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Mersin İli, Silifke İlçesi’nde yer alan Silifke Kalesi kazı, kazı sonrası konservasyon ve çevre düzenlemesi çalışmaları 21.08.2017 ve 30.11.2017 tarihleri
arasında yapılmıştır. Kazı ekibinde sanat tarihçisi ve arkeolog olmak üzere 9
ekip üyesi ve 1 sanat tarihi lisans öğrencisi yer almaktadır. Silifke Kalesi’ndeki
çalışmaları; kazı, temizlik, geçici koruma ve restorasyon aşamalarından oluşmaktadır (Resim 1, 9.).
A-16 K 4 No.lu Mekân: Silifke Kalesi’nin güneydoğu kısmında A-16
mekânına kuzey duvarına bitişik durumdadır. Mekân 16’nın duvarları yüzey
toprağı altında yaklaşık 1 metre derinlikte tespit edilmiştir. Dikdörtgen planlı
bir mekândır. Mekân 16’nın kuzey bitişiğindedir ve bir duvarı ortaktır. Batısında ise mekân 16 kapı önü düzenlemesi ile bitişiktir ve yine bir duvarı ortaktır. Doğusunda da mekân 3 ile ortak duvara sahiptir. Kuzeyindeki duvar
ise 1. yola cephelidir. Yaklaşık 4.30x2.10 metre ölçülerindedir. Mekânda bu
yıl çalışmalar 05.09.2017 ve 08.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan
çalışmalar sonrası mekânın ölçüleri şu şekildedir; doğu tarafı kuzey-güney
doğrultusunda 2.10 cm., kuzey tarafı doğu-batı doğrultusunda 4 m., batı tarafı kuzey güney doğrultusunda 16 cm., güney tarafı doğu batı doğrultusunda
3.70 cm ve mekânın ortalama derinliği 1.10 cm.dir (Resim: 8.).
A-16-K 5 No.lu Mekân: Silifke Kalesinin güneydoğu kısmında ve A 15 kulesi ile A 16 mekânının kuzeyindedir. Mekânda bu yıl çalışmalar 22.08.2017
ve 21.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânda ilk kazılar 2016 yılında
yapılmıştır. Daha önceki kazı yılında yaklaşık 1 metre yüzey toprağı kaldırılarak konturları belirlenmiştir. Buna göre mekân doğu-batı yönünde 5.70
metre, kuzey-güney yönünde 4.50 metre ölçülerindedir. Dikdörtgen planlı
taş örgülü bir yapıdır. Taş örgüsünde, kale genelinde olduğu gibi andezit taşı
ve derz olarak çamur harç kullanılmıştır. Mekânda bu dönem yapılan zemin
bulma çalışmaları sonrasında mekân ölçüleri şu şekildedir; Kuzey duvarı
5.86 cm. uzunluğunda, batı duvarı 4.55 cm. uzunluğunda, güney duvarı 5.90
cm. uzunluğunda, doğu duvarı 4.45 cm. ve mekânın ortalama derinliği 6.55
cm.dir. Daha sonraki yapılan çalışmalar boyunca derinleşen mekân duvarları tehlike arz ettiğinden moloz yığıntı şeklindeki bölümler tıraşlanmıştır. Bu
müdahale sonrası mekânın ölçüleri batı taraf 4.10 cm. uzunluğunda, güney
taraf 2.50 cm. uzunluğunda, doğu taraf 3.70 cm. uzunluğunda, kuzey taraf
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2.30 cm. uzunluğunda ve mekânın ortalama derinliği 4.75 cm. olarak değişmiştir. Mekânda birçok kültür katmanı gözlemlenmiştir. Mekânda ortaya çıkarılan merdivenin son ölçüleri şu şekildedir; Batı taraf kuzey-güney doğrultusunda 1.70 cm. ve doğu-batı doğrultusunda genişliği ise 1.20 cm.dir (Resim:
8.).Mekânda yapılan çalışmalarda gülle, sütun kaidesi, küp parçaları, metal
parçalar, sırlı-sırsız seramik parçalar ve hayvan kemikleri bulunmuştur.
A-16 K 6 No.lu Mekân: Silifke Kalesinin güneydoğu kısmında A-16 K 5
mekânının batı duvarına bitişiktir. 2016 yılında yüzey toprağı kaldırılarak planı kısmen belirlenmiştir. Mekânda bu yıl çalışmalar 06.09.2017 ve 08.09.2017
tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmalarda yoğun duvar döküntü taşı içeren
bir dolgu açılmıştır. Duvarlar çamur harçlı ve orta boy yarı işlenmiş taş örgülüdür. Güney-doğu-batı duvarları açılmıştır. Kuzey duvarı henüz tespit edilememiştir. Çalışmalar sonrası mekânın son ölçüleri şu şekildedir; batı tarafı
kuzey –güney doğrultusunda 6.90 cm. kuzey tarafı doğu-batı doğrultusunda
3.30 cm. doğu tarafı kuzey- güney yönde 6.90 cm. güney tarafı ise 4.60 cm.
mekânın ortalama derinliği de 1.10 cm.dir. A-16 K 6 No.lu mekânda yapılan
çalışmalar boyunca sırlı- sırsız seramik parçaları, metal parçalar bulunmuştur
(Resim: 8.).
A-16 K 7 No.lu Mekân:A-16 K 2 No.lu mekânın kuzey bitişiğinde ve güney
taraf duvarı 2 No.lu mekân ile ortaktır. Mekânda ilk kazı bu dönemde yapılmıştır. Bu alanda çalışmalar 12.09.2017 ve 19.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmalar sonrası mekânın ölçüleri şu şekildedir; dikdörtgen planda
doğu-batı yönde uzunluğu 5.70 cm. kuzey-güney yönde uzunluğu 3.60 cm.
ortalama derinlik ise 180 cm.dir. Mekân 2 ile güney duvarındaki 103 cm. enindeki kapı açıklığı ile bağlantılıdır. Kapı açıklığı yaklaşık 90 cm.dir. Ayrıca bu
kapının doğu bitişiğinde duvar içinde bir niş olduğu anlaşılmakta olup nişten
hemen sonra güneydoğu köşesi bulunmaktadır. Bu köşe mekânın ufak yarı
işlenmiş taşlarla örülü diğer duvarlarının aksine iri dikdörtgen blok taşlarla
örülmüştür. Bu da yapının iki evreli olduğunu göstermektedir. 7 No.lu açmada yapılan çalışmalarda çok sayıda sırlı-sırsız seramikler, metal parçaları,
adet porselen parçaları ve çiviler bulunmuştur (Resim: 8.).
