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2007 YILI GÜLPINAR/SM NTHE ON
KAZI ÇALI MALARI (28. YIL)
Co kun ÖZGÜNEL*
Davut KAPLAN
2007 Yılı Çalı maları
2007 yılı Gülpınar kazıları, 1 A ustos- 06 Ekim 2007 tarihinde
gerçekle tirilmi tir1.
Smintheion kazı ve restorasyon çalı maları 2007 yılında 5 alanda
sürdürülmü tür.
1.Kalkolitik Gülpınar
Troas bölgesinde M.Ö. 5. binyıla ait Kumtepe 1A, Gülpınar ve Be ikSivritepe kültürünü temsil eden Gülpınar yerle imi kısa dönemli bir iskân
*

Prof. Dr. Co kun ÖZGÜNEL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara-TÜRK YE.
Ara . Gör. Davut KAPLAN, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya Fakültesi, Arkeoloji
Bölümü, 06100 Sıhhiye, Ankara-TÜRK YE.

1

Ba kanlı ım altında yürütülen kazı çalı maları, Kültür ve Turizm Bakanlı ı, Kültür Varlıkları
ve Müzeler Genel Müdürlü ü’nün izinleri ve maddî katkıları ve Kültür ve Turizm Bakanlı ı
Döner Sermaye letmeleri Merkez Müdürlü ü ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Co rafya
Fakültesi’nin maddî deste i ile gerçekle tirilmi tir. Adı geçen kurumlara te ekkürü bir borç
bilirim. Ayrıca Efes Pilsen çecek Grubu’na, Gülpınar Belediye Ba kanı Ünal Karagöz ve
belediye çalı anlarına maddî ve manevî yardımlarından dolayı te ekkür ederim.
Bilimsel çalı malarımıza katkıda bulunan, kazı heyeti üyeleri, tapınakta mimarî belgeleme
çalı maları yapan Prof. Dr. Thekla Schulz-Brize (Almanya Regensburg Üniversitesi Mimarlık
Tarihi Bölümü), Doç. Dr. Turan Takao lu (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Arkeoloji Bölümü), Dr. Erhan Öztepe (A.Ü. DTCF Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı),
Ara . Gör. Davut Kaplan (A.Ü. DTCF Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı), Ara . Gör. Aytaç
Co kun (Dicle Üniversitesi, Arkeoloji Bölümü), Arkeolog Tayyar Gürdal (A.Ü. DTCF, Klâsik
Arkeoloji Anabilim Dalı doktora ö rencisi)’a te ekkür ederim.
2006 yılı çalı malarına Kültür ve Turizm Bakanlı ını temsilen katılan Çanakkale Arkeoloji
Müzesi’nden Arkeolog Musa Tombul’a te ekkür ederim.
Büyük bir özveri göstererek çok a ır artlarda bizlerle çalı an Ankara Üniversitesi, Sosyal
Bilimler Enstitüsü Arkeoloji Bölümü Yüksek Lisans ö rencileri Arkeolog Mirem Çelem, Engin
Co ar ve Hazar Kaba, Nalan Demirkan, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nden Arkeolog
Abdulkadir Özdemir, Almanya Regensburg Üniversitesi Mimarlık Tarihi Bölümü’nden
Mimar Ilona Dudzinski ve mimarlık tarihi ö rencisi Heike Bücherl , Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Co rafya Fakültesi Arkeoloji Bölümü Ö rencileri Güzel Öztürk, Metin Alver ve
muhasebe sorumlumuz Yurdakul Biçer’e içtenlikle te ekkür ederim.
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ile temsil edilmektedir. Toplam 10m. x 10m. geni li indeki alanda yapılan
kazılarda bir dizi mimarî birim ve bu alanlarda gerçekle tirilen domestik
faaliyetlere ait bilgiler elde edilmi tir. 2007 yılında ortaya çıkarılan bu yapılar
2006 kazı sezonunda ortaya çıkarılan depo yapısının devamı niteli indedir.
Bu kazı sezonu sırasında birbirine biti ik iki yapıya ait mimarî kalıntılar
ortaya çıkarılmı tır (Plan: 1).
Bu mimarî yapılarda, yakla ık 50cm. yüksekli ine kadar korunmu ve en
alt ta sırası dikine yerle tirilmi bloklardan olu an ta duvar yapı tekni i
ile oldukça ilgi çekicidir (Resim:1). Bu yapının sıkı tırılmı toprak zemini
üzerinde iki adet ocak yapısı ve bunların yanında bir midye kabu u yı ını
belirlenmi tir. Bu alanda ayrıca yakla ık 200 civarında inek, koyun, keçi,
geyik ve çe itli ku ve balık kemikleri ortaya çıkarılmı tır. Yakla ık bir düzine
kemik âlet, be adet küçük yassı balta ve bir bakır delgi bu alanda ortaya
çıkarılan di er buluntulardır. 3 No.lu yapının tersine bu alanın güneyinde
yer alan 4 No.lu yapıda ise sıkı tırılmı toprak taban yerine ta dö eme dikkat
çekmektedir. Bu ta dö emeli alan üzerinde üst üste koyulmu sekiz adet
ö ütme ta ının yıkılması ile olu an bir yı ının tespit edilmesi, bu yapının
olası i levi hakkında bilgi sunmaktadır (Resim:2).
Genel olarak el yapımı çok iyi perdahlı grimsi-siyah veya grimsikahverengi çanak çömlek gelene inin belirgin oldu u Gülpınar’da 2007
kazı sezonunda yakla ık olarak toplam 10 adet tama yakın korunmu kap
ve 2000 çanak çömlek parçası kayıt altına alınmı tır. Tam kaplar arasında
bazıları tek kulplu boyunlu ve geni karınlı çömlekler ile halka kaideli ve
boynuz kulplu kâseler ön plandadır. Sayısal açıdan bakıldı ında çanak
çömlekler arasında en yaygın formun yumru veya kazıma bezemeli yüksek
kulplu çanaklar oldu u görülür. kinci en çok yaygın form ise yüksek kaideli,
pencere ayaklı meyveliklerdir. Bu kapların iç kısımları genellikle perdah
bezemelidir. Boynuzlu tek kulplu ve halka kaideli kâseler ise sayısal açıdan
en yaygın formlardan biridir. Bunların yanı sıra çe itli formlarda boyunlu
çömlekler dikkat çekmektedir. Bu çok iyi perdahlı çanak çömleklerin yanı
sıra yarı kaba mallar da Gülpınar repertuarında dikkat çekmektedir. Yakla ık
2000 çanak çömlek parçası arasında 140 örnek üzerinde perdah bezeme veya
kazıma bezemeye rastlanmaktadır. Perdah bezeme genellikle yüksek kaideli
meyveliklerin, halka kaideli kâselerin ve derin çanakların iç kısımlarında ve
boyunlu çömleklerin omuz kısımlarında görülmektedir (Resim:3).
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2007 yılı kazı buluntuları arasında pi mi toprak heykelcik parçaları da
dikkat çekmektedir. Bunlardan burun ve kulakları olasılıkla takı için delikli
ba parçası çok ilgi çekicidir. Gözleri derin kazıma çizgilerle belirtilmi bu
ba ın burun ve ka ları rölyef olarak belirtilmi tir. Kaba olarak yapılmı
ikinci heykelcik ba ı ise burun ve badem gözleri eklenen eritler yardımıyla
rölyef olarak vurgulanmı tır. Bu örne in göz bebekleri ise nokta biçiminde
belirtilmi ken di er örnekte oldu u gibi a ız kısmı vurgulanmamı tır
(Resim:4).
Mimarî yapıların bulundu u açmalar yerle imde benimsenen geçim
ekonomisi konusunda veriler sunmu tur. Özellikle hayvancılık, balıkçılık,
tahıl üretimi ve avcılı ın varlı ını belirleyen buluntular mevcuttur. Yakla ık
300 hayvan kemi i 2007 kazı sezonu sırasında ele geçirilmi tir. Bu hayvan
kemikleri arasında inek, koyun, keçi, yaban domuzu ve geyik kemikleri yer
almaktadır. Yo un miktarda deniz kabukluları yanı sıra az sayıda ele geçirilen
balık kemi i ve balık a ı a ırlı ı gibi balıkçılıkla ilgili ta âletlerin ele geçirilmesi
yerle im insanlarının deniz ürünleri ile geçim ekonomilerini destekledi ini
göstermektedir. Tahıl üretiminin varlı ını destekleyebilecek yakla ık 90 adet
ö ütme ve el ta ının 2007 kazı sezonu sırasında ele geçirilmesi tahıl üretiminin
yerle im ekonomisinin önemli bir parçası oldu una i aret etmektedir. 2007
kazıları sırasında ele geçirilen 15 adet kemik âlet de önemli buluntular
arasında yer alır. Kemik âletlerin yanı sıra bir âdet bakır âlet bulunmu tur.
ki tarafı nokta uçlu olan bu kare kesitli âlet yakla ık 8 cm. uzunlu undadır.
Di er ilgi çekici buluntu grubunu da çanak çömlek kaidelerinin altında tespit
edilen tekstillere ait negatif izler olu turur (Resim:5).
2005 yılında kontrol sondajı ile ba layan ve 2006 yılında ortaya çıkarılıp
restorasyonu yapılan 1 No.lu su deposunun güneyinde yer alan 2, 3, 4 ve
5 No.lu su depolarında kazı çalı malarına devam edilmi tir. kinci olarak
