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1986 YILI KAMAN·KALEHÖYÜK KAZıLARı
Tsugio MİKAMİ*
Sachihiro OMURA

Kaman - Kalehöyük kazıları, Japonya Ortadoğu Kültür Merkezi adı
na, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile, 31 Mayıs - 29 Eylül 1986 tarihleri arasında yürütüldü.
Kazının Şeref Başkanı Prens Takahito Mikasa, Heyet Başkanı Prof. Dr.
Tsugio Mikarni'dir. Kazı 'heyetini Prof. Dr. Masao Mori, arkeolog Sachihiro Omura, Mutsuo Kawatoko, Tadahiko Otsu, Masako Omura, Mamoru
Yamashita, Kimiyoshi Matsumura, Yutaka Miyake, Ryoichi Kontani ve
Hititolog Daisuke Yoshida oluşturdu. Bakanlık temsilciliği görevini İz
mit Arkeoloji Müzesi asistanı Mehmet Akif Işın 31 Mayıs - 3 Ağustos- tarihleri arasında ve Antalya Arkeoloji Müzesi asistanı Cihan Tibet 4 Ağus
tos - 29 Eylül tarihleri arasında yürüttü. Bu 'serıeki kazılarının eksiksiz
tamamlanmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. çalışmalarımız boyunca heyetimize her
türlü kolaylığı ve yardımları esirgemeyen Kırşehir Valisi sayın Fikret
Güverı'e teşekkürlerimi sunarım. Özellikle, Kaman - Kalehöyük'ten çıka
rılan buluntuların tanımında bilimsel desteğini ve ilgisini eksiitmeyen
hocamız Prof. Dr. Tahsin Özgüç'e teşekkürlerimi sunarım.

Kalehöyük, Ankara'nın kuş uçumu 100 km. güneydoğusunda, Kı
kavsi içinde, Kırşehir ili Kaman ilçesinin 3 km. doğusunda Kaman - Kırşehir karayolunun hemen kenarında yer almaktadır (Resim: 1).
Kale'höyük'te 1985 yılında sürdürdüğümüz araştırmalarda höyüğün
1: 200 ölçekli topoğrafik haritasını (Resim: 2), höyük ve çevresinin fotoğraf çekimini tamamladık. Yüzeyden toplanan seramiği inceledik.
1985'te yapılan Ilm araştırma sonuçlarına göre, Kalehöyük'te Orta Çağlar
dan· Eski Tunç Çağı'na kadar süren uygarlıkların temsil edildiği sapzılırmak

tandı.

1986 yılı Kaman - Kalehöyük kazılarını, Japonya Ortadoğu Kültür
Merkezi Başkanı ve Kaman - Kalehöyük Kazı Heyeti Şeref Başkanı Prens
Takahito Mikasa 31 Mayıs 1986 günü başlattı. Kazılar yaklaşık olarak 40
(O)

Prof. Dr. Tsugto M!KAMI-3-ıo-31, Ohsawa, Hitaka-shi, Tokyo, JAPAN
Sachihiro OMURA - 3.10-31, Ohsawa, Mitaka - shi, Tokyo JAPAN ıaı.

ıaı.
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işçi ile 29 Eylül'e kadar sürdürüldü. Kazılara başlamadan önce, 6-16 Haziran 1986 tarihleri arasında 50 m' helyum gazı doldurulmuş bir balon
ile Kalehöyük ve çevresinin hava fotoğrafları çekildi. Bu çalışma ile höyüğü çeviren bazı duvar izlerini havadan görmek mümkün oldu. Esasen
«Kale» sözcüğü de, höyüğün şehir suru ile tahkim edildiğini kamtlamaktadır.

Çalışmalarımızı hava fotoğrafları ve

yüzey buluntularının yardımı
merkezinden kuzeye doğru ı-vı olmak üzere
numaraladığımızıaltı kazı alanında yoğunlaştırdık (Resim: 2). Bu kazı
ların amacı höyüğün stratigrafisini tespit etmektir. Bu 6 kazı alanını
«Kuzey Sondajı» olarak adlandırdık.
ile yeri saptanan ve

ı.

Kat

höyüğün

Mimarlığı

ı. kazı alanında

(XLIV-S4, XLIV-SS, XLV-S4, XLV-SS) höyüğün
traktörle sürülmüş yüzey toprağının hemen altından bir yapıya ait temel
kalıntıları ortaya çıkarıldı (Resim: 3). Temel kalıntılarının arası duvar
çöküntüsü taşlarla dolu olarak bulunmuştur. Yapının temelleri, kuru
duvar tekniğinde inşa edilmiş olup, R-l'in kuzey, R-S'in doğu duvarları
tek sıra, ötekilerin çoğu ise çift sıra taş ile örülmüştür. Bu yapı kendi
içinde iki evre göstermektedir (Resim: 3). Birinci evrede R-l, R-2, R-3,
ikinci evrede R-4, R-S ortaya çıkarılmıştır. Birinci yapı katının iki evresi
arasında, mimarlık tekniği bakımından bir ayrılık yoktur; ayrıca seviyeleri biraz farklıdır.
II. (XLII-S4, XLII-SS, XLIII-S4, XLIII-SS) ve III. (XL-S4, XL-SS,
XLI-S4, XLI-SS) kazı alanlarında da I. kazı alanının kuzey kesiminde görülen ikinci evreye ait binanın devam ettiği anlaşıldı (Resim: 3, 4). İki
evreli olan bu yapının duvarları içinde dikdörtgen (H-2, H-3) ve yarı yuvarlak (H-I, H-4) girinli yapan 4 ocağa ve oda duvarlarının köşesinde de
beşinci ocağa (H-7)
rastlandı (Resim: 3, 4). IV.
(XXXVIII-S4,
xxxvııı-SS, XXXIX-S4, XXXIX-SS) kazı alanının kuzeybatı kesiminde
aynı teknik ile yapılmış ayrı bir yapı kalıntısı açığa çıkarıldı (Resim: 4,
R-9). Bu yapının duvarında da R4 ve R-7'de olduğu gibi: yarım daire şek
linde girinli yapan ayrı bir ocak açığa çıkarıldı. V. (XXXVI-S4, xxxvı-ss,
XXXVII,S4, XXXVII-SS) ve VI. (XXXIV-S4, xxxiv-ss. XXXV-S4,
XXXV-SS) kazı alanlarında, I-IV de açığa çıkarılan binaların tekniğinde
inşa edilmiş olan yapı kalıntıları görüldü (Resim: 5). xxxvı-ss,
XXXVıı-SS rıo'lu karelerde R-ll ve R-12 no'lu odalar (Resim: 5) ve onların kuzeyindeki R-B no'lu odanın yapımı sırasında tahrip edilmişler
dir. Bununla V. kazı alanında da, en az, iki evrenin varlığı anlaşılmıştır
(Resim: 5).
2

