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2013 YILI AM Rİ M KA ISI
A
Afyonkarahisar li, mirdağ lçesi, Davulga Beldesi, Hisar Mahallesi’nde
yer alan Amorium Kenti kazısı 2013 yılında, 22.08.2013 25.10.2013 tarihlerinde Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Doç. Dr.

eliha De-

mirel Gökal’in bilimsel danışmanlığında gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı kazı
1

çalışmaları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel
Müdürlüğü tarafından Afyonkarahisar Valiliği, l
ödenekle gerçekleştirilmiştir.

zel daresi’ne gönderilen

ncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığı’na, kazı

iznini veren Genel Müdürlüğe, Kazılar Daire Başkanlığı’na ve Kazılar Şubesi
yetkililerine, ayrıca Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’na, Anadolu

niversitesi Rektörlüğü’ne, mirdağ Belediyesi ve Davulga Belediyesi’ne

teşekkür ederiz.
Amorium (Hisar), Ankara’nın 1 0 km. güneybatısında, Afyonkarahisar’ın
0 km. kuzeydoğusunda ve mirdağ lçesi’nin 12 km. doğusunda yer alan ve
M. . 2000’li yıllardan itibaren Hitit, Phryg, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve
smanlı dönemlerinde kesintisiz yerleşim görmüş antik kenttir. Kent, Yukarı
Şehir ve Aşağı Şehir olarak iki başlık altında değerlendirilmektedir (Çizim: 1).
*
1

Doç. Dr. eliha D M R G KA P, Anadolu niversitesi, debiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, skişehir/T RK Y . posta: zdgokalp anadolu.edu.tr
Çalışmalar Yrd. Doç. Dr. Şener Yıldırım, ğr. Gör. Hasan Yılmazyaşar, Dr. A. Ceren rel, Araş.
Gör. Selda Uygun ve Fransa Sorbone niversitesi Doktora ğrencisi Dilek Şen Yıldırım’dan
oluşan bilimsel ekip ile ayrıca Anadolu niversitesi Sanat Tarihi Bölümü (Burcu Tutar, Fulya
Mirzanlı, Sevinç zen, lyas Sevim, Serhat Akol, Fatih Gürel, Müge zçelik, Aygen Giray,
Deniz Karamanlı, Arda Gündoğan, ğulcan Avcı, Kurtay Kağan şıtan), Arkeolo i Bölümü
(Şeyma Adalısoy) ve Kocaeli niversitesi Arkeolo i Bölümü’nden (Ahmet eybek) bir grup
öğrenci ile gerçekleştirilmiştir.
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Kazı Çalışmaları

Amorium’da en son 2009 yılında Dr. Christopher ightfoot tarafından kazı
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.2 2009 yılından 2013 yılı Ağustos ayına kadar
kentte ve kazı evinde herhangi bir çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu yüzden
ilk aşamada öncelikle kazı evinde, öğrencilerin konaklayacakları konteynırlarda, depolarda ve 4 yıldır yüzey temizliği yapılmamış olan daha önce kazısı
gerçekleştirilmiş Aşağı Şehir Kilisesi ve Büyük Mek n’da temizlik çalışmaları
hedeflenmiştir.

K

m

Amorium kentinin batısında bugün tarım arazisi olarak kullanılan ve
Kaya Mezarları’ olarak adlandırılmış bölgede (Çizim: 1) 2013 yılı Ağustos
ayında kaçak kazı gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla kazı ekibi
öncelikle bu alanda kazı gerçekleştirmiştir. Kazı çalışmalarında iki kayaya
oyulmuş mezar tespit edilmiştir (Çizim: 2).3

a

ş

Aşağı Şehir

a
0 (

4

08) Açması çalışmalarının amacı; önceki yıllarda

gerçekleştirilmiş kazılarda açığa çıkarılmış olan ve kentin önemli bir şarap
üretim merkezi olduğu düşünülen alanda, “Şarap Havuzu olarak işlevlendirilip bir çatı ile korunması sağlanan mek nın içinin güneyde kazısı yapılmamış alandan dökülen taş ve toprak ile tahribata uğramasını engellemektir.
Bu nedenle yaklaşık kuzey güney doğrultusunda 3.30x metre ölçülerinde
dikdörtgen planlı mek n açığa çıkarılmıştır.