Apollon Smintheus kutsal alanına gelen kutsal yolu belirleme çalı maları
yapılmı ve üçüncü çalı ma alanı olarak da tapınaktaki restorasyon çalı maları
gerçekle tirilmi tir.
2. Su Depoları (Rezervuarlar)(Plan:2)
Smintheion kutsal alanı çevresindeki yapıların gün ı ı ına çıkarılması
amacıyla 2004’ten itibaren yürütülen çalı maların devamı niteli inde olan
2007 çalı maları, ilk olarak 2005 yılında çalı ılan ve 2006 yılında tamamı
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ortaya çıkarılan 1 No.lu su deposunun güneyinde kalan alanın ortaya
çıkarılması amacıyla ba lamı tır. lk olarak 1980 yılından itibaren tapınak ve
çevresinden çıkarılan amorf mermer parçalarının olu turmu oldu u moloz
yı ını, yükselti üzerinden kaldırılmı tır. 2005 yılında yapmı oldu umuz
sondaj ile tespit edilen 1 ve 2 No.lu su depolarının dı cephelerinde yer alan
çalı ve a açlar temizlenmi tir. Dı konturların ortaya çıkarılmasıyla tapına ın
batı uzun kenarına ortalama 14 m. mesafede su depolarının in a edildi i
görülmü tür. Duvar örgüsü ve malzeme açısından benzer olan su depolarının
ortaya çıkarılmaları amacıyla çalı malara hız verilmi tir. Öncelikle su depoları
üzerinde yer alan 1,5 m. yükseklikteki dolgu toprak kaldırılmı tır. Yapılan
incelemeler sonucunda bu moloz dolgunun 1980’lerden itibaren tapınak
kazısından çıkarılan atık toprakla ilintili oldu u görülmü tür.
2006 yılında ortaya çıkarılan 1 No.lu su deposunun güneyinde yer alan
yapıların ortaya çıkarılması bu moloz ve toprak dolgunun kaldırılmasından
sonra gerçekle tirilebilmi tir. Bu depolardan 2006 yılında ortaya çıkarılan
örne e 1 olmak üzere numara verilmi tir.
2 No.lu Su Deposu
1 No.lu su deposunun güneybatısında kalan alandaki yükseltide bulunan
moloz dolgu topra ın kaldırılmasından sonra su deposu grubunun batısında
tespit etti imiz farklı duvarlardan yola çıkarak 2 No.lu su deposunun sınırlarını
tespit etmek amacıyla tapınak yönünde bir sondaj açılmı tır. 2005 ve 2006
yıllarında bu alanda yapılan kazı ve sondaj çalı maları 2007 çalı malarının bu
bölgede yo unla masına sebep olmu tur. 1 No.lu su deposunun güneybatı
kö esine dikey olarak bindirilmi 2 No.lu su deposunun mimarî yapısı ve
açısının, dikdörtgen veya kare bir plan eklinde olmadı ı yapılan çalı malar
sonucunda anla ılmı tır. Dolayısıyla tapınak yönünde yapılan çalı ma
bizim bu ﬁkrimizi do rulamı tır. Sonuçta 1 No.lu su deposuna bindirilen
kö eden itibaren 5m. geni li e ula an bir açı ile 2 yapının in a edildi i ortaya
çıkmı tır.
Yapı plan itibarıyla bir baklava dilimini andırır. çten içe 7.50-7.60m. ile
11.55-11.60 m. arasında de i en ölçülere sahiptir. Yapının dı konturları 15x10
m.dir. Duvar kalınlıkları 1 No.lu su deposundan daha dar olup 120 cm. ile
140 cm. arasında de i mektedir. Taban seviyesi olarak 1 No.lu su deposundan
daha yukardadır. Korunabilen duvar yükseklikleri batıda 2.50 m., güneyde
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70 cm., kuzeyde 85 cm, do uda 2.20m.dir. Plan olarak yamuk olan 1 No.lu
su deposu ile sadece malzeme ve örgü tekni i açısından benzerdir. 2 No.lu
su deposunu 1 No.lu su deposundan ayıran en önemli farklar; plan, duvar
kalınlıkları, taban seviyesi ve günümüzdeki korunma a amasıdır. Yapının batı
duvarı incelendi inde 1 No.lu su deposuyla benzer olan dı kö elerde kesme
blok ta ların kullanıldı ı görülmektedir. Bu kö elerin duvar tekni i 1 No.lu
su deposunda oldu u gibi bir sıra yatay ve duvara gömülü, bir sıra ise dikey
ta örgü sırasından olu maktadır. 1 No.lu su deposunda tüm kö e blokları
kalkerden olmasına ra men 2 No.lu su deposunda kalker, tüf, andezit, gibi
malzemeler birlikte kullanılmı tır. Korunması ise 1 No.lu su deposuna göre
daha azdır.
Ta ıyıcı özellikteki moloz örgü duvarlar ise 1 No.lu su deposunda oldu u
gibi biti ik çift duvar sırasına sahiptir. Sıra örgü sistemi eklinde örüldü ünü
söyleyebilece imiz duvarlar, 50-60cm. arasında de i en yüksekli e sahip
yapıla maya sahiptir. Horasan harçlı bu moloz duvarda daha küçük boyutlu
ta lar kullanılmı tır. Tespit edilen moloz duvarlarda andezit, tüf, kalker,
mermer gibi malzemeler bir arada kullanılmı tır. Harç malzemesi kireç, kum,
çakıl, seramik ve tu la parçaları ile olu turulmu tur.
Yapının iç cephelerinde 2 farklı sıva tespit edilmi tir. Çok az korunabilen
bu sıvaların malzemesi 1 No.lu su deposuyla benzerdir. Su deposunun
tabanında tespit edilen 2 farklı sıva vardır. Batı yöndeki 2 adet künk çıkı ı
bu farklı sıva tabakalarıyla ilintilidir. Yapılan çalı malarda batı duvar dı
cephesinden içe do ru temizlenmesine ra men 170cm. uzunlu unda 2 adet
kapalı künk bir onarıma i aret eder. Olasılıkla 1 No.lu su deposunda tespit
etti imiz 2. künk çıkı ındaki sistem burada da uygulanmı fakat deponun
onarımı sırasında kapatılmı tır. Dolayısıyla 2. kullanımdaki su aktarma
i lemi yapının güneybatı uzun cephesinde tespit edilen tek adet künk ile
sa lanmaktaydı. Bu künkün iç çapı 11cm. olup dı çapı 17cm.dir. Ayrıca
zeminden 15cm. yüksektedir. Son kullanımda in a edilen bu tek künk ilk
kullanımdaki künklerden farklıdır. Güney batıdaki iptal edilen künkler
arasında 1 m.lik mesafe vardır. Aralarındaki kot farkı taban seviyeleri dikkate
alındı ında 12cm.dir. Künk kalınlıkları 3cm.dir ve kaba hamurludur. Havuz
tabanında ise 90cm. ve 80cm. çapında tam dairesel olmayan yuvarla a yakın
formda 2 çukur tespit edilmi tir. Bunlardan batıda yer alan daha sı ve 2. sıva
tabakasını kaldırırken, do uda yer alan daha derindir ve 1. sıva tabakasını
da kaldıracak bir çukur haline dönü mü tür. Herhangi bir i levi olmayan bu
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oyuklar, depo tabanının olu umundaki yapıla mayı göstermesi açısından
önemlidir. Dolayısıyla su deposunun tabanında bulamaç hâlindeki harçla
örülü bir moloz taban üzerine depo taban sıvasının yapıldı ı anla ılmı tır.
Böylece yapıda sızdırmazlık sa lanmı , bu özellik tüm kö elerde yapılan
sıva pahlarıyla da desteklenmi tir. Ayrıca tabanda yer yer bozulmalar tespit
edilmi tir. ncelemeler sonucunda taban harcı malzemesi duvardan daha
kaba ve kalın olup küçük ta , tu la ve kiremit parçacıkları, çakıl, kum ve
az miktarda kireç kullanılmı tır. Dolayısıyla malzemeden dolayı sıva harcı
duvar harcından daha koyu bir renk almı tır ve kırmızımsı kahverengi bir
renge sahiptir.
Dolgu malzemeden sonra 50cm. ile 120cm. arasında de i en arkeolojik
dolgu tabakasından duvarlara ait mermer parçası ele geçirilmi tir. Moloz ta
ve sıva hariç hiçbir dolgu malzemesi su deposuna ait de ildir. Bu nedenle yapı
içindeki mimarî parçaların ço u su deposuna ait olup mermer ve seramikler
ise geç dönem malzemeleridir. Özellikle de mermer parçaların kaplama ve
süpürgelik oldukları ve farklı grenli mermer parçacıkları içerdi i görülmü tür.
Kazı sırasında atıl durumda çıkarılan heykel parçaları tapınak plâsti inden
çok farklıdır. Ayrıca bu alandan Hadrianus Dönemi özellikleri gösteren sakallı
bir erkek heykel ba ı çıkması tapınak dı ında da plâstik eserlerin oldu unu
kanıtlamaktadır. Dolgu malzemeden elde edilen ve tarihlenebilen en erken
malzeme ise bu erkek ba ıdır. Bunun yanı sıra tapınak frizlerine ait olmayan
kol, bacak ve ba kısmı kırık bir erkek ﬁgürin parçası ele geçirilmi tir. Bundan
sonra ise Geç Roma, Osmanlı ve modern malzeme takip eder.