Kuzey sondajında'ki 6 kazı alanında rastlanan bu yapıların en önemli özelliği, duvarlarının içine giren dikdörtgen veya yarım daire şeklin
deki ocakların varlığıdır. Ocakların çevrelerinde demir curuflarına, demir nallara ve aletlere rastlandı. Ayrıca, yapıların dışındaki boş alanlarda, içleri kül dolu, çok sayıda çöp çukuru açığa çıkarıldı (Resim: 4). Bu
verilere göre söz konusu yapıların maden işleme atölyeleri olabileceği
düşünülmektedir.
Mi~arlığı

II. Kat

Bütün kazı alanlarında, açığa çıkardığımız bu birinci kültür katını,
plan çizimleri ve fotoğrafları ile belgelendirdikten sonra, III., IV., V. ve
VI. kazı alanlarında derinleştik. III. kazı alanında; birinci kültür katı
kaldırıldıktan sonra, biçimsiz bazı taş duvarlara ve birinci kültür katın
dan devam eden çöp çukurlarına (P4, P-S) rastladık (Resim: 6). IV. kazı alanında, birinci kültür katı kaldırıldıktan sonra, tam bir plan vermeyen taş duvarlar, birinci kattan devam eden çöp çukurları (P-20), taş döşeme ve kesik bir kerpiç duvar izi açığa çıkarıldı (Resim: 6). V. kazı alanında da kesik taş duvarlara ve etrafı taş ile örülmüş erzak deposiınu arı-"
dıran kalıntıya rastlandı (Resim: 7). VI. kazı alanında birinci kültür
katmın altında iki veya üç evreli mimari kalıntılar görüldü (Resim: 7).
III. - VI. kazı alanlarında, birinci kültür katının çöp çukurları ve temel
taşlarının sökülmüş olması tahribatı çok arttırmış ve planlarm tespitini
imkansızlaştırmıştır.

i. Kat

Buluntuları

Birinci katta

sırlı

seramik

parçaları,

17

yüzyıla

ait çin porseleni _

parçası, 17. yüzyıla ait bir Avrupa gümüş sikkesi, altın yüzük (Resim:
8-2), tunçtan çeşitli yüzükler (Resim: 8·3,4,5,6,7), gümüş süs eşyası
(Resim: 8·1),5 adet nargile parçası (Resim: 8-8,9,10,11,12), cam
bilezikler (Resim: 8·13, 14, 15), demir nallar (Resim: 8-17, 18), in situ
halinde büyük bir küp parçası (Resim: 8 ·16) ve çok sayıda çanak - çörn-

lek

parçaları

ele geçirildi.

II. Kat

Buluntuları

İkinci katta, tek renkli çanaklar (Resim: 9" I, 2,3,4, S, 6, 7,8),
akatacaklı

mutfak kabı (Resim: 9-9), vazolar (Resim: 10-1,2,3,4,5,
6), (Resim: 11-1,4,5), (Resim: 12-3,4, S), (Resim: 13-4, S, 6, 7, 8),
(Resim: 14-1), maşrapalar (Resim: 13 -1,2), fantastik hayvan motifli
parçalar (Resim: 14-6), savaş arabası üzerinde iki savaşçının tasvir edildiği örnek (Resim: 14 - 2) ve çeşitli boyalı seramik parçaları (Resim:
14'- 3, 4, S, 8, 9) ağız kenarında aplike hayvan başı bulunan seramik parçaları (Resim: LS-LO, ll, 12, 13), fibulalar (Resim: 15-5,6,7,8), ok
3

uçları

(Resim: 15-1, 2, 3, 4), taş kalıp (Resim: 15·16), bir çatı kiremiti
parçası (Resim: 14-10) ve fildişinden nadide bir damga mühür (Resim: 15-9), 'bulundu.
Bu verilere göre 1986 yılında yürütülen Kaman-Kalehôytlk kazıla
nnda açığa çıkarılan birinci katın Yeni Çağ'ın 'başı ve Orta Çağ'ın sonuna
ait olabileceği, ikinci katın ise en Geç Son Frig Çağı'na ait olduğu anlaşıldı. Bu uygarlıklar Orta Anadolu için tipik olan uygarlık grubuna bağ
lıdır.
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WORK AT ELMALI AND SEMAYÜK-KARATAŞ, 1986
Machteld J. MELLİNK*
1. Painted Tombs. Restorer Franca

CaIlori di Vignale continued
her observation of the condition of the painted tombs at Kızılbel and
Karaburun. The importance of stability of conditions is evident: humidity is to remain constant at ca. 95 %, sterility must be maintained with
regular controlaf microbes and vegetation (tiny roots entering through
cracks in the masonry; the tombs remain protected by earth covers to
continue ancient conditions); exposure to light must be restricted to a
minimum. Mechanical deaning is needed to control the limited deposition of lime on the inner surface of the blocks; the latter is due to seeping of moisture through the blocks to the interior.
2. Storage Museum. Materials from the Karataş excavations are
being transferred to the building which once was a military hospital on
the east side of Elrnalı, now transferred to and repaired by the Eski Eserler ve Müzeler Genel Nlüdürlüğü;Kültür ve Turizm Bakanlığı, to function
as an archaeologica! storağe-museum in Elmalı. \
The first transfer was that of 28 smaIl and medium size jars of the
Chalcolithic and Early Bronze Ages and the human skeletal material
which will be co-published by Dr. Sara Bisel, who coIlaborated on the
study of the Karataş material with Dr. J. Lawrence Angel, whose death
on November 3, 1936 means a great scholarly and personal lass to his
colleagues and many friends. Dr. Arıgel's manuscript will from the essence of the publication.
3. Study of chronology of Karataş. Publicatiorı of the Karataş cemeteries and of the Early Bronze Age pottery is being prepared by Dr. Tamara Stech and Dr. Christine Eslick, respectively.·
The coordination of the chronoiogies of the ca. 500 tombs with that
of the various parts of the settlement will be principaIly based on analysis of the ceramic development. Dr. Eslick has worked out most of the
typology for the Chalcolithic and Early Bronze Age periods.
(')

