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BAYRAKLI KAZıLARı 1985 RAPORU

Ekrem AKURGAV'

Bayraklı'da 1985 yılında Athena tapınağının batısındaki 6. yüz yıl

evleriyle Athena caddesinin kuzey ve güney bölümlerindeki iskarı alanı

araştırılmıştır.Ayrıca Yamanlar'ın ereğinde çay mahallesinde oldukça iyi
durumda korunmuş oları.bir 4. yüz yıl tümülüs'ü incelenmiştir.

Klasik çağ evleri eski İzmir/de M. Ö. 7. yüzyıldan beri uygulanan
bir tür geometrik plan içinde yer almaktadırlar (Resim: 1). Evler batı

dan doğuya dümdüz uzanan Atlıerra caddesinin kuzeyinde ve güneyinde in
şa edilmişlerdir (Resim: 3).

Caddenin kuzeyinde kalan iskarı yerinin kazılması tamamlanmış

olup, planlar da yayına hazır durumdadır. Caddenin güney bölümünde
olan ve 1982'den beri kazılan iskarı yerindeki çalışmalarımız ise süregit
mektedir.

Kuzey bölümündeki evler seramik buluntularma göre birincisi M. Ö.
400 - 350, ikincisi M. Ö. 350 - 325 tarihlerine giren iki evre göstermektedir.
Batıdaki «irısula» içinde yer alan I, II ve III sayılı evlerin günümüze ge
len kalıntıları ikinci evreye, yani M. Ö. 350 - 325 tarihlerine aittir. Zaten
bundan sonra M. Ö. 4. yüzyılın son çeyreğinde Bayraklı tepesi nüfus art
ması nedeniyle terkedilmiş olup yeni İzmir kenti Kadife Kale (Pagos)
tepesiyle deniz kıyısı arasındaki alanda kurulmuştur.

Bayraklı'da Atherıa caddesinin kuzeyinde bulunan klasik dönem ev

leri birbirine yakın büyüklükte üç ada içinde yer alırlar. Adalar iki sokak

la ayrılmışlardır (Resim: 2). Adaların durumu hava fotoğrafında da gö

rülmektedir (Resim: 3). Batı adasının güney cephesi 26 m., orta adanın

30 m., doğu adasmın ise 20 m. dir.

Batı adasında üç ev vardır. Güneyden kuzeye doğru olmak üzere I
sayılı ev16 odalı (i a-p), II sayılı ev sekiz odalı (II a-h), III sayılı ev ise
6 odalıdır (III a-f). Her birinin birer büyük avlusu vardır. Planımiz ve
hava fotoğrafı (Resim: 2, 3) evlerin M. Ö. 350 - 325 tarihleri arasmda ger
çekleştirilmiş olan son durumlarını göstermektcdir.

(*) Ord. Prof. Dr. Ekrem AKURGAL. Cirınah Cad. 90/5. Çankaya - ANKARA
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Ortadaki adada 7 ev saptarıabilmiştir. IV sayılı ev 10 adalıdır (IV
a-j ): bu ev yan yana iki uzun megarondan oluşmuşturve bir avludan yok
sundur; giriş kuzeyde idi. V sayılı ev 2 odalıdır (V a-b) ve bir meydana
açılmaktadır{Bkz. Eski İzmir I, şek. 33 Nr. I-II). V sayılı ev de 2 adalı

olup, aynı meydana bakmaktadır.VII sayılı ev 4 odalıdır ve bir avluya
sahiptir (VII a-d). Giriş yan sokaktandır. VIII sayılı ev avlulu ve 10 oda
Iıdır (VIII a-j ). Eve doğusundakisokaktan giriliyordu. J odası bu evin en
son onarımında yapılmış olup" dükkan olarak kullanılmıştır. IX sayılı ev
8 odalı vcavluludur (IX a-h). Evin girişi Athena caddesindedir. IX c dük
kan olarak kullanılmıştır.X sayılı ev 7 odalı olup büyük bir avluya sahip
tir. Eve doğusundaki sokaktan giriliyordu. Orta adadaki evlerin çoğunda

M. Ö. 375 - 325 tarihlerine ait sağlam kaplar bulunmuştur. Planda tara
mayla gösterilen yapı çifte megaren olup 7. ve 6. yüz yıldandır.

Doğu adasındaki evler iyi korunmamıştır. Böyle olmakla birlikte bu

adada 5 ev saptamak mümkün olmuştur; Xl a-c: XII a-i; XIII a-b; ve her

biri tek odalı iki ev (XIV ve XV). Bu kesimde bulunan seramik 400 - 325

tarihlerine aittir. Evler başlıca iki evre gösterir. Kuzeydeki tararnayla

gösterilen yapı 7. yüz yıldandır. Doğuda taramayla çizilen duvar Athena

tapınağının 6. yüz yıl başındaki batı terasının batı duvarıdır.

SONUÇ

Eski İzmir'de daha 7. yüz yılda çifte megaronla başlayan çok adalı

ev tipinin (Eski İzmir I, s. 40-42) 4. yüz yılda yeni boyutlar kazandığına

tanık oluyoruz. Gerçekten her üç adada (insula'da) görülen evlerin çoğu

ortalama 6 - 8 odalıdır. Bu yaşam düzeyinin yüksekliğine işarettir. 16 oda
lı ev ise (I a-p) kentin idare biçimiyle ilgilidir. Eski İzmir kitabında

(s. 107) dile getirdiğimiz üzere M. Ö. 600 tarihlerinde inşa edilmiş olan
anıtsal Tantalos Tümülüs'ü kentin bir Tyran tarafındanyönetildiğiniaçık

lamaktadır. Bunun gibi yine Eski İzmir nekropolisinde 4. yüz yıla ait bir
kaç tümülüsün bulunuşu da kentin Larisa'da olduğu üzere 4. yüz yılda da
Tyran'lar tarafından idare edildiğinin alametidir (Eski İzmir I, s. 52). Ni
tekim bu yıl bunlardan oldukça iyi korunmuş olan birini incelemek fırsa

tını bulduk. Çapı 14.70 m. olan bu görkemli mezar anıtı İzmir'i demokra
siyle değil, Tyranlıkla idare eden bir kimseye ait olmalıdır. Bu itibarla 16
odalı evaynı kimsenin oturduğu yer olsa gerektir.

Evlerin adalar (insula'lar) içinde yer alması ve Athena caddesi ile

sokaklarm «geometrik» plan göstermesi çok ilginçtir. Hippodamos tipi

yerleşmelerin de aşağı yukarı bu tarihlerde ortaya çıkışı Eski İzmir yapı

ustalarının bu yeni plan tipinden esinlenmiş oldukları düşüncesini akla
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getirirse de buradaki doku hippodamik değilorganiktir. Çünkü İzmir'in

4. yüzyıl evleri büyük ölçüde 7. yüzyıl planı üatünc kurulmuştur (Resim :
1, 2). Hatta evlerin birbirlerine yakın eşidikte adalar (insula'Iar) oluş

turması da organik bir gelişmedir (Eski İzmir I, s. 40). İzmir'de 7. yüz
yılda başlayan bu kent dokusu hiç şüphe yok ki Arkaik Çağda ve 5. yüz
yılda daha başka Batı Anadolu yerleşmelerinde de rnecvuttu. Hippoda
mos herhalde İzmir misali örneklerden esinlenerek kendi adı ile anılan

ızgara biçimli kent planını bir sistem içine oturtmuştur.
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PLAN

(M.O. 6 yy.).

(M.Ö 5.-4. vı:

7) Athena TapınaEI ( M.O.7-6.yyl
8) Athena caddesi (MÖ. 7-4:yY).

9) Parke deseli arkaik yol ( M.Ö.
7. yy.).

10 J 11) Arkaik yol
12,13) Klasik yol

~.~ i, .; lITrr~';~:III~III1I,,,"",,"''''''''''''''''''''''''''''''rrmımn
KE511

BAYRAKLI HOYÜGÜ
yerleşimler

Resim: 1 - Eski İzmir yerleşme katları IM. Ö. 3. - 4. yüzyıl)
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NOUVELLE PRELIMINAIRE SUR LES TRAVAUX QUI SE SONT
DEROULES EN ·1985 A IASOS

Fede BERTİ 1,

Au eours de la eampagne de foui1le 1985 nous avorıs corıcerıtre nos
travaux sur la basilique de l'Agora.

Nous avons choisi trois seeteurs pour eette reeherehe: la nef sep
tentrionale et son aire exterieure: l'aire exterieure: l'aire exterieure a la
nef meridionale 'et, en eorrespondenee des nefs centrale et meridiorıale,

le seeteur dans lequel, au eours de eampagnes precedentes, nous avions
attent le niveau de l'age geometrique. Dans la deseription des dorınees

les plus remarquables, nous procederons en examinant d'abord la nec
ropole et la basilique, qui sont etroiternent liees l'une a l'autre, ensuite
les structures relatives a un sanetuaire decouvertes au dessous des anne
xes meridionales et enfin les restes de I'habitat du Bronze.

Necropole

Nous avons fouille vingtquatre nouveaux tombeaux, dont orıze ont
ete decouverts dans une tranchee de 12,30 m. qui longe la nef septentrio
nale.

La tranchee a atteint le niveau du seuil d'acces a la piece qui s'ouvre
au Nord du Narthex.

La profondeur modeste des tombeaux 'eonstitue une dorınee assez
importante.

Dans eette necropole limitee mais tre dense (jusqu'a preserit nous
avons fonille 262 inhumations) qui a occupe I'interieur et les alentours
immediats de la basilique , les onze sepultures du seeteur septentrionale
appartiennent au groupe plus recent de depositions, qui ailleurs se sonr
superposees meme sur trois eouehes.

il s'agit de tombeaux extrernement pauvres. Le mort est, allonge
toujours la tôte a Ouest et les bras souvent croises sur le bassin. il est
dans une fosse dont les côtes sont delimites par des pierres ou par des
debris de tuiles ou de marbre reemployes,

(*) Dr. Fede BERTİ, Museo archeologico Nazionale Via XX Setterribe 124 44100,
Ferrara/ITALlA
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La presence de clous indique l'utilisation de caisses en bois. En ge
neral, la fosse a la forme d'un trapeze, dont l'extremite orientale estplus
eourte que l'occidentale. La couverture est en dalles en schiste et au en
tuiles. La survivenee de la couverture a la «cappuccina» est documerıtee

aussi par ce groupe de tombeaux. Une seule de ces sepultures nous a ren
du une boucle d'oreille en bronze: un fil dont une extremite a la forme
d'un erochet et l'autre celle d'un anneau. Cet objet a ete tres reparıdu

dans tout le bassin mediterraneerı pendant une longue periode: c'est
pourquoi il rı'offre pas d'elernents de chronclogie precise.

Les treize autres sepultures se trouvaient a l'exterieur de la nef me
ridionale. Ce que nous venons de dire est valable aussi pour les tombeaux
du deuxierne groupe.

il nous semble interessant de signaler paul' trois tombes l'existence
d'une sorte d'indication constituee par des blocs de pierre deposes envi
ran a 0,30 m. au-dessusdı tombeau proprernerıtdit. L'indication suivait
le perimetre de la fosse et .ıresentait a l'extrernite orientale une pierre de
dimensions superieures am autres, plantee verticalement dans le terrain.

Dans sepultures la te te du mart reposait sur un morceau de tuile sur
lequel etait gravee une croix.

Nous avans trouve aussi des boucles d'oreilles en bronze et en ar
gent sernblables a celles que nous avans precedemrnent decrites et des
boucles de ceinture rondes.

Basilique

La fouille a I'interieur de la rıef septentrionale a eu comme but d'exa

miner le rapport eritre la structure de la basilique et la petite abside de

couverte en 1984 sous les restes de la mosaique de la nef.

il est interessarıt de souligner que la petite abside occupe toute la
largeur de la nef (2,60 m.) et qu'elle entoure une aire pavee de laquelle
emergent trois sepultures (tout a fait semblables aux autres) et un petit
puits carre.

Sur le pave no us avans retrouve sept pieces de monnaie dont six
sont de Valentinianus 1.

La mosaique qui recouvrait cette aire sacree (martyrion?), endom
rnagee par les nombreaux tombeaux des epoques successives, juste en
correspondence du seuil entre la nef et le narthex, preseritait une inserip
tion dedicatoire au commemorative, dont les deux dernieres lignes seule
ment sont partiallement conservees,
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Maintenant il semble que k gros mur de la petite abside s'encastre
parfaitement dans les murs longitudinaux de la nef.

Les materiaux decouverts apres le deblaiemerıt des deux niveaux de
pavement de la nef (plan de preparation a la mosaique et battu de chaux)
et apres la fouille jusqu'au niveau de -1,50, sont tres interessant.

Cependant il faut dire que la profondeur de fondation de murs lon
gitudinaux, leur epaisseur et leus technique «a sacco» ont implique la
presence de fosses de fondation tellemcrıt larges qu'elles ont compromis
d'une façon irremediable, deja dans l'antiquite, toute stratigraphie
preexistante.

La coexistence de certaines estampilles de Sigillee Orientale comme
KEP\70C et KOIPANOY,de lampes et de ceramiques du 1 siecle de notre
ere avec des fragments de ceramique de l'age geometrique ou pre
geometrique en est le temoignage.

En revanche les donnees typologiques et chronologique offertes par
les rnateriaux compris entre les deux niveaux revetent une importance
fondamentale.

Nous nous limitons a rappeler la decouverte d'un nouveau decret
de l'age hellenistique grave sur un bIoc de calcaire reemploye a la base
de la colonnade qui separe la nef septentrionale de la nef meridionale.
d'un fragment de tuile avec le timbre HY - <D A et d'une monnaie de
Theodosius II.

La fouille effectee au Sud de la basilique a mis en evidence dans toute
son extension une des annexes sud de l'ensemble (une piece de 7,50x4,50
m.) et line serie d'autres murs qui s'encastrent perpendiculairment, a des
niveaux differents, dans le mur de la nef. Dans ce secteur lapresence des
tombeaux a beaucoup altere la stratigraphie, au point que, dans une des
pieces sus mentionee, nous avons trouve des ceramiques byzantines
jusqu'a la profondeur atteinte, soit environ -1,70.

Si nous resumons les elernents apparus jusqu'a present, il semble
que les phases de la basilique se sont ainsi succedees :

- construction d'une petite aire absidee destinee a delimiter le
lieu de certaines sepultures. Cette aire fut frequentee jusqu'aux debuts
du V siecle de nôtre ere.

- construction de la basilique dont la nef septentrionale a englobe
cete aire 'absidee, Nous sommes sürs que la basilique a eu deux phases
de construction; entre les deux, beaucoup de temps ne s'est pas ecoule.

9



Nous connaissons mieux la deuxieme phase, posterieure a l'age de Theo
dosius, qui a determine le rehaussement du parterre, la fermetureet le
rchaussement des passages et des acces interieur et exterieur.

Dans la deuxieme phase, la basilique a la nef centrale avec abside
trilaterale exterieure, peut-etre pastophoria il l'extremite est des ailes
laterales, un narthex ouvert aux extremites Nord et Sud sur autant de
pieces (diakonokon au Sud? salutatorium au Nord? L'interpretation des
annexes est tres incertaine).

La colonnade interieure se developpe avec 4 elements et un pilastre.
Le sanctuaire etait entoure par des plutei disposes entre la deuxieme et
la treisierne base de colonne.

Nous ne connaissons pas l'emplacement de l'ambon dont nous
avons retrouve quelques fragments. Les sols de la nef centrale et du
narthex sont recouverts de carreau x en marbre, le sol des nefs laterales
de mosaique. Le lieu du martyrion primitif est signale par une inscrip
tion en mosaique.

LE; caractere funeraire de la basilique adetermine au debut la for
mation d'une necropole a l'exterieur.

Au moment au les fonctions de l'edifice ont ete assumees par une
petite eglise batie a l'interieur de la nef centrale, les tombeaux se dispo
sererit et se superposererıt meme en correspondence des nefs laterales et
du narthex desormais detruits et abandonnes.

Sanctuaire

Nous avons decouvert les restes de cet ensemble au cours des fouil
les a l'exterieur de la nef sud de la basilique, a l'extremite orientale de la
trarıchee.

il s'agit d'une aire presque carree dont le perimetre est delimite par
une forıdation en blocs de schiste sur les angles desquels (sud-ouest,
sud-est, nord-est; l'angle rıord-ouest se trouve audessous du mur de la ba
silique) se posent autant de parallelippedes en calcaire avec la face supe
rieure opportunement erensee. La côte sud de l'ensemble est longe par
deux canalisations d'epoque romaine qui coupent l'Agora de Est a Ouest.

Au Sud de ces canalisations il y a in situ une belle base en marbre
decouverte seulement en partie.

Sur le dallage irregulier en pierres de l'aire nous avons trouve un
dôpôt de petits ex-voto en feuilles de plomb (Le bronze est moins fre
quent) decoupees en forme de doubles haches et de oscilla circulaires,

10



polygonales ou quadrangulaires decores par des trous ou des poinsonna
ges qui forment des spirales, des rayons, des croix, des cercles corıcent

riques.

Le nombre de ces objets est tres eleve. Rare ou de toutes façons aty
pique la ceramique, parmi laquelle nous nous limitons a rappeler un mor
ceau de lampe polilycne a vernis noire avec un petit bec arrondi b ien dis
tinct du reservoir.

Quelques pieces de morınaie hellenistiques de lasos (par exemple
tete d'Apollorı et dauphin) et une fibule en bronze meme s'il manque des
indications epigraphiques a ce sujet, il semble que l'aire soit destirıee au
culte de Zeus Labrandeus et a un de ses nouveaux sanctuaires.

Restes de l'habitat du Bronze Recente

Nous avons travaille dans une aire au Nord de l'edifice du Bronze
Moyen et Recent appele F.

Dans le site, tres endomrnage par les murs de la periode posterieure
et par la affleurement de la nappe hydrique, nous avons trouve la con
firmation de la preserıce d'une nouvelle structure dont les caracteristique
(dallage irıterieur en schiste, mur perimetral epais, pave exterieur) pre
senterıt d'etroites analogies avec le batimerıt F.

Le materiel est riche et est constitue surtout par des ceramiques de
production locale.

Toutefois il est opportun de rappeler l'existence du'n alabastron
decore avec des feuilles de lierre, que 1'0n peut dater au Bronze Recent
II/III A ı.

A la conclusion de notre rapport, nous tenons a remercier Monsieur
le Dr. Nurettin Yardımcı et sa Direction Generale et, pour son travail a
côte de la Mission, le Commissaire Haluk Yalçınkaya du Musee de Bod
rum.
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TARSUS - DONUKTAŞ KAZISI 1985

Nezahat BAYDUR'~

Kazı, Eski Eserler Ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nünverdiği ödenek

ve İ Ü Edebiyat Fakültesi'nin katkısı ile gerçekleştirilmiştir. Her iki ku

ruma da teşekkürü borç bilirim. Kazı ekibi, bu satırların yazarındanbaş

ka Yük. 'Mim, Nadide Seçkin, Arkeolog Nezih Başgelen ve yüksek lisans

öğrencimizÖzdemir Korkmaz'dan oluşuyordu. Kendilerine ve Tarsus Mü

zesi Müdür Vekili Akif Yücel ile Araştırma Görevlisi Turhan Kayabey'e

burada bir kez daha teşekkür etmek isterim.

Esas olarak, yapının güney duvarının içinde ve dışındaki 2 açmada
çalışıldı (Plan: 1). İçerideki açma (C - D - F), yapının içindeki büyük
masif kitle ile güney duvarı arasındakibölümde olup 3.40 x 5.60 m. boyut
larındadır. 5.08 m. kotunda ve duvarın önünde tuğladan örülmüş dikdört
gen biçimli bir baca görüldü (Plan: 3). Az pişmiş sarımsı renkli tuğlalar,

23x23x4.5 cm. boyutlarındadır.Baca yüzeyinden 45 cm. aşağıda C ve F
duvarları arasında bağlantıyı sağlayan, ancak bunlardan 1.65 m. alçak
olan konglomera duvar (Resim: 1) önünde, tuğladan örülmüş bir yüzeye
rastlandı. Tuğlalar 24.5 x 24.5 x 5 cm. boyutlarındadır.Bu yüzeyle aynı hi
zadan başlayarak F duvarına ait in - situ kireçtaşı kaplama levhaları görül
meye başladı. Üstüste iki sıra halinde batı yönüne doğru uzanan bu lev
haların alt sırası 8 mm. lik bir çıkıntı oluşturmaktadır. (Plan: 3 ve Re
sim: 4). Ortalama 0.60 m. yüksekliğinde, 0.31 m. kalınlığındaki bu blok
ların uzunluğu 0.83 m. ile 1.60 m. arasında değişmektedir.

7.20 m. kotunda düzgün konglomera tabana ulaşılıp tuğla yapı tümü
ile ortaya çıktığında, yapının yayvan bir atnalı biçiminde olduğu görül
müştür. Yapının yüzeyinden tek bir tuğla kaldırılarak içeri bakıldığında

insan iskeleti görüldüğünden4 tuğla daha kaldırılmış ve yapının tuğlalar

dan bindirme tekniği ile örülmüş bir mezar olduğu anlaşılmıştır. (Re
sim: 5 ve 6). Osmanlı döneminde anıtın içinin Tarsus'da yaşayan Erme
ni azınlık tarafından kabristan olarak kullanıldığı eski yayınlardanbilin
diğinden' bu yapının da bir Ermeni mezarı olduğunu düşünmekteyiz.

(*) Prof. Dr. Nezahat BAYDUR İ. Ü. Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim
Dalı YENIPTTIİSTANBUL

(ll R. Koldewey, Anomia 1890. 180.
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Açma genişliği daraltılıp (Plan; 3) 1.35 m. lik bir bölümde, duvar
boyunca in-situ blokları izleyerek batı yönünde kazmaya devam edildi.
Kaplama blokunun kesildiği noktada taban düzeyi, düşmeye başladı. Bir
tür basamak oluşturan bu kısımda, duvara dikeyolarak bitişen, 0.52 m.
yüksekliğinde kireçtaşından in-situ blok bulundu; altında yatay durumda
gene in-situ kireçtaşı blok görüldü ve batı yönünde tabanda yeniden bir
alçalma saptandı. Fakat ödenek yetmediğindenkazı işleri burada bırakıl

dı. Ancak, yapının içindeki 2. masif kitle ile güney duvarı arasındaki aç
mada (Plan: 1 ve Resim: 19) taban düzeyine 10.80 m. kotunda ulaşılmış

olması ve D bloğu ile güney duvarı arasındaki alanda dolgu toprağın batı

yönünde rampa gibi iniş yapması, (Resim: 3), C- D - F açmasındaki ta
ban düzeyinin düşüşünün kademeli olarak devam ettiğini düşündürmek

tedir.

Güney duvarının dışındaki açma (F') 7 x 3 riı. boyutlarındadır (Plan:
1 ve Resim; 8). Anıtın duvarına kadar tapulu olan tarlada bu açmayı,

tarla sahibinin rızası ile iıiç para ödemeksizin, ancak yeniden kapatmak
koşulu ile gerçekteştirebildik. 9.15 m. kotunda koglomera duvarın kireç
taşı kaplama levhaları in - situ olarak fakat yüzeyleri aşınmış durumda
(kalınlıkları 10-12 cm.) ele geçti (Plan: 4, Resim: 2 ve 9). (Bu açmanın

plan ve kesiti Özdemir Korkmaz tarafından çizilmiştir). Ayrıca duvardan
düşme kireçtaşı blok parçaları da bulundu. Blokların altında açmanın

batı kenarında, 10.20 m. kotunda yatay durumda 'in-situ büyük kireçtaşı

blok ve güney doğrultusunda 2. bir blok görüldü. (Resim: 10,11). Yan
yana ve üstüste konmuş olan ve duvara paralelolarak doğuya doğru da
uzanan blokların kalınlıkları0.53 - 0.56 m., genişlikleri 0.78 -0.90 m., uzun
lukları ise ortalama 1.60 m. dir. Bu blokların üstünde kırmızı boya kalın

tıları gözlendi. Bunun, aynı yerde bulduğumuz kırmızı boyalı fresk par
çası (Resim: 14) ve zamanla dağılmış olan daha başka parçalardan kay
naklandığını sanmaktayız. Güney yönünde uzanan 2. bloğun önünde, aç
manın güney kenarı içine uzanan, 7 - 8 ton ağırlığında ve 1.05 x 1.80 x 1.50
m. boyutlarında kavisli çatı blokuna (arkhivolt?) rastlanınca (Resim:
15), açmanın güneybatısından 3.5 m. genişliğinde bir kısım güney yönün
de 2 m. daha uzatıldı (F2 : Plan: 4). Böylece gerek mermer bloku çıkart

mak, gerekse in-situ kireçtaşı bloku izlemek amaçlandı. Çalışmayı ola
naksızlaştıran bu mermer blokun ve düşmüş kireç taşlarının açma için
den çıkartılması, Tarsus Belediyesince verilen araçla sağlandı'. Bu iş

lem sırasında açmanın güneyinde toprak kaydığından. güney yönünde

(2) Gerek araç, gerekse yapının içindeki kazı toprağını dışarı atmaık işinde çalış

mak üzere 5 Belediye işçisi vererek çalışmalarımızıbüyük ölçüde kolaylaştı

ran Tarsus Belediye Başkanı sayın Veis Kemal Erdem'e yürekten teşekkürü

borç bilirim. Ayrıca gösterdiği anlayış ve kolaylıktanötürü tarla sahibi İsmail

Suncel'e de teşekkür etmek isterim.
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uzananyatay durumdaki kireçtaşı blokların, duvardan yaklaşık 7 m. gü
neye kadar devam ettiğini saptayabildik (Resim: 12). Tarla sahibinin
söylediğine göre, aynı doğrultuda ve tarlanın boyunca bu bölümde ekin
kurumaktadır.Bu da söz konusu bloklarınçok geniş bir alana yayıldığı

nı göstermekte ve belki anıta bağlanan bir caddenin varlığını düşündür

mektedir.

Açmadaki düşmüş kireçtaşı blokların ve mermer çatı blokunun kal
dmımasından sonra 11.30 m. kotunda, çok düzgün olan konglomera ta
bana ulaşıldı (Resim: 13). Gerek duvarların bu ölçüde yüksek, gerekse
yapının içindeki açmada taban düzeyinin kademeli oluşu, daha önceki yıl.

larda da belirttiğimiz gibi, bugün ayakta duran koglomera duvarların

sanıldığı gibi podium yüksekliğini oluşturmayıp, çevirme duvarı olduğu

yolundaki görüşümüzü doğrular niteliktedir ve özellikle de yapının dı

şında yatay durumdaki blokların bu kadar geniş bir alana yayılması, Kol
dewey'in planının doğru olamıyacağını göstermektedir'. Kazımızı zi
yaret eden Yıldız Üniversitesi öğretim görevlilerinden Yük. Mim. Lemi
Merey ve Mimarlık Tarihi Profesörü Turgut Öğün de aynı görüştedirler'

C- D - F açmasında ele geçen konglomera tonoz parçaları da doğudan ba
tıya doğru biribirine paralelolarak uzanan duvarların aralarının tonozla
örtülü olduğuna kanıt oluşturmaktadır. F1 - F2 açmasında bulduğumuz

kabataslak işlenmiş olan çatı blokunun (Resim: 16) mermer kalitesinin,
yapının girişkısmındaki sütun gövdeleri ve tüm açmalarda daha önceki
yıllarda ve 1985 yılı kazısında ele geçen mimari bezerne parçalarının (Re
sim: 23 - 30) mermerinden ayrı ve daha düşük kalitede olması ve ayrıca

kireç taşından silmeli ya da bezemeli parçaların (Resim: 20-22) bulun
ması, büyük olasılıkla İ. S. 4. yüzyılda (341 ?) bölgedeki bir deprem so
nucu' tahrip olmuş olan yapının onarımı ile ilgili olmalıdır. Doğudaki

anıtsal merdivenin rampası üzerine oturtulmuş yuvarlak sunağın da
(Plan: 1 ve Resim: 17, 18) yapının bu 2. aşamasına ait olduğunu sarı

maktayız.

Anıtın içindeki büyük masif blok üzerinde daha önceki yıllarda açıl

mış olan açmada (Dı) sürdürülen çalışmada blokun tam merkezinde
(Plan: 1 ve Resim: 7), 1836'da Fransız konsolosu Gillet'nin anıtta yaptığı

aramada dinamitlediği" çukura rastlandı. Masif blokun kenarlarına pa
relel olarak güneyde ve batıda kireçtaşı bloklar düzenli bir dizi oluştur

maktadırlar, ancak ortada ve kenarlarda bu taşlara rastlanmamıştır.Ma-

(3) R. Koldewey, a.e:. ı79, no. 3, j 82 Ydd.

(4) Görüşlerinden ·yararlandığını için kendilerine teşekkürlerimi sunarım.

(5) G. Downey, Antioch, 359, dipnot ı'89.

(6) R. Koldewey, a.e. 184; L. Langloıs, Archives des Missions Sclentlfique, 4, 21.
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sif blokun bir anıt kaidesiolabileceğinidüşünmekte isek de kazının bu
aşamasında kesin bir şey söylemek isteıniyoruz.

Tüm açmalarda ele geçen mermer kaplama levhalarına ait parçala.
rın (Resim: 31) çokluğu, yapının mermerle kaplı olduğunda kuşku bı

rakmamaktadır. Anıtın içerisindeki açmalarda bulduğumuz taban kap
lamasına ait çok sayıdaki mermerler gerek büyüklük ve biçim, gerekse
renk açısından çeşitlilik göstermektedir. Renkler beyaz, sarı ve yeşilolup

biçimler dörtgen ya da altıgendi r (Resim ': 32).

Karışık durumda elegeçen keremik buluntular Erken Roma çağın

dan Osmanlı dönemine kadar uzanmaktadır ve hep parçalar halindedir
(Resim: 33 - 37). 1983 yılında açtığırniz i açmasında tabana inilirkerı ele
geçen bezerneli 3 kandil ise (Resim: 39, 40) İ. S. 3. yüzyılortaları ile
5. yüzyıl başları arasına aittir. Bunların dışında Roma çağından çok az
sayıdaki cam eşya arasında morumsu lacivert renkte bir şişe boynu ile
üzeri asma yaprağı ve üzüm salkımı ile bezeli ve yazıtlı bir kupanın dip
kısmı vardır" (Resim: 38).

(7) Bu tür üzeri yazılı kupalar için bkz. A. Kisa, Das Glas im Altertum. 3, 720 ydd.
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BERICHT ÜBER DİE ARBEİTEN DER DiDYMA . GRABUNG
1985/86

Klaus TUCHELT*

Mein Bericht bezieht sich auf die von der Didyma -Grabung veröf
fentlichten und durchgeführten Arbeiten seit dem VII. Symposium im
Mai 1985.- Teil i betrifft die Veröffentlichungen, Teil II die Arbeiten in
Didyma.

Teli i :

Folgende Veröffentlichungen sind seit dem VII. Symposium erschie
nen:

1) Der vorlaufige Bericht über die Arbeiten 1980-1983 in Didyma
(ıst Mitt 34, 1984).

2) Ein Aufsatz über die «Obsidianindustrie von Altmkum Plajı bej
Didyrna» von H.G. Gebel (ıst Mitt 34, 1984).

3) Von L. Haselberger «Antike Planzeichnungen am Apollontempel
von Didyma» 'im «Spektrum der Wissenschaft» sowieim «Scientific Ame
rican» 1985.

4) «Tierknochenfunde aus Didyma TeiI II» von J. Boessneck und
J. Sohaffer behandelt die Unterscuchungen von SOO kg Tierknochenfunden
aus den Grabungen 1983 und 1984 in AA 1986 mitdem Ergebnis, da-B es
sich um das vollstandige Inventar von Tieropfern aus einem Heiligtum
handelt, ein Ergebnis, das von vergleichbaren Heiligtümern nicht bekannt
ist.

S) «Fragen zum Naiskos von Didyma», ebenfalls in AA 1986 erschi
enen, geltender Revision alterer Grabungsbefunde und der Bestimmung
des sog. Naiskos: Kultbildschrein oder Manteion? In Verbindııng damit
steht

6) eine soeben im JdI 1986 erschienene Untersuchung über die
Bedeutung des Kanachos- Apollon, die der Frage gilt : Kultbild oder Polis
weihung?

(*) Prof. Dr. Klaus TUCHELT Alman Arkeoloii Enstitüsü Sıra Selviler No: 123
Taksim· İSTANBUL .
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7) Die Reihe der von der Didyma - Grabung herausgegebenen
«WEGWEISER», kurze Darstellungen zum aktuellen Forschungsstand,
wurde fortgesetzt und ist derzeit in 20 Folgen erschienen. Ubersetzungen
ins Türkische sind vorgesehen.

Teil II :
In Didyma wurden in der Zeit vom 5.8 - 24/9/1985 folgende Arbeiten

durchgeführt, für deren Gerıehmigungauch an dieser Stelle der General
direktion der Antiken und Museen gedankt sei, ebenso für die Entsendung
der Regierungsvertreterin Frau Ümran Yüğrük und der Direktion des
Museums in Balat für aIle Unterstützung.

1) L. Haselberger setzte die Bauaufnahme im Apollontempel und
die Bearbeitung der antiken Werkzeichnungen fort. W. Schiele erprobte
Ballonfotografien vom Apollontempel: es handelt sich um die ersten
Senkrechtaufnahme aus niedriger Höbe, die den Tempel in einzelnen
Abschnitten zeigen.

2) U. Wintermeyer schlof die Bearbeitung der hellenistisch - früh
kaiserzeitliohen Gebrauchr.keramik vom 4. Jh. V. bis ins 2. 1h. n. chr. ab
und bereitet die Veröffentlichung vol' Mit der Bearbeitung nicht stratifi
zierter Fundkeramik des 3. bis 7. Jhs. n. Chr. wurde begonnen.

3) P. Schneider setzte die Untersuchungen zum Verlauf der Heiligen
Straôe fort, die uns zu einer systematischen Ausgrabung veranlaôten.

4) Die Grabungstatigkeit richtete sich dabei erstmals auf eineıı

Abschnitt der Heiligen strajie auf halbem Wege zwischen Milet und
Didyma. Über dessen Identifizierung i. J. 1984 wurde bereits beim VII.
Symposium berichtet. Nicht bekannt war damals, da~ an diesem Stralse
nabschnitt ein arehaisehes Temenos lag.

Ein zur Information bestimmter Kurzbericht über den Stand der
Ausgrabungen 1985 wurde der Generaldirektion bekanntgegeben. Worü
ber heute zu berichten ist, gibt den Erkenntnisstand einer noch nicht
abgeschlossenen Grabung wieder. AIle Funde sind unvcröffentlicht und
stehen zur Diskussion.

Von Süderı, also von Didyma kommend, erfaôt man heute das Gra
bungsgelande mit einem Blick : das Fundament eines hangseitigen Mauer
zuges und eine davon nach Osten abgeknivkte Quadermauer, die beide
parallel zum westliohen Strajienrand geführt sind. Das Fundamcnt gehört
zu einer Grenzmauer, die einen Bezirk trapezoid einschliefst: die gröôte
Ausdehnung im Norden mit knapp 100 m Mauerlange. Ausgegraben
wurde 1985 der östliche TeiI mit der Quadermauer und dem anschliejlen-
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den Hang. Es handelt sich um eine Terrassenanlege innerhalb eines Te
menos, die keinen Zugang von der Heiligen Strajle hatte.

Die untere Terrasse wird im Norden durch eine niedrige Kreisseg
mentbasis abgeschlossen, im Osten durch einen langrechteckigen Bau, den
sog. Ostbau, mit einem Sockel aus Kalksteinquadern, Lehmziegelwarıden
und gut erhaltenen Resten eines Tonziegeldaches. Die Errichtung des
Ostbaues, eines Oikos, hat offenbar zu einer Verlegung der östlichen
Temenosgrenze geführt.

In der westlichen Langseite des Ostbaues öffnete sich eine etwa 2 m
breite Tür zur Terrasse; erhalten sind davon zwei Steine mit der Türp
fanne, einer noch mit Bleiverguô. Schwelle, Laibung sowie Türsturz waren
aus Holz und wurden ausgeraubt, ebenso die Metallteile.

Das Tondach la{3t sich in wesentlichen Teilen wiederhersteIlen : bra
unschwarze und rotbraun bemalte Deck-, Flach-, Stirnziegel, runde First
kalytere sowie Firstziegel sind erhalten.

Die obere Terrasse wird im Norden durch die Temenosmauer beg
renzt. Groôe Felsblöcke treten hinter der Kreissegmentbasis als Sporn
hervor.

Im Westen liegt ein Antenbau, der mit seiner Nord-Süd-Richtung
auf das noch nicht ausgegrabene Gebiet des Temenos gerichtet ist, Die
Technik - Kalksteinsockel, Lehmziegelwande, Tonziegeldach - entspricht
der des Ostbaues,

Die untere Terrasse war übersat mit Marmorbrocken, konzentriert
innerhalb der Kreissegmentbasis. Es handelt sich um gewaltsam zerstörte
Reste von mindestens sechs lebensgrojlen mannlichen und drei unterle
bensgroflen weiblichen arehaisehen Sitzbildern, die auf der Kreisseg
mentbasis standen.

Eine zweite Fundgruppe arehaiseher Skulpturen, wesentlich besser
erhalten, wurde unterhalb der Quadermauer angetroffen :sechs Sphingen,
davon vier in der ersten Grabungswoche. Drei Sphingen befanden sich in
Fallage am Fu{3 der Quadermauer.

Die Abfolge der ursprünglichen Aufstellung laBt sich von links nach
rechts ermitte1n. - Die Sphingen hatten eine wechselnde Körperhaltung:
dies sowie die Fundlagen lassen zwei Dreiergrupperı ersclieôen, die auf

der Quadermauer standen: einer südlichen Gruppe mit nach links ge

wandtem Körper und leicht nach rechts bewegter Kopfhaltung entsprach
eine nördliche Gruppe mit entgegengesetzter Bewegung.
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Die Terrassenanlage, ein gut 27 x 27 m grojies Geviert, trat bastion
sartig mit einer etwa 3 m hohen Stützmauer über der StraBe hervor. Wer
von Milet kommt, hat von dort den ersten Blick auf Didyma. Die Anlage
ist Bestandteil eines Temenos, ihre Statuen Votive eines gro~en Anathems,
dessen Wirkung auf zwei vielfigurigen, achsbezogenen Gruppen beruhte:
die Sitzbilder auf einer niedrigen Kreissegmentbasis, die Sphingen-Ibisher
nur als Einzelmonumente auf Saulen bekannt - waren hier in einer Reihe
von zwei Dreiergruppen . wiederum erhöht - auf einer Terrassenmauer auf
gestellt.

Für das Anathem wurde der in der ostionisch -rnilesischen Plastik
führende Typus des Sitzbildes verwendet, wahrend das Bild der Sphinx
als Skulptur bisher aus der archaischgriechischen Plastik Kleinasiens
nicht bekannt war. Der Befund ist in allem wesentichen einheitlich und
gehört in die Zeit nach 550 v. Chr.

Der Erhaltngszustand - besonders gut bei den Dachziegeln zu beo
bachten - la~t nur auf eine kurze Spanne zwischen Bauzeit und Zerstö
rung schlieBen, die in den Grenzen eines Jahrhunderts liegt. Gewaltsame
Zerstörung ist nur bei den Skulpturen, vor allem bei den Sitzbildern
festzustellen. Die Gebaude wurden nicht durch Brand zerstört, sondern
verfielen nachAusgraubung. Der Ort wurde nie wieder bebaut. Der Stifter
gehörte vermutlich zu einer milesischen Adelsfamilie, Die offenbar frühe
Zerstörung des Anathems kann sehr wohl in die Zeit der Perserkriege
faIlen; sie ware ein rares Zeugnis dieser Ereignisse: die Zerschlagung ei
ne Denkmalsaus dem Kreis milesischer Adelsfamilen durch die Perser
lassen an die Umgebung, wenn nicht sogar an die Familie der abtrünnigen
Tyrannen und Anstifter des ionischen Aufstandsdenken. Ebenso kommt
aber noch ein anderes Ereignis nach Abzug der Perser in den Jahren nach
479 infrage: die Achtung des milesischen Adels durch die Polis. Der
Sachverhalt, da~ der Ort des zerstörten Anathems verwüstet bIieb, sprache
nicht gegen diese Hypothese. Wem die Zerstörung anzulasten ist, kann der
Archaologe freilich nicht beantworten : nur müssen es nicht die Perser
gewesen sein. Weitere Frange zu diesem Temenos an der Heiligen Straôe
sind an die neuen Grabungen im Herbst 1986 zu richten.
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Abb.: 1 - Didyma - Grabung 1985. Blick au!' ein Temenos an der
Hetllgen Strasse

Abb. : 2 - Didyma - Grabung 1985. Temenos. Tonziegeldach von
Ostbau, Trauf'rand,

Abb.: 3 - Didyma
Grabung 1985,
Temenos. Sphinx
ct.Jnv. Nr.
Di S 164) 43
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ı985 YILI GÜLPıNARKAZıLARı

Coşkun ÖZGÜNEL *

1980 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Mü
zeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya

Fakültesi adına, Çanakkale ili Ayvacık ilçesine bağlı Gülpınar Köyünde
sürdürülmekte olan kazılara, söz konusu Bakanlığın büyük maddi ve
manevi katkıları ile 1985 yılı yaz aylarında devam edilmiştirı. 1985 yılı

kazı çalışmaları 1 Temmuz - 22 Ağustos 1985 tarihleri arasında gerçekleş

tirilmiş bulunmaktadır.

30 işçi ile başlanan 1985 çalışmaları, geçen yıllarda olduğu gibi,
ilk önce alan ve çevre temizliği gerçekleştirilmiş, daha sonra ise, temel

.ı->

(*) Doç. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL. A.Ü.D.T.C. Fakültesi, Arkeoloii ve Sanat Tarihi
Bölümü ANKARA

(l) 1985 yılı çalışmaları içinde en büyük olaylardan bir tanesi, Çanakkale Va
lisi Sayın Erdinç Büyükakalın'ın kazımıza yolladığı vinçtir. Bu araç vasıta

sıyla, krepis üzerinde ve çevresinde yer alan ve yıllardır kaldıramad.ığımız

arşitrav, tambur ve benzeri mimari elemanların kaldırılması sağlanmış bu
lunmaJk.tadır. Bu olanağı hazırlayan Sayın Vali Erdinç Büyükakalın'a önceki
yardımlarını ve kazı ekibine gösterdiği sevgi ve kardeşlikten ötürü, bu sa
tırlarda bir kez daha teşekkür etmek hem kazı başkanı olarak, hem de tüm
kazı ekibi olarak büyük bir zevktir. Diğer taraftan yıllardan beri bizlere her
türlü yardımı esirgemeyen, Ayvacık devlet yöneticilerine, Kaymakam sa
yın Ali Ülger'e, Mal Müdürü Sayın Mustafa Kutucu'ya ve yardımcısı Sa
yın Kadir Bük'e ve Gülpınar Muhtarı Sayın M. Ali Şahin ve Gülpınar hal
kına ve kazıda çalışan işçilerimize candan teşekkür ederiz.
1985 yılı çalışmaları Bakanlık temsilcisi Sayın Mehmet Turgut (Niğde Mü
zesi>, Orta. Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Ana
bilim Dalından Yük. Mim. Res. Emre Madran, Yük. Mim. Res. Nimet Özgö

nül ile Yük. Mim. Res. Fuat Gökçe ve Erzurum Atatürk Üniversitesi, Edebi
yat Fak. K. Arkeolon Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdullah Yaylalı,

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğ. Fak. K. Arkeoloji Anabilim Dalı

Öğr. Üyesi Doç. Dr. Orhan Bingöl ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanat
lar Fak. Seramik AnaJbilim Dalı Arş. Gör. Gül ÖZturanlı, aynı anabilim dalın

dan öğrenci Gökhan Yıldız ile yine A. Ü. Dil ve Tarih - Coğ. Faik. Prehistorya
Anabilim Dalından Yrd. Doç. Dr. Güner Soylu ile, Arkeolog Murat Demir,
Muııat Gürzumar, Fakültemiz Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi anabilim
Dalı Öğr. Gör. Dr. İlknur Özgen, aynı fakülte muhasebe elemanı Yurdakul
Biçer ve Arkeolog Neşe Özgünel ile Öğrenci olarak Taner Fırat, Cihat Güneş,

H. Ali Çelik, Melek Çanga, İlknur Kurum ve Ayşe Gül Akalın katılmışlardır.
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alan olan ApolIon Smintheus Tapınağı ile ilgili çağdaş yerleşme ve tapı

nağa hizmet vermesi gereken yapı ve kalıntılarını içeren sondajlarla ger
çekleştirilmiş bulunmaktadır.

Tapınak Çalışmalan

1985 yılı çalışmaları sırasında, daha önce amaçlanan ve araştırma

lar sırasında gerçekleştirilen Tapınak C e II a içi ve tapınak temel tasa
rımı ile ilgili yapılaşma ve problemlerin çözümü, özverili bir ekib çalış

ması ile sonuca gitme olanağı vermiş bulunmaktadır. Şöyle ki daha ön
ceki yı.larda tasarımını yaptığımız, ancak zaman ve maddi koşulların

yetersizliği yüzünden gerçekleşemeyenCella - N a o s içi sondajlarının bu
yılki çalışmalar sırasında yapılmış olması sevindiricidir.

Çalışmalara «G, H 5 ve G, H 4» gridleri içinde, (Cella - Naos) 2 Opis
thodomos duvarı, yanında 3 x 5 m. boyutlarındaki açma ile gerçekleştiril

miştir (Plan: 1).

«O» kotundan başlayan çalışmalar, «- 3.i8 m.» kotunda tamam
Ianmiş ve daha önceki yıllarda 2.80 m. seviyesinde rastlanan taban su
yunun bu yıl daha derin bir kota indiği veya suyun çekildiği saptanmış

bulunmaktadır

Bu çalışmalar sırasında aşağıda sıralayacağımız gözlem ve sonuç
lara varılmıştır. Bu sonuçlar hiç kuşkusuz, tapınağın özellikle temel ta
sarımı ve tapınak öncesi olması gereken kimi kültür evrelerine ait mal
zeme vermesi ile de önemlidi r.

- Naos kuzey temel iç duvarında (Opisthodomos ı. duvarı içi);
taban seviyesinden. yukarı doğru 4. sım tüf temel bloklarının Naos yüzü
üzerinde aşağı yukarı 25 cm. yüksekliğinde, kesitte görüldüğü gibi
(Plan: 2), kimi harfsel işaretlere rastlarıılmış bulunmaktadır. Aynı bi
çimdeki işaretlere, temeli oluşturan elde kalmış, üst temel- tüf taşları

nın kimileri üzerinde de görmemiz olanaklıdır (Plan: 1). Söz konusu
işaretler, merrner mimari elemanların tabanıarında da yakın bir biçimde
karşımıza çıkmaktadır. Büyük olasılıkla, bu taşlar üzerine konan işaret

ler de, tasarım sırasında kolaylığı sağlama amacı ile konulmuşlardır. Bu
yontulan temel taşları, daha sonra ana planda işlenen yerlerine konar
ken, bir karmaşayı veya hatayı önlemek için konmuş olmalıdırlar.

- 1985 yılı çalışmaları sırasında saptanan ikinci önemli yapısal

veri olarak, daha önceki yıllarda yaptığımız çalışmalar sırasında temel

(2) Coşkun Özgünel, -Chryse- Apollon Smintheus Tapınağı 1980- 81 yılı Kazıları

Plan 1, T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü IV. Kazı sonuçları toplantısı Ankara 8 - 12 Şubat 1982, s. 207- 224
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ile ilgili problemleri sıralarken, kesin olarak belirtmediğimiz,temel yük
sekliği, yani temel taş sıralanması idi, bunu 6 sıra tüf ile belirlemiştik.

Arıcak bu yılki çalışmalar ve tahrip olmayan naos içi açması ile, daha
sağlıklı bir biçimde saptama olanağına kavuşmuş bulunmaktayız.Naos
Cella içi açmasında, «- 3.18 m.» kotuna indiğimiz zaman, taban suyu
ve ana toprak ile karşılaşmış bulunuyoruz. Taban üzerinde yükselen ilk
sıra temel tüfünün üzerine gelen sıraları saydığımız zaman, yapılaşmanın
«7» kat tüf sırasından olduğu anlaşılmış bulunmaktadır.

Söz konusu sıralanma, özellikle 6 sıra, Cella - Naos iç duvarında

çok güzel bir biçimde okunmaktadır (Plan: 2). 7. sıra tüf bloklar ise,
son sırayı oluşturması ve daha önceki tahribatların etkisi ile, bugün için
tüm temel yüzeyinde okunamamaktadır.Ancak, kuzeydoğu uzun kenan
üzerinde, peristasis cella duvarı arasında kalan atkı duvarlan üzerinde
kimi yerlerde karşımıza çıkar (Plan: 3, Plan: 1,). Bu saptamaların ışığı

altında, daha önceki yıllarda ileri sürdüğümüz kimi önerilerin doğruluğu

kanıtlanmış bulunmaktadır. Şöyle ki Apollon Smintheus tapınağı, yük
selen basamak tasarımı ile bir Podium üzerine oturmuş bulunmaktadır.

7 sıra temeloluşturan tüf bloklar ise, 11 sıranın gerçekleşmesi için dü
şünülen tasarımın bir bölümünü oluşturmaktadır.

- Yine aynı alanda yapılan çalışmalar sırasında, daha önceki yıl

larda sağlıklı bir biçimde saptama olanağı olmayan, tapınak temel içi
dolgu sistemine de yeni bakışlar kazandırılmış bulunmaktadır. Bugün
kü «O» kotundan başlayan ve «- 1.50 rrı.» kotunda biten dolgu sistemi,
moloz ve yonga taşlardan oluşmaktadır. Tapınak temeli tüm olarak ele
alınacak olursa, söz konusu dolgu sisteminin, yalnızca daha önceki yıl

larda saptandığı biçimde olmayıp, yani yalnızca Peristasis -Cella atkı

temel duvarları arasında kalmayıp, pronaos, cella, ve opisthodomos ara
larında da sürdüğü görülür. Mimari yönden bu dolgulama sistemi hiç
kuşkusuz, bir takım problemlerin ortadan kaldırılması amacına yönelik
olmalıdır. Bu da deprem olayına ve sulu zeminin kaymasına karşın

alınmış bir önlem olmalıdır.

Cella - Naos açmasında dolgu içinden az sayıda seramiğin ele geç
mesi, Sminthelon kutsal alanındaki tarihsel yerleşim hakkında da biz
lere az da olsa kimi bilgiler vermektedir. Ancak bugüne değin yapılan

sondaj biçimindeki açmalarda, sağlam tabaka ve kültür katlarına rast
lanıln;ıamıştır. Onun için şimdilik söz konusu buluntulara biraz kuşkulu

bakmamız gerekecektir. Bu buluntular aracılığı ile, kesin sonuçlara git
me olanağımız bugün için henüz yok gibidir.

- «O ile-0.70 m.. arasında İ. Ö. LV. yüzyıl siyah firnisli Attika se
ramik parçaları; bunlar kantharos parçaları ile, tondolarında matriz ile
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yapılmış İon kymationu bulunan Attika parçalarıdır.Söz konusu bu par
çalar aynı seviyede devam eden dolgu taşları arasında bulunmuşlardır.

Kanımızcabu parçalar, tapınak öncesi, bu alanda bir kültürün olduğunu

akla getirmektedir.

- «- 1.40 (1.50) m. taş dolgu bitimi ile, - 1.95 m.» arasında ise
Kuzeybatı Anadolu yapımı olasılıkla Troia VI evresine koyabileceğimiz

kulp, ağız ve gövde parçalarını içeren koyu gri renkte çanak - çömlek
parçaları' ile birlikte Geç Roma - Bizans çağı seramiği gün ışığına çıka

rılmış bulunmaktadır. Söz konusu seviyede bir karmaşanın olduğu, ele
geçen örneklerden anlaşılmaktadır. Kanımızca, dolgu sırasında kullanı

lan toprak, tapınak dışından veya temenos yakınından alınmış olmalıdır.

- «- 1.95 ile - 2.25 m. arasında ise erken evrelere ait olması

gereken gri minyan tipi mutfak kaplarını anımsatan beş parça seramik
ile, olasılıkla i. Ö. III. bin yıllarına ait içi koyu deve tüyü - bej rengini
içeren 3 parça prehistorik evrelere ait seramik gün ışığına çıkarılmış bu
lunmaktadır.

- «- 3.10 ile - 3.18 m.» içindeki sondaj sırasında ise, kaba kumlu
kiremit parçaları ile bir adet pöhrenk ağız parçası su içindeki tabanda
ele geçmiş bulunmaktadır.

Cella - N a o s içi açmasında ele geçen söz konusu çeşitli seramik bu
luntuları, Smintheion kutsal alanını çevreleyen yörenin büyük bir ola
sılıkla i. Ö. III. binden beri devamlılık göstermeyen, ancak kesintili bir
biçimde devam eden bir yerleşmeye uğradığını söylememiz olanaklıdır.

Daha önceki yıllarda da temenos dışında ele geçen kimi prehistorik bu
luntular, bu savımızı kanıtlar niteliktedir. Ancak bugüne değin yapılan

sondaj ve açmalarda tabaka ve mimariye bağımlı söz konusu seramik
lerin bulunmaması da bir rastlantı olabilir. Ancak yine de bir yerleşme

nin varlığı yadsınamaz. Nitekim 1971 -73 yılları arasında Çanakkale Mü
zesi'nin çevrede yaptığı sondajlar sırasında, Gülpınar köyü sınırları için
de yer alan kutsal alanın güneybatısında deniz kıyısındaki Hamaxitos 4

antik kentinin güney kara yamaçlarında, Külahlıayağında bir prehis
torik yerleşmenin varlığını gün ışığına çıkarmış bulunmaktadırlar. Söz
konusu bilgiler, kazı ile ilgili Çanakkale Müze. Müdürlüğünde saklanan
raporlardan anlaşılmaktadır. Daha önceki yıllara ait Gülpınar Temenos
dışı prehistorik buluntular, çok yakında J. Seeherr tarafından bilim ale
mine A. Anzeiger'de basılmaktadır. Bu belgeler ışığı altında temenos

(3) Bu bilgiler Beşiktepe- Beşige kazısı başkanı Sayın Prof. Dr. M. Korfmann
tarafından verilmiştir. Kendilerine bu satırlarda candan teşekkür ederim.

(4) J. M. Cook, «The Troad, An Archaeological and TopographicaJ study". s. 197.
209 n. 4. 216, 22ı, 228, asırr., 361f., 364. Oxford 1973
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dışında Gülpınar'da III ve II. bini içeren bir kültürün varolduğunu söy
lemek yanlış olmayacaktır.