A-16 K 8 No.lu Mekân: A-16 K 7 No.lu mekânın kuzeyine bitişik durumdadır. 7 No.lu mekânın kuzeyinden açılan 1.35 cm., genişliğinde ve 95 cm.
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derinliğindeki kapı açıklığından mekâna geçilir. Mekânda ilk çalışmalar bu
yıl 15.09.2017 ve 20.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânın kazı sonu
ölçüleri şu şekildedir; Doğu-batı yönde 170 cm. kuzey-günde yönde 350 cm.
ve 160 cm. derinlikte ölçülere sahiptir. Çalışmalarda taban tespit edilememiş
ancak merdivenlerin ve taş güllenin seviyesine göre taban seviyesinde olduğu
düşünülerek kazılara son verilmiştir. Ancak mekânın batı kısmında yapılan
yaklaşık 30 cm.lik derinleşme kültür dolgusunun devam ettiğini göstermektedir. Mekân 8’in batısı 1. yola, kuzeyi 2. yola cephelidir. Bu iki yolun birleşim yerinde yer alan kuzeybatı köşesi içte ve dışta oval şekilde dönülmüştür.
Kuzey duvarı üzerinde yer alan kapı açıklığı, mekân içindeki merdivenle bu
mekânı yola bağlamaktadır. Mekânda sırlı-sırsız seramik, kemik, madeni alet,
opus sectile, pithos, bilezik, porselen, havan parçaları bulunmuştur (Resim: 8).
A-16 K 9 No.lu Mekân: A-16 K 5 ve A- 16 K 10 No.lu mekânın doğu bitişiğindedir. Mekânda kazılar ilk defa bu kazı döneminde 17.09.2017 ve 24.09.2017
tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânın A-16 kuzeyindeki konumu 5 ve 10
No.lu mekânların doğu bitişiğindedir yani batı duvarı bu iki mekânla ortaktır.
1. yolun köşe yaparak kuzeye yöneldiği yerden 2. yolla birleştiği yere kadar
uzanmaktadır. Dolayısıyla güney ve doğusu 1. yolla, kuzeyi 2. yol ve sarnıçla
çevrilidir. 1. yolun kuzeye döndüğü güneydoğu köşesi yolun dönüşüne uygun olarak ovalleşmektedir Mekânda yapılan çalışmalar sonrası ölçüler şu şekildedir; mekânın tüm duvarları tamamen ortaya çıkarılmıştır. Kuzey duvarı
doğu batı doğrultusunda 5.40 cm. batı duvarı kuzey güney yönünde giden
kapı aralığına kadar 2.70 cm. kapı aralığı 90 cm. duvarın tamamının uzunluğu
5.20 cm. güney ve doğu duvarları uzunluğu 6.60 cm.dir. Mekânın ortalama
derinliği 70 cm.dir. Mekânda sırlı-sırsız seramik, kemik, madeni alet, dibek,
yalak, porselen, opus sectile, ağırlık ölçüsü/saban taşı parçaları bulunmuştur
(Resim: 8).
A-16 K 10 No.lu Mekân: A-16 K 5’in doğusunda A-16 K 9 No.lu mekânın
ise batı bitişiğindedir. Mekânda ilk kazılar bu yıl 19.09.2017 ve 22.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekân 5’in kuzey bitişiğindedir ve bir duvarları ortaktır. Ayrıca mekân 5’in kuzey duvarında yer alan kapı ile birbirlerine
bağlanmaktadırlar. Mekân 9’un ise batı bitişiğindedir ve bir kapı vasıtasıyla
birbirleriyle bağlantılı mekânlardır. Böylece mekân 5, 9 ve 10’un birbirleri ile
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bağlantılı mekânlar olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmalar sonrası mekânın ölçüleri kuzey taraf 5.70 cm. uzunluğunda, 1.30 cm. yüksekliğinde, batı duvarı
2.60 cm. uzunlukta, ortalama derinliği 1.10 cm. güney duvarı 5.40 cm. uzunlukta ve 1,05 cm. derinlikte, doğu duvarı 3:00 cm. uzunlukta ve 1.10 cm. yükseklikte olarak ölçülmüştür. Ayrıca, bu alanda yapılan kazılarda Mekân 5’in
kuzeydoğu köşesi ve doğu duvarlarının dışında da ahşap hatıllar kullanıldığı
anlaşılmıştır. Mekânda sırlı-sırsız seramik, kemik, madeni alet, pişmiş toprak
lüle, madeni parçalar, tepelik, yalak, yüzük, çini, opus sectile, pithos parçaları
bulunmuştur (Resim: 1, 8).
A-16 K 11 No.lu Mekân: Silifke Kalesi “2. yol sarnıcının (A 16’nın kuzeyindeki sarnıç)” kuzeydoğu bitişiğindedir. Mekânda çalışmalar ilk defa bu dönem 20.09.2017 ve 24.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrası mekânın son ölçüleri şu şekildedir; kuzey taraf 3.60 cm., uzunlukta, batı duvarı 4.75 cm. güney duvarı 4.00 m. doğu duvarı 4.62 cm. ve yaklaşık
1.10 cm. derinliktedir. Mekân orta boy taş ve yer yer çamur yer yer kireç harç
örgülü duvarlı bir mekândır. Örgüsünde yer yer dikdörtgen iri kesme taş kullanılmıştır. Güneyinde sarnıç ve çevresindeki düzenleme yer almaktadır. Birbirine bir kapı ile bağlı iki mekândan oluşmaktadır. Bu iki mekân dikdörtgen
planlıdır ve birisi doğuda diğeri batıdadır. Mekân 11 kazılarında çeşme lülesi,
sırlı-sırsı seramik, kemik, porselen, cam bilezik, küp, opus sectile, zemin döşeme plakası, yalak, lüle, mimari taş parçaları bulunmuştur (Resim: 8).