Prof. Dr. Machteld J. MEIıINK Department of Classtcal and Near Eastern
Archaeology, Bryn Mawr College. Bryn Mawr, Pa. 19010, U. S. A.
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Samples of coordination can be provided by parallelism in the
early appearance of incised and applied figural ornament on jars. Burial
jar KA 239N of tomb 57 (which contained a single burial of a female aged
ca. 27) hadelaborate incision on the shoulder figuring goats, trees, swastikas and barrıs (Fig.: 1). This is a tomb in the central part of the main
cemetery. A jar fragment foıınd in the central house of burnt level LI
has a similar incised picture of a goat on the shoulder (Fig.: 2, KT 125).
Animal figures added by the potter in applied relief strips appear
in the cemetery on KA 240, the burial jar of tomb 86, main cemetery
(which contained a male aged ca. 27 and a woman aged ca. 25), which in
one shoulder panel has a goat and a «sun» (Fig.: 3); in the central house
KA 254, a jar from pit 6, has designs of goats, stags and other linear forms
in the handie panels.
The two techniques of decoration mayaıso be combined in these
early levels, as noted on the fragments of a large jar found in the courtyard of the central house, KT 53, which has a swastika incised on a handle and relief designs of animals in the shoulder zone, partly lost now but
evident in scars (Fig.: 4).
Applied relief is alsa found on pottery found in pits underlying the
main cemetery, which belong to an early stage of the village of Karataş. ,
The ground shifted along the edges of the site so that we find habitation
remnants stratified under the central cemeteries and tombs under the
houses e. g. in trendhes 35 - 37.
The typology of specific shapes, e. g. of pitchers and jugs, will have
to be refined with the aid of cemetery finds where their occurrence is
much more frequent than in the habitation areas and preservation much
better. Among the early burials of the cemetery (trench 98) is the built
tomb 367 with its prominent surface circle. Its pottery tomb gift 'was a
small ribbed pitcher of grey polished ware with rising spout, KA 670N,
of 12 cm. height. The occupant of the tomb was a tall (1.8Qrn.) chieftain
ca. 35 years old. Apart from the metal tornb gifts, the potery may help
to put the tomb in an early group. Nearby tombs have similar smaIl pitchers, with variation of ornament: tomb 357, of a child age ca. 5, had a
black pitcher with ribbed shoulder and slightly rising spout, height 12.4
cm.: this pitcher had more elaborate ornament with continııous chevron
designs on the body and double zigzags on the handie made in grooves
rather than incision The tomb gift of the burial in pithos KA 239 (Fig.: 1),
tomb 57, was a small red polished pitcher, height 9 om., wfth slightly
rising spout and ribbing on the shoulder (KA 30N).
22

Other pitchers of this group develop more ornament which may not
be a chronological indication. The tomb gifts are individual small drinking or pouring vessels put near the skull of the body, probably in front
of the face. Larger pitchers of the type with horizontal ribbing on the
shoulder and mildly rising spouts occur in pits antedating the main cemetery. Both red -and black - polished wares occur in the early levels. In
shapes, subtle variety is a result of the handmade nature of the tomb pottery, some of which may have been made with special care to serve as
personal gifts and equipment for the dead.
Several domestic shapes of pottery are completely absent in the cemetery, even as makeveshift lids or blocking of the pithos rims. There is,
however, a considerable overlap even in stroge jars and small containers, so that a general typology will be applicable to most of the material
from the tombs and the habitation areas, and an integrated chronology
. will result from the studies in progress.
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LES TRAVAUX A IASOS EN 1986
Fede BERTİ*
Les travaux menes il Iasos entre debut aout et mis-septembre 1986
ont peut-ôtre privilegie l'etude par rapport il la recherche sur le terrain.
En d'autres termes, nous nous sommes consacres aux operations de recherche, de restauration, de relevement graphique et fotographique de
rnateriaux que nous avons jugees necessaires non seulement pour mener
il bonne fin les analyses deja entreprises mais aussi pour organiser sur
des bases approfondies de documentation de nouvelles orientations de
recherche. Pour ce qui conceme les fouilles nous avons de nouveau choisi
l'Agora, d'une part pour continuer le programme de recherche capillaire
de l'aire, d'autre part parce que il y a de nombreux problemes lies aux
structures decouvertes ces demihes annees.
. Nous avons decouvert une nouvelle partie du Stilobate Ouest,
presque il côte de l'entree monumentale dans I'Agora,
La tranchee, de 4 mt, sur 10 dans le sens Est-Ouest, rejoint les
fouilles precedentes,
Nous avons atteint un niveau parseme de petites pierres qui correspond au niveau de I'Agora . meme. Des restes de pauvre murs et un
puits tapisse de pierres correspondent aux niveaux de remplissage de la
periode byzantine.
Nous avons vide le puits jusqu'a une oertaine profondeur, mais nous
trouve aucun element chronologique sur pour ce qui oonceme les
phases de remplissage et d'abandon, qui sont de toute façon recentes,
En outre, sur le niveau de l'Agora nous avons decouvert une fos se etroite,
rı'avons

(0)

Prof. Dr. Fede BERT!, Museo Archeologlco Nazionale Via XX Seltembre 124
44100 Ferrara, tTAIlA.
Outre au Dıreoteur de la Mission, MIne Berti, ant parfacipe aux travaux Ies
archeologues Mlle Pierobon, Mr. Michelucci, Mr. Landalfi, rarchiteete R. Parapetti, la dessınatrıce M. G. Ugolini, le fotographe B. Vannucchi, le restauratour et assıstent A. R. Carevella. Mme. S. ÖZgündüz a ete comıssaıre pour le
Gouverrıement Turc. En 1986 aussi nous avans pu compter sur la collaboratlon
de Mlle C. Mengi qui a suivi deux secteurs de fouilles particulierement delicats. A la Direction Generale de Ankara et a. MIne Özgündüz les remerciements
plus vifs pour l'aide constante que- nous 'ont prösentee.
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reetangulaire, delimitee sur deux côtes seulement par deux murs
.
qui forment un arıgle.

lı

vue

Un tas de ceramiques remplissait la fosse. Nous y avons trouve plusieurs exemplaires de vaisselle et quelques braziers, mais les amphores
sont les plus nombreuses.
Les murs qui delirnitent eette sorte de bassin sont eonstruits en
pierre sans mortier et ils ne sont pas platres: toutefois je n'exclurais pas
apriori l'hypothese qu'il puisse s'agir d'une fontaine.
il est trop tôt pour formuler une idee sur la date du remplissage;
eependant il s'agit probablement de materiel ehronologiquement heterogene qui arrive lı la fin de l'age helleenistique.