Cella - N a o s açmalarının bir diğer amacı olarak ta, Orta Hellenis
tik evreye, i. Ö. II.yüzyılın ortasına tarihlediğimiz Smintheiorı kutsal
alanının daha eski bir tapınak üstüne oturup, oturmadığı idi. Ancak ya
pılan açma çalışmalarında, henüz bir ön yapının varlığını kanıtlayacak

veriler bugün için ele geçmemiş bulunmaktadır. Diğer taraftan Naos içi
açmasında, «1.95 m.» kotunda ele geçeriGeç Korinth (hayvan stili) ola
sılıkla aryballos seramik parçacığı ise ilgi çekicidir. Üzerinde bir sirenin
kanat bölümü kazıma tekniği ile yapılmıştır. i. Ö. VI. yüzyıl içine ko
yabileceğimiz bu parça ile, Smintheion kutsal alanı çevresinde bu ev
rede bir kültürün olabileceğini akla getirmektedir. Ancak yoğun yerleş

me ele geçen buluntular aracılığı ile, hiç kuşkusuz IV. yüzyılda başlamış

olması gerekir. Eğer Paros'lu Skopas'ınmabet için IV. yy. ortasında yap
mış olması geçerli olan Apollon'un kült heykelini de düşünecek olursak 5,

bu düşüncelerimizin yanlış olmayacağı kanısına ulaşabiliriz. Ancak 1981
yılından bu yana gerçekleştirilen küçük sondajlar, her nedense bu delil
leri kanıtlayacak kesin verileri ortaya koyamamıştır. Bu da arkeolojinin
bir şansızlığı olmalıdır.

1985 yılı mabed çalışmaları, Cella Naos dışında da sürdürülerek
devam etmiştir. Özellikle 1984 yıllarında başladığımız ve o yılki çalışma

döneminde bitiremediğimiz kimi yerlerde sürdürülmüş ve yeni buluntu
lar gün ışığına çıkarılmıştır.

G ve H 4,5 Gridlerinde yapılan kazılar sırasında, (Plan: 1),
depo yapısı, kuzeybatı köşesi çevresi, H 5 karesi içinde olasılıkla Bizans
çağına konabilecek bir yapı kalıntısının çok tahrib görmüş temel duvar:
ları dışında, depo yapısının orta aksında kuzeybatı konumunda top
rağa gömülü olarak oldukça iyi korunmuş bir friz bloğu ele geçmiştir.

Daha önceki korunmuş örnekleri gibi; 1.48 x 0.76 m. boyutlarında olan
friz (Resim: 1) daha önceki buluntuların ışığı altında, yine Troia -Akha
savaşlarındakibir olayın sonunu bağlamaktadır.Büyük bir olasılıkla söz
konusu friz bloğu üzerinde bu kez Troia'nın somı betimlenmiştir. Ver
diğimiz resimde de görüleceği gibi, bir yağmalama sahnesi karşımıza çı

kar. Büyük bir olasılıkla, bu sahnede Akha'lar tarafından, Odysseus'un
önderliğinde, Athena Mabed'inde yer dan Palladion'un çalınışı betim
lenmiş ve Kassandra'nın bu olay karşısındaki tepkiside sahne içinde
yeralmıştır. Friz üzerinde görülen tahrip olmuş plaster iki sütun, olayın

bir yapıda geçtiğini, özellikle buranın bir mabed olabileceğiniortaya ko
yar niteliktedir.

(S) Coşkun Özgünet. a. g. e. S. 208. dipnot. 5 Stra.bon
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G 5 karesinde de devam eden çalışmalar sırasında ise, H 5 karesin
de sözünü ettiğimiz Bizans çağı yapısının devamı görülür. Söz konusu ya
pının çok tahrib olmuş temel duvarlarının güney uzantısı içinde, temel
duvar taşı olarak kullanılan yarım bir mermer friz bloğu parçası ele ge
çirilmiş bulunmaktadır. Daha sonra, G 6 karesi içinde yer alan yığıntı

mimari blokların temizlenmesi ve yerlerinde kaldırılması sırasında ise,
söz konusu frize ait diğer parça bulunmuş ve, friz bloğu tamamlanmış

tır. Bu friz parçaları üzerinde ise (Resim: 2), yine İlyada destanında ge
çen bir konu, büyük bir olasılıkla karşımıza çıkar. Yine bir yapısal me
kan içinde, sol bölümde bir kentaur betimlenmiştir.Kentaur'un sağında

ise bir önceki frizde olduğu gibi Dor düzeninde işlenmiş bir yapıya ait
bir plaster sütun görülür. Söz konusu sütundan sonra çok tahrib olmuş

bir veya iki figür yer almaktadır. Bu figürlerden sonra ise yine bir plas
ter sütun ve bir savaşçı figürü çok tahrib olmuş biçimi ile karşımıza çı

kar. Sahnede büyük bir olasılıkla Akhilleus'un eğitmeni Kentaur Chiron
betimlenmiştir".

1985 yılı çalışmalarının en önemli buluntusu, sonucu hiç kuşkusuz,

Mabed üzerinde yeralan, önümüzdeki yıllarda yıkılması tasarlanan depo
yapısının güneybatı köşe duvarının altında, temel taşlarının toprak altı

bölümünde ele geçen son frizidir. Ölçüleri ile, diğer iyi korunmuş friz
lere eşdeğerde olan, söz konusu blok, bugüne değin Smintheion kabart
maları içinde en iyi korunan örnektir. Aynı zamanda da, üzerinde işlenen

konusu ile de bugüne değin ileri sürdüğümuz önerileri kanıtlamaktadır.

1980 yılı çalışmalarından beri ileri sürdüğümüz önerimiz olan, Sminthe
ion kutsal alanı, yapısındaki mimariye bağlı yontu yapıtlarının birincil
olarak Troia - Akha savaşları ile olan bağlantısıdır. Son friz bloğu üze
rindebetimlenen sahne ise, bu savlarımızı artık kanıtlamış olmaktadır.

Friz üzerinde iki ana sahne yer alır. Birinci sahne; soldan sağa doğru

üçlü kümeden oluşmaktadır.Bu sahnede Akhilleus, kline üzerinde yatan
ölü Patraklos ve onun baş ucunda ayakta duran Akhilleus'un anası The
tis görülür. Sahnede ayrıca, Akhilleus'a annesi Thetis tarafından yeniden
yaptırılan Akhilleus'un silahları da görülmektedir. Bunlardan Akhi
lleus'un zırhı hemen onun yanında, solunda betimlenmiştir. Kalkanı ise,
klinenin altında yeralmıştır. Sahnede hem yeni silahlar hemde, Akhille
us'un can yoldaşı Patraklos üzerine duyduğu acı betimlenmiştir. Bu
acıya annesi Thetis te sahnede bulunmakla ortak olmaktadır. Söz konusu
betimlerne sözselolarak İlyada'da Homeros tarafından betimlenmiştir".

Frizin sağ bölümünde ise, oturmakta oları üçlü bir insan kümesi görü
lür. Söz konusu kişiler, konumları ve giyimleri ile, yine İlyada'da karşı-

(6) İlyada, LV 219, xi 832 ve XVi 140 - 144 ve XiX 387 - 391
(7) İlyada, XVIII, Savaşın 27. gecesi, XIX 1- 39
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mıza çıkan ya Akhalı kahramanlar veya tanrılar toplantısını içermekte
dir". Bu konular ayrıntılı olarak Smintheion genel yayınında enine bo
yuna tartışılacaktır. Ancak yine de şunu belirtmemizde yarar vardır;

1985 yılında ele geçen bu önemli friz bloğu, kuşkusuz, Smintheion mi
mari kabartmalarındakikonuların direkt olarak, Hellenistik Çağda tek
örnek olan İlyada destanını inceleyen bir tapınağın Troas bölgesinde ol
duğunu açık seçik ortaya koymaktadır.

19~2 yılından beri ileriye dönük sürdürdüğümüz onarım ön çalış

ınalarına bu yılki çalışmalar içinde de devam edilnıiştir. Daha önceki yıl

larda başlanan ve 1983 yılında bitirilen kaide tamamlaması ve yeniden
döküm işlerinden sonra" Arş. Gör. Gül Özturanlı'nın yönetiminde İon

başlığı tamamlaması ve onarımı çalışmalarına başlanılmış ve başarılı

bir işden sonra başlığın büyük bir bölümünün kalıp işleri özverili bir
çalışma sonunda gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda kullanılan kimi
kimyasal malzemeler, yabancı bilim kurullarından sağlanmıştırL0. Bu
çalışmaların sonuçlarını içeren bir yayın· rapor Gül Özturanlı tarafından

hazırlanmaktadır. Söz konusu çalışmalarımızınana teması, ileride yapı

lacak bir Anastylose'nin temelini oluşturmak ve bu konuda ülkemizde
de bir uzmanlar kümesinin varlığını kanıtlamektır.

1985 yılı çalışmaları programı içinde yine temenos dışında bahçeler
içinde açtığımız kimi sondajlar olmuştur. Ancak tasarlanan kültür ta
baklarına ve yerleşmelere bu sondaj açmalarında rastlanılmamış olması

bizim yönümüzden büyük bir şansızlıktır.

Sonuç olarak altı yıllık bir çalışma süresi içinde, Batı Anadolu'nun
bu kuzey köşesinde, Troas böİgesinde yer alan Apollon Smintheus Ta
pınağı veya Smintheion kutsal alanı, hem mimari, hem de mimariye
bağlı plastik yapıtları ile Hellenistik çağ içinde, kabartmalı sütun tam
burları ile, bir takım mimari problemlere ışık tuıması, hem de ilk kez
bir Hellenistik mabedte İlyada betimlemelerinin bu denli bilinçli bir bi
çimde tasvir edilmesi ile Anadolu'da ve diğer çağdaş bölgelerdeki ünik
liği ile karşımıza çıkmasıdır.

(8) Thid., XiX 1 - 39
(9) C. Özgünel- G. Özturanlı, «Gülpınar, Apollon Smtntheus Tapınağı Kazıları

1982- 1983 Yıllarında Gerçekleştirilen Kaide Onarım Çalışmaları», T. C. Kül
tür ve Turizm Bakanlığı. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü. İzmir

16- 20 Nisan 1984 VI. Kazı Sonuçları Toplantısı. s. 391- 401
(LO) Başlık kalıplarında kullanılan Silikon Kauçuk. Bergama Kazısı Başkanı Sa

yın Prof. Dr. W. Radt tarafından hediye edilmiştir. Bu satırlarda teşekkür

etJIlek bizim için büyük bir kıvançtır.
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Resim: 1 - Palladion - Troia'ııın yağmalarıması. frtz 1985

Resim 2 -- Chiron - kentaur friz 1985
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MAGNESİA AD MEANDRUM (l985)

Orhan BİNGÖL*

1'984 yılında Aydın Arkeoloji Muzesi Müdürlüğünün başkanlığında

yeniden ele alınan antik Magnesia kerutinin kazısına (Ortaklar - Tekin
köy) 1985 yıhnda da bilimsel başkanlığırn altında devam edilmişttri.

Magnesia Kazısının gerçekleştirilmesi için gerekli izinleri ve yar
dımlarmdan ötürü başta Eski Eserler ve Muzeler Genel Müdürü Sayın

Dr. Nurettin Yardımcı olmak üzere bütün yetkililere, ayrıca kazıya olan
katkılarındanötürü Ankara Üniversitesi DTCF Dekanlığı ile Ankara Tu
rizmi, Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneğine ayrı ayrı teşekkür

ederim.

1985 Magnesia Kazısı 23 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında 14
gün sürmüştür. 10 işçi ile yiirütülen çalışmalarımızsırasında ilgi ve yar
dımlarını gördüğümüz Aydın Valisi Sayın Aykut Ozan'a, Germencik
Kaymakamı Sayın Ali Haydar Örıer'e, Ortaklar Belediye Başkanı Sayın

Kenan YÖ:I'Ük'e ve ayrıca Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Sayın Vural
Sezer'le müze uzmanı Sayın Ramazan Peker'e teşekkürlerim sonsuzdur.

Kazıya katılan Ankara Üniversitesi DTCF Klasik Arkeoloji Ana
biliım Dalı öğrencilerinden Ş. Birol Odabaşı. T. Murat Özcoşkun, İlhami

Durmuş, Berrin Dizdaroğulları. Gülbin Dereli, Ümit Süelkan, Nedim
Akı:ner ve Özcan Şimşek'le ODTÜ Mimarlık bölümü öğrencilerindenFiliz
Öngüç ve Selda Türkmerı'e yeni başlayan bir kazının zorluklarına karşın

gösterdikleri gayretli çalışmalarından ve katkılarından ötürü teşekkür

ederim.

1984 yılında olduğu gibi 1985 yılında da sondaj niteliğinde kazılara

iki ayrı yerde devam edilmiştir.

HAMAM KAZISI

Magnesia ören yerinin ve onun en önemli kalıntısı olan Artemis
Kutsal Alanı'nın içinden geçen Ortaklar- Söke Karayolunun doğu-sunda,

(*) Doç. Dr. Orhan BİNGÖL, A Ü D T C Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bö
lümü, ANKARA

W VII. Kazı Sonuçları Toplantısı (1985) 325 vd.
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bugünkü Tekin Köy tarafında Magnesia'nın bugün görülebilir pek az
yapısından biri olan ve eski yayınlarda «Kışla» olarak tanımlanan «Bü
yük Hamam» yer almaktadır2. Yaklaşık 5000 rrr' lik bir alan kapsayan
yapının yine yaklaşık 2000 m' si hamamın en büyük bölümü olan soyun
ma odalarını içeren bölümüdür (apodyterion).

Apodyterion'un kuzey ve güney uzun kenarında iki katlı mekanlar
bulunmakta, alt katta kuzeydekiler küçük; güneydekiler büyük olmak
üzere 13 er tonozlu mekan yer almaktadır. Üst kattaki mekanların sayı

ve boyutları büyük bir olasılıkla alt kattakilerle uyuşmaktadır.Kuzey ve
güney kenarlarda oluşan bu iki uzun rnekanlar sırasının arasında uzun
luğu mekanlar sırasının uzunluğuna eşit (bilindiği kadarı ile 70 m) ge
nişliği ise 15 rrı'yi bulan, üzeri bir zamanlar kapalı olan büyük orta avlu
yer almaktadır.

1984 yılında .güney uzun kenarı doğudan 4. mekanında başlatılan ça
lış-malar bu yıl tamamlanmıştır (Resim: 1). Üç m. yi aşkın bir dolgu
toprağın boşaltılması sonucunda ortaya çıkan mekana apodyteriorı'un

orta avlusuna açılan 3 m. genişliğinde 4.57 m. yüksekliğinde kemerli bir
kapıdan girilmektedir. Bu girişin arkasındaki 2.22 m. uzunluğunda ve
3 m. genişliğindeki mekan, sonradan iki yana doğru 0.35 er m. genişle

mekte ve burada 3,70 m. genişliğinde 4,28 m. uzunluğundaki büyük me
kan oluşmaktadır. Üstü tonozla geçilen bu mekanın yüksekliği yaklaşık

5 m'dir. Giriş, eşik seviyesinde 60 cm. genişliğinde 66 cm. yüksekliğindeki
tuğla duvar ile kapatılmıştır.

Mekanın taban seviyesi altında ve girişten başlıyarak arka doğu kö
şeye kadar uzanan tuğladan yapılmış ve üstü yine tuğlalarla kapatılmış

bir su yolu ortaya çıkartılmıştır. Mekanın dışında 4"(3 m. boyutlarındaki

açmanın tümünde tabana inilemerniş, yalırıız girişin hemen önündeki bö
lüm kapı genişliği boyunca temizlenmiştir. Apodyteriorı'un orta avlu
sunun ·tabanının mermer plakaIarla kaplı olduğu, burada ortaya çıkar

tılan ve göründüğü kadarı ile 90,5 cm. uzunluğunda 1 m. geınişliğinde

ve 3 cm. kalınlığında olan mermer plakadan anlaşılmaktadır.

4 numaralı rnekanın içinde yoğun tuğla ve kiremit parçaları ile bol
miktarda Roma, Bizans ve İslami dönemlere ait döküntü seramik ele ge
çinilrniş bunun dışında, yapıya ait olduklarını varsaydığımız iki üst yapı

elemanı bulunmuştur.

Bu mekanın en önemli buluntusunu ise üç büyük parça halinde ele
geçen, siyah mermerden yapılmış bir heykel oluşturmaktadır (Resim: 2).

2) C. Humann. Magnesia am Maender (1904) 31 vd. Abb 20; R. A. Staccioli,
ArcClass 9/2, 1957, 250 - 256
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Bir çok küçük parça ile birlikte ele geçen ve aşağıdan yukarıya doğ

ru 50, 63, 5 ve 30 cm. yüksekliğindekibu üç büyük parça üst üste yerleş

tirildiklerinde giyimli bir kadın heykelinin ayaklarından bcl seviyesine
kadar olan kısmı tumamlanabilmektedir. Şu andaki yüksekliği 143,5
cm. olan bu giyimli kadın heykelinin ileride yürütülecek kazılarıda diğer

parçalarının da bulunabilmesi olasılığı vardır.

«Theatron- Kazısı

Humann'ın planıuda' Dioskurlar Kutsal Alaru'nm bulunduğu var
sayılan yerin güneydoğusunda, Thorax'ın en alt yamacına dayarrdmlrruş

ve varlığı 1984 yılına kadar bilinmeyen hir thcat ronun kazı'Sına geçen yıl

başlanılmıştı. Niteliği ve planı henüz bilinmeyen bu yapıyı bu iloi konuda
kesin bilgiler edinineeye kada!", sadece oturma sıraları oluşan bir plan
verdiği için şimdilik «Thcatron» olarak isim!endircceğiz.

Başlangıçta yalnız iki sırasının küçük bir bölümünün görüldüğü

'I'heatrorı'un 1984 yılında 14 (A - N) sıradan oluşan bir kcrkisinirı büyük
bir bölümü ortaya çıkarttlmıştı. 1985 'yılında önce bu kerkisin kazılması

na devam edildi. Tarlaları birbirine bağlayan yolun altında kalan lL.
(K) ve 12. (L) sıraları 'yolu bozmamak amacıyla yine toprak altında bı

rakıldı. Kerkisi n yeri nden oynayan oturma sıralarına ait bloklar elden
geldiğince yerlerine oturrturuldu. Ayrıca oturma sıralarına ait parçaların

yapıya ait oldukları yerleri bulmak için yoğun bir çalışmaya girişildi

(Resim: 3). Bu çalışmalar sonucunda bir yandan irısitu bloklara ait
kırık parçaların yerleri saptarunkcn, diğer yandan yerleri belli olmayan
otunma .sıralarma ait parçalar birleştirilerek büyük bloklar oluşturuldu.

Bu çalışmalar sonucu gelecekte Theatron'un hemen hemen tümünün or
jinal parçalarıyla restore edilebileceği kesinlik kazanmış oldu.

Theatron'un en alt «N» sırasının önündeki ayak koyma sırasından

sonraki 1.47 m. genişliğindeki platformun 1.77 m. aşağıda oturduğu ta
bana ulaşmak için 1984 yılında açılan küçük sondajın boyutları eldeki
olanaklarınelverdiği ölçüde biraz daha genişletildi (2.5Ox4.00m). Bu
sondajda amaç ulaşılacak bir tabanın niteliğini saptamaya yönelikti. Bu
lunacak taban bir diazomaya ait olduğu takdirde bir alt Theatrorı'un ol
ması varsayımı geçerlik kazanacak; aksi takdirde bu tabanın bir orches
traya ait olduğu düşünülebilecekti.

1984 yılındaki küçüksondajda taban niteliği taşımaktan uzak, daha
çok temel niteliği gösteren bloklar ortaya çıkartılmıştır. 1985 yılında son
daj çukurunun biraz daha büyütülmesiyle bu taşların görünümleri daha
açıklık kazandı. Tarlaları ayıran ve 11. 12. basamakların üstünde kalan

(3) Aynı eser, Abb. ı

61



yol seviyesinden 5 m aşağıda açığa çıkartılan bu taşlar 1.77 m yüksekli
ğindeki platformun temelini oluşturan büyük bloklardır Platformun alt
profilinden sadece 70 cm dışarıya taşan bu temel bloklarının üçü 200, 30
ve 165 cm genişliğindedirler.Birincisi ile ince uzun bir form gösteren
ikincisi arasında, önıde 87 cm'lik bir boşluk bulunmakta, platformun al
tından görülen blok ön tarafa çıkmarnaktadır.Tcmellerin bu görünümü,
buradaki sorunların çözümlenmesinin gelecek yıllarda yapılacak daiha
kapsamlı kazılarla mümkün olabileceğini göstermiştir.

1.77 m yüksekliğindeki platformun alt ve üst profilleri arasında per
dahlanmış yüzeyden 16 cm ileri doğru çıkan, 86 cm genişliğinde 108 cm
yüksekliğinde,yüzeyi sadece kalemlenmişdikdörtgenler prizrnası formun
daki bir bloğun niteliği anlaşılamamıştır (Resim: 4).

Bu bloğun 1.30 m solunda ise, 1,295 m yüksekliğinde 73 cm genişli

ğinde ve 63 cm derinliğindebir niş sadece bir kenarı görünür durumda or
taya çıkartılmıştır.

Oturma sıralarının başlangıçlarındayer. alan arslan perıçelerindnüst
yedi sırada (A- G) sadece kaba yonu olarak bırakılmışolmaları, buna kar
şın ortaya çıkartılan diğer alt sıralardakiarslan perıçelerinin (H, İ, J) çok
ayrıntılı bir şekilde işlenmiş olmaları; alt platformun önünde 16 x 8'6x 108
cm boyutlarındakikalemlenmiş halde bırakılmış blok ve ayrıca oturma
sıralarında işçiliklerin çok farklı aşamalarda bırakılmış olmaları, taş yü
zey seviyelerinin biroirlerini tutmaması yapının bitirilmemiş olduğunu

gösteren ilk gözlemler olarak ortaya çıkmaktadırlar.Gelecek yıllarda ya
pılacak kazılarla bu sorunlara yanıt aramaya çalışılacaktır.

1985 yılında temizlik çalışmaları ve tahribata karşı elden geldiğince

alınan önlemler dışında Artemisiorı'a ait İon başlıklarının ölçüm çalışma

larına devam edilmiş, başlıkların tipolojik sınıflandırılmaları ile volut
ölçüm ve çizirn çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmıştır.Yapılan yüzey
araştırmaları sırasında bulunan iki heykelciğe ait torsoyu (Resim: 5,6)
1985 senesi küçük eserleri arasında belirtmek gerekmektedir.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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EPHESOS ı985

Hermann VETTERS *

Die Arbeiten in Ephesos standen im Zekhen des 9üjahrigen Jubila
ums der österreichischen Ausgrabungen in Ephesos. Aus diesem Anla~

wurden unter der Patrorıanz der beiden zustarıdigen Minister Doz. Dr.
Heinz Fischer und Mükerrem Taşcıoğlu die beiden ersten konservierten
Wohneinheiten des Hanghanses 2 am 28. Okteber 1985 feier'lich eröffnet.

Die laufenden Grabungs- und Forschungsaufgaben wurden im
Umfang des Vorjahres fortgesetzt. Die Grabungen begannen im Juni und
dauerten bis in den Oktober 1985. D'er wissenschaftliohe Stab stieg bis auf
81 Mitglieder an, die Aroeiterzahl betrug wie im Vorjahr 150 Mann. Die
Sondierungen im Westteil der unteren Agora lieferten hier zum erstenmal
auch sehr frühe Schichten mit geometrischen Scherben, Diese gehören
wchl zu einer der überlieferten ersten Siedlungerı, etwa das bei strabon
genannte Samorna. In der SOEcke der Agora wurden die drei ersten unter
der neronisehen Halle liegenden Karnmerrıvorn Schutt befreit. Sie wurden
im 6. Jh. n. Chr. bei einem Brand zerstört.

Im Artemisiort gelang es dank der im Vorjahr angeschaffenen neuen
Pumpe erstmals das gesamte Tempelareal trockerı zu legen. Freigelegt
wurde die Nordkante des Kroisosternpels. Un ter den Funden İst ein
phönikisches verziertes Elferıbeinplattchen zu rıennerı ı, weiters emıge

Miniaturfigürcherı (1,4 - 1,9!) des Typus der goldenen Priesterinnenfigur
aus Gold und Silber. Tiefgrabungen im Peristylhaus beirn Auditorium
südlich und östlich der Celssubibliothek ergaben archaische Schiehten.
In der Basilika am Staatsmarkt wurderı Nachuntersuchungen zur
Stratigraphie durehgeführt. Das Manuskript über die Kleinfunde von hier
ist fertiggestellt (F. İ. E. IX/2).

Die Ar beiten beim Hadrianstor sind abgeschlossen, das Manuskript
ist fertiggestellt (F.LE. X).

Nachgrabungen im Hanghaus 1 ergaben Erganzurıgen zum altesten
Grundri.B, dessen Bauplan, abgesehen von dem Tabernenkranz an der

(*) Prof. Dr. Hermann VETTERS Österreichisches Archaologisches Instituts
Universitat Wien A. 1010 Wten, Dr. Karl Lueger Rıng 1 ÖSTERREİcHİscHES

cı> A. Bammer, Anatel. Studien XXXV, 1985. l03ff.
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Nordfront, dem hippodamisehen Planscherna entsprochen hat. In dem
groüen apsidalen Saal ergabe eine Sondage, daf der Boden aus reichen
geometrischen Opus sectile bestand.

Im Hanghaus 2 haben im Raum H 2/31 opus sectile Bilder mit
Schlangenkelchen, die mm Yerlegen vor'bereitet waren, das reiche Bild
der Marmorverkleidungen erganzt. Bereit 1979 stellten wir fest, daf an
den Wanden die vorbereiteterı Marmorplatten angelehnt waren. Zum
Sahutze derselben wurde damals hier die Aribeit gestoppt. Im Typus
erinnem sie an die bei Kenchrai gefundenen Platterı. Im Brandschutt
fanden sich die Reste des schweren Baugerüstes, das zur Verlegung der
Platten aufgestellt worden war und anlafılich eines Erdbebens zerstört
wurde 2. Aufgrund der Münzfunde mu~ das nach Licinius (313 - 324 v.
Chr.) erfolgt sein. Dann wurde der Raum zugeschüttet R und ein höhe
rer Boderı eingezogen.

Überraschend war die Feststellung, daf der südliche Turm des
Magnesischen Tores erst in spathellenistischer Zeit gebaut wurde

Die Freilegung und Aufrıahme der Kirche beim Ostgyrnnasium
wurde mit der Ausgrabung des Narthex beendet 4.

Die neu aufgerıommenenNachuntersuchungen in der Marienkirehe
ergaben, daf der darunter liegende rörnische Bau nicht ein Digma oder
Museion war, sondem vermutlich hier die Südstoa des Olympieions
angefahren wurde. Bin im Norden der Kirche freigelegter christlieher
Friedhof stammt aus dem spateren MittelaIter.

Weit fortgeschritterıist die Arbeit arn Corpus der Skulptuerı, eberıso

wurde die Arbeit arn Corpus Numismaticum forciert.

Die Aufar beitung der zahllosen Keramik und KIeinfunde der beiden
Hanghanser wurde in Angriff genommen.

Die Anastylose am Südtor wurde fortgeführt. Zeitgerecht wurden
die Konservierungsarbeiterı arn Hanghaus 2 beendet.

(2) Anz. 116. 1979. 17ff. Abb. 5 - 11 u. Taf. 5 - 9
(3) eberıda 128
c4l Anz. 121, 1984. Abb. 6
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ı985 YILI NOTION KAZıLARı

Erol ATALAY'"

Notion kazıları ilk olarak 1904 yılında nekropolde başlamıştır1.

Örenyerinde bir sondaj açılmıştır. Kazılar 1907 yılında buluntular ver
meye başlamıştır. Örenyerinde ortaya çıkartılan bir kilise kalıntısının

güneyinde manastır olduğu zannedilen bir yapı kalıntısı ve onun etrafın

da da Hıristiyan mezarları bulunmuştur 2.

1913 yılında R. Demangel ve A. Laumonier adlarındaki Fransızlar

tarafından propylonda kazılar yapılmış V~ daha sonrada Akropolün ba
tısında yeralan Athena tapınağı ortava çıkartılnnştır3 (Resim: 1 -2),

(*) Doç. Dr. Erol ATALAY Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloiı ve Sanat
Tarihi Bölümü Bornova/İZMİR

ll> Öjh VIII 155 v.d.; Th. Maeridy, Antiquite de Notion LI Constontinople, 1912.
36 v.d.

(2) ibid..

(3) İzmir'e güneyde 50 km. lik asfalt bir yolla bağlı olan Notion, sahilde bir li
man kenti olarak M. Ö. V. yüzyılda !kurulmuştur. İzmir'den itibaren Cuma
ovası, Bulgurca, Değirmendere, Çamönü köylerinden geçen asfalt yol sahil
de son bulmaktadır. Sahile 3 km. uzaklıkta bulunan Ahmetbeyli köyü No
tion'a en yakın merkezlerden bırıdır. Değirmendere yakınında bulunan Ko
lophon ve Ahmetbeyli yakınında bulunan Claros antik çağda Grekler döne
minde önemli birer merkez idi. Kolophon'un denizle bağlantısını Notian sağ

lıyordu. Bu günkü asfalt yolun bitim noktası olan Ahmetbeyli plajlarına ge
lindiğinde sol tarafta bulunan dereyi geçince '82 m. yükseklikteki tepe dik
kati çekmektedir, Bu tepenin ortalarında kentin koruma duvarları görülmek
tedir. 4 km. uzunluğundaki bu Hellenistik duvarlar büyük kesme taşlardan

yapılmış olup, bombelidir. Koruma duvarları 500 x 1000 m. lik bir alanı kap
lıyan Notion kentini çepeçevre kuşatmaktadır. Batıda kuzeyde ve güneyde
yer alan kent kapılarını bu gün hala görmek mümkündür. Bazı yerlerde rast
lanılan giriş kulelerinin bir kaçı henüz ayaktadır. Bu kente antik çağda De
niz Kolophonu deniyordu. Notian Akropolünün batısında tepenin en yüksek
noktasında inşa edilmiş olan Athena Tapınağı her yönden görülmektedir. Gü
nümüze kadar erişmiş olan tapınağın kalıntıları dikkati çekmektedir. Athena
tapınağının etrafını Dor düzeninde bir stoa çevirmektedir. Tapınak impara
tar Hadrian zamanında inşa edilmiş olup, Korint düzenindedir. Tapınak Hel
lanistik devirden beri var olup, bu günkü görünümünü Roma devrinde al
mıştır. Atlıena tapınağı 1921 yılında Fransız kazılarında ortaya çıkartılmış
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(Plan: 1). Daha SOnra Ch. Picard tarafından Notiorı'da çalışmalar yapıl

dığını ve burada yüzeyaraştırmalarısonunda bulunan eserlerin askeri bir
kamyonla İzmir'deki Musevi okuluna taşıtıldığını görüyoruz 4. Fransızlar

tarafından Notiorı'da yapılan kazılar 1921 yılında sona ermiştir '
(Plan: 2-3).

1982 - 83 yıllarında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. Notion antik kentinde, bilimsel kazıların

yapılmasının gerekliliğini bildiren bir rapor sunarak kazı isteminde bu

lunduk. Bakanlar kurulunun kararı ile 1984 yılında gerekli kazı izni ve
rilmiştir. Ancak 1984 yılında yurtdışında bulunmam nedeni ile, kazılan

Bakanlıktan izin alarak bir yıl erteledik. 1985 Temmuz ayı ortalarında,

olup, R. Demangel ve M. A. Laumonier adındaki fransız arkeologları tarafın

dan araştırılmıştır. Bu tapınak 12x9,50 m. ölçülerinde olup, in antis planlı

cephesinde iki korınt sütunu yer alır. Tapınak paralar üzerinde gö
rülmektedir. Tapınaktaki bir duvardan elde edilen yazıttan anlaşıldığına gö
re; Hieron'un onarımı için, Athena rahibelerirıdenbiri 500 drahrrıi'Iik bir yar
dım yapmıştır. Tapınağın Pronaos ve Cella'sı hissedilir derecede uzundu. Do
ğusunda Sunak görülmeHedir. Tapınak'tan girlantlı bir friz ve kolossal kült
heykelinin parçaları bulunmuştur. Halen bir kaç sütun in - situ durumdadır.

Tukidides'e göre, tapınağın Attika sütunları ile ayrılmış bölümünde, Pelepo
nes savaşları sırasında Persler hala burada oturuyorlardı. Bu duruma göre
Attika sütunları batıda idi. Bu bölüm deniz ile Claros'un kontrolünü sağh

yordu. Tapınak, sunak ve dikdörtgen portik doğu batı yönündedir. Buna kar
şın stca'nın köşeleri tapınağa paralel değillerdir. Sunak ne tapınağa ne de
Portiğin aksinde yerleştirilmemiştir. Bu durum kronolojik neednlerle açık

lanabilir. Portik 'yapıldığı zaman, tapınak daha önceden vardı. Fakat. bir yan
dan arazideki inişin eşitsizliği diğer yanda yerleşim yerlerinin ve caddelerin
varlığı Stoa'nın farklı yönlendirilmesi seçimini gerektirmiştir. Sunak ise, öy
le bir şekilde yerleştirilmişki tapınakla portik arasındaki uyumu sağlıyordu.

Kazıcılar batıdaki portiğin gerisinde depolarda, pişmiş toprak figürirıler, kan
diller (eO farklı tipte), Ephesos ve Kolophon sikkeleri, damgalı çatı kiremit
leri, çeşitli atölyelere ait kabartmalar vazolar. bronz cam ve kemikten küçük
eserler bulmuşlardır. Ayrıca Smyrna etkisi taşıyan grotesque'ler, Pergamon,
Myrina, Smyma ekolüne ait pişmiş toprak eserler ele geçirmişlerdir.

Athena Kutsal alanından başka, Apollon Kutsal alanı, Apollon Clarios tapı

nağı'nın buraya çok yakın bir yerde oluşu kentin önemini artırıyordu. Noti
on antik kentinde birisi merkezde. diğeri doğuda olmak üzere iki agora var
dır. Bunlardan doğudakine Pers Agerası denilmektedir. Ayrıca bir Dikaste
rton, bir Gymsasium ve fonksiyonu bilinemiyen bazı yapılar saptanmıştır.

(4) C. JuUian, BCH XI- 12 (1921) 562 v.d,

(5) Notion Claros arasındaki Nekropolde köylüler daha o yıllarda Hellenistik ça
ğa ait önemli bir mezar kabartması bulmuşlardır. Bu buluntu ile daha o za
manlar Macridy, nekropolün önemli jbulurıtular vereceğinden söz etmekte
dir (Macridy, a.e. 61 Res. 34).
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Notiorı'da 64 yıllık bir aradan sonra 10 kişilik bir ekiple kazılara başla

dık 6. Notion'daki çalışmalarımız üç hafta sürdü.

1950 - 1960 yıllarında L. Robert ve R. Martin tarafından Claros ka
nları yapılırken inşa edilen kazı evi, uzun zamandan beri kullanılmadığı

için, oldukça harap olmuştu 7. Claros'daki bu evin kapı ve pencerelerini
kısmen onartarak içine yerleştik.

Notiorı'daki ilk çalışmalarımız,Athena kutsal alanında oldu. Ot ve
çalılık'arla görünmez bir durumdaki Athena Tapınağı bu zararlı bitki
örtüsünden armdırıldı. Çalışmalarımızıdaha sonra kentin batı bölümün
de yer alan tiyatroda sürdürdük. Tiyatro içerisinde büyüyen ağaçların

kökleri, oturma basamaklarını yerlerinden oynattığı için bir çok sıra

ların bozulmuş olduğunu, basamak taşlarından bazılarının da aşağı ta
raflara doğru yuvarlanmış bulunduğunu tesbit ettik. Tiyatro için zararlı

olan bu ağaçları temizledik. Ancak kökleri çok derinde olanları çıkarta

rnadık. Tiyatronun önümüzdeki yıllarda mutlaka i estore edilmesi ve de
rindeki ağaç köklerinden de mutlaka kurtarılması gerekmektedir (Re
sim: 3-4, Plan: 4,5,6,7).

Yöre halkı tiyatronun bulunduğu yere «Kale» adını vermektedir.
Eski yayınlarda da «Gavur Köy» denen bir yerleşmenin varlığından söz
edilmektcdir. Tiyatro skenesi üzerinde ve bir kısmı da önünde bulunan
geç devir yapı kalıntıları, gerçekten bir yerleşmeninolduğunu göstermek
tedir. Bu evleı in duvarları arasında, geçen yüzyıldan olduğunu saptadı

ğımız bazı porselen tabak parçaları bulduk. Bu yapıların yapılması için
skeneye ait taşlar kullanılmıştır.

Tiyatro'nun kuzeybatısında yeralan koruma duvarlarına zarar ve
ren ağaç ve çalılıklar da temizlenmiştir.

Gürniildürü Kuşadası'na bağlıyacak olan sahil karayolu Notion'un
Akropolü ile nekropolü arasından geçmektedir. Bu yol inşa edilmeden
önce, geçeceği yerler işaretlenmişti. Bu yolun antik kente zarar verebi-

(6) Notion kazılarının başlaması konusunda bize yardımlarını esirgemiyen. Eskı

Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr, NURETTİN YARDIMCI'ya ve tüm Genel
Müdürlük personeline. sonsuz taşekkürlerimizi sunarız. Kazılarımızırı ilk Ba
kanlık Temsilcisi olarak bizimle çalışan ve yeni başlıyan kazımızın tüm so
runlarıyla yakından ilgilenerek bizi destekleyen Manisa Müzesi uzmanların

dan HASAN DEDEOGLU'na ve kazıda çalışan tüm öğrencilerime teşekkürle

rimi bildlrrrirn.
(-n Bulunduğumuz asrın başlarında Notion ve Claros kazıları yapılırken bugün

kü evin yerinde bir ev yapılmış bulunuyordu 1950- 1960 yılları arasında bu
ev yıkıldığı için yeniden aynı yere bir ev inşa edilmiştir; Tüm kazı ekibimiz
için bu ev yeterli olmadığından, bu gereksinimi evin önüne kurduğumuz ça
dırlarla giderdik.
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leceğini raporlarımızda belirtmiştik. Sahil yolu ve bu yola ait köprünün
inşaatı sırasında Roma İmparatorluk çağına ait bir çok mimari parçalar
ortaya çıkmıştır. Ancak biz bunları ilk olarak kazılarımızı yapmaya gel
diğimizde gördük. Özellikle köprü inşaatı sırasınria çıkan parçalar dere
yatağı içerisinde olduğundan kurtarrlması gerekiyordu. Fakat yeni baş

layan kazımız malzeme yönünden çok zayıf olduğu için bunların içinden
sadece bir köşe başlığını kurtararak kazı evine getirdik (Resim; 5), di
ğerlerinin kurtarılmasını önümüzdeki kazı sezonu içerisinde gerçekleşti

receğiz.

Notion'da ilk defa kazmaya nekropolün eteklerinde yer alan ve

daha önceki yıllarda mezar soyguncuları tarafından soyulmuş bulunan
1,2,3 nolu kaya mezarlarınınönlerinde başladık (Resim: 6-7, Plan: 8).
1 nolu kaya mezarına ait kapının sağ yanında 50 cm kadar toprak yüze

yinden aşağıda, yatar durumda ve harçla sıkıştırılmış bir amphora bu
lunmuştur. 90 cm. boyundaki amphora Roma çağına aittir. Bu kaya me

zarının önünden yine Roma Dönemine ait seramik parçaları ve üzerinde
satir başı kabartılmış, piş:niş topraktan bir mangal kulpu bulunmuştur.

1 no'lu mezar önündeki kazı çalışmalarımızı bitiremediğimiz için, önü
müzdeki kazı sezonunda devam edilecektir.

2 ve 3 no'Iu mezarlar yanyana olduğu için, mezar soyguncuları ta
rafından yığılan toprağın içinden çıkacak malzemenin hangi mezara ait
olacağını tayin etmek olanaksız. Kaya mezarlarının içerisini temizlediği

mizde 3. no'lu mezarda doğal kayalara oyularak kaba bir şekilde yon
tulmuş düz bir lahitle karşılaştık. Aynı lahit 1 no'lu mezarda da bulun

muştu. 2 rıo'lu mezarda ise durum tamamen değişik bir şekildedir (Re
sim; 8). 2 no. lu mezarda lahit yok fakat diğer mezara göre daha yuka
rıda kalan düz bir taban oluşturulmuştur. Bu mezarınönünde yaptığı

mız kazılar sonunda, taştan yapılmış olan mezar kapısını düşmüş olarak
bulduk (Resim: 9). Kapının üzerinde haç şeklini andıran kabartma süsü
yeralmaktadır. Bu işlenmiş olan bölüm kaya mezarında dış tarafa gel
mektedir ve kapı tasvirini göstermektedir. Kapı blokunun içe gelen ta
ratında uzun kenarlar düzgün bir şekilde kesilmek suretiyle, kapağın

bulunduğu yere uyması sağlanmıştır. Üst tarafı ise alınlık şeklinde iş

lenmiştir, ancak bu kısım sonradan tahribe uğramıştır. Büyük bir ola
sılıkla mezarın kapısı soygun sırasında buraya atılmıştır. Mezar kapa
ğının altında, kazı derinleştirilince, kaya mezarının eşiği ile aynı sevi
yede olan, düşmüş veya atılmış olabileceğini düşündüğümüz büyük bir
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mezar steli bulunmuştur".Mezar stelinin ortasında bir sporcu ve bir hiz
metçi figürü kabartılmıştır. Stel yanlarda birer paye ve onun başlıkları,

altta ise kaideleri ile sınırlanmaktadır. Stelin altında toprağa girecek
olan kaması vardır. Sütunbaşlıkları üzerinde yer alan arşitrav üzerinde,
Grekçe olarak ölen sporcunun adı yazılmıştır :

Eôô6xL~O~ EôÔoxı~ou X~~P€.
• • •

Ölen kişi uzun bir manto giymiş, sağ eli yanda ve sol eli ise göğüs

üzerindedir. Ayakları çıplak olan sporcunun sırtında bir sadak taşımak

ta olduğu görülmektedir. Onun hemen yanında köşede yayı bulunmak
tadır, Sporcunun dolgun yüzü ve kısa kıvırcık saçları iyi belirtilmiştir.

Başının eğildiği yönde ve hizmetçinin üst tarafından, iplerinden duvara
asılmış olan boks eldiverıleri dikkati çekrnektedir ". Efendisinin yanında

yine ayakta duran chiton giymiş olan hizmetçinin sol elinde uzunca bir
palrrıiye dalı vardır. Sağ eli açık olarak göğsü üzerinde tutmaktadır, Hiz
metçinin yüzü ve sağ ayağı tahrip olmuştur. Kıvrılarak başının arkasın

dan geçen palıniyenin ucu efendisinin arkasında kaybolmaktadır. Hiz
metçi de efendisi gibi çıplak ayaklı olup, belinde görülemiyen bir ku
şağı olduğu anlaşılmaktadır. Figürlerdeki proporsiyon bozukluğu göz
den kaçınamaktadır. Figürler üzerindeki stilistik gözlemlere dayanarak
ve harflerin de karekterlerini gözönünde bulundurarak eserimizi Geç
Hellenistik. çağa tarihlemekteyiz. Daha yakın olarak, M. Ö. i. yüzyılın II.
yarısındanbirGrek eseri olduğunu söylemenin doğru olacağı kanısında

yız (Resim: 10 - 11).
Nekropol alanında yüzeyde yapılan araştırmalar sırasında Helle

nistik çağa ait 4 adet mezar steli bulunmuştur. Kaya mezarları önlerin
deki kazılardan da bir kaç Hellenistik mezar stel parçaları ele geçmiştir.

1 - Veda Sahncli Mezar Steli (Resim: 12 -13) : Stelin üst tarafı

ana figürlerin göğüsten itibaren üst kısımları ile birlikte kırık ve eksik
tir. Bunun dışında stelin yanlarından ve altından bir parça kınk ve ek
siktir. Eser üzerinde de zedeler vardır. Figürlerin yüzleri aşınma nede
niyle kaybolmuştur.

(s) Ölçüleri: yük. 109 ın. gen. 0,67 ın. kal 0,19m, Mezar kabartmasıNotton'da bu
lunan diğer mezar stelleri ve heykellerle birlikte İzmir Arkeoloji Müzesi'na
getirilmiş olup, Steller salonunda teşhir edilmektedir. Kazı Env. No. 34/ı985

dir.
(9) Bu güne dek bu şekilde üzerinde eldiven figürleri yapılmış Grek ve Roma

mezar stelleri bulunmamıştır.Ancak boks olayı Geometrik devirden beli Grek
sanatında billnmekte olup, özellikle Arkaik ve Klasik çağlarda vazo resim
lerinde dikkati çekmektedir : K. T. Frost, Journal of Hellenic Studies vol. 26.
119(6) 214 v.d.: Pauly - Wissowa RE. Supl, IX (L962) ı306 v.d; J. Charboneaııx,

Jeux et sports dans le Monde Antique 1954. U v.d.; R. Patrucco, Lo Sport
nella Grecia antica (l972). 225- 266; Duvar fresk.lerinde yer alan figürler için
Bkz; M Bulard. Revue des Etudes Anciennes 26 (LgU) ı92· 215.
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AKEKEY8E
TOIO TEAOI:

p nEnPQMENA
ONEONTA~YrEIN.

Mezar Steli üzerinde, chiton ve manto giyimli iki ana figür ile on
ların sağ yanında uzun chiton giymiş, cepheden gösterilmiş bir kız ço
cuk ve hizmetçi yer almaktadır. Yine ana figürleri sol taraflarında üçte
bir cepheden işlenmiş chiton giyimli bir kız hizmetçi daha bulunmakta
dır. Stil yönünden M. Ö. II. yüzyılın ortalarına tarihlemekteyiz.

2 - Cenaze Ziyareti sahneli Mezar Steli (Resim: 14-15) : Stelin üst
bölümü ana figürürı başı ile birlikte kırılmış ve kaybolmuştur 10. Ölen
kişi bir kline üzerine uzanmış, sağ eliyle tuttuğu bir rhytonu yukarıya

kaldırmıştır.Vücudunun alt kısmı manto giyimli, üstü ise çıplaktır. Kline
üzerinde oturan bir kadın figür göğüsünün altından kuşaklı chiton ve
manto giyimlidir. Başının üzerine örttüğü mantosunun kenarını sol eliy
le tutmaktadır. Klinenin baştarafında elinde bir kap tutan erkek hizmet
çi ve klinenin ayakucu tarafında da uzun chiton giyimli bir kadın hiz
metçi ayakta durmaktadır.Onun yanında klinenin süslü ayağı görülmek
tedir. Ortada bulunan üç ayaklı bir masa üzerinde 3 adet meyva veya bir
başka yiyecek görülmektedir. Eser M. Ö. 2. yüzyılın 3. çeyreğine aittir.

3 - Yazıtlı Mezar Steli (Resim: 16): Nekropolün batı eteklerinde
üzerinde Grekçe iki satırlık bir yazıt bulunan bir mezar steli bulunmuş

tur. Üstten iki yerden kırık olan altı iyi korunmuştur. Yazıtın altında

<şüphesiz boyama olarak yapılmış figürler yer alıyordu. Fakat bu boyalar
tamamen silinmiş olduğu için herhangi bir ize rastlamadık. Yazıttan an
laşıldığı üzere «Antipatros kızı ve Deinorı'un karısı Metrophile'nin» me
zar taşıdır. Yazıt karekterine göre eser Geç Hellenistik çağa aittir:

MHTPO~IAH ANTınATPOY

6EINQNO~ 6E rYNH
4 - Yazıtlı Mezar Steli parçası: Nekropolün eteklerinden yer alan

2 - 3 numaralı kaya mezarlarının 50 m. doğusunda, Bakanlık temsilcisi
Hasan Dedeoğlu tarafından bulunmuş-olup, bir stelin alt bölümünden bir
parçadır. Üzerinde görülen 4 satırlık Grekçe yazıt okunabildiği kadarıyla

şöyledir:

Yazının stiline dayanarak Geç Hel1enistik çağa tarihlemekteyiz.
Ayrıca kaya mezarları önünde yapmış olduğumuz kazılarda toprak içe
risine atılmış olup in - situ olmayan bir kaç mezar steli parçası bulduk:

rıoı Gümüldür - Kuşadası yolu yapılırken dozerlertn, Nekropolün güney etekle
rini kazdıklan bir sırada parçalanmış olarak ele geçen stel tarafımızdan ko
runmaya alınmış İzmir Arkeoloiı Müzesi'ne teslim edilmiştir,
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Bunlar, Menephron ( MEVE<PPWV) adında birinin mezar stelinin üst
bölümü, bir mezar stelinin triglif ve rnetop dekorlu arşitravından bir
parça, bir başka mezar stelinin parçalanmış alınlık kısmı, ve bir cenaze
ziyafetli mezar stelinderı arda kalan oturan kadın figürünün alt bölümü
gibi eserlerdir. Tüm bu stel parçaları Geç Hellenistik çağa aittir.

Heykeller: Notion Akropolü ve çevresinde yaptığımız yüzey tara
ması sonucunda 5 heykel ve heykel parçaları bulduk. Bir tanesi dışında

hemen hepsi ilk Fransız kazıcılar tarafından kazılarda bulunarak yayın

lanmıştırIl,

1 - Aphrodite Heykeli (Resim: 17). Kollosal bir heykelin belin
den itibaren alt kısmıdır, Giyimli olan kadın heykellinin ayakları kırık

olmasına karşın kaidesi korunmuştur. Athena tapınağı portiğinden ele
geçmiştir. Eser Hellenistik çağa aittir.

2 ._- Giyimli Kadın Torsosu (Resim: 18). Kazı Env. No. 16/1985
Yük. 110 cm. Başı, kolları dizden itibaren ayakları kırık ve eksiktir. Uzun
yıllar açıkta kaldığı için mermeri bozulmuş ve lekeler oluşmuştur. Roma
imparatorluk çağına aittir. Tiyatronun önünden bulundu.

3 - Giyimli Kadın Torsosu Kazı Env. No. 27/1985. Notiorı'un

kuzeyindeki sur duvarları dışında vadi içersinde bulunmuştur. Takma
olan başı ve ayakları kırık ve eksiktir. Sağ kolun kırık yerinde tamir izi
görülmektedir.

4 - Giyimli kadın Torsosu (Resim: 19) Yük: 70 cm. Başı, sağ kolu
ve kalçadan itibaren alt kısmı kırık ve cksiktirv Manto ve chiton giyimli
heykelin, sol di kalçası üzerindedir. Mautosu göğsün sağ tarafını açıkta

bırakarak tomarlar oluşturur. Manto üzerinde massif kıvrımlar dikkati
çekmektedir. Roma imparatorluk çağımı aittir.

(11) R. Demangel- A. Laumonier, BCH 44 (1925) 322 - 335 Fig. ı - 8.
Heykellerin İzmir Arkeolo]i Müzesi'ne taşınması için, vinçli bir kamyon ve
işçi vererek yardımlarda bulunan Avusturya Arkeoloii Enstitüsü ve Efes
Avusturya kazıları başkanı Prof. Dr. HERMANN VETTERS'e ve Efes Avus
turya kazıları İdare Müdürü Dr. STEFAN KARWIESE'ye sonsuz teşekkür

ederim.
Vasıta ile girilemediği için, bir ıkaryatid ve bir kaç heykel parçası, bulunduk
ları yerde ören yerinde bırakılmıştır.
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Plan.: 8
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Resim: 1 -- 1985 Notion Athena Tapınağı i

Resim: 2 - Notion Athena Tapınağından sahilin
görünüşü

Resim: 3 - Notion tiyatrosunun ağaç ve çalılıklardan

temizlendikten sonraki bir görünümü
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Resim: 15 - Resim 14'ün çizimi
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Resim 18 - Giyimli kadın torsosu
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ı985 ARYKANDA KAZISI

Cevdet BAYBURTLUOGLU*

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü ile Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi ve Ankara
Turizmi Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneğinin maddi destekleri
ile yürütülen Arykanda kazısı 26 Haziran 1985'k başlamış ve 20 Ağus

tos 1985'te sonra ermiştir. Antalya Müzesi uzmanlarından Harun Taşkı

ran'ın hükümet temsilciliği yaptığı kazıya Yard. Doç. Dr. Seyhan Doruk,
AraştırmaGörevlisiDeniz Kaptan, Yüksek Mimar Belgin Turan, Arkeolog
Zeynep Kuban, Arkeoloji öğrencileri Tuna Kesim, Levent Vardar, Metin
Girgin, Kutalmış Görkay, Gül Zeybekler, Cengiz Kurt ve ODTÜ Mimarlık

Fakültesi öğrencileri Ahmet Ardıçoğlu ile Canser Kılıççöte katılmışlar

dır. Mozaik kaldırma ve ı. No. lu mezar binasının onarım çalışmaları sı

rasında kısa "üreli olmak üzere Antalya Müzesi restoratörü Abdurrah
man Öztürk kazıya iştirak etmişlerdir. Yeterli ödeneğirniz olduğu halde
Finike Mal Müdürlüğünün çıkardığı güçlüklere rağmen kazı süresinin so
nuna kadar yalnız mesleklerini ifa ve gayretleri ile değil; kişisel maddi
katkıları ile başarılı bir çalışma gerçekleştirmernizi sağlayan kazı heye
tine ve iki ay ücret talep etmeden ve hatta ücret almasak ta olur diye
bilen vefakar Arifli işçilere şükranlarım sonsuzdur.

1985 yılında Arykanda'da yürütülen çalışmalar 1) Naltepe diye ta
nınan ve bizim heroon olduğunu tahmin ettiğimiz yerde 1984'te başlayan

kazı ve onarımın devam ettirilmesi; 2) Daha önceki yıllarda çıkarılan

mabet - bazilika - kilisedeki mozaiklerin kaldırılması ve bir kısmının ye
rinde sergilenebilecek şekilde sağlamlaştırılması; 3) Yine kazısı ve kıs

mi onarımı 1972'den beri belirli aralıklarla gerçekleştirilen 1 No. lu Anıt

Mezar'ın onarımı ve 4) Stadionun bulunduğu seviyede ve ona göre ba
tıda yer alan, hamam olması gerektiğini düşündüğümüz yapının ortaya
çıkarılması; amacını gütmekteydi. Programlanarı bu işler istenilen sii
reden önce gerçekleştirildiğindeve işçi sayısı yeterli olduğunda Arykarı

da'daki Lykia yerleşiminin araştırılmas: da hesaplarımıştı. Ancak gerek
maddi sorunlar, gerek işçi miktarının istenilenin üzerine çıkamayışı son
olarak düşünülen kısmın yani Lykia yerleşimin araştırılmasının 1986'ya
veya daha sonraki yıllara ertelenmesine sebep olmuştur.

l*) Prof. Dr. Cevdet BAYBURTI..UOGLU. Dil ve Tarih CoğrafyaFakültesi Arkeele
ii ve Sanat Tarihi Bölümü ANKMA
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1) 1984 yılında kısmen ortaya çıkarılan; başlangrçta yazıtlara ve
mimari bloklara göre Heroon, sonra hamam ve daha sonra da demirei
atölyesi olarak kullanılan yapı ve ona ek kalınnlar-n tümü Naltepesi'nin
güneydoğu köşesine isabet eden ve tepenin güzelliğini oluşturan çamın

köklerinin bulunduğu çok ufak bir köşe dışında tamamen temizlerıerek

ortaya çıkarılmıştır. 1984'te tamamen temizlenen ve yapının ikinci kul
lanım evresini oluşturan hamamın frigidarumuna bitişik olan tepidariu
mun geri kalan kısımları, bu fonksiyonlerını belirten hypokaust sistemi,
duvarlarındakorunmuş tubuli kalıntılarıylagün ışığına çıkmıştır. Heroon
safhasına ait duvarlarda kullanılan bloklar dışında hiç bir izin bulunma
dığı bu iki mekan hem tabandan, hem de yan duvarlardan ısıtılmaktadır.