0 (

08) açmasında 0.08

kodunda başlayan çalışmalara 0.99 kodunda son verilmiştir. Çalışmalar sıra2
3
4

Amorium Kazısı’nı şahsıma devretmek isteyen Dr. Christopher ightfoot’a teşekkür ederim.
Kaya mezarı çizimi yapıldıktan sonra skişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge
Kurulu Müdürlüğü kararı ile kapatılmıştır.
Aşağı Şehir
0 (
08) Açması 2009 yılı ve önceki çalışmalarda “Büyük Mekan olarak
adlandırılmış alanda yer almaktadır. 2013 yılı çalışmalarında Büyük Mekan’da 2009 yılı ve
öncesinde verilen açma isimlerine sadık kalınmıştır. “Büyük Mekan daki çalışmalar için
bkz., ightfoot ve vison 2012.

2

sında 0.48 kodunda açmanın kuzeyinde doğu batı doğrultusunda ancak güney yönüne doğru yıkılmış kerpiç duvar parçaları, ayrıca kuzeyden güneye
ve batıdan doğu yönüne doğru yıkılmış ahşap hatıl parçaları tespit edilmiştir.
Açmanın kuzey güney doğrultusunda doğu duvarına bitişik 0.18/ 0.42 kodunda olasılıkla mek nın ikinci evresinde kullanılmış iki işlik bulunmuştur
(Resim: 1). 0.99 kodunda açmanın kuzeybatısında önceki çalışmalarda açığa
çıkarılan blok taş döşeminin

0 (

08) açmasında da devam ettiği görül-

müştür (Çizim: 3).

ş

a

Yukarı Şehir’in kuzeydoğusunda sur duvarına oldukça yakın inşa edilmiş
olan ve “Bazilika B olarak adlandırılmış yapıda (Çizim: 1) kazı çalışmalarının başlatılmasının üç amacı vardır. Birincisi önümüzdeki yıllarda sur ile ilgili
olarak bir çalışılma planlanmaktadır. kincisi “Bazilika B Yukarıda Şehir’de
mimar kalıntısı ile işlevi tespit edilebilen ender yapılardan biridir.

çüncüsü

ise din yapıların kentsel ya da dönemsel dönüşümleri (Amorium için; Bizans
Selçuklu

smanlı) tespit etmek için ideal yapılar olmasıdır. Bu doğrultuda

“Bazilika B nin doğusunda apsis blok taşlarının yüzeyden tespit edilebilen
bölümü dikkate alınarak açma sınırları belirlenmiştir. “Ba1 Açması nda çalışmalar 0.09 kodunda başlatılmış ve 0.30 kodunda açmanın kuzey doğusunda apsisin devamı taş blok ve 0. 2 kodunda açmanın güneybatısında yanık
ahşap yanık saz ve ocak tespit edilmiştir.

cak kuzeyde dar ve dikdörtgen

taşlarla sınırlandırılmıştır. Güney bölümdeki taşlar düzenli değildir. Alandaki
çalışma 0.85 kodunda sonlandırıldığında, apsisin batısında yaklaşık eksenden
çıkan doğu batı doğrultusunda ocaklı moloz taş örgülü duvar ve yine aynı
evreyi veren moloz taş örgülü kuzeye yönelen bir duvar tespit edilmiştir. Kuzeye yöneliş gösteren duvarın altına giren muhtemelen ayrı bir evreyi işaret
kuzey güney yönünde bir başka moloz taş ve devşirme blok taş kullanılarak
inşa edilmiş duvar kalıntısı mevcuttur. Hatta devşirme blok Roma Dönemi
yazıtlı mezar stelidir. Açmanın güneyinde yine kuzey güney doğrultusunda
yaklaşık apsisin eksenine kadar devam eden düzgün kesilmiş devşirme taş