Parmi les amphores de Rhodes un seul timbre est documente (MIA)
et il y a des amphores avec des anses bifides de type similaire lı la produetion de Kos.
Ces donnees nous semblent des 'lı preserit interessantes puisque le
seeteur limitrophe de l'aire est traverse par un systeme de eanalisations
qui se sont succedees et puisqu'il a offert autrefois un des ensembles les
plus riches d'amphores timbrees retrouvees jusqu'a present lı lasos.
Un deuxieme seeteur de fouilles a interesse le Saeellum decouvert
au-dessous de Ia nef nord de la Basilique paleochretienne,
Deja lı i' oeeasion du Symposium 1986 j'avais propose de reconnaltre dans eette eonstruetion en abside un Martyrium, caracterise par
. la presence d'un petit groupe de sepultures.
Le Martyrium serait antecedent lı la eonstruetion de la Basilique,
qui, au Vi siecle de nôtre ere, l'avait reeouvert, tout en gardant le souvenir dans !'inseription en mosaique du sol, malheureusement disparue.
Nous avons contröle le mur nord du Martyrium, lı I'exterieur de la
eonstruetion, et nous sommes arrives, lı I'lnterieur, lı la base de la strueture, aussi bien le long de l'abside que le long du côte nord.
Ce eontrôle a donne des resultats particulierement interessant, mais,
comme cela arrive souvent, ils posent de nouveaux problernes.
A I'exterieur, le mur du Martyrium fait saillie irregulierement audessous du mur droit de la Basilique et presente une hauteur totale de 50 cm.
Dans le mur nous voyons des elemeats decoratifs de la frise de l'Agora, avee une teehnique de eonstruetion qui n'est pas tres loin de eelle
qui est employee dans la Basilique plus recente.
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Je rappelle qu'un petit ensemble de monnaies, retrouvees sur le
sol du Martyrium, entre les tombes, etait forrne de 6 emission de Valentinianus i et d'une de Teodosius.
Non seulement eette donnee limite les periodes de la frequentation
du site, mais elle prouve que deja, dans la deuxieme moitie du IV siecle
ap. J. C., commence, pour la partie monumentale de l'Agora, le processus de degradation qui eulmine dans le reamploi sistematique de ses
elements dans la Basilique.
il est fort possible que la eause premiere de ce processus de degradation soit due lı une serie de tremblements de terre catastrophiques qui
ont frappe la region lı partir de l'age des Antonins.
.

En autre, napparait evident que, dans cette partie, le mur du Martyrium a ete utilise comme fondation du mur de la Basilique.
Mais n termine juste sous le narthex; oü la profonde substruction «a
sacco» presente ailleurs, par exemple sous les murs des nefs, est absente.
C'est pourquoi nous pouvons nous demander si justement le narthex n'appartient pas lı la phase de restructuration de I'edifice. Les preuves de cette restrueturation ne nous etaient pas dorınees, jusqu'a preserıt,
par les traees d'un agrandissement de la Basilique, mais par le rehaussement des niveaux et par le nouveau systeme d' entrees.

ce c'est ce que

nous voulons verifier, avec l'examen comparatif des
trois Basiliques connues (celle-ci, dans l'Agora, eelle du plateau de l'Aeropole et celle de la Porte Est).
En realite les ensembles paleochretiens da Iasos sont bien plus
nombreux. Cette richesse de monuments surprend. Iasos fut siege episcopal (nous connaissons le nom de l'eveque Flacillus qui partecipa au Concile de Calcedonie en 451) et eut dairement une.cornmunaute qui contribua lı la eonstruction d'edifices remarquables.
Oü se trouvait l'episcope? A' quelle epoque la caracteristique de
Basilique funeraire fut-elle dominante, pour la Basilique de l'Acropole
et pour la Basilique de I'Agora, deja nee Iiee au culte des Martyres? A'
quel moment precis pouvons-nous situer pour toutes les deux le phenomene de contraction qui rednit l'espaee consacree au eulte lı un tiers de
l'espace d'origine? Pour quelle raison eette transformation rı'a-t-elle pas
interesse la Basilique de la Porte Est? Quel rapport existe-t-il entre la
Basilique 'de l'Agora et le chateau byzantin bien fortifie qui s'erige en
defenseur de !'Isthıne?
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"Les questions sont innombrables et il ne nous est pas permis d'en
ajouter d'autres ici.
J'ai parle du narthex; je ~eviendrai brievement sur cet argument
pour faire remarquer que son dallage en marbre et les murs de la Basi1ique continuent a ôtre une veritable mine d'inscriptions,
Le retrouvement d'un nouveau bloc, qui presente deux textes de l'age
deux faces contigues date de l'annee demiere.

hellerıistique sur

Dans un cas, il s'agit d'un decret corıcernant Le droit d'irnportauon
et d' expartatiorı de marchandises, de proedria et de perception des
impôts, dans l'autre d'un decret de prossenia, euerghesia, d'exportation
et d'importatiorı.
Dans le mur nord du Narthex nous trouvons en outre une base
qui porte une dedicace a l'empereur P. Licinius Valerianus de la part de
la ville de lasos. Cette inscription rappelle la dedicace de la meme epoque a P. Licinius CorneIius Valerianus, fils de Gallierıus, et que nous
connaissons deja,
Le retrouvement d'un nouveau.depôt de lampes constitue l'element
le plus important des fouilles a İ'interleur du Martyrium (Fig.: 1).
EIles se trouvaient en tas au pied du mur d'abslde. Nous en avons
recueilli environ 70, ecrasees, melangees a des clous avec la pointe repIiee et a une couche de charbon.

il s'agit "Surtout de lampes a disque avec le bec arrondi, ferme par
un segment, ou en forme de coeur, ou de trapeze, ou encore avec de "petites volutes atrophiees, et des lampes a petits globes.
En general elles viennent de moules trop uses, Tres peu ont des
signes sur le pied comme des lettres ou des cercles et presentent un repertoire decoratif, qu'il s'agisse de l'ornernent de l'epaule ou du disque,
de tres grande frequence : arıimaux, motifs floraux, tetes de divinites,
gladiateurs, ete,
/

.

En resume, un repertoire habituel pour des lampes qui semblcnı
daters de la fin du III s. ap. J. C. ou du commencement du siecle suivant,
il s'agit, comme nous l'avons deja dit, d'une partie d'un depôt derange par le mur du Martyrium.

