlı ok ucu, üç kanatlı ok ucu, demir ve bronz
stylus örnekleri, demir ağ mekikleri ve demir kilit aksamı gibi buluntulardan oluşmaktadır.
İdari Yapılar Alanı/Mekân-3 (İYA-M3)
CB-127, CB-128 ve CC-128 açmalarındaki çalışmalar, İYA-M2’in doğu bitişiğinde bu-
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lunan İYA-M3’ün mimari özelliklerinin anlaşılmasında önemli rol oynamıştır. Çalışmalar
sırasında CC-127 Açması’nda açığa çıkarılan İYA-M2’yi de doğudan sınırlandıran duvarın
İYA-M3 tarafındaki kesimine ulaşılmıştır. Kalın bir sıva tabakasına sahip olan bu duvar
kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanmaktadır. Duvarın kuzey kesiminde İYA-M2’ye geçişi
sağlayan 2,30m. genişliğinde bir açıklık tespit edilmiştir (Resim: 11). Bu geçişin üstündeki
kerpiçler alta doğru basmış durumdadır. Bu nedenle geçiş açıklığındaki moloz yığını boşaltılmadan bırakılmıştır.
İYA-M3’ü kuzeyden sınırlandıran güneybatı-kuzeydoğu yönlü duvar üzerinde ise pencere olduğu düşünülen 60cm. yüksekliğinde oval kubbeli bir girinti tespit edilmiştir. Bu girintinin iç kısmı tamamen sıvalı olup duvarın diğer yüzüne kadar uzanmaktadır. Bu açıklığın
içinde 1m. kadar boşaltma çalışması yapılmış, ancak herhangi bir buluntu ele geçmemiştir.
Daha sonra açıklığın içi ahşap destekler kullanılarak sağlama alınmıştır Bu girintinin hemen
yanında da yaklaşık 2m. uzunluğunda bir açıklık daha tespit edilmiştir. En üst noktası 60cm.
en alt kısmı ise 90cm. genişliğinde olan bu açıklığın bir kapı girişi olma ihtimali üzerinde
durulmaktadır (Resim: 12). Buranın hemen ön kısmında tabana açılmış söve deliği bu durumu kanıtlamaktadır. Burada yapılan boşaltma çalışmasında da herhangi bir buluntu ele
geçirilememiştir.
İYA-M3’te elde edilen bir diğer önemli sonuç, mekânın kuzeybatı-güneydoğu
doğrultusunda uzanan doğu duvarı üzerinde açılmış bir açıklığın daha tespit edilmiş
olması ve bu açıklığın hemen yanında da doğudaki başka bir mekâna geçişi sağlayan bir
girişin bulunmasıdır. Her iki açıklık muhtemelen yapının ikinci mimari evresinde eklenmiş
olan 15cm. kalınlığındaki bir paravan duvar ile birbirinden ayrılmaktadır. Üst seviyeleri
korunmamış olan bu duvar İYA-M2’ye geçişi sağlayan 2,30m. genişliğindeki girişi de ikiye
bölmüştür. Girişin kuzeyindeki kısım 95cm. güneyindeki kısım ise 120cm. genişliğindedir.
Paravanın ayırdığı kuzey kesim oldukça dar bir özelleştirilmiş alandır. Böylece ikinci mimari
evrede İYA-M3’ün kuzeyinde 3,60m.x1,90m. ölçülerine sahip oldukça küçük bir iç mekân
oluşturulduğu ve bu mekâna girişin batıdaki 95cm.lik dar geçişten sağlandığı da anlaşılmıştır.
Bu küçük mekânın tabanı da duvarlardaki sıvalarda olduğu gibi kızılımsı renkli bir harçla oluşturulmuştur. İYA-M3’ün güney kesiminde ise 2,10m. genişliğinde bir geçiş açığa
çıkarılmıştır. Ayrıca mekânın tabanında, kuzeydeki özelleştirilmiş küçük iç mekânı sınırlayan paravan duvarın önünden başlayıp söz konusu girişten dışarıya doğru uzanan 6,50m.
uzunluğunda ve 20cm. genişliğinde bir kanal açığa çıkarılmıştır. Bu kanalın derinliği ise en
sığ noktada 10cm. en derin noktada ise 20cm.dir. Mekânın doğu duvarının dibinde tabana
gömülü bir şekilde açığa çıkarılan künk benzeri pişmiş toprak boru İYA-M3’ten elde edilen
bir diğer mimari bulgudur.
Paravan duvarın güney bitişiğindeki kapı açıklığı birinci mimari evrede 180cm. genişliğindedir. Ancak ikinci mimari evrede 40cm.x40cm.lik kerpiçler kullanılarak giriş daraltılmış
ve 115cm.ye düşürülmüştür. Bu giriş muhtemelen İYA-M3’ün doğusunda bulunan başka bir
mekâna geçişi sağlamaktadır. Ancak bu kesimde büyük bir kaçak kazı çukuru bulunduğun-
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dan tahribat da oldukça fazladır. 2021 yılında yapılacak çalışmalarla buradaki durum netlik kazanacaktır. İYA-M3’ün tüm mimari özelliklerinin açığa çıkarılmasıyla birlikte 8,20m.
x3,60m.lik bir mekân bütünlüğü elde edilmiştir (Resim: 13).
İYA-M3 küçük buluntular açısında da oldukça önemlidir. Özellikle Dionysos kültünü
işaret eden çok sayıdaki pişmiş toprak mask öne çıkan buluntu grubunu temsil etmektedir
(Resim: 14). Bu pişmiş toprak masklar arasında Dionysos’un çocuk, genç ve yaşlı bir yüz
ifadesiyle betimlendiği örnekler de yer almaktadır. Ayrıca bunların bir kısmının üzerinde
boya kalıntıları da tespit edilmiştir. Kurul Kalesi’nde Kybele ve Dionysos kültlerinin oldukça güçlü bir konuma sahip olduğu önceki yıllarda elde edilen kültle ilişkili çok sayıdaki
bulguyla da kanıtlanmıştır. İYA-M3’ten ele geçirilen diğer küçük buluntular arasında pişmiş
toprak ağırşaklar, seramik parçaları, bronz sikkeler, kovanlı demir ok uçları, üç kanatlı demir
ok uçları ve demir kancalar yer almaktadır.
İdari Yapılar Alanı/Mekân-4 (İYA-M4)
2020 yılı çalışmalarının CB-126 açmasına doğru genişletilmesindeki amaç İYA-M1’in
kuzeyinde nasıl bir mimari yapılanma olduğunu anlayabilmektir. Bir diğer amaç ise batı sur
duvarının bu kesimdeki uzanışını görmektir. Açma güneyden kuzeye doğru oldukça eğimli
bir yamaç üzerinde yer almaktadır. Çalışmalara başlanmasından kısa bir süre sonra kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan ve kademeli bir şekilde alçalan kerpiç duvar bloklarına ulaşılmıştır. Bu bloklar, CB-127 Açması’nda açığa çıkarılan ve CB-126 Açması’nın kuzeydoğusuna küçük bir kısmı uzanan geçiş boşluğunun batı kanadını da oluşturmaktadır. Bu duvarın
hemen arkasında ise güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan ve İYA-M1’in kuzey duvarını
oluşturan kerpiç bloklara da ulaşılmıştır. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde kademeli bir şekilde alçalan duvarın batı yüzü, 2019 yılında kısmen açığa çıkarılan doğu-batı doğrultulu ince
ve uzun mekânı doğudan sınırlandırmaktadır. Bu mekânın uzunluğu 9,10m.x2,5m. ölçülerinde olup İYA-M4 olarak adlandırılmıştır (Resim: 15). Ayrıca mekânın doğusunu oluşturan küçük bir kısım da yine bu açma sınırlarına girmektedir. Açmanın batı kesiminde ise güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan batı sur duvarına ait kum taşı bloklar açığa çıkarılmıştır.
Açmada yürütülen çalışmalarda toprağın yapısı yoğun kerpiç ve kiremit döküntülerinden
dolayı kızıl renge sahiptir. Küçük buluntu olarak seramik, demir çivi, hayvan kemiği, demir
balta, kanca ve orak, bronz cımbız ve pişmiş toprak figürin parçası gibi buluntular ele geçirilmiştir. CB-126 açmasındaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılı çalışmaları
da sona ermiştir.
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OVAÖREN 2019 – 2020 YILI KAZILARI
S. Yücel ŞENYURT*
Atakan AKÇAY
İlkay AKLAN
Seda KARA
H. Umut KIVRAK
Semih Y. ÇİZİKCİ
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi adına Prof.
Dr. S. Yücel Şenyurt’un başkanlığı altında, Nevşehir ili, Gülşehir İlçesi sınırları içerisindeki
Ovaören’de 2007 yılından beri yürütülmekte olan kazı çalışmalarının on üçüncü kazı sezonu
2019 yılında tamamlanmıştır. 2019 yılı çalışmaları 01.10.2019-30.10.2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiş1 olup, 2020 yılında Covid-19 pandemisi sebebiyle arazi çalışması yapılamamıştır.
Nevşehir ve Aksaray il sınırlarının kesiştiği bölgede Nevşehir’in batı, Aksaray’ın ise
kuzeydoğu kesimini kontrol altında tutan bir coğrafi konuma sahip Ovaören, Yassıhöyük,
Topakhöyük ve Teras Alanı olmak üzere üç farklı arkeolojik birimden oluşmaktadır. Bu arkeolojik birimler içerisinde Yassıhöyük (Resim: 10), yaklaşık 475m.x350m. boyutları ve 17
hektarı kaplayan alanı ile Nevşehir İli sınırları içerisindeki en büyük boyutlu höyüklerden biridir2. Yassıhöyük’ün bugüne kadar tespit edilen en güçlü yerleşim tabakaları Geç Tunç Çağı
(YH12-9) ve Demir Çağına (YH8-2) tarihlenmektedir. Bu dönemler içerisinde, Geç Tunç
Çağı ve Orta Demir Çağında (YH6-4) mimari açıdan birbirinden farklı savunma sistemlerinin
*
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2

Prof. Dr. S. Yücel ŞENYURT, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü,
Ankara/TÜRKİYE. yucel.senyurt@hbv.edu.tr
Doç. Dr. Atakan AKÇAY, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE. atakan.akcay@hbv.edu.tr
Arş. Gör. İlkay AKLAN, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Adana /TÜRKİYE.
iaklan@cu.edu.tr
Arş. Gör. Seda KARA, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Ankara/
TÜRKİYE, seda.kara@hbv.edu.tr
Hasan Umut KIVRAK, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Ensititüsü, Arkeoloji Anabilim
Dalı, Doktora Öğrencisi, Ankara/TÜRKİYE
Semih YAŞAR ÇİZİKCİ, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Ensititüsü, Arkeoloji Anabilim Dalı, Doktora Öğrencisi, Ankara/TÜRKİYE
2019 yılı çalışmalarında bakanlık temsilcisi olarak Batman Arkeoloji Müzesi’nden Arkeolog Gökhan Akkul görev yapmıştır. 2019 yılı kazı ekibinde Doç. Dr. Atakan Akçay, Arş. Gör. İlkay Aklan, Arş. Gör. Mehmet Cevher,
Arş. Gör. Seda Kara, arkeolog Hasan Umut Kıvrak, Semih Yaşar Çizikci, Aslı Çetin Ersun, Pembe Yakupoğluları, Ezgi Öztürk Akgönül ve Elif Çetinkaya yer almıştır.
Şenyurt ve Akçay, 2018, s. 107.