Frigidariumun güneydeki duvarının tam ortasından açılan bir kapı ile
tepidariuma geçilmektedir. Tabanı kare şeklindeki pişmiş topraktan
kaplı tepidariumdan batıdaki duvarın ortasına isabet eden bir kapı ile
calidariuma geçiş sağlanmaktadır. Bu mekan M. S. LV. yüzyıla ait bir
kaç sikke ve yine bu döneme ve sonrasına ait kandil ve seramik bulun
tular dışında eser vermemiştir. 19G4'te doğuya bakan kapısı onarılan ha
mamın bu girişinin batı ucunda yer alan devşirme VE: moloz taşlarla örülü
demirei dükkanının zemini kayaya ulaşıncaya kadar temizlenmiş, bu sı

rada geçen yıl ele geçen çeşitli türdeki demir aletlere ek olarak, tarha,
bıçak gibi bazı tarım aracı ile kabaca çeyrek daire plan gösteren meka
nın güneye daha yakir »lmak üzere ortasında bulunan pis su kanalı or
taya çıkarılmıştır. Üs: , ve bazı yerlerde altı başka yapılardan getirilmiş

olan kireç taşından mamül kiremitlerin kullanıldığı bu kanalın üstünde
tabarı seviyesinde çoğunluğu Horıorius'a ait 43 sikke çıkmıştır. Bu sik
kelerin en geç tarihlisi daha önceki yıllarda ele geçen seramik ve diğer

eserlerle de uygunluk göstermekte, yapının M. S. V. yüzyılda vangırıla ter
kedildiğini doğrulamaktadır, Arykanda'daki yapıların çoğunluğunun bu
yüzyılda terkedilişini ve Çatallar mahallesine yakın bir yerde yeni yer
leşim yeri oluşturuluşunuya bu asır sonlarına doğru vuku bulan büvük
bir orman yangırıı veya belki demirelden çıkan ve tüm şehri kaplayan bir
yangına bağlamak kanımızca büyük bir hata olmasa gerektir.

Naltepe'nin batı yamacında yürütülen kazılar sonucu doğal kaya
lığın bu yönünün yine aynı yüzyılda inşa ve terkedilen bazıları bir veya
iki tarafını bu kayalığa dayamış hamamın taban seviyesine kadar en az
dört kata sahip odalarla çok katlı bir yapı görünümünde olduğunu ka
bul etmek zorundayız.Buluntu yönünden çok fakir olan bu odaların çoğu

taban mozaiğine sahiptir ve bazilikadaki örnekler le diğer yerleşim yer
lerindeki mozaiklerle karşılaştırıldığındaM. S. V - Vi. yüzyıl özelliği gös
termektedirler.

2) Üç yıl önce ortaya çıkarılan ve tabanı mozaik döşeli olan ma
bed - bazilika- kilisenin günümüze kadar bir kısmı açıkta olmasına rağ-
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men oldukça iyi korunmuş taban mozaiğini köklerin yapabileceği tah
ribata karşı koruyabilmek ve dayanıklılığını artırmak için kaldırmayı ve
tabanını sağlamlaştırdıktan sonra tekrar yerinde sergilerneyi düşünmüş

tük. Gerçi yapının fazla tahribata uğramamış kesiminde birbirinden
15 cm. farklı seviyede iki ayrı taban mozaiğinin varlığını biliyorduk ve
üstteki taban çoğu yerde erimiş durumda idi. En nından geç devir taba
nının korunabilmesi amacıyla bunun kaldırılmasmı ve tabanın sağlam

laştırıldıktan sonra korumasını yapmak için bazilikanın giriş kısmında,

orta ve yan neflerle apsis önünde bu amacımızı gerçekleştirrneğeyönel
dik. Yüzeyde görülen taban mozaiğinin kaldırrlması ve çok yüzeyselolan
harç tabakasının temizlenmesinden sonra bazı yerlerde çok iyi korunmuş
değişik süslemeye sahip ikinci bir mozaik taban ortaya çıktı. cinci kat
mozaiği yan neflerde içi geometrik şekilde bezenmiş panolar tarzmda
döşenmiş bulunuyor. Kırmızı, gri, beyaz, kahverengi ve siyah - mavi tessa
raların kullanıldığı, tessara büyüklüğünün1x 1 cm. olduğu görülmektedir.
Çatlaklar ve ağaç köklerinin meydana getirdiği patlamalara rağmen ol
dukça sağlam kalmış olan yan neflerin tabanına karşın orta nefin tabanı

daha fazla harap durumdadır. Özellikle kapıdan apsise doğru yaklaşıl

dıkça sağlam kalan kısım daha da azalmaktadır.Tümü bir bordür ile sı

nırlandırılmış olan bu mekanın mozaiği, kapının hemen önünde ortada
genişçe bir pano ve bunun hemen iki yanında uzunluğu ortadaki ile aynı

olmak üzere iki dar pano ile kaplanmıştır. Gerek ortadaki gerekse yan
lardaki panolar farklı süslü bordürlerle sınırlandırılmışlardır.Bunların

dışında yan neflere kadar olan kısımda oradakiler gibi geometrik süslü
olanlar yer almaktadır. Ortadaki panoda, kapının tam karşısına gelen
yerde bir çelenk bulunmakta, çelengin altından sarkan iki kurdela kıv

rılarak adeta yılan görünümünde çelengin her iki. yanında duran tavus
kuşlarının gagasında sona ermekte dir. Zemini beyaz tessaralardan oluşan

bu panoda çelenk açık pembe renkli olarak yapılmıştır. Tavus kuşları

için ise detaylarda kullanılan sarı, siyah, beyaz tessaralar dışında kırmızı

renkli tessaralar hakimdir. Çelengin üzerinde, her iki yanda birer kır

langıç seçilebiliyor. Bu figürlü panonun solunda sekiz satır halinde ithaf
kitabesi yine beyaz zemin içine gri - siyah tessaralardan oluşturulan ol
dukça büyük harflerle yazılmıştırc.Ortadckipanonun sağında ise geomet
rik süslemeli bir pano bulunmaktadır.

Absisin ortası, geç devir kilisesinin giriş kısmına kadar içi yine geo
metrik bölünmeye uğratılmış çember şeklinde bir taban tarzındadır.

Kare bir bordür içine yerleştirilen çemberin köşelerine asma kabağı ve
sarmaşık gibi hitkisel süslemeler yapılmış; dilimlere ayrılmış çemberin

her bir dilimi sarmaşık süslemesi ile bezenmiştir. Büyük çemberle aynı

merkeze sahip ortadaki küçük çember içinde yine kuş tasvirleri bulun-
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maktadır. Güvercin, karga ve sülün bu göbek süslemesinde korunabilen
kuş türlerinin bir kısmını tanımamıza sebep olmaktadır.

Ortaya çıkan ve Arykanda için önemli olan bu ikinci kat mozaiğinin

yazılı ve figürlü olan kısımları kaldırılarak Arif köyü ilkokulunda emni
"ete alınmıştır. Pisidia Antiokheiası, Ephesos, Edessa, Misis, Aphrodisias
ve diğer birçok yerde ele geçen mozaiklerle yapılan karşılaştırmalar so
nucu bunların M. S. V. yüzyıl sonuna ait olduğunu söyleyebilecek durum
dayız.

3) Arykanda'daki çalışma alanlarımızın üçüncüsünü 1 No.lu anıt

mezarın onarımı meydana getirmektedir. Bu yapı 1972 ve 1975'deki ça
lışmalar sırasında kuzey yönü dışında tamamen ortaya çıkarılmış bulun
maktaydı. Hatta in antis mabet planına benzeyen anıt mezarın kapısı her
iki sövede mevcut bulunan blok eksikliğine rağmen lentosu konularak zi
yaretçiye bir fikir verebilecek şekle sokulmuştu. 1984 kazı mevsiminde
mezar binasının arkasının açılması sonucu biri in situ olarak korunan
anta başlığının .nukabili olanının da burada bir diğer mezar binasında

kullanıldığı görüldü. Ayrıca noksan olan söve bloklarının saptanması ve
nihayet ayrıntılı bir şekilde incelenen yapının yan duvar bloklarının yer
lerinin araştırılması mezar binasını büyük ölçüde kendi elemanlarıyla

arıta başlığı hizasına kadar ayağa kaldırabileceğimiz kanısını uyandırdı.

Bu çalışmaya başlamadan önce yapının çarpılmış ve yerinden kaymış

olan batı duvarının tekrar düzgün şekle sokulması gerekiyordu. Bunun
için bu duvar çarpıklığın başladığı podium seviyesi yakınına kadar sökü
lüp tekrar yerine yerleştirildi. Bu arada ağaç köklerinin yaptığı aşırıdır

ma sonucu direnci kalmamış iki blok yerine yeniden blok dökülerek batı

duvarı anta ucunda architrav seviyesine kadar, geriye doğru tedricen al
çalan bir şekilde onarıldı. Söve bloklarının noksan olanlarının bulunma
sından sonra kırık olan kapı lentosu metal bağlayıcılarınyan sıra yapış

tırıcı kullanılarak sağlamlaştırıldı ve kapı herşeyi tam olarak yeniden
ayağa kaldırıldı. 1986'da çalışma olanağı elde edildiğinde 1 No. lu mezar
binasını cephede üçgen alınlığına ve yanlarda saçak silmeleri hizasına

kadar ayağa kaldırabileceğimiziumuyoruz.

4) Arykanda'da stadion seviyesine yakın yükseltide. bouleuterion
ve yukarı stoa'nın bir alt terasında şehrin dördüncü hamarnı olan ve bi
zim «yamaç hamarnı» ismini verdiğimiz yapı 1985 yılında tamamen te
mizlenerek ortaya çıkarılmıştır. Geniş cephesiyle şehirdeki diğer hamarn
larda olduğu gibi güneye bakan yapı çok meyilli bir yere yerleştirilmiş..
ıir. Bunun sonucu olarak hamamın kuzey taraftaki arka duvarı, yapının

oturduğu yaklaşık 45° lik eğime sahip alanın oyulmasıile elde edilen te
rasın ön yüzünün kapatılması şeklinde oluşturulmuştur.Öyle ki içte to
rıoz pabucuna kadar yüksekliği 4 ın olan mekanlar arka (kuzey) duvarda
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doğal zemin seviyesinden bu kadar daha aşağıda yer almaktadır. Eğirnin

fazlalığı nedeniyle ve güneye bakan cephenin sağlamlığını elde etmek
için terasın ön kısmına, ana kayaya oturan ve bazı yerlerde yüksekliği te
ras tabanı seviyesine ulaşmak için 3 m yüksekliğinde masif örgüyü ge
rektiren destek duvarını zorunlu kılmıştır.

Hamamın girişinin güney ucunda yer aldığı doğu duvarı tonoz pa
bucu seviyesine kadar sağlam bir şekilde günümüze kadar korunagelmiş

tir. Güney uçta 1.20 m genişliğinde olan ve kuzeye doğru genişleyerek

] .70 m ye ulaşan bu duvar şekilolarak "Büyük hamam» dakine benzeyen
ancak ölçü olarak ondan daha küçük boyutlu taşlarlakuru duvar tarzın

da örülmüştür. Tonoz başlangıcına kadar 4 m yüksekliğe sahip olan bu
duvarın güney ucuna yakın yerde tabanda genişliği 1.20 m olan trapez
formundaki kapı bulunmaktadır. Girişte yer alan bu ilk mekanın tabanı

korunabilen büyük bir kısmından anlaşildığına göre çakıl mozaik bir
döşemeye sahiptir ve bu mekan 11.05 x 3.15 m boyutlarındadır. İçten ka
lın bir sıva ve sıva üzerinde özellikle kuzey ve batı duvarlarında koru
nan izlere göre mavimsi gri bir boyanın tüm mekanı kapladığı anlaşılı

yor. Dcğu duvarında yer alan bir niş ile batı duvarında bulunan üç kapı

bu mekandaki. girintileri meydana getirmektedir. Söz konusu kapılardan

kuzeyde olanı, frigidarium ve apodyterium olarak kullanılan bu mekan
dan tepidariuma geçişi sağlamak için yapılmış ancak kuzey duvarının

veya yerli kayanın burada bel vermesi veya yıkılmasıyla tepidariumuıı

arka duvarının biraz daha önde yeniden yapılması sonucu söz konusu
duvar tarafından önü kapatıldığı için niş görüntüsüne girmiştir. Orta
daki kapının da bu onarım sırasında hıpatılarak nişc dönüştürüldüğü

anlaşılıyor. Dolayısıyia frigidariumdan tepidariurna geçiş hamamın asıl

kapısının karşısına gelen ve günümüze çok kötü bir şekilde ulaşmış ka
pıdan sağlanmış olsa gerek. Frigidariumun güneye bakan ve içe doğru

daralan trapez planlı bir pencere ile aydınlandığı anlaşılıyor.

Tepidarium değinilen onarımdan sonra yaklaşık 6.5 x 6.5 m boyut
larında bir mekan olarak karşımıza çıkmaktadır. Tepidariumun güney
duvarı yarıya kadar korunan kısmının verdiği görüntüve göre tam kapı

nın karşısına gelmektedir. Bu takdirde tepidariuma girisin frigidarium
tarafında içe açılan bir kapı, duvar genişliğinde bir aralık ve kuzeye dö
nülerek tepidariumda içe açılan bir kapı şeklinde sağlanmış olması ka
lıntıya göre zorunlu olmaktadır.

Tepidariumun frigidariumun çakıl mozaik döşeli tabanına göre
80 cm daha aşağıda yer alan tabanı özellikle batı tarafta korunan kısım

lardan anlaşıldığına göre kare şeklindeki pişmiş toprak plakalarla kap
lanmıştır. Yanlarda duvarlara birleşen ve yaklaşık olarak merkezden mer
keze birbirinden 70 cm uzakta düzgün bir şekilde yerleştirilmiş hypo-
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kaost tuğlaları bu plakalar üzerine oturmaktadır. Tepidariumun asıl ta
banı belki aradaki bir eşik yüksekliği farkıyla frigidarium tabanıyla

aynı seviyededir.

Tepidariumdan batıdaki ca1dariuma geçişin odanın hemen hemen
ortasına isabet eden ve yapının geç devirdeki onarımı sırasında kapatılan

kapı aracılığıyla olması tek çözüm yoludur. 6.80 x 9.90 m boyutlarında

olan ve hamamın en geniş mekanını meydana getiren bu oda batı duva
rında kuzeye yakın yerde üstü yarım kubbe ile örtülü 2.90· m çapında

şekli biraz bozuk yarım daire planlı". bir nişe sahiptir. Gerek nişin içi,
gerek kuzey duvarının önü ve gerekse doğu duvarının kapıya 1.40 m ya
kınına kadarki kısmı mevcut tabandan 60 cm yüksekliğinde, genişliği

30 -50 cm arasında değişen bir seki ile çevr'ilmiş tir. Mekanın güney du
varının tam ortasında yer alan 1.85 m genişliğindeki açıklık buranın ay
dınlatılrnasına hizmet ettiği gibi Lykia bölgesi hamamlarının çoğunda

görülen manzaralık olarak ta kullanılmış olsa gerektir. Bu geniş açık

lığın pencere ile kapatıldığını düşünsek dahi, ısı kaybını önlemek ama
cıyla güney duvarına 2.30 m uzaklıktaki iki duvar ucunun arasının ah
şap veya ahşap cam kullanımı ile kapatılmış olduğunu tahmin etmek
yanlış olmasa gerektir.

Caldariumdaki nişin hemen hemen tam batısında yerli kayaya oyul
muş ve korunan kısımlarıyla güneyi yıkık olan, üç. yönü çok kalın sıva

ile kaplı, su deposu olduğunu zannettiğimiz eklenti isabet etmektedir.
Yukarı stoanın doğu ucuna yakın su yolu ile ilgisi belli olan bu eklentinin
hamamın yalnızca su deposu hizmetini mi gördüğü, yoksa bu hamama
da su veren, daha aşağı seviyelerdeki hamam ve nymhaion gibi yapıla

rın da ihtiyaçlarını karşılayan bir taksim yeri mi olduğunu izah şimdilik

güçtür. Bir başka kullanım şekli olarak buranın hamamın külhanı ola,
rak hizmet vermesi olasıdır. Kesitte de görüldüğü gibi büyük bir
bronz kazanın yerleştirilebileceği,zeminden 1.10 m yüksekliğinde çıkın

tıları bulunan bu yerli kayanın traşıanarak oluşturulan bu mekanın yan
duvarlarında ısıyla karşılaştığını belli edecek hiçbir iz mevcut değildir.

Eğer günümüze ulaşmamıŞ kalın bir sıva tabakası varidiyse hem yön,
hem de yükseklik olarak burası külhan hizmeti görmeye elverişlidir.

Aksi halde külhanı hamamın güney cephesindeki paye veya destek du
varları arasına yerleştirilmiş olarak düşünmek gerekmektedir.

Arykanda'daki tüm yapılar gibi buluntu yönünden fakir olan ha
mam, ele geçen sikkelere dayanılarak M. S. IV. yüzyılda kullanıldığını ve
VI. yüzyıldan sonra ise tamamen terk edildiğini söylememize imkan sağ

lamaktadır. Büyük bir ihtimalle yapımı M. S. III. yüzyıl sonu veya IV.
yüzyıl başlarına isabet eden hamam yaklaşık bir asır asıl işlevi doğrul

tusunda hizmet vermiş; VI. yüzyılda belki deprem. belki depreme bağlı
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yangın veya Naltepe'deki görüntü dikkare alındığında asıl sebebi yangın

olan bir olaydan sonra kısa bir süre belki konut olarak kullanılmış son
ra da tamanıen terk edilmiştir.

Arykarıda'daki diğer bir çalışma alarıını daha önce ortaya çıkarılan

yapıların temizliği şeklinde izah mümkündür. Her yıl açığa çıkarılan ya
pılarda bitki temizliği yapıldığı halde özellikle 1984- 1985 kışında yağış,

don ve sair etkenlerle Şahinkaya'dan kopan iri kaya blokları ve sürük
lenen moloz bazı yapılan yeniden temizlerneyi zorunlu kılmıştır. Sta
dion, tiyatro, Büyük hamam -gymnasioıı ile devlet agorası ve bazı mezar
binaları temizlerıerek eski durumlarına sokulan yapılar olmuşlardır.

\
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BERıeHT DER GRABUNGSKAMPAGNE IN LİMYRA ı 985
MIT BEITRAGEN VON ROMAN JACOBEK, PAUL

KNOBLAUCH, INGRID MADER UND THOMAS
MARKSTEINER

Jürgen BORCHHARDT*

An der diesjahrigen Grabungskampjagne, für deren Genehmigung
der Generaldirektion der Antike und Museen gedankt sei, nahmen teil :
die Bauforseher Dipl, - Ing. Klaus Sehulz und Dr. Günther Stanzl, deı

Ingenieur DipI. - Ing. Knoblauch, die Photographin Renate Schiele, die
Graphikerin Iris Borchhardt und der Restaurator Viktor Freiberger, die
Studenten der Klassisehen Arehaclogic Zeynep Kuban, Ingrid Mader und
Thomas Marksteiner, die Studenten der Byzantinistik Roman Jaeobek und
der Baugesehichte Ahmet Ardıçioğlu.

Als Regierungsverreter war Herr Fazıl Açıkgöz vom Museıım in Niğ

de anwesend.

Ein herzliehes wort des Dankes gilt dem Fonds zur Förderung der
wissensehaftlichen Forschung, Wien, der zum zweiten Mal die Finarı

zierun übernahm. Dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forse
hung verdankt die Grabung einen neuen VW - Bus mit Allradantrieb, der
die Arbeit weser.tlich erleicherte.

Der Beginn der Repotarbeiten in der Ostatadt konnte nur durohge
führt werden dank der Spenden von Frau Jutta Borehhardt, Herrn Jobsr
Borehhardt und dem persönliehen Interesse von Herrn Dr. Fritz Haas an
der Lykien ,- Forschurıg.

Filmdokumentationen wurden gemaeht von dem belgisehen Fern
sehteam BTBF Brüssel mr Terminal 10 unter der Regie von Frau Anne
d'Ydewalle und dem türkisehen Fernsehteam unter Leitung des Regisse
urs, Herrn Selçuk Kızılkayak.

Unter den stetig waschserıdenBesuehern nenne ich den Botschafter
der Republik Österreich in Ankara, Herrn Dr. Klaus R. Ziegler und seine

(*) Univ. -Prof. Dr. Jürgen BORCHHARDT Institut Für Klassische Archaologte
Untversitat Wien. Dr - Karl- Lueger - Rıng ı A - 1010 Wıen ı.

ÖSTERREtCHtSCHES
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Familie, sowie Herrn Baudirektor Gutknecht, München, Frau Leyla Tur
gut und Herrn Demir Turgut.

Mündlich und schriftlich konnten dem Vali von Antalya, Herrn Ba
haeddin Güney, die durch die Wiederbesiedlung der Ruinen von Lirnyra
aufgetrenen Problerne erlautert werden.

Für vielfaltige Hilfe danke ich dem Kaymakam von Finike, Herrn
Refik A. Öztürk und dem Stadtdirektor von Finike, Herrn Erol Öncüoğlu.

ı. Österreichische Spar - Casse, Neusiedler Aktiengesellschaft für
Papierfabrikation, Österreichische Chemische werke Ges. m.b.H., Treibac
her Chemische Werke AG, Fa. Oegussa - Scheld und Kössler Ges. m.b.H.
CO KG

Das Ptolemaion in der westliehen Unterstadt

In der Kampagne 1984 wurden zwei Theorien aufgestellt. Entweder
wurde ein Mausoleum vermutet, das typologisch mit dem Mausoleum von
Belevi zu vergleichen ware, aber, mit einer Tholos als Oberbau, ader aber
die Architekturglieder würden zwei hellenistischen Bauten zuzuordnen
sein. (*)

Der diesjahrige Befundt Abb.c 1) konnte die zweite Theorie falsifizi
eren. Das quadratische Podium erıthalt keine Grabkammer, ein Mausole
um ist daher auszuschliejien (Abb.: 2)

Ein Kenotaph einen hellenistischen Herrscher ist zwar nicht auszus
chlieüerı, aber die theoretischen Überlegungen gehen von falgendem Denk
modeIl aus:

i
Zu einem hellenistischen Herrscherkult gehörtein Y.L ci ç ,ein Kult-

bau, ein ;10/1J ,ein Altar, und ein CY"l'v'<J S . d. h. die
Gesamtanlage wurde von der übrigerı Stadt abgegrenzt.

Unterschieden werderı karın in den dynastischen Herrscherkult 1,

d. h. den offiziellen vom König selbst eingeführten Reichskult, der von
den Residerızen ausgeht, und den stadtischen KuIt 2.

Wenn die Stadt einem König ader Herrscher göttliche Ehren er
weist, setzt das zunachst eine gewaltige Wohltat voraus, die von der
Stadt als Dankesabtragung mit einem KuIt beantwortet wird,

l *) J. Borehhardt, VII. Kazı sonuçlan Toplantısı. Ankara !LgSS) 46ı/1

lı) F. Taeger. Charisma, Studien zur Geschichte des antiken Herrscherkulter j

!l957) 2f57 ff.
(2) Chr. Habicht, Gottmenschentum und griechische Stadte 2 !l970)
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Bin solches Ptolemaion für Ptolemaios ISoter befand sich z. B. im

gegenüberliegenden Rhodos und in Milet. Für Ptolemaios II wird um
280/279 v. Chr. die Einrichtung eines Herrscherkultes in Byzanz überli

efert. Die Wohltaten wahrend einer mutmajilichen Belagerung durch dk

Galater bestand in iener Landschenkung in Kleinasien sowie in der

Lieferung von Getreide und Waffen und einer Geldschenkung 3.

Die Bauornamentik, die zur Zeit den sichersten Hinweis für eirıe

Datierung liefert 4, la~t eine Entstehung in dem Jahrzehnt 280/270 v.

Chr. vermuten. Zu dieser Zeit ist Lykien fest in der Hand Ptolemaios' lls.

Der Naos wurde über einem quadratischen Grundrif von 14,88 m

Seitenlange errichtet. Die Höbe des rnassiven Unterbaues betrug ver

mutlich ein Drittel der Seitenlange,

Podium: Kentauromachlen und Metopen

Unterhalb des Traufgesimses wurde der Unterbau von einem umlau

fenden Metopen - Triglyphen - Fries geschmückt. In allen fünf Metopen

(*) finden wir Kentauromachien, die wir auch als Tempelsohmuck und

bei Mausoleen, d.h. an Grabern heroisierter Toter, antreffen.

Am Naos eines als Gott verehrten Herrschers erscheint die ikono

graphiche Wahl daher folgerichtig.

Sollte die hier vermutete Hypothese der Errettung der Stadt vol'
einer Kelteninvasion in Zukunft verifiziert werden können, dann ware die

Gleichsetzung der ungebardigen Kentauren mit den wilden Keltenbarba

ren noch einleuchtender und die Haarbehandlung der Kentauren könnte

(3) VgI. dazu Chr. Habicht, a.g.o, '116 ff.
Zum Kult der Ptolemaier in Agypten vgl. G. Grimm, Die Vorgöttllchung Ale
tanders d. Gr. in Agypten und ihre Bedeutung für den ptolemaischen Königs
kult [in H. Maehler u. V. M. Stroeka, Das ptolemaische Agypten (1978) 103
ffJ u. E. Winter, Der Herrseherkult in den agyptischen Ptolemaertempeln 147
ff.

(4) W. Hoepfner, Am 99, 1984, 353-364 Taf. '53- 54; ders., Zwei Ptolemaierbauterı, ı.

Belli. Anı (1980) W. Alt (nger, Forschunger in Ephesos V., 1979, 184 Abb. 149.

. (5) M. Wörrle, Ohiron 8, 1978. 201 ff.;
zu dem Fund einer agyptischen Wasserauslaufuhr aus Ephesos, die in die
Zeit Ptolemaios II datiert wird, vgl. G. Langmann - G. Hölbl - M. Firneıs. ÖJh
55, 1984, 5 ff.

(*) J. Borchhardt, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı. Ankara !l95S) 467/1 A:bb. : 23-26
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im Hinblick auf die Gallier - Darstellungerı der attalisehen weihgeschenke
als bewuütes Zitat gewertet werden 6.

Löwengestaltlge Eckakrotere

Bei der Zusammensetzung des nord - westlicherı Traufgesims - Eck
blockes (Abb. : 4) trat die genaue Gestalt einer Einlassung auf dem aber
lager zu Tage (Abb. 3).

Die Tiefe entspricht der Höbe jejıer freipIastischen Figuren, die mi:
ihren Plintherı zusammengearbeitet waren und aus Marmor bestanden (").

Die gerundete Plinthenform lie~ ı 984 dararı deriken. daf diese Figu
ren das Gebalk der Tholos zierten. Der erhalterıe Eckblock aber erlaubt
schon jetzt folgende Aussagerı : Auf jeder Ecke des unteren Geschosses
befand sich eine Plastik 7. Wenn auf der nord -westlichen Ecke eirı

löwengestaltiges Tier stand, dann stand auf der nord- östlichen Ecke ver
rnutlich gleichfalls ein Löwe, heraldisch einander zugeordnet, d.h. beide
bewegten sich nach auôen, d.h. nach Osten und Westen und blickten aber
verrnutlich nach Norden. Nehmen wir füı: den südIichen Teil die gleiche
Aufstellung an, so waren .ıuch hier die Löwen nach Osten und westerı

ausgerichtet, blickten aber nach Süden. Der quadratische Bau erhalt
daher durch seinen Skulpturenschmuck cine nordsüdliche Achse".

Die Löwen schauten vermutlich dorthin, wo der Altar in einigen Me
terrı Entfernung vom Naos wahrscheinlich in der Mittelachse stand und
wo in weiterer Entfernung das PropyIon des Temenos erwartet werden
darf.

Der Oberbau in Gestalt eines Tholos

Mehrere Saulentrornmeln sowie ein bisher aufgedecktes Kapitell ' be
legen einen Saulenkranz von ionischen Saulerı, die eine Cella umschlossen
haben rnüssen. Dafü.r sprechen ein Architravblockrnit konvexer faszierter
Au~enansicht und konkaver, ebenfalls faszierter, lnnenansicht und einer
bernaIten Soffitte in der Unteransicht.

(6L E. Küntl, Die Keltcn des Epigonos von Perkamon (1971);
H. - J. Schalles, Untersuchungen ar Kulturpolitik des Pergamen schen Herrsc
her im dıitten johrhundert von ehnitus, ıst. Forsch 36, 1985, 96/1

(*) J. Borehhardt, VII. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara (1985) 469 Abb. 28.
(7) Aueh an den vier Ecken des quadratischen Untergeschosses vom Pharos von

Alexandrien standen frelplastische Figuren : Muschelhörner blasende Trito
nen . vgl. H. Thiersch, Pharos (1909) 7 Abb. 4, 5.

(8L von AufsteUung von Löwen auf dem Dach vgl, H. Möbiu 5, 13/6 158, 1958,
217/1.

(9L Borchhardt a.o, Abb. 2
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Die stufenförmige Abarbeitung im Oberlager dieses Blockes diente
als Auflage für eine Kassettendecke, von der sich ein Block (lZ8/F IV)
noch in Fundlage befindet.

Vom Dach sind zwei Blöeke erhalten, die 1981 ins Theaterdepot ge
larıgten, Sie weisen einen Zahnschnitt auf und ein lesbischerı Kyma, das
zur Sima vermittelt sowie die Dachplatten.

Teile der Cellawand scbeinen in der nord -östlichen Ecke der byzarı

tinischen Mauer in der Oststadt verbaut zu sein.

Festsptele : 7/C4 Ay'('(~ (Ptolemala ) : Relief mit Wag'enrenn.:.-n

Aus stilistisehen Gründen kann der Reliefblock mit einem Wagenren
nen als Schmuck der Cella der Tholos vermutet werden. Expressionistisch
wie bei den Kentauren der Metopen wird der Tierleib im Verhalmis zum
Menschen übertrieben kleiner dargestellt (*).

Mit dem Beschluf der Stadt, einen Herrscherkult einzurichten, ist
die Festsetzung von Spielen zumeist am Geburtstage des Königs verbun
den.

Das Wagenrennen - Relief darf als Hinweis da rauf verstanden wer
den, da~ im Rahmen der gymnischen und musischen Agone au ch hip
pische Agone abgehalten wurden L0.
. ~

Eine feierliche Prozession der Bürger, eine ,,-~ii1 (Pompe),
in das Ptolemaion dürfen wir uns vorstellen. Wesentliche Bestarıdteile

dieser Panegyris lIot: >i il''''.fc > werden innerhalb des Teme
nos stattgefunden haberı, sıcnerlich jedenfalls die Opfer am Altar, vollzo
gen von einem Priester. dessen Amt eigenseingesetzi werden mu[3te ".

~ ii)

Kultbilder "l~o/,(.r-e in der Cella :
Ptolemaios II und Arsinoe II Philadelphos

Die Errichtung eines Tempels und eines Altares zur Durchführung
der Opfer und eines Temenos zur Abhaltung des Panegyris erfordert die
Aufstellung eines Kultbildes.

Seit 1974 sind am Naos drei marmorne Fragmente von kolossalen
Statuen gefunden worden.

(*) J. Borchhardt, YIL Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara !l9BS) 469 Abb. 27.
!LO) Chr. Habicht a.o, 151: -Hippische Agone sina für sich allein nicht zweifelsfrei

bezeugt, mögen aber zusammerı mit anderen Agonen oftmals stattgefunden
haben.»

(11) Chr. Habicht a.o. 145: «Man wird zuversichtlich sagen können, da~ einen eige
nen Priester hatte, wer einen eigenen Tempel ·(Naos) in einer Stadt besa~.»
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1985 gelang der Fund eines mannlioherı Kopffragmerıtesbei der Rei
nigung der Süd - Ost - Ecke des Naos. (Abb.: 5). Barock gegliederte Haar
büschel werden voneinem Band zusammengedrückt. Im Rahmen unse
rer These Hi~t sich an das Kopffragment der Statue eines hellenistischen
Königs denken, der zum Zeichen seiner Würde ein J"(- rf.~/"ıt-/t"tvc Ç/",,(./) tragt, das möglicherweise aus anderem Material besteht,

Es könnte sich durchaus um Ptolernaios II Philadelphos handeln, wie
wir ihn von den Münzen kennen ıı.

1974 wurde bei einer Begehung von Urs Peschlow das Fragment einer
weiblichen Statue gefunden. Ein Oberarmfragment mit einem feinen
Armelchiton. Der Marmor entspricht in seiner mittelfeinen, weijlblaugra
uen Konsistenz dem Neufund von 1985: vermutlich ein Fragment von
der rechten Kopfseite eines weiblichen Portrats. (Abb.: 6). In drei von
einander getrennten Lagen wird ein Band um den Kopf geführt, dessen
illit Fransen geschmücktes Ende vermutlich vertikal vonoben nach unten
unter den horizontal geführten Lagen durchgesteckt ist. Eine Lage zeigt
noch kleine kreisrunde Schrnuskanhanger. Kleine sich ringelnde Löckchen
liegen der Stirn auf. Auch die Münzportats Arsinoe II13

• Zeigen auffalli
gen Kopfschmuck.

Zum Anla6 der Errichtung des Ptolemaions

Noch wissen wir nicht, warum die kleine Stadt Limyra diesen kos
tenspieligerıBau erriohten lieB. Folgende Indizien lassen mit Varbehalten
aber an eine Errettung aus akuter Kriegsgefahr 'schliejien :

ı. Schlldrellef am Naos

In Sturzlage (Abb.: 7) 'befindet sioh ein Black mit einem Schild.
Bei einer angenommenen Aufstellung des Blockes in der Mitte einer mög
liehen Balustrade 14 zwischen den ionischen Saulerı der Tholos könnte

(12) P. R. Franke - M. Hirmer. Die griechisohe Münze (1964) Nr. 218 oben r. (Irıte

ressant der Ovalschild hinter den Portrats, der doch wohl auf eine Pragung
anla~lich eines Keltensieges schlieBen IaJ3U Zur Einführung des Doppelbild
nısses von Ptolemaios II und Arsinoe i vgl. H. Kyrieleis, Bildnisse der Ptolemaer
(1975) 17 ff. Taf'. 8. Vgl, dazu auch W. Iwas, Aphrodite Arsinoe Philadephos
Eine Orakelstatue hadrianischer Zeit im Agyptischen Museum Berlin, Acta
Antiqua Academiae Scientarium Hungaricae T. XXIX Fasc. 1 - 4 (1984) 285 - 391
Abb. 1 - 8. .

(13) Zum Kult der Arsinoe II vgl. .J. Quaegebeur, BIFAO 69, 1971, 191 ff.; INES 30.
1971, 239 ff.

(14) Vgl. z. B. die Waffenreliafs am Propylon vom Tempel der Athena in Perga
man: J. Charbonneaux - R. Martin - F. Villard, Das hellenistische Griechenland
(1971) 56 Abb. 55.
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das Relief auf einen kriegerischen Arılaf zur Einrichtung des Ku1tes
schlieôen lassen 15.

Bei dem Schild handelt es sich um einen stumpfovalen Kelten
Schild 16. Hat die ptolemaische Flotte ii bei Finike vielleicht eine Ga
later - Invasion abgewehrt?

Wie weit die Galater nach 279/278 v. Chr. im südwestlichen Klein
aisen vordrangen 18, war bis vor kurzem nicht bekannt. «Vor den Raub
zügen der Kelten schützte die Lykier die Abgeschlossenheit ihres Lan
des», vermutete O. Treuber 19.

Auf dem Seewege könnten sie zwar nach Süderı weit über Ionien
ausgegriffen haben, in der Forschung wurden den Galatern in Kleinasien
maritime Erfahrungen und Aktionen jedoch abgesprocherı20.

2. Ein keltischer Hohlbuckelring aus Finike

In Wiener Privatbesitz befindet sich ein bronzener Hohlbuckelring
mit Fischblasenornamerıt,der 1972 publiziert wurde 21. In Analogie zu
den keltischen Ringen vom Poseidon - Heiligtum von Istmaia bei Korinth,
in denen Votive verrnutet werderı 22, wurde von prahistorischer Seite
nach einem bedeutenden Heiligtum an der lykischen Küste gesucht, in
das der Ring von Finike geweiht worderi sein sollte 23, unter Hinweis
auf die «überlieferten Vorstöôe der Galater gegen Lykien», Hier wird das

. von Stephanus yon Byzanz überlieferte Epigramm gemeint sein.

Interessant ist die Verbreitungskarte von Fundstatterı keltischer
Altertümer und Darstellungen von Galatern in der Kunst, die H. Polenz

(Ls) Als Anla.13 für den Kult des Ionisehen Bundes für Anticehes i zwisehen 268/1
v. Chr. vermutet F. Stahelin, Geschichte der klenasiatischen Galater 2 (l907)
93: -Es kann z: B. an den 262 in Ionien geführten Krieg des Antiochos gegen
Eumenes 1. gedacht werden oder an eine Bedrohung durch die Galater.»

(16) H. Ubl, Waffen und Uniform des römischen Heeres, ungedr. Diss. Wien 1969.
128, N 1 Abb. 124.

(17) Zur ptolernaischen Flotte und ihren Operationen im 1. syrischen Krieg vgl.
F. Stahelın a. o. 11.

(La) F. Stahelin, ao. 6 ff. Zur Wahrungspclitdk von Byzantion und den Trfbutzah
lungen an die Galater vgl. H. Engelmann, Zeitschrift für Papyrologie und
Epigraphik 60, 1985. 165 ff.

(19) O. Treuber, Geschichte der Lykier (L887) 148.
(20) Gegen eine Invasion von der see her spricht sich G. Dobesch mündlich aus.
(21) U. Schaaf, Ein keltischer Hohlbuckelring aus Kleinasien, Germania 50, 1972,

94 ff. Taf. 17, 18.
(22) W. Kramer, Germania 29, 1961. 32 ff. vgl, auch F. Maier, Keltische Altertümer

in Griechenland. Germania 51. 1973, 459 ff.
(23) K. Bittel brieflich bei 5chaaf a, O. 95.
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1978 vorlegte 24. In diese Karte soliten die schriftlichen Uberlieferungen
und die epigraphischen Zeugnisse mit aufgenommen werden. Die Furcht,
in die aIle Stadte Kleinasiens versetzt wurden, würde no ch deutlicher zum
Ausdruck kommen.

Die Datierung wird übereinstimmend in der ı. Halfte des 3. Jhs. an
genommen, Ein unmittelbarer 'Bezug zu dem vermuteten Galater - Einfall
durch das Arykandos - Tal könnte somit verifiziert werden. Da der Fund
jedoch aus dem Kunsthandel kommt und nicht aus der Limyra - Grabung,
kann theoretisch nicht ausgeschlossen werderı, daB dieser Ring weder am
Fu~e einer Gallierin (oder einer kleinasiatischen Marketenderin) den
Weg nach Finike fand, noch als Beuteweihung in ein Heiligtum von
Limyrc gelangte, sondem über den Kunstharıdel aus der Milyas.

3. Das hellenlstlsche Epigramm für den Iagldlschen Strategen Ne
optolemos aus Tlos

Dank neuerer Interpretationen eines von Stephanus von Byzanz
überlieferten Epigramms 25 la~t sich nun auch eine epigraphische Evi
denz für einen Galater - Einfall in Lykien heranziehen.

Im Heiligtum der drei Brüder'(Tlos, Kragos und Pinalos) in Tlos im
Xanthos - Tal wurde dem siegreichen lagidischen Strategen eine Ehren
statue errichtet.

In dem Offizier Neoptolemos, dem Sohn des Kressos, erkennt man
jenen Neoptolemos, den Sohn des Kraisios wieder, der als eponymer
Priester der Herrscherkulte von Alexander dem Groôen und den Theoi
Adelphoi in Alexandrien zwischen 252 - 251 V. Chr. in verschiedenen Papyri
überliefert wird.

Als Strategos Ptolemaios II wehrt er Angriffe der verbündeten Pisi
dier und Galater sowie der Agrianen in einer Schlacht ab, die vielleicht im
oberen Xanthos - Tal stattgefunden hat.

Ab wir in diesem Sieg im Xanthos - Tal auch den Anla~ für die
Ehrung Ptolemaios II in Ostlykien anzunehmen haben, la~t sich nicht
verifizieren.

(24) H. Pelenz. BJb. 178, 1978, '2[)7 Abb. 14.
Vgl, auch. K. Bittel. Die Galater in Kleinasien archaologisch gesehen, Assimt
lation et resistance a la culture greco - romaine dans le monde anelerı - Tra
vaux du Vle Congres Intern. d'Etudes Classique (Madrid 1974) 1976, 241 ff.

(25) Steph, Bvz. S.v. ~iP'''( ,A. Wilhelm, Praktika Akad. Athen 6, 1931, 319 ff.;
M. Wörrle, Chirorı 5, 1975, 65 (Den Hinweis verdanke ich. J. Nolle.ı

L. Robert, Une Epigramme Hellenistique de Lycie, Journal des Savants 1983,
241 ff.
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Denkbar waren auch andere Einfalle der Galater mit Verbündeten
von der Milyas durch das Arykandos -Tal in die Fruohtebene von
Limyra 26.

Quadrat und Kreis: Sostratos

Die Verbindung von Quadrat und Kreis, d.h. von Kubus und Zylin
der finden wir gleichzeitig bei einem Bauwerk, das in Agypten entstand
und zu den 7 Weltwundern gerechnet wurde : dem Pharos von Alexand
rierı 27.

Hier bei jenem Bau, der vermutlich 279 v. Chr, eingeweiht wurde,
gab es in der Mitte noch ein oktogonales Geschoji.

Der Bau ist in der Antike und in der neueren Forschung mit dem
Namen eines Mannes aus Knidos verknüpft: Sostratos, der Sohn des
Dexiphanes.

Ein neues Ehrendekret aus Athen 2S zeigt uns diesen bedeutenden
Mann, der zu p//LD( r/;ıı;tcl( li"L~ [ t.Jtl gehörte, als Bevollmachtig
ter Ptolemaios I, der mit Demetrios Poliorketos die Interessen Athens
wahrnehmend, im Jahre 287 v. Chr. einen Friedensvertrag schlojl. Wir
werden ihn eher als Diplomaten denn als Architekten verstehen, der
aufgrund seiner Aktivitaterıfür seine Verdienste hohe Ehrungen in Delphi
und Delos erhielt, aber auch in Kyrene und in Kaunos.

Ob dieser Diplomat, der in Delphi Statuen Ptolemaios II. und Arsi
noe II. aufstellen lie~, auch in Limyra bei der Errichtung des Ptolemaios
seine Hand im Spiel hatte, la~t sich nicht beweisen.

Eine direkte Verbindung zwischen den 'Zerıtrerı der Baukunst und
Skulptur in Alexandrien und dem neuen Bau 29 von Limyra aber darf
vermutet werden.

(26) Erne Kartierung der Inschrift von Denizli (M. Wörrle a. OJ mit den überlı

eferten Galater - Einfallen von Themisoniorı bei Acıpayam (Pausanias lO, 32.
4 fJ und Kela.inia (Pausanias lO, 30, 9), die mit dem Po/.;;ı~r(~:;f 7r;';I~()S in
Verbinqung gebracht werden können, laf3t auch diese Möglichkeit zu.

(27) H. Thiersch, 'Pharos - Antike, Islam und Occident (1909)
(28) T. Leslie Shear, Jr., Kallias of Sphettos and the Revolt of Athens in 286 B. C.,

Hesperia, Suppl. XVII, 1978, 22 ff.; vgl. dazu Chr. Habicht, Untersuchungen zur
politischen Geschic'hte Athens im 3. Jh. v. Chr., Vestigia 30, 1979, 62 ff.

(29) Zum archaologischen Verstandnls des Bagriffes Naos in hellenistischer Zeit
Vgl.. K. Tuchelt. Frühe Denlemaler Roms in Kleinasien, TeH I Roma und
Promagtstrate, ıst M. H. Beih. 23, 1979, 29 H. Abb. 2.
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Die Grabung Am Lykıschen Tor

Thomas MARKSTEİNER

Die Grabung verblieb innerhalb der im Vorjahr gesteckten Grerızen,

den Sondagen S A-C, da eine zur Aufklarung der dureh die bisherige
Tatigkeit gestellten Fragen erforderliche Tiefe nieht erreicht worden war.
Im Bereich vor dem lykischen Tor, dem Raum 3 in SO SA, wurde bis un
ter die Fundamente des lykisehen Mauerwerks und im Raum ı SO SB
bis auf einen Mörtelboden der byzantinischen Periode gegraben.

Weiters wurde eine Bauaufnahme aller Architektur im Bereich der

Grabung am lykischen Tor vorgenommen.

A) Die lykische Bebauung

Der Bereich vor dem lykisehen Tor wurde wahrend der heurigen
Kampagne freigelegt, wobei sich wie erwartet das lykische Gehniveau als
durch byzantinische Bebauung entferrıt erwies. Die byzantinische Stö
rung reicht vor dem Tor bis zu einem Meter tiefer als die Torfundamen
tierung, da dieselbe, vielleicht in Erwartung eines Schatzfundes, uııterg

raben und mit Bruchsteinen wieder zugestellt worden war. Die Funda
mentierung des Tores und der N-S Mauer besteht aus zwei Scharen grob
zugeschlagerıerBlöcke, wobei die der N-S Mauer tiefer liegt als die des
Tores. Die Verkantung der Blöcke des Torfundaments und des grolsen
Schwellsteines mit der N-S Mauer ist derart, daf eindeutig die N-S Mauer
schon gestanden haben muB als die Steine des Tores angesetzt wurden.
Ab dies Teil eines Baukonzepts war oder in eirıer spateren Bauphase
gesehehen ist, muf offen bleiben, zweiteres er scheint jedoeh nicht wah
rscheinlich, Die byzantinische Störung reichte nicht überall bis unter die
Fundamente des lykischen Mauerwerks, wo dies der Fall ist ergab sich
folgender Befund : Die erste Fundamentsehar liegt im Torbereich auf
einer Ku1turschieht und im Bereich der N-S Mauer auf roter Kieselerde.
Dort fand sich auf dieser Kieselerde eine humose Anschüttung mit sch
warzglasierter und einheimischer Keramik. Esscheint so, als ware diese
Schicht im ganzen Raum angestanden und spater abgegraben worden,
wobei sie jedoch entlarıg der Mauer steherıgelassen wurde. Im abgegra
benen Bereich wurde Flufskiesel angeschütter. Dieser Befund stimmt mit
dem der Jahre 82 und 84 überein, \\'0 man keirıe Baugrube am Iykischen
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Mauerwerk entdecken konnte, das aIler Wahrscheinlichkeit nach frei auf
gemauert wurde. Die Fundamente wurden sodann zugeschüttet.

Das aufgehende Mauerwerk des Tores besteht in dem grofsen Sch
wellstein von mehr als vier Metern Lange, einer Höhe von 90 cm und
einer Tiefe von 1,50 m, auf dem der linke Laibungsstein in situ steht, und
eirıer Zusetzung des Tores mit exakt gefugtem und tracken gelegtem
Mauerwerk von dem noch fünf Scharen verhanden sind. Jede dieser
Scharen istetwas weniger hoch als die, auf der sie aufliegt. Der Sch
wells te in ist auf der Vorderseite mit dem Spitzeisen geglattet und tragt
in der Mitte zwischen Laibungsstein und der N-S Mauer ein blattartiges
Zeichen von rund 30 cm Höhe in 1 cm hohen Relief (Abb: 7). Da die
Rückseite des Schwellsteines 8 nur grob zugeschlagen ist, spricht die feine
Bearbeitung und das Zeichen dafür, da,8 die Vorderseite frei gelegen hat.

Die Gestaltung des Torbereichs ist wegen der spateren Abtragung
nicht mehr festzustellen. Es ist wahrscheinlich, daf von der Unterkante
des Schwellsteins in leichtem Gefalle ein Weg entlang der N-S Mauer und
dann über einen Gelandruch in die Ebene führte Der Zeitpunkt der
Zusetzung des Tores war nicht festzusıellen, doch macht die Art des
Mauerwerks eirıen frühen Zeitpunkt wahrscheinlich.

B) Eine Steinsetzung im Torbereich

In die Kieselerdeanschüttung eingetieft fand sich eine o-w orienti
erte Steinsetzung von 2 etwa paralellerı Steinreihen (ein flachgelegter
Ziegel fand au ch Verwendung). Kleinere Steine und vielleicht Mörtel Ia
gen am Boden zwischen den Steinen. Es scheint sich um einen Kanal zu
handeln, Datierung und Zweck bleiben offen.

C) Die byzarıtinische Bebauung

Der Bereich des lykischen Tores war in byzantinischer Zeit stark
verbaut, wobei die noch stehenden lykischen Mauern in die Verbauung
einbezogen worden waren. So lbildeten die Mauern 1,4,8 ein langlich
rechteckiges Gebaude, das von Süden durch einen spater vermauerten
Eingang betretbar war und dessen Innenraum Mauer 3 in zwei ungleiche
Einheiten teilte,

Bei der Anlage dieses Gebaudes hat man das von der N·S Mauer
und dem Tor gebildete Eck ausgenützt, indem man his nahe an die Fun
damente abgrub und die Mauern 4 und 8 als ö. und w. AuBenmauem
ansetzte. Die Trennmauer M3 wurde in einem eigenen Fundamentgraben
gesetzt, dessen Auffüllung wahrscheinlich gleichzeitig mit einer im gan
zen Raum anstehenden Füllsohichte ist, in der eine 20 Nummi Münze des
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6Jh. lag. Über den Füllschichten fa nd sich eine starke Lage Bruchsteine,
die den Untengrund für einen Mörtelgulsboden bildete.

Die Baugeschichte des byzantinischen Gebaudes stellt sich folgen
dermalsen dar. Wahrscheinlich noch im 6. Jh. Anlage des Gebaudes mit
Eingang von Süden und zwei Raumerı, zwischen denen 'cin Niveauunter
schied bestand. Vor dem Eingang liegen eirıige Steine, die wohl zu einer
pflasterung gehören. In diese Phase gehört wahrscheinlich auch ein
Mörtelfufsboden, der in RI gefunden wurde.

Einer zwiten Bauphase gehört die Zusetzung pes Eingangs in M4 an,
die in schlechtem Mauerwerk bei Verwendung vieler Ziegel geschah. An
der Innenseite von M4 wurde auch sonst in dieser Weise geflickt. Im RI
lag wahrsoheinlich ein zweiter, heute sehr zerstörter Mörtelboclen, der
oberhalb der Türschwelle der ersten Phase liegt.

Der Bezug dieses Gebaudes zu den Mauerrı 7 und 6 muıB offen blei
ben, der Bereich dazwischen war wohl nicht überdacht und ist als Gasse
zu verstehen,
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Zur Bearbeitung Der Keramik

Ingrid MADER

Der Bericht über die Keramik von Limyra ,kann nur als vorlaufiger
Arbeitsbericht angesehen werderı, da die vollstandige Sichtung des Ma
terials noch mehrere Grabungskampagrıenin Anspruch nehmen wird. In
der Kampagne 1985 wurde mit cinigen grundlegenden Arbeiten begorı

nen.

Damit ein geordneter Arbeitsablauf auch für zukünftige Arbeiten
möglich İst, wurde mit der Neuordnung von Keramikdepot Nr. 7 begon
nen. Das Depot wurde einerseits nach grabungschronologischen Gesicht
spunkten eingeteilt und anderseits nach topographischen. In Depot Nr. 8
befindet sich das keramische Material von den Kampagnen 1981-1985 aus
den Sondagen 1-5, aus den Hanghausern, Mausoleum, vom Kaineusgrab,
sowie die Kleinfunde und Münzen von 1981-1985.

Wegen der Fülle des vorhandenen Materials mulste ein weiteres
Depot eingerichtet werden. In Depot Nr. 2 befindet sich die Keramik vom
Heroon, aus der Nekropole I-IV, vom Kenotaph, vom Theater und "om
Grab des Xrırahurıı,/ ebanfalls nach grabungschronologischen
Gesichtspunkten aufgestell t.

Als nachster Schritt wurde mit der Beschriftung der Keramik 1981
begonnen. Ausgeführt wurde diese Arbeit zunachst von Frau Zeynep Ku
barı und Ingrid Mader, zu einem spateren Zeitnunkt von einer türkisehen
Helferin. Wegen der schon oben erwahnterı Fülle des Materials konnte in
dieser Kampagne nur die Keramik von Sondage 3A und 3B, 1981 und
1982 beschriftet werden.

Weiters wurde eine Keramikkartei angelegt. Zeichnerisch aufge
nommen wurde die Keramik aus Sondage 3A, Abhub 3 und 28, und Son
dage 3B, Abhub 47·52. Aus diesen Abhüberı hofften wir datierendes Ma
terial aufnehmen zu können, das für die Arbeiten von Herrrı Marksteiner
(er bearbeitet im Rahmen einer Diplomarbei t die Mauerrı und Toranlagen
von Lykien) von Nutzen sein könnte.

Das keramische Material umfafst hauptsachlich Gebrauchskeramik,
deren Auswertung im Rahmen der Dissertat ion «Die Karamik von
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Limyra» behandelt werden soll. AuEerdem zeigte sich auch frühe Keramik
(geometrisch, archaisch) und hellenistische Keramik (Schwarzfirnisware
mit Palmettenstempel (Abb. 9).

Nebenbei wurden noch die Sonderfunde von 1985, Sondage SA,
Raum 1, Sondage SB, Raum 1-3, aufgenommen (Abb. 10). Hier zeigten
sich einzelne schöne Fragmente von Schwarzfirnis keramik, rotfiguriger
Keramik und Fragmerıte eines Megarischen Bechers. Ebenso wurde die
Keramik von der Westterransse des vhta ht/va Grabes aufgenom-
men. j\..