Ce phenomene n'est pas nouveau a Iasos, puisque, toujours dans
l'Agora, il ya quelque temps, on trouva deux autres depôts, bien plus
riches,

30

i!s etaient constitues non seulement d'un nombre tres eleve de lam-:
pes de type «ephesien» mais aussi de lampes il volutes et de formes en
ceramiques de Sigillee orientale.
Dans les deux cas, a la fin des fonetions votives d'origine ou il leur
transformation, le materiel a ete depose dans des fosses il I'Interieur
de fondations.
Tout en admettant eertaines differences, disons techrıiques, et la
difference ehronologique qui separe les trois groupes de materiaux (d'un
côte l'age d'Auguste et de I'autre le IV siecle), j'y reconnaitrais la eontinuite d'une eoutume partienliere.
Mr. M. Miehelueei, qui etudie ees materiaux, y areconnu un des
themes preliminaires les plus interessants et pense que ees lampes sont
probablement lies il une serie de petits edicules votifs qui devaient parsemer I'aire publique.
La troisieme intervention de 'fouilles a ete faite dans les alentours
et dans I'aire du Sanctuaire ipetrale dont nous avons parle en 1986. Si
nous suivons I'ordre diaehronique des emergcnces qui caracterisent eette zone nous devons mentionner avant tout des moreeaux de murs eonserves sur une ou deux rangees, qui se rapportent il des struetures qui
se developpent eneore plus au Sud.

i! est difficile, pour !'instant, de formuler des hypotheses sur leur
nature. Le plus solide se developpe Est - Sud. Est Ouest nord Ouest et
terminait, il I'Ouest, eontre une fondarton il anneau eoneentrique il I'etrange forme subeireulaire. J e ne saurais pas dire si deux puits a breve
distanee I'un de I'auıre furent creuses il la meme epoque, c'est -a- dire
il I'age byzantin avance. mais eertainement apres I'expansion de la necropole.
'
Nous 'en avons vide un completement: son fond entame les eouehes de i'Age du Bronze.
Nous avons la nette impression, aussi bien du fait de leur proximite que du fait que les puits ne presenterıt aueune sorte de revôtement,
qu'ils n'ont jamais ete utilises, eomme si !'intention de eapter de I'eau
douee avait rencontre des obstacles irnprevus,
i! faut sans aucun doute les rapporter il une epoque oü le systeme
de drainage et de approvisionnement hydrique de I'Agora, trace il I'age
imperial et eneore utilise aux V-et VI siecle, rı'avait plus aueune fonetion. L'aire nous a rendu aussi les trais dernieres sepultures de la partie
sud de la necropole qui s'est superposee il la Basilique.
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Aucun des nouveaux corps inhumes rı'avait aupres de lui des objets d'ornement personnel, ce qui nous prive de tout repere chronologique, tandis que le fait que il y ait dans la tombe 262 une pierre lı I'extremite occidentale, 11 la place de la tôte du mort, represente ,un indice
d'une date probablement plus recente de cette sepulture par rapport 11
d'autres qui en etaient demunies,
Justement en 1986, Mme Alpagut a entrepris I'examen arıthropolo
gique des squelettes de cette vaste ncecrcpole. Sa collaboration constituera un apport precieux 11 la pubIication de I'ensemble, qui est si intimement lle aux phases alternes de la Basilique.
En dehors de quelques restes fort modestes d'une installation de
fonderie de l'age byzantin, avec des scories de fer et des petits tubes
d'argile, l'aire sud du Sanctuaire resulte completernent libre de toute
strncture; elle se prôtera d'une façon optimale il une recherche stratigraphique profonde.
Nous avons done isole avec une certaine facilite la base que nous
avions reperee en 1985 et un dallage il developpernent Est-Ouest (Fig. '2).
Le dallage, coupe par un des deux puits, s'etend sur 5,30 mt. il est
forme de dalles en schiste, au perimetre et au travaiI irreguliers. Sur son
extrerrıite orientale se trouve la base, de forme pour ainsi dire carree
(l, 47 mt, sur 1 39), qui du fait qu'elle arrive en partie dans I'espace
occupe successivement par la tombe 262, nettement posterieure, a ete
mutilee d'une moitie de l'assise superieure (Fig: 3).
La cavite profonde et irreguliere qui I'entrecoupe verticalement
rappelle d'analogues cavites dans des structures analogues presentes
dans I'Agora, sıırtout parce que les deux depôts de lampes et de ceramiques dont j'ai dcja parle, se trouvaient dans des espaces tout 11 fait
semblables. Dans le Sanctuaire ipetral, nous nous sommes Ilmites 11 un
travaiI de nettoyage.
L'enlevement d'une partie du tas de dalles et de blocs jetes lı I'interleur en guise de couverture a mis en evidence que sur les côtes sud
et occidental, il est limite par des murs tres soIides, de 1,40 mt. de largeur, tandis que sur le côte oriental il y a un bothros, d'un metre de diametre environ, forme par de petites pierres (Fig.: 4). L'epaisseur des
murs perimetraux est nettement excessive par rapport lı la superficie
et il nous semable que le niveau d'origine soit plus prefond,
Lc bothros ne nous a offert aucun materiel, il etait uniquement plein de pierres, de terre rougeatre et de sable, tandis que le long des murs
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i,