475

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

varlığı belgelenmiş olup, Ovaören-Yassıhöyük’ün Geç Hitit Dönemi’nde Tabal Ülkesi’nin
önemli kentlerinden birisi olduğu anlaşılmaktadır3. Geç Hitit Dönemi surları ortalama 4m.
kalınlığında olup, üst kısımdaki kerpiç bölümle beraber surların yüksekliği 7m.ye ulaşmaktadır. 1250m. uzunluğundaki Demir Çağı surunun ana giriş kapısı kentin güney kesiminde
yer almaktadır. Bununla birlikte Demir Çağı surlarının Geç Tunç Çağı savunma sistemlerinin
üzerinde yükselmesi, her iki dönem kent kapısının aynı alanda yer alması yerleşimdeki tarihsel ve kültürel devamlılığı yansıtmaktadır4.
2019 YILI KAZI ÇALIŞMALARI
Çalışmalar kazı planlamaları çerçevesinde A, B, C ve D olmak üzere 4 ana sektöre ayrılan
Yassıhöyük’ün “B Alanı” ismi verilen kesiminde JA175 ve JA177 açmalarında yürütülmüştür. Bu kapsamda 2017 ve 2018 yıllarında JA175 ve JA177 açmalarında tespit edilen mimari
unsurların takibinin yapılması ve alan genelinde Demir Çağı ve Geç Tunç Çağına ait mimari
bütünlüğün açığa çıkarılması amaçlanmıştır.
JA175 Açması
JA175 Açması’nın güney yarısı (5m.x5m.) 2017 yılında yapılan çalışmalarda ana toprak
seviyesine kadar kazılmış ve Geç Tunç Çağına ait iki mimari evre tespit edilmişti. 2019 yılında gerçekleştirilen kazılarda aynı açmanın kuzey yarısında, 1116.32m. seviyesinde Erken
Demir Çağının geç evresine (M.Ö. 1000-900/YH7) tarihlenen yuvarlak planlı ve basit taş
temelli bir yapı açığa çıkarılmıştır. Söz konusu yapının ortasında 1116.19m. seviyesinde bir
dikme taşı yer almaktadır. Yapının doğu kesiminde, dış duvarına bitişik bir ocak tespit edilmiştir. Aynı açmanın kuzeydoğusunda üst kısmı 1115.87m. seviyesinde başlayan yuvarlak
planlı, yaklaşık 2m. çapındaki silo çukuru ise Erken Demir Çağının erken evresine (M.Ö.
1100-1000/YH8) tarihlenmektedir (Resim: 1). Seramik buluntuları açısından farklılık göstermeyen Erken Demir Çağının bu iki mimari tabakasının, çok zayıf bir kültür dolgusu kalınlığına sahip olmaları ve daha çok Hitit Dönemi mimari tabakalarının içerisine girer şekilde
tespit edilmeleri dikkat çekicidir.
2019 yılında Geç Tunç Çağı mimari bütünlüğünün anlaşılmasına yönelik devam eden
çalışmalar sırasında, 2017 yılı çalışmalarında açığa çıkarılmış olan kuzeybatı-güneydoğu
yönünde uzanan ve Hitit İmparatorluk Döneminin geç evresine (M.Ö. 1300-1180/YH9) tarihlenen duvarın takibi yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında 1116.28m. seviyesinde YH6b
evresine tarihlenen 1.80m. uzunluğunda 60cm. genişliğinde ve 2 sıra taş örgülü bir duvar
kalıntısı tespit edilmiştir. Oldukça tahrip olmuş durumda açığa çıkarılan söz konusu duvarın
altında 1116.00m. seviyesinde YH9 tabakası duvarına ait ilk taş sırası tespit edilmiştir. Hitit
İmparatorluk Döneminin son mimari tabakasına ait bu duvarın 6-7 sırası korunmuş olup
3

Şenyurt ve Akçay, 2018, s.107., Şenyurt-Akçay-Kamış, 2016, s. 117-118.

4

Şenyurt ve Akçay 2018, 107., Şenyurt-Akçay-Kara, 2019, s. 30.
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yüksekliği 68-78 cm arasında değişmektedir. 4/5 sıra düzeltilmemiş kireç taşlarının kullanıldığı duvar örgüsünün kalınlığı ise 76-80cm. arasında değişmektedir. 4.50m. uzunluğa sahip
duvar üzerinde yaklaşık 1m. genişliğinde kapı açıklığı olduğu düşünülen bir boşluk tespit
edilmiştir (Resim: 2). Kazılan alanlarda ele geçirilen YH9 tabakasına ait seramik örnekleri
içerisinde omurgalı çanaklar ve yalın tabaklar (drap ware) yoğunluktadır. Söz konusu tabaka
Ovaören-Yassıhöyük stratigrafisi içerisinde M.Ö. 14-13. yy.a tarihlenmektedir.
YH9 tabakasına ait duvarların üzerinde, Erken Demir Çağının basit mimari yapılarının
tahribatı gözlenmekle birlikte asıl değişimin Orta Demir Çağının başlarında yaşandığı anlaşılmaktadır. YH6 tabakasına ait mekânların inşasından önce, sarı renkte killi bir toprak ve iri
kayaç parçaları içeren bir dolgu ile tesviye yapıldığı tespit edilmiştir (Resim: 3). Bu tesviye
dolgusu açmanın genelinde var olmamakla birlikte, Orta Demir Çağına geçiş aşamasında
sistemli bir mimari dönüşümün yaşandığını, yapıların yönleri, boyutları ve planları açısından
büyük bir değişimin yaşandığı anlaşılmaktadır.
JA175 Açması’nda Geç Tunç Çağı tabakalarına yönelik devam eden çalışmalarda alanın
büyük bir kısmına yayılan bir taş döşeme açığa çıkarılmıştır. 1115.20m.-1115.10m. seviyelerinde açığa çıkarılan döşeme yaklaşık 25 metrekarelik bir alana yayılmaktadır. YH9 tabakasına ait duvar hattı boyunca takip edilemeyen (Resim: 4) yer yer tahrip olmuş bu taş döşemenin
YH10 tabakasına (M.Ö. 1350-1280/ YH10) ait olduğu tespit edilmiştir.
JA175 Açması’nda 2019 yılı kazı çalışmalarında, 2017 yılında bir kısmı tespit edilen
YH10 tabakasına ait duvarının devamı açığa çıkarılmıştır. 1114.95m seviyesinde tespit edilen söz konusu duvarın kalınlığı 60cm. civarında olup, 2019 yılında açığa çıkarılan kısmıyla
(4.57m.) birlikte duvarın toplam uzunluğu 7.15m.ye ulaşmaktadır. Söz konusu duvar ana toprak üzerine oturtulmuştur ve Yassıhöyük’ün bu kesiminde, JA175 Açması’nda tespit edilen
en erken mimari tabakayı (Resim: 5) temsil etmektedir.
YH10 tabakasına tarihlenen taş döşemenin kaldırılmasının ardından 1114.89m. seviyesinde çöp çukuru niteliği taşıyan iki adet çukur tespit edilmiştir (Resim: 6). Ana toprak içerisine oyulmuş olan bu çukurlar 1.33m.x1.38m. ile 1.34m.x1.42m. çaplarında olup
1114.24m.-1114.18m. seviyelerinde son bulmaktadır. Çukurlar içerisinden seramik parçaları
ile hayvan kemiği parçaları ele geçirilmiştir. Sadece bir çukur içerisinde küçük buluntulara
(bronz çivi, p.t. ağırşak, çakmaktaşı dilgi) rastlanılmıştır. Her iki çukur da YH10 tabakası
duvarının hemen doğusunda konumlanmakta olup bu duvarın alt seviyesinde başlamaktadır.
Çukurlar aynı zamanda yukarda bahsi geçen YH10. tabaka döşemesinin tahrip olduğu uç kısımlarda bulunmaktadır. Yan yana konumlanan bu çukurlar içerisinden doğuda olanı kuzeydoğu-güneybatı aksında uzanan 9. tabaka duvarı altına girmektedir. Hem 9. tabaka duvarının
altına girmesi hem de 10. tabaka taş döşeme altından gelmesi çukurların YH11 tabakasına
(M.Ö. 1450-1350) ait olduklarını göstermektedir. JA175 Açması’nda 2019 yılı çalışmaları
ana toprak seviyesine ulaşılarak tamamlanmış olup, en erken mimari tabakalarının Geç Tunç
Çağı içerisinde, Hitit İmparatorluk Döneminin başlarına tarihlendiğini göstermesi son derece
önemlidir. Yassıhöyük’ün tamamına yayıldığı (17 hektar) tespit edilen YH 9-10 tabakaları,
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Ovaören’de Hitit İmparatorluk Döneminde yaşanılan büyüme ve değişimin en büyük kanıtlarından birisi olarak görülmektedir. Kazılar halen devam etmekte olmakla birlikte, Geç
Tunç Çağının erken aşamalarını yansıtan YH 11-12 tabakaları yerleşimin tamamına yayılıp yayılmadığının tespit edilmesine yönelik çalışmalar bundan sonraki çalışmaların temel
amaçlarından birisi olacaktır.
JA177 Açması
JA177 Açması’ndaki 2019 yılı çalışmaları, 2018 yılı kazılarında açığa çıkarılan ve Geç
Demir Çağına (YH2a-2b ve YH3) tarihlenen M2, M3 ve M4 olarak isimlendirilen mekânlarda kısa süreli olarak gerçekleştirilmiştir (Resim: 7). Bu kapsamda özellikle yaklaşık 10
metrekarelik bir alanı kaplayan bodrum kat niteliğindeki M3’te çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Dört duvarı da çamur sıvalı olan ve yan duvarlarında herhangi bir giriş açıklığı bulunmayan
M3’te 2019 yılında gerçekleştirilen çalışmalarda mekânın tabanına (1116.04m.) inilmiştir.
Mekânın korunan yüksekliğinin 2.60m. olduğu tespit edilmiştir. Yapıya girişin üstten sağlandığını anlaşılmaktadır (Resim: 8) ve yapının son kullanım evresi Geç Demir Çağına tarihlenmekle (YH2a) birlikte ilk kullanım evresinin YH4 tabakasına kadar indiği içerisinden
ele geçirilen seramik buluntuları sayesinde söylenebilmektedir. Mekân içerisinden Pers/Akamenid Dönemine tarihlenen siyah astarlı, çok iyi perdahlanmış çanak parçaları ve az sayıda
Alişar-4 seramikleri ele geçirilmiştir.
Toprağa gömülü olarak inşa edilmiş M3’te mekânın iç duvarları dış duvarlara göre çok
daha özenli bir işçilik göstermektedir. Orta Anadolu Bölgesi’nde özellikle Kızılırmak Nehri’nin kuzeyinde yaygın olarak görülen bodrum katlı bu yapıların tamamında duvarların dış
konturlarında orta boy taşlar yığma olarak kullanılmış ve toprakla duvar arasında kalan bölüme küçük taşlar doldurulmuştur. Bu yapıların en erken örnekleri Gordion YHSS 75 ve Kaman
Kalehöyük IId6 tabakalarında tespit edilmiş olsa da Ovaören M3 yapısı boyutları itibariyle
daha çok Büklükale II7, Gordion YHSS 48, Alişar 4aM9 ve Alacahöyük Geç Frig Dönemi10 tabakalarında açığa çıkarılmış örnekler ile benzerlik taşımaktadır. Orta ve Geç Demir Çağı boyunca kullanımları devam etmiş söz konusu yapıların işlevleri tartışmalıdır. Bu tür yapıların
bazı örneklerinde duvar önlerinde kerpiç sekilerin bulunması, yapıların yaşam alanlarından
ziyade depolama ile ilgili olduğu görüşlerini de beraberinde getirmiştir11. Ancak Ovaören M3
yapısında depolamaya yönelik herhangi bir veri olmamakla birlikte mekânı yoğun küllü ve
yumuşak bir toprağın doldurduğu görülmektedir. Söz konusu dolgu içerisinden çok sayıda
hayvan kemiği ve seramik parçasının ele geçmiş olması yapının son evrede çöplük olarak
5

Voigt, 1994, s. 267-269., Voigt ve Henrickson, 2000, s. 42.

6

Omura, 1996, s. 193., Omura, 1999, s. 220.

7

Matsumura, 2016, s.69, Res. 17.

8

Voigt ve Young, 1999, s. 233, Fig. 36.

9

Von der Osten, 1937, s. 322, Fig. 358.