lik
1 ve 2 No.lu su depoları arasında kalan 5m. geni likteki açık alanda
duvar temellerinin ortaya çıkarılması amacıyla yapılan çalı malarda bu
alanda farklı bir düzenleme ile kar ıla ılmı tır. Dar (batı) bölümde dikey
olarak yerle tirilmi , küçük bir mezar formundaki düzenlemenin, yapılan
incelemeler sonucunda hangi i leve sahip oldu u belirlenememi tir. Ancak
do u yöne do ru geni leyen kısımda dairesel formda dizilmi moloz ta
sıraları ortasında, andezitten oyulmu ve içerisinde ta tokma ı bulunan bir
dibek (havan eli), bunun batısında ise yine andezitten oyulmu tek bir ta
tekne tespit edilmi tir. Temizlik çalı maları sonrasında bu iki ta ın etrafını
çevrelen moloz ta sırasının içe bakan yüzeylerinin camla tı ı görülmü tür.
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Etrafının açılması sonucunda yuvarlak mekân içerisinin dolgu toprak
üzerinde Geç Roma özelli i gösteren kiremit parçaları ile 8-12cm. ölçülerinde
ba lıklı metal çiviler tespit edilmi tir. Olasılıkla bu çivi ve kiremitler bu i li in
üzerine örtülen çatıya ait olmalıdır.
ç yüzeyleri camla mı yuvarlak ta sıralarının i levini belirlemek amacıyla
kiremit parçalar kaldırılmı ve yuvarlak yapı çerçevesi ortaya çıkarılmı tır.
Üstte yer alan camla mı ta sırasının iç bölümünde kireç tabakaları tespit
edilmi tir. Bu tabaka içerinde tamamen erimemi mermer parçacıkları da
tespit edilmi tir. Dolayısıyla tapınak mermerlerinin bu çukurda eritildi i ve
kireç yapıldı ı kanısı do rulanmı tır. Dolgu toprak içerisinde karı ık durumda
küçük seramik parçaları ve 1 adet pi mi topraktan geometrik bezeli mühür
ele geçirilmi tir. Ayrıca bu mekân içerisinde 3 adet Bizans Dönemi sikkesi
yapının son kullanımına i aret etmektedir.
3 No.lu Su Deposu
2 No.lu su deposunun güneybatı uzun kenarına biti ik, “L” planlı bir
yapıdır. Kot olarak 2 No.lu su deposundan biraz a a ıdadır. 1 ve 2 No.lu
depoda oldu u gibi yönlendirme (e im) batı cephesindedir. 1 ve 2 No.lu su
depolarında oldu u gibi moloz duvar örgülüdür. Kuzey duvar 2 No.lu ile
ortaktır. Güneydo u duvar ise 2 No.lu su deposunun güneydo u duvarının
devamıdır. Dar batı duvar temel seviyesine kadar tahrip edilmi tir. Korunan en
yüksek duvar 2.20m. di erleri ise 50cm.dir. En yüksek korunabilen kuzeybatı
duvarı örgü tekni i açısından 1 ve 2 No.lu su deposunun duvarlarıyla
benzerdir fakat i çili i daha özensizdir. Dolayısıyla bu özensizlikten
kaynaklanan zayıﬂık bu duvarda kendini göstermi ve yıkılmı tır. Bu yıkıma
dı cephede yer alan blok ta ların sökülmesi de sebep olmu tur.
Yapının iç ölçüleri birbirine uymaz. Dolayısıyla e imin oldu u yüksek
duvar cephesi ve temele kadar tahribat görmü olan batı duvarı orta bölümde
daha geni olup 4-4.80m.dir Orta bölüm ise 3,50m.dir. Yapıda taban dö emesi
de korunamamı olup tahribat özellikle batı bölümde yo unla mı tır. Bu
yapıda da iki sıva tabakası (onarım görmü ) tespit edilmi tir. Özellikle bu
su deposu gruplarının zemin in ası konusunda bilgi vermesi önemlidir.
Batı duvar sırası 2 No.lu su deposunda tespit etti imiz moloz ta ve harçla
düzeltilmi zemin üzerine in a edilmi tir. Su deposunun zemin sıva tabakası
25 cm. kalınlı ındadır. Künk çıkı ına ait herhangi bir bulguya rastlanmamı
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olup suyun tahliyesi olasılıkla kuzeybatı kısımdaki tahribata u ramı yönden
yapılmaktaydı.
Dolgu malzemesi olarak pi mi toprak anteﬁksler (2 No.lu su deposunda
oldu u gibi), 1 adet üzerinde 10 satırlık Latince yazı bulunan mermer yazıt
parçası, farklı mimarî yapılara ve üst yapıya ait di sırası parçaları, kymation
parçaları, yo un miktarda hayvan kemikleri (koyun, keçi kemikleri ve bo a
boynuzları) tespit edilmi tir.
4 No.lu Su Deposu
3 No.lu su deposunun güneybatısında yer alır ve âdeta bu yapının bir
parçası konumundadır. Fakat mimarî açıdan incelendi inde farklı bir yapı
oldu u görülmektedir. Plan olarak karedir. Kuzeybatı duvarlarının bir kısmı
korunmu tur. Batı duvarı temel seviyesine kadar tahrip edilmi tir. Yapı
malzemesi ve zemin harcı olarak 3 No.lu su deposuyla benzer yapıdadır.
Zemine bakıldı ında ise 3 farklı sıva tabakasının varlı ı tespit edilmi tir.
Yapının batı kö esi pahlanarak kesilmi tir. Buna sebep ise kendisini batı
yönden destekleyen farklı bir yapının olmayı ıdır. Dolayısıyla su basıncını
önlemek amacıyla 3 No.lu ile e it olmayan plan burada pahlanarak geni
tutulan kö eyle sa lanmı tır. Kuzeybatı cephe daha dar bir duvar örgüsüne
sahiptir. Bu duvar kenar pahından kuzeye do ru yakla ık 115cm.lik, 75cm.
geni li indeki duvarla devam eder. Fakat bu 115cm.lik duvara biti ik
kuzeye do ru devam eden bir duvar örne i görülmektedir. Kalınlı ı 75cm.
olan bu duvar kuzeybatı yönde tahrip olmasına ra men biti ik duvar örgü
sistemine sahiptir. Bu sistem bütün su depolarında da vardır ve burada açık
bir ekilde görülmektedir. Bu yapının farklı bir özelli i ise e imin kendisine
yöneldi i kuzeybatı iç cephede 40x140cm. ölçülerinde bir duvar payesinin
in a edilmi olmasıdır. Bu uygulamadaki birinci amaç üst yapının ta ınması,
ikinci amaç ise hemen bu payenin arkasındaki duvarda yer alan 2 adet dikey
künkün korunmasıdır. Bu iki künk dinlendirilmi suyun dı a aktarılması için