perimetraux et parmi les bloes de remblai exterieur nous avons il nouveau trouve,en grosse quantite, eomme en 1985, de petites bipennes et des
disque decoupes plus au moins regulierement, troues et souvent intentioneliement plies ou roules.
En preseritant eette decouverte, en 1986, j'y avais reeonnu une temoignage du culte de Zeus. En revanche une plus grande prudence
s'avere ooportııne : d'un côte le silenee epigraphique le plus total
persiste, d'autre côte nous voyons se renforeer le message encore cryptique des objets votif, des bipennes et des disques, dont les premiers
sont associes il des divinites aussi bien maseulines que ferninines. D'un
autre côte encore apparait un element totalement nouveau, le bothros,
qui en lui-meme deja exelut toute une serie de divinites. En revanche
je n'ai aucun element valable pour modifier la datation, que j'avais alors
proposee du coeur de I'agc hellenistique, meme s'il est pruderıt de rappeler que jusqu'a present nous nous sommes limites il une exploration qui
n'a touche que les couches de remplissage de l'aire.
Quel rapport existe-t-il entre le sanctuaire ipetral 'et la base en marbre? Cette question est plus que Iegitime,
De petits morıuments telles une base isolee ou l'association basedallage he sont pas nouveaux dans I'Agora. Dans le quadrant sud-oriental de I'aire nous en comptorıs il present cinq, de dimensions differentes
et avec une orientation Nord-Sud. Le seul qui ait une orientation Est-Ouest est justement celui dont nous sommes en train de parler.
Une telle concentration correspond sans aucun doute il des motivation precises mais qui pour l'instant nous echappent.
Certaines considerations de type stratigraphique nous poussent il
attribuer ees struetures aux debuts du i siecle av. J. C. et il penser qu'
elles ont ete obliterees au cours du siecle suivant.
En consequerıce, la nouvelle base et son dallage sont nes apres I'abandon de l'aire sacree tres proche, et par rapport il laquelle, toutefois,
nous ne pouvons pas exclure qu'ils puissent avoir maintenu un rapport
cultuel, Pour ce qui concerne le travail d'etude et de publication du materiel, j'ai deja fait allusion il l'argument dont s'interesse Mr. Michelucci.
Mr, Landolfi s'occupe de la reconstruction complexe des ensembles que
l'on peut trouver parmi les tres nombreux materiaux en argile du depôı
votif retrouve il I'interieur du Sanctuaire de Zeus et de Hera pres de la
Porte Est. Un sanctuaire qui, comme nous le savons, a offert entre outre une longue inscription carienne graee sur le bond d'un crathere at-
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tique il f.n. de la fin du VI siecle av. J. C. et ul} tres bel exemplaire polyerome de kouros enporos de la meme epoque.
Ce travatl perment de traeer des il preserit quelques phases extremement interessantes.
Le Sanctuaire fut frequente au moins depuis le VI siecle Jusqu'a
l'age hellenistique. La ceramique la plus arehaique joint il des formes
particulieres de vases- eneensoirs une eertaine quantite de petites eoupes et d'assiettes avee des decorations geometriques Iirıeaires, il propos
desquelles une fabrication locale rı'est pas exclue.
La ceramique attique il f. n. de la moitie et de la deuxieme moitie du
VI siecle est bien attestee: eelle il f. r. et il v. n. s'arrôte ensuite autour
des annees 480 - 470.
Des petites statues et des masques votifs remplaeent, au eours des
IV et III siecles, les vases.
Mme Pierobon est en train d'aehever l'examen des coupes megariennes. La decouverte d'urı fragment de moule permet de situer meme il
Iasos un eentre de fabrication. La presence de quelques exemplaires sig!-'-cvf:/-<; ~)(o5et<t{l.wJ,
la typologie des formes,la vanes par
rietô des repertoires decoratifs, parmi lesquels on trouve un groupe de
scenes figurees, font en sorte que tout l'are chronologique de eette pmduction typique soit represerıte, dans un eadre toutefois d'apport commerciale predominant des autres aires, parrni lesquelles Ephese semble jouer
un rôle partieulier.
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BAYRAKLI NEKROPOLİs ÇALIŞMALARI
Ekrem AKURGAL*

Eski İzmir'in M.Ö. 600-330 yıllarına ait mezarlığı, daha 1950'lerin
Yamanlar Dağı'nın Bayraklı Höyüğü'rıe bakan eteklerinde oldukça iyi korunmuş durumda bulunuyordu. 194J6'da yaptığım yüzey
araştırması ile Tantalos Mezarı'nın ve bir kaç küçük boy tümülüsün durumlarını saptamak olanağını bulmuştum'. O günlerde Tantalos Mezarı'nın polygonal taşlarla örgülü krepisi yer yer üç sıra halinde ayakta duruyor ve içi de taşlarla doldurulmuş bulunuyordu.
başlarına değin

Tantalos Tümülüsü bugün çok acıklı bir durumdadır. Krepisin polygonal duvarı bütünü ile yıkılmış olup, mezarın üzeri barakalarla kaplı
dır. Isopata tipindeki mezar odasının gecekondu yapıları altında hala
tahrib edilmemiş durumda olduğu ümidindeyim. Bir zamanlar, daha 19.
yüzyılda görkemli bir yapı halinde bütün İzmir Körfezi'nden görülen,
M.Ö. 600 tarihlerinde inşa edilmiş bu önemli anıtın son kalıntılarını olsun korumak büyük bir hizmet sayılacaktır.
1985 ve 1986 yıllarındakazılar sırasında Nekropolis bölgesinde yüzey çalışmaları yaparken gecekondular arasında çok iyi durumda korunmuş bulunan bir tümülüsün fotoğraflarını çekip, rölövesini yaptık. Fotoğ
rafları (Resim: 1, 2) meslekdaşımız Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Ersin Değer, rölüveyi ise Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Eti Akyüz (Plan:
i) yaptılar. Yer yer büyük polygonal taşlarla örülü krepis, Bayraklı Hoyüğü'nde M.Ö. 4. yüzyılın ilk yarılarında kullanılmış olan 16 odalı evin
yarı polygonal duvarlarını andırmaktadır (Resim: 2b). 14.70 Çapındaki
bu görkemli mezarın, adı geçen büyük evde oturmuş bulunan Tyran'a ait
olduğu akla yakın gelmektedir.
İzmir

yöresinin en eski eserlerinden biri olan söz konusu mezarı,
Karşıyaka Belediyesi'nin örnek Başkanı Nevzat Çolbanoğlu bir kaç kez
yerinde görmüş ve onun korunması için gerekli önlemleri almıştır.
('lOrd Prof. Dr. Ekrem AKURGAL. Cinnah Cad. 9O!5 Çarıkaya/ ANKARA._
(1J Elkrem Akurgol. Arkai'k ve Klıl.sik Çağlarda ızmir IBelleten ı946, 55-LLO Lev
18-221. E. Akurgal. Başraklı, DTC Fakültesi Dergisi 8, 1957, Lev. 6. Eski ızmir
Nekropollsi konusunda, E. A'kurgal, Eski ızmir i (1963) sı, 52.
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Bayraklı çay Mahallesinde jılr tilmllılÜB - M. Ö. 400 - 350
Rölöve, 9 Eylül Üniversitesi Araştırma "örevlllsı' Eti Akyüz

Resim , la -

Bayıraklı,

Resim, lb -

Bayraklı Cay Maballesinde bir mezar - M. Ö. 400 - 350

Cay Mahallesinde bir tümülÜB - M. Ö. 400 - 350
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Resim , 2a -

Resim , 2b -
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Bayraklı çay Malıwlesinde bır mezar - M. Ö. 400 - 350