10 Çınaroğlu ve Çelik, 2012, 285, Res. 1.
11 Omura, 2011, s. 1101.
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kullanıldığını göstermektedir.
JA177 Açması’nda çalışmaların yürütüldüğü diğer mekânlar M2 ve M4 No.lu mekânlardır. 2018 yılı çalışmalarında her iki mekânda da Geç Demir Çağına (YH3-2) ait mimari
unsurlar tespit edilmiş olup, 2019 yılı çalışmalarında söz konusu mekânlarda özellikle Geç
Demir Çağına ait mimari bütünlüğün anlaşılması hedeflenmiştir. İlk inşa evresinde tek bir
odadan oluştuğu anlaşılan mekânların, YH2a evresinde doğu-batı uzantılı bir duvar ile ikiye bölündüğü ve bu alanda 2 mekân oluşturulduğu 2018 yılı çalışmalarında anlaşılmıştı.
Bu sebeple bu alanda kuzeyde yer alan mekân M2, güneyde yer alan mekân ise M4 olarak adlandırılmıştır. 2018 yılı çalışmalarında bu mekânlarda YH2 tabakasına ait duvarların
YH3 tabakasına ait duvarların üzerine daha özensiz bir işçilikle inşa edildiği tespit edilmiştir. JA-177 Açması’ndaki 2019 yılı çalışmaları alanın Geç Demir Çağına tarihlenen farklı
evre duvarları ile çevrelenmiş, uzun ve nispeten dar bir alanda gerçekleştirilmiştir. Yapılan
çalışmalarda M2’de 1117.02m. seviyesinde YH3 tabakasına tarihlenen bir adet çöp çukuru
tespit edilmiş olup, söz konusu çöp çukuru içerisinden Pers/Akamenid Döneminin en erken
aşamasını temsil eden, siyah renkte astarlı, çok iyi perdahlanmış çanak parçaları ve çok renkli boyalı seramik parçaları ele geçmiştir. Devam eden çalışmalar sırasında M2 ve M4’e ait
batı duvarlarının altında Orta Demir Çağının geç evresine tarihlenen YH 4 tabakasına ait
duvar 1116.79m. seviyesinde tespit edilmiştir. Alanda farklı evre duvarlarının yoğunlaşması
sebebiyle derinleşme çalışmalarına son verilmiştir (Resim: 9). Mimari bütünlüğün tespit edilebilmesi amacıyla mekânların takibi ilerleyen çalışmalara bırakılmıştır.
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Bornova Ovası’nın ortasında Manda Deresi ile Gökdere’nin birleştiği alanda kalın bir
alüvyon tabakası altında kalmış olan Yeşilova Höyüğü, kentin içinde Prehistorik Döneme ait
bilinen tek yerleşim alanıdır. 2005 yılından bugüne kadar yapılan kazı çalışmaları ile İzmir’in
Prehistorik Dönemine ilişkin birçok buluntuya ulaşılmıştır1.
Çalışmalar Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesinin destekleriyle tüm yıl boyunca sürmüştür. Bu süreç içerisinde bakanlık temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesinden Elif Akgül, Dilara Doğu ve İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden
Gökhan Yıldırım katılmıştır.
Yeşilova Höyüğü kazı çalışmaları Neolitik Dönem tabakalarının yer aldığı II No.lu
Alan’da, Erken Tunç Çağ I ve Orta Tunç Çağ buluntularının ortaya çıkarıldığı VI No.lu Kazı
Alanı Yassıtepe’de sürdürülmüştür.
YEŞİLOVA HÖYÜĞÜ, II NO.LU ALAN ÇALIŞMALARI-NEOLİTİK DÖNEM
Yeşilova Höyüğü’nde IIa ve IIb olmak üzere iki alanda çalışılmıştır. IIa alanında Yeşilova Neolitik Dönem tabakalanmasına göre geçmiş yıllarda ortaya çıkartılarak IV1b evresine
tarihlendirilen domestik yapıların araştırılmasına devam edilmiştir2. Bu doğrultuda 15 ve 16
No.lu yapıların çevresinde kazı faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. M9a, M10a, M10b, M11b
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ve L9c plankarelerinde 5m.x5m.lik alanlar oluşturulmuştur. IIb alanındaki çalışmalarda ise
Neolitik Dönemde yerleşimin ortasından geçtiği düşünülen akarsu yatağının güney bölümünde, yerleşim ve akarsu yatağı arasındaki bağlantının anlaşılabilmesi için K9b plankaresinde çalışılmıştır. Bunun dışında hem yeni yapılar tespit etmek hem de daha erken tabakaları
araştırmak amacıyla IIb alanında I8a, I8c, I9c, J8a, J8c, J8d, J9a, J9b, J9c, J9d, J10b, K8b
plankareleri oluşturulmuştur. 2019 - 2020 yılları içerisinde IIb alanında 4 yeni yapı tespit
edilmiştir ve Yeşilova Höyüğü’nde Neolitik Dönemin farklı evrelerine ait yapı sayısı toplamda 25 olmuştur (Çizim:1, Resim:1).
15 No.lu Yapı
2018 yılında ortaya çıkartılan 15 No.lu yapının3 kuzey kısmını açığa çıkartabilmek
amacıyla M11b plankaresinde çalışılmıştır. 15 No.lu yapının kuzey duvarı plankarenin
güneyinde tespit edilmiştir. Doğu-batı doğrultusunda 4.80m. uzunluğunda, 0.10m. kalınlığındaki söz konusu duvar, yapının diğer duvarlarında olduğu gibi pise tekniğinde doğrudan
taş temel olmadan zemine yerleştirilen kerpiçler ile inşa edilmiştir. Tahribat nedeniyle bazı
bölümlerde duvar bloğu yer yer kerpiç topaklar şeklinde karşımıza çıkmıştır.
Yapının kuzey duvarının tespit edilmesiyle birlikte 15 No.lu yapının sadece doğu duvarı
kesit içerisinde kalmıştır. Elde edilen verilerden hareketle yapının büyük oranda kare planlı
olduğu anlaşılmıştır. Bu doğrultuda yapının batı duvarı 4.70m. güney duvarı 4.00m. kuzey
duvarı ise 4.80m. olarak hesaplanmıştır. Ayrıca yapı içerisinde bir ara bölmeye rastlanılmıştır. 1.40m.x1.60m. boyutlarındaki bu bölme yapının batı ve güneydoğu duvarlarına dayandırılarak inşa edilmiştir. Söz konusu bölme duvarı tıpkı yapının diğer duvarlarında olduğu gibi
pise tekniğinde yapılmıştır.
16 No.lu Yapı
Çalışmalar içerisinde detaylı araştırılan alanlardan biri de 16 No.lu yapı olmuştur. 2018
yılında bir kısmı açığa çıkartılan yapının, 2019 yılında büyük bir bölümü kazılmıştır. Bu
çalışmalarla mekânın dikdörtgen planlı olduğu anlaşılmıştır. 0.50m. genişliğindeki duvarlara
sahip yapının güney duvarı 7.00m. uzunluğundadır. Batı duvarı 4.30m. uzunluğunda ölçülmüş ve kısmi tahribatlara rağmen genişliğinin 0.50m.-0.55m. aralığında değiştiği gözlemlenmiştir. Yapının kuzey duvarının 4.90m.lik bölümü açığa çıkartılabilmiş ancak kuzeydoğuda kalan kısmı net olarak ölçülememiştir. Taş temel üzerine pise tekniği kullanılarak inşa
edilmiş bu yapının içinde bulunan direk altlıkları ve buluntulardan yola çıkarak kırma çatılı
olduğu anlaşılmıştır.
Yapı içindeki mimari elemanlara bakıldığında batı duvarına bitişik durumda, yan yana
inşa edilmiş öğütme alanı ve ocak ile birlikte, güney duvarının doğu kısmındaki bölme kısmı
dikkat çekmiştir. Bununla birlikte yapının merkezinde öğütme taşları ve çatıyı destekleyici
3