Gezeichnet wurden grundsatzlich Randfragmente, Bodenfragmente,
Henkelfragmente und Wandfragmente, soferrı sie Dekor ader Malerei
aufwiesen. Um die einheimische Keramik anhand ihrer Torıqualitat bes
ser fassen zu könnerı, wurde von einer nahe gelegenen Tonlagerstatte
Ton entnommen. Der Ton soll mit unterschiedlichen Brenntemperaturen
gebrannt werden. Mit Hilfe der so enstehenden Tonproben soll eine viel
leicht varhandene Parallele zu der limyraischen Keramik aufgezeigt wer
den, um so eine vielleicht schon in der Antike benutzte Tonlagerstatte
ausfindig zu machen. 1986 soll die Untersuchung anhand von anderen
bekannten Tonlagerstatten weitergeführt werden.

Als Projekt für die nachsten Jahre ist die Erstellungeines Typen
kataloges vorgesehen, womit im Wiriter 1985 begonnen werden kann.
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Byzantinische Forschungen

Roman JACOBEK

Die Tatigkeit auf dem byzantinischen Gebiet konzentrierte sich
hauptsachlich auf die Neueinrichtung eines byzantinischen Depots. Im
Rahmen dieser Arbeit wurden aIle byzantinischen Objekte in eine Kartei
aufgenommen. Der Grofsteil dieser Objekte stammt aus der Kenotaphg
rabung und aus der Grabung in der Bischofskirche, wobei Schrankenp
latten-fragmente, Friesstücke, Wandverkleidungsplatten und Sockelpro
file den Hauptanteil bilden. Viele dieser Funde wurden mit der Hilfe
Herrn Freibergers restauriert.

Im Zuge der Grabungsarbeiten in der Weststadt wurden Fragmente
glasierter Keramik mit geritztem Dekor gefunden, die ins 11./12. Jh. zu
datieren sind. Auch konnte eine grofse Menge von Fragmenten byzanti
nischer Gebrauchskeramik aufgenommen werden, die hauptsachlich
Amphoren und Schüsseln zuzuordnen sind. Genauere Aussagen zu diesen
Funden werden sich erst im Laufe der nachsten Kampagnen machen las
sen.

Bei Reinigungsarbeiten in einem QueIlarm des Limyrus im Bereich
der Oststadt konnten etwa 10 rrı' eines byzantinischen Hofpflasters frei
gelegt werden. Dieses Pflaster befindet sich in situ und besteht aus ca.
40x40 cm. grofsen Sandsteinplatten. Ein Zusammenhang zur naheliegen
elen Bischofskirche ist anzunehmen.

Wahrerıd Exkursionen in die nahere Umgbung Limyras wurden in
der Kirchenruine auf der Halbinsel Gökburun südlich von Finike einige
Fragrnente von Bauornamentik gefunden. Am Berghang südwestlich von
Turunçova wurde in etwa 250 Metern Seehöhe ein byzantinisches Wirtse
haftsgebaude mit zwei Zisternen und einer Ölpresse entdeckt. Der Komp
lex hat ein Ausmaf von ca. sOxsO Metern. An diesem Hang befinden sich
noch weitere Zisternen und Mauerreste.
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Das Theater In Limyra

Paul KNOBLAUCH

Bis zum Abschluf der Kampagne ı985 wurden am Theater in Limy
ra Reinigungsarbeiten grölseren Umfangs durchgeführt, die hauptsach
lich die Einrichtung von Depots zum Ziele hatten. Dabei konnten Beo
bachtungen und Messungen gemacht werden, welche, erganzt durch eini
ge Schürfungen im Theaterbereich, der Erforschung der baulichen Ent
wicklung des Theaters dienten (Abb. ı ı).

Im einzelnen handelt es sich um folgendes :

ı. Freilegung des inneren Umganges des Theaters in ganzer Lange.
Der Fulsboden des inneren Umganges wurde dabei jedoch nur an den Flü
geln des Theaterrundes erreicht.

Daneben wurden an 9 Stellen, welche teilweise im inneren Umgang,
teilweise in den Zugangen zum Diazoma liegen, Schürfgruben meist klei
neren Ausmalses angelegt, welche der Klarung der Fragen nach einem
Vorgangerbau, nach den verschiedenen Höhen des Fulsbodens im inneren
Umgang und nach der Erreichbarkeit des Diazomas und der oberen Sitz
reihen von diesem Gang aus dienen sollten.

2. Reinigung des Diazomas zur Feststellung seiner konstruktiven
Breite und zur Klarung seiner Zugange.

3. Reinigung der Grundschwelle der Diazomarückwand zum Zwec
ke der genauen Vermessung; danach Durchführung der Vermessung und
Anfertigung einer Steinaufnahme der Schwelle sowie des Ost - und West
kopfes der Cavea in Höhe des Diazomas.

4. Steinaufnahme der. 4. Sitzreihe. Diese ist die erste heute sicht
bare Sitzreihe Orchestra, Analemadurchgange und Skene sind heute bis
auf dieses Niveau verschütet.

5. Anlegung einer Schürfgrube am Westrande der Orchestra. Sie
erstreckte sich bis zur Innenseite der Ruinen des Skerıengebaudes. Ziel
war das Auffinden der Caveagrundschwelle, des Orchestrabodens und
der Proskeniumsschwelle oder der Schwelle des römischen Pulpitums.

6. Vermessung des inneren Umganges auf seiner ganzen Lange.
7. Oberflachliche Reinigung der Theater-Aulienseite. um nach Mög

lichkeit den Kopf der aufseren Cavea-Mauer aufzufinden.
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Die vorgenannten Arbeiten brachten folgende Ergebnisse :

a) Die Höhe des Orchestrabodens konnte ermittelt werden.
IIİı Schürfungsbereich fanden sich weder Fubbodenbelag noch Ent

wasserurıgsvorrichtungen.

Gefunden wurden weder die Schwelle der Pulpitumwand noch die
der Proskeniumwand, da der Wasserandrang ein zügiges Arbeiten verhin
derte und so die erforderliche Tiefe im Bereich der Analemawand und
des Proskeniums aus Zeltmangel nicht erreicht wurde.

Aufgedeckt wurden spatere ungeregelte Einbauten aus Spolien aller
Art, deren Zweck noch nicht geklart werden kann. Dabei fiel das fast
ganzliche Fehlen von Trümmern des Skenengebaudes auf.

Das Skenengebaude ragt heute bis 0,30 m, stellenweise his 0,80 m
über der heutigen Oberflache des Verschüttungsmaterials heraus, nur
einige Reste der Bruchstein-Mörtelfüllung einiger Wande des Skenenge
baudes ragen um 1,50 m darüber hinaus.

Die Höhe der Verschüttung des Orchestrabodens betragt etwa
1,65 m.

Das Skerıengebaude ist bis zur Höhe der Balkenlöcher erhalten, in
we1chen die Balken, we1che den Proskeniumsfulsboden trugen, ader ihn
tragen sollten, ihr Auflager fanden oder finden soUten. Die Höhe des Pros
keniums (oder des Pulpitums) betrug ca. 2,0 m. Die Höhe des Skenenge
baudes über der Orchestra mu-B mit ca. 14 m angenommen werden.

Allein die scaenae frons hatte eine Höhe von 12 m. Die Seiterıwande

und die Wand hinter der scaenae frons waren 2-schalig mit Mörtel-Bruch
steinfüllung. Die Rückwand wurde scheinbar als einfache Quacİermauer
errichtet, we1che durch zwei Ouerrnauern mit der scaenae frons verburı

den war. Diese Menge yon ungefahr 1400 m" Mauerwerk ist heute vers
chwunden.

Als Trümmer des Gebaudes sind nur Architekturteile, we1che auf
dem heutigen Boden liegen, erhalten; bei der Schürfung wurde unterhalb
dieses Niveaus nur ein Kassettenstück gefunden. Der Abraum bestand aus
Bergschutt, mit roter, teilweise dunkler Erde vermischt. Nur sehr wenige,
vorwiegerıd byzantinische Funde waren erhalten.

Aus den verhandenen Architekturteilen könnte trotz ihrer Sparlich
keit nach Meinung des Verfassers ein Rekonstruktionsversuch der scae
nae frons gewagt werden. Dazu müfsten die vorhandenen und die weni
gen, nur einige Zentimeter unter der heutigen Oberflache liegenden Are
hitekturstücke, zeichnerisch erfa'it werden, darnit deren Zusammenhang
deutlich wird. Die Grundlage bildet die wahrend der letzten Kampagne
angefertigte Steinaufnahme (Aufsicht) der Reste des Skenerıgebaudes.
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Heute ist kein Rest des vorhergehenden Skerıengebaudeszu finden.
Nur dureh eine mehr in die Tiefe gehende Urıtersuchung könnten in die
ser Richtung Erkenntnisse gewonnen werden.

Das Theater hatte, wie die Steinaufnahme zeigt, keine vorgesetzte,
sondern eine im Skenerıgebaude integrierte scaenae frons. Solches Vor
setzen einer «rnodernen» seaenae frons findet man haufig in Kleinasien
(zum Beispiel in den Theatern in Arykanda, Milet, Myra, Priene und Kau
nos), und da" geschah immer dann, werın die Mittel für einen Totalum
bau des Skerıengebaudes nicht ausgegeben werderı sollten und man doch
mit der Zeit gehen wollte.

Darnit wird ein weiterer Beweis für die Bedeutung Limyras in rö
miseher Zeit geliefert. Das Theater hatte keine Parodoi.

Leider muf mit Bedauern festgestellt we rden, da~ die Halfte der
Ostwand, die östliche Half'te der Südwarıd, und groüe Teile der Innen
warıde durch den Bau der Stralse. welche die heutigerı Dörfer miteinan
der verbindet, vernichtet wurden. Ob Teile dieser Wande unter der Stra
Be fa~bar warerı, steht dahin. Der heutige Stralsenverkehr mit seinen sch
weren, starke Erschütterungen erzeugenden Lastzügen begirınt darüber
hinaus den Ostkopf der Cavea zu zerstörerı, neuerliche Risse sind dort
erkennbar. Sollte die Straôe verbreitert werden, sind das ganze Skenen
gebaude, der ganze Ostkopf der Cavea und Teile des Westkopfes der Ca
vea nicht mehr zu retten.

Die Straôe durchquert aller Wahrscheinlichkeit nach einen der in
teressantesten Teile des antiken Stadtgebietes, Nur eine Verlegung der
Strafse aus dem archaologisch hochinteressarıtenGebiet heraus körınte

der Zerstörung Einhalt gebieten und Abhilfe schaffen.
b) Der innere Umgang hatte zwei Fuôboden-Niveaus.
Der Mittelteil des Korridors ist der Rundung des Theaters entsprec

hend gekrümmt. Hier liegt der Fulsboden 2,24 m unter dem des Diazomas
auf Höhe 6,15 m über Orchestraschwelle. An den Kopfteilen des Theaters
liegt der Fujiboden des inneren Umgarıges auf Diazornahöhe auf ca. 8,10
m über Orchestraschwelle. und zugleich auf den Scheiteln der dortigen
Gründurıgsgewölbe.Weder im Ost., noch in seinem Westteil ist der "Cm
gang der Rundung des Theaters cntsprecherıdgekrümmt. Hier gibt es ge
rade verlaufende Teile, dererı Anschlüsse an den Nachbarteil des Umgan
ges sehlecht ausgeführt sind; man gewinnt den Eindruck, da~ die Arbei
ten an diesen Stellen nieht beerıdet wurderı.

Eine Untersuchung der quer zum Urngang ştehenden Abschlu'swand
der westlichen Gründungsgewölbe ergab keinerlei Hinweise für das Vor
handensein von Innentreppen. Wie die Besucher auf das höhere Niveau
gelangten, kann heute noeh nicht gesagt werderı. Es scheint dagegen fest
zustehen, da~ die Besueher des Theaters von hinteri (Norden) durch 3
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Tore in den Mittelteil des inneren Umganges gelangen konnterı, um von
dort sowohl die unteren als auch die oberen Sitzreihen zu erreichen.

Im Westkopf konnte wahrscheinlich die innere Wand des vorherge
henden Innenumganges gefajit werden. Sie wurde beim Umbau stehen
gelassen und bis auf die Höhe der überkante Fundierungsgewölbe abge
rissen. Die neuen inneren Wande des Innenflures stehen nicht genau auf
diesen alteri Wandteilen, sondern überquren sie gewissermajien, bis sie
die Fundierungswande erreichen (siehe Kreuzlinien auf dem vorlaufigen
Plan).

c) Im üstteil des Theaters fehlen an einer Stelle die Ouadern der
Au~enwand. Hier kann man deutlich eine Stofsfuge an der Grenze zwisc
hen dem alten Theaterteil und dem Neubauteil im Mörtel-Bruchstein
mauerwerk erkennen.

Diese Stoôfuge setzt sich jedoch nicht im Quadermauerwerk fort.
d) Der Mittelteil der Sitzreihen ist durch ein Erdbeben abgesenkt

und ist nicht repariert worden. Diese verwunderliche Tatsache kann
heute nur registriert werden. Dazu gehört auch das Fehlen von Auflagern
für die Gewölbe, welche die trepperıhausahnlichenÖffnungen noch teil
weise überdeckerı, die in den üst - und Westflügeln der Cavea liegen. Ilıre

Höhe geht vom früheren Bodenniveau bis hinauf untr den oberen Absch
lu~ der Cavea. Nur der Innenteil dieser Öffnungen ist in Höhe des inne
ren Umganges eingewölbt, um auf dieser Höhe eine Verbindung zu schaf
fen.

Diesen Gewölben fehlen die Auflager in den Südwanderı. Es rnuf
festgestellt werden, daf Spuren von eingebauten Treppen am üstteil der
Cavea gefunden wurden.

e) Die in unserem Bericht über die Kampagne '81 gegebenen Zah
len haben sich insoweit bestatigt, da~ das Theater bergseitig eine frei
stehende Höhe von ca. 10 m hatte; auch die Höhe von 15 m talseits mag
zutreffen.

Der Orchestradurchmesser, gemessen ab Setzstufe der ersten unte
ren Sitzreihe, betragt jedoch nur 19,20 m. Diese Zahl weicht spürbar vom
Theater in Aspendos (23,88 m) ab.

Der Übersicht wegen wird eine kleine Zusammenstellung von west-
liCııen kleinasiatischen Theatern beigefügt.

f) Die noch offenen Fragen sind :
aa) Vorgangerbau im Bereich des Skerıengebaudes

bb) Versuch ciner Rekonstruktion der scaenae frons
cc) Vorgangerbau Cavea (Ausdehnung)
dd) Besucherwege
ee) Nördliche AuBenhöhe des Theaters
ff) Anzahl und Reihenfolge der Umbauten in Einzelnen.
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Abb. 1 - Blick auf das Grabungsgelande am Ptolemaion W'estlich der
byzantinlschen stadtmauer

"blı.: 2 - Ballonaufnahme von der Grabung am Ptolemaion
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Abb.: 3 - Oberlager vom N - W 
Eckblock des Traufgesimses
mit Einlassung für die Plinthe
einer Freiplastik

Abb.: 4 - Unteransicht des N - W 
Eckblockcs vom Traufgcsims
mit palmcttc



Abb. : 5 - Marmornes kopffragment von
Ptolemaios II l?l

Abb.: G - Marmornes kopffragment von
Arsinoe II i?)
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Abb.: 7 - Reliefblock mit balates
Schiıd in Sturtlaze

Abb. : 8 -- SchweUstein der Iykischen
Toranlage mit stehendem
herzförmigem Blatt in Relief
an der Auflensette



Abb. : 9 - Schwa.rzfirnis - Ware mit
P.almettenstempeln aus Sondage
5 A Raum 3

Abb.: LO - Fragment eines megarischen Bechers aus
Sondage 5 A Raum 3
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Abb.: 11 - Grundrıfi des Theaters von Linıyra stand 1085 Aufnahme , P. Knoblauch
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SİDE TİYATROSU VE ÇEVRESi KAZı, ONARıMVE
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI (1985)

Ülkü İZMİRLİGİL *

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü adına Side Müzesi Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Side
Tiyatrosu Onarımı Ye Çene Düzenlemesi Çalışmaları, 1985 yılında ilkba
har ve güz olmak üzere iki dönemde yapılmış bulunmaktadır.

I) Haziran - Temmuz aylarında Tiyatro ve çevresinde temizleme ve
düzenleme çalışmalarıMüze Müdürü Orhan Atvur'un işbirliği ile Arkeolog
İ. Akan Atila ve ekibi tarafından yürütülmüştür.

II) Eylül ayı içinde ise, Y. Mimar-Restcratör Müreri Özçay Beykan
yönetiminde Mimar Murat Aydın Ye Mimar Nihat Aksoy, Tiyatro'nun
mimari ölçüm ve çizim çalışmalarını sürdürrnüşlerdir. Ayrıca, fotoğraf

uzmanı Serhan Atukalp Tiyatro'ya ait fotoğraf arşivi çaışmalarına devam
etmiştir.

Çalışmalarımız sırasında, İtalyan Kültür Enstitüsü' ve Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün işbiriğiyle Side Müzesi denetiminde dü
zenlenmiş bulunan mulaj Ye taş onarımkursu çalışmalarının bir kısmı

tiyatro buluntuları üzerinde yapılmıştır. Bu konuda, yakın ilgisinden do
layı İtalyan Kültür Enstitüsü Müdürü Prof. Ettore'ye teşekkür ederiz.

Side Tivatrosu'nda, 1982 yılından bu yana temizleme ve düzenleme
çalışmaları yanısıra yapının aşamalı restorasyonu için ön hazırlıkları

sürdürülmektedir. Side Tiyatrosu onarımı öncelikle, mimari malzemesi

nin büyük bölümünün orkestra çukuruna vığılı durumdaki sahne binası

nınayağa kaldırılmasına yönelik çalışmalarla başlatılmış olup, oturma
sıralarının onarılması ikinci aşamaya birakılmıştır.

Ön hazırlığın en önemliaşamasıolarak Agora'nın temizlerıerek için
deki mimari malzemenin yapıdaki konumlarına göre sınıflandırılmasıve
orkestra içindeki mimari malzemenin ilkel yöntemlerle çıkarılıp grupla
narak rölöve restitüsyon çalışmalarına başlanması olmuştur.

(*) Ülkü İZ!Y1İRLİGİL. Mimar - Arkeolog, Restorasyon ve Konservasyon Merkez
Laboratuvarı Müdurü Sultanahmet/İSTANBUL
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Ayrıca, İTÜ Statik Bölümü'nden Prof. Yorulmaz tarafından Ti
yatro yapısı için ayrıntılı bir statik rapor hazırlanmış, tehlikeli bölüm
leri tesbit edilerek, onarım öncesi alınması gereken ivedi önlemler belir
lenmiştir. Ancak, 1985 yılı çalışmalarında, takviye iskelelerinin kurulması

gerçekleştirilernemiştir.

Sizlere, 1984 yılı çalışmalarını sunarken, Side Tiyatrosu onarım ön
cesi ve onarım çalışmalarının tamamlanabilmesi için gerekliliğini vurgu
lamaya çalıştığımız KULE VİNÇ, 1985 yılı içinde henüz sağlanamadığı

için Tiyatro'daki çalışmalar ölçüm ve çizirn çalışmaları içinde sınırlı kal
mıştır. 1986 ve daha sonraki çalışma dönemlerinde vinç tahsisi yapılama

ması ve teknolojik olanakların sağlanamaması halinde, mimari restitus
yon çalışmalarının sonuçlandırılmasımümkün olamayacaktır.

1985 yılında, bu sınırlar içinde kalarak yapmış olduğumuz çalışma

ları sunmak istiyoruz. Yapılan çalışmaların ilk döneminde:

1) Tiyatro'nun etrafı, içi ve duvarlarında köklenmiş ve yapı maIze
mesini bozmakta olan ot ve çalılıklar temizlenmiştir (Resim: 1, 2). Her
yıl tekrarlanmakta olan bu bitki örtüsü temizlik çalışmalarınadaha kalıcı

çözümler bulmak üzere, önümüzdeki yıllarda, Antalya Ziraat Araştırma

ile işbirliği yapmak gerekmektedir.

2) Tiyatro'nun Agora'ya açılan üç girişi demir parmaklıklarla ka
patılarak kontrol altına alınmıştır.

3) Tiyatro'nun dışında, Sütunlu Cadde'ye ve Tiyatro'ya ait mimari
malzeme ayıklanarak düzenlemeler yapılmıştır:

+ Agora'nın kuzey-batı portik ve dükkanların üstündeki toprak dol
gusu temizlenerek, burada Sütunlu Cadde'ye ait mimari parçalar Müze'
nin karşısındaki Sütunlu Cadde'nirı kenarmda düzenlenmiştir.

+ Tiyatro'nun doğu tarafında Sütunlu Cadde ile Tiyatro'nun hirbi
rinekarışmış olan mimari parçaları ayıklanarak düzenlenmiştir.Düzenle
me sonunda, Tiyatro'dan Sütunlu Cadde'ye uzanan girişler açılarak gezi
kolaylığı sağlanmıştır. Buradaki vazıtlar,Müze'ye taşınarak,koruma altına

alınmıştır. 1985 yılında, yapılan mimari çalışmalarda seeana frons'a ait
mimari parçaların ayrıntılı rölöveleri, arşivlemeye uygun ölçütler içinde
yapılmaya başlanmış, mimari açıdan tanımlanması çalışmalarına devam
edilmiştir.

Bu yıl, Y. Mimar-Restoratör Müren Beykan'ın yaptığı titiz ve sis
temli çalışmalar sonucu, mimarisinin 196ü'lardan farklı olduğu ortaya
çıkarılarak, mevcut restitüsyonunu tümüyle değiştiren yeni bir restitüs
yon çizimi elde edilmiştir (Resim : 3). Böylece, Side Tiyatrosu'nun antik
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mimarlık içindeki yeri ve önemi yeni bir değerlendirme aşamasına gel
miş bulunmaktadır.

Side Tiyatrosu'nda 1955·65 yılları arasında yapılmış olan mimari
çalışmalar sonucu, sahne binasının ön cephesi ile ilgili tanımlamalarda

önemli değişiklikler tesbit edilmiştir :

a) Daha önce çizilmiş olan sahne binası ön cephesi (scaena frons)
iki katlı gösterildiği halde, yapılan ölçümler ve araştırmalar sonucu mi
mari öğelerin üç ayrı tip altında gruplandığı ortaya çıkmış, dolayısıyla

cephe mimarisinin 3 katlı olduğu kesinleşmiştir.

b) ı. kat'ta sahne kapılarıyla bölünen yüksek podiumlar üzerine
oturan dörder sütunlu birimler cephe sistemini oluşturmaktadır. Daha
önce yapılmış olan tanımlamada dörder sütunun ikişer ikişer, birer
aedicula oluşturacakbiçimde birleştirildikleriöne sürülmüşse de yapılan

araştırmalar sonucu, dört sütunun tek bir birim oluşturacak şekilde bir
leştirildikleri tesbit edilmiştir.

c) Yapılan incelemelere göre, ı. kat aşağıdan yukarıya doğru şöyle

sıralanmaktadır:

Yüksek kabartmalı frizli podium üzerinde Attika-İon kaide, granit
sütun ve onun üzerinde volütlu başlık yer almaktadır.

Oysa, dahaönceki restitüsyon tanımında bu başlığın kompozit ol
duğu öne sürülmüştür. Son yapılan araştırmalar sonucu, kompozit baş

Iıkların ikinci kat elemanları olduğu ve daha önce değerlendirilmemiş

bulunan volüt1u başlıkların ise ı. kat'a ait oldukları kıesinleştirilmiştir

(Resim: 4, 5).

ı. kat, volüt1u başlığın üzerine oturan tiyatro masklı arşitrav friz
ve onunda üzerine gelen dişli saçaklıkla sonlanmaktadır.

Daha önceki tanımlamalarda dişli saçaklığın 2. kat'ın elemanı 01
duğuileri sürülmüşse de, bugün dişli saçaklığın ı. kat'ta yer aLdığı (Re
sim: 6, 7) kesinleşmiş ve bu katın yüksekliği daha önce ileri sürüldüğü

gibi 9.25 m. olmayıp, yaklaşık 8.30 m. olarak saptanmıştır.

d) Yapılan araştırmalar sonucu 2. kat daha önceki tanımlamalar

da değerlendirilmemişolan bir podium ile başlamaktadır. Bu podium
sütunlar arasında içbükey yüzeyli mimari bloklardan meydana gelmek
tedir (Resim : 8).

Bu podium üzerinde kaide, onun üzerinde renkli mermer sütun göv
desi, onun üzerine kompozit başlık ve rensolu arşitrav bloğu, onun da
üzerine daha önceki tanımlarda ı. 'kat'a ait olduğu öne sürülen 'kornişll
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geison oturmaktadır. Geison bloklarının çoğunda Y. Mimar-Restoratör
Müren Beykan tarafından tesbit edilen alınlık detayları, dört sütunlu bi
rimlerin, bu kotta alınlıklarla taçlandırıldıklarmı ortaya koymaktadır.

Bu bloklar üzerindeki çalışmalar sürdüğünden, alınlıklara ilişkin çizim
ler henüz sonuçlandırılamamıştır.Ancak, yine bu parçalar üzerinde tesbit
edilen postament izlerinden 3. katın alınlıklar üzerine oturduğu anlaşıl

maktadır. Henüz çizim ıaşamasmda olup sonuçlandırılmamış olan 3.
kat 'ın mimari ögeleri aşağıdan yukarıya doğru: kaide, sütun, korint baş

lık, rerısoluarşitravfriz, dişli geisorı'dan oluşmaktadır (Resim: 9, lü, 11).

3. kat'a ait çok az sütun parçası olması nedeniyle skene'nin kesin

yüksekliğinin saptanması şimdilik olanaksızdır. Ancak tahmin edilenden

daha görkemli ve yüksek olan bu yapıda henüz çözülemeyen belirsizlik

ler mevcuttur. Bunların cevapları gelecek yıl bir kule vinç sağlanırsa,

ilk kez kazılacak parados'lardan elde edilebilecek ve sahne binasının kıs

men ayağa kaldırılması ve sağlamlaştırılmasına yönelik restorasyon pro

jesinin hazırlanabilmesi için ön-şart olan restitusyon çizimleri kesinleş

tirilebilecektir. Parados ve sahne binası kazıları yapılmadan mimari par

çaların ilerleme kaydetmesi olanaksızdır. Tiyatro'nun içinde çalışabile

cek ve 3-5 tonluk blokları gerektiğinde 15-20 m. kaldırabilecek bir kule

vinç, yapının temizlenmesi sırasında olduğu kadar onarımında da zorun

ludur.

Ayrıca sahne altı tonozları, cavea altı tonozları takvive iskelelerinin
kurulabilmesi ile kule virıç'in alanda çalışmaya başlama~ı aynı çalışma
dönemi içinde yapılmalıdır. Böyle bir onarım faaliyetinin başlamasıyla

inşaat alanının tel örgüyle çevrilmesi gerekmektedir.

Ekonomik nedenlerle, bu yılki çalışmalarımız sırasında kule vinç
olmadığından, Side Tiyatrosu'ndaki çalışmalarımız belirli sınırlar içinde
kalmak zorundadır.

1986 yılında yapılması tasarlanan işler şunlardır:

1) Mimariparçaların gruplanarak düzenlenebilmesi için Agora'daki
alan yetmediğinden doğuda Devlet Agorası yönünde, sur duvarı dibinde
yeni bir alan temizlenmeye başlanmış olup, burada mimari parçaların

düzenlenmesine devam edilecektir.

2) Çalışma alanı içinde Onarım Atölyesi planlanarak, mimari par
çaların onarımı için çalışmalara kısmen başlanabilecektir.

3) 1984 yılı çalışmalarında ortaya çıkarılan daha erken bir döneme
ait tiyatro basamaklarının araştınlması tasarlanmaktadır.
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4) Tiyatro'da ayrıntılı bir yapı malzemesi raporunun hazırlanması

programlanmaktadır. Yapıda kullanılmış merrner, konglornea, kumtaşı

ve benzeri malzemenin bozulma nedenleri alınması gereken önlemler,
mevcut malzemenin statik gücü azalmış bloklarda sağlamIaştırma yön
temleri üzerine ayrı bir çalışma yapılması öngörülmektedir.

5) Bu yıl, Side Tiyatrosu'nda sahne binasının ayağa kaldırılabil

mesi için gerekli restitüsyon projesi çalışmalarına devam edilecektir.

Side Tiyatrosu'nda. son yapılan restitüsyon çalışmalarıyla 3 katlı

olduğu kesinlikle saptanan skene binasının, Efes Tiyatrosu'nda olduğu

gibi yüksek ve görkemli bir cephe oluşturduğu anlaşılmaktadır.

Pamphylia bölgesinin en görkemli tiyatroları arasında yer alan Side
Tiyatrosu'nun yapısal özellikleri ayrıntılarıyla incelendikçe bölge ve Ana
dolu içindeki yeri, yeni bir değerlendirme aşamasına gelmiş bulunmakta
dır.
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Resim 1 - Side Tiyatrosu temizlik sonrası genel görünüm

Resim 2 - Side Tiyatrosu temizlik sonrası genel görünümü
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Resim 3
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Resim : 4 - ı. katın volüt!ü sütun başlığı '

Resim : 5 - 2. katın kompozit sütun
başlığı

Resim : 6 - ı. katın dişli saçaldığı

1.34

Resim : 7 - 2. katın konsollu
saçaklığı



Resim : 8 - 2. katın iç bükey podium
bloğu

Resim : 9 - 3. katın Korint sütun
başlığı (duvar
yüzeyindekilerden biri.!

Resim 10 - 3. kat arşltravı

Resim: 11 - 3. kat saçaldığı
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PERGE KAZISI 1985 YILI ÇALIŞMALARI

Jale İNAN*

1946 yılında Türk Tarih Kurumu adına Perge'de başlatılan İstanbul

Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları

Merkezi tarafından sürdürülmekte olan bölgedeki kazı ve araştırmaları

1985'de 410. yılını idrak etmiş bulunmaktadır.

1985 yılı kazı çalışmalarımız ön hazırlrkla birlikte 10 Temmuz'dan
5 Ekirrı'e dek, onarım çalışmaları ise 1 Ağustos'dan 15 Aralık'a dek sür
müştür, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Perge kazılarına

ayırdığı ödenek başlıca kazı harcamalarımızı karşılamıştır. Antalya Va
lisi sayın Bahaeddin Güney'in teşebbüsüyle Antalya Valiliği Perge Tiyat
rosu'nun kazısını parasal açıdan desteklemiştir.Aksu Belediye Başkanı

Sayın Hüseyin Acun -da yardımlarım, özellikle traktör temininde bizden
esirgememiştir. Her zaman olduğu gibi Türk Tarih Kurumu ve Uluslar
arası Side Dostları Vakfı da çalışmalarımızı parasal açıdan desteklemiş

tir. Sayın Beraat Üngör ve Sayın Meral Valon da kazılarımızaparasal kat
kıda bulunmuşlardır. Köy Hizmetleri 15. Bölge Müdürlüğü, Karayonarı

13. Bölge müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 13. Bölge Müdürlükleri gele
neksel araç ve teknik yardımlarını bu yıl daha geniş kapsamlı sürdür
müştür. Bize çalışma olanağı sağlamış olan tüm kuruluş ve kişilere te
şekkürlerimiz sonsuzdur.

Başkanlığımdakikazıekibi Doç. Dr. Haluk Abbasoğlu. kazı mimarı

olarak Yük. Mimar Bahar Soykarn, Arkeolog Neşe Atik, Arkeoloji 'öğ

rencilerinden Mustafa Mescioğlu, H. Sabri Alanyalı. Çınar Tapan, Didem
Çapa ancak irntjhanları nedeniyle münavebe ile çalışan İTÜ Mimarlık

Fakültesi master ve lisans öğrencilerinden Serpil Avukatoğlu. Şirin Akın

cı, Devrim Eker, Sedat Yılbırt, Hasan Çelik ve Zait Ak ile teknisyen ve
vinç operatörü Mcif Doğan'dan oluşmuştur. Bakanlık temsilcisi olarak
kazımızaAfyon Müzesi'nden Saadet Özgürdüz katılmıştır.

Kazı başlamadan önce Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bö
lümü Restorasyon Anabilimdalından Öğr, Gör. Emre Madran başkanlı

ğında şef teknisyen Şinasi Kılıç ve Mimar Nimet Özgönül'den oluşan

fotogrametniekibi üç günlük bir çalışma sonucu tiyatronun sahne bina-

(*) Prof. Dr. Jale İNAN. Ehram Yokuşu No. 3, Bebek/İSTANBUL
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sınırı kazıdan önceki durumu ile hamamın kaldarium'nun (Mekan i)
yıkıldığı gibi kalmış kuzey duvarının fotogrametrik rölevesini yapmış

tır.

İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Me
tin Ahımbay tiyatronun kazısı için gerekli karolaj sistemini kurmuş ve
mimarlık öğrencilerine bu "Sisteme göre çalışmalarını göstereniştir. Ken
disi ayrıca Bizans dönemi yapıları üzerine incelemelerde bulunmuştur.

Demetrios . Apol1onios takının onarım ekibi : Proje müşaviri İstan

bul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden araştırma görevlisi Yük.
Mimar Gülsün Tanyeli, Temmuz ve Ağustos aylarında şantiyenin kuru
luşu sırasında proje uygulama sorumlusu olarak ODTÜ Mimarlık Fakül
tesinden Araş. Gör. Yük. Mimar Ertuğrul Morçöl. İTÜ Mimarlık Fakül
tesinden Araş. Gör. Yük. Mimar Ahmet Bulut, ODTÜ Mimarlık Fakülte
sinden Mimarlık master öğrencilerinden Müjde Boztepe ve İTÜ öğren

cilerinden Sevim Sılay'dan oluşmuştur. Ekim ve Kasım aylarında proje
uygulama sorumlusu olarak Yük. Mimar Bahar Soykarn çalışmıştır. Mü
teahhit olarak onarım inşaatini yükümlenrniş olan Yük. Mii'h. Ali Onur
Bilgin her türlü titizliğirnizi zararına dahi olsa büyük anlayışla karşıla

mıştır. Teknisyen ve vinç operatörü olarak Akif Doğan çalışmıştır. Kazı

ve Onarımekibi alışılrnamış sicaklara rağmen yılanadanbütün zorlukları

yenerek büyük şevk, gayret ve özveri ile çalışmıştır. Kendilerine teşek

kürü bir borç bilirim.

1985 yılı çalışmalarırnızı beş bölüm altında toplayabiliriz :

i. Kazılar, II. Kazı sırasında yapılan onarım ve düzenlemeler, III.
Stadium açık hava müzesinin kuruluşu, JV. Keramik çalışmaları, V.
Demetrios - Apollonios takının onarımı (Resim: 1).

I. KAZıLAR

ı. Güney hamamı (i) kazısı

Son yıllarda çalışmalarımız] yoğunlaştırdığıanız kentin güney ha
mamının kazısına devam edildi (Resim: 1, 2, 3).

a) iX no.lu mekanın kazısı. geçen yıl kalındığı yerden başlanarak

tamamlandı. Geçen yıl mekanın batıdan sınırlandığını ima eden duva
rın kuzey ve güneyde başlangıçlarını saptamıştık. Bu yıl tümü çıkarılan

duvarın batıdaki X no.lu rnekana geçit vermediği saptandı. Hypokaust
sistemi hakkında bir fikir edinmek amacıyla mekanın kuzey duvarı önün
de bir sondaj açtık. Hypokaust payelerinde hamamın kaldarium ve te
pidariumunda olduğu gilbi dörtgen değil, yuvarlak tuğlalar kullanıldığı

görüldü (Resim: 4). Hypokaust zemininde iyi korunagelmiş bir kadın
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başı bulundu. Bu başın beş yıl önce birparçası VIII no.lu mekanda, di
ğer parçası ondan bir yıl sonra VII no.lu mekanda bulunmuş torso He
kırık kırığa uyması ve böylece Philis'kos'a izafe edilen Mousa heykelle
rinden birinin tamamlanması güzel bir sürpriz oldu (Resim: 5).

b) X no.lu mekanın kaldarium (Mekan ni<>. 1) ile ilişkisinin açık

lanması amacıyla mekanın güney doğu köşesinde açılan sondajda (Re
sım: 2 ve 3) 4,10 m. derinlikte tabana ulaşıldı. Mekanın doğu duvarın

da tuğladan örülmüş kemer ve IX no. lu rnekana açılan delikiere ve künk
parçalarına rastlarıdı (Resim: 9). İkinci bir sondaj ı. no.lu mekanın

yıkılmış kemerinin taşıyıcı duvarları önünde (Resim: 2 ve 7) açıldı. Ka
zanların yerleştirilmesine mahsus silindirik yapılara, ateşin yakıldığı

külhana (praeforrıium) ve onunla ilgili deliklere rastlandı (Resim: 8).
Bu sondajlar hamamın teknik tesisleri hakkında aydınlaıtıcı sonuçlar
verdi.

c) I no.lu mekanda iç tarafa doğru yıkılmış ve olduğu gibi kalmış

kuzey duvarının (Resim: 6) üzerindeki bitki örtüsü kaldırıldı sıralara

harfler ve bloklara numaralar verildi.

2. Tiyatro (A) Kazısı

Bu yıl çalışmalarımızın ağırlık merkezini tiyatro (A) kazısı oluş

turmuştur. 1965 ve 1966 yıllarında Eski Eserler ve Müzeler Genel Mu
dürlüğünce tiyatronun oturma basamaklarının tamamlanması ve ona
rımı amacıyla başlatılan çalışmalar müteahhit tarafından sahne binası

nın kazısı:na dönüştürülmüş, fasadın güney bölümü ve fasad mimarini
taşıyan sokeli süsleyen Dionysos frizi meydana çıkarılmışıtır. Ancak bi
limsel açıdan sakıncalı görüldüğünden Perge Kazı Başkanlığının başvu

rusu üzerine tiyatro kazısı durdurulmuştur.

1985 yılı çalışma programımıza sahne binasının kuzey bölümünun
kazısı alınmıştı. Vinç ve traktör ile çalışmamız için önce 'kuzey ve güney
parodoslarının işler duruma getirilmesi gerekiyordu (Resim 10 ve ll),
plan 1/200 ölçekte Mimar Arkeolog Ülkü İzmirligil ve Topograf Adnan
Şakar tarafından kazıdan önce yapılmıştır.

a) Güney Parodosunun Kazısı

Parodasun genişliği vinç ve traktörlerin girmesine müsait idi. An
cak taban moloz ile yükselmiş olduğundan indirilmesi gerekiyordu. Ça
lışmalar sırasında zengin bezemeli mimari parçalar, çok sayıda gigan
tomakhi, kentauromakhi ve av sahnelerini gösteren kabartma parçalan
bulundu (Resim: 12, 13, 14, 15, 16 ve 17).
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b) Kuzey Parodosunun kazısı

Bu parodostan vinç sokmayı düşünmediğimizden taban indirilmedi

ancak moloz ve toprak alınarak giriş işler hale getirildi.

c) OrkestranınTemizlenmesi

Orkestrada vinçlerin ve traktörlerin rahat çalışabilmesi için mimari
parçaların dışarı çıkarılması ve sahne binasının yıkıntı tepesinin etek

lerinin bir miktar temizlenımesi gerekiyordu (Resim: 18 ve 19).

Çalışmalar sırasında zengin mimari parçaların yanısıra mevsimin
en ilginç buluntusu olarak nitelendirebileceğimiz Kurban Töreni Frizi
bulundu (Resim: 20, 21, 22 ve 23). Ters «U» şeklindeki frizin orta bö
lümü (Yaklaşık 4.00 m.) tam, sol kanadından ise yalnız bir bölüm bu
lundu. Ortada tanrıça Tykhe bir taht üzerinde oturmakta, sağ elinde ise
Artemis Pergaia'nırı idol şeklindeki tasvirini sol elinde ise bir bereket
boynuzu tutmaktadır. İki yanında üçer figür birer boğa ile ortaya doğru

ilerlemektedir, Sol kanatta bir boğanın kurbarı hizmetkarları tarafından

kurban edilmesi gösterilmiştir. Törerıe katılan esas kişiler, portre karak
teri taşıdıklarından,burada tarihi bir olay sözkonusudur, Diğer taraftan
figürlerin portre üslubu kabartmanın M.S. 2. yüzyılın sonlarına tarih
lenmesirri sağlar. Bu tür kabartmalara Anadolu'da pek ender rastlandı

ğından ayrıca frizin çok iyi korunagelmiş durumu yapıtın değeri ve öne
mini gösterir.

d) Sahnenin Kuzey Bölümünün Kazısı

Kuzey bölümüne doğru ilerlerken sahne fasadına ilişkin çok sayıda

zengin bezemeli mimari eleman: sütun, sütun ve paye başlığı, arkhitrav,
saçaklık, kaset ve alınlık parçaları ele geçti. Yerin giderek daralması.

çok büyük mimari parçalara rastlanması, fazla miktarda moloz birikin
tisi nedeniyle sahne fasadına ulaşmamız giderek zorlaşıyordu (Resim:
24 ve 25). Vincin yukandaki yıkıntı parçalarına ulaşabilrnesi için moloz
dan platform ve onun üzerine çıkabilmesi için rampa yapıldı. Çok yük
sek paraskenion kapısı «O» açıldı (Resim: 26 ve 27), ancak dışarı He
bağlantısı sağlanamadı. Paraskeinon'un duvarı önünde bulunan paye en
ilginç mimari elemanlardan birini oluşturur (Resim: 28). Şimdilik ca
vea'nırı orta bölümünde 3. oturma basamağı üzerine yerleştirildi (Resim:
29). Payenin bir cephesinde Zeus'un kartalı tarafından Ganyrnedes'in
kaçırılması, Europe efsanesi ve hayvan protomları, ikinci cephesinde He
rakles efsaneleri. üçüncüsünde iseetli akanth yapraklarından stilize ro
zet bezemesi vardır.
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Proskenion'un küçük «A» ve büyük «B» kapılan tümüyle meydana
çıkanldı (Resim: 30, 31, 32). Tam olarak .korunagelmiş büyük kapı zen
gin bezemeli lerıto ve söveleriyle görkemli görünürnlüdür. B kapısının

sövesinde Bizans dönemine ait kırmızı boya İle yazılmış bir yazıt bulun
maktadır (Resim: 33).

Cephenin sütunlu mimarisini taşıyan sokel (Resim: 27) Dionysos
efsanesini konu almış bir friz ile bezenmiştir. Mlmarisi gibi sokel frizi
de fasadın güney bölümünün bir paralelidir. Sahneler ortaya yönelik ol
duğundan birbirinin paraleli güney ve kuzey levhaları üzerinde kompo
zisyon ve figürlerin hareketleri biı birinin ayna tersidir.

Levha i de nehir tanrısı Kestros (Aksu) ve bir Nymphe veya Perge
şehninin Personifikasyon'u tasvir edilmiştir (Resim : 34). Levha II de
Dinysos'un Zeus'un baldırından doğumu sahnesi gösterilmiştir (Resim:
35). Levha III 'çok harap durumdadır.Sahneyi güneydeki paralıeline da
yanarak sezebiliyoruz. Burada çocuk Dinysos'un Hermes tarafından

Nymphe'lere teslimi tasvir edilmiştir (Resim: 316). Levha IV de ensiz
levha 'Üzerinde haraketli bir kadın figürü tasvir edilmiştir (Resim: 37).
Levha V de çocuk Dionysos'un Nympheler tarafından banyo edilişi gös
terilmiştir (Resim: 37). Levha VI da karşısına rastlayan levha IV de ol
duğu gilbi hareketli bir kadın figürü tasvir edilmiştir (Resim 38). Levha
VII de üç Korybant ve bir iskemle üzerinde oturan çoouk Dinysos gös
terilmiştir (Resim: 38). Burada Dionysos'un sesini Hera'nın işitmemesi

için Korybantlann silah oyunları tasvir edilmiştir. Levha VIII de giyim
li, sakallı başı örtülü bir erkek figürü ile genç 'bir kadından oluşan !bir
grup tasvir edilmiştir. Erkeğin başını örtünün 'Üzerinden bir asma dalı

çelengi süsler (Resim: 39). Bu figürde Dionysos'u karşısındaki kadın

figüründe ise bir Nymphe'i tanıyabiliriz. Levha IX konu ve kompozisyon
bakımmdan güneydeki paralelinden farklııdır (Resim: 40). Sağda hima
tionunu serdiği kaya üzerine uzanmış Ariadne tasvir edilmiştir, onu iz
leyen çok harap durumdaki figürün Ariadne'nirı himationunuçekerek
üzerini açtığı anlaşılıyor. Bu figürde, 'hareketlerine ve keçi ayaklı oldu
ğuna göre bir Pan görebiliriz. Ondan sonra gelen figür, nebris ve kuyru
ğundan anlaşıldığına göre bir satyr olmalı. Levha 10 ve II eksiktir. Lev
ha XII de beş figürden oluşan bir grup tasvir edilmiştir (Resim: 4'1).
Solda iki Menad arasında diz çökmüş bir erkek figürü görülmektedir.
Sol elini yukarıya doğru kaldırmış bu figür Menad'tan merhamet talelb
eder durumdadır.. Belki burada Dionysos ayinlerine mani olmak isteyen
Thebal kralı Pentheus'un Menad'lar tarafından parçalanması gösteril
miştir. Diğer iki figürü belirlemek zordur. Levha XIII eksiktir. Levha
XIV kuzey frizinin nisbeten iyi korunagelmiş lehvalarından biridir (Re
sim: 42). Levhanın sağ tarafından bir bölüm eksiktir. Kalan kısmı esas
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sahneyi kapsar. Muzaffer Dionysos çift panterin çektiği arabada yaslanır

gibi oturmuştur. Uçar vaziyetteki bir Eros arka plandaki panterin diz
ginini, ikinci bir Eros ise Dionysos'un başı üzerinde dalgalanan himati
onu tutuyor. Levha XV eksiktir. Levha XVI ise çok haraptır (Resim: 43).
Üzerinde dört figür ve bir köpekten oluşan bir sahne gösterilmiştir. Sağ

da kısa khiton ve himationlu bir erkek figürü (Hermes?), sonra elinde
yuvarlak bir nesne tutan bir kadın figi.irü (Menad?), onu izleyen figür
ise giyimli Dionysos olabilir. Sağ kolu ile Dionysos büyük adımlarla iler
leyen bir Satyr'e yaslanmıştır. Levhanın sol köşesinde bir köpek gösteril
miştir.

« B» kapısının hizasında pulpitumun (artislerin üzerinde oynadığı

podium) altına açılan tuğla kemerli ve tuğla tonozlu bir girişe rastlan

dı (Resim: 44). Bu girişten sahnenin tonozlu zemin katına girilir. Çö

küntü dolayısıyla içerde fazla ilerlemek olanaksız olduğu gibi zeminde

ki çamur da yürümeyi zorlaştırdı. Çöküntüden buraya düşmüş mimari,

kabartma ve heykcl parçalarını aldıktan sonra girişin önünü ağır blok

larla kapadık. Bulunan parçalar arasında kentauromakhi frizine ait par

çalar ve Nemesis heykeli önemlidir (Resim: 45). Giriş ve zemin katının

esaslı incelenmesini geletek kazı mevsimine bıraktık.
~ i

e) Cavea'da Yapılan Temizleme ve Kazı Çalışmalan

Kuzey cavea'nın bir bölümü büyük ebadda yapı bloklarından olu
şan yıkıntı altında idi (Resim: 24, 25, 46). Vincin yetişebileceğiyere ka
dar bu taşlar aşağı alındı, altından çıkan moloz temizlendi. Özellikle alt
oturma basamaklarının kazısı zengin heykeltraşi bulurıtusu verdi. Otu
ran kadın (Resmi: 52), arkaistik Sphinks (Resim: 50), aslan (Resim.
Sı) heykelleri sayılmaya değer. Burada zengin bezemeli paye kaideleri
ve. Korinth düzeninde paye ve siitun başlıkları ile kompozit siitun baş

lığı (Resim: 48) bulundu. Girlarıd taşıyan Erosların Korinth başlıkların

da yer alması zengin bezemeye verilen önemi vurgular (Resim: 47). Ba
zen abakuslar üzerinde insan başı tasvirleri de yer alır (Resim: 49).
Parçaları dağınık vaziyette bulunmuş Erosların avlanmalarını gösteren
küçük ebaddaki friz de ilginçtir (Resim: 53).

Cavea'nın basamakları üzerinde bulunan önemli parçalardan biri
de ön tarafında kadın tasviri bulunan payedir. Daha önce üzerine düş

müş blokları altında kısmen görünen bu parçayı çıkarıp cavea'da ayağa

dikmek kolayolmadı (Resim: 54 ve 55). Basamaklarınınönünde korku
luk babalarına ait Hermes ve Satvr başları da önemli buluntularımızara
sında. yer alan parçalardır (Resim: 56 ve 57).
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Çalışmalarımızı cavea'nın güney bölümünde de sürdürdük, Burada
ilk iş olarak yukarı galeriden basamaklar üzerine düşmüş iki yarım

sütunu kaldırdık. Altlarından ve çevrelerinden çıkan moloz da temizlerı

dLCavea'mn temizlenmesine. vinçle uzanabildiğimiz kadar oturma ka
demeleri üzerine saçılmış mimari parçaları toplamakla son verdik.

II. KAZı SıRASıNDA YAPILAN ONARIMLAR VE DÜZENLEME
LER

a) Korkuluk Onanmı ve Düzenlamesi

Orkestrayı oturma kademelerinden ayıran korkuluk, herme şeklin

deki babalar ile aralarındaki kafes ve levhalardan oluşmaktadır. En çok
kafesler tahribat görmüş, irili ufaklı parçaları tiyatronun içinde ve dı

şında geniş alana saçılrmştır. Abdurrahman Özkan bunları toplayarak
büyük bir sabırla bilmece çözer gibi parçaları birleştirmeye çalışmıştır.

Sonra da babaların eksik parçalarınıbulmayaçalıştı. Korkuluğun önün
de ve arkasında temizleme yapıldı. Bu sıradagüneyde başı ile birlikte
bir Herme parçası bulundu. Hermenin başı nefis bir işçilik gösterir. Uzun
sivri kulaklı saçsız başı, asma dalı çelengi süsler. Başı tereddütsüzsilen
olarak isimlendirebiliriz. Güneydeki ilk korkuluk babası olabilir. An
cak arada parça eksik olduğundan kırık kırığa eklemek rnümkün olma
dı (Resim: 58).

Kuzey bölümde kazı sırasında bulunan iki baştan Hermes'in babası

bulunamadı. Satyr başı ise ait olduğu korkuluk babası üzerine kırık kı

rığa oturdu. Ancak açıkta bırakmak sakıncalı görüldüğünden. baş mü
zeye teslim edildi.

Parçaları saptanan düz korkuluk levhaları da onarıldı. Tüm yapış

tırma ve onarım işleri bittikten sonra korkuluğun düzenlenmesi ele alın

dı. Bu çalışmalar orkestranın yuvarlak sınırını belirgin kılarak tiyatro

nun tüm görünümüne düzen kazandırdı (Resim: 59 ve 60).

b) Diazoma Koltuklan Düzenleme Çalışmalan

Oturma basamakları üzerinde ve orkestrada bulunan koltukların

diazornaya ait oldukları anlaşıldı. Bunları ileride diazomaya göti'; rnek
amacıyla dışarıya aldık ve tiyatronun güney duvarı kenarına sıraladık.

c) Cavea Basamaklannın Düzenlenmesi

Cavea'nın kuzey bölümü kazısından ele geçen basamak parçalann
dan yerleri saptananlar yerlerine oturtuldu. Vakit darlığı nedeniyle par-
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çaların çoğu ancak bir araya toplanabildi. Bunlar cavea'nın ortasında

korkuluklar arasındaki boşluğa yerleştirildi.

cl) Sahne Fasadı Sokelinin Düzenlenmesi

Sahne fasadının sütun mimarisini taşıyan sokel levhaları 1,19D m.
yüksekliğindedir.Bunlar 0,450 m. yüksekliğinde bir basamağın üzerinde
yeralan 0,330 m. yüksekliğinde zengin profilli bir kaide üzerine oturur
lar. Sokel levhalarını yukarda Lesbos kyma'sı, düz band, boncuk dizisi
ve İorı kyma'sırıdan oluşan zengin bezemeli 0,330 m. yüksekliğinde bir
saçaklık frizi sınırlandırır (Resim: 27). Kazı sırasında ele geçen saçak
lık parçalarınınyerleri tesbit edilerek yerleştirildi. Ele geçen bazı stylo
bat parçaları ve paye kaideleri de yerlerine oturtuldu. Bu düzenleme ça
lışmaları sokelin görkemli görünümünü bir hayli etkiledi.

e) Orkestra Düzenlemesi

Orkestranın zeminini kasıtlı olarak bulmaya çalısmadık. Vinç ve
traktörlerin işlemesi sonucu ve fasada yaklaşmak amacıyla malazdan
meydana getirdiğimiz platform ve rampa, zemine düzensiz görünüm ver
mişti. Daha önce müteahhitiri orada ve burada bıraktığı parçaları topla
dık. Bu parçalardan bir kısmını tiyatronun dışında eski buluntularla
biraraya getirerek düzenledik. Orkestra boşaltıldıktan sonra zemin tes
viye edildi. Böylece düzenli bir görünüm sağlandı (Resim: 60).

f) Heykel ve Kabartma Onanm Çalışmaları

Bu çalışmalar müzede yapıldı. Philiskos tipi Mousa'nırı başı yerine
oturtuldu (Resim: 5). Oturan kadın heykeli onarılarak bir yere dayan
madan durur vaziyete getirildi (Resim: 52). Aslan heykellerinden biri
de onarılarak müzenin kapısı önünde teşhire kondu (Resim: 51). Arka
istik Sphinx onarılarak ayağa kaldırıldı (Resim: 50). Heykel fragmanları

arasında birbiriyle birleşen parçalar eklendi. Dört parça halinde ele geç
miş olan Erosları avlanırkengösteren küçük friz de onarıldı (Resim: 53).

g) Kentaurornakhi ve gigantomakhi ve av frizlerine ait birbirle
riyle birleşen 50-60 parça da yapıştırıldı (Resim: 14,15,16, 17).