kullanılmı olmalıdır. 2 künk arasındaki mesafe 20cm.dir. Su deposunun 2.
kullanımına i aret eden en önemli bulgulardan biri ise kuzeybatı kö ede dı
cepheden görülebilen, fakat kapanmı ve kot olarak zeminden dü ük olan bir
künkün yer almasıdır.
Yapının in asında kullanılan malzeme 1, 2 ve 3 No.lu su depolarında
kullanılmı olan yapı malzemesi ile aynıdır ancak kuzeybatı dı cephede
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tespit edilen ve ana kayadan koparılmı ta malzemenin varlı ı dikkat çeker.
Dolayısıyla su depolarının in alarından önce ana kayanın düzeltilmi oldu u
görülmektedir. Bu ba lamda di er 3 depodan farklı olarak andezit, tüf ve
kalker dı ında sileks de yapı duvarlarının in asında kullanılmı tır.
Dolgu toprak içerisinde, elinde ba ak demeti tutan bir kadın heykeline ait
el parçası ele geçirilmi tir. Di er bulgular ise Geç Roma Dönemi seramikleri
ve kaplama mermer parçalarıdır.
5 No.lu Su Deposu
4 No.lu su deposunun kuzey batısına biti ik, bir duvarı korunmu küçük
boyutlarda bir yapının varlı ı tespit edilmi tir. Moloz ta duvardan harçla
örülü bu duvar tespit edilen di er su depolarına nazaran nadir korunan
parçalardan biridir. Duvar kalınlı ı 45cm. ve korunan yüksekli i 175cm.dir
Ana kaya üzerine oturan depodan geriye çok az bir bölüm korunagelmi tir.
Olasılıkla bu yapı depo kompleksleri arasında en küçük olanıdır. 4x170
cm. ebatında zemin sıvası korunmu tur. Bu deponun da di erleri gibi
onarım gördü ü iki farklı sıva tabakasından anla ılmaktadır. Yalnız kuzey
duvarındaki zemini olu turan moloz harçlı örgü batı ve güney kısımlarda da
vardır. Kuzey kısımda 2 adet sikke ele geçirilmi tir.
Genel olarak su depoları kutsal alanın büyük bir kısmına -bu alan ve bu
yapılar tapına a en yakın yapılardır-in a edilmi lerdir. Tapınak bu depolardan
önce in a edildi i için bir ana kayanın boynu üzerine temellendirilmi tir.
Tapınaktan sonra ana kayanın en yüksek noktasına ise kuzey yönde alçalarak
devam eden ve arazi e imi dikkate alınarak yapılmı su deposu yapıları yer
almaktadır. Dolayısıyla yapılar ana kayanın en yüksek noktasından kuzeye
do ru bir kavis çizerek ve alçalarak devam eder. Aynı ekilde bu ana kaya
en yüksek nokta olan 3, 4 ve 5 No.lu su depolarından batıya do ru da devam
eder. u halde tapına a neredeyse paralel in a edilmi bu depolar sadece
kuzey yönde ilerler. Batıda ise tapınak ön cephesinin ve kutsal yolun yer
alması nedeni ile bo bırakılan bir alan mevcuttur. Bu uygulama tapına ın
görselli ini engellememek amacıyla yapılmı olmalıdır. Çünkü bu yapılar
tapınaktan sonra ve tapınak i levsel iken in a edilmi lerdir. Ayrıca tapına ın
anıtsallı ını ön plana çıkaran ön ve arka cepheler güne in do u u ve batı ı
dikkate alındı ında herhangi bir mimarinin bu ihti amı gölgelendirmesine
izin vermez. Kısaca Tuzla Ovası ve Külahlı aya ı olarak isimlendirilen vadiler
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tapına a ula ımı sa layan ve her iki yandan görkemini ortaya koyan alçak
bölgeler olarak kar ımıza çıkar. Oysa tapınak bu alçak bölgelerin destekledi i
ve su depolarının da in a edildi i ana kayanın gösterdi i gibi, kutsal alanın
en yüksek noktasıdır. 5 No.lu su deposunun batı kö esinden ba layan
(Nymphaion Do usu) 5, 4 ve 3 No.lu depoların altından tapınak altına
do ru kuzeydo u ve güneybatıya e imli bir ana kaya üzerine oturmaktadır
(Resim:6).
Bu ana kaya (sileks) bitki ve a aç köklerinin do ayla bütünle erek tahrip
etti i kısımları kist hâline, Gülpınar yerle imi ete ine yakla tıkça kist-kireç
tabakası hâline dönü mektedir. Dolayısıyla tapınak ve güneybatısında yapılmı
olan su depoları, bir bataklık üzerine de il, ana kaya üzerine oturmaktadırlar.
Bu itibarla tapınak temelinde kullanılan tüﬂerin, su kayna ının bol oldu u
bu bölgede tapına ın temeline esneklik kazandırmak veya herhangi bir su
ta kınında zarardan korunmasına yöneliktir.
Su depoları ve çevresinde yapılan arkeolojik çalı malarda görülen ana kaya
tapınak ve depolar arasında devam eder. Dolayısıyla hem tapınak hem de
su depoları do al olarak bir yerde kendilerini suyun tahribatından korumu
olmaktadırlar. Tek farkları tapınakta tüf temellerin, su depolarında ise kireç
harçlı moloz düzenlemenin olmasıdır.
3.Su Depoları ve Tapınak Arasında Yapılan Çalı malar
Tapınak ve su depoları arasında yapılan çalı maların amacı ise, tapına a
ait mimarî blokların ortaya çıkarılmasıdır. Kuzeydo uda 13, güneybatıda
25m. geni likte, uzun kenarlarda ise yakla ık 52m.lik bir alan tümüyle
kaldırılmı tır. Yapılan çalı malarda 2 adet sütun kaidesi, bir adet tapınak
uzun kenarına ait di sırası, 20 adet farklı boyutlarda korunmu tambur ve
tambur parçası, 20 adet andezit mimarî blok, 1 adet frize ait ﬁgür parçası
tespit edilmi tir. Çalı malar sonucunda geç dönem seramik parçaları modern
buluntu ile karı ık tespit edilmi ve ana kayaya ula ılarak çalı malara son
verilmi tir.
4. Kutsal Yol Çalı maları (Resim:7)
Smn 07/1
lk olarak 2004 yılında yürütülen çalı malara ba lı olarak tespit edilen ve
kutsal alana gelen anıtsal yol olarak öngörülen alandaki kazı çalı malarına
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2007 yılı çalı ma programı dâhilinde devam edilmi tir. 2005 yılı çalı malarında