3

bloklar ile oluşturulmuş bir diğer duvar kalıntısının ise ocaklı duvar ile aynı
evreyi işaret ettiğini ve apsis önünde farklı mek n yarattığını söyleyebiliriz.
Ancak önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek kazıların duvarların evreleri ve
mek nların işlevleri konusunu aydınlatacağı düşüncesindeyiz (Çizim: 4).

K

De neciler tarafından tahrip edilmiş olan Kaya Mezarı5 çalışmalarında az
sayıda ve oldukça kırık parçalar halinde seramikler ele geçmiştir. Mezar 1’de
form veren toplam

seramik parça bulunmaktadır.

ldukça küçük parçalar

halinde tespit edilen buluntular arasında, yerel nitelikte kırmızı astarlı sıvı
kabı ağız parçası, küçük çanak ağız parçaları ile kırmızı astarlı ve ince cidarlı
bir oinoche’ye ait olabilecek dar ağız parçası bulunmaktadır. Söz konusu buluntular içerisinde tarihlendirmeye yardımcı olabilecek en sağlıklı buluntu,
yarı parlak kahverengi astarlı içe çekik pro lli çanak parçasıdır (Çizim: 5.1).
Form açısından doğu sigillata A grubuna ait olabilecek olan söz konusu ağız
parçası nitelikli astarına rağmen, ithal bir buluntu olmayıp bölgesel özellikler göstermektedir. Form açısından M. . 1. M.S. 1. yy.a tarihlendirilebilecek
olan söz konusu seramik parçasının, Mezar 1’in rken Roma Döneminde kullanım gördüğünü işaret etmektedir. Mezar 2 buluntuları toplam 4 adet seramik parçadan oluşmaktadır. Söz konusu parçalar içerisinde tarihlendirmeye
yardımcı olabilecek en önemli buluntu,

parçasıdır (Çizim: 5.9).

Küresel gövdeli ve düz bitimli olan söz konusu kabın boyun kısmı kırıktır. n
yakın benzeri Amorium kazılarında ele geçirilmiştir. Söz konusu form Augustus Dönemine tarihlendirilmiştir6.
Aşağı Şehir

0 (

08) Açması çalışmalarında Geç Antik Çağ rken Bi-

zans Dönemine ait yerel kırmızı astarlı seramik parçaları, 8. yüzyıl sonuna ve
5

Kaya mezarlarında bulunan seramikler Sn. Dilek Şen Yıldırım tarafından değerlendirilmiştir.
Kendisine teşekkür ederiz.
aflı 2012, Pl. 3/1:2, s.191.
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9. yüzyıl başlarına tarihlenen perdahlı kulplu ve kulpsuz sıvı kabı parçaları,
kulplu ve kulpsuz gri pişirme kabı parçaları ve yine 9. yüzyıla tarihlenen turuncumsu sarı sırlı kap parçaları ve kapak parçaları bulunmuştur (Resim: 2).
Yukarı Şehir “Bazilika B açmalarında bulunan seramikler arasında yoğun olarak Geç

smanlı Dönemine ait buluntu grubuyla karşılaşılmıştır. Söz

konusu buluntular arasında iki lüle parçası, küçük parçalar h linde porselen
taklidi parçacıklar alanın 19. yüzyılda kullanım gördüğünü göstermektedir.
Ayrıca 12. 13. yy.a ait olabilecek

ve lüster bezemeli dip ve ağız par-

çalarıyla birlikte karışık olarak sırsız kap ve pişirme kabı parçaları da bulunmuştur (Resim: 3).7