Bayraklı 16 odaiı evde bır yan Polyg~ örgülü duvar - M. Ö. 400-350

SARDİs: ARCHAEOLOGİcAL RESEARCH İN 1986

Crawford H. GREENEWALT. Jr.*

The 1986 field program of the Sardis Expedition (jointly sponsored
in America by the Harvard Üniversity Art Museums, Corneli University,
the American Schools of Oriental Research, and the Corning Museum of
Glass) was authorized and encouraged by the Ministry of Culture and
Tourism and the General Directorate of Antiquities and Museums of the
Republic of Turkey; and included conservation, excavation, and pre-publication study of antiquities recovered in previous seasons. The Expeditiorı's Orhan Ragip Gündüz Memorial Trainee in Conservation in 1986
was again an archaeology student at the Aegean University (Hande Kökten).
Conservation included treatment of over 350 smail artifacts, repair
and consolidation of architectural fragments, and lifting and hacking of
a Roman floor mosaic. The mosaic (discovered in 1984, at sector «ByzFort») was lifted according to the conventional «rolling» method (i.e.,
after having been faced with muslin and water-soluble glue and loosened
from its mortar bedding, it was rolled on specially-prepared hollow wooden rollers. (Fig : 1); it was backed with a lightweight construction of
fiberglas and polyester (instead of the traditional steel-reinforced concrete) to facilitate transport and installation (Fig: 2).
Exeavation continued at two locations within the ancient city site:
sector «Byzf'ort,» a flat-topped spur on the north flank of the Acropolis;
and sector «MMS», an artificial hill at the foot of the Acropolis, some
500 m. to the west of «Byzfort,» near the Late Roman Gymnasiurn-Bath
complex.
Sector «Byzf'crt» features in impressive terrace wall faced with
ashlar rnasonry in white limestone, which was huilt in the 6th century
RC. (Figs: 3,4). A masonry segment uncovered in 1986 (Fig. 3), lower
right-hand corner; (Fig: 4) shows that the terracewall enclosed an area
of a hectare or more (not merely the outer end of the spur, as we had
previously supposed). Whether the terrace served to dramatize a special
monument or .architectural feature on the spur summit or represents
(')

Prof. Dr. Crawford H. GREENEWALl' Jr., University of California, Department of Classlcs, Dwinelle Hall Berkeley, California 94720. U. S. A.
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part of an overall urban program of «Iandscape topiary» remains unclear.
Exeavation on the summit of the spur, at the outer end, exposed more
of the dense Lydian occupation strata that contain foundations of large
buildings and fragments of high-quality artifacts (architectural terracot
tas; Easterrı Greek orientalizing and Attic pottery. including part of a
cup that may be by the Heidelberg Painter; artifaots and chlps af multicolored chalcedony); those strata, however, have been much distuıbed
by later occupation features, especially by the foundations of a Roman
building evidently bui lt in the ıst century A.D. The nucleus of that building is a rectangular unit of seven symmetrically-organized spaces: two
suites of three spaces - One nearly square and two narrow spaces per
suite - flanking a central narrow «corridors-like space. An integral part
of that building, under one corrıer, is a well-preserved barrel-vaulted
crypt, which contained a stone tank and at least six terracotta outlet
conduits, and may have been a kind of urban district casteI1um aquae
(analogous to the municipal one at Pompeii). Further exeavation is needed, however, to clarify the hydraulic arrangements.
The artificial hill of sector «MMS» ise largely created by the ruins
of a 'huge Lydian building, «Colossal Lydian Structure» (Fig: 6). Excavation in previous seasons had established that this Structure was built
ca. 625-600 B.C., presumably as a defense work of same kind, was partially destroyed ca. 550 B.C., and was subsequently rebuilt (with a stone
wall on the truncated stump of the original building). Exeavation in
1986 clarified the form of a masive adjunct feature on the west side of the
main Structure: an earthwork that stafıds over LO m. high, extends along
the side of the Structure for 35 m., and extends away from it to a distance of at least 20 m. (Figs: 5 - 7). This earthwork is corıstructed of layers
of clayey andsandy earth that slope down from the Structure to the
west. Horizontal ashy lenses "nd crude walls of stone and mudrick within certain layers show that the layers were piled from the bottom up;
thus their slope would seem to have been a calculated and not a haphazard feature. Pottery fragmerıtsrecoveredfrom (he layers are consisterıtly
of Archais types (they include part of a Lakorriarı II oup) and indicate that
the earthwork was created in the Iate nh Iate or 61h century RC.; but
whether before or af ter the destruction of ca. 550 RC. is unclear. The
functional role of the earthwork likewise remains to be determined. (It
adjoins the main Structure too snugly and is too neatly constructed to
be asiege mound. if Colossal Lydian Structure is a peripheral defense
woıık and the west side is an exterior face, the earthwork might be a
kind of glacie; if the west side is an interior face .. the earthwork might
be a kind of agger.)
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On the east side of Colossal Lydian Structure, exeavation in 1986
revealed more of a Lydian habitation zone that had been destroyed and
buried ca. 550 RC. under a thick layer of destruction debris dumped
from the summit of the Structure, Excavations of 1984 and 1985 had exposed part of a room or court contairıing some 250 artifaets; exeavations
in 1986 exposed two rooms and an intermediate open space, altogether
containirıg another 250 artifacts of pottery, metal (mostly iron, and other materials (Figs : 6. 9 10). Most of the pottery items are ordmary or
prosaic, but two are curiosities : drinkirıg vessels of the Phrygian-Cappadocian kind, with tubular spouts attached to the sides. (Wa!l paintings
from Gordion show that one drank direetly from such vessels, putting
one's lips to the spout; the modern analogy generously supplied by Keith
DeVries is fastidious sipping from a eoektail straw, rather than urıcouth
guzzling from fl piteher). One vessel has the shape of a duckund resembles a duek askos, exeept for the perforated filling hole in the middle of
the baek and the tiny hole in the bill that seems to have been designed
for ventilation rather than for pouring (Fig: 11). The over vessel (reeovered from a öth-century refuse heap and evidently discarded at some
time prior to the destruction of ca. 550 RC.) has the shape of a boat :
the surviving end represerıts a stern post that terminates in a horse head;
the «hull» is painted with orientalizing animal friezes (at «water line»
gamboling 'dolphins affirm the nautical imagery of the shape: above,
land anirnals include hare, hound, and a file of cows, one of which
.
suckles a ealf; (Fig : 12).
1

. One of the two rooms was evidently a kitehen. In addition to eooking and table wares (e.g., ehytrai on cooking stands, shallow stone mortar and pestle, eaehe of stemmed dishes) inside and Immediately outside the room, it eontained a bench with grindstones and two hearths. One
hearth eontained fish bones, the other what appears to be dung (supporting fragments of a eeramic griddie or «bread tray»). The dung presumably represents fuel; and sinee dung fuel (Turkish, tezek; Byzantine
Greek, zarzakon) is commonly eonsidered a fuel of necessity in treeless
regions, one wonders why it should have been used at Sardis, in the
shadow of forested Tmolus
... quereu eoma caerula tantum

cingitur, et pendent cireum eava tempora glandes.
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if forests at Sardis had belonged to the crown in Lydian times (the
in a royal letter of the Helienistic period, recovered at
Sardis ), wood and charcoal might have been too scarce or too dear for
common use; alterrıatively, dung fuel might have been favored because
the evcn and long-Iasting heat that it produces is desireable for certain
kinds of food preparation (e.g., baking bread; cf. the «bread tray» fragments recovered together with the «dung»), Noteworthy architectural
features of the «kltchen» include, in the mudbrick superstructure of one
wall, ca. ı m. above floor level, the sills and lower sides of two narrow,
0.2 m. -wide windows; and resting on the floor just inside the doorway, '
a massiye iron handIe that may have belonged to the doal'.
sitıration indicated