III. STADİUM AÇIKHAVA MÜZESİNİN DÜZENLENMESİ VE
AÇıLMASı

Tiyatro kazısına başlamadan önce çıkacak mimari parçaları stadi
umda CB) toplamayı düşünmüştük. Kazıya başladıktan kısa bir süre
sonra çıkan zengin 'bezemeli şahane mimari parçalar bize stadium'u bir
açıkhava müzesi haline getirme ilhamını verdi (Resim: 61).
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1985 yılıçalışmalarımızın son hafta'Sında Stadium Müzesinin düzen
lenmesiyle meşgul olduk. Kazı ekibimizden Mustafa Meseloğlu ve H.
Sabri Alanyalı ile üç kişi kalmıştık Vakit dar, yapılacak işinhacmi bü
yüktü. Bu nedenle düzenlemeye olmuş bitmiş gözüyle bakilmaması ge
rekir. Zaten böyle bir şey tiyatro kazısı bstmederı düşünülemez. Düzen
lernede esas amacımız mimari elemanların tasnifi ve böylece grublandı

rılması, parçaların mümkün olduğu kadar yerden kaldırılması idi. Parça
lara altlık olarak kazıda çıkmış yapı bloklarını kullandık. Bu düzenleme
mimari ölçü alması ve çizim yapılması açısından da yararlı oldu. Üst üs
te koyduğumuz parçaların her zaman geçerli olmadığını da belirtmek
isterim. Tam bir düzenleme ancak. tiyatro kazısı bittikten sonra yapıla

caktır.

Tiyatro buluntu listesi J ı695 parçayı kapsamaktadır. Liste mimari
parçalarla birlikte heykel, heykel fragmanları, kabartma parçaları, ya
zıt ve sikkeleri de içermektedir. Stadiurrı'a 277 parça nakledilmiştir.Bun
lardan 172 si düzenlenmiştir.

Stadium (B) kuzey bölümüne ricamız üzerine karayolları tarafın

dan mıcır döküldü. Bu bölümün doğu tarafına sırayla sütun başlıkları,

sütunları ve sütun kaldelerini düzenledik.

Stadiumun güneydoğubölümündearkhitravlar düzenlendi (Re
sim: 62).

Stadiumun güneybatıbölümünde ise güneyden kuzeye doğru sırasıy

la kasetler (Resim 63) alınlık ve saçaklıkları düzenledik (Resim: 64).

LV. KERAMİK ÇALIŞMALARI

Bu yıl keramik çalışmaları Neşe Ati;k tarafından Güney Hamamın

da (i) sürdürüldü, Hamamın bulunduğu alandaki erken tabakanın tes
biri ve kurşun sırlı keramiğin, bu guruba ait fırın -çömlekçi artıkları ya
yılım alanının tesbiti amacıyla sondaj çalışmaları yapıldı.

ı. Sondaj palaestranın kuzeydoğusunda (3x3,5) açıldı. Bol miktar
da sırlı .keramik henüz sırlanmamış ancak nk fırınlanmasıtamamlanmış

parçalar, fırın artıkları ve kömür parçaları ele geçti.

Yüzeyden yaklaşık 2.5'0m. derinlikite sıkıştırılmış ince çalkıl ve harç
tan oluşan bir taban saptandı. Bu tabanın altında Geç Hellenistik - Erken
Roma kullanım keramiği 'bulundu. En geç keramik gurubunun ise M. S.
2. yüzyıla aii olduğu saptandı.

2. Sondaj V no.lu mekanın güneykapısınınhemen dışında açıldı.

Ancak önemli sonuç vermedi. ~
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3. Sondaj III no.1u mekanın dahaönceki kazılarda saptanmış kıs

men korunagelmişopus sectile tabanının altında dikdörtgen mermer kap
lamalı ikinci bir tabanı, onun altında balıksırtı şeklinde tuğlalardan

örülmüş (opus splikatum) üçüncü bir tabanın bulunduğu saptandı.

3 no.1u tabanın altında yalnız fırın artığı, sırlı skyphor, kömür par
çaları, fırın tabanına ait sırlı dörtgen tuğla parçaları bulundu.

4. Sondaj palestranın ortasında açıldı. Tüm buluntular 1 no. lu
sondaja paralel çıktı.

5. Sondaj palaestranın kuzeyinde (Hellenistik surun iç tarafında

şapelin (U) arkasında (3,25 x 1,50 :m.) açıldı (Resim; 65). 1.100 m. de
rinlikte kaba işlenmiş geç devir mozaikli bir tabana rastlandı. Tabanın

tahrip olmuş kısmından 50 cm. derinlikte bir erkek portre başı (K. E.
85295299) ele geçti (Resim: 66). yük, 0.285 m., çene -tepe 0.245 m. gen.
0.165 m. olan baş ince gözenekli beyaz mermerden yapılmıştır. Burnun
ayrı parçadan işlenmiş demir mille tutturulmuş tepesi eksiktir. Baş ha
fif sola çevrik, saçlar önde ortada ve yanlarda öne doğru taranmıştır. Sa
kal ve bıyık ince kısa çentiklerle belirtilmiştir. Üslubuna göre 3. yy. III

ortalarına tarihlenen baş hem çok iyi korunagelmiş durumu ve hem de
Pamphylia portreleri araştırmalarındabir boşluğu doldurmakla büyük
önem taşır. Keramik buluntusu, mozaik taban üstünde ve tabanın tah
rib olmuş kısımlarında karışık (M.S. 3-7. yy.1ar,) tabanın altında 1.70
m. kadar oldukça yoğun, ancak M.Ö. 50-M.s. 50 arasında tarihlenen ise
çok azdır.

6. Sondaj hamamın II no.1u mekanında hypokaust tabanı altında

açıldı keramik buluntusu vermedi. 1.800 m. derinliğe inildi.

V. DEMETRİos-APOLLONİoS TAKININ ONARıMı

1973- 74 yılları kazı çalışmalarında meydana çıkarılan Dernetrios
Apollonios takının onarımı Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü ve Perge kazı ekibininiş birliği ile ön hazır

lıkları dahil 1979'dan bu yana sürdürülmektedir.

Anıtın onarım projesi Mimar -Arkeolog ürkü İzmirliıgil tarafından

hazırlanmıştır. Statik etüdler İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Müfid

Yorulmaz, doğal malzeme özellikleri İTÜ Madcn Fakültesi'nden Prof. Ke

mal Erguvanlı yapay malzeme araştırmaları ise İTÜ Mimarlık Fakülte
si'nden Doç. Dr. Erol Gürdal tarafından karşılıksız olarak gerçekleştiril

miştir.
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Uygulanmasına karar verilen statik model için gerekli malzeme· ve
teknolojik yardım, ENKA Yapı Sistemleri Sanayii A.Ş. tarafından Prof.
Dr. Mustafa İnan'ın anısına karşılıksız olarak yüklenilmiştir.

1985 yılı onanm çalışma programına, takın pylonlarının 4 sıra

(A -B - ~ - D)bloklarının yerlerine yerleştirilmesi.alınmıştı.

i. Şantiyenin Kurulması (Resim: 67).

Bu iş pek kolayolmadığıgibi bir hayli vakit de kaybettirdi. Bu ne
denle onarım çalışmaları 15 Aralık'a dek sürdü:

a) Oymapınar Barajı Bilfinger-Berger .İnşaat Müteahhitliği firma
sının ve Uluslararası Side Dostları'nın hibe ettikleri araç gereç ve bunla
rın korunması için iki portatif kulübe çalışma alanına nakledildi.

b) Elektrikli aletlerin çalışması için çalışına alanına sanayi cerya
nı getirildi.

c) Su ihtiyacını çalışma alanının hemen yakınındaki antik iki ku
yudan temin etmek istedik. Ancak kısa bir süre 'Sonra kuyuların suyu
tükendi. DSİ'den temin ettiğimiz tank Aksu İplik Fabrikası arazözü ile
çalışma süresince su ikmali yaparak ihtiyacımızı karşıladı.

II. 1985 Yılı Onarımmda Kullanılacak Blokların Temizlik İşlemleri

a) Önce çeşitli fırçalar kullamlarak blokların toz toprağı temiz
lendi.

b) Zamanla blokların yüzeylerinde meydana gelmiş deliklerin için
deki ince bitki kökleri çivilerle teker teker çıkarıldı. Bu sırada 1 no.lu
pylonun 1. sıra 2 no.lu bloğunun delikleri içinde Geç Ro ma dönemine
ait 17 adet sikke bulundu. Sikkelerin bu deliklere nasıl girdikleri ger
çekten bir bilmece. Eğer sikkeler anıtın yapım tarihinden öncesine ya
da aynı tarihe ait olsalardı inşaat sırasında herhangi bir nedenle iki blok
arasına konulduğu düşünülebilirdi.

III. Bloklarm ÖngeriliırJiçek-me Tekniği İçin Hazırlanması

Öngerilimli çekme tekniği için gerekli betonarme kolonuna geçebil
meleri için bloklara delikler delinmesi gerekiyordu. Mimar arkadaşların

nezaretinde teknisyen ve taşçı ustası tarafından Pixie, murç ve spiral
kullanılarak delikler açıldı.

ıv. Blokların Onanını

a) Bu yıl pylorılarırı ayağa kaldırmayı planladığımız bölümde üç
taşın kullanılması statik açıdan sakıncalı görüldü. Taşların yıpranmış
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durumları tamirle sağlamlaştırmağa müsait olmadığından değiştirilme

leri gerekiyordu. Kurnluca'da aynı cins taşocağının bulunduğunuhaber
aldık. Sahibi istediğimiz ebadda taşları temin edeceğini vaadetti. Sipa
riş verdik. Ancak bütün uğraşılarına rağmen istediğimiz ebadda blokla
rı çıkaramadılar Yapay malzeme kullanmaya karar verdik. Normal mıcır

yerine alanda şekillerini kaybetmiş aynı tür travertin taşları toplandı.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü bunları istenilen evsafta mıcır haline
getirdi, DSİ 13. Bölge kalite kontrol ve laboratuar Başmühendisliği tara
fından istenilen beton dayanıklığını sağlamak üzere araştırmalar ve
kontroller yapıldı. Değişmesi gereken taşların ıkalıpları hazırlandı ve be
tonları ıiöküldü. Yapay taşların rengi aynı türtaştan mıcır kullanıldığı

i.çin iyi tuttu.

b) Çatlak taşlar antik devirde olduğu gibi kenetlerle sağlarnlaştı

rıldı.

c) Çatlağı had derecede olan ve kolaylıkla ikiye bölünen blok hem
asil çelik çubukları ve araldit kullanılarak yapıştırıldı, ayrıca asil çelik
ten kenetlerle de sağlamlaştırıldı.

V. Taşların Son Temizliği

a) Bloklar tekrar su ile yıkandı.

b) Her taşa saatlerce komprasörle tazyikli hava sıkılarak temiz
lendi.

c) En sonunda taşlar yüksek basınçlr sıcak su püskürten makine
ıle yıkandı.

VI. Pylon Bloklarının Yerlerine Yerleştlrtlmest (Resim: 68)

1983'de yeni temel yapımı için insitu pylonların dörder sıra (A - B·
C-D) blokları kaldırılmıştı. Amacımız bu yıl bu blokları yerlerine yer
leştirmekti. Ancak tam olarak amacımızı yerine getirernedik. Mevsim
sonunda ancak blokları deney kabilinde yerlerine oturttuk. En büyük
kazancımız şantiyeyi işler hale getirrnek oldu (Resim: 67). Böylece takım

onarımının rayına oturtulduğurıu söyleyebiliriz.

40. yıldönümü münasebetiyle 1985 Perge kazı çalışmalarımızı Per
ge tiyatrosunda 5 Ekim'de düzenlediğimizbir törenle kapadık. Aynı gün
tiyatroda bulunmuş mimari parçaları sergilediğimiz Stadion 'açık hava
müzesinin açılışını da kutladık.
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SİDE APOLLON TAPINAGI RESTORASYONU
1985 YILI ÇALIŞMALARI

Jale İNAN *

Uluslararası Side Dostları adına ön hazırlrklar dahil 1977 den bu
yana sürdürülmekte olan Apollon tapınağı onarım çalışmaları 7 Temmuz
1985'den 23 Ocak 1986'ya kadar sürdürülmüştür. Ancak bu süre içinde
çeşitli nedenlerle özellikle betonun prizini alması için onarım işine üç kez
geçici olarak ara verilmiştir.

UluslararasıSide Dostları Vakfı'nın başkanı Jean Fr iendly'n irı temin
ettiği olanaklarla bu yıl çalışma süremizi uzatmak mümkün oldu. Onarım

projesi müellifi ve aynı zamanda uygulamayı yürüten Doç. Dr. Zeynep
Ahunbay İTÜ Mimarlık Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğundan bu iş

için sınırlı vakit ayırabilmektedir.Kendisine yardımcı olarak vakıf tara
fından YÜk. Mimar Bahar Soykam görevlendirildi. Soykam görevine he
men başlamış ve Ahunbay bulunmadığı sırada da uygulama sorumlusu
olarak çalışmaları sürdürmüştür.

1985 yılında Bilfinger - Berger Oymapınar Barajı Müteahhitlik Fir
ması işlerini kapamadan önce onarım çalışmalarımız için gerekli bazı

araçları hibe etti. Bazı araçlar da Side Dostları tarafından hediye edildi,
böylece önemli gereksinimlerimiz karşılanmış oldu.

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü herzamanki gibi yardımlarını esir
gemedi. Mühendis Mehmet Devres bu yıl da çalışmalarımızı parasal ola
rak destekledi.

Başkanlığımızdaki onarım ekibi : Doç. Dr. Zeynep Ahunbay, Yük.

Mimar Bahar Soykam, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Şenol

Dağlar, Hasan Çelik, Zait Ak, vinç operatörü ve teknisyen Akif Doğan ve

vinç operatörü Yaşar Çakmak'tan oluşmuştur. Çalışmalarımız Side Mü
zesi Müdürlüğü gözetiminde sürdürülmüştür.

Her zamarı olduğu gibi statik sorunlarımızı karşılıksız çözerek ona
rım çalışmalarımızı sağlamış olan İTÜ Mimarlrk Fakültesinden Prof.
Müfit Yorulmaz'a teşekkürlerimizsonsuzdur.

(*) Prof. Dr. Jale İNAN Ehram Yokuşu No : 3 Bebek/İSTANBUL
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Çalışma süremizi uzatma olanağı bulunca bu sene iki sütun ayağa

kaldırıldı. 1. sütun olarak tapınağın batı cephesinin ikinci sütununu
ayağa kaldırdık. Sütunun oturduğu stylobat bloğu korunagelmişolduğun
dan sütunun kaidesini plinthi ile gövdesinin 3 m. aşağı kısmını beton
dan dökmek gerekti. Temel betonu dökülürken stylobat bloklarının tes
biti için delikler hazırlanmıştı.Şablonla bu delikleriri karşılığı Pixie aleti
ile stylobat bloğuna açıldı ve blok yerine yerleştirildiktensonra deliklere
1.50 m. uzunluğunda 12 adet 28 mm. lik paslanmaz çelik çubuklar geçi
rilerek temeldeki deliklerirı dibine kadar (45 cm.) indirildi ve araldit ile
tesbit edildi (Resim: 1). Sonra betondan dökülecek plinth için gerekli
demir donatı stylobat üzerine yerleştirildi (Resim : 2).

Daha önceki sütunlarda kullandığımızsaç kalıbın stylobat ve plinth'
ini kapsayan bölümü yağlandıktan sonra orijinal stylobatı içine alacak
şekilde yerleştirildikten sonra kaide için hazırlanmış donatı bağlandı

(Resim: 3). Sütun gövdesi betonu için tor çelik çubuklar bağlanırken

mermer yüzeye değmemeleri için altlarına 2-3 cm. yüksekliğinde beton ta
kozlar kondu (Resim: 4). Kaidenin polyesterden kalıbı yağlanıp donatı

üzerine geçirildi, betonu döküldü (Resim: 5). Üç gün sonra kalıp alındı

(Resim: 6). Bir hafta sonra gövde donatısı üzerine gerekli bölümlerden
hazırlanmış ve yağlanmış çelik kalıp geçirilip betonu döküldükten sonra
dört hafta beklerneye bırakıldı.

Sütunun orijinal üst parçası yerine yerleştirilmeden önce onarım

gerektiriyordu. Bazı çatlakları ve bir yanında yukarıda aşağı yüzeyden
bir bölüm kırılmış, parçanın aşağı kısmı eğimli kırık ve yukarı kenarın

dan da bir parça kırılmış durumdaydı. Yatık durumda eksik kısmının

paslanmaz çelikten donatı hazırlandı (Resim: 7 - 8). Alt kısma geçici
ayaklar ilave edilerek parça normal pozisyonuna getirilip ayağa kaldırıldı.

Öne e eksik üst kısmın tümlenmesi için parça, uygun kısımlardan oluşan

kalıp içine alındı ve betonu döküldü. Bir hafta sonra parça tepe üstü
dikildi, asil çelikten donatı yapıldı ve gerekli bölümlerden oluşturulan

yağlanmış çelik kalıp içine alındıktan sonra betonu döküldü (Re
sim: 9-10). Dört hafta beklerneye bırakıldı. 28 mm. 6 adet paslanmaz asil
çelik çubukların yerleştirilmesi için gerekli delikler hilti ile açıldıktan

sonra çubuklar bunların içine araldit ile tespit edildi. Sütunun orijinal
üst parçası (Resim : 11) bu sefer uzun ve ağır olduğundan bizim vinçle
kaldırılamadı, Antalya Müzesi'nin daha güçlü vinci devreye sokuldu. An
cak iki vine kullanılaraküst parça yerine yerleştirilebildi (Resim: 12) de
üst parçanın nakli, (Resim: 13) de betondan dökülen alt parçanın üst
parça ile birleşmesi için platform yerleştirilerekhazırlanmışdurumu, (Re
sim: 14), (Resim: 15-16), (Resim: 17-18), (Resim: 19-20) de ise orijinal
parçanın yerleştirilmesi izlenmektedir.
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İkinci sütun olarak tapınağın kuzey cephesinin 2. sütunu ayağa kal
dırıldı. Bu sütunun altına rastlayan stylobat bloğu kalmış olduğundan

yalnız plint'i ile birlikte sütun kaidesi ile sütun gövdesinin 3.90 m. lik
aşağı bölümünü betondan dökmek gerekti. Stylobat bloğunun durumu
kullanılmağa müsait olmakla beraber ba~ı önemsiz çatlaklar mevcuttu.
Bunlar paslanmaz çelikten kenetler ve aralditle sağlamlaştırıldı. Temel
betonunda stylobat bloğunun tespiti için hazırlanmış deliklerin şablonla

karşılıkları blok üzerine geçirilip deliklerin karşılığı hilti ile açıldı. Blok
yerine yerleştirildikten sonra 1.5 m. uzunluğunda 28 mm. lik 12 adet asil
çelikten çubuk bu deliklerin temeldeki deliklerin dibine kadar indirildi
ve araldit1e tespit edildi. Birönceki sütunda olduğu gibi stylobat ve
plinth'i kapsayan saçtan kalıp geçirildi. Plinth, kaide ve sütun gövdesinin
oor çelikten donatısı stylobat üzerine bağlandı. Plyesterden kaide kalıbı

yerleştirilipbetonu döküldü ve üç gün sonra kalıp alındı (Resim: 21-22).
Sütun gövdesinin etiyeleri de bağlarıdıktan sonra üzerine gerekli parça
lardan oluşan kalıp geçirildi ve betonu döküldü (Resim: 23-24). Üç gün
sonra kalıplar alınarak betonun prizini alması için 4 hafta beklerneye
bırakıldı. Sütunun orijinal üst parçası yerine yerleştirilmeden önce ona
rım gerektiriyordu (Resim : 25). Önce parçanın üst bölümünün betonla
tümlenmesi yapıldı. Prizini aldıktan sonra yüzeyi taşlama ile aleti terazi
sine getirildi. Parça ters çevrilerek bütünleme platformuna yerleştirildi.

İlk bütünlernede bağlandığı düzende kalıp parçaları ve ek yerleri aynı

yerlere gelecek şekilde parça kalıp içine alındı (Resim: 26). Ayağa kal
dırmak için konulan 28 mm. lik donatıların yivleri ve kalıba göre röperli
krokisi eskiz kağıdına alındı ve betonu döküldü. Donatı durumu göz önün
de tutularak hilti ile 32 mm. lik delikler açmak için şablon hazırlandı.

Betonun prizini alması için 4 hafta beklemeye bırakıldı. Kalıplar alındı

ve şablona göre hilti ile çelikler sokuldu, aralditle yapıştırıldı. Asil çelik
çubukların' gireceği delikler betondan alt bölüm üzerine işaretlenerek

açıldı. Sütunların dikilmesinde çektiğimiz en büyük sıkıntı üst parçanın

altından uzanan çelik çubuklarla 180" çevrilip normal duruma getirilmesi
idi. tki vinçle bu problem çözüldü. Önce parça vincin biriyle yatay duru
ma getirilip sütunun betondan bölümünün yakınına getirildi. Parça ya
tay durumda iki vince bağlanıp belirli bir düzeye kadar kaldırıldı. Aşağı

dan tutan vinç parçayı yavaş yavaş saldı. Böylece dikey duruma gelen
orijinal bölümü güçlü vinç kaldırmaya devam etti (Resim: 27-28). İşa

retIere dikkat edilerek parçanın asil çelik çubukları ait oldukları delik
ler hizasına getirilerek parça yavaş yavaş yerine oturtuldu.

Taşcı ustası problemimiz hala sona ermedi. Bu sefer bulduğumuz

usta iyi çıktı, ilk dikilen iki sütunun beton kısımlarının traşlamasını

yaptı. Ancak söz verdiği halde sonradan gelmedi. Bu nedenle iki sütunun
beton kısımları şimdilik kalıptan çıktığı gibl kaldı.
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RECHERCHES AU LETOON DE XANTHOS EN ı985

Christian LE ROY *

Urıe equipe reduite' a mene au Letoorı de Xanthos une courte
saison d'etudes. Les travaux ont porte essentiellement sur les trois tempo
les d'Apollon, Artemis et Leto.

1) Le besoin se faisait depuis longtemps serıtir de realiser une
coupe sur 1'ensemble du sanctuaire, qui en fasse ressortir le caractere
monumental. On a comrnence a relever les terrasses rocheuses qui domi
nent le sanctuaire a 1'Est. Dans son etat actuel, la coupe va de la terrasse
superieure est jusqu'au templede Leto. Elle met bien en eviderice le tra
vail considerable de taille du rocher qu'il a fallu merıer a bien pour par
venir a l'actuel profil en terrasses successives. Impossibles adater avec
precisiorı, ces travaux ne semblent en tout cas pas posterieurs au Ve
siecle av.r.c. (Fig. 1).

2) On a continue a etudier l'architecture du petit temple ionique
que 1'on attribue a Artemis. On a pu reconstituer la frise ionique courait
au-dessus de l'architrave. Elle comprend une alternance de palmettes
ouvertes et fermees reliees par des rinceaux et separees par des tiges que
terminent des fleurons. Au-dessus court une frise doves et fers de lance.
Le tout esi dornine par une frise de denticulles en surplomb. L'ensemble
parait 'a peu pres contemporain de la construction du ternple de Leto,
soit vers le milieu du Ile siecle ay. J, C. (Fig. 2).

3) Au temple de Leto Iui-môrne, on a specialemerıt etudie les par
ties hautes. Une sene de blocs (Fig. 3) preserıtent un encastrement pour
une tres forte poutre de bois. Ils doivent se placer a l'interieur de la
cella, ausommet des murs. Les poutres formaient la charpente transver
sale de la cella du temple,

c'ı Prof. Dr. Christian LE ROY Proffesseur al' Urıiversite de CAEN/2 Bue Alphorise
Daudet/75014 Paris/FRANSA

(Lı Ont participe a la carrıpapne : Christian LE ROY; Erik HANSEN, architecte
professeur a I'Academie des Beaux - Arts de Copenhague, Pierre WAVASSEUR,
architecte, professeur a l'Ecole des Beaux - Arts de Metz. La directian generale
des Antiquites de Turquie etait .representee par M Dursun ÇACLAR, assis
tant au musee d'Eskişehir, que j'ai grand plaisır ıl remercier pour sa CODS

tante et amicale eecperation.
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Dne seconde serie de bloes se plaçait au-dessus des precedents, Les
lits d'attente et de pose forment un angle aigu. Deux protuberences mu
ni es d'une entaille devaient reeevoir les planehes epaisses qui formaient
le plafond du peristyle (Fig. 4).

4) On a enfin decouvert fortuitement, a deux cents metres au Sud
Est du sanetuaire, les ruines d'un petit monument a demi-enfoui. L'un
des bloes visibles en surface portait une 'inscription fragmentaire, qui
s'est revelee ôtre la partie droite d'une inscription honorifique d'epoque
imperiale. Le personaage honore est Ioulia Sebaste (en latin Julia Au
gusta), fille de l'empereur Titus. On savait deja qu'une statue d'elle avait
ete elevee par un decret du conseil etdu peuple de Pinara (TAM II,2,5Ü6).
C'ôtait tres probablement le cas au Letoon (Fig. 5).
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FOUILLES ET RESTAURATIONS A nlERAPOLlS EN ı985

Daria De Bemardi FERRERO *

Les travaux de fouil1es ,et de restaurations de la Mission Archeolo
gique Italienne a Hierapolis de Phrygie ont eu lieu des le 31 juil1et jusqu'
au 16 septembre. lls ont ete flanque pour la quatrieme annee par des
cours de formation professionelle, relatifsa la restauration des marbres
et a la preparation de moulages avec 1'aide de trois specialistes İtaliens

Et la participation de quatre elcves provenants du Musee de Turquie. Les
cours se sont poursuivis au Musee de Side.

Les membres de la Mission etaient : Daria De Bernardi Ferrero,
professeur ordinaire au Polytechnique de Torino; France-D'Andria, pro
fesseur associe de l'Universite de Lecce, aroheologue: Tııllia Ritti, pro
fesseur associee de I'Universite de Salerno, epigraphiste: Giorgio Bejor,
professeur associe de l'Universite de Pisa, archeologue: M. Grazia Seme
raro, cheroheure a l'Universite de Lecce. archeologue: Marc Waelkens,
chercheur du Fonds National de la Recherche Scientiphique (section fla
mande), charge des coursa I'Universite de Gand; Massimo Calcagno,
professeur d'ecole secondaire, architecte: Pierluigi Bolognini, professeur
a l'Accademia di Belle Arti de Lecce, photopraphe; Aligi Fabbri, sculpteur
restaurateur: Maria Novella Mondazzi, pour les moulages; Franco Marc
hisio, sculpteur-restaurateur; Paolo Serrau, sculpteur-restaurateur; Eli
sabetta Del-l'Angelo, etudiante.

Mes remerciments vont a tous ceux qui nous ont aide dans nos tra
vaux, en particulier au Directeur Generale de la Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü Dr. Nurettin Yardımcı; au Director du Musee de De
nizli, Dr. Mustafa Tezcan; a notre chere amie Dr. NihaI Koloğlu, repre
sentante de la Direction Gerıerale a la Mission; a Madame le Docteur
Ülkü Izmirligil, Directeur du Centre de Restauration d'Istanbul et au Di
recteur du Musee de Side, Dr. Orhan Atvur, qui ont fait de leur mieux
pour le bon resultat des cours de formation professionelle.

La campagne de fouil1es, conduite par Francesso D'Andria a permis
d'eclaircir 1'aspect monumental de la zone, situee le long des côtes est et
ouest de la place,

(*) Prof. Dr. Daria De Bernardi FERRERO, Via Accademia Albertina 3 Bis/IL 123,
Torino· İTALYA
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Les fouilles de la structure a colonnades ont ete poursuivies le long
du côte ouest, en mettant au jour, sur 10 metres dans la direction Nord
le prolongement du stylobate, conserve dans les fondations en agglo
meres de ciment et blocs de travertin (Fig. 1) Sur ceux-ci s'appuyait le
stylobate en marbre dont on a retrouve des fragments qui n'etaient pas
sur place. Tres probablement vers le Nord, au manquent les structures
tardo-romaines et Byzantine, la structure du portique s'est mieux con
servee.

Le long du côte est de la place, une vas te zone a ete liberee en face
de la grande basilique a colonnade ionique, en enlevant les alluviaux ac
cumules a l'ouest de cette demiere. Ainsi a ete mis au jour un large es
calier en marbre, dont seules les quatre rangees inferieures des marches
sont conservees (Fig. 2) Sur celles-ci ont ete retrouves les debris d'ecrou
lement de la colonnade ionique: il est apparu evident, en rabsence d'aut
res elements, que l'edifice a colonnade devait avoir ete prive de son ap
pareil decoratif et des objets (statues, bases, inscriptions) qui l'orrıaient.

Le niveau originel de la place a egalement ete mis au jour, a environ deux
metres au-dessous du niveau actuel; son revôtement s'est reveıle ôtre en
simple terre battue.

Une tranchee creusee le long de l'axe de cette colonnade, dans la zone
nord, a dernontre que le meme type d'edifice existait aussi dans cette
zone qui faisait partie du côte est de l'agora, qui s'etendait sur une lon
geur d'environ 200 metres. L'espace occupe par l'agora eorrespond done
a l'organisatiorı unitaire de eette zone plate, dont les limites sont consti
tuees par la porte de Frontino et la porte Byzantine.

Le côte est de l'agora apparait done delimite par deux corps monu
mentaux, la basilique sud et eelle nord, a un niveau plus eleves par rap
port a celui de la route, lesquelles sont separees par un erıtree monumen
tale, situeeau centre du côte est, avee un eorps legerement avance 'par
rapport a I'axede la eolonnade. A eette entree appartcnaient les ehapi
teaux avee les sphyns et les lions qui attaquent les taureaux, qui ont ete
mis au jour pendant les precedentes eampagnes.

Non seulement la somptueuse decoration arehiteetonique mais
aussi le dimentions permettent de rapprocher I'agora de Hierapolis de
eelles des plus prandes villes de l'Asie Mineure.

Dans la necropole Nord Marc Waelkens a continue la elassifieation
typologique et chronologique des sareophages. Jusqu'a preserit 904 sar
cophages ou fragments des môrnes ont ete repertorie, lls datent du pre
mier au quatrieme sicele de notre ere et ils appartiennent a un cinquan
taine de types divers. Malgre la presence de quelques sarcophages a cou-
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yerde extremement bas de l'epoque hellerıistique tardive ou du debut de
l'epoque imperiale, de meme que quelques exemplaires du Bas Empire,
le secteur de la necropole examine en 1985 semble avoir ete utilise surtout
au eours du deuxieme et dans la premiere motie du treisierne siecle. Les
sareophages .en marbre se rattaehent d'habitude aux grands edifices
funeraires, qui se eoneentrent des -deux côtes de la voie antique qui relie
Hierapolis a Tripolis.

Parmi les fragments en marbres inventories en 1985, il y a plusieurs
Fragrnents de sarcophages de Dokimeion. D'autres fragments se laissent
iderıtifier eomme des sareophages a guirlandes. mi-acheves, emportes
d'Aphrodisias.

Un sarcophage, iderıtifie dans la dedicace du tombeau comme un
sareophage de Thiounta a permis a M. Waelkens d'identifier les carrieres
de Thiounta avee celles ;antiques pres de DoğanIi et de Gözler, a une tren
taine de kilometres 'au Nord-est de Hierapolis.

Les sarcophages en travertin etaient certainement de fabrication
locale. Plusieurs cercueils preserıtants un ou plusieurs côtes avec des
faces de carriere, de meme que certains couvercles, laisses dans un pre
mier etat de bossage, temoignent que le travali preliminaire fut execute
dans les carrieres memes, situees a un kilometre au Nord de la necropole,

Flarıque a l'etude typologique et ohrorıologique des sarcophages,

Tuilia Ritti a continue le releve des inscriptions funeraires, soit publiees,

soit iriedites et ces dernieres sont en nombre superieur ~L la cerıraine.

L'arrangement des sarcophages, de meme que les inscriptions ont permis

d'identifier plusieurs lots de famille, de meme que d'etablir la successiorı

chronologique des sarcophages dont ils se composent. Cela permetrra de

dater avec plus de precision les differerıts types et aboutira a une proso

pographie historique de la population de la ville et a une stratigraphie

horizontale de la necropole Nord.

Parallelement a cette recherche, Tullia Ritti a continue a' cataloguer

le rnateriel epigraphique qui provenait d'autres zones de la ville, du

theatre en partieulier, OU on a trouve un nouvel fragment de I'inscription

de l'entablement avec la dedicace relative aux travaux de restauration du

quatrierne siecle de notre ere.

Dans un champ du village d'Ecirli-Pamukkale a ete sigrıale la pre
sence d'un miliaire qui a ete releve. On a pu constater l'existance de deııx

inscriptions de differente epoque, I'une en gree, l'autre en latin.
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Maria Grazia Semeraro a poursuivi I'etude des ceramiques a relief
et de leur matrices, tandis que Giorgio Bejor a termine I'etude des statues
provenantes du theatre et des autres monumerıts de la ville.

Au theatre j'ai continue, aidee par l'architecte Massimo Calcagno,
la restauration de la façade de l'hyposcenium avec la mise en oeuvre des
rnorceaux de la corniche. Malheuresement dans la transformation de
l'orchestre en kolymbetra on a altere les parties extrôrnes, de telle sorte
qu'on ne peut pas rernonter les demiers morceaux de tout l'entablement,
sans l'improposable demolition de la phase du quatrieme siecle: on
pourra done se limiter a rendre seulement 1..1 reconstruction hypothetique
de cette façade de l'age severieri.

On aremonte encore les corniches des podiums relatifs au cycle
d'Apollon, en ramplaçant les parties manquantes par des morceaux en
briques crepis. En ce qui concerne le cycle d'Artemis on a fait les moula
ges (M. Novella Mondazzi) des trois dalles sculptees : une relative au
meurtre des fils males de Niobe par Apollon, et les deux autres, apparte
nantes au podium sud, relatives au sacrifice et au commencement de la
procession en honneur d'Artemis (Fig. 3).

En ce qui concerne les dalles sculptees qu'orı n'a pas retrouvees et
relatives au sacrifice de Niobides, leur place a ete remplie par un petit
mur en briques avec platre.

On a encore remonte les morceaux relatifs a la corniche, en rempla
çant les parties manquantes en briques et platre.

Dans la transformation de l'orchestre en kolymbetra on avait ter
mine le mur qui entoure l'orchestre meme avec une dalle sculpteequi
venait, chaque annee, protegee par une planche; on a enleve cette dalle et

on İ'a mise definitivemerıta l'abri au Musee en la remplaçant avec mou

lage.

Le developpement assez complexe de l'entablement du troisieme
ordre du front de la façade hypostyle de la scene nous a.suggere d'approc
her, les uns aux autres, les morceaux comprenants l'architrave et la frise
sur le terrairı de la place devant le theatre. On a pu ainsi voir corıfirmee

notre hypothese qui donnait a l'entablement du troisierne ordre une allure
droite sur les podiums et a double courbe entre les memes: il en resulte
ainsi le vrai triomphe du baroque.

D'autres travaux de restauration ont ete faits aux dalles sculptees
du deuxieme etage de la scene et a la grande sculpture du triomphe de
la famille imperiale de Septimius Severe.
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Fig.: 2 - L'escalier en marbre de La Basılıque

Fig.: 3 - Le sacrifice et la procession en
honneur d'Artemis



MİLET 1985

Wolfgang MÜLLER·WIENER *

Son yıllarda olduğu gibi, 1985 Milet Kazı kampanyasının amacı, da
ha önce başlamış çalışmaları sonuçlandırmak için evvelce ortaya çıkarıl

mış yapılarda tamamlayıcısondajlarla, yakın gelecekteki son yayınlar için
depo çalışmaları idi. Bu amaçları gerçekleştirmekiçin 12 ilmi ve teknik
alandaki uzman kazı üyesi 29/8/1985 den 31/1O/1985'e kadar alanda ça
lışmıştır.Ayrıca Bayan Dr. R, Bol, eskiden Istanbul Müzesine getirilen hey
keltraşlık eserlerini incelemiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi
olarak, Afyon Müzesinden Bay Ahmet ilash kazımızakatılmıştır.Salt arke
olojik çalışmalar şimdiye dek olduğu gibi DPG (Alman Bilimsel Araştır

ma kurumu I'nın parasalolanaklarıile yürütülmüştür. Bundan dolayı adı

geçen kuruluşa teşekkürümüz sonsuzdur. Kazı çalışmalarının yanısıra,

ören yerinde yapılan restorasyon ve temizleme çalışmaları ise, çeşitli Al
man firmalarının fakat hepsindenönce, Theodor Wiegand - Gesellschaft'
ın parasal desteği ile yürütülmüştür.

2/11/1984 tarihli başvuru formunda belirtilen çalışma programına

göre, antik kentin çeşitli yerlerinde ve bununla ilgili sonuçlar aşağıda özet
le sunulmuştur.

1) Geç antik dönemde üzerine tekrar yapı yapılan üç Heroonda ta
mamlayıcı sondaj ve plan çalışmaları (H I - H III; Resim: 1 ve 2).

Tiyatro körfezi yakınındaki imparatorluk çağına tarihlenen Heroon
II yapısındaki tamamlayıcıölçünlerin yanısıra, diğer iki yapıda da küçük
sondajlar gerçekleştirilmiştir.Geç Hellenistik Heroon i de üçüncü bir
sarnıçtan ve imparatorluk çağı döşemesinin tam altında duran büyük
Pithos'dan bol miktarda yüksek imparatorluk ve Hellenistik çağa ait ça
nak çömlek parçaları ve bir miktar tüm kaplar bulunmuştur (Resim:
1). Özellikle kazının son günlerinde gün ışığına çıkarılan malzemenin bü
yük bir kısmı üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Bununla birlikte
bunlar, Hellenistik döneni keramiği için özellikle tarihlerne açısındançok
önemli bilgilerverecektir.

(*) Prof. Dr. Wolfgang MüLLER - WIENER, Alınan Arkeoloji Enstitüsü Sıra Selvi
ler No: 123 Taksim/iSTANBUL
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Heroon III (H III) de, 1984 yılında yapılan sondajı tamamlayıcı ma
hiyette açılan sondajda, boyalı Hellenistik duvar sıvasına ait diğer frag
manlar bulunmuştur (Resim: 2). Buna ilaveten 5. yiizyıldan beri orta
lamanın iizerinde kaliteli yapılan içeren Insulanın stratigrafisi tekrar
açıklanabilmiştir,Yayın hazırlıkları haricinde, bu üç kompleksdeki çalış

malar bu yılki kampanya ile hemen hemen son bulmuştur.

2) Kalabaktepe'deki Sondajlar: (Resim: 3 -7)

1983 yılında «Milet'in arkaik keramiği» adlı proje çerçevesinde esas
stratigrafiği tesbit etmek amacıyla açılan ilk sondajlarda, bu yılki çalış

malardan sonra, yiiksek yığıntı nedeniyle, yalnızca Pers molozu tabakası

na kadar iriilebildiği anlaşılmıştır. Sınırlı araştırmalarla bu projeyi ta
mamlamak gerekmekteydi. Ayrıca yeni araştırmalar daha sonraki planla.
ma için sınırlı bir alan elde etmeyi ve fakat daha önemlisi M. Ö. 6yy. dan
önceki keramik tiplerinin heniiz açıklanamayan sorunlarını aydınlatrnayı

amaçlıyordu, Bu proje heniiz bir sonuca varılamayacağınıortaya koydu.
Tamamen aksine, Kalabak tepe, bu yılki kampanyada elde edilen sonuçla
rın ışığı altında, daha uzun bir zaman önemli bir roloynayacaktır.Çünkü
1985'deki kazılar neticesinde, daha önce yayınlanan (Milet i 8) aşağı yu
karı tüm sonuçların değişmesi gerektiği saptanmıştır.

Sondajlar, hem doğu ön terası, hem de zirveye doğru yiikselen tepe
kenarı ile kesilecek şekilde açılmıştır. Buna ilaveten kampanyanın sonuna

doğru yapılan. üst tepe kenarını kesen sondaj, en iist plato üzerinde, artık

ele geçmeyen tabakalar hakkındakiönceki sonuçların yanlış olduğunu ka
nıtlamıştır.

Bu sondajlar sayesinde elde edilen yiizey profilinden tepenin bugün
kii formunun doğal olmadığı, bilakis 494'deki Pers istilasından sonraki za
manda yapılan (Resim: 3) teraslamalar sonucunda oluştuğu ortaya çık

mıştır. En eski çanak çömlek parçaları en iistte günümiize geldiği için bu
durum, bu yamaçtaki tabaka buluntularınınanalizinin çok zor olduğunu

ertaya koymaktadır. Erken Geometrik Dönem keramiği, Kalabaktepe'nin
de en erken tabakasını işaret etmektedir. Ayrıca aşağı terasta yapılan son
dajlar, burada bu giine kadar arkaik olarak kabul edilen yerleşmenin

(krş. A. von Gerkan, Milet i 8, Berlin 1925, 8 - 16) ancak 494'deki Pers
istilasından sonra suni olarak diizenlenen alan iizerinde olduğunu ortaya
çıkarmıştır. Bunun da altında kalınlığı yer yer 1 m. yi bulan moloz taba
kasının ayırdığı daha eski bir yapı katı bulunmaktadırki, bu muhakkak
Pers öncesi döneme ait olmalıdır. 1985 yılında, yalnız iiç yerde bu yerleşim

katına ait ortaya çıkarılan duvarlardan, bu eski yerleşmenina) çok daha
engebeli bir alan iizerinde olduğu ve b) oldukça muntazam yönlendiril-
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miş daha geç evlerden farklı bir oriyentasyona sahip olduğu anlaşılmak

tadır.

Pers molozu yığını içinde çok sayıda daha eski dönemlere ait heykel
traşlık parçaları bulunmuştur. Bunlar arasında 5 kurosa (Resim: 7) ait
(bazıları normal boyutlarınüzerinde) parçalarla, 6. yy. ın ortalanna tarih
lenen ve bir naiskos içindeki ayakta duran kadın figüründen oluşan, Mi
let'e özgü tipte adak kabartmalarınaait bol sayıda parça bulunmuştur.Bu
tip adak kabartmalarınaait tam işlenınemiş parçalar tepenin üzerindeki
bir atölyenin varlığına işaret eder.

Burada belirtilen tiplerin yanısıra, diğer bir kore tipine ait frag
man bulunmuşturki, bu parça herhalde M. Ö. 650/640'a tarihlenmelidir.
Keramik buluntuları arasında kullanım keramiği ağırlıkta olmakla birlik
te kaliteli eserler de vardır. Korinth ve Attik ithal eserleri özellikle kali·
telidir. Yerli kaliteli çanak çömleğe örnek olarak «Fikellura stilinde» kus
tasvirli bir tabak kenan ve etrafı büyük boyda resimle çevrili (Resim: 5)
bir ibriğin omuz parçası gösterilebilir. Bunlardan başkaMilet'te henüz pek
olmayan bir çok arkaik terrakota parçası da bulunmuştur (Resim: 6).

Kazının bu sonuçlanna dayanarak, Kalabaktepe'nin diğer kısımla

rında da bazı sürprizleri tahmin etmek gerekmektedir. Seneler önce Ba
latlı köylüler tarafından, tepenin güney yamacında açılan kum ocağın

da, olasılıkla yağmur sulannın etkisi ile çok güzel bir duvara ait büyük
bir kısım ortaya çıkmıştır. Bu duvar, üst yüzeyi çekiçle kaba olarak dü
zeltilmiş bu güne dek Milet'te pek gözükmeyen polygonal teknikle ve ke
narlan birbirine gayet iyi uydurulan kireç taşı parçalanndan oluşmakta

dır (Resim: 4).

3) Depo ve Envanter Çalışmalan

Planlanan yayın çalışmalarınahazırlık olarak depoda-bulunan malze
me üzerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Bu iş için gerekli olan yer,
bağışlarla 1984/85 kışında inşa edilerı yeni odalarla sağlanmıştır.Bu çalış

malar öncelikle, devam eden ve daha önceki kazılardan elde edilen M. Ö.
5./4. yüzyıl ve Hellerııstik keramiği incelerneyi öngörmektedir. Bunun ya
nında Roma seramiği üzerinde çalışılmıştır.

.4 ) Onarım Çalışmalan

Bu çalışmalar insan gücü ve parasal yönden en fazla harcamalara
neden olmaktadır ki bu hususta her şeyden önce bağışlan zikretmekte ya
rar vardır. l(utsal cadde kenarındakiİyon düzenindeki galeride senelerdir
devam eden çalışmalar tüm saçaklığınve galeri çatısınınbir kısmınınoluş
turulmasındansonra, daha iyi izlenmekteyse de, tümünün 1988 den önce
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bitirilmesi imkansızdır. 1985 yılında arşitrav ve friz blokları yerlerinden
alınarak gerektiği şekilde çelik - beton konstrüksiyon ile birbirine bağlan

mıştır (Resim: 8-9). Bu ayrıca daha önce sağlamlaştırılanarka duvara 4
demir ile raptedilerek, deprem zararlarına karşı statik açıdan ernniyetli
bir taşıma sistemi oluşturulmuştur. Geçen yıl yürütülen, Dört sütunlu
Cami denilen yapıdaki (herhalde Balat'ırı en eski car.ıisl) onarım çalış

malarından sonra, İlyas Bey Camii etrafındaki vakıf kompleksini de sağ

lamlaştırma çalışmalarına başlanmıştır (Resim: 10). Kısmen yüksek
moloz yıkıntıları ile kaplı caminin önündeki medrese, büyük ölçüde
temizlenerek, açığa çıkarılmış, kısmen yıkık duvarları da eski, fakat yeni
den örülerek sağlamlaştırrlmıştır (Resim: 11). Ayrıca gelecek çalışmala

rın planlanması için, kesin vaziyet planları yapılmıştır (Resim: 12).
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Resim: ı - Heroon i - büyük pithosun ortaya çıkarılışı

Resim, 2 - Heroon III- Geç Heroon komplekstnin altındaki Hellenistik
bodruma inen merdlven, Bodrumda çok sayıda duvar sıva

parçaları bulunmuştur.
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Resim: 3 - Kalabaktepe. Güneyden genel görünüş

Resim: 4 - Kalabaktepe. Tepenin güney yamacmdald polygonal duvar
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Resim: 5 - Bezemeli ibrik parçası Besim ı 6 - Arkaik pişmiş

toprak baş

Resim, 7 - Kuros başı 16. yy. 3.
çeyreği. Normal insan
boyutunun 2/3
büyüklüğünde)
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Resim: 8 - Ion düzenindeki galeri
onarım çalışmaları
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Resim: 9 ._- Ion düzenindeki galeri
onarım çalışmaları



Resim: 10 - İlyas Bey Cami, onarım çalışmalannın

başındaki görünüş

Resim: 11 - ılyas Bey Cami, Medrese
odalarındaki temizlik çalışmaları

Resim: 12 - İlyas Bey Cami, 1985 kampanyası

sonunda genel görünüş
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SELCUK - EFES CEVRE DÜZENLEME, KAZı VE
RESTORASYON PROJESİ ÇALIŞMALARI

Selahattin ERDEMGİL*

1985 'Yılı Stadyum Caddesi Kazısı : Proje içinde yer alan Efes' Stad
yum Caddesi kazıları 8 Temmuz - 18 Ağustos tarihleri arasında devam et
miştir. Efes Müzesi Müdürü Selahattin Erdemgil Başkanlığında Müze
Araştırmacılarının nezaret ettiği çalışmalarda ortalama 12 işçi ve bir Ar
keoloji öğrencisi çalışmıştır. Kazılar sonunda Bizans Sarayı olarak bilinen
yapının doğusundaki bölümde caddenin 23.40 m. lik bölümü kuzeye doğ

ru gün ışığına çıkarılmıştır. Özellikle caddenin orta kısmı ve batı portiği

temizlenmiş, tabanda aşınmış rnermer bloklarınyanı sıra portik çatılarını

taşıyan sütun parçaları ve kemerler düşük durumda bulunmuşlardır.

1985 Yılı St. Jean ve Meryem Kiliselerinde Yapılan Kazı Restoras
yon ve Çevre Düzenlemesi Çalışmalan

Selçuk - Efes çene düzenleme, kazı Ye restorasyon projesi içinde
yer alan St. Jean Anıtı Ye Meryem Kilisesi'nde sürdürülen kazı ve resto

rasyon çalışmaları 1985 yılında 13 Mayıs - 30 Kasım tarihleri arasında sür
dürülmüştür. Müze Müdürü Selahattin Erdemgil başkanlığında yapılan

çalışmalaraMüze Araştırmacısı Mustafa Büyükkolancı ve Mimar - Resto
ratör Mehmet S. Erol görev almıştır. Ortalama 20 kalifiye işçi ile sürdürü

len çalışmalar geçen yıllarda olduğu gibi yine kazı, restorasyon ve çevre
düzenlemesi olarak üç ana bölüme ayrılmaktadır.

Kazı Çalışmalan

Doğu sur duyarları önünde yapılan kazılar :

1979 ve 1980 yıllarında kazılıp ortaya çıkarılan Doğu Sur Duvarlan
önünde bu yıl yoğunlaştırılan onarım çalışmalarına paralelolarak mev
sim başında temel seviyesinde yeni kazı ve temizlik çalışmalarına girişil

miştir. Bu kazılar sonunda sur duvarları tüm yüksekliğiyleortaya 'Çıkarıl

mış ve bu duvarların yapımında kullanılan devşirme malzemeler bulun
muştur.

(*) Selahattin ERDEMGİL. Efes Müzesi MüdÜ1Ü Efes/İZMİR
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Batı Alan (İsabey Camii - St. Jean Atriumu arasındaki alan) Kazısı:

Bu alandaki kazı çalışmaları 1984 yılı kazılarının devamı şeklinde

yürütülmüştür. 43 -45/A- C plankareleri içinde Aydınoğullarıve Osmanlı

çağına ait bazı mekanların temellerine rastanmıştır. Bu alandaki çalış

malara gelecek yıllarda devam edilecektir (Resim: 1).

Restorasyon Çalışmaları

St. Jean Kilisesi ve çevresinde yapılan restorasyon çalışmaları

1 - Kilise Mezar Alanındaki Kiborion'a ait Sütunların Ayağa Kal
dırılması

Kilisenin en kutsal yeri sayılan St. Jean Mezarı üst kısmına rastla
yan bölümde Kiboriorı'un taşıyıcı dört sütunu onarılarak yerlerine dı

kilmiş ve bunlara ait başlıklar üzerlerine konulmuştur (Resim: 2).

2 - Atrium Çevresindeki Korkuluk Levhalarının Onarımı

Kazılar sırasında küçük parçalar halinde ele geçen korkuluk levha
larından biri önceki yıllarda tamamlanıp tam bir örnek oluşturmuştu.Bu
yıl örnekten kalıp alınarak çoğaltılan korkuluk levhaları Atrium çevre
sindeki gezinti yerini sınırlayacak şekilde güneybatı köşeye yakın bir bö
lümde yerlerine monte edilmiştir.

3 - Doğu Sur Duvarlarındaki Restorasyon Çalışmaları

Doğu Sur girişinden başlayıp güneye doğru ilerleyen doğu sur du
varlarındaki restorasyon çalışmaları iç ve dış sur bedenleri Ve kulelerin
belli yüksekliğe ulaştırılıp sağlamlaştırılmasışeklinde sürdürülmüştür.

Çevre Düzenlemesi Çalışmaları

St. Jean Kilisesi çevresinde geçtiğimiz beş yıldan bu yana sürdürülen
çevre düzenlemesi, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına bu yıl

daha geniş alanlarda devam edilmiştir.Takip Kapısı dışında ve Atrium'un
batı ve güneybatısındaki alanda yapılan çalışmalar ziyaretçilerin beğeni

sini kazanmaktadır (Resim: 1 ve Resim: 3 -4).

Efes Meryem Kilisesinde Yapılan Onarım Çalışmaları

Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahibolan kilise 431 yılı kon
sil toplantısının yapıldığı yer ve Meryem Ana adına yapılmış ilk kilise ol
ması bakımından önemlidir. Yüzyılımız başında kazılıp ortaya çıkarılan

kilisede onarım çalışmalarına 1984 yılında St. Jean Kilisesi restorasyon
çalışmalarınıyürüten ekip tarafından başlanmıştır.
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Onarım çalışmalarına öncelikle yıkılmayayüz tutmuş ikinci evre İm

paratar Jüstinien Dönemine ait Kubbeli Kilise'nin tuğla duvarının onarıl

masıyla başlanmıştır. Orjinal ölçülerde yeni yapılan tuğlaların kullanıl

dığı bu onarımlar sonunda kilisenin kubbe taşıyıcı ayakları kalabilmiş

yükseltileri seviyesinde sağlamlaştırılmıştır.Ayrıca bu evr-eye ait apsis'in
iki yanındaki Postaforian odala~ından kuzeydekinin tonozu tamamlana
rak kapalı bir bölüm elde edilmiştir.

Kilisenin birinci evre apsisinde kuzey bölümde fazlaca yıkılmış du
rumdaki kaplama taşları aynı ölçülerde yeniden kesilen taşlarlaonarılmış

tır (Resim: 5).

Birinci evre apsisinin güneyinde yer alan fakat günümüzde yıkılıp

. birkaç parçaya ayrılmış olan mermer ayak büyük bir üçayak ve jaraskal
yardımıylaparçalar birleştirilerekyeniden ayağa kaldırılmıştır.Daha son
ra bu ayağın eksik kısımlarıön gerilimli çelik çubuk ve takviyeli beton kul
lanılarak tamamlanmıştır (Resim: 5).

Kilise üçüncü evresine ait mimari parçaların birleştirilmesive eksik
kısımlarının tamamlanması çalışmalarına başlanmıştır. Bu parçalar ge
lecek yıllardayapılacakonarım çalışmalarıylayerlerine yerleştirilecektir.

NarteksGiriş Kapısının Onarımı

Altı parça halinde söve ve lentoları kJ;rık durumda olan anıtsal giriş

kapısı sövelerden birindeki eksikler tamamlanarak ayağa kaldırılmış ve
böyleoe Atrium yönünden uzun yıllar'dan bu yana yayınlara geçmiş olan
görüntü büyük bir değişikliğeuğramıştır.
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Ruim, 1 - St. Jean Kilisesi ve çevresinin genel görünüşü

Resim: 2 - St. Jean Kilisesi mezar alanı kiborion sütunları dikildikten
sonra
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Resim: 3 - Atrium güneyalanı

çevre düzenlemesinden
sonra.

Resim: 4 - Takip Kapısı önündeki
kısım, çevre düzenlemesi
çalışmalarından sonra

Resim: 5 - Efes Meryem Kilisesi
Apsisi ve önündeki ayakta
onarım çalışmaları

yapılırken
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BERGAMA
1985 KAMPANYASı ÖN RAPORU

WoHgang RADT *

KENT KAZISI (Plan, Resim: 1- 3)

Orta çağ Yapılan

Planın (Resim: 1) 'kuzeybatısında henüz kazılmarnış alana çıkırıtı

yapan 'bir parça vardır. Bunun tam güneyinde bu sene ortaya çıkarılan ev
duvarları bulunur. Batı tarafta, odalarının taban seviyesi planda Niv. kod
ları ile belirgin olarak gösterilen basit bir ev planı görülür. Ard arda sıra

lanan Niv. 210, 84 ve 211,60 odalarının herhalde Hera Tapınağı teras du
varının arkasından geçiş yolu bulunan küçük ön terası vardı. Doğuda bi
tişik küçük yan bir oda ve batıda bir avlunun arkasında tekrar büyük
bir oda (211,45) vardır. Alanı yaklaşık lüx 15 m olan bu ev, L şeklinde bir
plana ve bir açı oluşturan 'bir avlu ile küçük bir ön terasa sahiptir. Yeni
kazı alanının kuzeybatı ucunda küçük bir odanın, buluntular yardımıyla

Geç Bizans Dönemine ait olmayıp, Geç Antik Döneme ait olduğu anlaşıl

dı.