açılan taban dö eme ta larının devamını aramak ve cadde aksını belirlemek
amacı ile 13.08.2007 tarihinde 12x10m. olarak belirlenen alanın bir kısmı
2005 yılında kazılarak açılan bölümün devamı niteli indedir ve bu sebeple
2007 yılında belirlenen açmanın biçimi “L” eklindedir. Ayrıca 2005 yılında
caddenin batısında kalan alanda yer alan ve bir kısmı cadde üzerine in a
edilmi olan yapıdan itibaren 3.60cm.lik kısımda kazı çalı malarımıza dâhil
edilmi tir. SMN 07/1 No.lu açma olarak isimlendirilen alandaki çalı malar,
20.08.2007 tarihinde sonlandırılmı tır.
Yürütülen çalı malar da taban dö eme ta ları üzerine oturtulmu ve
eksiksiz olarak devam eden künk sıralarının varlı ı tespit edilmi tir. Yer yer
kırıklara sahip olan bu künk sıraları üzerlerinde tamirat amaçlı olarak açılmı
olabilecek delikler de mevcuttur. Sondaj içerisinde çe itli yönlerde devam
eden künk sıraları yo un kullanımın bir göstergesidir. Caddenin do usunda
yer alan kısımdaki bo lukta bir künk sırasının devam etti i ve belli bir kısımda
kayboldu u görülmektedir. Ayrıca caddeyi kuzey-güney yönde kesen di er
bir künk hattı da 32x40x22cm. ebatındadır; üst kısmında 10cm. çapında bir
künk giri kısmı olan ta dirse e ba lanmaktadır; bu ba lantıdan sonra künk
sırasının tahribata u radı ı görülmü tür.
2005 yılı çalı malarında açılan cadde taban dö eme ta larının 3m. daha
devam etti i, bu seviyeden itibaren ise gerek do al nedenlerle gerekse insan
tahribatı sebebiyle söküldü ü görülmü tür. Cadde taban dö emesinin kot
olarak daha alt seviyelerde olma ihtimaline kar ın, açma içerisinde dö eme
ta larının bitti i kısımda, 2.50x1.80m ebadında kontrol amaçlı bir alan 40 cm.
derinli inde kazılmı tır. Fakat taban dö eme ta larının tamamen kayboldu u
görülmü tür.
Açma içerisinde çe itli mimarî elemanlara da rastlanmı tır. Açmanın
ortalama 10m. do usunda yer alan ve “Nymphaion” olarak öngörülen yapıya
ait olması muhtemel 94x60x33cm. ebadında ve de i en ebatta 3 adet saçaklık
ta ı ele geçirilmi tir. leriki yıllarda güneybatı yönde açma geni letilerek bu
ta ların hangi amaçla buraya getirildikleri sorusuna yanıt aranabilir.
Yürütülen çalı malarda yüzeyden itibaren Bizans-Osmanlı ye il sırlı
seramiklere ait parçalar, geç dönem günlük kullanım kaplarına ait seramikler,
geç dönem amphoralarına ait kulp, gövde, kaide, boyun, dudak parçaları
yo un olarak ele geçirilmi tir. Ayrıca Roma Dönemi terra sigillatalarına
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ait gövde ve dudak parçaları, Roma Dönemine tarihleyebilece imiz çe itli
formlara ait parçalar, 1 adet 3.yy. siyah ﬁgürlü kantharos kaide parçası, cam
parçaları, tessera parçaları, metal çiviler, Helenistik Dönem seramikleri genel
olarak karı ık bir biçimde gelmi tir. Farklı dönemlere ait karı ık malzemenin
ele geçirilmesi ve alanın meyilli olu u nedeni ile akıntı topra ının cadde
üzerini kapadı ı kesinle mi tir. Bu durum kesin bir tarihleme yapmamızı da
güçle tirmektedir.
Smn 07/ 2
Tapına a gelen anıtsal yolun devamını tespit etmek amacıyla yürütülen
çalı malara ba lı olarak SMN 07/1 No.lu açmanın 7m. batısında 8x5m.
ebadında belirlenen yeni alanda çalı malar 20.08.2007 tarihinde ba layıp
28.08.2007 tarihinde sonlandırılmı tır.
Yürütülen çalı malarda ortalama 1.50m.lik dolgu topra ın kaldırılmasıyla
beraber çe itli yapılara ait kalıntılara ula ılmı tır. Önceki yıllarda açı a
çıkarılmı olan anıtsal caddenin aksı baz alınarak belirlenen alanda
yüzeyden 2.30 cm. derine inilmesine ra men cadde taban dö eme ta larına
ula ılmamı tır. Açma içerisinde geç dönem mimarîsine uygun bir biçimde in a
edilmi olan ve açma kesiti içine, kuzeydo u yönde devam eden yapı duvarı
ile kar ıla ılmı tır. Batı yönde 4.10 cm. devam eden ve 90 cm. kalınlıktaki ta
örgü duvarın bu mesafeden sonra kuzeydo u yönünde dönerek 1.90 cm.
devam edip kesit içerisine girdi i görülmektedir. Yapı duvarı içerisinde dikey
konumda ve 27 cm. a ız çapına sahip, duvar içerinden tabana do ru ise 90cm.
devam eden künk sırası mevcuttur. Yapı duvarı dı ında kalan bo luk alanda
ise açma içerisinden geçen 3 künk hattı mevcuttur.
Yüzeyden 1.70cm. derinlikte ve açma içerisinde 5m. boyunca eksiksiz
devam eden künklerin yer yer tamirat için yapılmı bölümleri mevcuttur.
Yapı duvarları içerisinde ve yapı dı ında kalan alanda tabanda çe itli
suyolları gözlemlenmi tir. Sı olan bu su yolları 30x30 cm. ebadında olup
2cm. kalınlıkladır.
Yürütülen çalı malarda ele geçirilen bulgular in situ olmayıp tamamen
dolgu topra a aittir. Bu sebeple bizim uygun tarihlemeler yapabilece imiz
fazlaca bir bulgu da yoktur. Yapı duvarına ait sıva içerinde ve duvarla
aynı seviyede 2 adet Bizans sikkesi bize yapıyı tarihlememize de yardımcı
olmu tur. Ayrıca çok sayıda Osmanlı-Bizans Dönemi ye il ﬁrnisli seramik
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parçaları, Roma Dönemi günlük kullanım kaplarına ait parçalar, amphoralara
ait tıkaçlar, çe itli madenî objeler (çivi, bronz süsleme e yası) ele geçirilmi tir.
Ayrıca cam tesseralar, insan heykeli kol parçası, amphoralara ait kulp gövde,
kulp, dudak, boyun parçaları, günlük kullanım kaplarına ait çe itli formlarda
kulp, gövde, boyun, kaide parçaları ele geçirilen bulgular arasındadır.
Smn 07/ 3 (Resim: 9)