A-16 K I. Yol:A-16 K 3-4 No.lu mekânlar ve A-16 K 5-6 No.lu mekânlar
arasında bulunmamaktadır. Alanda mekân 16 ve mekân 6 arasında kalan bölgede planı yaklaşık olarak belirlenen ve yüzey toprağı alınan yolun doğubatı doğrultulu kısmında 10.09.2017 ve 24.09.2017 tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonrası I. Yol ölçüleri şu şekildedir; 1. yol,
batıda Mekân 9’ün, doğuda Mekân 8’in bitimiyle sonlanmakta ve doğu-batı
doğrultulu 2. yol ile birleşmektedir. 1. yolun doğu-batı doğrultulu kısmının
açılan kısmı yaklaşık 16 metre, kuzey-güney doğrultulu ise 5 No.lu mekânın
doğusunda kalan kısmı 2.80 cm. genişlikte, güneyinde kalan kısım ise 160 cm.
genişliktedir. I. Yol ortalama derinliği ise 160 cm.dir. 1. yol boyunca yolun iki
yanına düzgün ve tek sıralı halde istiflenmiş taş gülle yer almaktadır ve gülleler (önceki yıllarda bulunan 15 adet civarı taş gülleye ek olarak) in-situ halde
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bulunmuştur. Bu gülleler yukarıda anılan 1. yol kaldırım döşemesinin hemen
alt kotunda yer almaktadır ve bu da yolun en az iki evreli olduğuna işaret
etmektedir. 1. evre taş kaldırım döşemesinin, mekân 4’ün kuzey duvarından
yaklaşık 80 cm. alt kotunda yer almakta, alt evre bunun yaklaşık 30 cm. altında bulunmaktadır. Bu alanda yapılan kazılarda 32 adet gülle çıkmıştır. Kazıda bu alanda sırlı-sırsız seramik parçaları, kemikler, metal alet, yüzük, cam,
lüle, yalak, dibek, mimari parçalar parçaları bulunmuştur.
A-16 K II. Yol: A-16 K 9-10 No.lu mekânların doğusu ve 7-8 No.lu
mekânların batı tarafında yer alır. Burada 19.09.2017 ve 24.09.2017 tarihleri
arasında kazı yapılmıştır. Alanda yapılan çalışmalar sonrası ölçümler şu şekildedir; 2. yol ve 1. yolun kesiştiği noktada kuzey-güney doğrultusunda 2.70
cm doğu batı doğrultusunda 2.20 cm.lik alanda yapılmıştır. 2. yol güneyinde
yer alan mekân 8 ile kuzey duvarı üstündeki basamaklı bir merdivenle bu
yola bağlanmakta, güney duvarı üstündeki bir kapı ile de mekân 7’ye bağlanmaktadır. II. yol çalışmalarında nitelikli buluntu çıkmamıştır.
A-10 G 1 No.lu Mekân: Kalenin güneyinde dik bir yamaçta, kale surları
ile hendek arasındadır. Kazılarda bu alanda kale sur hattının dışında ve güneyinde, hendekten kaleye doğru yaklaşık ve genel hattı ile kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan sur temeli örgüleri bulunmuştur. Sur temeli
örgüleri alt kısımlarda ufak yarı işlenmiş taşlarla ve kireç harçla örülmüştür. Üstte ise kale sur duvarları ile aynı teknik ve kesme taşlarla örülmüş sur
duvarları yer almaktadır. Yapılan çalışmalar sonrası sur duvarı ile hendek
arasında bulunan duvarın uzunluğu 8.80 cm. duvarın derinliği 1.50 cm. duvar güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanmaktadır. Güneybatı tarafta
2.40 cm. uzaklıkta 2 adet tahliye deliği olduğunu düşündüğümüz delik yer
almaktadır. Ayrıca sur ile hendek arasındaki alanda yapılan çalışmalarda açmanın batı kısmında bir duvar tespit edilmiştir. Duvar kuzeyden güneye 2.30
cm. uzunlukta ortalama 3 m. derinliğindedir. Ayrıca güneyden kuzeye 70 cm.
uzunluğundadır. Bu duvarın bitişiğinde 1 adet taş gülle bulunmuştur.
A-17 Burç –Geçit: Kalenin güneydoğu köşesinde yer alan burçta çalışmalar 11.10.2017 tarihinde yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda 70 cm.lik açıklıktan
doğu yönde aşağı inilmiştir. 6 basamaklı merdiven sonunda moloz taşların
arası harç ile doldurularak kapatıldığı tespit edilmiştir. Doğudaki harçlı mo-
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loz duvarın yerden 65 cm. yukarıda bittiği ve bölümün taşlarla doldurulduğu
anlaşılmıştır. Mekânın kuzey güney yönde uzunluğu 4.40 cm. olup en derin
noktası doğu köşede 3.50 cm.dir. Mekân restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılmış duvar içindedir. Mekân üzeri yalancı kemer benzeri taş bir örgü ile
kapatılmıştır. Çalışmalarda buluntu çıkmamıştır.
A-19 Mekânı: Kale surlarının doğusundadır. Büyük oranda tahrip olmuş
üst örtüsünün yarıya yakın bir kısmı yıkılmış haldedir. 07.09.2017 tarihinde
yapılan çalışmalarda mekânın yıkılma tehlikesi olan kuzey yöndeki birinci
açıklığı taş duvar örülmüştür. Yine giriş açıklığının karşısında yer alan beden
duvarının iç yüzündeki hasarlı bölgede taş ile örülerek koruma altına alınmıştır. Bu açıklık 5 m. genişliğinde 2 m. derinliğindedir. Çalışmalar boyunca
bu kısım tamamen koruma altına alınmıştır. Kuzeydoğu tarafında 2.30 cm.
genişliğinde yıkılmış halde olan duvarda örülerek korumaya alınmıştır. Bu
duvarın şu anki zeminden yüksekliği 2 m. kuzey duvarının tamamen genişliği 2.80 cm., yüksekliği 3 m.dir. Kuzeyden güneye ikinci açıklığın genişliği 2.06
cm. zeminden yüksekliği 2.50 cm.dir. Üçüncü açıklığın genişliği 4 m. yüksekliği 1.55 cm.dir. Dördüncü açıklığın genişliği 4.10 cm. yükseklik ise 2 m.dir.