2013 yılı Amorium cam buluntularının büyük bölümü, 2009 yılından önce
kazılmış olan ve 2009 yılından beri de arazi temizliği yapılmamış olan Büyük
Mek n’dan gelmiştir. Bir cam bilezik parçası, bir tessera, iki pencere camı
parçası, bir kulp ve form vermeyen sekiz parça farklı renklerde cam parçaları
Aşağı Şehir Kilisesi Vaftizhanesi’nin doğusundaki mek nda ele geçirilmiştir. Aşağı Şehir Büyük Mek n buluntularının önemli bir kısmını cam bilezik
parçaları oluşturmaktadır. Cam bilezik parçalarının formları genellikle halka
biçimli, kullanılan renkler mavi, yeşil ve bu renklerin ara tonlarıdır. Cam bileziklerin büyük çoğunluğu bezemesiz monokrom kesitli örneklerdir. Ancak
bir örnek spiral sarmal cam ipliği bezemeli, bir örnek emay ya da diğer adıyla boya bezemelidir (Resim: 4). Cam bilezikler dışında, Aşağı Şehir Büyük
Mek n ve Aşağı Şehir Kilisesi Vaftizhanesi’nin doğusundaki mek ndan sarı
kahverengi (zeytin yeşili tonlarında) ve mavimsi yeşil tonlarında pencere
camı parçaları, Aşağı Şehir Büyük Mek n’da kupa biçimli içi dolu ayaklı cam
kandile ait parçalar ve kap formunda kandile ait olduğu düşünülen kulp
Aşağı Şehir
0 (
08) Açması ve Yukarı Şehir “Bazilika B
Ba1 Ba2 Ba3 Ba4
Açmalarından ele geçen seramikler Anadolu niversitesi debiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölümü öğrencilerinden lyas Sevim, Burcu Tutar ve Fulya Mirzanlı tarafından lisans tezi
olarak çalışılmıştır.
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parçaları ve ayrıca çeşitli kaplara ait olabilecek ağız kenarları, dip parçaları
ele geçirilmiştir.8
Aşağı Şehir

0 (

08) Açması kazı çalışmalarında; sarı kahverengi

(zeytin yeşili tonlarında), mavimsi yeşil ve yeşil tonlarında pencere camı parçaları; açık yeşil, mavimsi yeşil tonlarda şarap kadehi parçaları; koyu yeşil ve
mavi tonlarda kadeh ayağı; mavi renk dekorlu bardak ağız kenarı parçası ve
çeşitli kaplara ait olabilecek ağız kenarları, dip parçaları ele geçirilmiştir (Resim: 5). Ayrıca

0 (

08) Açması’nda üretim artığı ya da pencere paneli

parçası olabilecek 8x1 cm. boyutunda cam parçası bulunmuştur.
Yukarı Şehir “Bazilika B Ba1 Ba2 Ba3 Ba4 açmalarında da çeşitli renkte
form vermeyen cam parçaları yanı sıra Aşağı Şehir Büyük Mek n ve Aşağı
Şehir

0 (

08) Açması’nda ele geçirilen örnekler gibi cam bilezik parça-

ları bulunmuştur. Cam bilezik parçalarının formları genellikle halka biçimli,
kullanılan renkler mavi, yeşil ağırlıklı olmakla beraber bir örnek kırmızımtıraktır. Cam bileziklerin büyük çoğunluğu bezemesiz monokrom kesitli örneklerdir. Ancak bir örnek spiral sarmal cam ipliği bezemeli, bir örnek renk
cam şerit bezeli ve iki örnek emay ya da diğer adıyla boya bezemelidir.
m
Aşağı Şehir