Derin 2020b, 528.
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üç adet ahşap direk altlığı yer almaktadır. Altlıklardan biri yapının batısındaki öğütme alanı ve ocağın önünde iken, ikincisi güney duvarı yakınında, üçüncüsü ise yapının ortasında
bulunmaktadır.
21 No.lu Yapı
21 No.lu yapı 16 No.lu yapının güneyinde yer almaktadır. Yeşilova Höyüğü tabakalanmasına göre Neolitik Dönem IV.1b evresine aittir. Dikdörtgen plana yakın bir görünümü vardır.
16 No.lu yapı ile ortak kullanılan bir duvarı bulunmaktadır. Hemen hemen bütün duvarları korunmuş olsa da doğu duvarının kısmen tahribata uğradığı anlaşılmıştır. Bunun dışında
yapının kuzey duvarının 16 No.lu yapının güney duvarı ile ortak kullanımı söz konusudur.
Yapının kuzey duvarı 7.00m. uzunluğunda ve 0.50m. genişliğindedir. Batı duvarı 5.55m.
uzunluğa ve 0.45m. genişliğe sahiptir. Doğu duvarı ise 5.15m. uzunluğunda, 0.50m. kalınlığındadır. Yapının giriş kapısının doğu duvarı üzerinde olduğu düşünülmektedir.
21 No.lu yapı içerisinde günlük kullanım amacına yönelik önemli bulgulara rastlanılmıştır. Bunlar arasında ocak, fırın, taş işlik alanı, oturma taşları taşınmaz unsurlar olarak göze
çarparken, dokuma ile ilişkili buluntu grubu, üretilen nesnelerin hesaplanmasında kullanıldığını düşündüğümüz kayıt taşı ve çok sayıda işlenmiş taş ve kemik alet de taşınır buluntu
grubu içeresinde değerlendirilebilir (Resim: 2).
Yapının batı duvarına bitiştirilmiş bir 0.90m.x1.00m. boyutlarında ve oval planlı bir ocak
yer almaktadır. Ocağın dışında yapının güneydoğu köşesinde duvara bitişik olarak yontmataş
alet üretim alanı tespit edilmiştir. Yaklaşık olarak 0.30m.x0.35m.lik bir alanda ortaya çıkan
bu işlik alanında çok sayıda çakmaktaşı çekirdek bulunmuştur. Yapının bu bölümünden çok
sayıda, farklı boyutlarda yumrular ve parçalar halinde çakmaktaşları ele geçirilmiştir. Bunlara ek olarak alanın kuzeybatısında da taş döşeli bir ocağa rastlanılmıştır.
Yapı içerisindeki taşınır buluntular yapının merkezine yakın bir bölümde ve açmanın
kuzey duvarına yakın bir alanda toplu olarak ele geçmiştir. Bunlardan bir arada duran dokuma ağırlıkları dikkat çekicidir. Ağırlıkların yanlarında bulunan bir kil topağı ve kili almak
için kullanıldığı düşünülen spondulus kabuğundan bir spatula ve hemen yanlarında yer alan
minyatür bir kap ile birlikte parçalanmış durumdaki küpler buranın pişmiş toprak eserlerin
üretiminin yapıldığı bir alan olduğunu göstermektedir.
Tezgâh ağırlıklarının hemen batısında yaklaşık olarak 0.11m.x0.10m. boyutunda düzgün
yüzeyli yuvarlak bir taş bulunmuştur. Obje üzerinde yer alan çizgi ve demetler taşın olasılıkla
dokuma tezgâh ağırlıklarının üretim miktarını belirlemek için kullanılan bir hesap taşı olabileceği fikrini düşünmemize neden olmuştur.
Bütün bu veriler bir araya getirildiğinde 21 No.lu yapının çok amaçlı kullanılan bir işlik
olduğu anlaşılır. Sözü edilen yapı dokuma ağırlıklarının üretimine yönelik kullanılmakla ile
birlikte yapının güneydoğu köşesinde taş alet üretimi de gerçekleştirilmiştir. Ocak ve fırın ise
yapının duvarlarına yakın bölümde konumlandırılmıştır. Bunlara ek olarak yapı içerisinde
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günlük kullanıma yönelik çömlek ve kâse gibi küçük boyutlu örneklere rastlanılmamış olması, buna karşın alanda büyük boyutlu çömleklerin ele geçirilmiş olması da bu alanın sıradan
bir ev yapısı olmadığını ortaya koyar. Bu nedenle söz konusu yapı Neolitik Dönemde aktif
bir kullanıma sahip işlik alanı olarak yorumlanmıştır.
21 No.lu yapının batı duvarının dışında da yoğun olarak çakmaktaşı artıklarına rastlanılmıştır. Toplamda 3 adet tespit edilen bu işlik alanlarının hepsi oval planlıdır ve 21 No.lu yapının batı duvarına bitişik olarak kullanılmışlardır. Bu nedenle 21 No.lu yapının dış kesiminde
de çakmaktaşı üretime yönelik faaliyetler yapıldığı söylenebilir.
22 No.lu Yapı
Söz konusu yapı J9a plankaresinde ortaya çıkartılmıştır. Bu plankare Neolitik Dönemde
yerleşimin içerisinden aktığı düşünülen dere yatağının hemen güneyinde bulunmaktadır. Ortaya çıkartılan yapı höyük tabakalanmasına göre IV.1b evresine tarihlendirilmiştir. Orta boy
dere taşları ve kırık öğütme taşları kullanılarak inşa edilmiş yapı dikdörtgen planlı, taş temelli
ve kerpiç duvarlıdır. Yapının kuzey duvarı 3.45m.x0.80m. batı duvarı 2.00m.x0.40m. güney
duvarı 3.40m.x0.40m.dir. Batı duvarla hemen hemen aynı boyutlardaki doğu duvar tahrip
olmuş durumdadır. Yapının kuzey duvarı diğer duvarlara oranla daha kalın inşa edilmiştir.
Bunun sebebi yapının kuzeyinde yer alan derenin taşkınlarından korunmak olabilir.
16.85m. seviyesinde yer yer korunmuş durumdaki yapının tabanı üzerinde in-situ durumda birçok küçük buluntu ele geçirilmiştir. Disk biçimli ağırşaklar, ezgi ve öğütme taşları,
baltalar, vurgaç, havaneli, çakmaktaşı kesici, kazıyıcılar ve kemik bızlar 22 No.lu yapı içinde
ele geçirilen buluntulara örnek olarak verilebilir.
23 No.lu Yapı
K9b gridinin 2,5m.x5m.lik kısmında gerçekleştirilen kazı çalışması sonucunda Neolitik
Dönem IV1a tabakasına tarihlenen yeni bir yapıya ait kalıntılar ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu yapı 23 No.lu olarak tanımlanmıştır. Yapının sadece kuzey ve batı duvarı tespit edilebilmiştir. Doğu duvarı kesit içinde kalan yapının güney duvarı tamamen tahrip olmuştur. Kuzey
duvarı 2.95m. batı duvarı 2.30m. olan yapı dörtgen planlıdır. Bu yapı içerisinde taş döşeli bir
alan tespit edilmiştir. Bu taş döşeli alan üzerinde de çok sayıda çakmaktaşı bulunmuştur. Bu
nedenle söz konusu yapının işlik olduğu düşünülmüştür.
24 No.lu Yapı
J9c ve J9d gridlerindeki çalışmalarda 24 No.lu yapı ortaya çıkarılmıştır. 23 No.lu yapının batısında yer alan yapı Neolitik IV.1c evresine tarihlendirilmiştir. 2.45m. çapındaki
yapı yuvarlak planlıdır. Yapının temeli 0.3m., 0.8m. boyutlarında küçük taşlar ile döşelidir.
0.35m. genişliğinde taş temele sahiptir. Kullanım amacı tam olarak saptanamayan yapının
kuzey doğusunda büyükbaş hayvanlara ait kürek kemikleri ile birlikte çok sayıda çakmaktaşı
delici, kesici ve kazıyıcı gibi aletler ele geçirilmiştir. Bunlardan kürek kemiklerinin benzer-
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leri 22 ve 23 No.lu yapılarda da görülmüştür. Bu kürek kemiklerinin bir şeyleri doldurmak
ya da boşaltmak amacıyla kullanılmış olduğu sanılmaktadır. Bunlar dışında yapı içerisinde
ve çevresinde öğütme taşları, taş baltalar, havanelleri, perdah taşları ve vurgaç gibi taş alet
grubu içerisinde ele alabileceğimiz örnekler yoğundur. Ayrıca kemik bızlar ve deniz kabuğu
kolye uçları tespit edilmiştir. Bu verilerden yola çıkarak 24 No.lu yapının işlik olabileceği
düşünülmektedir.
Aynı plankare içerisinde devam eden çalışmalarda 24 No.lu yapının güneybatısında 24
No.lu yapı ile aynı evreye (IV.1c) tarihlenen bir ocak bulunmuştur. 16.71m. seviyesinde ortaya çıkarılan ocak yuvarlak planlıdır. 0.70m.x0.75m. çapındadır. Tabanı taş döşeli ocağın
çevresindeki yapılarla olan ilişkisi tam olarak anlaşılamamıştır.
25 No.lu Yapı
2020 yılı çalışmalarında tespit edilen son yapı 25 No.lu yapıdır (Resim:1). J8d plankaresinde 9 No.lu yapının güneyinde yer almaktadır. Dikdörtgen planlı yapının güney duvarı
3.37m.x0.40m. batı duvarı 4.60m.x0.40m. doğu duvarı ise 4.80m.x0.45m.dir. Yapının kuzey
duvarı tamamen tahrip olmuştur. Yaklaşık 0.40m. genişliğindeki kerpiç duvarlar üzerinde
0.10m.-0.15m. çaplarında ahşap dikme delikleri bulunmaktadır. Bununla birlikte kerpiç duvarların çamur sıvalı dal örgü tekniğiyle yapıldığı anlaşılmıştır. Yapı inşa tekniği açısından
geçmiş yıllarda ortaya çıkarılan 8 No.lu yapı ile benzerlik göstermektedir (Çizim: 1). Hem
bulunduğu seviye hem de yapım tekniği göz önüne alındığında yapı Neolitik Dönem IV.1c
evresine tarihlendirilmektedir.
Yapının batı duvarı üzerinde yer alan kerpiç cürufları yapının büyük bir yangın geçirdiğini göstermektedir. Yapının içinde farklı alanlarda öğütme taşları, doğu duvarı önünde ve
yapının güneyinde kap parçaları ele geçirilmiştir.
Buluntular
2019-2020 yılları içerisinde ele geçirilen küçük buluntulara bakıldığında hammaddesi pişmiş toprak, taş ve mermer olan buluntular öne çıkmaktadır. Pişmiş toprak eserler arasında IIa
alanındaki özellikle 21 No.lu yapı içerisindeki ağırlıklar Yeşilova’daki tekstil üretiminde dikey
dokuma tezgâhına ilişkin bulgulardır. Bunun dışında IIb alanında yer alan J10b gridinin kuzeyindeki kerpiç döküntüler arasında havan ve havanelleri Yeşilova Neolitik Dönem toplumlarının besin hazırlama biçimlerine örnek teşkil eder. Ayrıca yine bu alanda 16.65m. seviyesinde
bulunmuş mermer ana tanrıça figürini dikkat çeker. Başı kırık durumdaki eserin sol omuzu
üzerine bilinçli delik açılmaya çalışılmıştır. 2020 yılının bir diğer önemli buluntu grubunu J9b
gridinde de örnekleri tespit edilen taş ağ ağırlıklar oluşturmuştur. Yassı taşların karşılıklı iki
kenarından çentiklenmesi ile üretilen bu nesneler balıkçılıkta ağ ağırlığı olarak kullanılmıştır
(Resim: 3). IIb alanında toplamda 51 adet taş ağırlığın bulunması Yeşilova Neolitik Dönem
toplumunun balık avlama tekniklerini ve deniz ile ilişkilerini anlamak açısından önemlidir.
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IV1 ve IV2 tabakalarına ait Neolitik Dönem keramikleri içinde çoğunluğu kırmızı astarlı
olmak üzere az sayıda da olsa krem astarlı örnekler karşımıza çıkar. Karakteristik form içe
ve dışa çekik ağız kenarlı “S” profil gövdeli olan çömleklerdir. Bunun dışında pervaz ağız
kenarlı formlar da diğer tanımlı örnekler arasındadır. Ele geçirilen parçalar arasında dikey ip
delikli tünel kulp yoğun olarak görülmektedir. Boyunlu çömlek parçaları, onarım görmüş keramikler, memecik bezemeli kap parçaları ve büyük depolama kaplarına ait parçalar yaygın
formlar olarak dikkati çeker.
VI NO.LU ALAN YASSITEPE HÖYÜĞÜ-ERKEN VE ORTA TUNÇ ÇAĞI
Erken Tunç I ve Orta Tunç Çağ tabakalarının tespit edildiği Yassıtepe Höyüğü’nde iki
farklı alanda çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Erken Tunç Çağı I kazılarında 8 ve 9 No.lu
yapıların erken kullanım evrelerine ulaşmak hedeflenmiştir4. Bu doğrultuda F16, F17 ve
G16, G17 plankarelerinde 5m.x5m. boyutlarında açmalar oluşturulmuştur. Bununla birlikte yerleşim mimarisini çevreleyen sur duvarının devamının açığa çıkarılması amaçlanıştır.
Orta Tunç Çağı araştırmaları ise sur duvarının dış kesiminde F14 ve G14 plankarelerinde
sürdürülmüştür (Çizim: 2).
ERKEN TUNÇ ÇAĞI
8 No.lu Yapı
Kuzeydoğu - güneybatı doğrultuda inşa edilmiş bu yapı dört farklı odadan oluşturulmuştur. İlk iki oda günlük kullanım alanlarını işaret etmekle birlikte üçüncü oda dar bir koridor,
dördüncü oda ise depo alanı olarak kullanılmıştır. Radyal plana uygun inşa edilmiş bir yapı
olması nedeniyle güneybatı ve kuzeydoğu odaları arasında boyut farklılıkları göze çarpar.
Muhtemel giriş kapısının bulunduğu kuzeydoğudaki birinci oda, giriş kapısında 2.50m.
genişliğinde iken, batıda 5.00m.lik bir genişliğe ulaşır. Duvar kalınlığı 0.50m. olan odanın
uzunluğu 8.50m.dir. Güneybatıya doğru kare plana yakın bir odaya geçilir. 2 No.lu oda olarak
tanımlanan bu odanın kuzeyde kalan kısmı 6.50m. batıda kalan kısmı ise 5.00m.dir. Duvar
kalınlığı 0.50m. ölçülmüştür. Doğu bölümü kesit içerisinde kaldığından odanın tam sınırlarına ulaşılamamıştır. 2 No.lu odanın güneybatısında 1.50m. uzunluğunda 5.00m. genişliğinde
dar bir bölüm yer almaktadır. 3 No.lu oda olarak tanımlanan bu alanın yapılar arası geçişi
sağlayan dar bir sokak ya da geçit olduğu düşünülmüştür. Bu alandan 0.90m. genişliğinde
bir kapı girişi ile 4 No.lu odaya geçilmektedir. Kare planlı bir görünüme sahip odanın 5.00m.
uzunluğunda olduğu anlaşılmasına rağmen batı ve güney duvarları kesit içerisinde kaldığı
için odanın tam sınırlarına ulaşılamamıştır. Oda içinde çok sayıda büyük boyutlu çömlek ve
pithos tespit edilmiş ve alan depo odası olarak tanımlanmıştır.
Giriş kapısının bulunduğu kuzeydoğudaki 1 No.lu odada çok sayıda günlük kullanım
kabı ile karşılaşılmıştır. Kaplar odanın güney ve güneydoğu köşelerine yaslandırılmış biçim4
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de bırakılmışlardır. Bununla birlikte giriş kapısı önünde yığın halinde deniz kabukları tespit
edilmiştir. Söz konusu deniz kabuklarının giriş kapısına yakın bir konumda olması bunların
bir torba içerisinde tavanda asılı oldukları ve buraya düşmüş olabilecekleri şeklinde yorumlanmıştır. Bunlara ek olarak odanın güneybatısında bir arada ağırşaklar ve yontmataş aletler
ele geçmiştir. 2 No.lu oda da benzer şekilde günlük kullanım kaplarına rastlanılmıştır. Bahsi
geçen kaplar yine alanın güney duvarı köşelerine bırakılmıştır. Bu odada yoğun kerpiç blokları gözlemlenmiştir. Ayrıca yapının güneybatısında bulunan 3 No.lu oda olan koridor yapısında kerpiç bloklara rastlanılsa da günlük kullanıma yönelik arkeolojik veri ele geçmemiştir.
8 No.lu yapının odalarının en az iki defa tadilata uğradığı anlaşılmıştır. Tadilat evreleri
kireç sıvalı tabanlar ve kullanımı sona eren ocak tabanları ile tanımlanmaktadır. 1 No.lu
odanın ilk kullanım evresinde kuzey duvarına bitişik olarak inşa edilmiş, 0.50m.x1.00m.
boyutlarında dikdörtgen planlı bir ocak tespit edilmiştir. Ocağın kerpiç kalığı 0.10m.dir. Sonraki kullanım evresinde ise odanın batısında yuvarlak formlu bir diğer ocak kullanılmıştır.
2 No.lu odanın tam merkezinde 0.20m.x0.30m. boyutlarında çatıyı desteklediği düşünülen
taştan yapılmış bir ahşap dikme düzlemi tespit edilmiştir. Buna ek olarak oda içerisinde ele
geçen kapların sayıca azaldığı buna rağmen niteliklerinin minyatür sayılabilecek boyutta olduğu görülmüştür. Bu kaplar arasında çift kulplu akıtacaklı kaplar ve dikey yuvarlak kulplu
keskin omurgalı kesik gaga ağızlı testicik öne çıkar.
9 No.lu Yapı
9 No.lu yapı, 8 No.lu yapının kuzeyinde yer alır. Günümüze kadar gerçekleştirilen çalışmalarda yapının iki odası net bir biçimde tespit edilebilmiştir. Güney duvarı 13.00m. uzunluğunda olup 8 No.lu yapı ile ortak kullanılmıştır. Kuzey duvarı tahribat nedeniyle tam olarak
ölçülemese de duvarın 11.00m.lik bölümü açığa çıkartılabilmiştir.
Yapıda üç kullanım süreci saptanmıştır. Buluntularından anlaşıldığı kadarıyla bu üç evrede de herhangi bir kültürel değişim görülmez (IIB2-1, IIB2-2, IIB2-3).
Yapıya giriş kapısı 1 No.lu oda üzerinde yer almaktadır. 18.00m. seviyesinde en geç
evre olan IIB2-1 evresine ait taban seviyesine ulaşılmıştır. Yapının güney duvarına yakın
bölümlerde öğütme taşlarına ve çok sayıda pithos parçasına rastlanılmıştır. İkinci kullanım
evresinde ise oda içinde çakıl döşeli bir taban ve taban üzerinde çok sayıda hayvan kemiği,
yontmataş delici ve kazıyıcı aletler ile birlikte ağırşaklar ele geçirilmiştir.
Yapının 2 No.lu odasında da pithos ve boyunlu çömlek gibi çok sayıda depolama kabına
rastlanılmıştır. Bununla birlikte yapının güneybatı köşesinde dikdörtgen planlı bir ocak yer
alır. 1.00m. uzunluğunda, 0.80m. genişliğindeki bu ocağın çakıl taşı döşeli bir zemin üzerine
inşa edildiği gözlemlenmiştir. Aynı odanın ikinci kullanım evresinde ise iki ayrı ocak yapısının kullanımı dikkat çekmektedir. Odanın kuzeybatısında, duvara bitişik, kare planlı bir ocak
yer almaktadır. Merkezde yer alan ocak yapısı ise yarım daire planlıdır. Batı köşesinin bir
kısmı tahrip olan ocağın 1.65m.x1.40m. boyutlarında olduğu anlaşılmıştır. Ocağın dış hatları
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0.10m. kalınlığında kerpiç ile şekillendirilmiştir. Bununla birlikte ocağın üst kısmı da kerpiç
ile sıvanarak düz bir zemin oluşturulmuştur. Ocağın üst kısmında üst evreye ait bir sivri dipli
pithosun tahribatı göze çarpmaktadır.
Bunlar dışında odanın giriş kapısına yakın bölümde doğu batı doğrultuda 1.50m. uzunluğunda, 0.55m. genişliğinde çift sıra taş ile inşa edilmiş bir duvar tespit edilmiştir. Bahsi
geçen bu duvarın yapının IIB2-3 evresine ait oda tabanının altında kaldığı ve hatta IIB2-2
evresine tarihlendirdiğimiz yarım daire planlı ocağında bu duvar üzerine inşa edildiği gözlemlenmiştir.
Oda içerisinde ele geçirilen diğer bulgular içine çok sayıda kap ve öğütme taşları ile
birlikte birkaç ağırşak ve ağırlık dikkati çekmiştir. Öğütme taşlarının odanın kuzey ve güney
duvarlarına yakın konumlandırıldıkları görülmekle birlikte iki farklı tip ile karşılaşılmıştır.
Bunlardan ilki kenarları yuvarlatılmış iç kısmı oyulmuş dibek taşları, diğeri dikdörtgen biçimli düzgün yüzeyli alt ve üst öğütme taşlarıdır. Dibek taşları duvar kenarlarında tespit
edilmiştir. Alt ve üst öğütme taşı ise yuvarlak planlı ocağın arkasında yer almaktadır.
2 No.lu odada bu evrede ele geçen kapların odanın giriş kapısı yakınında ve yarım daire
planlı ocağın ön kısmında konumlandıkları görülmüştür. Bu evrede pithos ya da benzeri büyük boyutlu bir depolama kabına rastlanılmamıştır. Ele geçirilen kapların büyük çoğunluğunu minyatür kap olarak değerlendirebileceğimiz örnekler oluşturur. Bunlar arasında kesik
gaga ağızlı testicik, üç ayaklı, dört askı delikli, kapaklı kaseler, pyxis olarak nitelendirebileceğimiz özel kaplar sayılabilir. Ayrıca yuvarlatılmış ağız kenarlı, yatay tünel delik kulplu
tabaklar ile birlikte, boynuz çıkıntılı çömlekler de oda içerisindeki kap çeşitliliğini gösterir.
Bunlar dışında alandan çok sayıda yontmataş alet ve hayvan kemikleri ele geçmiştir. Yontmataş aletlerde kazıyıcı, delici ve kesici örnekler dikkati çekerken, hayvan kemikleri arasında
çipura balığına ait bir alt çene ön plana çıkmıştır.
9 No.lu yapıdan elde edilen bütün veriler dikkate alındığında, yapının kullanım amacının
evrelere göre farklılık gösterdiği söylenilebilir. İki odalı bu yapının en geç evresi olan IIB2-1
evresinde depolama amaçlı, daha erken evresi olan IIB2-2 evresinde ise kutsal bir alan olarak
(tapınak?) kullanıldığı (Resim: 4) düşünülmektedir.
Sur Duvarı
Yeni dönem kazı çalışmaları kapsamında araştırılmaya devam edilen alanlardan biri de sur
duvarıdır. İlk olarak 2017 yılında ortaya çıkarılmaya başlanan sur duvarının Erken Tunç Çağ
I’e tarihlenen yapı kompleksini çevrelediği anlaşılmıştır. Kuzeybatı - güneydoğu doğrultuda
0.20m.-0.60m. boyutlarında taşlar kullanılarak inşa edildiği belirlenen söz konusu sur duvarının ilk belirlemelerde 9.50m. uzunluğunda ve 5.00m.lik kısmı, 2020 yılı kazılarında F14d
ve G14b plankarelerinde ise 9.00m.lik bir bölümü açığa çıkartılmıştır. Böylece sur duvarının
uzunluğu toplamda 18.50m.ye ulaşmıştır. Bunlara ek olarak sur duvarının G14b plankaresinde tespit edilen kısmın Orta Tunç Çağ çöp çukuru tarafından tahrip edildiği, sur duvarına ait
bazı taşların söküldüğü gözlemlenmiştir.
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Ara Bölme
Bu alan G16a plankaresinde, 9 ve 16 No.lu yapıların arasında bulunmaktadır. Alanın
batı duvarı 4.50m. uzunluğunda, 0.80m. genişliğindedir. Söz konusu duvar alanın kuzeyinde
17.45m. seviyesinde ortaya çıkartılırken güneyde 17.10m. seviyesindedir. Buradan hareketle
duvarın kuzey ve güneyi arasında 0.35m.lik bir eğimin var olduğu anlaşılmıştır. Duvarın
bilinçli bir biçimde rampa gibi mi yapıldığı yoksa tahribat nedeniyle mi bu şekilde olduğu
anlaşılamamıştır.
Ara bölmenin doğu duvarı 9 No.lu yapının batı duvarına bitişik biçimde ve aynı boyutta
inşa edilmiştir. 4.90m. uzunluğunda, çift sıra halinde iki diziden oluşturulan bu duvarlar arasında 0.15m.lik bir boşluk yer alır. Alanın kuzeyinde çift sıra taşlar ile oluşturulmuş 1.60m.
genişliğinde sokağa geçişi sağlayan bir kapı açıklığı ortaya çıkartılmıştır. Taban seviyesine
17.10m. seviyesinde ulaşılmıştır. Kireç sıvalı bir zemine sahip bu tabanın büyük oranda tahribata uğradığı görülmüştür.
16 No.lu Yapı
F16b, c, d plankarelerinde tespit edilen yapı kuzeydoğu-güneybatı doğrultuda inşa
edilmiştir. Yapının kuzey, doğu ve batı duvarları tespit edilmiştir. Batı duvarı üzerinde giriş
kapısı bulunmuştur. Yapıda IIB2 tabakasına ait iki farklı kullanım evresi tespit edilmiş olup
söz konusu duvarlar her iki evrede de ortak kullanılmıştır.
Yapının kuzeydoğusunda, 17.25m. seviyesinde 0.90m.x1.00m. boyutlarında niş bulunmaktadır. Söz konusu niş içerisinde boynuz çıkıntılı çömlek ve etrafından oldukça yoğun
miktarda deniz kabuğu ele geçirilmiştir. Deniz kabukları yivli, minareli, dikenli formlardadır.
Ayrıca istiridye, pina ve sülüneslere ait parçalar da yoğundur.
Yapının kuzeyinde 16.99m. seviyesinde dikdörtgen planlı kerpiç bir ocak tespit edilmiştir. Kuzeybatı köşesinde ise 16.96m. seviyesinde fırın ya da ocak tabanına ait keramik döşeli
bir taban ortaya çıkartılmıştır. Bu taban 1.28m.x1.00m. boyutlarında bir alan yayılım göstermektedir. Gerek kerpiç ocak gerekse keramik döşemeli tabanın çevresinde, doğudan batıya
doğru eğim gösteren sıkıştırılmış toprak taban tespit edilmiştir. Bu tabanın yapının neredeyse
tümüne yayıldığı anlaşılmıştır. Yapının batı köşesinde 17.10m. seviyesinde yaklaşık olarak
1m2lik bir yayılım gösteren taş döşeli alan açığa çıkartılmıştır. Yoğun miktarda çakıl taşından
oluşan bu alan doğuya doğru eğilim göstermekte ve sıkıştırılmış toprak tabanın üzerini doldurmaktadır. Olasılıkla yapı dere yatağı taşkınları sonucunda oluşan sel ile tahrip olmuştur.
17 No.lu Yapı
G17c plankaresinde açığa çıkarılmıştır. Yapının doğu ve batı duvarları büyük oranda tespit edilirken, güney duvarı tahribat nedeniyle kısmen açığa çıkartılmıştır. Kuzey duvarı ise
kesit içerisinde kaldığı için henüz bilinmemektedir. Doğu duvarı 2.20m. uzunluğunda ve
0.40m. genişliğindedir. Batı duvarı 3.10m. uzunluğunda ve 0.45m. genişliğindedir.
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Yapının kuzey kısmında, 17.50m. seviyesinde 0.50m.x0.70m. çapında bir ocak bulunmuştur. IIB2-2 evresinde de aynı duvarların kullanıldığı görülmüştür. Buna ek olarak batı
duvarı önünde dağınık halde bir taş sırası görülmektedir.
18 No.lu Yapı
G17a ve b plankarelerinde ortaya çıkarılmıştır. IIB1 tabakasına tarihlenen kuzeybatı –
güneydoğu doğrultusundaki dikdörtgen planlı yapının doğu, batı ve güney duvarları tespit
edilmiştir. Yapının batı duvarı 6.00m. uzunluğunda ve 0.50m. genişliğindedir. Güney duvarının doğu ucu tahribata uğramıştır ve sadece 3.20m.lik kısmı bulunabilmiştir. Doğu duvarının
ise 3.10m.lik kısmı açığa çıkarılabilmiştir.
Yapının içinde 17.50m. seviyesinde alanın güneybatısında geyik boynuzlarına ve hayvan
kemiklerine rastlanılmıştır. Güney duvarı yakınlarında 17.50m. seviyesinde kerpiç parçaları
üzerinde çatı ile ilişkili ahşap dal izleri saptanmıştır.
19 No.lu Yapı
Erken Tunç Çağı I için yerleşimin en son mimari katı olan IIB1’de yapıların bir önceki yapı
katı olan IIB2 ile aynı doğrultu ve düzende inşa edildiği bilinmektedir5. Yerleşimde üst üste iki
farklı tabakada aynı duvarların kullanıldığını gösteren en iyi örneklerden biri 18 ve 19 No.lu
yapılardır. 19 No.lu yapı IIB2 tabakasına tarihlenmektedir ve yapının batı duvarı 18 No.lu yapı
ile ortak kullanılmıştır. Yapının güney duvarı 4.40m. uzunluğunda ve 0.40m. genişliğindedir.
Yapının taban düzlemi üzerinde ve duvar kenarlarına sıralanmış halde çok sayıda mutfak kabı
tespit edilmiştir. Yapının besin hazırlama ve pişirme aktiviteleri ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır.
20 No.lu Yapı
F17c ve d plankarelerinde ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu yapının kuzey, batı ve güney duvarları tespit edilebilmiştir. Doğu duvarı büyük oranda tahribata uğramıştır. Yapının
iki odası bulunmaktadır. Yapının güney duvarı 3.20m. uzunluğunda, 0.45m. genişliğindedir.
Batı duvarı toplam 9.00m. uzunluğunda ve 0.80m. genişliğindedir. Batı duvarı üzerinde iki
farklı giriş kapısı açılmıştır. Bunlardan güneyde olanı 1 No.lu odaya, kuzeyde olanı 2 No.lu
odaya girişi sağlamaktadır. Kuzeydeki duvar 3.40m. uzunluğunda ve 0.75m. genişliğindedir.
Yapının doğu duvarına ait 1.30m.lik kısım günümüze ulaşabilmiştir.
2020 yılında radyal biçimli inşa edilmiş yerleşim arasında sokak ve bazı geçitler ortaya
çıkartılması Yassıtepe Erken Tunç Çağ I yerleşiminin iletişim sisteminin anlaşılmasını sağlamıştır. 2.00m. kadar genişliğindeki sokak ortak avludan sura doğru geçişi sağlarken, geçitler
yapılar arasındaki bağlantıyı kolaylaştırmaktadır. Ana sokağın bazı bölümlerinin en geç evre
olan IIB1’de duvarlar örülerek daraltıldığı ve geçitlerin bir kısmının kapatıldığı anlaşılmıştır.
Yerleşim daha geniş şekilde kazıldıkça bu duruma dair veriler de artacaktır.
5