Dikdörtgen kesme taş örgülü, dikdörtgen planlı bir yapıdır. Kale surları
ile aynı inşa tekniğine sahiptir. Dikdörtgen planlı ve tonoz örgülüdür. Duvarlarında statik sorunlar yaratan yıkıntıları vardır. Bu nedenle, mekânın
duvarlarında oluşan malzeme kaybından kaynaklı boşluklar, mekân içindeki
kendi taş döküntüleri ile geri dönüştürülebilir şekilde, kuru duvar örgüsü ile
örülmüş ve konserve edilmiştir. Batıdaki duvarlarının da aynı teknikle desteklenmesi planlanmaktadır. Önceki günlerde A 19 mekânının duvarlarında
konserve çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalar esnasında açılan alanın orta kısmında güney duvara 3 m. doğu duvara 3.30 cm. mesafede ait mekânın havalandırmasını sağlayan açıklık tespit edilmiştir. Bu açıklık 50×30 cm. ölçülerindedir. Mekânda yapılan çalışmalar sonrası ölçüler şöyledir; batı duvarı 4. 60
cm. güneybatısında 1 m.lik bir açıklık yer alır. Kuzey duvarı 5.10 cm.lik uzunlukta bu kısımda açılan seviye ortalama 40 cm. derinliktedir (Resim: 2-3.).
A-20 K 1 No.lu Mekân: Kalenin kuzey kısmında A 20 Burcunun kuzeyinde
yer alan, alan bu yıl ilk olarak açma çalışmaları 12.10.2017 tarihinde yapılmıştır. Çalışmalarda yüzeyde yer alan bitkisel ve moloz hafriyatı temizlenmiştir.
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Açmada alınan ölçüler şu şekildedir; doğu taraf 1.90 cm. güney taraf 1.70 cm.
batı taraf 2.70 cm. kuzey taraf 1.70 cm. uzunluğundadır. Yapılan açma sonrası
ise ölçüler şu şekildedir; doğu tarafı 4.60 cm. güney 3.40 cm. batı 3.50 cm. kuzey 4.20 cm. uzunluğa ulaşmıştır. Ortalama derinlik ise 50 cm.dir.
A-13 No.lu Burç: Silifke Kalesi burçta ilk çalışmalar bu kazı sezonunda yapılmıştır. Burcun iç kısmı oval şekilde yapılmış, kuzey güney yönünde 4.25
cm. doğu batı yönünde 4.15 cm. genişliktedir. Burcun güney bölümünde 3
adet 1.45 cm. genişlikte ve 1.80 cm. uzunlukta mazgal pencere yer alır. Burcun iç kısmının ortalama derinliği 3.90 cm.dir. Kuzey bölümde giriş açıklığı
bulunan mekânın giriş holünün üst kısmı kemerlerle kapandığı düşünülmektedir. Giriş açıklığı 3 m. derinliğindedir. Giriş açıklığının doğu tarafında burcun üzerine çıkışı sağlayan merdiven yer alır. Merdiven açıklığının kuzey ve
güneyde yer alan duvarlarının kalınlığı 1.05 cm. merdiven açıklığı 90 cm.dir.
Giriş açıklığının yüksekliği 1.95 cm.dir. Burç önünde hafriyat temizliği yapılmıştır. Mekânda yapılan çalışmalar sonrası son ölçümleri şöyledir; çalışma
yapılan kısım doğu batı doğrultusunda 2.50 cm. uzunluğunda, güney doğrultusunda 3.70 cm. uzunluğunda alan açılmıştır. Derinlik 3.30 cm. inmiştir.
Mekânda çalışmalar henüz tamamlanmamıştır.
Burç kapısı kuzeyde, tavanı iç içe iki tonoz örgüyle oluşturulmuş dikdörtgen koridor şeklinde olup tahrip olmuştur. Kapı koridoru 22.90x1.20 cm. ölçülerindedir. Bu kapı önünde çalışmalar sonrası ölçüleri şu şekildedir; doğu
duvarı 3.20 cm. uzunlukta, 2.10 cm. derinlikte güney duvarda ulaşılan ortalama derinlik 2.30 cm. batı duvarda derinlik 4.10 cm. kuzeyde merdiven
kısmında ortalama derinlik 1.70 cm. olarak belirlenmiştir. Çalışmalar esnasında çok sayıda sırlı-sırsız seramik parçaları, metal parçalar ve küp parçaları
bulunmuştur.
A-13 burcu üzerinde temizleme ve mekân açma çalışmaları 07.09.2017 ve
14.09.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmalarda mekânın üzerindeki
hafriyat ve yabani ot tabakası kaldırılmıştır. Mekânın doğusunda sondaj çalışması yapılmış ve bu çalışma ile zemin tespit edilmiştir. Mekânın batı tarafından 2.20 cm. genişliğinde 3.40 cm. (güney-kuzey doğrultusu) uzunluğunda bir alanda zemine inilememiştir (Resim: 5-7.).
A-11 Burcu: Kalenin güney suru üzerinde yer alan burçta kazı işlemleri
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12.10.2017 ve 22.10.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânın girişinde yapılan çalışma sonucu giriş bölümü şu şekildedir; kuzey giriş yönü 3.10 cm.
derinlikte açılmış, 1 m. genişliğindedir. Giriş, zemin ve tavan arası yükseklik
2.55 cm.dir. Girişte 2.20 cm. mesafede kapı eşiği bulunmuştur. Kapı önü doğu
batı doğrultusunda 2.60 cm. genişletilmiştir. Eşik 96 cm. genişliğinde, 25 cm.
yüksekliğinde, 30 cm. kalınlıktadır. Burç içi ve girişi sağlayan kapı açıklığı
1.15 cm. genişliğe sahiptir. Derinleşme çalışmaları sonucunda, mekân içinin
tavan örtüsünden yaklaşık 4 metre alt kotta ufak taş ve kireç harç ile oluşturulmuş taban döşemesi tespit edilmiştir.