Geç Antik Dönem Yapıları

Bu odada bulunan ve hemen hemen sağlam olarak ele geçen M. S. 4.
yy ait şarap amforaları deposu (Resim: 5) sayesinde en son kullanımza
manı oldukça tam tarihlenebilen Geç Roma Dönemine ait tek yapı bulun
tusu (Niv. 212, 37) bu yapıdır. 'Döşemesikısmen ele geçen odanın, tessera
kenar uzunluğu 3 x 3 ila 4 x 4 cm arasında değişen, beyaz, mozaik bir ta.
banı vardı. Odanın küçüklüğü dikkat çekicidir. Gelecek seneki kazıların.

bunun hangi yapıya ilişkin olduğunu aydınlarması ümit edilmektedir.

Kazı alanının kuzeybatı köşesindeki (Resim: 2, Niv. 212, 90) yapıda

ise iki havuzdan oluşan bir su deposu önemli bulgudur. Su deposu civa
rında işlenen kemiklerin artıkları tekrar 'bulundu. Aslındabu tip kemikler,
bu yerin doğusundaki atölyede de çok sayıda bulunmuştu.

(*) Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeolon Enstitüsü 2. Müdürü Sıra Selviler
No : 123 Taksim/İsTANBUL
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Roma İmparatorlukDönemi Yapılan

Bu kampanyanın en önemli mimari buluntusu Roma İmparatorluk

Dönemine ait ve yapı tekniğine göre yaklaşık M. S. 2. yy tarihlenen fakat
daha başka tipik buluntularınolmamasındantarihlenmesi daraltılamayan
yapıdır.

Kazı sırasında ilk önce yapının güney iç sütunlarının yükseltilmiş

olan temel kalıntıları göründü. Biraz kuzeyinde, plankare 4060/5 - 6 da
sütun izleri (Resim: 6) keşfedildikten sonra, dikdörtgen nişli arka du
varın tümü ve buna ait iki duvar desteği bulundu (Planda tümü siyah
gösterilen). Bunlar yardımıyla gerekli veriler elde edilerek mimari ilişki

anlaşıldı.

Yapı yaklaşık 24 x 14m büyüklüğündebir ana salon ve 'batıdaki uzun
kenarın ortasına bitişik bir odadan (8 x 6 m.) oluşmaktadır.Ana salonun
tabanı Niv, 209, 10, yan odanın ise az bir farkla Niv. 208, 94 daha derin
dir. Binanın hiç bir yerinde büyükçe bir parçaya raslanmadıysada taban
lar büyük bir olasılıkla sadeceezilmiş topraktan yapılmışlardır.Ana salo
nun orta mekanının duvar aralarındaki mesafe 8 m. dir. Her iki yan
kısmının 2 m. yi biraz geçen bir genişlikte olmaları, salonun orta kısmının

mümkün olduğu kadar geniştutulmayaçalışıldığını göstermektedir. Yan
sütunların hemen arkasında 45 cm yükseklikte podiumlar vardır. Podi
umlar uzanma amacına uygun yaklaşık 1,8 m derinlikleriyle, bir kült top
luluğu tarafından o şekilde ve kuzeydeki dikdörtgen niş sunak veya ben
zeri bir amaçla kült nişi olarak kullanılmışolmalıdır. Salonun 8 x 6 m,ge
ne de büyük sayılabilecek batı yan mekanın kuzeybatı köşesinde özellik
olarak, iki bölümden oluşan, taş örgülü bir 'temel bulunmaktadır. Bu iki
bölümden biri, bir basamağın alt yapısı, diğeri ise sunak veya benzer bir
amaçla kullanılmış, tamamen köşeye itilmiş duvar bloğun alt yapısıdır.

Hellenistik Ana Yapı Dönemi

Planda (Resim: 3 te ) bu dönem çapraz taranarak gösterilmiştir.Esa

sen burada, 'biri ana caddeye doğru yönelmiş yukarı terasta ve diğeri aşa

ğı terasta bulunan iki Peristylli evin kalıntıları söz konusudur. Önce ikin
ci evden söz edilecektir.

Planda Peristyl avlu Niv. 208, 65 (plankare 4050/95 b) ile gösterildi.
Stylobatın doğu temel duvarında sütun araları iyice belli olmaktadır.Ba
tıya doğru kıvrılan duvarda yeterince yükseklik ele geçmediğirıdenona gö
re tamamlanmalıdır.Evinkuzey ve doğu tarafında avlu kesinlikle dar ga
leriler ve onların arkasında bulunan odalar tarafından çevriliydi. Büyük
bir olasılıkla batı tarafında da aynı durumsöz konusudur.
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Buluntu durumu çok kötü olmasından dolayı, doğu galerinin arka
sındaki mekanın bir veya iki adalı olup olmadığı (Niv. 208, 70) şimdilik

cevapsız kalmaktadır. Batı duvarının güney kısmında bir giriş kapısının

daha olması mümkündür. Kuzey her iki odanın (Niv. 209,07 ve 209, 39)
alt duvar kısımlarında resimli duvar sıva kalıntılarına rastlandı

(Resim: 7).

Çok küçük kalıntıların gösterdiğine göre odaların tabanIarına mo
zaik döşenmiş olmalıdır.

Evin kuzey galerisinde henüz kazılmamış, armut şeklinde kaya için
de bir sarnıç 'bulundu. Evin duvarlarındanbirinin altında M. Ö. 2. yy'a 'ait
iyi bir durumda bulunan yağ kandili evin yapım tarihinin aynı yüzyıla ta
rihlenebileceğini gösterebilir.

Hellenistik Ana Dönemin 2. evi ise, sözü edilen diğer ev 11<.' arazide
oldukça daha yüksekte 'uzanan ana cadde arasındaki teras üzerinde idi.
Çok geniş olan Peristyl avlu planda (Resim: 3) Niv. 212, 55 ile gösterildi.
Bir samıcı bulunan avlu taş döşemeliydi. Sarnıç henüz kazılınadı. Avlu
nun taş döşemeleri sadece kuzey kısmında ele geçti.

Peristyl avlunun Niv 212,55 etrafındaki evin durumu hakkında faz
la bir bilgi olmadığından rekorıstrüksiyonumaalesef yapılamamaktadır.

Kuzeydeki odalar aynı yere, daha sonra yapılan binalar dolayısıyla tahrip
edilmiştir. Gene de evin ancak caddede son bulduğu bellidir. Böylece ku
zey tarafta bir galeriye ve onun arkasındaki oldukça derin odalara yer
kalıyordu. Girişin de ana caddeden olduğu düşünülmelidir.Odalar, derin
liği az olan batı galerinin arkasında da olabilirler.

Tarifleri yapılan evlerin oluşturduğu güney doğu açısı içinde (plan
kare 406/16 d) esasen etrafı duvarlarla çevrili ve üç pis su kanalından olu
şan yaklaşık 5 x 5 m büyüklüğünde kare planlı bir tesis vardı. Büyük ola
sılıkla bir hela kalıntısısöz konusudur. (Planda Resim: 3 yatay taran
mış)

Planda çapraz taranmış olan plankare 4060/7 c alanındaki duvarın

kuzey tarafının önünde düşmüş bulunan eskiden 1. Pompejan stilinde,
boyanmış, zengin bir dekorasyon vardı. Stucco (kabartmalı mermer sı

va) parçaları da buna aittir (Resim: 8). Duvarırı siyah alt kısmının üze.
rinde imitasyonla mermer resmedilmiş bir kısım bulundu (Resim: 9).
Plankare 4060/60 da ele geçen Erken Hellenistik Dönemi II. ye ait du
varlarda (Plan Resim: 3 yatay taranmış) yukarıda açıklanan Ana Dö
nemdekinden belirgin bir şekilde ayrılanboyalı bir sıvabulundu.Yaklaşık
15 cm genişliğindeduvarın kırmızı alt kısmının üzerinde 45 cm genişliğin

de belirgin çentiklerle birbirinden ve 'duvarm aşağı kısmından ayrılmış
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olan orthostatlı bir kısım vardı. Orthostatlı kısmın yapıldığı zaman daha
açık olan fonu zamanla kirli heyaza dönüşmüştür.Onun üzerinde eğri gi
den kırmızı ve yeşi1imsi ebru çizgiler ile yer yer bitkisel motiflere benze
yen bir boyama bulundu.

Yan Çalışmalar

Tanıtma Levhaları: (Resim: 10 - 12) 1973 yılında Alman Arkeoloji
Enstitüsü Bergama Kazı Heyeti tarafından yorucu ve pahalı bir iş sonun
da Bergama ören yerine yerleştirilen tanıtma levhaları son yıllarda gittik
çe artan tahriplere uğramıştı. İzmir, Federal Almanya Başkonsolosu K.
Kempf'in girişimleri ve İzmirli tüccar H. Klaererı'in değerli bağışları sa
yesinde tümü yenilenebilmiştir.Eski Eserler ve Müzeler sayın Genel Mü
dürü, yenilenen levhaların özelolarak korunmasını temin etmiştir. Ber
gama yetkili makamlarınınisteği üzerine, ayrıca ören yerlerini genel ola
rak gösteren 5 adet tanıtma levhası, Bergama'nın en hareketli yerlerine
konmuştur. Yenilenen tanıtma levhaları, Federal Almanya Başkonsolosu,

Bergama Kaymakamı, Bergama Müze Müdürü ve yerel basının huzurla
rında hizmete açılmıştır. Uzun süre hizmette bulunmaları arzulanmakta
dır.

Lapidarium (antik taşdeposu Resim: 13- 15): 1984 yılında Aşağı

Agoranın kuzey tarafında, heykel parçalarının ve yazıtların depolanabi
leceği bir koruma çatısı için ön çalışmalar yapılmaya ve malzeme alın

maya başlanmıştı. ilgili makamlardan iznin alınmasından sonra yapı ger
çekleştirildi.

TRAIANEUM (Resim: 16 - 20)

Kazı ve Arkeolojik Çalışmalar...

L ve M tonazlarında kazılara devam edilip, sona erdirildi. Doğu

uç yapının antik merdiven kısmının hemen kuzeyinde bazı sondajlar ya
pıldı. Böylece yapılması planlanan giriş yolu için gereken önlemler ta
mamlandı.

Yapılan kazı ve sorıdajlardan ele geçen keramik buluntuların işlen

mesi ve daha önceki ~ mparıyalarda çıkan keramik ve küçük buluntula
rın yayın hazırlıkları yapıldı.

Mimari Belgelerne Çalışmalan

Tapınağın mimari parçalarının çızımıne devam edildi. En küçük.
bazı parçalar bile çizilerek yerine konulabildi. Batı galerinin basamak kıs

mı plan ve kesitlerle belgelendi. Esas mabedin güneybatı köşesi temeli ve
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doğu galerinin güney kısmı arka duvarının temeli çizildi ve fotoğraflandı.

Genel planda yapılan bazı ek çizimlerin yanında (<<Eumenes» sur duvarı,

Tonoz L, Tonoz c deki Hellenistik yapılar), batı uç yapı 3 mekanında du
var görünümleri ve tüm yapının doğu - batı yönündeki kesit çizimi ta
mamlandı.

Koruma ve Onarım Çalışmaları

D Tonozu: Tonozun ön tarafı ve eksik yerleri tamamlanarak koru
ma altına alındı. D ve E tonozları arasındaki eksik taşıyıcı duvar temel
den yukarıya kadar kapatıldı ve o tonozların mabedin güneybatı köşe

sinde bulunan açık yerleri kapatıldı.

Galerilerin Mimarisi

Yan galerileriri üç sütununun parçaları b irleştirildi ve suni merrnede
tamamlanarak yivler açıldı. Batı galerinin tüm basamakları yerlerinden
çıkarılıp daha sağlamlaştırılarak doğru yerlerine kondu. Doğu galeride
basamakların yerleştirilmesinedevam edildi. Doğu ve batı galerilerde
3 er sütun daha dikildi. Doğu Galerinin tabanının güney kısmı taş kırıkla

rıyla döşendi. Ayrıca koruma ve estetik amaçla demir parmaklıklar ile
çevrildi.

Kuzey galeri: Kuzey galerinin sütunları arasında bulunan korkuluk
lar istenilen sayıda arttırıldı.

Tapınak: Esas mabedinayağa kaldırılması için mimari parçaların

birleştirilmesine devam edildi. Bir çok parça birleştirilerek iki tapınak

arşitravları elde edildi. Eksik olan yerler sık bir hasır çelik hazırlanarak

içi suni merrnede doldurulup tamamlandı.

Tapınak kaidelerinin yapımı için çelik bir kalıp yapıldı ve bu kalıba

suni mermer dökülerek, çeşitli şekillerde işlenmesi denendi. Tapınak po
diumunun IV no 'lu blok tabakası tamamlandı. Tapınak avlusunun güney
doğu kısmına andezit taş plakalar döşendi,
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Resim: 4 -- Kazı alanının halonla çekilen resmi (solda) ve Peristyl yapı t-Me
galesion-, sağdal Sağ üst taraf kuzeydir.
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Resim: 5 - Geç Roma amforalarımn buluntu durumu
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Resim: 7 - Heilenistik resimli duvar parçası

Resim: 8 - Bir simanın dış kesitli ve aslan başlı stucco parçası

(mermer sıva) Hellenistik
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Resim i 9 - Resimli bir duvar kalintısı

Resim l 10 - Tahrip edilmiş levha,
1973'den
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Resim: 11 - Yeni konulan bir levha,
191.1S'te

Resim: 12 - Gymnasıona yeni bir levhanın

konulması



Resim: 13 - Aşağı Agora'da Lapidarlumun çalışmaları

Resim: 14 - Aşağı Agora'da Lapidarium
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Resim: 15 - Aşağı Agora'da Lapidarium'un
içten görünüşü

Resim: 16 - Traianeum. Bir arşitrav

parçasının taşınması



Resim: ı7 - Traianeum. Arşitrav parçalannın birleştirilmesi

Resim: 18 -- Traianeum. Birleştirilmiş arşitravın

tasınması
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Resim: 19 - Traianeum Bir arsttravın tamamlanması

Resim: 20 - Traian Tapınağı için bir kaideııin suni taş örneği

üzerinde çalışma



İZNİKTİYATRO KAZISI 1985

Bedri YALMAN *

Bursa İlinin 86 km kuzeydoğusundaki İznik ilçesinin Selçuk Ma
hallesinde Saraybahçe mevkiinde yer alan Roma devrine ait açık hava
tiyatrosundaki VI. kazı mevsimi Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 30/4/1985 gün ve 02.5-710.1 (16) 
3765 sayılı sondaj ve kazı ruhsatnamesi ile 2 Temmuz 1985- 5 Eylül 1985
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir1.2 •

İznik merkezinin güneybatısında yer alan tiyatro kalıntıları, doğu

dan Kule sokak, batıdan Salih Köroğlu'na ait bahçe, güneyden İnler so
kak ve kuzeyden Şevket Karaoğlu ve kardeşlerine ait bahçelerle sınırlan

mış bir höyük görünümündedir (Plan 1). Göl seviyesinden 7 m. yük
seklikteki, tiyatro kalıntılarınınoluşturduğubu tepe 7332,65 nr' lik alana
yayılmıştır3.

Uzun yıllar şahıs malı iken üzerinde tahıl ve sebze ekiminin yapıl

dığı arazi, kamulaştırıldıktan sonra, toprak tabakalarından bir kısmı,

kent içindeki bataklık ve çukur sahaların doldurulması için buradan ta
şınmıştır.

Kazı çalışmalarına, tiyatronun kuzeydoğusunda seaenium, prosca
enium, analemma, eavea, vomitorium, orehestrayı örten toprak ile gü
neyde alt caveayı örten ve toplu mezarlığın' yer aldığı iki ayrı bölüm
de devam edilmiştir.

(*) Bedri YALMAN Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şb. Md. Ahmet Hamdi Tanpınar
Cad. No: aı Saydam İş Merkezi Kat 5 BURSA

(ll Kazı heyeti Kültür ve Turizm Md. Şb. Müdürü Arkeolog Bedri Yalman baş

kanlığında,Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünden Doç. Dr. Metin Öz
bek, Serbest Arkeolog Nihan Şentürk, Arıkaolog Veysel Tolun, Arkeolog Işrl;

Soytürk, Ankara Üniversitesi DTCF Antropoloii bölümü öğrencilerinden Tü-
. lay Diker, Nermin Can, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerindenSuavi Aydın

ile F. Almanya Frankfurt Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğrencilerindenFü
sun Başak Vastan'dan oluşmuştur.

(2) VI. Kazı mevsiminin gerçekleştirilmesindakikatkılıanndandolayı İznik Kayma
karnı Keramettin Metin Köksal, Belediye Başkanı Erdoğan Savaş ile 147. Ka
rayolları Şube ~fi Doğan Söylemez'e teşekkür ederim.

(3) Bedri Yalman- VI. Kazı Sonuçları Toplantısı, İznik Tiyaıtro Kazısı 1983 İzmir,

1984 s. 459
(4) Bedri Yalman - m. Kazı Sonuçları Toplantısı, İznik tiyatro kazısı 1980 .Ankara

1981 s. 32 - 33.
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1984 kazı döneminde ortaya çıkarılan scaenıumun doğuya uzanan
bölümlerini araştırmak, analemma ile proscaenium arasındaki ilişkiyi

açığa çıkarmak ve mimari bütünlüğü temin etmek, kuzeybatıda 1981·
1982 kazı dönemlerinde bulunan çıkış tünellerinin 5 simetrilerinin tes
piti amaçlanmıştır.Bu nedenle 29, 30 ve 31. açmalar ile 1984 yılında ka
zılmaya başlanan 27. ve 28. açmalarda çalışmalar yoğunlaştırılmıştır

(Plan: 2).

28. açmada 1984 yılında, batıya baka'} orchestra çıkış tünelinin yu
varlak kemerli ağız kısmına ait başlangıcın batısında, 3,4 x 3,3 m. bo
yutlu kısımda ve kuzeyinde derinleştirme çalışmalarına başlandı. Bu kı

sımda kalıpta yapılmış 0,035 -0,065 m. kalınlığında 0,295 -0,36 m. ara
sında boyları olan kare tuğlalar. enleri 0,147 - 0,16 m. arasında değişen

dikdörtgen tuğlalar. 0,035 - 0,04 m. kalınlığında harçla örülmüş duvar iz
leri ve yıkıntıları görülmektedir. Bunlar arasında seyrek olarak Geç Bi
zans seramik parçalarına rastlanmaktadır.

Batıya bakan yüzeye bitişik, dört basamaklı mermer bir merdiven
yanında, doğu batı uzantılı 1,15 m. kalınlığında ve 2,9 m. uzunluğunda,

tiyatro oturma basamaklarından kırılarak örülmüş temellerin üzerine
tuğla duvar işlenmiştir. Basamakların toplam yüksekliği 1,55 m. dir. Bir
basamağın genişliği 0,82 m. yüksekliği 0,325 m. dir. Duvar çıkış tünelin
den 4,5 m. uzaklıkta köşe yaparak kuıeye doğru dönmektedir. 1,1 m.
kalınlığında, temellerinde tiyatroya ait mimari parçaların kullanıldığı bu
duvar, yarım bir yay yaparak, absis şekline dönüşür (Plan: 2). Devamı
açıldığı zaman ne maksatla yapıldığı anlaşılacak olan bu bö1ümün üze
rindeki duvarın moloz taş, kireç kum harçı ile örüldüğü görülmektedir.
Duvarın batısında yapılan derinleştirme çalışmaları sonunda 3,5 m. yük
sekliğindeki kısmı tespit edilmiştir.

VIII. yüzyılda tiyatro taşlarının yerlerinden sökülmesinden sonra
yapıldığı anlaşılan bu kalıntının çok az kısmının ortaya çıkarılmış ol
ması, kuzey güney uzantılı oluşu işlevinin tespitini güçleştirmektedir.

Merdivenin kuzeybatısında ortaya çıkarılan beyaz mermerden ya
pılmış tiyatronun scaenium bölümüne ait kasetin üzerinde üçgenler. or
tadaki dörtgenin merkezinde döner yapraklı bir rozet, yanlarında yumur
ta, inci ve yaprak dizileri ile Lesbos kymationu yer almaktadır. Kasetin
uzunluğu 1,40 m. eni 1,15 m. kalınlığı 0.35 m. dir. Motifli bölümünde kı

rılma olmasına rağmen 0,94 x 0,85 m. lik kısmı dekorludur.

Çıkış tünelinin yer aldığı kısmın kuzeyinde proscaenium önünde
başlatılan derinleştirme çalışmaları 1,10 m. yüksekliğindeki temel kıs-

(5) Bedri Yalman, IV. Kazı Sonuçlan Toplantısı. İznik Tiyatro Kazısı 1981 Anka
ra 1982 s. 232
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mının ortaya çıkarılmasını sağlamıştır. Bunun 0,58 m. lik ilk kısmı kes
me taştan yapılmış olup 0,27 m. eninde, 0,27 m. derinliğinde ve 0,26 m,
yüksekliğinde altı adet niş açığa çıkarıldı. Bunların hatıl ayaklarına ait
yuvalar olduğu sanılmaktadır, Temelin alt kısmı moloz taş kireç kum
harcı ile örülmüş ve sıvanmıştır.

Pı-oscaenium'da kesme taşlardan yapılmış Ve geniş nislerin bulun
duğu bölümde cepheye bakan yüzeylerin kabaca taraklandığı. altta mer
mer bloklardan yapılan ve tabana oturan kısmın ün yüzeylerinde 0,20 m,
kalınlığında, Afyon (Iscehisar - Dokimeion) antik taş ocaklanndan' Çı

karılan şeker beyazı mermerlerinden yapılmış süpürgelikler, büyük tah
riplere rağmen günümüze gelebilmiştir. Süpürgcllklerin üzerindeki sa
halar ince mermer plakalar üzerine Roma savaş gereçlerinin işlendiği

friz ile kaplı bulunmakta idi 7.8,

Süpürgelikleri oluşturan mermerlerin kesme blok taşlara aynı za
manda temel vazifesi yapacak şekilde öriilmüs olması, demir bağlantılı

bulunması, in situ olarak günümüze kadar kalabilmesinin en önemli
faktörüdür (Resim: ı).

Süpürgelikte altta 0,07 m. kalınlığında düz bir hat 0,01 m. lik bir
yuva üzerinde yarım silindiı-ik dışa çıkık kısmın üzerinde ÜÇ sıra defne
yaprağı, 0,01 m. lik düz hat, 0,08 m. lik iç biikey bölümde palmet dizisi,
0.025 m, genişliğinde inci dizisi ve 0,065 m. lik düz bir hat yer almakta
dır (Resim: 2),

Ortaya çıkarılan 3,2 m. lik süpürgelik kısmında ÜÇ farklı bezerne
tespit edilmiştir, Birinci morifte lotus palmet dizisi, ikincide palmet ve
lotus motifleri arasında ince uzun tek yaprak (hançer) şekli bulunmak
tadır (Resim: 3). Üçüncüsünde palmet rr-otifi küçültülmüş, lotus büyü
tülmüş, etrafı spiral hatlarla sınırlandırılmıştır. Üç sıra defne yaprağı

ve inci dizisi her bezemede aynen uygulenrmşnr (Resim: 4),

25. açmaya doğudan bitişik olan ve doğu batı uzantısı 9 m. kuzey
güney uzantısı 7 m. olarak başlatılan 29. açmanın üst tabakalarında yo
ğım olarak çesitli hayvan kemikleri. tırnaklan. boynuzları, yaban domuzu
dişleri yanında kümes hayvanı ve balık kılçıklarına rastlanmaktadir. Bun
lardan başka tuğla, kiremir. Geç Bizans seramik parçaları ve moloz taş

lar yoğun şekilde görülen diğer malzemelerdir.

(6) J. Röder, Dr. - Bericht Über Arberten in den antiken stetnbrüchen von Isce
hisar (Dokimelon l Türk Arkeolon Dergisi T.T.K.B. Ankara 1970 S. ına

(7) Bedri Yalman. İznik Tiyatro Kezısı ı984 s. 583 Ankara ı935 VII. Kazı sonuç
lan toplantısı.

reı Ord. Prof. Dr. Arif Müfit MANSEL Side'nin doğu şehir kapısında bulunan
silah kabartmalan Belleten 118 cılt XXX/ll9 s. 351 - 366
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TYXHI

Açmada tespit edilen analemma duvarının üst kısmındaki blok taş

ların bir kısmı yerlerinden sökülmüştür.Bunlar tiyatronun diğer bölüm
lerindeki gibi rekristalin kalker rektogonal bloklar olup, ortaya çıkarılan

kısımda 1,75 m. uzunluğu, 1,05 m. eni ve 0,95 m. yüksekliği olanlara
rast1anmaktadır. Analemma duvarının kalınlığı 2,15 m. dir. Ortaya çı

karılan kısmın uzunluğu 12 m. dir (Resim: 5). Çift sıra bloklarla örül
düğü, kuzeye bakan yüzeylerin ince şekilde taraklandığı gözlenmektedir.

Açmanın doğusunda, moloz taşlarla örülmüş bir iç duvara ait blok
taş yuvarlanmış şekilde bulunmuştur.

Analernma duvarının güney kısmında'ki blok taşlar, cavea'nırı ıte

mellerini oluşturan moloz taş, kireç kum harçı ile örülmüş kısımlarla

adeta kaynamış şekildedir. Burada ilk önce kesme taştan bölümlerin
örüldüğü, cavea oturma basamak temellerinin ise moloz taş, kireç kum
harçı dökülerek oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Analemma duvarının kuzeye bakan yüzeyindeki 0,75 m. genişliği ve
bir o kadar kalınlığı olan blok üzerine ensüze olarak işlenen 0,53 m. yük
sekliğinde ve 0,61 m. genişliğindeki çerçeve ile çevrelenen sahanın içine,
yuvarlak kemerlerle birbirine bağlanan sütunların sınırladığı kısımda

0,31 m. yüksekliği 0,11 m. genişliği ve 0,075 m. derinliği olan yanyana iki
ufak niş bulunmaktadır (Resim: 5-6-7).

Bu şeklin altında 0,025 m. harf boyuna sahip dört satırlık Yunanca
bir kitabe ortaya çıkarıldı.

ArAeHI
eE~TAı:NEMEEEIt

AIAIAN02A~KAHnIOAOTO~

rNOMOl'HKO~ANEeHKEN
Kitabede «Uğurlu olsun

Tanrıça Nemesisleri
Güneş saatı eksperti
Ailianos Asklepiodotos» yazılıdır9.

Kitabeden Nikaia'lı (İznikli) olan ve güneş saatı uzmanı olduğu an
laşılan AİLİANOS ASKLEPİoDOTOS tiyatro için Nemesis heykelleri yap
tınp, buraya (tiyatroya) hediye etmiştir,

Adaleti, yarış ve intikamı simgeleyen tanrıça Nemesis genellikle tek
olarak sembolize edilmeyip, iki heykelle gösterildiğinden, tiyatroda iki
tane Nemesis heykeli konduğu anlaşılmaktadır.

(9) Prof. Dr. Sencer ŞAHİN. Köln Üniversitesi öğretim üyesi tarafından okunmuş
tur.
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duvarından

dar yüzünde

Bilhassa gladyatör döğüşlerinin yapıldığı tiyatrolarda tanrıça Ne
mesis heykellerine rastlanmaktadır.

Analemma duvarında- açığa çıkarılan şekil ve kitabeden anlaşıldı

ğına göre İznik Tiyatrosunda da, gladyatör döğüşleri yapılmıştır. Konu
ile ilgili, gerek İznik Müzesinde ve gerekse İznik'ten giden ve çeşitli mü
zelerde yer alan gladyatörlere ait mezar stel1eri bu konuyu vurgulayan
önemli arkeolojik belgelerdir 10.

Bulunan bu kitabeye dayanılarak tiyatro yakınında veya girişte tan
rıça Nemesis'e ait bir tapınağın bulunabileceği, benzer konuya sahip ti
yatrolar gözönüne alınacak olunursa, düşünülebilinir. Tabii bu görüşü

müz kazılar sonunda kesinlik kazanacaktır.

Ortaya çıkarılan kitabe ve şekle yakın analemma
0,40 m. dışa çıkık in situ bir kesme taşın, batıya bakan
i.. AYNI kayıtlı tek satırlık yazı bulunmaktadır.

Kuzeydoğu analemma duvarının kuzeybatı köşesinden 2, 20 m. do
ğuya uzanan bölümde 0,38 m. genişliğindeki söveler üzerinde 0,115 m.
genişliğinde Lesbos kymation dizisi, 0,02 m. genişliğinde üç sıra bon
cuk dizisi yer almaktadır. Batıdaki söve parçasının 1,02 m. lik kısmı

kalmıştır. Doğudaki 3,25 m. dir. İki söve arasında 1 m. genişliğinde bir
merdiven sistemi yer almaktadır (Resim: 8).

Alt sırada moloz taş, kireç kum harçı ile örülmüş duvar üzerinde

0,14 m. yüksekliğinde ve 0,02 m. dışa çıkık bir taş dizisi üzerinde 0,38 m.

yüksekliği ve 0,09 m. dışa sıkıklığı olankesme taş sırasından sonra gelen

merdivenin ı. basamağı 0,315 m. yüksekliğinde ve 0,39 m. derinliğinde

dir. 2. basamak 0,36 m. yüksekliğinde 033 m. derinliğinde, 3. basamak

0.32 m. yüksekliğinde ve 0,33 m. derinliğinde, 4. basamak 0,32 m. yük

sekliğinde ve 0,34 m. derinliğinde,S. basamak 0,32 m. yüksekliğindedir.

Merdivenlerin basamakları rekristalin kalker bloklardan yapılmış

tır. Üzerlerindeki aşınmalar çok kullanıldıklarını belgelemektedir. Mer
diven basamakları, ortada birleşen ikişer taştan oluşmaktadır.

Merdivenin yüksekliği ortaya çıkarılan çıkış tünelini örten kesme
taştan yapılmış beşik tonazun eğim veyüksekliğineuygun şekilde yapıl

mıştır. Merdiven çıkış tüneli üzerinde yer alan düzlüğe ulaşımı sağlamak

tadır (Resim: 9).

(10) Doç. Dr. Sencer ŞAHİN, Museum İznik (Nikaia) (İznjk Müzesi) i - Katalog der
Antiken inschriften des Museums von İznik (Nikaiaı Bonn 1979 S. 180a - 276 -;
182a - 277.
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Analemma duvarına temel görevi yapan ve kazıda ortaya çıkarılan

kısmın yüksekliği 0,65 m. yi bulmaktadır. Bu kısım 0,15 m. dışa çıkıktır.

Bunun üzerindeki 0,40 m. yüksekliğindeki kesme taşlı sıra ise 0,04 m.
dışa çıkıktır. Bunun üzerinde dört sırası kalmış kesme taş duvar yük
selmektedir. ilk sıra 0,62 m., ikinci 0,56 m., üçüncü 0,74 m. ve dördüncü
sıra ise 0,75 m. yüksekliğindedir. Daha üstteki sıralardan öndekiler yı

kılmış, arkadaki ikinci bölümün ı,63 m. yüksekliğindeki kısmı ayakta
durmaktadır.

Yukarıda yükseklikleri belirtilen duvar sıraları. analemmanın gü
nümüze kalan kısmının 5,35 m. yüksekliğinde olduğunu, bunun temel
kısmında yapılacak derinleştirme çalışmaları sonucu daha da artacağı

söylenebilinir.

Analernma duvarının üstünden alman veya düşen blokların varsa
vımlı yüksekliği ise yapılacak reconstruction çalışmaları sırasında belirle
necektir.

Analemma duvarına kuzeyden bitişik olan ve 0,60 m. kalınlığındaki

kısım 0,60, 0,58 batıda 0,35 m. uzunluklara sahip in situ olarak belirle
nen kesme taşlardan oluşmaktadır. Bu kısımdan 3,6 m. kuzeyde in situ
olarak ortaya çıkarılan ı,5 m. yüksekliğinde ı,33 m. uzunluğu ve 0,67 m.
genişliği bulunan yekpare blok taşın dört yüzeyi de ince şekilde taraklan
mıştır.

Parados'ta yer alan bu iki bölümün birbirine bir kemerle bağlı ola
bileceği düşürıülebilinir.

Kazımızdan önce, toprakla örtülü olduğundan tiyatronun scaenium,
proscaenium ve parados'ları hakkında antik kaynaklarda herhangi bir
bilgiye rastlanılmamaktadırLL. ız (Resim: lO),

Açmada ı,33 x 0,67 m. boyutlu bloğun dayandığı doğu batı uzantılı

0,95 m. genişliğinde ve kazılan kısmı 3,30 m. uzunluğundaki in situ du
varın kuzeye bakan cephesinde ı,50 m. devam ettikten sonra 0,72 m. ku
zeye uzanmaktadır. Genişliği 1,10 m. dir. Bu kısmın yüksekliği önümüz
deki mevsim yapılacak kazı çalışmalarında tespit edilecektir.

İn situ olarak ortaya çıkarılan bu duvarın güneybatismda ı,34 m,
uzunluğu ve 0,32 m. çapında Geç Bizans dönemine ait mermer bir sütun
parçası ile üst tabla uzunluğu 0,75 m, eni 0,45 m. yüksekliği 0,23 m. ta
ban çapı 0,30 m. olan bir sütun başlığı ortaya çıkarıldı. Başlığın dar yü-

(LL) Daria de Bernardı Ferrero - Teatrı Classıcı ın Asia Minare IV. Deduzioni e
proposte Roma ı974 s. 14

(12) Alfons Marta Schneider - Die Römischen und Byzantinischen denkmaler von
İznik (Nıcaeaı 1943 Berlin s. '6
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zünde 0,19 m. çapında bir çember içinde haç motifi kabartma olarak iş

lenmiştir. Bu parçalar tiyatro alanına bir Bizans yapısından getirilmiş

olmalıdır.

Bu açmada kuzey - güney uzantılı ve birbirine paralelolarak bulu
nan iki Bizans devri duvar kalıntılarından batıdakinin genişliği 1,10 m.
dir. Tiyatroya ait mimari parçalar kırılarak yapılmıştır: Bunlar içinde
oturma basamakları, sütunlar ve duvarlara ait parçalar dikkat çekmek
tedir. 3,8 m. uzunluğundaki bu duvarda büyük taşların arasına dolgu
malzemesi olarak ufak taş parçaları konmuştur. Doğudaki duvar beş

adet kırık blok taştan oluşmaktadır. İki duvar arasındaki mesafe 1,20 m.
dir. Bu duvann uzunluğu ise 3,6 m. dir (Resim: ll, PUm: 2).

Bu duvar kalıntılarının altında kare prizma kapı sövelerine ait par
çaların bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Kabartma bitki, kuvvet tanrısı He
rakles ile Perseus'a ait figürler bulunmaktadır.

Balık kuyruğuna sahip, yılankavi hareketleri olan bir yaratığın üze
rinde ayakta çıplak, genç ve adaleli bir erkek figürünün başı ve cinsiyet
ıızvunun bulunduğu kısımlar kırılmıştır. Bir elinde kesik bir baş, diğer

elinde ise kesici bir aleti omuzuna yaslamış olan bu figürün taşıdığı

kesik başın Medusa olması ve bu figürünün de Perseus olması düşünü

lebilinir (Resim: 12).

Diğer payede çıplak, adaleli ve genç bir erkek figürünü diz çökmüş,

bir koçun baş kısmını kolu ile sarmış, sıkıştırarak yere yatırmaya çalış

maktadır (Resim: 13).

Payelerden ikincisine ait parça görülmüş fakat kazı mevsiminin ta
mamlanmış olması nedeni ile bunlar üzerinde detay çalışması yapılama

mıştır.

29. açmaya güneyden, 28. açmaya doğudan bitişik olan 30. açma
7 x 9 m. boyutludur.

Analemma duvarının bu kısmındaki kesme blok taşlardan yapılmış

uzantısı bulunmaktadır.Bunun güneyinde moloz taş kireç kum harçı ile
örülmüş oturma basamak ve kerkides temellerinden önemli kısmı tah
rip görerek günümüze gelmiştir. Temellerden sadece sekiz tane oturma
basamağı belirlenebilmektedir. Bunların yükseklikleri 0,55 m. enleri
0,60 m. dir. Bu temeller altta kesme taş bloklarla örülmüş beşik ve ira-
pozaidal tonozlu mekanların üst kısımları ve analemma duvarı ile adeta
kaynaşmıştır (Resim: 14, Plan : 2).

Bu açmanın yanında görülen ve 1,30 m. yüksekliği ve 20 m. uzun
luğa sahip olan temeller, tiyatroya ait mimari parçalar kırılarak yapıl

mıştır.
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Bu kısmı örten toprakta çeşitli hayvan kemik parçaları, tuğla, ki
remit ve moloz taş parçaları arasında beyaz harnurlu, yeşil, limon sarısı

ve sarı renkli sırlı Geç Bizans seramiklerine rastlanmaktadır.

Caveayı oluşturan oturma basamak temellerinin önemli kısmından

moloz taşların söküldüğü ve 3 m. derinliğe inen çukurlar oluştuğu tespit
edilmiştir.

Analemmanıngüneye bakan bölümünde ikinci sırada kiklopien re k
togonal taşlarla örülmüş bir duvarla desteklenmiştir.

Caveanın ön kısmındaki oturma basamakları kesme taşlarla örül
müş bir duvarla sınırlıdır. Bunun önünde harç ile sıvalı ve üzeri mermer
levhalarla kaplı olan düz bir platform, kuzeybatıdakininsimetrisi olarak
burada da açığa çıkarıldı. Bu kısma kuzeyden bir merdivenle çıkışın

mümkün olduğu, daha önce bahsedilmişti. Bu kısmın altında biri geniş

diğeri dar iki çıkış tüneli yer almaktadır.

28. açmaya güneyden bitişik olarak açılan 7 K 9 m. boyutlu 31. açma
kuzeydoğudaki orchestraya çıkışı sağlayan tünellerin güneybatısındadır.

Açma koyu gri, bej, krem renkli ve küllü bir toprak tabakası ile
örtülüdür. Toprağın içinde dikkati çekecek nitelikte seramik veya diğer

artık malzemeye rastlanmaktadır.

Açmada 3,5 m. derinde iki çıkış tünelinin birleştiği kısımdan batıya

doğru uzanan kesme taş duvar ortaya çıkarıldı. Bu duvarın en üst sırası

0,40 m. yüksekliğinde kesme taş sırası altında 0,13 m. dışa çıkık ve 0,37 m.
yüksekliğindeki taş sırası 0,80 m. yüksekliğindeki kesme taş blokların

uzandığı anlaşılmaktadır.Bu duvarın uzunluğu 2,20 m. dir (Resim: 14)
Etrafına tiyatroya ait bazı blok taşlar düşmüştür. Bunlardan birinin
1,70 m. uzunluğu, 0,90 m. eni ve 0,92 m. yüksekliğinde olduğu göz önüne
alınırsa, bunun analemma duvarına ait olduğu söylenebilinir.

Açmadaki duvarın ortaya çıkarılan kısmının yüksekliği 2,10 m. olup,
derinleştirmeçalışmaları sonunda bunun 3 m. ye ulaşacağı sanılmaktadır.

1982 - 1983 yılı kazı çalışmalarında tiyatronun kuzeybatısında or
taya çıkarılan orchestrayı sınırlayan su kanalının, bu yöndeki simetrisini
bulmak ve orchestra sınırını tespit etmek için yapılan çalışmalar, üst kı

sımlarda rastlanan gelişi güzel düşmüş büyük mimari taş bloklar tara
fından örtülmüş olmasından dolayı gerçekleştirilemedi.

32. açma 1980 yılında başlatılan 3. açmaya batıdan bitişik olarak
başlatılan 4 x 4 m; boyutlu bu açma birleştirilip derinleştiriImiştir.

Tiyatronun güneyalt caveasında 19 - 20 nolu açmalarda ortaya çı

karılan toplu gömülme sahasının devamını içeren bu bölgenin incelen
mesi amaçlanmıştır.
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Açmanın üst kısmındaki tabakalardayoğunşekilde küçük ve büyük
baş hayvan kemikleri tuğla, kiremit, taş ve seramik parçaları sigraffito
ve slip tekniğinde yapılmış Geç Bizans Devri seramik parçalarına rastlan
mıştır.

Açmanın kuzeybatısında0,5 m. derinde, 0,40 m. kalınlığında, son
derece karışık insan kemikleri yanında tuğla, kiremit artıkları ortaya
çıkarıldı. Kafatası parçalarındanyirmi kişiye ait olabileceği tespit edilen
bu kemik yığınında fibula, tibia, femur, omurga ve kaburga kemiklerinin
büyük bir ihtimalle toplu gömünün yapıldığı bu bölümde herhangi bir
maksatla gerçekleştirilen kazı sonucu karıştığı sanılmaktadır.

insan kemik yığınının arasında hayvan kemiklerinin de bulunması

bunların hiçbirinin anatomik bağlantılarının kalmayışı sonucu, dış etki
lerle bir arada gelişi güzel toplanışı bize tümü hakkında antropolojik bir
analize meydan vermeyecek şekle girmelerine neden olmuştur.

3. açmanın 0,60 m. derinliğinde güneydoğu köşesi yakınında kuzey
batı, güneydoğu yönünde sırtüstü uzanmış bir iskelet, günümüze dek
yapılan toplu mezarlık çalışmaları içinde, nadir rastlanır özellikler taşı

maktadır. Ceset tek başına ve düzenlişekilde gömülmüştür. Başı hafif
sola dönük, kollar göğüs üzerinde çaprazdır. Bacaklar birbirine paralel
ve hafif kıvrıktır (Plan: 3).

Cesedin baş ve kısmen göğüsbölümünü kırmızı tuğlalar iki yandan
ve üstten örtmüş, gövdenin diğer kısımları açık bırakılmıştır.

Bu iskelette görülen ayrıcalık, çevresinde başka iskeletin bulunma
yışı ve yüzeyden 2 m. derinde ancak toplu gömü tabakasına rast1anı1ışı

bunun daha sonra ölen bir kişinin mezarı olabileceğini düşündürrnek

tedir.

3. ve 32. açmalardaki derinleştirme çalışmalarında sık rastlanan
Bizans seramiklerinin oluşturduğu tabaka 1,5 m. derinde değişip, koyu
kahverengi siyah görünüm almıştır. işte bu tabakada 2 m. derinde 7 ta
nesi komple, 3 tanesi sadece kafatası olarak belirlenen 10 adet iskelete
rastlandı (Plan: 3, Resim: IS).

32. açmada görülen kuzey - güney uzantılı ve aralarında 0,40 m. lik
aralıklar bulunan birbirine paralel ve sırt üstü yatırılmış olan iskeletle
rin bacak kemikleri birbirine paralel uzanmaktadır. Açmanın batısından

1. ve 3. iskeletIerin elleri cinsiyet uzvu üzerinde ve çaprazdır. 2 de bel
üzerinde paralel, 4. iskelette bir el cinsiyet uzvu üzerinde diğeri göğüs

üzerindedir. ikincinin başı geriye doğru vatıktır. Bu iskelet sahibinin ka
fatasında bir ameliyat izini gösterir oval bir delik vardır (Resim: 16).
Yapılan kafatası ameliyatından sonra hastanın bir müddet yaşadığı, ya-
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şamı süresince de kafatasındaki deliğın kapanması için kendini onar
maya çalıştığını gösterir izler bulunmaktadır. Ameliyat yerinin genişliği

0,043 m. uzunluğu 0,054 m. dir. Bunun alt kısmında kaynayarak onarı

mını tamamlamışbir başka yarık daha vardır. Bu kişi ameliyattan sonra
çatışmaya katılmış ve ölmüştür.

Bu dört iskeletin kuzeyinde, yaklaşık doğu - batı uzantılı, baş kısım

lan batıda iki iskelet ortaya çıkarıldı. Bunlardan açmanın kuzey kena

rına yakın olan, gövdesi ve başı yan yatmış, göğüs ve yüzü kuzeye bakar

şekilde ortaya çıkarılan iskelette, kollar kuzeye doğru uzanmış ve dir
sekten kıvnktır. Bacaklar dizden kıvrılmış ve üstüste binmiş durumda

dır. Baş ise yamuktur. Ceset, kalan iskeletinden anlaşıldığına göre çok

-acele olarak, adeta buraya atılmış bir durumdadır.Bu iskeletin elleri ara

sında, tepe kısmı aşağıda, üst çene dişleri, ters vaziyette ve alt çenesi ol

mayan bir kafatası bulunmuştur (PUm: 3).

Bunun yanındaki diğer iskelet sırt üstü yatmış, kollar karın üze

rinde birbirine paraleL, bacak kemikleri de aynı şekilde birbirine paralel

uzanmaktadır. Şekilolarak kuzey - güney uzantılı diğer iskelete benze

mektedir. Bunda kalça kemiğinin her iki yanında 0,045 m. çapında ve
0,005 m. kalınlığında bronzdan yapılmış birer halka ile burun kemiği ya

nında ufak, saplı bir kolye parçası bulunmuş olup, bunlar kemiklerin bu
kısımlarını yeşil renge boyamıştır. Kolyeye benzer parçanın bir düğme

olması da muhtemeldir.

VI nolu iskeletin kalça kemiğinin güneyinde, ters duran bir kafa
tasının alt çenesi yakınındadır. Yine V. ve VI. iskeletler arasında parça
lanmış bir kafatası bulunmuştur.

X. iskeletin 3. açmanın batısında yan belden yukarısı çıkarılmıştır.

Kuzey - güney uzantılıdır. Sırt üstü yatırılmış, kollar bel üzerinde birbi
rine paraleldir.

19. ve 20. açmalarda 1982 yılından itibaren devam olunan çalışma·

larda bu yılda üst üste cesetlerin yatırıldığını vurgulayan üç adet iske
let belli aralıklarla birbiri üzerine yatırılmış halde ortaya çıkarıldı. Yaş

gruplannın 14, 15 arasında olduğu belirlenen bu iskeletlerin, savaşın

hızlandığı bir sırada kentte eli silah tutan tüm erkeklerin çarpışmalara

katıldıklarını belgelemektedir.

Aynı açmanın caveadan sökülmüş, oturma basamak temelleri üze
rine konan ilk cesetlerden arta kalan iskeletler, caveanırı meyiline uygun
olarak, başlar yukarıda, ayaklar ise daha aşağıda olarak günümüze kal-
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mıştır. Genellikle yanyana konan iskeletlerin önemli kısmı, bilhassa ka
fatasları dağınık olarak çıkmaktadır13.

1985 yılında ortaya çıkarılan 34 iskelet üzerindeki antropolojik ana
liziere göre ortalama ölüm yaşı 31,9 dur. Gençlerin yanında 50 yaşında

ölen kişilere ait iskeletlere rastlanmıştır.

İskeletlerin kafatasıarından ve anatomik ayrıntılarından faydalanı

larak yapılan cinsiyet tespitleri sonunda tümünün erkek oldukları anla
şılmıştır.

Boyları 1.61 m ile 1,80 m. arasında değişmektedir. Ortalama boyları

1,69 m. dir. Buradan da anlaşılacağı gibi ölenler uzun boylu kişilerdir.

Kafatasıarı genelde brakisefaldir. Birkaç tanesinde hiperbrakisefal
tip görülür. Dolikosefal birkaç kafatasına rastlanmıştır. Buradan anla
şılacağı gibi brakisefal Bizanslılar Alpli ırk tipindendir. Diğerleri Akde
niz ırkına aittir. Bizanshların ırksal açıdan ne denli karışık oldukları an
laşılıyor.

Alt ve üst çenelerde yapılan incelemelerde 1\ bulunan iskeletlerin
% 23,7 de bir veya birden fazla dişini yaşarken kaybetmiştir. % 23 de
20 yaş dişi doğuştan çıkmamıştır. Diş aşınmaları hafif veya orta derece
lidir. Diş çürüğü orantısının düşük oluşu, sağlıklı dişlere sahip bulun
maları Bizanshların beslenmeleri hakkında da bilgi edinmemizi sağla.

maktadır. Bunlar karbonhidratlı ve şekerli yiyeceklere fazla yönlenme
mişlerdir.

Kemik yığını içinde bulunan sağ ve sol tibia belirgin bir şişme ve
bozukluk göstermektedir. Bunun nedeninin kemik iltihabı veya frengiden
kaynaklandığı söylenebilinir. Stafilokok kemik iltihabının çocukluk dev
resinde daha ziyade görüldüğünden, bunun 35 -40 yaşlarındaki şahsa ait
olmasından dolayı sifilis - frengi -hastalığından kaynaklandığı sanılmak

tadır (Resim: 17).

Tiyatronun güneydoğusunda İnler sokağın kenarında 4 x 4 m. bo
yutlu açılan 33. açmada bol miktarda hardal sarısı. limon sarısı ve yeşil,

sırlı kırmızı hamurlu Geç Bizans Devri seramiklerine rastlanmaktadır:

Açmada ulaşılan 2,5 m. derinlikte bol miktarda istiridye ve midye kabuk
ları yanında, sigraffito tekniğinde yapılmış tabak, fincan ve bardak par
çalarına rastlanmaktadır.

(L3) Doç. Dr. Metin ÖZBEK, Roma açık hava tiyıa,trosundan Cİznik) çıkanlan BL·
zans Iskeletleri. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 1984 c. 2
sayı 1 s. 81 - 89.

(14) Doç. Dr. İlter UZEL, Doç. Dr. Metin ÖZBEK İznik Roma açık hava tiyatrosun
dan çıkartılan ilginç bir kafatası. Gülhane Tıp Akademisi Bülteni, cilt z7 sayı 3
Ankara 1985 (Ayn Basını) s. 649- 660.
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1985 yılında bulunan mimari parçalardan payeler yerlerinden çıka

rılamadığından, detaylı incelemeye tabi tutulamadı. Bu çevrede ele ge
çen kenger yaprakları, volüt parçaları, Lesbos kymation parçaları çeşitli

hayvan figürin parça ve başlarının bu payelere ait olabileceği sanılmak

tadır.

28. açmada ele geçen konsollu friz parçası tiyatronun scaenium cep
hesinin bir bölümüne ait olması bakımındanönem taşımaktadır.Yüksek
liği 0,56 m. eni 0,44 m. kalınlığı 0,24 m. dir. Mermerden yapılmış olan
frizin alt kısmında iki sıra boncuk dizisi, üstte yumurta dizisi ve Lesbos
kymation dizisi yer almaktadır. Üstte kenger yaprakları arasından çıkan

konsolun iki yanında birer Medusa başı kabartma olarak işlenmiştir15

(Resim: 18).

Aynı açmada bulunan plaster kaidesinin kalan kısmının yüksekliği

0,32 m, eni 0,78 m. kalınlığı 0,54 m. dir. Ön kısmı kırıktır. İki yanında

üstte üç sıra defne yaprağı, altta saç örgü motifi ve altta kenger yaprak
larından oluşan bir hat bulunmaktadır.Mermerden yapılmış olup, motif
bakımından süpürgeliklerle benzerlik taşımaktadır (Resim: 19).

28. açmada bulunan lentonun boyu 0,98 m. eni 0,38 m. kalınlığı

0,33 m. dir. Ön yüzünde üç sıra faskiye, altta Lesbos kymationu, yere
bakan yüzeyde, dikdörtgen çerçeve içinde yılankavi hatlarla uzanan sti
listik asma dalına bağlı üzüm salkımı ve yaprak dizileri bulunmaktadır.

Köşeli sütunlardan kırılmış, köpek başı kabartmalı parçalar mer
merden yapılmıştır. Köpeklerin ve vahşi hayvan başlarının ağızlarının

açık işlenilmiş olması bir av sahnesini düşündürmektedir.

28. açmada bulunmuş olan kartal başı da mermerden yapılmıştır.

Uzunluğu 0,115 m. yüksekliği 0,066 m. kalınlığı 0,055 m. dir, profilden iş

lenmiştir. Bunun da köpeklerin bulunduğupaye ile ilişkisi olması gerekir.

33. açmada bulunan tabak, kırmızı hamurlu, hardal sarısı renkli ve
sırlıdır. 0,042 m yüksekliği, 0,192 m çapı bulunmaktadır. Sigraffito tek
niğinde işlenmiştir. Ortadaki iç içe iki çemberin merkezinde yarım pal
met motifi, bunun etrafında ikişer ince ve birbirine paralel hatların oluş

turduğu bir haç motifinin kollarının içi spiral doldurma motiflerine sa
hiptir. Kolların aralarında kalan üçgen sahalarda ucu çember şeklinde

biten hatların sınırladığı bitki motifleri vardır. Dışa çıkık dudak kısmın

da ikişer ince hattın sınırladığı bölümde birbirini takip eden S ler gö
rülür. Kesik konik kaideye sahiptir 16.

Us) Bedri Yalman - İX. Türk Tarih Kongresi, Bolu Hisartepe Kazısı 1978.
U6) Talbot Rice - Byzantine glazed pottery. Oxford 1930 s. 82

244



32. açmada bulunan kabartmalı tabak parçasınınyüksekliği 0,032 m,
eni 0,105 m ve kaide çapı 0,068 m. dir. Beyaz hamurludur. Koyu yeşil

renkli ve sırlıdır. Kalıp işi olup, kenarları kırılmıştır. Ortada bir çernbe
rin sınırladığı sahada, üç ayağı üzerine basan, bir ayağı öne doğru kal
kık, kanatları ve kuyruğu havada işlenmiş aslan başlı bir sfenks görül
mektedir.

29. açmada bulunan Geç Bizans Devrine ait yağ kandilinin yüksek
liği 0,025 m, uzunluğu 0,063 m. eni 0,04 m. dir. Tabanı üçgen ve kenar
ları diktir. Sivrilen kısımda fitil deliği görülüyor. Üstteki yağ deliği ge
niş bırakılmıştır.

Geç Bizans Devrine ait pişmiş topraktan yapılmış tek kulplu kap
lar 29. açmada bulunmuştur. Kaba iri silisli hamurlu, kahverengi, siyah
renklidir. Ağız kenarı hafif dışa çıkıktır. Boyun ve omuzda ince çark iz
leri vardır. Kulp gövdenin orta kısmından başlayıp dudakla birleşmek

tedir. Tabanı dairesel ve düzdür.

