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ÖZET
Antandros Nekropolü Geç Roma Yerleşimi adlı çalışmada, bir Troas kenti olan
Antandros’un Nekropol alanı üzerine yer alan Geç Roma Yerleşimi’ne ait 10 adet yapı
ve bu yapıların içerisinden ve çevresinden ortaya çıkartılan 2001-2011 yıllarına ait
buluntular yapılarla birlikte incelenmiştir. Çalışmanın amacı yerleşimde ortaya çıkarılan
yapıların işlevlerini anlamak, yerleşimin hangi dönemler arasında kullanıldığını
saptamaktır.
Bu amaçlar doğrultusunda yapılan çalışmada ele geçen buluntular mekanlarla
birlikte değerlendirildiğinde yerleşimin M.S. 325 ile M.S. 541 yılları arasında
kullanıldığı anlaşılmıştır. Kullanım dönemleri üç evreye ayrılmıştır.
Mekanların içinden ve çevresinden sikkeler, DSA, DSB, DSC (Çandarlı), Foça,
Kıbrıs ve Açık Renk Seramikler, amphoralar ve kandiller açığa çıkarılmıştır.
Yerleşimde seramik buluntular devam etmesine rağmen M.S. 5. yüzyılın ortalarından
itibaren sikkelerin ortadan kalkma nedenleri sorgulandığında takasa dayalı ekonomi ve
başarısızlıkla sonuçlanan Kuzey Afrika Seferi karşımıza çıkar.
DSA ve DSB seramikleri yerleşimin nekropol alanı olarak kullanıldığı döneme
aittir. Yerleşim tabakalarıyla ilişkili olan seramikler DSC (Çandarlı) seramikleriyle
birlikte başlayıp arkasından Foça seramikleriyle devam etmektedir. Çandarlı seramikleri
ve Foça seramikleri arasında bulunan kronolojik boşluk yerleşimde sikkeler yardımıyla
doldurulmuş durumdadır. Yerleşimin tepe noktası ise M.S. Geç 4. yüzyıl - 5. yüzyılın
ortalarına denk gelmektedir.
Yerleşimin terk edilme nedeni ise M.S. 541’e tarihlenen, Kuzey Afrika Kökenli
Justinian Vebası olmalıdır. Nüfusun yaklaşık yarısının kaybedildiği felaketin ardından
geriye kalanlar daha güvenli gördükleri sur içi yerleşimlere taşınmışlardır.
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ABSTRACT
The current thesis named ‘The Late Roman Settlement on the Necropolis of
Antandros’ focuses on nine buildings of the Late Roman Settlement situated on the
Necropolis Area of the Troadic city of Antandros and studies them in conjunction with
the finds recovered between 2001-2011 in and around these buildings. The aim of the
study is to find out the functions of the buildings and to determine the periods under
which the settlement was used.
Together, evaluation of the available finds and buildings have demonstrated that
the settlement was used between 325-541 AD. The periods of use are divided into three
phases.
Coins, ESA, ESB, ESC (Çandarlı), Phocaean, Cypriot and Lihgt Colored
ceramics, amphorae and lamps were unearthed in an around the buildings. The reasons
behind the disappearance of the coins around the mid-5th century AD despite the
continuity of ceramics in the settlement were identified as the economy based on
exchange activities and the unsuccessful campaign to North Africa.
ESA and ESB ceramics belong to the period that the settlement was used as a
necropolis area. The ceramics related to the settlement layers begin with ESC (Çandarlı)
and continue with Phocaean ceramics. The chronological hiatus between the Çandarlı
and Phocaean ceramics was made up for with the help of coins. The settlement peaked
in the Late 4th century – mid-5th century AD.
The settlement was possibly abandoned due to the Plague of Justinian in 541 AD
which was carried from North Africa. By the end of the outbreak nearly half of the
population was lost and the survivors moved to the safer settlements inside the city
walls.
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