A-14 Burcu: Burçta 07.09.2017 ve 11.10.2017. tarihleri arasında çalışmalar
yapılmıştır. Burç ve tavan üstü yarım daire planlıdır. Dikdörtgen kesme taş
ve kireç harç örgülüdür. İç kısmında 3.85x3.33 metre ölçülerinde dikdörtgen
planlı bir mekân yer almaktadır. Tavanı tonoz örtülü, tonoz örtünün ortasında iç mekânın havalandırma bacası/deliği vardır; bunun dışında penceremazgal vb. açıklığı bulunmamaktadır. Kuzey duvarında kale içine açılan iç
içe iki tonoz örtülü ve dikdörtgen planında bir kapı koridoru vardır; tonoz
örtüsü tahrip olmuştur. Koridor 3.0x1.12 metredir. Burç tavan üstü ile kapı
koridorunu birbirine bağlayan taş örgülü bir merdiveni vardır. Merdiven,
kapı koridorundan itibaren 7 basamak sonra “u” dönüşü yaparak yukarı dönmektedir. “u” dönüşünden sonra merdiven toprak ve taş akmaları ile dolmuş
olup henüz açılmamıştır. “u” dönüşü yapılan yerde kale içine bakan bir mazgal pencere bulunmaktadır (Resim: 4).
A-14 Burcu – Sarnıç: A-14 burcu girişi önünde yer alır. Sarnıçta hafriyat
kaldırma ve temizlik çalışmaları yapılmıştır. Sarnıca 47x54 cm. ve yüksekliği 104 cm. olan bir ağızdan girilmektedir. Ağızın 4 kenarında kapak yuvası
vardır. Bu yuvanın kenarında yer alan demir bir halka bu açıklığı kapatan
kapağı kilitlemek için kullanılıyor olmalıdır. Bu açıklıktan içeri girildiğinde
toprakaltı seviyede ve burç mekânı altında, 2.60x5.60 metre boyutlarında ve
tavan yüksekliği baca ile beraber 5.20 metredir. Dikdörtgen planlı, tonoz tavanlı bir mekândır. Taş örgülü ve sıva ile kaplıdır. Giriş açıklığının/bacasının taş örgülü düşey yüzeylerinden kuzeydekinde yaklaşık 25 cm. çapında
dairevi bir delik/tünel vb. ağız açıklığı vardır. Tonoz tavanda da dik olarak
yerleştirilmiş iki adet künk yer almaktadır. Ancak toprak üstü ile bağlantıları
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tespit edilmemiştir. Mekânda yapılan çalışmalarda yoğun bir şekilde sırlı-sırsız seramik parçaları, pithos parçaları, küp parçaları ve cam parçaları çıkarılmıştır (Resim: 4).
CD 2 No.lu Mekân: Daha önceki yıllarda 2013 de kazısı yapılan ve mekân
olgusu belirlenen cami beden duvarına bitişik 2 No.lu mekânda bu kazı döneminde sondaj çalışması 20.10.2017 ve 22.10.2017 tarihleri arasında yapılmıştır.
Daha önceki yıllarda yapılan kazıda mekân içinde kalan bir apsis duvarı bulunmuştur. Bu dönemde yapılan çalışmalarda ise apsis duvarının bir kısmının daha ortaya çıkarabilme adına sondaj yapılmıştır.
CD I. Yol: A-14 burcunun kuzeyinde olup önceki yıllarda konturları belirlenmiştir. Kuzey-güney doğrultulu ve güneye doğru aşağı kotlarda eğimlidir.
Güneyde önce 13 No.lu meydana/mekâna ve daha güneyde de A-14 burcu
kapısına kadar uzanmaktadır. Kuzeyde ise önceki yıllarda açılmış olan bir
meydana/avluya açılmaktadır. Yolda ortalama 30 cm. derinleştirilmiştir. Yol
1.90 cm. enindedir. Kuzeydeki avludan mekân 13’ün güney hizasına kadar
20.60 metre uzunluğundadır. Bu yolun kenarında yer alan 4 mekân açılmıştır.
CG 13 No.lu Mekân: Caminin güneyinde yer alan ve 2016 kazı döneminde
mekân duvarları hattı ortaya çıkarılan açmada bu kazı döneminde 26.09.2017
ve 27.09.2017 tarihleri arasında çalışma yapılmıştır. Çalışmalar sonrası
mekânın ölçüleri şu şekildedir; güney duvarın batıdan doğuya doğru ortaya çıkarılan kısmı 4.50 cm. doğu-batı doğrultusunda açılan alanın genişliği
8.30 cm.dir. Ortalama yükseklik 1.70 cm.dir. Doğu tarafta yapılan çalışmalarda güneyden kuzeye 6.00 m. genişliktedir. Kuzeyden güney duvara 4.70
cm. mesafeden sonra 60 cm.lik derinlik 3.60 cm. genişlikte toprak tabakası
bırakılmıştır. Batı duvarı bir önceki günde ortaya çıkarılmış ve toplam açılan
alanın kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 5.50 cm. ortalama derinlik
1.60 cm.dir. Çalışmalarda mekânda sırlı/sırsız seramik, metal, kemik, mimari
parça, opus sectile parçaları bulunmuştur.
CG 14 No.lu Mekân: Caminin güneyinde yer alan ve 2016 kazı döneminde
mekânların duvarları ortaya çıkarılan açmada bu kazı döneminde 28.09.2017
tarihinde çalışma başlamıştır. Çalışma sonu açmanın ölçüleri şu şekildedir.
Kuzey duvarı 3.20 cm. genişlikte ortalama derinliği ise 1.25 cm. batı tarafı 2.30
cm. genişliğinde açılmıştır. Duvar olgusu bulunamamıştır. Ortalama derinlik
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1.30 cm.dir. Güney duvarı 5.00 m. genişlikte açılmıştır. Ortalama derinliği 85
cm.dir. Mevcut duvar seviyesine göre 2 metre derinleşilmiştir. Batı duvarındaki farklı taş örgüsü iki evreli olduğunu göstermektedir. Doğu duvarında
yanık izleri vardır. Kuzey duvarında, kuzeydoğu köşeye yakın bir yerde olasılıkla kuzeydeki başka bir mekâna açılan diğer bir kapı açıklığı daha vardır
ancak yoğun taş döküntü altında olup açılmamıştır. Çalışmalarda seramik
parçaları, metal parçalar ve mimari bir parça bulunmuştur.