245



;'

Plan: 1 _ Tiyatronun İznik ilçe merkezindeki yeri
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Plan: 2 - İznik tiyatro kazısında 1985 yılında ortaya çıkanlan mimari kalıntılann

açmalardaki yayılımı
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Resim: 1 - Soaeniumda ortaya çıkarılan mermer süpürgelikler

Resim: 2 - İnci dizisi, lotus, palmat ve defne yaprağı ile bezemeli süpürgelikten
bir detay
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Resim: 3 - Lotus ve palmet motifleri arasında hançer yaprakları ile Işlenmiş

süpürgelik.

Resim: 4 - Niş içindeki süpürgelik.
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Resim: 5 - Tiyatronun kuzeydoğu

analernma duvarı

Resim: 6 - Analemma
duvarındaki nlşll

ve kitabell şekil

Resim: 7 - Tiyatroya Tanrıça Nemesis heykolleı-lnin hediye. edildiğini

belirten kitabe 251
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Resim: 8 - Analamma duvarındaki merdivenin
görünüşü

Resim: 9 - Analernma duvarı orchestra çıkış tüneli ve
merdiven



Resim: 10 - 1985 kazısı sonunda
tiyatronun ortaya
çıkartılan scaenıum,

parados ve analernma
duvarının genel
görünüşü

Resim: 11 - Doğu paradosta ortaya çıkartılan Bizans duvar
kalıntıları 253
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Resim, 12 - Perseus kabartmalı paye
parçası

Resim: 13 - Kenger yapraklı spiraller ve koç ae mücadele
sahnesl,



'lesim: 15 - 32. açınada ortaya çıkan

toplu mezarlıktan bazı

Iskeletler.

Resim: 14 - Oturma basamak
temelleri ve analemma
duvarına bağlantısı
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Resim: 16 - Beyin ameliyatı geçirmiş bir kafatası

Resim: 17 - Sirilis -Frengl- hastalığına ait izler görülen kemikler
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Resim: ıa - Medusa başlı, konsollu
friz parçası

Resim: lO - Defne yaprakları, örgü motifleri ve kenger
yaprakları ile bezemell paye kaidesi
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ı985 YILI ALAŞEHİR KAZı ÇALIŞMALARI 1

Recep MERİç *

1985 yılı Alaşehir kazı çalışmalarına Manisa Müzesi ile birlikte an
tik Philadelphia'nın akropolü olan Toptepe'deki tiyatro ve yakın çevre
sinde devam edildi. Ayrıca St. Jean basilikası, Bizans mezarlığı ve Ga
vurtepe höyüğünde tesbit ve araştırma çalışmaları yapıldı (Plan: n.
Çalışmalarımızda bize yardımcı olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürü Dr. Nurettin Yardımcı'ya. Alaşehir Kaymakamı Mustafa Yıldı

rım'a, Alaşehir Belediye Başkanı İsmail Örs'e ve ayrıca Dokuz Eylül Üni
versitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şafak Uz
soy'a teşekkür etmeyi bir borç biliriz.

Tiyatro

Daha önceki yıllarda Manisa Müzesi tarafından sahne binası kısmen

ortaya çıkartılan tiyatronun (Resim: 1) oturma basamaklarınınbulun
ması için batı sondajında başlatılan çalışmalar olumlu sonuç verdi ve
sondajın güney tarafında üç oturma sırasına rastlandı (Resim: 2). Or
kestrayı çevreleyen 2.00 m yüksekliğindeki bir podiumdan itibaren baş

layan oturma sıralarından birincisinin seviyesi 261.67 m. dir. Sıralar ara
sındaki yükseklik 0.35 m. olup, genişliği ise 1.00 m. kadardır. Oturma
sırası bloklarının orkestrayı çevreleyen bir biçimde güneydoğuya kıv

nldığı tesbit edildiğinde açma da bu yönde genişletildi. Batı parodosun
dan güneye doğru yaklaşık 15 m. devam eden oturma sıralarının kazı

sına, açmanın güney ucundaki toprak dolgu 7 m. yi aşınca, ayrıca acma
da çok darolduğundan ara verildi. Ele geçen in situ oturma sırası blok
ları yerel kireçtaşından yapılmış olup ön kenarları silmelidir. Ön sıra

bloklarının üstünde kare biçimli oyuklar dikkati çekmektedir (Plan: 2).
Dolgu toprak içinde en alt tabakada kırık mermer ve kireçtaşı parça
larına yoğun olarak rastlanmıştır. Daha üstteki 264.15 m. ve 264.50 m.
seviveleri arasında bol miktarda sırlı ve sırsız Geç Bizans seramiği (Re-

(*) Doç. Dr. Recep MERİç Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü Restoras
yon Anabilim Dalı Bornova/İZMİR

(I) 1985 yılı çalışmalarına Öğ. Gör. Yüksel Üstüngel (mimar), Ar. Gör. Sedat Emir
(mimar), Sinan saç (Arkeolog), Şehnaz Baç (Arkeolog). M. Ali Kerman (Ar
keolog). B. Akyıldız (mimar), M. Ünlüsoy (mimar) A. Meriç (E'>kiçağ Tarihi
öğrencisi> ve A. Ersoy (Arkeolog - reetoratör) katılmışlardır,
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sim: 3) veren bir tabaka, görülmüştür. Yine aynı yükseklikler arasında

aynı döneme ait olabilecek çamur harçtı. basit şekilde yapılmış duvarlar
tesbit edilmiştir.

Tiyatronun güneydoğu tarafındadaha önceki yıllarda kazılmaya

başlanmış doğu sondajında 1985 yılında da çalışmalar yapılmıştır. Son
dajın güney kısmında spo1ien malzeme ile yapılmış Bizans dönemi me
zarlığında doğu -batı uzantısında, tuğlalarla çevrilmiş dar ve uzun başka

bir mezara rastlanmıştır.Mezar içindeki iskeletin başı batı tarafta olup,
elleri göğüs ve karın hizasında birleştirilmiş şekildedir (Resim: 4). Me
zar içinde hiç bir bulurrtu çıkmamasına karşın, mezarın kuzeydoğu ta
rafında küçük bir cam vazo (Resim: 5) ele geçmiştir. Mezarlık sahası

nın üst seviyelerinde bol sayıda Osmanlı lülesi bulunmuştur. Kazılardan

anlaşıldığı kadarıyla tiyatronun doğu kısmı Bizans döneminde mezarlık

olarak kullanılmış, daha sonraları ise basit evlerden oluşan bir oturma
alanına dönüşmüş, muhtemelen Geç Osmanlı dönemindeqfle çöplük ola
rak kullanılmıştır. Yine bazı kum ve çakıl katmanlarından anlaşıldığına

göre, tiyatronun belirli aralıklarla sel baskınına uğradığı söylenebilir.

Kaveanın yüksek kısımlarında da oturma sıralarının aranması için
bazı sondajlar açılmıştır. Bunlardan batı sondajı hizasındaki 277.44 m. 
273.45 m. seviyeleri arasında açılan sondajda ana kayaya rastlanmış an
cak oturma sıralarına ait bir kalıntı bulunamamıştır. Sondaj içinde
0.50 .m.kalı~hğında kuzey-güney ve doğu-batı yönünde bazı harçlı du-
varların saptanması burada muhtemelen Roma çağı sonrasına ait yer
leşime işaret etmektedir.

Tiyatro Tapınağı

Toptepe üzerinde çöp çukuru haline getirilmiş bir gizli kazı çuku
runda yivli sütun tamburu ve diğer mimari elemanların görülmesi üze
rine burada bir temizlik çalışması yapıldı (Plan: 1). Temizlenen mimari
elemanların ve taş blokajın bir tapınak yapısına ait olduğu saptanınca

çalışmalara sistemli bir biçimde devam edildi.

En altta birbirine kenetlerle bağlı in situ kireçtaşı bloklar muhte
melen krepis aIt basamağına aittir (Resim: 6). Bunun üzerinde yumru
taş ve harçla yapılmış basamak blokajı görülmektedir, ancak üst sıra

larda hiç bir taş kaplama bloku ele geçmemiştir. Gerek kireçtaşı blok
ların ve gerekse blokajın üzerine düşmüş, bir sütun tamburu ve iki adet
geison bloku burada anıtsal bir tapınağın varlığım ortaya koymaktadır.

Tiyatroya çok yakın olması nedeniyle bu tapınağı tiyatro tapınağı ola
rak tanımlamak yanlış olmayacaktır.
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Kazı sırasında kireçtaşı blokların üstünde bol sayıda mermer çatı

kiremiti ve kalypter parçasına rastlanmıştır. Eldeki verilere göre (Re
sim: Tde) olduğu gibi bir çatı örtüsü düşünülebilir. Kirernitlerin boyut
ları 0.66 m.xO.77 m. olup, kenarlarında muhtemelen taşçı ustalarına ait

iki harften oluşan işaretler mecvuttur.

GAVURTEPE

Toptepe'nin 800 m. kadar doğusunda bulunan Gavurtepe höyüğünde

survey çalışmaları yapılmıştır. B. Anadolu prehistoryasına önemli bilgi
ler katacak bu höyüğün üzerindeki mevcut kiklopien duvar 1: 1000 hali
hazır harita üzerinde tesbit edilmiş, 1984 yılı raporunda belirtildiği gibi
höyüğün gridleme çalışması yapılmıştır. Höyüğün en yüksek kesiminde
megaron tarzında yaklaşık 20x30 m. uzunluğunda, duvar genişliği 2.60 m.
olan bir yapının temelleri halen toprak üzerinde belli olmaktadır. Bu ya
pının batı tarafındaki yamaçta, ayrıca höyüğün batı.ve güney tarafında

yine kiklopien (?) tarzda duvarlar görülmektedir (Plan: 3). Bu kalıntı

lardan çıkardığımız sonuç zirvede muhkem bir yapının etrafının bir du
varla çevrilmiş olmasıdır. Böylece bir beye ait saray ve onu korumak için
yapılmış bir çevre duvarından söz edebiliriz. Höyük sathında topladığı

mız en geç malzeme Miken çağına ait olduğundan,bu mimari kalıntıların

da, en geç M. Ö. 13. yüzyıla ait olması gerekmektedir. Sonuç olarak Ga
vurtepe höyüğündeArzawa Krallığı'na ait etrafı surlarla çevrili bir saray
yapısından söz edilebilir. Tabii ki kesin yargıya varmak için survey çalış

maları yeterli değildir, höyük üzerinde muhakkak sistemli kazılar yap
mak zorunluğuvardır. Höyüğün doğu tarafı gerek erozyon ve gerekse giz
li kazılar sonucu büyük tahrip görmektedir. Doğu yamacındakihali hazır
kesitte höyüğe ait tabakalar açık bir şekilde belli olmaktadır. Bu kesitte
dış yüzü açıkta görülen iki adet vazo daha fazla tahrip olmamaları için çı

karılarak kurtarılmıştır" (Resim: 8). Höyük sathında toplanan seramik
parçaları, höyüğün özellikle Erken Bronz çağda ve M. Ö. 2. binde yoğun

bir şekilde iskarı edildiğini göstermektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz

gibi, Gavurtepe höyüğü üzerinde yapılacak kazılar, hem M. Ö. 2 bine ait
mimari kalıntıların tahrip edilmesini önleyecek, hem de erozyon ve gizli
kazılarla tahrip olan doğu ve batı yamaçlarının kurtarılmasını sağlaya

caktır.

St. JEAN BASİLİKAsı

St. Jean basilikasındaplan ve röleve çalışmalarına devam edilmiş,

ayrıca güneydoğu payesi üzerindeki Geç Bizans Dönemine ait freskle
rin konservasyon çalışmasına başlanmıştır.
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BİZANS MEZARLIGI

Alaşehir/in güneybatısında yer alan Doren tepenin batıya bakan ya
maçlarında yol inşaatı sırasında bir dizi tonozlu Erken Bizans mezarına

rastlanmıştır. Bunlardan birisi serpme çiçek, çiçek sepeti, girland mo
tifleri ve kuş figürleri gösteren freskle kaplıdır. Muhtemelen M. S. 5. yüz
yılın erken safhasina ait bu frekslerin tesbit ve konservasyon çalışmaları

yapılmıştır.

KAZı DIŞI BULUNTULAR

Modern Alaşehir ilçesi antik Philadelphia kentinin üzerinde kurulu
dur. Şehirde yapılan temel kazıları sırasında sık olarak antik eserlere
rastlanmaktadır. 1985 yılında yürütülen şehir kanalizasyon çalışmala

rında, Filadelfiya caddesi 130 a nolu dükkanın önünde, üzerinde üçlü He
kate ve ayağını boğa başı üzerinde tutan erkek figürü tasvirli bir kabart
ma (Resim: 9), ayrıca Sarısıu caddesinde de kemerli anıtsal bir kapıya

ait olabilecek mimari merrner bloklar ele geçmiştir (Resim: 10). Ayrıca

kent içinde çeşitli yerlerde bazı yazılı taşlar da bulunmuştur(Resim: 11).
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Plan.: 3 - Gavurtepe höyüğü.
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Resim: 1 - Tiyatronun batı paradosu ve sahne binası

Resim: 2 - Tiyatronun batı tarafındaki oturma basamakları
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Resim: 3 - Batı sondalında bulunmuş sırlı

Bizans tabağı

Resim: 4 - Tiyatro doğu sondalı. Bizans mezarı
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Resim: 5 - Doğu sondalmda bulunan
cam vazo.

Resim: 6 - Tiyatro Tapınağı doğudan görünüş
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Resim: 7 - Tiyatro Tapınağındabulunmuşmermer kiremitler ve
kalypter

Resim: 8 - Erken Bronz Çağa ait üç ayaklı vazo
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Resim: 9 -- üçlü Hekate kabartması

Resim: 10 - Kemerli bir kapıya ait mermer blok



Resim: II - Yazılı mezar steli
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ı985 YILI ENEZ KAZISI ÇALIŞMALARI

Afif ERZEN*

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü adına ve Türk Tarih Kurumunun destek ve yardımı ile sürdürülen
Enez kazıları, 1985 yılında da başkanlığım altında, Uzman Restoratör Sait
Başaran, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Doktorant Arkeolog Yıldıray Öz
kan, Bakanlık temsilcisi Müjgan Harmankaya ile 10 öğrenciden oluşan

heyet tarafından, 5 Temmuz - 5 Ağustos 1985 tarihleri arasında yürütül
müştür.

Enez 1985 kazıları kale içi ve kale dışı olmak üzere 2 ana bölümde
toplanmıştır.

A) Kale İçi Çalışmalan

1. Kale giriş kapısının sol tarafındaki E açması

2. Kale içi G açması

3. Kale içi mahzen araştırması

B) Kale Dışı Çalışmalan

1. Mozaik alanı çalışmaları

2. Mozaik alanı batısında I, II ve III nolu açmalar

3. Kralkızı mevkiindeki çalışmalar

a. Roma devri kaya mezarı

b. Bizans kilisesi

A) Kale İçi

Kale içi çalışmalarında giriş kapısının sağ tarafındaki sahasında

1971 yılından beri kazılar yapılarak, anakaya mimari yapısından başka

II, III, IV ve IV b mekanları meydana çıkartılmış ve böylece bu kesimin
iskanı hakkında fikir edinmek mümkün olmuştur. Aynı amaçla giriş ka
pısının sol tarafındaki saha araştırılmıştır.

(*) Prof. Dr. Afif ERZEN, Moda, Devriye Sokak No. 17 Nil Apt. Daire 10 Kadıköy

İSTANBUL
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Özellikle kaleye girtş-kısmı ile Ayas ofya Cami arasındaki sahanın

iskandurumunu anlamak hedef tutulmuştur. Bu maksatla ilk defa 1981
yılında bugünkü ahırın ön avlusunda 3x3 m. lik bir sondaj açılmıştır.2.40
m. derinliğe kadar inilen bu açmada değişik sırlı ve sırsız Osmanlı sera
miği yanında 0.45 m. derinlikte 18. yüzyılın ortasına ait kenarı delikli bir
altın sikke bulunmuştur ki, bu sikke III. Mustafa'nın tuğrasını taşımak

tadır. Sikke Hicri 1171 (Miladi 1757) tarihini göstermektedir. (bk. Gü
ney - Doğu - Araş. Derg., 10-11, 1983, s. 60)

ı - Kale Giriş Kapısının Sol Tarafındaki E Açması

Başlangıç olarak 2x2 m. lik bir sahada çalışıldıktansonra, boyutlar
3.5x4 m. ye getirildiğinde, 3.5 m. lik kuzey sınırı boyunca devam eden ve
düzgün kesilmiş blok taşlardan meydana gelen duvara rastlanmıştır. Ay
rıca, genişletme sırasında 4 m. lik batı sınırı boyunca devam eden ve düz
gün taşlardan oluşan batı duvarı meydana çıkmış olup, bu duvar kuzey
duvarından daha düzgün bir yapı göstermekte ve taşlar arasında kire
mit parçaları dolguyu teşkil etmektedir. Buluntu olarak, 1- 2 m. ye kadar
olan derinlikte bol miktarda Osmanlı ve Bizans keramiği parçaları ele
geçmiştir. Bu buluntular genellikle koyu yeşil ve yeşilin diğer tonlarında

olup, figürlü çanak kaideleri ve tabak parçalarından ibarettir.

1.25 - 1.30 m. derinlikte açmanın doğu sınırı boyunca (sur duvarı

boyunca) iri taşlardan oluşan duvara rastlanmıştır. Kuzeyde rastlanan
duvar ise, doğu duvarının başladığı 1.25 m. derinlikte sona ermektedir.
Açmanın güneybatı köşesinin 1 m. önünde, batı duvarının bittiği nokta
nın altında, 1.40 m. de ve açmanın güney sınırı boyunca uzanan bir duvar
daha olduğu görülmüştür. Bu duvarla açmanın güney sınırı arasındaki

alanın düzgün kesilmiş blok taşlarla doldurulduğu gözlenmiştir. Güney
duvarının batı kısmının önünde 2 m. de bulunan açık yeşil renkli, sırlı

Osmanlı çanağı ile kalın kenarlı Bizans tabağı, ele geçen keramiğin en gü
zel örneklerindendir. Buluntu olarak, Orta çağ keramiğivarlığını2 -2.40 m.
arasında sürdürmektedir. Bundan sonra, siyah sırlı Hellenistik kera
mik parçaları ile pseudo terra sigilata parçaları görü1meğe başlamıştır.

2.30 m. den itibaren Ortaçağ keramiği azalmakta ve 3.30 m. deki duvar se
viyesinden sonra kesilmektedir. 3.80 m. deki siyah figürlü Grek keramiği

parçaları ile siyah sırlı Hellenistik çağ keramiğive açık kırmızı renkli ke
ramik parçaları ele geçmiştir. 3.90 -4.15 m. arasında kabartma figürlü ter
rakota objeler ve 4.15 m. de bir terrakota baş (Tyche) bulunmuştur.4.30
m. den itibaren keramik buluntusu azalmış ve toprak sertleşmiştir. 5 m.
derinlikte keramik kesintisinin sürdüğü görülmüştür. Doğu duvarının bu
derinlikte de sürmesi üzerine, bu kuvvetli duvarla açmanın 1.5 m. doğu-

.... sunda olan sur duvarı arasındaki ilişkiyi anlamak için, açmanın kuzey kö-
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şesinde 1.25 m. ye inildiğinde, açmanın doğu duvarının kale duvarına da
yandığı görülmüştür. Gelecek yıl ana kayaya veya ana toprağa inilecek ve
burada da stratigrafi tesbit edilecektir.

2 - Kale İçi G Açması

Kale içi G açması kalenin ortasında olup, başlangıçta3x3 m. çapın

dayken, daha sonra 6x4 m. olarak genişletilmiştir.Yüzeyden 1.54 m. de
rinlikte büyük bir mermer levhaya rastlanarak kazıya devam edilmiştir.

Kakma bezemeli mermer bloktan sonra, 1.65 m. de karo döşeli zemin
meydana çıkarılmıştır,Üst, üste yapılmış freskolarla kaplı duvarların teş

kil ettiği büyücek bir şapel elde edilmiştir ki, doğu kısmında mihraplar
ve küçük nişler vardır. Birbiri üstüne düzenlenmiş iki kat freskodan son
raki üçüncü tabaka, yeşilimsi renkte bir sıva olup, zamanla bozulmuş

fresklerin bu sıva ile örtüldüğü veya duvarların süslendiği anlaşılmıştır.

Bu üç ayrı süsleme tabakasınınbulunması, şapelin uzun zaman kullanıl

mış olduğunu göstermektedir. Şapelin duvar önlerinde, içlerindeki iske
letlerin bozuk ve karışık bir durumda oldukları saptanan iki adet mezar
ortaya çıkartılmıştır. Şapelde latin harfleri ile yazılmış iki adet kitabe
bulunmuştur.Ayrıca zemin üzerinde sütun ve paye kaideleri ele geçmiştir.

3 - Kale İçi Mahzen. Araştınnası

Bu sene de kale içi araştırmalan sırasında mahzende de çalışmalar

yapılmış ve Roma devrinden ibaşlayarak Hellenistilk ve M. Ö. 5. yüzyıla

kadar çıkan kantaros, amfora, yazıtlı amfora kulpları, kandil, tabak ve

diğer türde güzel keramik eserler ele geçtiği gibi, terrakota parçalar.ve

ağırşaklar da envanterıikbuluntular arasındadır.

B) Kale Dışı Çalışmalan

1 - Mozaik Alanı Çalışmalan

Geçen yıl kazı sonunda koruma amacıyla mozaik üzerine konulan
kumlar kaldırıldıktansonra, mozaik sahası temizlenmişve mozaik taşlan

yıkanarak, desenlerin çizilmesi için hazırlanmıştır.Bu arada doğa koşul

ları etkisiyle yerlerinden oynamış ve tahribata uğramış mozaik taşlan ki
reç harcı kullanılarakyerlerine konmuş böylece bozuk alanlar tamir edil
miştir. Bununla beraber, doğanın tahribatı devamedeceğinden, mozaik
alanının bir çatı ile kapatılarak kesin bir önlem almanın zorunluluğunu

belirtmek istiyoruz. 1985 yılında mozaik sahasının batısında Enez beledi
yesinin imar planındayololarak gösterilen boş arsada I, II, III nolu aç
malar yapılmıştır.
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2 - Mozaik Alanı Batısında I, II ve III nolu Açmalar

I nolu Açma

Mozaik sahasının batı kısmında i nolu açmaya 3.5x3 m. lik boyut
tarla başlanmış, 1 m. derinlikten itibaren karışık türde keramik ele geç
miştir. 1.60 m. derinlikte küçük boyutlarda, kadın başı ve elbise motifleri
gösteren birkaç parça, kırmızı figürlü vazo türünden keramik parçaları

bulunmuştur. 1.70- 1.80 m. arasında ise karışık Yunan - Roma keramiği

ele geçmiştir. Açmanın doğu köşesinde, 20 cm. yüksekliğinde harçlı du
var ortaya çıktığı gibi, şarkkari üslupta kırık kap parçalarına rastlanmış

tır. Açmada 2 m. derinlikte ana kayaya erişilmiş ve buluntu kesilmiştir.

II nolu Açma

i nolu açmanın batısında 5x3 m. lik n nolu açmanın kazılmasına

başlanmış ve 60 cm. derinlikten itibaren kınk kiremitler ve mermer lev
halar ele geçmiştir. 80 cm. derinlikte ise, 'hir Bizans sikkesi ile Roma - Yu
nan keramiği, karışık bir şekilde bulunmuştur.Açma kuzeybatı yönünde
1.5 m. genişletilmiş ve 75 cm. derinlikte muntazam taşlarla örülmüş bir
duvar ortaya çıkartılmıştır. n nolu açma batı yönünde de genişletilmiş

ve güneyinde bir kanal tesbit edilmiştir. Güneybatıda ise 1 m. derinlikte
ve 1.65xO.87 m. boyutlarında kafesli mermer bir pencereye ait parçalar
ele geçmiş ve bu mermer parçalar birleştirilmiştir. Açmanın doğusunda

Hypokaust sistemine benzer 30x30 cm. boyutlarında, aralarında harç bu
lunan, üst üste iki tuğla ve hemen yanında ise, çapı 26 cm., yüksekliği 50
cm. olan bir künk ortaya çıkmıştır. Künkün etrafı 60 cm. yükseklikte yu
varlatılmış bir duvarla çevrilidir. Açmanın kuzeydoğusundakitaşlarla çev
rili yarım daire şeklindeki yer derinleştirilmiş,fakat buluntu ele geçme
miştir. Bulunan künkün doğusunda ise, terrakota heyke1cik başı çıkarıl

mıştır. n nolu açmanın iki tabanı olup, ilk taban 1.20 cm. derinlikte, alt
esas taban ise 2 m. derinlikte bulunmaktadır.

III nolu Açma

n nolu açmanın batısında 4x4.50 m. çapında ın nolu açmada çalı

şılmaya başlanmış ve 80 cm. derinlikte ağız kısımları görünen 26 cm. ça
pındaki künklerin tamamı 1.30 cm. de ortaya çıkartılmıştır. Künkler, 3
sıra halinde 4 er taneden 12 adet olup, künk araları 42 cm. dir. Künklerin
güneyinden başlayıp, doğusuna doğru uzanan 60 cm. kalınlığında düzgün
taşlarla örülmüş bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Duvarın 50 cm. altında

Roma devrine ait olan bir mermer kadın başı ele geçirilmiştir.Künklerin
bir tanesinin içinden ise, kanatları ve başı eksik Eros'a benzer bir heykel
bulunmuştur. Açmanın güney ve doğusundan 4Ox40 cm. boyutlarındabol
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miktarda tuğlalar ele geçmiştir. Açmanın doğu duvarı yakınında 1.30 cm.
derinlikte mermer Korint başlığı parçası,yine mermer bir heykele ait diz
kapağı parçası ile elbise kıvrımları ele geçmiştir. Bu seviyede pek az kera
mik bulunmakla beraber, yapılan temizlik esnasında bir Roma bakır sik
kes i ele geçmiştir.

3 - Kralkızı Mevkiind'eki Çalışmalar

a) Roma Devri Kaya Mez'an

Kralkızı mevkiindeki Bizans kilisesinin batısında bulunan tepenin
yamacında 1985 yılı çalışmalarında bir kaya mezarının tesbit edilmesi ile
burada kazıya başlanmış ve 1.40x2.75 m. boyutlarındaki açma haline geti
rilerek giriş tamamiyle boşaltılmıştır. Kapının boyutları 0.37xO.75 m. dir.
Giriş kapısının etrafı 10 cm. eninde bir kabartma kuşakla çevrilidir. Giriş

cephesinin güney kesiminde bir niş bulunmaktadır (boyutlar: Derinlik
32 cm., yükseklik 57 cm., genişlik 2 cm. dir). Niş 10 cm. lik bir bordürle
çevrilmiştir. Aynı şekilde kapının üst kesiminde de bir niş ortaya çıkar

tılmıştır. Mezarın iç tabanında 0.85x1.80 m. boyutlarında iki yanda ölü
lerin konulduğu zemin düşümü belirlenmiştir. Mezarlar giriş kapısının

alt seviyesinden 90 cm. daha aşağıda kalmaktadır.Mezar odasının içinde
kayda değer hiçbir buluntu ele geçmemiştir. Bu durum mezarınçok eski
den tamamen soyulmuş olduğunu göstermektedir.

b) Bizans Kilisesi

1985 yılında, büyük orta nefin yan nef ile parteksin meydana çıkarıl

ması hedef tutulmuş ise de, kalın moloz tabakasının kaldırılması, ödenek
yetersizliği yüzünden az sayıda işçi ile çalışılması zorunluğu, ancak yan
nef sahasında kazıyı sürdürmek neticesini doğurmuştur.Ana nefin solun
daki yan nefi bulmak için, sol kol üzerinde dönüşe başladığı yerin karşı

sında yapılan kazı ile, simetrik köşe tesbit edilerek, yan nefin büyük bir
kısmı meydana çıkarılmıştır. '

Ayrıca, an~ nefin sol kolu üzerinde yer alan filayağının küçük nef
teki simetrisi araştınlmış ve neticede simetrik filayağı tamamen ortaya
çıkarıldığı gibi, yan nefin batıya doğru olan uzantısı da tesbit edilmiştir.

Filayağın üzerinde yer, yer korunmuş fresk parçalarınarastlanmıştır.

Sol nefin yarıda kalan duvarı üzerinde ve etrafında derinlik çalış

ması yapılarak, aşağı seviyede duvarın devam ettiği tesbit edildi. Bu du
varın devamı kazılarak, sonuçta duvann içten apsidli dönüş, dışardan ise,
keskin ve dik bir dönüş yaptığı görülmüştür.Bu çalışma sırasında nefin
sağ dış köşesinde 86 adet Ortaçağa ait gümüş sikke toprağa dağılmış bir
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şekilde ele geçmiştir. Ayrıca bu nefe ait bulunan filayağı temizlenirken,
filayağının kuzeyinde Im. boyunda bir mermer blok görülmüştür.

Buseneki çalışmalar sonunda bazilika veya kilisenin üç nefli bir
plana sahip olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bundan başka, bazı duvarlar ve
mimari elemanlar yapının en azından iki devirli olduğunu göstermiştir.

Zira, bazı mimari parçalar, asıl ait oldukları yerlerden başka yerlerde 
fonksiyonları dışında - kullanılmışlardır. Yine, bazı duvarlarda yüzeyden
2 m. derinliğe kadar kazıldığı halde, bu duvarların temel taşları henüz
bulunmamıştır.Halbuki, ana nefin sol kolu üzerindeki mezardan sonraki
duvarların son temel taşları 1.40 m. seviyede son bulmaktadır. Duvarla
rın temel seviyeleri arasındaki bu farklar bina kompleksinin muhtelif de
virler geçirmiş olmasından ileri gelmiş olabilir.

Muhtelif devirlere ait tabanIarı tesbit etmek gayesi ile ana nefin için
deki moloz tabakasında araştırmalar yapılmış ve 1.10 m. de taban mer
merlerini yapıştırmak için kullanılan harç tabakası tesbit edilmiştir. An
cak 1.10 m. seviyede bulunan bu taban temel taşları 1.40 m. derinlikte
son bulan II. devrenin tabanı olmalıdır. i. devreye ait olan temel daha
aşağıda bulunmaktadır.Gelecek yıl ana nef içinde daha geniş çapta araş

tırma yapılarak gerçek taban seviyeleri tesbit edilecektir. Ayrıca narteks
kısmı ile diğer duvarlar tamamen ortaya çıkartılarak Bizans devrine ait
bu yapı kompleksi hakkında daha geniş bilgi elde etmeye çalışılacaktır.
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Resim: 1 - Kaleiçi E açması Resim: 2 - KMelçi E açması

Resim: 3 - Kaleiçi ll: açması
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Resim ı 4 - Kaleiçi G açması

Resim i 5 - Kaleiçi G açması
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Resim ı 6 - Kaleiçi, mahzen

Resim: 7 - Kaleiçi, mahzen

Resim: 8 - Kaleiçi, mahzen
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Resim: 9 - Kaleiçi, mahzen

Resim: 10 - Kaleiçi, mahzen

Resim II - Kaleiçl, mahzen



Resim 12 - Kaleıçı. mahzen

Resim 13 - Kaleiçl, mahzen

Resim 14 - Kaleiçl, nıahzen
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Resim 16:- Kaleiçi. malucu
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Resim 15 - Kaleiçı, mahzen



Resim: 17 - Mozaik alanı, kaledışı

Resim: 18 - Mozaik alanı II nolu açma
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Resim: 19 - Mozaik alanı, II nolu açma

Resim 20 - Mozaik alanı, II nolu açma



Resim: 21 - Mozallc alanı, II nolu açma (mermer pencere)

Resim: 22 - Mozaik alanı, II nolu açma
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Resim: 23 - Mozaik alanı, III nolu açma

Resim, 24 - Mozaik alanı, III nolu
açma



Resim: 25 - Kralkızı. bina planı
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Resim: 26 - Kralkızı. temel duvarı

Resim: 27 - Kralkızı. detay



UNDERWATEREXCAVATION OF THE ULU BURUN
SHIPWRECK

George F. BASS *

The Institute of Nautical Archaeology in 1935 continued its exeava
tion of a Late Bronze Age shipwreck near Ulu Burun in the vicinity of
Kaş 1. As before, we constructed a camp on the cliff near the wreck, both
for living and for preliminary conservation and study of the finds, and
moored our research ship Virazon serni-permanently over the site. By the
end of the three-morith campaign, our staff had made 1, 182 dives, total
ling 438.4 hours, at depths mostly ranging between 43 and 46 meters.
Because of my illness in 1985, assistant director Cemal Pulak was in
charge of most of the fieldwork, and what appears here is based largely
on his re search for a more detailed, forthcoming publication.

Work was eoneentrated on the upper, or shallower, third of ,the
wreek (Fig.: 1). As this area had been mapped the 'previous summer,
exeavation of artifacts could begin as soon as we removed the protective
covering of sand we had put on the entire site at the end of the 1984
eampaign. Thus, we had hopes of eompleting the exeavation of this third
of the site in 1985. To our surprise, however, part of what we had
thought was bedrock here proved to be a enıst of seabed concretion
eovering many artifacts, including rows of amphoras. The known size of
the wreck was thus enlarged by three square meters.

This was a very difficult three square meters to excavate. Not only
did the metieulous removal of fragile artifacts from a eoncrete-like mass
eonsume much time, but the work was complicated by corroded tin in
gots which had turned into amorphous lumps almost indistinguishable
from the eoneretion and bedrock there. Nevertheless, the area proved
most rewarding. In one halfometer square (L-M intersection at 11) were
found a mace-head, probably of marble; bronze arrowheads: bronze tools,
including sickle blades and chisels; lead fishing-net weights; a large lead
weight, perhaps the ship's sounding lead; and bronze balanee-pan

(*) Prof. Dr. George F. BASS Institute of Nautical Archaeology P. O. Drawer
Au/College Station Texas 77840/U.S.A.

<ı> G. F. Bass. cA Bronze Age Shipwreck at Ulu Burun (Kaş) : 1984 Campalgn,»
American Journal of Arclıaoology 90 (1986) forthcoming,
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weights, including a lead-filled bronze weight adorned with figurines
of a shepherd and two sheep '(Fig. : 2) The shepherd wears a cloak
and hat, and his face has been carefully sculpted. Although notlıing

exactly like this weight is known, it reminds us of simılarly shaped weig
hts recently excavated at Ayios Dhimitrious on Cyprus 2.

Here, too, was found the first evidence that at least some of the
gold on the ship was carried as scrap; a round gold medallion decorated
with granulation had been cut into two pieces (Fig.: 3) and then fol
ded over and beaten over other bits of scrap gold; the medallion was de
corated with what may be a butterfly. A gold flower, found nearby,
was moderately crumpled, but whether or not it, too, was scrap is not
known.

Other finds from this deposit included faience beads of two types,
and a bone or ivory scarab framed in gold (Fig.: 4). Hieroglyphs car
ved on the scarab are only decorative and cannot be read: according to
James Weinstein, the threecolumns are typical of the latter half of the
Second Intennediate Period in Egypt, but the type continues at least
until c. 1500 B. C. in the Levant. A rectangular plaque of greenish stone,
probably steatite, also was carved with hieroglyphs (Fig.: 5); these
refer to the god Ptah. The plaque 'is pierced longitudinally for stringing.
Similar plaques have been found at Beth-Pelet 3.

Nearby, in grid squares M-W, M-LL 'and N-W, were numerous lead
fishing-net weights; terra-cotta lamps of the type usually called Cana
anite; a stone mace-head with collar; a bronze dirk with part of its woo
den hilt- plate still preserved; arrowheads; and a pair of tongs (Fig.: 6)
similar to Late Bronze Age examples from Cyprus 4, Syria s, and Sardinia 6,

but with the closest parallel coming from Akko in Palestine 7 The Ulu
Burun tongs tmay lack the collar usually found on such tongs, but ,the
implement has not yet been cleaned.

(2) A. K. South and I. A. Todd, ~Excavations at Ayios Dhimitrıos,» Archaeology
38/5 (1985) 42 top left.

(3) J. L. ıStarkay and L. Harding, Beth - Pelet II (London 1932) 26 and pl. LVII. 357.
(4) H. W. Catlirıg, Cypriot Bronzework in the Mycenaean World (Oxford 1964) 99,

with fig. 11.4 - 5 and pI. 10.a - b.
(5) C.:F.A. Schaeffer, -Nouvelles fouilles et decouvertes (le la mission archeologi

que de Ras-Shıamra dans la palais d'Ugarıt (Campagne 1951),,, AnnaIes
archeologlques de Syııi.e 2 (1952) pl. 3.1.

(6) F. Lo Schiavo, E. Macnamara and L. Vaıgnetti, -Late Cypriot Imports to Italy
and Their Influence on Local Bronzework,» Papers of the British School at
Rome 53 (1985) 23 - 25, fig. 9.

(7) S. Ben - Arieh and G. Edelstein, Akko. Tombs Near the Persian Garden ('~ti

qot [English Series] 12. Jerusalem 1977) 31 with fig. 15.3 and pl. 11. 1.2.
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The collection of bronze woodworking tools on the wreck continues
to grow. it is not yet known if these tools were cargo or served as the kit
of a ship's carpenter, like a kit we found on a 7th-century B.C. wreck"
What is of interest at this point is that they reflect more than one distinct
geographical origin. Six broad-chlsel blades, for example, seem typically
Aegean in form, wlth most of their parallels found on Crete 9. Three deep 
bar chisels, probably used for cutting mortises, -on the other hand, seem
more Egyptian, at1hough examples have been found at srtes ranging from
Cape Gelidonya 10 to Enkorrrl II to Ras Sharrıra to Crete ", And same of
the adze blades on board are of an Egyptian type called a «necked adze»
by Petrie Il. In addition there are dr-lll bits of types found in the Near
East 14 the Aegean, and Cyprus LS.

Part of a gald signet ring with Egyptian hieroglyphs on its bezel. cut
intentionally with a chiseL, provides further evidence of scrap gold on
board (Figure : 7).

Alsa here were copper ingats in the so-called «ox-hide» and «bun»
shapes. and, in addition. bun ingats and fragmentarv ox-hide ingats of
ün. Tin ingats in both shapes .suggest that we reconsider the naturc of
certain objects of tr-ibute shown İn Egypttan tomb-paintings 16.

The copper ox-hide ingats continue to appear İn a variety of shapes.
but the most comman shape found at Ulu Burun İs that of Buchhola's
type 3, a type found before onlyon Cyprus, where they had been dated
to the twelfth century B. C. II The Ulu Burun lngots, however. are
of the fourteenth or possibly early tbirteenth century B. C. On the other
hand, the Ulu Burun wreck continues to yield copper ingats of Buchholz's

(8) M. L. Katzev. -Iron Oblects.» İn G. F. Bass and F. H. van Doornirıck. Jr.
Yassi Ada i. A Seventh - Century Byzantine Shipwreck (College Station
Texas 1982) 231· 65,

(9) J. Deshayes. Les outils de bronze. de I'Indus au Danube II (Paris 1960) 38" 39.
(LO) G. F. Bass. Cape Gelıdonya, A Bronze Age Shipwreck rrransacuons of the

American Philosophical SoCİety 57, pt. 8. 1967) 100 no. B131, wifh nss. 112 and
113.

(ll) G.F.A. Schaeffer, Enkomi-Alasia (Paris 1952) 43-44. fİg. 3.25.

ceı For Ras Shamra, see C.F.A. Schaeffer, Ugaritica III (Paris 1956) 261. fig.
233.13; for Crete, see Deshayes (supa-a n, 9) 51 no. -998, pls. 12.3 and 55.4,

(13) W.M,F. Petrte, 'Iuofs and weenccs Ireprtnt of London 1917 ed.. warmınster

1974) 16 and pi. 17.
(14) Schaeffer Isupra n. 12) 262. fig. 233.11, 13 and fig. 237 on 273.
(LS) Catling (supran n. 4) .'97.

(l6) N. de G. Davıee, Paintings from the Tomb of Bekh-mı-re (New York 19'35) pt
D.

(17) Bass (supnı, n. 10) 53. 57, 61.
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type lb, which have been dated in the past to the 16thand 1Sth centuries
B. C. The Ulu Burun wreck shows, as pointed out in the publicatiorı of
the Cape Gelidonya shipwreck, that ingats cannot be separated chrono
logicallyon the basis of shape IS. The Ulu Burunox-hide ingats have not
yet been cleaned by our two conservators in Bodrum, but at least one
bears a starnp.

Nearly forty copperbun .ingots now have been raised; of the sixteen
so far c1eaned of concretion, e1even have marks incised on their convex,
lower surfaces.

Directly below this area were found rows of Canaanite amphoras
arranged near1y as they were in the ship when it sailed. The amphoras
were prevented from slipping down the slope by a stack of at least fifty
copper «ox-hide» ingots.

Canaanite amphoras are shown as tribute to pharaohs in various
Egyptian tomb-paintings, but we cannot see the actual tribuıe-the

contents of the amphoras-in paintings. By sieving and analyzing the
sediment inside the Ulu Burun amphoras, we have hoped to identify these
contents. Grape seeds and olive pits suggest wine and oil, as expected,
but more than half of the amphoras, to our surprise, contained a resinous
substance that has been identified by Kurt Beck of Vassar College as
myrhh and/or frankincense. These substances, rare and extremely valu
able, as evidenced by Queen Hatshepsut's famous vayage to Punt, could
have originated only in southerrı Arabia or in the area of Somalia in Af
rica. At least myrrh was transshipped from Syrian ports 19, however, and
it possibly reached as far as Late Minoan Crete as an ingredient .for
perfume ".

In the same area we found six glass ingots, similar to the fifteen
raised in 1984. Robert H. Brill of the Corning Museum of Glass has anal
yzed these ingots, and reports that theyare chemically identical to both
Mycenaean glass pendants and to Egyptian cored glass vessels of the
18th Dynasty. This suggests that both Greece and Egypt received their
glass from one center, and I propose that that center was samewhere on
the Syro-Palestiniarı coast, although glass of the same composition has
not been found there. Brill alsa confirmed that the blue ingats owed
their color to cobalt. An ingot of amber glass shows no 'trace of cobalt,
and must originally have been of a different color.

(IS) Bass (supra n. 10) 69.
(L9) A. Lucas, Arıcient Egyptian Materials and Industries (4th ed.. London 1962) 93.
(20) C. W. Shelmerdine, The Perfume Industry of Mvcenaean Pylos (Goteborg 1985)

23 and 136.
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The same area producedmore fishing-net ıweights, anather balance

pan weight, a bronze sickle, and a pin. The pin is a startling discovery,

for it is of the type cast with a globe on itsshaft, and such pins are uni
versaUy accepted as representing a change in dress or habit at the end of
the Mycenaean period in Greece 21.

On either side of the great mass ofcargo just deseribed are gullies.
The northern guUy has produced few artifacts, but the southern gully
proved in 1984 to be the richest area of the site. It .was there that we
found hippopotamus and elephant ivory; gold, silver, faience, and amber
jewelry; bronze weapons; Mycenaean, Cypriot, ıand Syrian pottery; a
Mycenaean seal; and a gold goblet. At ıthe top of the guUy rested pithos
KW 250, which now has been raised. Inside were 21 iead fishing - net
weights, which remind us that Sir Flinders Petrie found at TeU el Ajjul
groups of similar net weights in multiples of 17, suggesting that asmall
net required about that number of weights 22. Perhaps a fishing net had
been stored in pithos KW 250, if only temporarily. Inside, too, were a
smaU pilgrim flask (Fig. : 8) and an oil 'Iarnp, the Jatter like those
recovered the previous summer from pithos KW 251. This is of interest
because aU of the pottery found in pithos KW (251, save the lamps, was
certainly Cypriot. The lamps might have been Cypriot, but it seemed
more likely that they were Canaanite: now we have found one of these
lamps carried with a Syrian pilgrim flask in a pithos.

Directly under pithos KW 250 excavators found a beautiful1y preser
ved short sword (Fig.: 9), cast in one piece, of almost eertain Near

Easterrı origirı, finding its best paraUel' in a 14th-century tombat Akko ".
The edges of itshilt are raised to frame composite inlays of wood and

ivory, still well preserved, wedged in place and possibly affixed with an
adhesive.

Only a rneter farther up slope, missing its pommel, appeared anot
her sword, of virtually the same size, but of Aegean form, with ribbed
blade and cruciform shoulders (Fig.: 10)24. Here, too, were ten seat-

(21l v'R,d'A, Desborough, The Greek Dark Ages (London 1972) 299,.

(22) W.M.F. Petrie, Ancient Gaza III. TeH el Ajjül (Lorıdan 1933) 6, with pl. IX. 35,

(23) Ben - Arielı and Edelstein (supra n. 7) 33, fig. 18.1 on 40, and pl. 7.1; dated on
36.

(24) N. Sandars, ..Later Aegean Bronze Swords,» American Journal of Archaeology
67 (1963) 123- 25.; see also J. Driessen and C. Macdonald, ..Some Military
Aspects of the Aegean m the Late Fifteenth and Early Fourteenth Centuries
B. C.,» Annual of the British School at Athens 79 (1984) 70 - 71 and n. 57 on 5'8.
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tered arrowheads of types used in Egypt and. Palestine iS, and aİso manu
factured on Cyprus 26.

Lower down in the gully were more spearheads, a crushed tin ves
sel, and more beads. We now have from this area beads of gold, faience,
crystal, stone and amber. The amber has been identified by Kurt Beck
as Baltic amber, but this does not mean that it comes from the Baltic.
Amber of this type is found ina wide band stretching across Europe from
the Baltic Sea to the Black Sea; do copper ox-hide ingots found both
under water and on land 'in Bulgaria 27 have anything to do with the
amber trade?

Here, also, were more balance-pan weights, including zoomorphic
forms of a duok, a bull and a sphinx (Fig. : 2). These cornplemenr two
frog-shaped weights revealed in the conservation laboratory af ter the
conclusion of fieldwork in 1984. Near the newly found weights were .ıtwo

badly broken Mycenaean stirrup jars.

StilI farther downslope was a dagger and fragments of a faknce
rhyton in the form of a rarrı's head. We have parts of at least two, and
perhaps three such rhyta, all quite fragmentary. Although lour rhyta are
similar to one found on Cyprus, the best parallel seems to me to be the
rhyton from Tell Abu Hawam, now in the Rockefeller Museum in Jeru
salem 2<1.

South of the lower end of the gully, we found in 1984 a gold roundel
(of at least Canaanite inspiration); a Mycenaean stirrup jar (now clea
ned); and a Canaanite lamp. In 1985 we found here tVJO broad-chisels,
several amber beads, fragments of a pithos, and a Mycenaean cup
(Fig.: 11). The cup does not contradict the LT IIIA2 date assigned to the
wreck in 1984 on the basis of a Mycerıaean kylix. Cleaning of the stirrup
jar raised then, however, revealed a shoulder pattern that may well be
more home in the LH IIIB period.

We did not uncover again the wood .revealed in 1984, nor did we
remove other st one anchors. The anchors are of a type known widely in
the Near East, where theyare built into walls at both Ras Shamra and
Byblos, and where they have been pulled from the harbor bed at Tel Dor,

(25) Ben - Arieh and Edelstein (supra n. 7) 35, ns. 58 and 59,
(26) P. As-rom, -The Bronzes of Hala Sultan Tekke,» in J. D. Muhly, R. Maddin and

V. Karageorghis, eds., Early Metallurgy in Cyprus, 4000- 500 B. C. (Acts of the
International Archaeological Symposium, Larnaca 1 - 6 Jun.e 1001, Nicosia
1982) 178 and pl. XVTII. 1

(27) A F. Hardıng, The Mycenaeans and Europe (London 1984) 49.
(28) R W. Hamılton. -Excavations at Teli Abu Hawam,» Quartedy of the Depart-
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as well as on Cyprus, where theyare used as building blocks at Kition.
Next to one of the Ulu Burun anchors was found the third intact wall 
bracket on the wreck (Figure : 12); it has parallels bothan Cyprus and
on the Syro-Palestinian coast ". From beneath an anehor came a Syrian
pilgrim flask. Fig seeds found in these flasks by Cheryl Haldane may be
remnants of dried-fig stoppers rather than the residue of same kind of
fig syrup.

Although the destination of the ship remains uncertain, recent dis
coveries at Kommos, Crete 30. and Mersa Matruh. Egypt 31 of Cypriot
pottery like that on the wreck allow the possibility that a circular, coun
terclockwise route may have been normal for merchantmen sailing from
the Near East by way of Cyprus, regardless of their nationality.

ment oC Antiquities of Palestine 4 (l93S) 65 no. 428, with pI. xx;,{.
(29) G. F. Bass, D. A Frey, C. Pulak, cA Late Bronze Age Shipwreck at Kaş, Tur

key," International Journal oC Nautica1 Archaeology 13 (1984) 273, 276 with
fig 6; G. F. Bass (suppra n. 1) n. 139.

(30) J. W. Shaw, -Excavations at Kommos (Crete) during 1982- 1983,,, Hesperia 53
(1984) pi. 50. cl; also, personal communication from P. Betancourt.

(31) D. White, cExcavation of Bates, Island, A Late Brerıze Age Egyptian Trad.ing
Station,» American Journal of Archaeology 90 (1986) ?OS - 206.
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KUBAD - ABA-D 1985 YILI ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARıK*

15 Ağustos - 5 Ekim tarihleri arasında yapılan «Kubad-Abad Selçuk
lu Saray Sitesi» ve Beyşehir Gölü'ndeki parçası olan «Kız Kalesi» ndeki
1985 dönemi arkeolojik kazı çalışmaları iki grupta değerlendirilebilir:

ı. KIZ KALESİ'NDEKİ ÇALIŞMALAR

Bilindiği üzere, Beyşehir Gölü açıklarında, sarayın karşısında yer
alan ve «Kız Kalesi» diye anılan adacığın, saray kü11iyesi ile ilişkili olduğu

düşünülerek çalışmalar kapsamında alınmasına kararverilmiş; bu yönde
ilk defa 1981 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştı. Bu tarihte, adanın en
yüksek seviyesinde yer alan ve «Ana Yapı» olarak tabir ettiğimiz merkez
deki yapı kalıntısının çevresine, büyük göçük kütleleri sebebiyle doku
nulmamış; yapının batı tarafında bir teras gibi alçalan kısımda, merkez
deki kütlelere etki etmeyeceğini düşündüğümüzbir hizadan itibaren ça
lışmalara girişilmişti. Bu alanın seçimi, daha önceki rapor ve tebliğlerde

adı geçen Schweinitz'in yazısında, bu örene giriş yeri olması muhtemel
bölüm ve oradan merkeze doğru ilerleyen bir geçit bulunduğu izlenimi
veren kalıntılar gözönüne alınara-k yapılmıştır. En yüksekten ve merkez
den başlayıp tesviye ederek aşağı ve çevreye doğru yayılan kazı işlemine,

yukarıda anılan sebeplerle girişemediğimizden,mevcut şartlarda en rizi
kosuz, aynı zamanda en açıklayıcı olacağını tahmin ettiğimiz yerler araş
tırılmıştı.

Çeşitli rapor ve tebliğlerde de sözkonusu ettiğimiz üzere, gerek araş

tırmalar sonucunda ortaya çıkarılan mimari kalıntılar ve gerekse ele ge
çen buluntular, adanın fiziki yapısını aydınlatıcı önemli bilgiler vermek
tedir.

1985 yılı çalışmaları, merkezdeki yapı kalıntısı üzerinde yoğunlaştı

rılmıştır. Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi, tümüyle büyük bir su şato

sunun harabesi olduğunu tahmin ettiğimiz adanın, ortalanna rastlayan
yerinde birbiri üzerine binmiş; muazzam üst yapı göçükleri ve altlannda
çeşitli miktarlarda toprak ve moloz tabakası içinde durduğu farkedilen

(*) Prof. Dr. Rüçhan ARıK. A. Ü. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanı

ANKARA
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mimari kütlelerden oluşan ana yapı bulunmaktadır.Burada düzgün kes
me taşlarla yapılmış bir merdiven kuruluşu da ortaya çıkarılmıştı (Re
sim: 1). Bu kısmı, önceki çeşitli yazışma, rapor ve bildirilerimizde de
açıkladığımız üzere, gerekli imkan ve şartla)" sağlanabildiği zaman kazı 
kurtarma - koruma işlemlerine tabi tutmak üzere, kısmen destekleyip kıs

men üstünü örterek bekletmekteydik. İşte burada, 1984 çalışmalarının

akabinde kimliği meçhul kişilerce kaçak kazı yapılmış; büyük göçükler al
tında destek oluşturan moloz kurcalanıp açılarak, mimari kalıntılara za
rar verilmiştir. İleride, muhtemel restorasyon faaliyeti ve çeşitli incele
meler için koruyup istif ettiğimiz, bu kısma ait kare tuğlalar, taş ve mer
mer levhalar ile daha önce ortaya çıkarılan merdiven ve düzgün kesme
taş kaplı zemin kırılıpdağıtılmıştır(Resim: 2, 2a). Buradaki mimari ka
lıntıları kırıp ezecek ve burada çalışacak olanların canını tehlikeye soka
cak bir durum yaratılmaklakalınmamış; aynı zamanda birçok mimari ka
lıntı ve sanat eseri.ıdahane olduklarını öğrenmemize bile fırsat kalmadan
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu itibarla, 1985 yılında

burada acil kurtarma çalışması yapmak zorunda kalınmıştır.

Çalışmalar sırasında, öncelikle tahrip edilerek açılan kısımlar temiz
lenmiş; toprak dolgu ve göçüklerin bir kısmı kaldırılarakzemine inilmiş

tir (Resim: 3). Ancak, mesela yapının güneydoğu köşesinde yer alan
mekan gibi, üzerindeki dev göçük kütleleri sebebiyle hala bazı kısımlar

açılamamıştır (Resim: 4).

Daha önce, 1981 yılı çalışmaları esnasında ana yapının toprak üs
tünde görünen ve yeni ortaya çıkarılan.kalıntılarınadayanılarakbir plan
çizilmiş; üzerlerinde göçükler bulunan kısımlar ise tahmini olarak ta
mamlanmıştı. Bu yıl gerçekleştirilenhafriyat, yapının 1981'de yapılan

planında fazla bir değişikliğeyol açmamış; yalnız restitüe edilen kısımla

rın bazılarında küçük değişiklikler olduğu gözlenmiştir (Plan: 1).