Derin vd. 2020, 64.
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Buluntular
Çalışılan süreç içerisinde tespit edilen buluntular arasında en yoğun grubu çanak
çömlekler oluşturmaktadır. Bunun dışında pişmiş toprak eserler, yontmataş aletler ve deniz
kabukları önemli yer tutar.
IIB1 ve 2 tabakalarında ele geçirilen formlara bakıldığında çanak, çömlek, çömlekçik,
testi, pyxis, kaşık, pota ve pithos parçaları en yaygın örnekler arasındadır (Resim: 5). Bütün
olarak ele geçirilen kaplar arasında gaga ağızlı testi, üç ayaklı dikey tek kulplu boynuz çıkıntılı çömlek, uzun boyunlu, küresel gövdeli kazıma ve kabartma bezemeli çömlek, kazıma ve
kabartma bezemeli pyxis, çift boynuz çıkıntılı çanak ve çanak biçimli pota dikkati çekmektedir. Bunlar dışında basit ağız kenarı, içe kalınlaştırılmış ağız kenarı, dışa çekik ağız kenarı,
omurgalı ağız kenarı, boynuz çıkıntılı ağız kenarı gibi profil veren parçalara rastlanılmıştır.
Kulplar arasında basit, dikey ve şerit biçimli dikey örnekler ile birlikte makara, mantar ve
mahmuzlu kulplar görülmektedir. Tutamaklarda basit tutamağın dışında yatay ip delikli, dikey ip delikli, dikey çift delikli örnekler karşımıza çıkar. Dip formları arasında düz dip, halka
dip, alçak kaide ile birlikte üç ayak ve pencere ayaklar da bulunmaktadır. Bezeme olarak
kazıma ve kabartma bezemeler uygulanmıştır. Kazıma bezemeler yatay bant şeklinde kabın
gövde, omuz ve ağız kısmına doğru uygulanmıştır. Stil açısından ağ ve zigzag motifleri kullanılmış, kazımalar beyaz macun ile doldurulmuştur.
Yassıtepe 2020 yılı kazılarında çok sayıda ele geçirilen diğer bir buluntu grubunu da
deniz kabukları oluşturmaktadır. Bunlar genellikle bir arada bilinçli şekilde istiflenmiş halde
çanak çömleklerin içinde ya da yakınında bulunmaktadırlar. Bunlar büyük oranda üç ayaklı,
tek kulplu, boynuz çıkıntılı çömleklerin yanında bulunmaktadır. Ele geçirilen deniz kabuklarının yivli, minareli ve dikenli örnekleri karşımıza çıkar. Bunlar dışında istiridye, sülünes ve
sedef türlerine de yoğun miktarda rastlanılmıştır.
Pişmiş toprak buluntular içinde tekstil ile ilişkili ağırlık ve ağırşak ürünleri yaygındır. Tipolojik açıdan çift konik ve yuvarlak formlu ağırşaklar karakteristiktir. Bununla birlikte bazı
ağırşakların tıpkı keramiklerde olduğu gibi kazıma bezemelerine beyaz macun doldurulduğu
görülmektedir.
Yontmataş aletlere bakıldığında Yeşilova’nın Neolitik ve Kalkolitik Dönemlerinden bilinen
yontmataş endüstrisinin Yassıtepe’de de aynen devam ettiğini gösteren veriler bulunmaktadır.6
ORTA TUNÇ ÇAĞ ( IIA1 VE 2 TABAKALARI)
Erken Tunç Çağ I sürecinden sonra uzun bir süre Yassıtepe’de yerleşim izlerine rastlanmamıştır. Kültürel tabakalar ETÇ I’den 700 yıl sonra yerleşimin yeniden başladığını göstermiştir. Tamamen farklı nitelikte ve teknolojide çanak çömlek teknolojisi ve mimari anlayış
6