CG 15 No.lu Mekân: Cami güneyinde yer almakta, ilk olarak bu kazı sezonunda 28.09.2017 ve 01.10.2017 tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır.
Çalışmalar sonrası alınan son ölçüler şu şekildedir; güney duvarı doğu batı
doğrultusunda 4.90 cm. uzunluğa, 1.45 cm. yüksekliğe sahip olup batı duvarın bir bölümü ortaya çıkmış, kuzey-güney doğrultusundaki uzunluğu 3.80
cm. yüksekliği 1.43 cm. kuzeybatı köşede 1.20 cm. yüksekliğinde toprak tabakası olup kuzey duvarının bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Kuzeyde ortaya
çıkarılan duvarın doğudan batıya uzunluğu 4. 24 cm. ortalama yüksekliği 1
m.dir. Doğu duvarı üzerinde, kuzeydoğu köşede yer alan bir kapı ile caminin
doğusundaki 13. mekânına açılmaktadır. Mekânda sırlı-sırsız seramik parçaları, metal parçalar bulunmuştur.
CG 16 No.lu Mekân: Cami güneyinde yer alan ve ilk defa bu kazı sezonunda 29.09.2017 ve 01.10.2017 tarihleri arasında çalışmalar yapılmıştır. Mekânda
yapılan çalışmalar sonrası mekânın ölçüleri doğu-batı yönde 6.65 cm. ve kuzey-güney yönde 3.31 cm. ölçülerinde 150 cm.dir. Taban tespit edilememiş
ancak duvarların taban seviyesine inilmiştir. Kültür dolgusu devam etmektedir. Batı duvarı 2 evrelidir. Güney duvarındaki 110 cm. enindeki bir kapı
açıklığı ile bir başka mekâna açılmaktadır, ancak bu mekân henüz açılmamıştır. Doğu duvarı üzerinde güneydoğu köşede yer alan bir kapı ile Caminin
doğusundaki 1. Yola açılmaktadır; bu kapı 1.30 metredir. Kuzey duvarında
3 adet niş vardır. Ortadaki niş daha alçak kotta başlamaktadır. Bu nişlerden
batıdaki 80 cm. ortadaki 70 cm. doğudaki 75 cm. enindedir. İnilen seviyedeki
dolguda, ortadaki nişte ve duvar temel altlarında yanık ve kül izleri vardır.
A-12 G 1 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde
kalan bölümde ilk kazılar 10.09.2017 ve 24.10.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânın batı ve güney yönlerinde duvar olgusu bulunmamaktadır. Çalış-
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malarda tamamı ortaya çıkarılan doğu duvarı toplam uzunluğu 4.40 cm.dir.
Doğu duvarına 80 cm. mesafede güney yönde 70 cm. genişlikte ve 80 cm.
derinlikte bir niş yer alır. Kuzey duvarı ise 400 cm. uzunluğundadır. Ayrıca
yapılan çalışmalarda mekânın kuzey ve doğu duvarlarının birleştiği noktada
bir kapı açıklığı ortaya çıkarılmıştır. Çalışmalar esnasında sütun başlığı, kısmen kırık bir yalak ve niteliksiz parçalar bulunmuştur (Resim: 6-7.).
A-12 G 2 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde
kalan bölümde ilk kazılar 17.09.2017 ve 24.10.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânda yapılan çalışma sonrası mekân ölçüleri; batı duvar 5.30 cm.
doğu duvar 2.90 cm. kuzey duvar 1.90 cm.dir. Güney yönünde duvar olgusu yoktur. Kuzey duvarının bitişiğinde kuzey doğu köşede bir ocaklık tespit
edilmiştir. Ocağın genişliği 85 cm.dir. Mekânın derinliği 1.60 cm.dir. Mekânın
ön kısmında (güney) 1 ve 2 No.lu mekânların önünden geçen taş dizisi yer
alır. Bu taş dizisinin uzunluğu 1.90 cm.dir. Bu taş dizisinin kalınlığı 40 cm.dir.
Yapılan çalışmalarda seramik parçaları ve küp parçaları bulunmuştur (Resim:
6-7).
A-12 G 3 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde
kazılar 24.10.2017 tarihinde yapılmıştır. Açmada yapılan çalışmalar sonrası
mekânın gün sonu ölçüleri; doğu-batı yönde 4.80 cm. genişliğinde, kuzey-güney yönde 2.40 cm. genişliğinde 1.80 cm. derinliğindedir.
Çalışmalar esnasında mekânın güneydoğu kısmında 1.90 cm. uzunluğunda 90 cm. yüksekliğinde 40 cm. kalınlığında duvar tespit edilmiştir. Diğer
kısımlarda devamı bulunamamıştır. Yapılan çalışmalarda nitelikli buluntu
çıkmamıştır (Resim: 6-7).
A-12 G 4 No.lu Mekân: A 12 mekânın güneyinde 3 No.lu açmanın doğusunda yer alan alanda ilk kazılar 27.10.2017 ve 03.10.2017 tarihleri arasında
yapılmıştır. Çalışmalar sonunda açmanın son ölçüleri şu şekildedir; doğu
tarafın uzunluğu 4.10 cm. kuzey güney yönde uzunluk 1.50 cm. batı taraf
2.10 cm. uzunluğundadır. Doğu tarafta yer alan duvar uzunluğu ise 2.60 cm.
kalınlığı 35 cm. ve 40 cm. yüksekliğindedir. Çalışmalar esnasında seramik
parçaları, metal parçalar ve bir adet gülle bulunmuştur. Mekânda ayrıca sondaj çalışmaları yapılmıştır. Çalışmalarda mekânın temel seviyesine inilmiş
olması ve yer yer anakaya blokları görülmesi nedeniyle; temel mimarisinin
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araştırılması ve kültür dolgusunun devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla, ana kaya bloklarının önündeki toprak dolguda, mekânın kuzey
yarısında 4.10x1.50 metre ölçülerinde bir alanda sondaj çalışması yapılarak
yaklaşık 50 cm. alt kota inilmiştir. Çalışmalar sonucunda planları tespit edilemeyen mimari buluntular olduğu görülmüş ve kültür dolgusunun devam
ettiği tespit edilmiştir. Batı duvarının temeli ise sondaj taban seviyesine kadar
inerek devam etmektedir (Resim: 6-7).