Apollon Smintheus kutsal alanına ula ımı sa layan anıtsal yolun tespitine
yönelik çalı malara ba lı olarak 2007 yılı çalı maları batı yönünde daha ileride
devam ettirilmi tir. Tapına ın kuzeydo usunda ilk olarak 2006 yılında,
Smintheion paftasına göre C3 karelajına denk gelen alanda yürütülen kazı
çalı maları sonrasında açı a çıkarılan Roma Dönemi caddesinin, tapına a
ula ımı sa layan anıtsal yol oldu u konusunda izlenimler uyandırmı tır.
2007 çalı malarında ise yine bu bölgede caddenin güneybatı yönde devamını
belirlemek amacıyla Smn 07/3 No.lu ve 10.5x5 m. ebadında bir alanda
çalı malara ba lanmı tır.
Çalı ılan alanda, önceki yıllarda açılmı olan taban dö eme ta larının yer
yer eksiklerle birlikte devam etti i görülmü tür. 210x85 cm. boy ve 78x60cm.
eninde de i en andezit bloklardan olu an caddenin, açma orta kısmına denk
gelen alanında 3.15 cm.lik bir eksiklikten sonra devam etti i görülmektedir.
Güney-kuzey do rultusunda devam eden taban dö eme ta ları her iki
yanda 190 cm. ebadında bordür ta ları dö enerek sınırlandırılmı tır. Bu
ta lar tabandan 13cm. yüksekli e, çöken bazı alanlarda ise 17 cm. yüksekli e
sahiptir. Yer yer eksikliklere sahip olmakla beraber günümüze kadar
korunagelmi tir.
Açmanın do u kenarında kesit içerisinde kalan alanda geç dönem in a
tekni ine uygun bir yapıya ait duvar kalıntısı tespit edilmi tir. Kesitten açma
içerisine 40cm. giren ve açma içerisinde kuzey-güney yönde 640cm. uzunluk
ve 65cm. geni li e sahip bir duvara sahip olan bu yapının anlamlandırılması,
açma sınırlarının daha sonraki yıllarda geni letilmesiyle mümkündür.
Açmanın güney kesitinde Osmanlı-Bizans Dönemine tarihlenebilecek bir
künk hattı tespit edilmi tir. Açma içerisinde do u-batı yönde 5 m. devam
eden bu künk hattının dı çapı 8.5 cm. olup seramik hamurunun kalınlı ı 3
cm.dir. Ayrıca açmanın batı kesitinde do u yönde açma içerisine do ru 35cm.
si korunabilmi benzer bir künk hattı da mevcuttur. Dı çapı 6.5 cm. olan
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bu künkün 0.50 cm. gibi ince bir hamur yapısı vardır. Bu tarz bir örnek kazı
alanında mevcut olmadı ından açma içerisinde bırakılmı tır.
Yürütülen çalı malarda 3 adet Bizans Dönemine tarihlenebilecek sikke, 4
adet metal çivi, Roma Dönemi sigillata parçaları, Roma Dönemi cam parçaları,
çok sayıda Roma Dönemi günlük kullanım kaplarına ait kulp, gövde, dudak,
kaide parçası ele geçirilmi tir.
Smn 07/ 4
Apollon Smintheus Tapına ı’nın kuzeydo usunda yer alan Smn 07/3
No.lu sondajda açı a çıkarılan Roma Dönemi cadde taban dö eme ta larının
güney yönde devam etmesi sonucu ortalama 25 m. güneyde 18x5 m. ebadında
Smn 07/4 No.lu açma alanı belirlenmesiyle birlikte çalı malarımızı 7.9.2007
tarihi itibarıyla ba lattık.
Yüzey topra ının arkeolojik buluntular açısından oldukça karma ık
yapıda oldu u gözlemlenmi tir. Osmanlı-Bizans Dönemi seramikleri yanı
sıra Roma Dönemi’ne ait seramik ve materyallerin geli i buradaki toprak
yapısı hakkında bizi aydınlatmaktadır. Yüzeyden ortalama 1.60 cm. sevilerine
gelindi inde ise Geç Klasik-Erken Helenistik Dönem ve Helenistik Dönem
seramikleri ele geçirilmi tir.
Yürütülen çalı malarda sondaj alanı içerisinde yarısında kırılmı ve 145cm.
si korunabilmi , 8 yivi korunmu andezitten yapılmı Dorik bir sütun parçası
ele geçirilmi tir. Kırık olan kısımdan ölçüldü ünde 45cm. çapını vermektedir.
Ayrıca açmanın batı kö esine do ru açma kesiti içerisinde de devam eden
monolit bir sütun tespit edilmi tir. Açma içerisinde kalan kısmı ile 95cm.
uzunluk ve 40 cm. de çapa sahiptir.
Açmanın batı yönüne do ru belirli bir alanda kazılan alanın daha da
altına inilerek bu seviyelerde cadde taban dö eme ta larının varlı ı ve bunun
yanı sıra bu seviyelere gelindi inde bu bölgede ne gibi eserlerin ya da mimarî
kalıntıların olabilece i yönündeki sorulara cevap aranmak istenmi tir.
Daha derin kazılmı olan bu alanda ise Helenistik Dönem buluntularının
da altında Kalkolitik Döneme ait yo un malzeme ele geçirilmi tir. Günlük
ya amında kullanılan çömleklere ait parçaların yanı sıra çakmak ta ından
yapılmı olan âletler de (ta baltalar, ok ve mızrak uçları gibi) ele geçirilmi tir.
Açmanın batı kesitine do ru olan alanda ise kuzey güney yönlü bir künk hattı
korunagelmi tir.
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Çalı malarımızda açmanın do u kenarında do u-batı do rultusunda
devrilmi kireç ta ı sütun bulunmu tur. Bu sütunun her iki yanında düzgün
kesme blok ta lardan örülmü 2 adet mezar tespit edilmi tir. Mezarlar “a” ve
“b” olarak kodlanmı tır.
SMN 07/4 (Mezar Çalı maları)
a) Düzgün kesme blok ta lardan örülerek yapılmı olan mezarın üst kısmı
6 adet sadece iki yüzü düzgün olan blok ta larla örtülmü tür. 6 adet kesme
blo un olu turdu u mezar teknesi genelde 112x58cm. arasında de i en blok
ta lardan olu maktadır. Bu sayede âdeta kapalı bir durumda olan bu mezar
yüzey topra ıyla fazla dolmamı tır. Yakla ık do u-batı yönünde uzanmı
olan mezarın Geç Roma Dönemine ait olma olasılı ı oldukça yüksektir. Mezar
içerisinde rahat bir biçimde kazılabilen yumu ak toprak yapısı mezar içerisinde
mevcuttur. Do a ko ullarının oldukça zarar verdi i bu mezarda yo un bir