Kolankaya Bostancı ve Derin 2020, 145.
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Yassıtepe’de görülmüştür. Yassıtepe’de erken evresi IIA2 ve geç evresi IIA1 olmak üzere en
az iki evreli bir Orta Tunç Çağı sürecinin varlığı görülmüştür7.
IIA1 Evresi
Orta Tunç Çağ sürecinin en geç evresi olan bu evrede yapı kalıntıları ve bir çöp çukuru
tespit edilmiştir. Bu tabakaya ait yapıların Erken Tunç Çağı sur duvarına bitişik olarak inşa
edildiği anlaşılmıştır. F14b plankaresinde tespit edilen yapı kalıntılarının mimarisi yapım
tekniği açısından Erken Tunç Çağ mimarisine göre farklılık göstermektedir. Orta Tunç Çağ
yapılarında daha büyük boyutlu 0.20m.-0.50m.lik iri taşlar tercih edilmiştir. Bu evrede kare
planlı bir yapıya rastlanılmıştır. Yapının büyük bir kısmı kuzey kesitte kaldığı için yapının
boyutları tam olarak bilinememektedir. Bunun dışında çöp çukuruna bakıldığında çukurun
yoğun biçimde yanık ve kül içerdiği anlaşılmış, çukur içerisinden çanak çömlek parçaları,
hayvan kemikleri, boynuzlar ve yontmataş aletler ele geçirilmiştir.
IIA2 Evresi
Bu evrede de bir yapı ile ilişkili duvarlara rastlanılmıştır. Bunlardan kuzeybatı -güneydoğu doğrultuda inşa edilmiş bir duvarın 2.40m. uzunluğunda ve 0.50m. genişliğinde olduğu
anlaşılmıştır. Bir başka duvar da Erken Tunç Çağı sur duvarına bitişik inşa edilmiş bir yapıya
aittir. Yapı ile sur duvarı arasında yaklaşık olarak 0.50m.-1.00m. arasında boşluk göze çarpmıştır. Kuzey ve batı duvarı net bir biçimde takip edilebilen yapının, güney ve doğu duvarları
kesit içerisinde kaldıkları için kesin sınırlara ulaşılamamıştır. 17.90m. seviyesinden itibaren
ilk izlerine rastlanan duvarın taş temel üzeri kerpiç kullanılarak inşa edildiği anlaşılmıştır.
Yapının batı duvarı 5.10m. uzunluğunda ve 0.55m. genişliğindedir. 0.20m.-0.50m. arasında
değişen boyutlarda taşlar kullanılarak inşa edilen duvarın kuzeydoğu köşeden 4.90m.lik kerpiç
duvar ile birleştiği görülmüştür. Duvarın üst yapısının da kerpiçten olduğu anlaşılmıştır.
IIA2 evresine tarihlediğimiz bu yapının kesin sınırları çizilemese de çatı bölümünün büyük oranda Erken Tunç Çağ I yapılarında olduğu gibi düz damlı olması muhtemeldir. Çatıyı destekleyici ahşap kalıntılarına ait izlere rastlanılmasa da mekân içerisinde ele geçirilen
kerpiç bloklar üzerindeki ince dal örgü izleri düz bir çatı sisteminin varlığını işaret edebilir.
Keramik
Her iki evreye ait keramiklerde benzerlikler göze çarpar. Genellikle kırmızı, kahverengi,
portakal, devetüyü mal gruplarından örnekler karşımıza çıkar. Bunun yanında az sayıda krem
astarlı ve gri mal da tespit edilmiştir. Genellikle çark yapımı oldukları anlaşılan örneklerde
hamur rengi ve astar rengi aynıdır. Birkaç örnekte kahverengi hamur üzerine kırmızı astar
uygulanmıştır. Bunun yanında krem astarlı örneklerde ise kahverengi ya da portakal renkli hamur yüzeyine krem uygulanmıştır. Form açısından bakıldığında basit ağız kenarı, dışa
7
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çekik ağız kenarı, dışa kalınlaştırılmış ağız kenarı, içe ve dışa kalınlaştırılmış ağız kenarı,
tabak, çanak çömlek ve kaseler tespit edilmiştir. Dışa kalınlaştırılmış ağız kenarlı çanaklar
en yoğun form olarak görülür. Bazı örnekleri keskin omurgalı iken bazı örneklerinde gövde
üzerinden dip kısmına doğru hafif bir omurga oluşturulmuştur. Dışa çekik ağız kenarlı örneklerde ise gövde üzerinde “S” profili dikkati çeker. Büyük boyutlu çömlek yapılarında
ise ağız kısmının yivli olduğu anlaşılmaktadır. Meyvelik olarak tanımlayabileceğimiz bir
formda hem sepet kulp hem de dikey oluk kulp aynı anda kullanılmıştır. Ayak kısmı yüksek
kaide şeklinde biçimlendirilmiştir.
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Çizim:1: Yeşilova Höyüğü Neolitik tabakaları.
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Çizim:2: Yassıtepe Höyüğü Tunç Çağı tabakaları.
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Resim:1: Neolitik Dönem yapıları IV1a-c.

Resim:2: Neolitik Dönem dokuma ağırlığı atölyesi.
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Resim:3: Balık ağı ağırlıkları.

Resim:4: ETÇ.I tapınak odası?
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Resim:5: ETÇ.I buluntuları.
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2019 VE 2020 YILLARI AMORİUM KAZILARI
Zeliha DEMİREL GÖKALP*
A. Ceren EREL
Nikos TSIVIKIS
Hasan YILMAZYAŞAR
Mehmet KURT
Amorium Kenti 2019 ve 2020 yılı kazı çalışmaları 08.07.2019-06.09.2019 ve 29.05.202024.10.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı çalışmalarda Bakanlık Temsilcisi
olarak Afyonkarahisar Müzesi Müdürlüğünden Uzman Nergis Koçak ve 2020 yılında ise
İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanı
Avni Tarık Güçlütürk, Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp, Kazı Başkan Yardımcıları Dr. A. Ceren Erel, Mehmet Kurt, Alan Sorumlusu olarak Anadolu Üniversitesi Doktora
Öğrencisi Serhan Karanfil, ayrıca Girit Üniversitesi’nden Dr. Nikos Tsivikis, Arkeolog Thanasis Sotiriou ve Elli Evangelia BIA bilimsel ekipte yer almıştır. Kazı çalışmaları Anadolu
Üniversitesi, Hacı Bayram Veli Üniversitesi mezun ve lisans öğrencilerinin katılımları ile
gerçekleştirilmiştir.1 2019 ve 2020 Yılı çalışmaları Kazı Evi ve Depo Çalışmaları, Temizlik
ve Kazı Çalışmaları, Koruma ve Belgeleme Çalışmaları ve Buluntular olarak 4 başlık altında
değerlendirilmiştir.
1.

KAZI EVİ VE DEPO ÇALIŞMALARI

2019 yılında yürütülen depo çalışmalarında Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Demirel Gökalp ve Sanat Tarihi Bölümü doktora öğrencisi Mehmet Kurt yer almıştır. 2014 yılından
itibaren devam eden çalışmalarda eserlerin buluntu yerleri, türleri ve ele geçirildikleri yıllar
dikkate alınarak tasnifi sonlandırılmıştır. Kazı evi bahçe duvarı dışında yer alan taş eserlerin

*

1

Prof. Dr. Zeliha DEMİREL GÖKALP, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE, zdgokalp@anadolu.edu.tr.
Dr. Ceren EREL, Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Beytepe Kampüsü-Ankara/TÜRKİYE, ayceren@yahoo.com.
Dr. Nikos TSIVIKIS, Girit Üniversitesi, Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü/YUNANİSTAN, ntsivikis@ims.forth.gr.
Öğr. Üyesi Dr. Hasan YILMAZYAŞAR, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE, hyyasar@anadolu.edu.tr
Mehmet KURT, Uzman Sanat Tarihçisi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir/TÜRKİYE,
mehmetkurt2627@gmail.com.
Amorium kazı çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Türk
Tarih Kurumu Başkanlığı, Kazı ve Yüzey Araştırmaları Destekleme Protokolü çerçevesinde desteklenmektedir.
Amorium kazı çalışmaları 2015 yılından itibaren, Anadolu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunca kabul edilen 1501E011, 1508E579, 1705E115 ve 1805E219 No.lu Genel Amaçlı ve Lisansüstü Tez
Projeleri kapsamında da desteklenmektedir.

505

KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

üzeri, olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için, trapez saç ile örtülmüştür. Kazı evi
bahçesi içinde yer alan 5 No.lu deponun yanında kalan boş alan kum ile doldurularak yine
üzeri saç trapez ile kapatılmış ve altına pitoslar yerleştirilmiştir. 2018 yılında tamiratına başlanan eski kazı evinin onarımları 2019 yılında tamamlanmıştır.
2.

TEMİZLİK VE KAZI ÇALIŞMALARI

2019 ve 2020 yılı arazi çalışmaları her yıl olduğu gibi genel kent/yapı temizliği ile başlamıştır. Önceki yıllarda kazıları gerçekleştirilmiş tamamlanmış (Aşağı Şehir Büyük Mekân,
Aşağı Şehir A Kilisesi, Aşağı Şehir Büyük Bina, Yukarı Şehir İç Sur) ve kazısı gerçekleştirilecek olan alanlarda ot temizliği yapılmıştır. 2019 ve 2020 yıllarında Amorium Yukarı Şehir
İç Sur ve Yukarı Şehir Bazilika B ve Aşağı Şehir Büyük Bina Alanı’nda kazı çalışmaları
gerçekleştirilmiştir (Çizim: 1).
2.1. Yukarı Şehir Bazilika B
Amorium kenti Yukarı Şehir’de güney batıda yer alan Bazilika B’de önceki yıllarda gerçekleştirilen çalışmalarda, bazilikanın doğusunda, güney ve kuzeyinde çalışılmış; yapının
apsisi, kuzey, güney ve orta nefin doğu bölümü açığa çıkarılmıştır2. 2019 yılı Bazilika B kazı
çalışmalarında orta nef sınırları hizasında bulunan Bo1’in batısında “Bo2” ve “Bo3” adı verilen 5.00m.x5.00m.lik iki açmada çalışılmıştır (Resim: 1). Her iki açmada da ilk kontekste
(975.591-975.361) yoğun olarak kömürleşmiş yanık ahşap parçaları gözlemlenmiş, 975.361974.831 kodunda ise sıkıştırılmış toprak zemin tespit edilmiştir. Bo2 Açması’nın güneydoğu
köşesinde doğu-batı ve kuzey-güney doğrultuda devam eden iki duvar tespit edilmiş, yarım
daire şeklinde örülmüş ve silo olabileceği düşünülen harçsız bir duvar ile sınırlandırılmış
olduğu anlaşılmıştır. Bo3 Açması’nın güneybatısında da yuvarlak planlı, yine küçük moloz
taşlardan örülmüş içi kül dolu bir başka silo bulunmuştur (Resim: 2). Söz konusu iki açmada
tespit edilen duvarlar ile oluşturulmuş mekanlar, Bazilikada önceki yıllarda da açığa çıkarılan
Türk Dönemi yerleşimini işaret etmektedir. Ayrıca 2019 yılında önceki yıllarda çalışılan ve
“Bk6” Açması’nda bırakılan “AMR’19 M1” No.lu dikdörtgen formlu blok taşlar ile sınırlandırılmış mezarda çalışılmıştır. Mezar içerisinde farklı seviyelerde dağınık halde birden çok
bireye ait olduğu anlaşılan kemikler belgelendirilerek kaldırıldıktan sonra, mezarın taban seviyesine yaklaşıldığında kısmen de olsa in-situ durumda olan birden çok bireye ait iskeletler
tespit edilmiştir.
2