A-12 G 5 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde
kalan bölümde kazılar 02.11.2017 ve 04.11.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Mekânda yapılan çalışmalar sonrası ölçüler şu şekildedir; Mekân 3.5x2.15
metredir. Batı duvarı üzerinde güneybatı köşede yer alan 93 cm. enindeki bir
kapı ile mekân 4’e bağlanmaktadır. Kuzey duvarı üzerinde kuzeydoğu köşede yer alan 1 metre enindeki bir aralık ile mekân 7’ye açılmaktadır. Güney
duvarı ortası civarındaki 1 metrelik bir kapı geçidi ile mekân 2’ye bağlanmaktadır. Mekânda ayrıca sondaj çalışmaları yapılarak yaklaşık 50 cm. alt kota
inilmiştir. Çalışmalar sonucunda mekânın doğu ve batı duvarının ana kaya
ile birlikte alt seviyeye doğru devam ettiği yani kültür dolgusunun devam ettiği anlaşılmıştır. Kuzey kısımdaki ana kaya bloğunun üzerinin irili ufaklı taş
ve kireç harçla örülerek temel yatağının oluşturulduğu temel yatağı altında
da ana kaya bloklarının olduğu anlaşılmıştır (Resim: 6-7).
A-12 G 6 No.lu Mekân: Kalenin A-12 burcu güney yönünde hendek içinde
kalan bölümde kazılar 26.10.2017 ve 03.11.2017 tarihleri arasında yapılmıştır.
Mekânda yapılan çalışmalar sonucunda ulaşılan ölçüler şu şekildedir; mekân
kuzey-güney 3.20 cm. doğu batı 5.30 cm. uzunluğunda ortalama 1.90 cm. derinliğindedir. Kuzey duvarı ana kaya blokları da kullanılarak değişik boy taşlarla yer yer kireç yer yer çamur harçla yani farklı tekniklerde örülmüş olup
temeli ana kaya ile birlikte 3 metre alt kota inmektedir. Kuzey duvarın doğu
kısmı alt 1 metrelik kotta ana kaya bloğu da kullanılarak iri-yarı işlenmiş taşlarla örülmüştür; kuzey duvarın batı kısmı ise alt 1 metrelik kotta ufak-yarı
işlenmiş taşlarla duvar örülmüştür. Altta bir metrelik örgüde yer yer kireç
harç yer yer çamur harç kullanılmıştır. Üst iki metrelik kısmı ise orta boy yarı
işlenmiş taşlarla ve çamur harçla örülmüştür. Mekânın batı duvarının kuzey
kısmı 3 metre alt kota kadar inmekte olup alt kısımları iri-yarı işlenmiş taşlar-
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la, üst kısmı orta boy yarı işlenmiş taşlarla örülmüştür. Mekânda metal aletkap-üzengi, kemik, sırlı-sırsız seramik parçaları bulunmuştur (Resim: 6-7).
A-12 G 7 No.lu Mekân: A-12 mekânının güneyinde yer alan açmada sur bitişiğinde yer alan açmada ilk çalışmalar 27.10.2017 ve 06.11.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. “A-12 Güneyi” olarak adlandırılan ve kuzeydeki kale sur
duvarı ile güneydeki hisarpeçe arasındaki alan, doğuda A-13 burcu ile batıda
A-11 burcu ile sınırlanmaktadır. Bu alanda güneydeki hisarpeçe surlarına bitişik olarak uzanan 1-2-3 ve onların kuzey bitişiğinde 4-5-6 No.lu mekânlar
yer almaktadır. Mekân 4-5-6’nin kuzey tarafında ve A-13 burcu altında yapılan kazılarda kale sur duvarları ve A-13 burcu ile mekân 4-5-6 arasında uzanan ve bir koridor oluşturan mekân 7 açığa çıkarılmıştır. Çalışmalar sonrası
mekân ölçüleri doğu-batı doğrultusunda 22.50 cm. uzunluğunda, kuzey-güney yönünde ortalama 160 cm. genişliğinde ve 140 cm. derinliğindedir.
Mekân 7 koridorunun doğuda tespit edilen kısmı, A-13 burcu hizasında
kuzey-güney doğrultulu olarak başlamakta ve 5.75 metre kuzeye kale surlarına kadar uzanmaktadır. Bu kısımda koridor genişliği 1.80 metredir. Başlangıç
yerinde mimarisi ve güneydeki hisarpeçe duvarı ile ilişkisi henüz netleştirilmemiştir. Bu kısımda koridorun doğu duvarını A-13 burcunun duvarı oluşturmaktadır. Batı duvarı ise orta boy yarı işlenmiş taşlarla ve çamur harçla
örülmüştür. Koridorun kuzey-güney doğrultulu kısmı, A-13 kulesi ile kale
sur duvarlarının birleşerek köşe yaptığı yerde, buna uygun olarak, köşe yapmakta ve doğu-batı doğrultulu olarak batıya doğru uzanmaktadır. A-13 kulesi ile kale surunun köşe yaptığı yerin karşısındaki duvar ise kırık bir köşe
dönüşü ile yuvarlanarak dönmektedir ve bu dönüş yerinde büyük boy kesme
taşlarla duvar örülmüştür. Koridorun köşe yaparak döndüğü doğu-batı doğrultulu kısmının kuzey duvarını kale surları oluşturmaktadır. Bu kısımdaki
sur duvarlarının alt seviyesindeki örgüsünde yer yer iri blok kesme taşlar kullanılmıştır. Güney duvar ise orta boy yarı işlenmiş taşlarla örülerek devam
etmektedir ve bu kısımda koridor genişliği 2.10 metredir. Ancak A-13 burcundan 5.35 metre batıda güney duvar örgüsüne çok iri ve dik yerleştirilmiş
dikdörtgen bir taş eklenmektedir. Bu taş koridor içine 55 cm. girerek koridoru
daraltmaktadır. Duvarın bu dik yerleştirilen taştan sonraki kısmında duvar
mimarisi değişmekte ve batıya doğru mekân 6 kapısına kadar aynı aksta de-
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vam etmektedir; bu kısımda farklı olarak duvar orta boy dikdörtgen taş ve çamur harçla örülmektedir. Mekân 6 kapısından sonra 55 cm.lik daralma kısmı
tekrar geri çekilerek koridor yaklaşık başlangıç ölçüsünde genişlemektedir.