biçimde bitki köküne rastlanmı tır. Mezar içerisindeki topra ın yava ve
dikkatli, ayrıntılı bir biçimde incelenmesiyle sürdürülen kazı çalı mamızda
ilk önce kafataslarına ula ılmı tır. ki farklı kafatasının bulundu u mezarda
ayrıca bacak kemikleri, kol kemikleri, kaburgalar vs. gibi kemiklerin iki er
iki er bulunması, mezarın iki ki inin gömüldü ünü göstermektedir. Ayrıca
di er uzuvlara ait kemikler de tespit edilmi tir. Tespit edilen kemikler
ise oldukça kırılgan ve üzeri gözenekli yapıdadır. Tüm kemiklerin yer yer
çatlaklara sahip oldu u görülmektedir. Bu ekilde bir kemik yapısının olu u,
mezarın ya lı iki insana ait olma olasılı ını da artırmaktadır.
1.84 m. uzunluk ve 90 cm. geni li e sahip mezarlarda, gerekli çalı maların
yapılması sonrasında üzerleri tekrar kapatılarak do al yollarla korunmaları
hedeﬂenmi tir. Arkeolojik açıdan ise üzerlerindeki topra ın içerisinde dolgu
toprakla karı mı bazı seramik parçalarına rastlanmı tır. Mezar hediyesi
olarak ise herhangi bulguya rastlanmamı tır.
b) Açma içerisinde tespit edilen mezarların genel yapısına bakıldı ında
benzer özellikler göstermektedir. Her iki mezar da ta blokların sanduka
olu turacak biçimde dizilmesiyle meydana getirilmi tir.
SMN 07/4b olarak isimlendirilen bu mezar batı uçta 50x16cm.lik bir ta la
sonlandırılmı tır. Bu ta a do u-batı uzantılı dayanan 99x16 cm. ölçülerinde 2
ta ve 59x14 ve 63x16cm. ölçülerinde di er iki ta ile de mezar olu turulmu tur.
Mezarın do u sınır ta ı korunmamı tır. Bunun yanı sıra mezarın üzerini
örtmesi gereken muhtemel kapama ta larına da rastlanmamı tır.
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skeletin kafa kısmına 22cm.lik seviyede ula ılmı tır. Ba ı kuzeybatıya
gelecek ekilde yatırılmı olan iskeletin fazlaca bozulmadan korundu u
görülmü tür. Çalı malarda kafatası, alt çene, kol, parmak, kaburga, omurilik
kemikleri, kol kemikleri, bacak kemikleri oldukça sa lam olarak açı a
çıkarılmı tır. skeletin yatı ekli dikkate alındı ında ise sırt üstü yatacak
biçimde gömüldü ü anla ılmaktadır. Kafatası bilinmeyen nedenlerden ötürü
aksından kaymı ve yana dü mü tür (çene kemi i ile birlikte). Sol kol ve alt
kol kemiklerinden anla ıldı ı üzere kolların gö üs hizasında çapraz ekilde
birle tirildi i anla ılmaktadır. Çalı malarda mezar hediyesi olabilecek
herhangi bir bulguya rastlanmamı tır.
Çalı ılan bu alanda cadde taban dö eme ta larının bu alanda tamamen
söküldü ü tespit edilmi tir. Ele geçirilen di er bulgular ise üst seviyelerden
ye il sırlı Bizans-Osmanlı Dönemi seramik parçaları, Roma Dönemi sigillata
parçaları, kandil parçaları, amphoralara ait kulp, gövde, boyun parçaları,
günlük kullanım kaplarına ait çe itli parçalar, çe itli yapılara ait mermer
süsleme elemanları, 3 adet Bizans Dönemi sikke, mermerden yapılmı
güne saati parçası, 1 adet mortar parçası, tapınak frizlerine ait olabilecek
at ba ı, birkaç küçük parça mermer heykel parçasının yanı sıra çok sayıda
tanımlanamayan küçük seramik parçaları da ele geçirilmi tir.
SMN 07/ 5 (Resim:8)
Kutsal alana ula ımı sa layan anıtsal yol tespiti çalı malarına ba lı olarak
yürütülen çalı malarda, SMN 07/4 No.lu açmanın alanlarını belirledi imiz
tarlanın kuzeydo usu yönünde, yani biti i inde yer alan tarla ortasında
önceki yıllarda bir kısmı açı a çıkarılarak bırakılan “yazıtlı anıtsal adak
ta ının” varlı ı, kutsal caddenin bu alanda korunabilmi olma olasılı ını
dü ündürmü tür. Arazi sahibi “Bahattin Gürne ” ile yapılan gerekli
görü melerden sonra bu tarlada yeni bir açma alanı belirlenmesine karar
verilmi tir. 10x13m. ebadında bir alanın belirlenmesiyle SMN 07/ 5 No.lu
açmanın çalı maları 25.09.2007 tarihinde ba lamı tır.
Oldukça yumu ak bir yapıdaki bahçe topra ının kazılmasıyla üst
seviyelerden itibaren geç döneme ait tu la parçaları yanı sıra geç döneme
ait seramik parçaları da yo un bir biçimde ele geçirilmi tir. Çalı malarda
65cm. derinlikte cadde taban dö eme ta ları tespit edilmi tir. Smn 07/3
No.lu sondajda tespit edilen taban dö eme ta larıyla aynı karakterde olan
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bu blokların bozulmadan korundu u, fakat açma içerisinde belli bir alandan
itibaren kayboldu u görülmü tür. Belirlenen alanda 4.70 m. devam eden
ve 6 sıra hâlinde 175x 90 cm. uzunluk ve 90x60 cm. geni likteki andezit
bloklardan olu an cadde dö emi, 3.80 cm. geni li e sahiptir. Caddeyi
kenarlarda sonlandıran bordür ta ları ise 25 cm. geni li e sahiptir ve her iki
yanda korunmamı lardır. Caddenin güneybatı yönde sonlandı ı kısımda 2
adet mermer basamakla bir yapıya giri in varlı ı tespit edilmi tir. 45 ve 25
cm. geni liklere sahip olan basamakların her iki yanında birer anıtsal yazıtın
tespit edilmesi bu yapının önemini artırmaktadır. Yazıtlardan kuzeydo udaki
(giri in sol kısmı) oldukça iyi korunmu ve 125x62 cm. ebadında ve 10 satırdan
olu maktadır. En üst satırdan en alt satıra do ru küçülmekte olan bu yazıt,
açmaya ba lamadan önce yüzeyde görülmekte olan ve önceki yıllarda bir
kısmı açı a çıkarıldıktan sonra bırakılan yazıttır. Devrik bir durumdaki yazıt,
giri olarak öngörülen kısımdaki yerine konulmu tur. Giri in güneybatısında
(sa taraf) yer alan yazıt ise kırık olup tabanından 59cm. korunabilmi tir.
Anıt üzerinde ise “...