Yukarı Şehir’in kuzey-doğusunda sur duvarına oldukça yakın inşa edilmiş ve höyük üzerinde mimari kalıntısı
ile işlevi tespit edilebilen ender yapılardan biri olması nedeniyle “Bazilika B”de 2013 yılında ilk kazılar apsis
önünde gerçekleştirilmiştir. Bk. Z. Demirel-Gökalp, “2013 Yılı Amorium Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı
C.2, 36 (2015), 651-68. 2014 yılında Bazilika’da apsisin doğusunda, apsis dış duvarı ve Yukarı Şehir sur duvarının iç yüzü ile sınırlandırılmış, alanda çalışılmıştır. Bk. Demirel-Gökalp ve diğerleri, 2014 Yılı Amorium
Kazısı, 201. 2015 yılında Bazilikanın güney doğusu ve güneyinde, 2016 yılında Bazilikanın kuzey doğusunda,
2017 yılında ise, kuzey nef ve naos üzerinde kazı çalışmaları gerçekleşmiştir. 2015 yılı çalışmaları için bz.
Demirel-Gökalp ve diğerleri, 2015 Yılı Amorium Kazısı, 542-454. 2016 yılı kazı çalışmaları için bk. Demirel-Gökalp ve diğerleri, “2016 Yılı Amorium Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı C.2, 39(2018), 557-570.
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2.2. Aşağı Şehir Büyük Bina Alanı (BBA)3
Amorium’da Aşağı Şehir’in güney batısında yer alan Büyük Bina Alanı’nın doğusundaki
Dikdörtgen Bina’nın kuzeyinde 2018 yılında, çalışılmış ve bir sokak tespit edilmiştir (14
No.lu mekan). Alanda çalışılırken tespit edilen, bir duvar içine dikey yerleştirilmiş iki taştan dolayı alanın kuzeyinde 17 ve 18 No.lu mekanlar olarak adlandırılan açmalarda çalışma
gerçekleşmiştir. Söz konusu iki kireçtaşın içte ve uzun iç yüzeylerinin merkezinde, kalın bir
dübelin takılacağı yuvarlak bir deliğe sahip olduğu görülmüştür. Bu düzenleme, pres olarak
kullanılan büyük bir kütüğün bir tarafını sabit tutmak için bir duvara yerleştirilen taşlar olarak tanımlanmıştır. Dolayısıyla söz konusu taşların ve önünde yer alan tankın Erken Bizans
Dönemine tarihlenen bir üzüm presleme tankı olduğu anlaşılmış ve çalışma sonunda üzüm
presleme tanklarının birçoğunda bulunan kerpiç duvarın da sağlam günümüze geldiği görülmüştür. 2019 yılı kazı çalışmaları da Oda 16-17-18-20 olarak adlandırılan alanda gerçekleştirilmiştir (Resim: 3). Kazı çalışmaları sonucunda in-situ 10 adet tam ve 1 adet kırık pitos ve
yıkım anında ahşap kiriş ve kerpiç altında yanmış bir iskelet tespit edilmiştir (Resim: 4). Oda
17 ve 18’de tespit edilen yangın tabakasının 838 yılı Mutasım’ın Amorium’u kuşatmasını
işaret ettiği düşünülmektedir. Kuşatmanın 838 yılı ağustos ayında gerçekleştiği bilinmektedir.
Dolayısıyla pithoslar içindeki tahıllar temmuz ayı sonunda yerleştirilmiş ve kışa hazırlanmış
olmalı tezi üzerinde durulmaktadır. Pithosların içinde tahıl kalıntıları toplandıktan sonra, 11
No.lu pithos yerinde koruma altına alınıp bırakılırken diğer tam 9 ve 1 kırık pithos kazı
evi bahçesine taşınmıştır. 2019 yılı kazı çalışmaları sırasında pithosların yanı sıra çok sayıda seramik kap parçası, maden, cam ve kemik obje buluntusu ele geçirilmiştir. 2020 yılında, 2019 kazı çalışmalarında yerinde bırakılan pithos çıkarılarak kazı evine götürülmüştür.
Gerçekleştirilen kazı çalışmaları ile eş zamanlı olarak merkezi planlı yapının kuzeyi; Oda 16
ve Oda 18’nin güneyinde yer alan doğu-batı doğrultulu duvar üzerinde onarım çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Oda 18’de çalışmalar sırasında mekânın güneyinde yer alan iki baskı
kütüğü payesi 4 altındaki duvar içinde in-situ olarak yağdan olduğunu düşündüğümüz bir
bronz kap ele geçirilmiştir.
3

“Büyük Bina”, ilk kazı başkanı Prof. Harrison tarafından çalışılan alandır. Bu alanda yeniden çalışmaların
başlamasının nedeni, uydu görüntülerinden tespit edilen duvar bakiyelerinden yola çıkılarak yeniden analiz
edilmesi ve anlaşılmasına yöneliktir. Söz konusu alanda ilk kez 2014 yılında çalışılmış ve iyi durumda olan, tek
parça üçgen masif payenin üst yüzeyi ortaya çıkartılmıştır. 2015 yılı çalışmalarının amacı kalan üç payeyi ve bu
şaşırtıcı binanın genel planını ortaya çıkartmak olmuştur. Binanın hem iç hem de dış̧ tarafında çalışılarak farklı
seviyelerde aşağıya inilmiştir. Böylelikle yapının tamamı ya da büyük bir kısmı içerde ve dışarıda farklı seviyelerde ortaya çıkartılmıştır. Kareye yakın dikdörtgen planlı bina, kemerli çatı örtüsünü taşıyacak biçimde karmaşık desteklere sahiptir. 2014 Yılı çalışmaları için bk. Z. Demirel-Gökalp, A. C. Erel, N. Tsivikis, ve Yılmazyaşar,
“2014 Yılı Amorium Kazısı”, Kazı Sonuçları Toplantısı C.3, 37 (2016), 199-214. 2015 Yılı çalışmaları için bk.
Z. Demirel-Gökalp, A. C. Erel, N. Tsivikis ve S. Uygun-Yazıcı, “2015 Yılı Amorium Kazısı”, Kazı Sonuçları
Toplantısı C.3, 38(2017), 451-460. 2016 yılında söz konusu yapıda sadece temizlik çalışmaları gerçekleştirilmiş
olup kazı yapılmamıştır. 2017 yılında ise yapının dışında, kuzeyinde ve doğusunda gerçekleştirilen çalışmalarda
Orta Bizans tabakası tespit edilmiştir. 2018 kazı sezonunda Dikdörtgen Bina açmasının sınırları genişletmeye
ve bazı bölgelerinde derinleştirmeye önem verilmiştir. Bu çalışma Amorium şehrinde Erken Ortaçağ Bizans
yıkım tabakasının belgelenmesi açısından önemlidir. Bk., Z. Demirel-Gökalp ve diğerleri, “2018 Yılı Amorium
Kazıları”, 41.Kazı Sonuçları Toplantısı, C.4 Ankara, 2020, 567-577.

4

Üzüm ezmede pres için kullanılan kütüğü tutan taş direklerdir. Yan yüzlerinde ahşap kirişin geçmesi için oyuk açılmıştır.
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2.3. Yukarı Şehir İç Sur
Yukarı Şehir’in güneybatısında yer alan ve iç sur olarak adlandırılan alanda 2014-2018
yılları arasında yapılan çalışmalar neticesinde iç sur duvarlarının bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Yukarı Şehir’i çevreleyen sur duvarına bitişik halde kuzey-güney doğrultusunda uzanan
iç sur duvarının yanı sıra iç sur sistemine bağlı bir kare kule ve iç surun köşe yapıp doğu-batı
doğrultuda uzandığı noktada ise yuvarlak bir kule tespit edilmiştir. Yine İç Sur içerisinde
sur duvarlarından istifade edilerek ve sur duvarlarının yönelişine paralel olarak inşa edilen
içlerinde ocak nişleri bulunan mekanlar ortaya çıkarılmıştır (Resim: 5). İç Sur alanındaki çalışmalara 2019 yılında ara verilmiş, 2020 yılı kazı sezonunda ise çalışmalara devam edilmiştir5. 2020 yılı kazı çalışmalarında, iç surun doğu batı doğrultusunda ve batıda Yukarı Şehir
sur duvarı ile birleştiği yerden kuzey güney yönüne doğru devam eden duvarlarının tespiti
amaçlanmıştır. İç sur kuzey duvarı önünde doğu batı doğrultusunda 6 ve batı duvarı önünde
kuzey güney doğrultusunda 6 olmak üzere toplam 12 açmada kazılar gerçekleştirilmiştir6
(Resim: 6). Kazı çalışmalarında iç surun doğu duvarı iç yüzünde olduğu üzere, kuzey duvarının iç yüzü ve yine batı duvarı iç yüzü kullanılarak oluşturulmuş mekanlar tespit edilmiştir7. Türk-İslam dönemine tarihlenen kuru duvar tekniği ile oluşturulmuş mekanlarda ısınma
amaçlı yapılmış olduğu anlaşılan tuğla örgülü ocak nişleri açığa çıkarılmıştır. 2018 yılı kazı
çalışmaları sonucunda, iç surun doğu duvarının iç yüzünde yer alan mekanların kuzeyden
güneye doğru teraslandırılarak oluşturulmuş olduğu belirtilmişti. Aynı şekilde iç surun batı
duvarı8 iç yüzünde devam eden çalışmalarda da kuzey güney yönünde tespit edilen mekanlar
da teraslandırılarak oluşturulmuştur.
2020 yılı kazı çalışmalarında stratigrafik bir katman oluşturabilecek steril tabakaya ulaşılamamıştır. Örneğin söz konusu alanlarda Türk Dönemi malzemesi beklenirken aynı kodda
M.Ö. 21-M.S.14 yılına tarihlenen bir bronz sikke ve X. Konstantinos (1059-1067) sikkesi bir
arada gelmiştir. Ayrıca Hellenistik ve Roma dönemleri buluntuları, Bizans ve Türk Dönemi
seramiği ile birlikte karışık ele geçirilmiştir. Olasılıkla hem Bizans Döneminde iç sur inşasında hem de Türk Döneminde iç sur teraslarınken ve mekanlar oluşturulurken kentteki mezarlardan, toprak birikintilerinden yararlanılmış olmalı. Bunun yanında höyük yamacındaki
5

Yukarı Şehir’de yüzeyden takip edebilen sur duvarlarının izlerini dikkate alınarak, höyüğün güneybatısındaki
kule önünde 2014 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır. Bk. Demirel-Gökalp ve diğerleri, “2014 Yılı Amorium
Kazısı”, 37.Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3, Ankara, 2016, s.199-214; Demirel-Gökalp ve diğerleri, “2016 Yılı
Amorium Kazısı”, 39. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.2, 2018, 557-570; Z. Demirel-Gökalp ve diğerleri, “Amorium
Kazıları 2017”, 40. Kazı Sonuçları Toplantısı, C.3, Ankara, 2019, 13-725; Z. Demirel-Gökalp ve diğerleri, “2018
Yılı Amorium Kazıları”, 41.Kazı Sonuçları Toplantısı, C.4 Ankara, 2020, 567-577.

6

2020 yılında İç Sur’da gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları için bkz., Z. Demirel-Gökalp ve M. Kurt, “2020
Yılı Amorium Kazıları Ön Rapor: İç Sur”, Höyük (değerlendimede).

7

017-2018 yıllarında İç Sur kazılarında bulunan 13.-15.yüzyıllara tarihlenen Beylikler ve Osmanlı dönemlerine
tarihlenen sırlı seramikler için bkz., L. Doğer ve M.E. Armağan, “Amorium, Yukarı Şehir İç Sur Alanı Kazısından Geç Ortaçağ Seramikleri Üzerine İlk Gözlemler”, Art Sanat, 14(2020), 71-110.

8

İç Sur’un batı duvarı, Yukarı Şehir’i batı yönde sınırlandıran savunma surlarının devamıdır.