Mekân 6 kapısı ile yan yana olan mekân 5 kapısı da bu koridora bağlanmaktadır. Mekânda seramik, kemik, metal alet-kap, cam bilezik-yüzük, porselen,
lüle, mimari öge parçaları bulunmuştur (Resim: 6-7).
Şapel: 24.10.2017 ve 26.10.2017 tarihleri arasında kazılmıştır. Kale surları
ile hendek arasında, kalenin kuzeyindeki dik yamaçta ve buradaki hendek
duvarına bitişik hisarpeçe duvarı üzerinde yer alan bir mekândır. Doğu-batı doğrultulu ve dikdörtgen planlıdır. Doğusunda apsisi yer almaktadır. Üç
yönden kısmen, kuzeyden tamamen yıkık vaziyettedir. Kilise üzerinde yoğun taş duvar döküntüsü yer almaktadır. Çalışmalar sonrası mekân ölçüleri
şu şekildedir; kısmının eni kuzey-güney doğrultusunda 3 metredir. Uzunluğu doğu-batı doğrultusunda yaklaşık 8.55 metredir. Apsis kavsinin korunan kısmının uzunluğu kuzey-güney doğrultusunda yaklaşık 2.35 metredir.
Kazılarda yaklaşık 2 metre derinleştikten sonra ana kayaya ulaşılmış ve bu
korunan güney kısmın doğrudan ana kaya üzerine inşa edildiği anlaşılmıştır.
Doğu ve batı duvarları, temel açılmadan, doğrudan ana kaya üzerine iri çakıllı bir kireç harç serilerek harcın üstüne örülmeye başlanmıştır. Bu duvarlar
dikdörtgen kesme taşlarla ve kireç harçla örülmüştür. Ana kaya yüzeyi düzensiz olup sonradan deforme olmuş olmalıdır. Ayrıca taban üzerinde kireç
harçlı taban sıvası izleri yer almakta olup tabanı bu sıva ile de düzeltilmiş
olmalıdır. Apsis önünde kuzey-güney doğrultulu olarak 2.20 metre uzanan
tek sıra bir taş basamak örgüsü yer almakta olup apsis alanını sınırlamaktadır. Basamağın eni 35 cm. yüksekliği 30 cm.dir. Güney duvarı yarı işlenmiş
orta boy taşlarla ve çamur harçla örülmüş olup ana kaya üzerindeki tabandan
yaklaşık 50 cm. yukarı kottadır. Apsis hizasındaki doğu tarafta tahribat vardır. Yapılan çalışmalarda sırlı-sırsız seramik, kemik, metal alet, taş mimari
eleman parçaları bulunmuştur.
Konservasyon ve Geçici Koruma Çalışmaları: 2017 yılı kazı çalışmaları
05.11.2017 tarihinde son bulmuş, sonrasında kale ve kazı alanlarının temizlik çalışmalarına başlanmıştır. Kazı sonrası sahada koruma ve güçlendirme
çalışmaları, kazı yapılan ve daha önceki yıllarda kazısı yapılan alanlarda
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uygulanmıştır. Mekânlarda oluşan ya da bir sonraki sezona kadar yıkılma
tehlikesi olan bölümlere müdahale edilmiştir. Bu amaçla duvar örgüsü yıkılan mekânlarda duvarlar örülmüştür. Yapılarda zayıflayan kısımlarda da
güçlendirme yapılmıştır. Ayrıca duvar yüksekliği fazla olan ve bir sonraki
kazı dönemine kadar yıkılma tehlikesi muhtemel A-16 K 5 No.lu mekânının
duvarları tespit edilen bir noktadan tıraşlanmıştır (Resim: 9-10).

SONUÇ
2017 yılında Prof. Dr. Ali Boran başkanlığında gerçekleştirilen Mersin İli,
Silifke İlçesi’nde yer alan Silifke Kalesi; kazı, konservasyon-temizlik çalışmaları, kazı alanında güvenlik tedbirlerinin alınması, geçici koruma-güçlendirme çalışmaları 21.08.2017 ve 30.11.2017 tarihleri arasında yapılmıştır. Kazı
çalışmalarının ardından kazıdan çıkan etütlük ve envanterlik malzemeler bakanlık temsilcisi ile Silifke Müzesine 06.011.2017 tarihinde bir tutanakla teslim edilmiştir (Resim: 11-15). Yine aynı gün Silifke Müzesinden bir uzman ve
bakanlık temsilcisi ile kazı deposu kilitlenip mühürlenmiş, anahtar müzeye
teslim edilmiştir. Sonrasında 07.11.2017 ve 30.11.2017 tarihleri arasında konservasyon-temizlik çalışmaları, güvenlik tedbirlerinin alınması geçici koruma
ve güçlendirme çalışmalarıyla tamamlanmıştır.
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Resim 1: A-16 K 10 No.lu mekânındaki kazı çalışması.

Resim 2: A-19 Mekânının üzerindeki mekanların kazı sonrası üsten görünüşü.
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Resim 3: A-19 Mekânının üzerindeki mekanların kazı sonrası kuzuyden görünüşü.

Resim 4: A-14 Burcu girişi kazısı.
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Resim 5: A-13 No.lu Burcundaki zindanın kazısı.

Resim 6: A-12 G 1-7 No.lu Mekânların kazısı.
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Resim 7: A-12 G 1- 7 No.lu Mekânların üstten görünüşü.

Resim 8: A-16 K 4-16 No.lu Mekânlardaki çalışmalar.
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Resim 9: Silifke Kalesi’nin kazı sonrası havadan görünüşü.

Resim 10: Silifke Kalesi’nin kazı sonrası güneybatıdan havadan görünüşü.
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Resim 11: Kazıda çıkarılan taş gülleler.

Resim 12: Kazıda çıkarılan mimari plastikler.
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Resim 13: Kazıda çıkarılan sırsız küp.

Resim 14: Kazıda çıkarılan seramik parçası.
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Resim 15: Kazıda çıkarılan lüle.
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