Buradaki kazı ve temizlik faaliyeti sonucunda; yapının batı cephe

sindeki anıtsal giriş eyvanının düzgün kesme taş döşeli zemini (Re
sim: 5); eyvanın doğu kenarını oluşturan ve aynı zamanda içeriye girişi

sağlayan kapı kompozisyonunun profilli kaidesi ve eşik taşı; derinleme
sine doğrultudaki orta holün zemini ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, orta

ho lle birlikte planda bir «T» formu oluşturan ve yapının kuzey köşesin

de yer alan mekan ile doğu köşedeki mekanların zeminleri de hemen he
men tamamen açılmıştır. Böylece orta holün bu yan mekanlarla kesiş

tiği kısım ile doğu köşedeki mekanın zeminlerinin bir seki gibi yükseltil

dikleri anlaşılmıştır.
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i .
Yapının kuzey köşesindeki mekanın ortasındaki takviye ayaklarının

kuzeyinde kalan zeminin de aynı şekilde asıl zeminden yüksek tutulduğu

1981'deki çalışmalar sonucunda belirlenmişti.

Ayrıca orta holün, yapıyı kuzeydoğudan sınırlayan duvarda küçük
bir girinti meydana getirdiği; holün, kuzey köşedeki mekan ile kesiştiği

köşenin doğuya bakan yüzünde bitişik bir takviye kemeri ayağı kalıntı

sının yer aldığı; doğu köşedeki mekan ile orta holün güneydoğu kenarı

na açılan mekan arasında bir kapı açıklığının bulunduğu saptanmıştır.

II. KARADAKİ ÖREN YERİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Kubad - Abad Saray Sitesi'ndeki çalışmalar, Küçük Saray'ın kuzey
duvarına dıştan baskı yapan toprak dolgunun kaldırılması amacına yö
nelik olarak gerçekleştirilmiştir.Bu nedenle, kuzey duvar boyunca devam
eden 3 m. genişliğinde bir alanın kazılmasına girişilmiştir. Çalışmanın

ilerleyen aşamalarında, sarayın kuzeydoğu köşesine rastlayan kısımla

rın çok fazla buluntu vermeye başlaması üzerine, bu köşede 8x8 m. bo
yınlarında bir açma belirlenerek göçük ve yığına 'toprak seviyesinden 2
m. derinliğe iniImiştir. Sonuçta, yapının kuzeydoğuköşesinde kuzeye doğ

ru devam eden, düzgün kesme taş kaplamalı 1.78 m. kalınlığında bir du
var kalıntısının 1.60 m. lik kısmı açığa çıkmıştır (Resim: 6). Bu duvar
ile sarayın köşesi arasındaki 0.90 m. lik açıklığın bir kapı olduğu düşü

nülebilir. Açıklığın doğu kenarının iki yanında birer adet, yarı dairesel
planlı zıvana bulunmaktadır. Bunlardan biri saray duvarına, diğeri ise
sözünü ettiğimiz duvar parçasına bitişiktir. Zıvanaların herbirinin yarı

çapı, dıştan 0.40 m. dir. Kapının batı kenarının kuzey tarafında da bun
lara benzer bir diğer zıvana göze çarpmaktadır.

Bunların dışında, Küçük Saray'ın kuzey duvarı dibindeki dolgunun
üstten itibaren 0.70 m. kalınlığında döküntü toprak, bunun altında bol
miktarda kiremit ve tuğla kırıkları ile çini parçalarındanoluşan 1.00 m.
lik bir göçük tabakasından ibaret olduğu anlaşılmıştır. Göçük tabakası

nın 0.60 m. yüksekliğindeki ilk kısmı tuğla ve kiremit parçalarından; alt
taki 0.40 m. lik kısmı ise sıva, harç, çini hamurlarının toz haline gelmiş

artıkları ve çini parçalarından meydana gelmektedir.

Buluntulara gelince; Kız Kalesi'ndeki ana yapıda yapılan çalışma

larda; bir adet Selçuklu sikkesi, çok sayıda yıldız - haç formlu çini par
çaları, bol sayıda sır akması sonucu oluşan «göz borıcuğu», çini mozaik
ler gün ışığına çıkarılmıştır. Çini buluntular içerisinde bilhassa bir ta
nesi gösterdiği özellikler bakımından ve ada buluntuları arasında ünik
olması açısından önemlidir. Haç kolu biçimindeki bu çini fragrr•anı üze
rinde, lacivert zemin üzerine siyah renkle yapılmış bitkisel bir bezerne
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dikkati çekmektedir. Ayrıca ana yapının değişik kısımlarına ait profilli.

düzgün kesme taş parçaları da buluntular arasında sayılabilir.

Bu yıl Kız Kalesi'ndeki buluntu azlığına karşılık, Küçük Saray'ın

kuzey duvarı dibindeki çalışmalarda, özellikle kuzeydoğu köşedeki aç

mada bol sayıda buluntu ele geçirilmiştir. Küçük Saray buluntularını şu

şekilde gruplandırabiliriz ;

A. ÇINI

Küçük Saray'ın kuzeydoğusunda yapılan çalışmalarda bol sayıda

çini fragmanı çıkarılmıştır. Çıkartılan çiniler, genellikle sıraltı. lüster ve

mozaik tekniklerinde yapılmış olup, bunlar içerisinde en kalabalık grubu

yıldız - haç formundaki duvar çinileri oluşturmaktadır. Konuları itiba

riyle sözkonusu çinileri sınıflandırmak gerekirse;

a. Haç formundaki çiniler üzerinde stilize edilmiş bitkisel motif

lerden oluşan bir bezerne dikkati çekmektedir (Resim: 7).

b. Haç kolları arasında yer alan sekizgen formlu çiniler üzerinde,

bağdaş kurmuş bir figür, insan yüzleri, çift başlı kartal ve çeşitlihayvan

figürleri yer almaktadır (Resim: 8).

c. Onikigen formlu olması muhtemel, çok parçalı olarak ele geçiri

len bir çini üzerinde «Es-sultarı'ül muazzam» yazısı okunmaktadır (Re

sim: 9).

d. Çok sayıda ele geçirilen turkuvaz. lacivert sırlı ya da lüster tek
niğinde yapılmış çini mozaikler bilhassa biçim itibariyle dikkati çekrnek

tedir.

Genelolarak görülen formlar dikdörtgen prizma, eşkenar dörtgen.

baklava form lu çeşitli şekillerde kesilmiş çini mozaikler ilgi çekicidir
(Resim: 10).

e. Çiniler arasında, diğer bir önemli grubu da lüster tekniğiyle ya

pılmış yazılı parçalar oluşturmaktadır (Resim: 11). Sözkonusu çinilerin

formları hakkında henüz bir fikir ileri sürülernemektedir.

B. TAŞ

Küçük Saray/ın kuzeydoğusunda yapılan çalışmalarda çok sayıda

profilli taş parçaları çıkartılmıştır (Resim: 12).
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C. SERAMİK

Yine aynı yerde yapılan çalışmalarda bol miktarda seramik bulun
muştur. Sözkonusu seramikler genellikle sıraltı, sırlı ve sgraffito tekni
ğinde yapılmıştır. Bütün bunların yanısıra sırsız, prehistorik seramik
ler de bilhassa zemin kotunda ele geçirilmiştir.

Sıraltı tekniğinde yapılmış seramikler üzerinde bitkisel bezerne ağır

lıklı olarak yer alırken, sgraffito tekniğinde yapılmış seramikler üzerin
de geometrik bezerne daha yoğundur (Resim: 13).

D. ALÇı

Yapılan çalışmalarda çok sayıda alçı fragmanı ele geçirildiği halde,
bunlar arasında bilhassa iki kınk parça, Büyük Saray kazılarında daha
önce bulunan alçı dolap pervazlarında görülen bitkisel ve geometrik
kompozisyonların benzerini vermesi açısından oldukça önemlidir (Re
sim: ı4). Diğer alçı parçaları çok tahrip olduğundan üzerlerindeki tez
yinatırı rıev'i anlaşılamamaktadır.

E. CAM

Çalışmalarda çok sayıda, irili ufaklı, bilhassa yeşil, patlıcan moru,
sarı renkli cam kırıkları ele geçirilmiştir. Bunlar içerisinde özellikle bir
tanesi kase kapağı olarak düşünülmektedir.
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iZNiK ÇiNi FıRıNLARıKAZISI 1985 ÇALIŞMALARI

Oktay ASLANAPA *

1981 yılında yeniden başlayan «İznik Çini Fırınları Kazısı» mn 1985
yılı çalışmaları 22 Temmuz - 23 Ağustos 1985 tarihleri arasında, İznik İlçe

merkezinde BHD kodu verilen, Hamam Sokak ile Maltepe Sokak köşesin

de kalan arsanın kuzeybatı bölümünde devam ettirilmiştir.

Başkanlığımda.Kazı Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şerare Yetkin, Başkan

Yardımcısı Doç. Dr. Ara Altun ile birlikte kalabalık bir uzmanlar, sanat
tarihçileri ve öğrenciler ekibi kazıya katılmışlardırı. Kazı alanında yı

kama ve ilk tasnif istasyonu, kazı kampı olarak tahsis edilen Alparslan
İlkokulu'nda değerlendirme ve envanter istasyonu kurulmuştur. Kazıda

düzenli günlük tutulmuş, onu envanterli eser, 155 adedi etüdlük envan
terli buluntu, ayrıca 75 torba etüdlük buluntu ve fırın malzemesi değer

lendirmeye tabi tutulup, tutanakla İznik Müzesi Müdürlüğü'ne teslim
edilmiştir. Ayrı bir ekip, değerlendirilen parçalardan tümlenebilenlerin
alçı ile restorasyonunu üstlenmiş ve böylece 9 parçanın restorasyonu ya
pılmıştır. Adı geçen ekiplerin herbirine uzmanlarımızdan birer kişi so
rumlu olarak tayin edilmişlerdir.

(*) Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Kazı Başkanı, İstanbul Üniversitesi.
FEN - PTT/İsTANBUL

(ıL İznik Çini Fınnları Kazı Ekibinin «Görev Taksimi» Listesi :1985.
Kazı Kurulu: Başkan Prof. Dr. Oktay Aslanapa, Üye Prof. Dr. Şerare Yetkin,
Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ara Altun. Uzmanlar: Doç. Dr. Ömür Bakırer

Yard. Doç. Dr. Ebru Parman. Yard. Doç. Dr. Zeki Sönmez, Öğr. Gör. Faruk
Şahin, Ok. A. Vefa Çobanoğlu (mutemet), Candan Nemlioğlu rdesınatörr.

Kazı Alanı Sorumlusu: Özkan Ertuğrul (M.A.l, Bilban Yalçın, Feridun Özgü
ınüş,Hamit Küçükbatır, Doğan Yavaş, Hikmet Mizanoğlu, İ. Hakkı Özkan, A.
Nezih Özboy, Sezai Gülşen (malzeme sorumlusu), Ahmet Sıpahioğlu (ölçüm
çizim) , Yaşar Çortıhlu, Ziya Nur Sezen, Bekir Tosun (fotoğraf), Halidun Sa
dıkoğlu (günlük kayıt), Yahya Aktar, Birsen Besler, 8elda Sarı, N. Levent
Keskinkılıç, Bahar Keçici, HakanArlı.
Yıkama ve İlk Tasnif İstasyonu: Lale Kula, Günseli Ateşok, Gülgün Kalkın

oğlu. Envanter ve Değerlendirme İstasyonu Sorumlusu: Belgin Demirsar. Me
lihaŞimşek, Aysel Çötelioğlu. Tümleme - Restorasyon Sorumlusu: Maide Te
rnizel, Şebnem Akalırı, Selda Kalfazade. Kazı kampı ve mutfak: üçer kişi nö
betleşe. Mahalli işçiler: Ali Tura, Makbule Tura (mutfak), Süleyman Tura.
Fikri ·Yaz,gülü, HaydarŞayIık.
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Bakanlık yetkili uzmanı olarak kazıya atanmış olan Topkapı Sarayı

Müzesi'nden Nurdan Erbahar, uzmanlık alanı ile ilgili konularda değer

lendirmeye önemli katkıda bulunmuştur.

İznik Kaymakamı sayın Keramettin Köksal. İznik Belediye Başkanı

Sayın Erdoğan Savaş ve Müze Müdürü Sayın Necati Ayas kazı ile yakın

dan ilgilenmişlerve her konuda gerekli kolaylığı göstermişlerdir.

Yukarıda adı geçenler ile, izin ve ödenek sağlamış olan Eski Eser
ler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sorumluluk yüklenmiş olan uzman,
sanat tarihçisi ve öğrencilere 1985 çalışma mevsiminin hedeflenen sonu
ca ulaştırılmasındaki gayretleri ve katkıları için içten teşekkürü borç bi
lirim.

1985 yılı İznik Çini Fırınları Kazısı çalışmaları, sondaj, kazı, yüzey
araştırması, değerlendirme çalışması olmak üzere bir bütün halinde

planlanmıştır. Kazı alanındaki çalışmalardan önce, yüzeyaraştırmaları
ve çevre incelemeleri hakkında kısa bilgi aktarmakta yarar vardır :

Yüzey Araştırmaları : 7.8.1985 günü bir ihbarı değerlendiren ekibi
miz elemanlarından küçük bir gurup, Bakanlık Yetkili Uzmanı ve Müze
Müdürü ile birlikte 8 Km. kadar doğudaDereköy'ün DanışmanMevkiinde
sel sularının açtığı bir keramik fırınını ineelemişlerdir. Burada dikdört
gen tonozlu ateşliği ve üst kısmından bir bölümü açığa çıkan Miletişi tipi
fırın olarak tanımlayabileceğimiz 'küçük fırında, sağlanan çapalarla kü
çük bir sondaj ve temizleme yapılmış, plan ve resimleri alınmıştır. Çevre
sindeki Kuvartz topaklarının da işaret ettiği gibi sırlı pişirim için hazır

lanmış olduğu anlaşılan fırın, incelemeler sonunda çok kısa süre ile kul
lanıldığını ortaya çıkarmıştır.

Geçen yıllarda başlayan İznik'in çini - keramik merkezi olarak mi
mari yapısı ile ilgisini de araştıran mimari irıcelernelerine, Doç. Dr. Ara
Altun başkanlığındaki bir ekiple, kazı dışı zamanlarda devam edilmiştir.

Bu araştırmalar sırasında aynı zamanda yeni sondaj bölgeleri de tesbit
edilmektedir.

Tesbit çalışmaları kazıdan arta kalan zamanlarda düzenli olarak
devam ettirilmektedir.

Kazı: 1983 yılında BHD kodu verilen sondaj alanında, <J 984 yılı ça
lışmaları ile başlatılan düzenli kazıya bu yıl aynı yerde devam edilmiş

tir. Bu yıl hedeflenen 5x5 m. lik dokuz plankarenin ancak altısında çalış- .
malar tamamlanabilmiştir. Kazı alanının kuzeyinde Mehmet Balıkçı'ya

ait komşu parselin moloz taş temel üzerinde briket örgülü duvarı arka
sındaki kümes ve sundurma ile alttaki toprak ve gübre yığını, duvarın
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dibinde tesbit edilmiş olan fırın kalıntısını tehdit ettiğinden, bu yıl sahi

binin rızası ile ve kamulaştırmaya gerek kalmadan duvar sökülmüş, ar

kasındaki gübre ve toprak yığını kaldırılmış, ancak bu çalışmalar kazı

nın ağır yürümesine ve çok zahmetli gelişmesine sebep olmuştur. İznik

halkının çalışmalarımıza gösterdiği yakınlığı ve güveni gösteren bu dav

ranışından ötürü Mehmet Balıkçı'nın şahsında İznik'lilere teşekkür etme
miz gerekmektedir.

Dikenli tel ve uyarı levhası ile 1984 kazı mevsimi sonunda kısmen

kum doldurularak bırakılan kazı alanı yüzey temizliği ile açılmağa baş

lanmış, karolaj yeniden düzenlenmiş, duvar kaldırma işlemi devam eder
ken, güneydeki karelerde çalışmaya geçilmiştir. İki yıllık çalışma sonun
da, kuzeyden güneye doğru iki fırın ile bir muhtemel fırın kalıntısı, bağ

lantı tüteği, apsidial hazırlık kısımları ve henüz kesin olarak aydınlata

madığımız moloz taş örgülü, oval ve .derin bir hacim ile derin bir su ku
yusu ortaya çıkmış bulunuyor. Ancak, Osmanlı dönemi çini - keramik üre
timinin önemli bir atölye bölgesi olan bu bölümler, Osmanlı öncesinden
geniş alana yayılmış bir mimari kalıntının üzerine yerleşmiş görünmek
tedir. Kazı sırasında kuzey -güney ve doğu - batı yönlerinde gelişen tuğla

duvarlar ile tuğla zemin döşemesi ve bağlantıları, çeşitli yön ve eğimler

de ortaya çıkan pişmiş toprak künkler titizlikle takip edilmekte, devir ve
atölye bağlantılarının ilişkileri ortaya çıkarılmağa çalışılmaktadır. Bu
yüzden kazı oldukça ağır ilerleyebilmektedir.

Kazı alarıımızda, kuzeyden itibaren iki yıllık çalışma sonunda ula

şabildiğimiz sonuç 'şu şekilde özetlenebilir :

Duvarın dibindeki C 9 bölgesinde moloz taş ve kil tabakası ile çev
resi sıkıştırılmış hafif oval bir fırın ateşliği ortaya çıkmıştır. İçi boşaltıl

dığında bu bölümün güneyinde boydan boya bir set bulunduğugörülmüş
tür. Kemerli ağız kısmı güneydeki sondajla ortaya çıkmamış, doğuda

tuğla döşemeli zeminindevamındaaçılabilmiştir. Kubbemsi tonozunun
üstündeki açıkhk eksende değildir veçökme sonucu meydana geldiği sa
nılmaktadır. Bu fırının varlığının tesbit edildiği 1983 sondaimdan beri,
fınnın nakledilerek Müze'ye maledilmesi hedeflenmiş olmakla birlikte,
çevre dolgusu, kendi yapısının zayıflığı ve hacminin büyük olması şim

dilik buna imkan tanımamaktadır.Bu yüzden de içi temizlendikten sonra
kemerliağız kısmı örülüp, elenmiş kum doldurularak, üzerine oluklu
galvaniz sundurma yaptırılmış ve geçici olarak korumaya alınmıştır. Fı

rının özellikle ağız çevresinde bir miktar sırlı ve sırsız Slip tekniğindeke
ramik bulunması dikkati çekmiştir. Batıya doğru bir bağlantısıolduğu

fikri uyanmışsa da bu durum henüz kesinlik kazanmış değildir.
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Batıda C 8 plankaresi alanında, C 9 fırın kalıntısının üst seviyesinde
eğimli (çökmüş ?) düzenli tuğla kaplama dikkati çekmiş, kuzeyde duvar
temeli içinden geçen baca olması muhtemel bir oyuk ortaya çıkmıştır.

Ancak, zaman ilerlediğinden daha fazla açmadan bu bölge ince bir kum
tabakası ile örtülerek, etraflı araştırılması gelecek mevsime bırakılmıştır.

Burada da bir fırının bulunması ihtimal dahilindedir.

Bunun güneyinde, geçen yıloldukça açılan bölgede, bu yıl da zemin
taraması ile birlikte plankarenin sınırına kadar batıya doğru kazıya de
vam edilmiştir. Geçen mevsim ortaya çıkan apsidial moloz taş örgülü :ha
zırlık bölümünün batısında dikdörtgen planlı bir fırınm varlığı kesinlik
kazanmış bulunmaktadır.Buradan çok miktarda fırın malzemesi, sinter
leşmiş fırın çeperi molozu, sır topakları çıkmıştır. Geçen yıl incir kökü
nün söküldüğübu alanda, kök, çökmüş fırının kalıntıları içinde gelişerek,

büyüdükçe kalanı da sökmüş ve dağıtmış görünmektedir. Bu fırının tütek
bağlantısı olarak geçen yılortaya çıkarılan tuğla yatay kanalın fırınla ir
tibatı bu yılki araştırmalardada kesin bir çözüme ulaştırmamıştır.Moloz
taş çevre örgüsü arasında kaybolduğundan, irtibat noktasının aydınlatıl

ması için moloz taş sıkıştırma alanının bir miktarının sökülmesi gereke
cektir.

D 9 plankaresi smırlan içinde, C 9 a doğru, yani kuzeyde, mo'loztaş
örgülü bir kuyu ağzı belirmiştir.Bu ağız kısmından --2.50 m. kadar içi bo
şaltılmıştır. Moloz dolgu ve toprak çıkan bu kuyuda daha fazla inmek,
göçük tehlikesi gözönüne alınarak durdurulmuşturve üzerine beton ka
pak yapılarak emniyete alınmıştır. C 9 ile D 9 arasındaki bölümde ze
minde düzenli tuğla döşeme ve duvar izleriyle künk ağızları ortaya çık

mış, doğuya doğru devam etmektedir. D 9 un güney tarafında da tuğla

döşeme arasında küçük mermer kakma parçaları zeminde dikkati çek
miştir. Kazı alanımızın güneydoğu köşesini teşkil eden E 9 plankaresinde,
kuzeydeki bölüm boşaltma seti 01arak-1.S0 de bırakılmış, güneyinde ise
-3.00 m. civarına kadar inilmiştir. Burada 'sıkıştırılmış killi bir zeminle
karşılaşılmıştır.

Üst tabakada 20. yy. başlarına tarihlenebilen bir kaldırımın doğu

sunda E 8 plankaresi sınırları içinde kalan bir kalıntı, bu yıloldukça ilgi
çekici bir gelişme göstermiştir. Geçen yıl kuzeydeki bir 'bölümü üst sevi
yede belirmiş olan bu kalıntı, düzgün köşeli bir çerçeve içinde geliştiği

anlaşılan oval, moloz taş örgülü derin bir ınacimdir. Moloz boşaltıldıkça

derinleşen bu hacimde, pişmiş toprak ibrik formunda 10 buluntu, iki
testi, bakır çürümüşbir sahan (içinde üzüm çekirdekleriyle) etüdlük ma
hiyette cam buluntular, çeşitli kademelerdegörülmüştür.-3.00 m. civa
rında sıkıştırılmış kilden bir tabana rastlandığı sanıldığı anda ise, kuzey
kesiminde bir çöküntü belirmiş ve buradan, yanmış bozuk, Rodosişi tek-
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niğinde keramik buluntu ve tuğla yığını çıkınağa başlamıştır. Önceleri,
tuğla çeperi sökülüp başka yerde kullanılmış, bozuk ve büyük ölçüde bir
fırırıın dış çeperi olduğu sanılan bu kalıntının aydınlatılması için gelecek
mevsimde çalışmalaradevam edilmek üzere, zeminine kum doldurulup bı

rakılmıştır.

Kazı alanındaki sonuç özetlenirse; Kuzeyden güneye doğru iki fınn,

bir kuyu, hazırlık bölümleri, güneyde oval taş örgülü hacimle Osmanlı

dönemi çini-keramik atölyesinin, Osmanlı öncesi geniş bir mimari kalın

tının içine yerleşmişolduğu çıkan sonuçlar arasındadır.Bu mimari kalın

tınınçeşitli zernin izlerine, aynı arsanın başka yerlerinde daha önceki yıl

larda yapılan sondajlarda da rastlanmıştır.Mimari kalıntının gereği gibi
aydınlatılmasıhususunda ekibimiz titizlikle çalışmakta, atölye-kaIıntıiliş

kilerinin bozulmamasınaönem vermektedir. Buluntular ve kalıntılar, bu
bölgedeki atölyeninuzunca bir zaman dilimi içinde üretime devam etti
ğini, bazen bozulan fırınlar yerine kısmen de aynı malzemeyi kullanarak
yenilerinin yapılmış olabileceğini göstermektedir.

Değerlendirme:Tasnif ve yıkama istasyonumuzda ilk değerlendirme

ve guruplandırılmalan yapılan parçalar, Değerlendirme ve envanter is
tasyonunda ele alınmış, içlerinden 10 buluntu envanter'li eser kaydına

alınmış, 155 parçanın da etüdlük envanter fişleri, çizimlerivle ,birlikte
gerçekleştirilmiştir.75 torba halinde düzenlenen çeşitli etüdlük buluntu
ve fırın malzemesiyle birlikte, sandıklanarak Müze'ye teslim edilmişler

dir. Ancak, geçen yılların buluntulanyla birlikte toplu bir değerlendirme

için, Müze deposuna teslim edilen buluntularin, tasnif esasına göre yeni
den gözden zecirilmesi için, Miize'rıin imkanl cı rı. maalesef veterli değildir,

Depo yetersiz olduğundan, tasnif edilerek teslim edilmiş çok savıdaki bu
luntunun bulunup inceleme için çıkarılması çok zordur. Müze'rıin yeterli
tasnife .irnkan sağlayacak bir depo ve değerlendirme salonuna kavuşturul

ması, çok önemli bir çini-keramik üretim merkezi olan İznik'in yapılan

kazılar sonunda haklı yerini alması bakımından dileğimizdir. Bu konuda
Miize've azami önemin verilmesi sağlanamazsa. kazı buluntulan gereği

gibi değerlendirmeimkanından mahrum olacaktır.

1985 çalışma mevsimi, öncekilere göre daha az buluntu ile kapan
mıştır. Tekniklere göre: Sgrafitto tekniğinde değerlendirmeye alınacak

parça yok denecek kadar az dı. Slip tekniğinde parçalar, özellikle C 9 fırın

bölgesinden kase formunda ve tama yakın parçalar halinde çıktı. Şamişi

denilen teknikte parça yok denecek kadar azdı. Miletişi ve Rodosişi deni
len teknikte parçalar ile mavi-beyaz gurubundan ise form ve desen açı

sından ilgi çekici parçalar çıkmağa devam etti. E 8 açmasından kazı so
nuna doğru yanık-bozuk çok miktarda Rodosişi tekniğinde parça çıkma

sını da buna eklemek mümkündür. Aynı açmadan ibrik ve testi formunda
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pişmiş toprak, sırsız buluntular ve etüdlük mahiyette cam buluntu da bu
arada değerlendirilmelidir.

D 8 başta olmak üzere bütün kazı alanından bol miktarda fırın mal
zemesi, fırın çeperi molozu ve sırlanmamış çeşitli formlarda ham kera
mik buluntular arasındadır.

Fırın malzemesi ve desteklerin kullanımları için, uzmanlar ekibimiz
den Faruk Şahin ayrıntılı bir çalışma yürütmektedir.

Çini parçalarına bu yıl çok az rastlanmıştır. Kitabeli parçalar geçen
yıllardan çıkanların devamı mahiyetinde etüdlük buluntulardır.

E 8 açmasından elde edilen cam malzeme arasında 4 parça etüdlük
envantere alınmış Roma-Bizans kaynaklı buluntulardır. Ayrıca envantere
alınan Hellenistik Nikai (a) şehir sikkesi, bir yanında portre, diğer ya
nında bereket boynuzlu ayakta figürle, bozuk ve eksik darp olmasına rağ

men kayda alınmıştır. Niteliksiz küçük bir sikke ile bir Osmanlı Mecidi
yesi de etüdlük buluntular arasındadır.

Bu yılın buluntuları arasında etüdlük mahiyette birbirine yapışık

iki kenar parçası dikkati çekmiştir. Rodosişi tekniğindeki parça ile Ha
liçişi tekniğindeki bir parçanın birbirine yapışık bulunması her iki tek
nikte üretimin aynı zamanlarda devam ettiğini göstermesi bakımından

önemlidir.

Sgrafitto ile Miletişi tekniklerinin birarada uygulandığı kase par
çası da teknik açıdan dikkati çekmektedir.

Geçen yıllarda da bulunan Çin porselenlerinin dip damgalarını tak
lit eden parçalara bu yıl da rastlanmıştır. Bunlardan manzaralı olanları

da vardır. Bir kenar parçasında da «der şarab...» gibi bir kitabe parçası

okunabilmektedir.

Özellikle D 9 açmasından elde edilen bir gurup tek renkli, yeşil sırlı

parça, beyaz sert hamurlarıyla Çin Seladonlarının benzeri olarak üretil
mişlerdir. Bunlardan tama yakın küçük bir kase, ince hamuru ile, diğer

tabak parçalan dakalın hamurlarıyla dikkati çekmektedir. Rodosişi tek
niğinde çok küçük bir parça üzerindegörülen hayvan figiirü bu yılın fi
gürlü parçalarından en belirgin örnektir.

Envanterli eser kaydına alınan parçalara gelince:

1 - İzn/85 BHD E 9 Sk 1 : Nikai (a ) bronz şehir sikkesi, Hellenis
ük, bozuk, bronz. Portre ve bereket boynuzlu ayakta figür.

2 - İzn/85 BHD C 9 S 6 : Slip tekniğinde kase, tama yakın, yanık
zemine slip desenli.
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3 - İzn/8S BHD C 9 S 7 : ağız çapı 24 cm büyük kase, alçı ile tüm-
lenmiş, kahverengi sırlı, üç ayak yapışık. .,

4 - İzn/8S BHD C 9 M 4 : Alçı ile yarım tümlenmiş, Miktişi deni
len teknikte kase parçası. Beyaz zemine mavi ve siyah serbest bitkisel de
senli.

s - İzn/8S BHD C 9 Mb ·1 : Gövdesi tama yakın, dip eksik, alçılı.

İç ve dışta mavi-beyaz rozet, şemse ve bitkisel kıvrımlı.

6 - İzn/8S BHD D 9 R 9: Bir kısmı geçen yıl bulunanlarla benzer
lik gösteren, 'birleşmeyen 6 parçadan tabak kenarları. Rodosişi denilen
teknikte, 'karakteristik 16. yy. kırmızılı, iç ve dışta aynı desen.

7 - İzn/8S BHD E 8 Mb 10: Tutarnağıeksik,büyük kapak parçası,

alçı ile tamamlanmış, restorasyonu bitmemiş. Bitkisel kıvrımlar arasında

değişik dört rnadalyon, mavi-beyaz.

8 - İzn/8S BHD E 8 RI: Kırmızı zeminli, birleşebilen parçalar.

Gövde, Yer yer mavi kullanılmış, beyaz rozet çiçekli dal desenli.

9 - İzn/8S BHD E 8 R 3 : Akıtmalı veya akrnış, eksik boyun, alçı ile

kısmen tümlenmiş.

10 - İzn/8S BHD E 9 HI: Ağız çapı 15 cm. Haliçişi denilen tek

nikte, .f'lçı tümlemeli kase, çok parçalı. Grimsi-mavi kıvrık desenli. içte

Mührü Süleyman motifi.

Etüdlük malzeme arasında kemik bir tarak parçası dikkati çekmek
tedir.

1981 yılında ikinci dönemine başladığırnız «İznik Çini Fırınları Ka
zısı-nırı 1985 yılı çalışmaları ile beşinci yılı dolarken, İznik'de Osmanlı

devri çini-keramik üretiminin teknik ve form açısından yoğunluğu, fırın

ve imalathane bölgelerinin kümelenmesi, fırın ve üretim teknolojisi hak
kında önemli ipuçları elde edilmiş olmaktadır. Bu ipuçlarına göre, Os
manlı dönemi İznik çini-keramik sanatının bazı bakımlardanyeniden de
ğerlendirilmesi gerekmektedir. 1986 yılında da iki yıldır devam ettiğimiz

atölye bölgesindeki kazıyı geliştirmeyi planlamış bulunuyoruz. Ancak bu
arada bazı yeni sondajlarla birlikte, çevredeki çini-keramik üretimi hak
kında da bulgulara rastlanacağı anlaşılmıştır. Müze deposunda biriken
beş yıllık tasnifli, erıvanterliveetüdlük malzemenin geniş biçimde değer

lendirilmesi için depo ve çalışma alanının islahını beklemek durumunda
yız. Elimizdeki sistemli fişler ve fotoğraflarla, kazı gelişme kayıtları, bir
yandan geniş bir değerlendirmeyayınının hazrrlıklarınageçmemiz için te
mel malzeme olarak dosyalanmıştır.
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Resim: 1 - Danışman

mevldi fırın

kalıntısı

Resim i 2 .- BHD alanı güneyden kuzeye doğru

ön planda E. 8 bölgesi

Resim: 3 - BHD alanı kuzeyden
güneye doğru 6 karellk
bölümün ön sol köşesinde

fırın bölgesi C. \}
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Besim . 4 - BHD alanı kuzey kesimi 4 karenin genel görünüşü

Resim: 5 - BHD alanından çeşitli etüdlük lıuluntu
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Resim: 6. - BHD alanından çeşitli etüdlük buluntu

Resim: 7 - BHD alanından çeşitli buluntu

Resim: 8 - BHD alanından çeşitli etüdlük buluntu
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Besim: 9 - BHD E - 8 bölgesinden pişmiş toprak
sır.!lız kaplar

Resim i 10 - 1985 kazısından çeşitli üçayaklar (fınn

malzemesü

i.".~..'; .

Resim: II - 1985 kazısından çeşitli destelder (fınn

330 malzemesi!



Resim: 12 - 1985 kazısından çeşitli destekler «(ınn

malzemesi!

Resim: 13 - 1985 kazası buluntularıyla çeşitli

desteklerln kullanım denemesi
_(Faruk Şahin)

Resim, 14 -- BHD E - 8 bölgesinden etüdlük cam
buluntular
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Resim: 15 _. Çiııi örnekleri

Resim: 16 - Çini örnelderi

f2.tJ - &s

C-S

Resim: 17 - Çini örnekleri



Resim, 18 - Çini örnekleri

Resim, 19 - Çini örnekleri

Resim, 20 - Çini ömekleri
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Resim: 21 - Çini örnekıeri

Resim: 22 - Çini örnekleri



ALANYA KALESİ 1985 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

M. Oluş ARIK*

Antalya'nın doğusunda kalan Alanya, denize doğru büyük bir çıkıntı

yapan, sarp ve yüksek bir yanmadanınüzerinde kurulmuştur.

Antik Çağ'da Korakesion (Coracesium) ı denilen şehir; bazen Taşlık

Kilikya, bazen de Pamfilya bölgesi şehirleri arasında sayılmıştır". Kora

kesion'dan ilk defa söz eden Strabon3; şehri, sarp kaya üzerine kondurul

muş bir hisar olarak tarif etmektedir 4.

Müstahkem mevkiinin verdiği avantajla, az sayıda bir kuvvetle bile
kendisini koruyabilen Korakesion, M. Ö. II. yüzyılda çeşitli saldınlara

karşı koyabilmiş ve bağımsızlığını muhafaza etmişti. Bu yüzyılda şehrin

hakimi Drototus Tryphon idi 5. Alanya Kalesi'ndeki Orta Hisar'ırı Arap

Evliyası'ndanEhmedek'e kadar olan kısmındadikkati çeken iri blok taşlı.

harç kullanılmadanyapılmış Hellenistik sur duvarı Tryphon döneminden
kalmıştır 6.

M. Ö. i. yüzyıldabir korsan yatağı haline geldiği için M. Ö. 65'te7 Ro

malı Pornpeius'un komutasındakiRoma ordusu tarafından tahrip edildi 8.

(*) Prof. Dr. M. Oluş ARıK, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşan - ANKARA

ul LLOYD. S. - Rice, D. S., Alanya (Aliüyya), Çev. Nermin Sinemoğlu, T.T.K. Ya
yınlanndan, T.T.K. Basımevi. Ankara. 1964, s. ı.

Bu kelime Corax veya Corak şeklinde bir Ari kelime kökünden türemiş olma
lıdır. Bkz. Sissouan ou L'Armöno - Cillcte. Venise - S. Lazare. 1899, p. 368.

(2) Konyalı,İ. H., Alanya (Aliüyye), Yayınlayan: M. Ali Kemaloğlu, Ayaydın Ba-
sımevi, İstanbul. 1946, s. 16; LLOYD, S. - RİCE, D. S., a.g.e., s. ı.

(3) Kürkman, Garo - Diler, Ö., Aliüye Paraları, Yenilik Basımevi, İstanbul. 1981, s. ı.

(4) Lloyd, S. - Rice, D.S., a.g.e., s. ı.

(S) Konyalı, 1. H., a.g.e., s. 28.

(6) Konyalı, 1. H., ag.e., s. 28.

(7) Lloyd, S. - Rice, D. S., ag.e.,S. ı.

(8) Konyalı. ı. H., a.g.e., s. 33.
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Korakesiorı'un Bizans dönemindeki tarihi karanlıktır. Yalnız Bizans
döneminde Korakesion adının terk edilmeyebaşlandığı, bunun yerine
artık Kalanaras (Güzel Dağ) adının kullanıldığı dikkati çekmektedir "

Alanya'nın Bizans dönemindeki tarihi hakkında pek birşey bilinme
se bile, bugün hala mevcut olan bazı eserler, şehrin bu dönemde imar
edildiğini göstermektedir. İçkale'deki (M.S. V. - VI. yüzyıla tarihlenen)
kilise, Arap Evliyası denilen kilise, Cilvarda Burnu'nun üzerindeki manas
tır harabeleri ile Orta Hisar'dan İçkale'yedoğrudevam eden yuvarlak ku
leli sur kalıntıları Bizans döneminden kalma eserlerdir. Surlar üzerinde
gerçekleştirilecek ayrıntılı bir çalışma, Bizans dönemi inşası hakkında

daha doyurucu bilgiler ortaya koyabilir.
"

XIII. yüzyıla gelindiğinde Kalonoros'un. Kir Fard (Kir Vart) 10

adlı bir Grek II ya da Ermeninin 11 hakimiyetinde olduğu görülmektedir.
Öte yandan l07l'den itibaren Anadolu'yu yurt tutmayabaşlayanTürklerin
hakimiyet sahalarını devamlı genişlettikleri de gözlenmektedir. Özellikle
I. Alaeddin Keykubad (1220 - 1237) devrinde, önemli fetihler gerçekleşti

rilmiş ve Kırım'a kadar uzanılmıştır. Güçlü bir devlet adamı olan Alaed
din Keykubad, kuzeyde Karadeniz kıyılanna ulaştıktan sonra, güneyde de
önemli limanları ele geçirme düşüncesinden hareketle Kalanaras'un fet
hine girişir. İbni Bibi ve Yazıcızade Ali'nin Selçuknamelerinde ayrıntılı

olarak tanımlanan kuşatmadan sonra Kir Fard, kaleyi Alaeddin Keyku
bad'a teslim eder (1221) ". Kendisine .ikta olarak Aksehir verilir!'.

Selçuklu fethiyle birlikte şehrin en parlak dönemi başlamıştır. Bu
tarihten itibaren Kalonores. fatihinin adına izafeten «Alaiyye» 15 adıyla

anılmaya başlamış ve Cumhuriyet'e kadar da ismini muhafaza etmiştir.

Bugünkü «Alanya» ise Alaiyye'nin galatı olarak kabul edilmelidir.

(9) Orta Çağ'da İtalyan tüccarlar ve denizciler ise şehri Candelor, Calandres. Sca
landros, Calandres, bazen Castel Ubaldo ya da kısaca Baldo isimleri altında

zikretmektedirler; Bkz. Sissouarı ou L'Armeno - Cilicie, p. 370. Aynı eserde
Calondros ile Ermeni dilindeki Calonoros arasındaki benzerIiğe dikkat çekil
mekte, ayrıca, Daniel Heguemorı adlı bir Rus seyyahın 1106 - 7'de kaleme al
dığı eserinde. şehrin adının Galinoros veya Ganinoros şeklinde verildiği belir
tilmektedir. Sissouan.... p. 370 371.

ı ıo: Sissouan.... p. 371; Konyalı. İ. H.. a.g.e., s. 68, Lloyd, S. - Rice, D. S. a.g.e., s. 4.

(11) CAHEN, CL., Osmanlılardan Önce Anadolu'da Türkler, çev. Yıldız Moran, İst.

1979, s. 133

(12) Lloyd, S. - Rice, D. S., a.g.e., s. 4

(13) Konyalı. İ R, a.g.e. s. 65.

(14) KONYALI, İ. H., a.g.e., s.65; CAHEN, CL., 'a..g.e., s. 133

(15) Turan, O., Selçuklular ve İslamiyet, Nakışlar Yayınevi. İstanbul. 1960, s. 100:
Turan, O., Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti. Dergah Yayınları, ıs

tanbul. 1980 (3), s. 298.
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Alaeddin Keykubad, şehrin eski surlarını yeniden tahkim ettirdik
ten başka; yeni surlar ilavesiyle kaleyi güçlendirmiştir.Ayrıca kıyıda bir
tersane,bunu korumak amacıyla «Kızıl Kulevadıverilen bir kule, İçkale'

de bir saray inşa ettirmiştir. Keykubad'rn bu sarayı kışlık olarak kullan
dığı bilinmektedir 16.

Bugün hala mevcut olan dış surlar, Orta Hisar, Ehmedek ve İçkale'

nin büyük bir bölümü Selçuklular devrindenkalmadır.Bunların dışında

aynı dönemde, Akşebe Mescidi, Andızlı Cami, Selçuk Hamarnı, Aşağı Kale
Hamarnı gibi eserler meydana getirilmişti. İ. H. Konyalı. Yukarı Kale
deki Süleymaniye Camii'nin de Selçuklular devrinden kaldığı ve sonradan
onarıldığı görüşündedir17.

Alanya, Anadolu Selçuklularının çöküş devrinde, 1293 yılında 18 Ka
ramanoğullarının eline geçmiştir. Şehirde, Karamanoğullarınaait kitabeli
eserler mevcuttur. Şehir, 1427 yılında 19 Karamanoğulları tarafından 5000
altın mukabilinde Mernlüklere satılmıştır.Bu tarihtensonra Alanya, Mem
luk Sultanına tabi Alaiyye Beylerince yönetilmiştir". 1471 yılında ise,
Gedik Ahmet Paşa tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarınakatılmış

t11..21. Yukarı Kaledeki Süleymaniye Camii, han ve arasta, Osmanlılar

dan kalan önemli eserler arasında zikredilebilir.

Osmanlılar devrinde, bzellikle İçkaledeki sarnıçlar fonksiyonların

dan dolayı -diğer bölümlere nazaran- daha iyi korunmuşlardır. Buna kar
şılık «saray» denilen bölümyıkık durumdadır. Yukarı Kalede bedesten
civarı ile, Aşağı Kalede özellikle Tophane Mevkiinde yoğunlaşanyerleşim:

Cumhuriyet devrinde, büyük ölçüde kalenin dışına kavmıstır. Hellenistik
dönemden Osmanlılara kadar birçok eserleri ve kalıntıları ihtiva eden
Alanya'da. büyük bir bölümü Selçuklular tarafından inşa edilen surların

hala ayakta oluşu, Selçuk, Beylik ve Osmanlı döneminden eserlerin mev
cudiyeti ile İcka'enin zengin buluntular verebilecek bir saray bölümünü
ihtiva etmesi; bu şehri, Orta çağ Türk - İslam Arkeolojisi açısından önem
li kılmaktadır (Plan: 1). Buradan toplanarak müzeye getirilen çini frag
manları; -haklı olarak- Alanya Kalesindeki sarayın,Kubad - Abad Selçuklu

(ı6) Turan, O., Selçuklular ve İslamiyet, s. 100; Turan, O., Selçuklular Tarihi ve....
s. 298;'Sevgen, N., Anadolu Kaleleri, C. i, Ankara 1959, s.37.

(17) Konyalı, İ. H., a.g.e., s. 293.

(18) Uzunçarşılı, İ. H., Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri.
T.T.K. Yayınları, T.T.K. Basımevi, Ankara. 1984 (3), s. 92.

(L9) Uzunçarşıh, İ. H., a.g.e., s. 92.

(20) Uzunçarşılı, İ. H., a.g.e., s. 92.

(21) Uzunçarşılı, İ. H., OsmanhTariht, C. II, T.T.K. Yayınları, T.T.K. Basımevi, An
kara. 1983 (4), s. 92.
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Sarayı gibi zengin çinilerle 'süslü olması gerektiği yolunda düşüncelerin

uyanmasına neden olmuştur22.

Hem Orta çağ Türk şehir dokusunun belirlenmesine katkıda !bulu·
nabilecek bir hüviyete sahip olması; hem de Selçuklu dönemi çiniciliği ko
nusunda değerli buluntular verebileceğininanlaşılması sebepleriyle Alan
ya Kalesi'nin de kazılması gerektiği düşünülmüştür.

Yukarıda zikredilen nedenlerle, Alanya Kalesi Kazı ve Onarım Çalış

malarına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'nün izniyle ilk defa 1985 kazı mevsiminde başlanmıştır. Asıl ça
lışmalar 4/7/1985 - 15/8/1985 tarihleri arasında yapılmıştır. 1985 yılı Ara
lık ayı boyunca ise İçkaledeki temizlik faaliyetlerine devam edilmiştir.

İlk defa başlanmasıhasebiyle, bu sezonda gerçek anlamda bir hafri
yattan ziyade köklü, düzenli ve bilimsel esaslara uygun, verimli bir kazı or
tamına zemin hazırlamakamacıylabir ön hazırlık çalışması gerçekleştiril

miştir.

Bu amaç doğrultusunda ilk planda acilen gerekecek malzemeler te
darik edilerek bilimsel bir kazının balangıcındamutlaka yapılması şart

olan çevre ve yüzey araştırmaları,kazı sahasının temizlik ve düzenlenmesi
ile mevcut topoğrafik haritaların 'Ve planların kontrolü işlemleri yapıl

mıştır.

1985 kazı sezonunda Alanya Kalesi'ndeki faaliyetler şu şekilde grup
lanabilir:

ı - Çevre -Yüzey Araştırma ve İncelemeleri

Surların ve diğer yapıların mevcut durumlarını tespit etmek amacıy

la tüm Alanya Kalesi gözden geçirilmiştir. İncelemelersırasında; özellilde
güneybatı taraftaki dış surların mazgal1arınınve Cilvarda Burnu'na inişi

sağlayan kapınınüstündeki bölümlerin kısmenharap olduğugörülmüştür.

Selçuklu Devri Türk denizciliği açısından büyük önem arzeden tersane
nin girişinin iki yanındaki mekanlar pislik ve bakımsızlıktan girilemez
durumdadır.ITersanenin içerisi ise; kelimenin tam anlamıylabir çöp de
posu haline getirilmiştir. Tonozlann üzerindeki aydınlatma amacıyla ko
nulmuş açıklıklardan içeriye çöp ve toprak döküldüğüanlaşılmaktadır.

Tersanenin kuzeybatısındaki, tonoz örtüleri yıkılmış durumdaki mekan
lar da bugün birer çöplük fonksiyonu görmektedir. Aynı şekilde, yukarı-

(22) Konyalı, mavi renkli çini parçalan bulduğundanSÖZ etmektedir. Konyalı, ı. H..
a.g.e., S. 197; öney, G., Türk Çini Sanatı, İst. 1976, s. 48.; Öney, G~, Anadolu
Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları. Türkiye İş Bankası Kültür
YaYın1arı, Ankara. 1978. S. 102.
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daki han 'Ve arastanın çöp ve toprak yığınlarıyla doldurulduktan başka;

arasta hücrelerinin mezarlıkyapıldığı tespit edilmiştir.Turistik öneme sa
hip bir şehirde böylesine bakımsızlık ve ihmalkarlık gerçekten affedilir

türden şeyler değildir. Alanya Kalesi'nin biran önce, kazı başkanlığının

gözetiminde 've belediyenin yardımlarıyla temizlenerek bu ayıbın ortadan
kaldırılması şarttır.

Çevre araştırmaları sırasında; Tophane Semtinde; duvarlarındafresk
ler /bulunan, beşik tonozlu küçük bir kilise tespit edilmiştir. Kilisenin du

var ve tonoz yüzeylerini tümüyle kaplayan freskIerde başları haleli figür

ler dikkati çekmektedir. Ancak kuş pislikleri ve daha başka nedenlerle re
simlerin 'üzeri pislik tabakalarıyla kısmen kapanmış durumdadır. Bunla

rın fresk uzmanlarına temizletilmesi ve kilisenin ziyarete uygun duruma
getirilmesi gerekmektedir. Yaptığımız araştırmalar, Tophane Semti ve

civarında, yine yayınlara geçmemiş birkaç kiliseciğin daha mevcut oldu
ğunu göstermiştirP. Fakat, söz konusu yapılar, mimari ve tezyini açıdan

dikkate değer bir özellik taşımamaktadırlar.Bunlardan başka, arastanın

güneyindeki bir geç dönem sarnıcının temelinde M. 1239-1240 tarihli bir
kitabe bulunmuştur", Alanya'da II. GıyaseddinKeyhusrev (1237 -1246)

in adını taşıyan tek kitabe olması nedeniyle tarihi açıdan büyük değer

taşıyanbu kitabe, çerçeve formu ve yazı türünden anlaşıldığıkadarıylaka
ledeki burçlardan birisine ait olmalıdır. Kitabenin yuvarlak kemer tar
zındaki alınlığında; ortadaki «Allah» kelimesinin iki yanına simetrik ola

rak yerleştirilmiş iki ejder başı göze çarpıyor. Selçuklu Devri'nde, kitabe
üzerinde ejdere yer verilmesi çok nadir bir uygulamadır.Buradaki kompo

zisyonunun ise ikinci bir örneğini gösterebilmek güçtür. Bu bakımdan

ünik bir kitabe olduğu düşünülebilir (Resim: 1).
---------
(23) İçkaledeki kilise, freskli kilise ve bu yapılar, XıX. yüzyılda Alanya'ya da uğ

rayan Cuinet'nin zikrettiği kiliseler olmalıdırlar. Şehirde 32 cami, birkaç tür
be ve 9 medrese sayan Cudnet, Ortodoks Rumlara ait 5 kilise, bir Türk ha
mamı, seyyaıhlar için üç han ve güzel bir kışladan söz IOOe!". Bkz. Cuirıet, V.
La Turquie d'Asie, Geographie Administrative, T. I., Paris. 1892, p. 869.

(24) Bizi kitabenin varlığından haberdar eden ALanya Müzesi'nin değerli elernam
Sayın Tevfik Hacıhamdioğlu'nateşekkür ederim. Bu kıtabe, kazı heyeti üye
lerinden A. Osman Uysal tarafından yayınlanmıştır. Bkz. Uysal, A. Osman
«Alanya Kalesi'ne Ait YayınlanmamışBir Kitabe», Arti.st Plastik Sanıı.tlaı'Der
gisi, Sayı. 1, Şubat. 1986, s. 30 - 31. Yalnız, makalenin başlığındabir baskı hata
Sı söz konusudur. Bu hata, adı geçen derginin sonraki sayısında tekzip edjl
miştir.
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Ayrıca, kalenin muhtelif yerlerinde toprak üstünde sırlı seramik ve
çini parçalarına rastlamlmıştır.

2 - Temizlik ve Koruma Çalışmaları

Söz konusu çalışmalar, ilk plandakazılması düşünülen İçkalede

gerçekleştirilmiştir. Bakımsızlıktan çeşitli pislikler ve çalılarla kap
lanan İçkalede, bu şartlar altında bir kazı yapılması düşürriilemezdi. Bu
nedenle, sarnıçlarınçevreleri, «saray» tabir edilen b ölüarı , sarnıçların

birkısmı ve bütünüyle İçkale temizlenerek hafriyata hazır hale getiril
miştir. Yalnız, sarrııçların temizlenmesi işlemleri yaz aylarındaki kam
panyada tamamlanamadığı için, 1985 Aralık ayında da ternizliğe devam
edilmiştir. Aralık ayındaki çalışmalarda bitirilemeyerı sarnıçlarise bir
sonraki kazı mevsimine bırakılmıştır.Bu arada, yıkılmış olan ve üzerle
rinde dolaşilması hem insanlara, hem de yapıların kendilerine zarar ve
recek durumdaki kısımlarharçsızduvarla örülerek korumaya alınmıştır.

Ayrıca, İçkalenin güneyine sonradan açılan girişe bir kapı taktırtlmıştır.

Yaz kampanyasındaki temizlik çalışmaları sırasında ele geçirilen

turkuaz sırlıçini parçaları, Alanya Kalesi Kazısının Selçuklu çiniciliği

hakkında da önemli ip uçlarıvereceğini ortaya koymuştur. Gerçekten

de, Aralık ayında sarnıçlarda sürdürülen temizleme faaliyetleri sırasın

da bulunan haç kolu formundaki çini parçaları (Resim: 2), turkuaz

sırlı çini - mozayikler ve seramik parçaları (Resim: 3, 4); Kubad - Abad
Selçuklu Sarayı buluntularıyla paralellik göstermektedirler. Haç kolu

parçalarında kullanılan motif ve kompozisyonların benzerlerini, Ku

bad -Abad'ın yanısıra Aspendos çinileri 'üzerinde de görmek mümkün

dür. Bu buluntular üzerinde, malzemenin kimyasal analizine dayanılarak

yapılacak bir araştırma, atölyeler konusuna da ışık tutabilir.

İçkalenirı güney tarafından sarrııçlarda ayrıca iki bakır kap ve

sırlı seramik parçaları bulunmuştur. Bu sarrııçlardan ortaıdakineinişi

sağlayan merdivenin karşısındaki duvar yüzeyinde ise sıva üzerine ka

zınmış bir portre tespit edilmiştir.

3 - İçkale Planlarının Kontrolü, Rölöve ve Grldleme İşlemleri

İlk aşamada İller Bankası tarafından hazırlanan topoğrafik ha
ritalar (Plan: 2) ile ODTÜ.'nün hazırladığı rölöveler (Plan 3) kontrol
edilmiş; birbirleriyle karşılaştırıldıktanbaşka, çizimlerdekiölçiller yapı

lar ürerinde gözden geçirilmiştir. Bunun sonucunda, her iki planın bir
bırlerinden farklılıklar gösterdikleri. eksikliklerinin ve ölçü hatalarının
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bulunduğu anlaşılmıştır. Çalışma sahasının doğru ve sağlam bir planı el
de edilmeden kazıya başlanılması, ileride tamiri güç hatalara yol açaca
ğı için yeniden rölöve çıkarılması gerekli görüldü. Bu amaçla, ilk önce
«saray» denilen bölüm ve çevresinin rölöveleri 'Çıkarıldı. Sonra, İçkalenin
güneydoğusundayer alan ve daha önce t.n. Konyalı tarafından tespit
edilen hamamın rölöve çalışmaları gerçekleştirildi.

Bundan başka; bilimsel bir kazının temel unsurlarından birisini
teşkil eden gridleme faaliyetlerine başlamlarak. gelecek .sezona hazırlık

yapılmış ve öncelikle kazılması düşünülen «saray» kısmı ve çevresi grid
lenmiştdr (Plan: 4), (Resim: 5, 6).
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Plan.: ı - Alanya Kalesi vaziyet planı IS. Lloyd - D.S. Rlce'denl
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Plan.. 2 - İçkale Topoğrafik Planı (İller

Bankası'ndant
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Plan.v 3 - İçkale Planı (OD.T.Ü. Mim. Fak.tndenl
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Resim: 2 -- Sarrııçlardan çıkarılan haç kolu
formunda iki çini parçtısı

Resim: 3 - Sarnıçlardan çıkarılan çini ve
seramik parçaları

Resim: 4 - Samıçlardan çıkarılan yeşil sırtı

seramik parçaları



Resim: 5 - Alanya İçkale, Saray denilen bölüm

Resim: 6 - Alanya İçkale, Saray denilen bölümün güneybatıdan görünüşü
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