0 (

08) Açması kazı çalışmalarında, bakır alaşımlı bir

kapa ait olduğu düşünülen ve benzeri daha önce Amorium kazılarında ele
geçirilmiş9 olan bir kulp; bronz bir kaba ait ağız kenarı; çeşitli form ve boyutlarda demir çiviler; demir bir kapı aksamı parçası; bir demir hançer bıçak10
ile işlevi tespit edilememiş bir adet iğne ya da çivi olabilecek demir parça
bulunmuştur11 (Resim: ).
8

ighfoot, vison ve ypyski 2002; Köroğlu 2002, s.355 3 2. Aşağı Şehir Büyük Mekan, ve
Aşağı Şehir Kilisesi Vaftizhanesi’nin doğusundaki mekan, Aşağı Şehir
0 (
08) Açması
ve Yukarı Şehir “Bazilika B Ba1 Ba2 Ba3 Ba4 açmalarından ele geçirilen cam eserler Anadolu
niversitesi debiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Aygen Giray tarafından lisans
tezi olarak çalışılmıştır.
9 Koçyiğit 2012, 324.
10 Benzer örnek için bkz., Papanikola Bakırtzi 2002, s.109.
11 Aşağı Şehir
0 (
08) Açması ve Yukarı Şehir “Bazilika B Ba1 Ba2 Ba3 Ba4 Açmaları
ele geçirilen maden eserlerin çizim ve envanter çalışmaları skişehir Anadolu niversitesi
Sanat Tarihi Bölümü aboratuvar’ında çalışılmaktadır.
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Yukarı Şehir “Bazilika B Ba1 Ba2 Ba3 Ba4 açmalarında ise 4 demir çivi, 2
demir nal parçası, 1 demir halka, 1 adet demir orak12 (Resim: ), bir adet bronz
kemer tokası, 1 adet bronz düğme parçası13, 2 adet demir sap, 1 adet demir
kapı aksamı parçası ve 1 adet bronz ahşap mobilya aksamı bulunmuştur.

Amorium 2013 yılı çalışmalarında 8 adet bronz sikke ele geçirilmiştir. Yüzey temizliğinde bulunan iki sikke rken Bizans Dönemine (Anastasius ve
V . Konstantinos), biri Geç

smanlı Dönemine tarihlenmektedir. Köy mezar-

lığında bulunan iki sikke okunamamakla birlikte rken Bizans Dönemine tarihlenen 20 nummidir. Aşağı Şehir

0 (

08) Açması’nda mparator The-

ophilus (M.S. 829 842) dönemine tarihlenen bir follis, Yukarı Şehir “Bazilika
B açmalarında 2 adet 11. yüzyıla tarihlenen Bizans Anonom Follis (Anonim
G ve Anonim ) bulunmuştur.

K
Amorium 2013 yılı kazı çalışmalarında iki adet kemik ob e bulunmuştur. Bunlardan biri, kentin batısında bugün tarım arazisi olarak kullanılan
ve Kaya Mezarları olarak adlandırılmış bölgede de neciler tarafından kaçak
kazı yapılan alandaki çalışmada Mezar 1’de üst ve alt bölümleri kırık h lde
ele geçirilen kemik ob edir (Resim: 8). Bir diğer kemik ob e Aşağı Şehir
(

0

08) Açması’nda ele geçirilen tıpa’dır.

Çalışmaları
Amorium eski Kazı Başkanı Dr. Christopher

ightfoot tarafından 2009

yılında sit alanı içinde Aşağı Şehir Kilisesi’nin güneyinde yer alan mek na 2
katlı olarak 4 konteyner yerleştirilmiştir. Bu konteynerlardan biri depo olarak
planlanmış içine fresko, tekstil parçaları ve konservasyonda kullanılan malze12 Benzer örnek için bkz., Papanikola Bakırtzi 2002, s.12 .
13 Benzer örnek için bkz., Papanikola Bakırtzi 2002, s.39 .
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meler yerleştirilerek mühürlenmiştir. Ancak konteynerlar 2010 yılında kötü
hava şartlarından dolayı devrilmiştir. Kazı ekibi tarafından depo açılmış, fotoğraflanmış ve sonrasında devrilen kasalardaki fresko parçaları ve tekstil gibi
buluntular yeniden düzenlenerek yerleştirilmiştir. Ayrıca 2009 yılı kazı çalışmalarında Aşağı Şehir Kilisesi’ndeki kazılarda ele geçirilen iskeletler Mehmet
Akif rsoy

niversitesi öğretim üyesi Yard. Doç. Dr. F. Arzu Demirel tarafın-

dan Mehmet Akif rsoy
K r ma

niversitesi’ne götürülmesi için paketlenmiştir.