” harﬂeri korunmu tur. 12cm.den olu an

2 alt proﬁle sahip olan yazıt 55x49cm. ebadına sahiptir. Tespit edilen iki yazıt
arasında 2.60 cm. geni lik vardır ki bu geni lik aynı zamanda giri geni li ini
de olu turmaktadır.
Taban dö emenin sonlandı ı kısımdan 1.20cm. bo luktan sonra bir yapı
duvarının varlı ı söz konusudur. Güneybatı kesite do ru 4.20cm. devam
eden duvar, 65cm. geni li e sahiptir. Açmanın batı kesitine do ru devam
eden bu yapı duvarı tam olarak açılmamı tır. Batı kesitinden açma içerisine
3.60cm. girmektedir. Bu yapıların tam olarak anlamlandırılması ise di er
çalı ma sezonlarında bu alanda yapılacak geni letme çalı malarından sonra
olacaktır.
Bu alandaki çalı malar sonucunda geç döneme ait 5 adet sikke, “
” yazısı olan yazıtın hemen yanında bir erkek heykel büst
parçası, Roma Dönemi sigillataları yanında günlük kullanım kaplarına ait
parçalar, geç dönem günlük kullanım kaplarına ait çe itli parçalar, mermer
süpürgelik parçaları, mermer kaplama parçaları, mimarî süsleme parçaları
ele geçirilmi tir.
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5. Tapınak Restorasyon Çalı maları
Pronaos, naos ve opistodomostan olu an ana mekânların tüf seviyesine kadar
tahribat gördü ü ve bir büyük çukur görüntüsü sergileyen bölümlerde dolgu
malzemesini yerle tirmek için çalı malar yapıldı. lk önce tapınak pronaos
sütunlarını ta ıyan temellere imitasyon dökümler hazırlandı (Resim: 9). Aynı
uygulama sellaya geçi te kapı e i ini ta ıyan temellere de uygulandı (Resim:
10). Her iki imitasyon döküm arasına tapına ın orijinal dolgusu olan yuvarlak
moloz ta ta ınarak tesviye yapıldı. Bu seviye tapınak sellasında dö eme
bloklarının oturaca ı seviyede bırakılarak dö eme için hazır hale getirildi
(Resim:11). 2007 yılında yapmı oldu umuz çevre gezilerinde sellaya inen 3
basamaktan birinin tuzladaki bir ba evinin duvarında kullanılmı oldu u
tespit edildi. Ayrıca 2007 yılı kazı çalı malarında pronaosta kullanılabilecek
iki sütun kaidesi ve sütun tamburlarının ele geçirilmi olması sella ve
pronaosta restorasyon çalı malarının bir di er nedenidir. Bu nedenle 2007
yılının ana çalı maları tapınakta ya hanenin tahribatını ortadan kaldırmak,
temel seviyesini düzeltmek ve üzerinde yer alan mimarî blokların tapınak
dı ına çıkarılması eklinde olu turulmu tur. Ayrıca kazı çalı maları sırasında
çıkarılan bir sella temel blo u restorasyon programı çerçevesinde hemen
kuzeybatı cephedeki yerine konmu tur.
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Plan 1: Kalkolitik Dönem yerle iminden 3 ve 4 No.lu mekânlar
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Plan 2: Kalkolitik Dönem yerle iminden 3 ve 4 No.lu mekânlar

Resim 1: Kalkolitik Dönem yerle imi 3 No.lu mekân
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Resim 2: Kalkolitik Dönem yerle imi 4 No.lu mekân

Resim 3: Seramik buluntulardan örnekler
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Resim 4: Figürin örneklerine ait ba lar

Resim 5: Çakmak ta ları, bakır âlet ve tekstil izleri
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Resim 7:

Resim 6:

Rezervuarlar. Tapınak
üzerinden bakı

Resim 8:

Kutsal Yol ve adak
anıtları

Kutsal Yol. Tuzla
ovasına do ru bakı
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Resim 9:

Tapınak pronaosu tüf temellerin Resim 10: Tapınak pronaosu
restorasyonu
restorasyonu

Resim 11: Tapınak pronaosu tüf temellerin restorasyonu
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tüf

temellerin