508

2019-2020 YILI KAZI ÇALIŞMALARI/ CİLT 4

aşınma ile Bizans ve Türk dönemlerinde höyük üzerinde gerçekleştirilen teraslama çalışmaları sonucunda tabakalar tahrip olmuş ve karışmıştır.
3. KORUMA, BELGELEME VE ÇEVRE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI
2019 yılı arazi konservasyon çalışmaları, Yukarı Şehir, Bazilika B ve Aşağı Şehir Kilisesi’nde yürütülmüştür. Bazilika B’nin güney nefine ait duvar örgüsünde, gerekli görülen
alanlarda; mukavemeti arttırmak için bordür uygulamaları yapılmıştır. Kazı evi girişinin kuzeyinde ve doğusunda bahçe duvarı önüne yerleştirilmiş olan mezar stellerinin kötü hava
koşullarından korunması için üzeri saç çatı ile kapatılmıştır. Ayrıca BBA’da tespit edilmiş
olan kerpiç duvarın da kötü hava koşullarından korunması için üzeri saç çatı ile örtülmüş ve
sonrasında jeotekstil ile kapatılmıştır.
2020 yılında Aşağı Şehir’de yer alan A Kilisesi’ndeki çevre düzenleme çalışmalarına kiliseye ait synthronon, tepmlon stylobatları ve nef ayrımlarındaki stylobatların üzerindeki yıpranmış jeotekstillerin kaldırılması ile başlamıştır. Söz konusu bölümler temizlendikten sonra
yeni jeotekstiller ile yeniden örtülerek kapatılmıştır. Kilisenin narteks bölümünde bulunan
ve üzeri jeotekstille örtülü mezarların, kilise giriş çıkışlarında herhangi bir tahribata uğramaması için narteks boyunca devam eden 16m. uzunluğunda ve yaklaşık 2m. genişliğinde
ahşap yürüme yolu yapılmıştır (Resim: 7) Yine kilisenin narteks bölümünün güneybatısında
yer alan ve tahribata uğrayan narteks duvarı, kurul kararı gerektirmeyecek şekilde örülerek
sağlamlaştırılmış ve koruma altına alınmıştır.
Belgeleme çalışması olarak, 2019 ve 2020 yıllarında kazı yapılan alanlarının hava fotoğrafları çekilmiş ve rölöveleri alınmıştır. Ayrıca 2020 yılında Aşağı Şehir Kilise A olarak adlandırılan kazısı büyük oranda bitmiş yapının 3D Lazer ile taranması ve rölövesinin çizilmesi
hizmet alımı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yapının üzerinin koruma amaçlı olarak bir çatı
ile örtülmesi ve ileride ziyarete açılacak ilk yapı olması nedeniyle rölövesi alınmıştır.
4. BULUNTULAR9
4.1. Maden
2019 yılı Yukarı Şehir Bazilika B bronz buluntuları arasında kap ağız kenarı parçası,
kanca, ahşap kutu aksamı parçası, kemer tokası parçası, alet sapı, fibula ve bir ayak parçası10
(olasılıkla kandil sehpası ayağı) yer almaktadır. Yukarı Şehir Bazilika B demir buluntuları
arasında ise kenet, aplik, büyük baş hayvan nalı, at nalı, kapı aksamı parçaları, halkalar, alet
sapı, balista ucu ve dağlayıcı (koter)11 (Resim: 8.1) gibi parçalar bulunmaktadır.
9

2019 ve 2020 yılları kazı çalışmalarında toplam 534 etütlük eser tespit edilmiştir.

10 Benzer örnek için bk, V. Bulgurlu, “Maden Buluntular 2000-2009”, Aziz Nikolaos Kilisesi 1989-2009 Kazıları
(Yay.Haz.Sema Doğan-E.Fatma Fındık), Homer Kitabevi, Ankara, 2018, 451, no.86; D. Papanikola-Bakirtzi,
Everday Life in Byzantium, Atina, 2002, 288, no.304.
11 Benzer örnek için bk., İ. Uzel, Anadolu’da Bulunan Antik Tıp Aletleri, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2000, 191, no.30.
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Aşağı Şehir Büyük Bina alanı açması 2019 ve 2020 yılı bronz buluntuları arasında Bizans
Dönemine tarihlenen (6.-7. yy.lar) 1 adet stylus12 (Resim: 8.2), 1 adet ağırlık (Resim: 8.3),
ahşap kutu aksamı parçaları, cam kandil askısı13, sonda parçası, yağdan ve Bronz Çağa ait
ok ucu dikkat çekicidir. Demir buluntuları arasında ise Bizans Dönemine tarihlenen neşter14
(Resim: 8.4), ok uçları, filiseler, kilit aksamı, kenetler, halkalar, bıçak parçaları, alet ucu parçası, büyük bir çan, bir pota gibi parçalar yer almaktadır.
2020 yılı Yukarı Şehir iç sur maden buluntuları arasında demir maşa sapı parçası, aplik,
ok ucu, lama, halka gibi ahşap kapı aksamı parçaları, büyükbaş hayvan nalı, yaba ve zincir
gibi parçalar bulunmaktadır.
4.2. Seramik
2019 yılı kazı çalışmalarında Bazilika B buluntuları arasında “karıştırma kabı” olarak adlandırılmış bir kaba ait kaide parçası dikkat çeken örnekler arasındadır. Düz kaideli parçanın
iç yüzeyinde dikey olarak bir parça yer almaktadır. En yakın benzeri Sagalassos kazılarında
tespit edilmiştir.15 Ayrıca bunun dışında Bazilika B seramik buluntuları arasında çeşitli formlarda saklama kabı parçaları, pişirme kabı parçaları yer almaktadır.
Aşağı Şehir, Büyük Bina Alanı seramik buluntuları tümlenebilir ve tarihlenebilir parçalardan oluşması açısından önemlidir. Örneğin 9. yy.a tarihlenen, tek kulplu, dar ağızlı ve boyunlu
sıvı maddelerin taşınması ya da servisinde kullanılan sürahiler ve parçalar bu grubun içindedir
(Resim: 9). Ayrıca buluntular arasındaki diğer bir grubu “sosluk” (chafing dishes) olarak da
isimlendirilen Orta Bizans Dönemine tarihlenen parçalar oluşturmaktadır16 (Resim: 10).
2020 yılı Yukarı Şehir iç sur seramik buluntuları arasında M.Ö.3-M.Ö.1 yy.lar arasına
tarihlenen, sade dekore edilmiş yerel dokusuyla bölgesel ve yerel üretime işaret eden Megara
kase gövde parçası, M.Ö.1. yy. sonlarına tarihlenen ve üzerinde iki sıra Grekçe yazıt olan kaide parçası17, Afrika kırmızı astarlı seramikleri içinde değerlendirilen, üzerinde volütlü yaprak
motifi yer MS.5. yy. ortalarına tarihlenen parça yer almaktadır18. Buluntular arasında ayrıca
12 Amorium kazılarında toplam 13 adet stylus bulunmuştur. 3’ü bronz, 10’u demir malzemeden üretilmiş styluslar
yayına hazırlanmaktadır.
13 Benzer örnek için bk, V. Bulgurlu, Maden Buluntular 2000-2009, 448.
14 Benzer örnek için bk., D. Papanikola-Bakirtzi, Everday Life in Byzantium, Atina, 2002, s.97, no.76
15 Benzer örnek için bk., A. K. Vionis ve diğ., “A Middle-Late Byzantine Pottery Assemblage from Sagalassos”,
Hesperia, 79 (2010), 423-464, fig.12-13.
16 Özenli üretilmiş bu kaplar 7.yüzyıldan 12.yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğu’nun farklı coğrafyalarında da
görülmektedir. Benzer örnek için bk., A. Vassiliou, “Middle Byzantine Chafing Dishes from Argopolis”, ΔΧΑΕ
ΛΖ΄ (2016), 251-276; J. W. Hayes, Excavation at Saraçhane in Istanbul, V.2, The Pottery, Princeton University,
1992, 23, Fig.8.10; V. François, “Cuisine et pots de terre a Byzance”, Bulletin de Correspondance Hellenique,
134(2010), 317-382.
17 Yazıtı okunamamakla birlikte aynı aileden iki kişinin adını ya da bir yer adını işaret ediyor olabilir ([N?]IK[A?] IWN).
18 J.W.Hayes, Late Roman Pottery, London, 1972, fig.43-116.
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Bizans Dönemine tarihlenen 5 adet kandil parçası, 1 ungantarium parçası, Türk Dönemine
tarihlenen bir adet oyuncak parçası, Beylikler ve Osmanlı Dönemi sırlı parçalar dikkat çekicidir (Resim: 11).
4.3. Cam
2019 ve 2020 yılı kazı çalışmalarında ve arazi temizliğinde 205 cam parça ele geçirilmiştir.
Bunların ikisi envanterlik malzeme olarak müzeye teslim edilmiştir. Envanterlik malzemelerden biri Yukarı Şehir Bazilika B’de bulunan tam cam bileziktir (Resim: 12.1). Bizans Dönemine tarihlenen cam bilezik daire kesitlidir. İki ucu üst üste getirilerek birleştirilmiş ve ekli
yapım tekniğinde üretilmiştir. Diğer envanterlik cam eser Aşağı Şehir, Büyük Bina Alanı’nda
bulunmuştur. Altın sikke ağırlığı kontrolünde kullanılan cam ağırlık (Resim: 12.2), MS.7. yy.a
tarihlenmektedir. Mavi renkli yarısaydam ağırlığın merkezinde monogram yer almaktadır.
2019 yılı Yukarı Şehir Bazilika B cam buluntuları arasında masif ayaklı cam kadehlere
ait kaideler ve çeşitli dip parçaları; 11-13.yy.a tarihlenen yuvarlak ya da yarı yuvarlak kesitli,
sipiral bükümlü, cam ipi bezeli bilezik parçalar; yine 13.yy.a tarihlenen delikli pencere şebekelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, katlı kenarlı ve yuvarlak pencere camı parçası19 ve
olasılıkla bir cam kakma parçası yer almaktadır (Resim: 12.3). Aşağı Şehir, Büyük Bina BBD
Açması cam buluntuları arasında üretim hatası bilezik parçası, şişelerin doldurulmasında kullanılan cam obje20 (Resim: 12.4) dikkat çeken örnekler arasındadır. Aynı açmada tespit edilen
diğer cam buluntuları arasında yine bilezik parçaları, masif ayaklı cam kadehlere ait parçalar
ve çeşitli formlarda/renklerde gövde parçaları yer almaktadır.
4.4. Kemik
2019 yılı çalışmalarında Yukarı Şehir Bazilika B açmalarında 2 adet kemik obje ele geçirilmiştir. Bunlardan birinin üzeri kazıma işli aplik parçası olduğu düşünülmektedir. Diğeri
ise yarı işli ve kırık alet sapı olarak tasarlanmış bir boynuzdur. Aşağı Şehir, Büyük Bina alanı
kemik buluntuları arasında özellikle 838 yılı yıkım tabakasında bulunmuş olanları dikkat
çekicidir. Söz konusu buluntular arasında kapaklı bir tüp (Resim: 13.1), üzeri daire bezeli ve
olasılıkla kesici bir alet sapı (Resim: 13.2), yine sap olarak kullanılmak üzere imal edilmiş bir
boynuz (Resim: 1.3), yanmış bir alet ucu, kırık bir kapak, bir mobilya aksamı (Resim: 13.4)
ve bir boncuk kemik bulunmaktadır.
4.5. Mimari Plastik
2019 yılında Hisarköy’de, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu izni ile,
Davulga Belediyesi Fen İşleri koordinatörlüğünde, kazı ekibinden Mehmet Kurt ve Afyon19 Benzer örnek için bk., Z. O. Çakmakçı, “Anaia Camcılığının Geç Bizans Cam Dünyasındaki Yeri”, Bizanslı
Ustalar-Latin Patronlar (ed. Zeynep Mercangöz), Ege Yayınları, 2013, 135-152, Res.VIII-12.
20 Benzer örnek için bk., T. C. Hazinedar, “Kadıkalesi’nde Cam Üretimi”, Bizanslı Ustalar-Latin Patronlar (ed.
Zeynep Mercangöz), Ege Yayınları, 2013, 125-134, Res. VII-10.
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karahisar Müze Müdürlüğü personeli denetiminde su şebekesi için kanal açma çalışmaları
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalışmalarda köyün farklı noktalarında en erkeni Roma Dönemine tarihlenen mimari plastik elemanlar tespit edilmiştir. Aşağı Şehir’de bulunan ve bir
lahte ait olduğunu düşündüğümüz bir parça üzerinde kabartma Medusa başı tasvir edilmiştir. Aynı çalışmalar sırasında Roma Dönemine tarihlenen bir adet kaide, Bizans Dönemine
tarihlenen 1 adet ambon yan levhası, 1 adet kaideli sütun parçası ve 1 adet sütun kaidesi
bulunmuştur. 2019 yılı Yukarı Şehir Bazilika B mimari plastik parçaları arasında ise Bizans
Dönemine tarihlenen mermer bir silme parçası, baluster parçaları, sütun başlığı parçaları,
levha parçaları ve çifte sütun parçası gibi buluntular yer almaktadır.
2020 yılı Yukarı Şehir iç sur kazılarında Türk Dönemi yapı bakiyelerinde devşirme olarak kullanılmış Bizans Dönemine tarihlenen sütun, sütünce ve çifte sütünce gövde parçalar,
sütun ve sütünce başlığı parçaları, levha parçaları, balüster parçaları, lento, söve, oluk, sütun
kaide gibi parçalar ele geçirilmiştir. Ayrıca Yukarı Şehir surlarında Bizans Döneminde devşirme olarak kullanılmış 2 adet Roma stel parçası bulunmuştur. Bunlardan biri de yazıtlıdır21.
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Çizim 1: Amorium kent planı, 2019 ve 2020 yılları kazı çalışmaları alanları.

Resim 1: Yukarı Şehir Bazilika B.
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Resim 2: Yukarı Şehir Bazilika B.

Resim 3: Aşağı Şehir Büyük Bina alanı.
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Resim 4: Aşağı Şehir Büyük Bina Alanı.

Resim 5: Yukarı Şehir iç sur.
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Resim 6: Yukarı Şehir iç sur.

Resim 7: Aşağı Şehir A Kilisesi, narteks, yürüme yolu.
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Resim 8: Maden buluntular.

Resim 9: Aşağı Şehir, Büyük Bina Alanı, seramik buluntuları.

Resim 10: Aşağı Şehir, Büyük Bina Alanı, sosluk.
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Resim 11: Yukarı Şehir, iç sur seramik buluntular.

Resim 12: 2019 Yılı cam buluntuları.

Resim 13: Aşağı Şehir, Büyük Bina Alanı, kemik buluntular.
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