l

l m

Amorium antik kentinde en son 2009 yılında Dr. Christopher ightfoot
Başkanlığında bilimsel çalışmalar gerçekleştirilmiş. Dolayısıyla sit alanında
önceden kazı gerçekleştirilmiş alanlarda 4 yıldır herhangi çalışma (temizlik,
koruma, sağlamlaştırma, v.s) yapılmadığı için yıkılmak üzere olan ya da yıkılmış duvar bakiyeleri bulunmaktadır. 2013 yılı çalışmalarında sınırlı zaman
ve imk nlar gözetilerek ve skişehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Kurulu Müdürlüğü kararı gerektirmeyecek önlemler alınmaya çalışılmıştır. Bunlardan biri alanda temizlik çalışması yapılırken soyulmuş ve dökülmüş duvarların, kuru duvar ile sağlamlaştırılması olmuştur.
Daha önceki yıllarda Amorium kazısı başkanlığı tarafından sürdürülen
Amorium kent planı çalışmaları kapsamında, Yukarı Kent’te ve Aşağı Kent’te
atılmış olan poligonların bir kısmı tespit edilememiştir. Alanda bulunan poligon noktalarının ise koordinat verilerinin elde edilememesinden dolayı, kentte yeni bir poligon ağı kurulması gerekli görülmüştür. Yenilenen poligon ağı
Yukarı Kent’te höyük alanının tamamını kaplayacak şekilde, Aşağı Kent’te
ise daha önceki yıllarda çalışılan alanların ve önümüzdeki sezonlarda çalışılması planlanan alanlarının çevresinde ve çoğaltılmaya uygun bir biçimde
oluşturulmuştur. Çalışmalarda

bağlantılı

cihazı kullanılmış ve hem

poligon ağı, hem de 2013 sezonu mimar verileri memleket koordinat sistemine bağlamıştır14 (Çizim: ).
14 Poligon ağı ve mimar verilerin sayısal ortamda rölövelerinin alımı işlerini kazı ekibinden Dr.
Şener Yıldırım ve Anadolu niversitesi Rektörlüğü Yapı şleri ve Teknik Daire Başkanlığı
personeli Topograf Selçuk Tunalı tarafından yapılmıştır.
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Belgelemeye ilişkin bir diğer çalışmayı “Havadan Görüntüleme oluşturmaktadır. Aşağı Şehir’de Büyük Mek n ve Aşağı Şehir Kilisesi, Yukarı
Şehir’de ise Höyük ve Bazilika B’de 2013 yılında kazısı gerçekleştirilen alan
havadan görüntülenmiştir.
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Klaros 2013 yılı kazı çalışmaları, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün izni ve madd katkıları ile ge
niversitesi Rektörlüğü, Türk Tarih Kurumu, . . biltem, Döner Sermaye
şletmeleri Merkez Müdürlüğü ve zmir l

zel daresi’nin madd destekleri

ile, 15 Temmuz 2013 9 ylül 2013 tarihlerinde, Türk ve yabancı öğretim üyeleri, doktora, yüksek lisans ve lisans öğrencileri ile otuz beş işçiden oluşan bir
ekiple, iki plan karede gerçekleştirilmiştir. Kazıya, Bakanlık temsilcisi olarak
Bilecik Müzesi uzmanı Abdurrahman Aktaş görevlendirilmiştir. Abdurrahman Aktaş’a, kazı çalışmalarına ve ekibe göstermiş olduğu ilgi ve destek için
teşekkür borçluyum.
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