The other room (in the Lydian stratum immediately west of Oolossal Lydian Structure) had been throughly rifled after the destruction
of ca. 550 RC.; but it still corıtatined substarrtial parts of two permanent
features, a stone bench and a mudbrick stepped counter (originally veneered with wood) and many artifacts. A few tools, including iron saw
and tweezers, and more than 4 kg. of ra..... glass or cullet indicate that
this room had been an atelier assooiated with the making of glass. The
raw glass is of two kinds: yellow and opaque red cuprite; the color of
the latter was created and maintained during working processes only
. under reducing conditiorıs, a teohnicality that implies some degree of
sophistication on the part of those who worked it. Finished glass products included two pear-shaped beads, each ca. 1.7 cm. high and composed of separate wedges (like orange slices), each wedge a dillferent
color and made of yellow, white, or green (originally red?) glass. Adhering to one bead are fragments of textile made of very fine fibre (Pig :
n)r •
~..,

The open space between the two rooms contained, in addition to
cooking and household artifacts (which included ring askoi; lydions, one
containing a thick dark-colored substance: an oinochoe body containing
smail lumps of iron), articulated parts of a 'ınature human skeleton
(Figs: 9, 10). Missing are skull and bones of the right arms and Iegs,
The absence of those parts (notably of teeth, most durable of skeletal
parts) in conjunction with the survival of same delicate parts (e.g., finger bones) and the sealing cover of destructiorı debris that would have
prevented intrusion and distrubance arter the destruction df ca. 550
Re. suggests that dismemberment might have been deliberately inflicted when the body soft parts survived, Mutilation was a common punishment in ancient warfare, and the, defensive character of Colossal Lydian
Structure make this locale a 1larticularly appröpriate setting for military
corıflict. Whatever the reason for partial preservation, the skeletal rema44

-,

ins represent the first humar, easualty yet encountered in association
with the violent arehitectural destruction (whioh it is tempting to equate with the histarical capture and partial sack of Sardis in the 540's 'by
Cyrus the Great of Persia).
Exeavation of Roman occupation strata at sector «MMS» in 1986
was limited to part 'Of a Late Roman dump (near a colonnaded street that
had been partly exposed in previous seasorıs}; which yielded, in addition
to large quantities of pottery, a cache of ca. 80 smail bronze coins (to
be cleaned arrd studied).
Pre-publication study of material recovered in previous seasons
alsa led to new discoveries. 'The decoration af two bone roundels that
had been recovered at sector «HoB» in 1963 (Fig : 14), left was identified
by A. Ramage as nomadic Animal Style. The larger af the two, a chape
for a dagger scabbard, evidently decorated with an animal enroule (Fig:
14). lower left, and (Fig: 15); !ike anather bone roundel recovered from
sector «HoB,,, in 1964, (Fig : 14), lower right, is unfinished; which suggests that it was locally made, the product of a temporary encampment
ar metic enclave af Scythiarı peoples (like the emigres from Media to
whom Alyattes gaye asylum, according to .Herodotus, 1.73-74). The 76-line
Greek inscription on a boundary stele of the Artemis Sanctuary, recovered in 1981, was re-studied by P. Herrmann, who was able to clarify more
of the water-worn text; the inscription recordsthe conditions and topographical limits of asylum in the Sanctuary, as authorized by Julius
Caesar on March 4, 44 B.C. (just 11 days before his assasination). Study
of the Artemis Temple by T.N. Howe suggested to him that the Temple
originally 'had been planned as dipteral and that both the pseudodipteral desing and the divisiorı of the cella are Roman alterations of the Znd
century ,A.D. in the principate of Antoninus Pius. (In this centenary year
of the discovery and exeavation of the Alexander Sarcophagus and its
splendid companian sarcophagi at Sidon, on the Lebanese ooast, by Osman Hamdi Bey (1887), friends of Sardis like to recall that Hamdi Bey
alsa was responsible for excavatıions in the Artemis Temple; which remains the most impressive monument at Sardis).
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ARBEITEN IN AIZANOI ı 986
Adolf HOFFMANN·'

Die Arbeiten des Deutschen Archaologischen Instituts in der römischen Stadt Aizonoi korınten nach einer Unteı brechung 1985 im vergangenen Jahr wieder aufgenommen werden. Dem Direktor der Antikenverwaltung in Ankara, Herrn Dr. Nurettin Yardrmcı, sowie allen beteiligten
Institutionen sei für die neuerliche Erteilung der Grabungsgenehmigung
herzlidh gedankt.
Aus organisatorischen und klimatischen Gründen konnte allerdings
eine vollstandige Kampagne nicht durchgeführt werden. Ein fünftagiger
Kurzaufenthalt vom 15.-20.10.1986 zusamen mit den beiden İstanbuler
Studenten Muamıner Fındıkgil und Ahmet Yaraş sowie Herrn Rafet Dinç
vom Museum Manisa als Regierungsvertreter, denen mr ihre Mitarbeit
ebenfalls gedankt sei, diente deshalb nur der Inspektion des Grabungsortes und des Funddepots und ferner der Herrichtung des Graburıgshau
ses. Darüber hinaus errnöglichte der Aufcnthalt in Aizanoi die Wiederanknüpfung der Kontakte zum Museum Kütahya und seinem Direktor,
Herrn Metin Pehlivaner, und zu den örtllehen Behörden.
Die Arlbeiten in Aizanoi werden in den nachsten Jahren zunachst
auf das Stadion konzentriert bleiben, um die dort vor allem mit der Kampagne 1984 begonnerıen Untersuchungerı zügig zum Abschluf zu bringen.
Die seinerzeit erzielten Ergebnisse wurden im Arohaologischerı Anzeiger
des Deutschen Ardhiiologischen Instituts Heft 4/1986 mit ei nem Vorbericht veröffentlicht.
Nach Entdeckung und Beschrelbung des Ortes Aizanoi durch frarı
zösische Reisende im 19. Jh. setzte die Erforschung der Stadt von deutscher seite in den zwanziger lahren unseres Jahrhunderts ein und wurde
besonders unter der Leitung von Rudolf Naumann nach dem Erdbeben
von 197'l erneut vorangctrieben. Als letzter unangetasteter Ruinenkomplex der Stadt wurde mir 1982 die Untersuchung von Theater und Stadion
übertragen, wobei erst mit der Kampagne 1984 umfangreichere Grabungsarbeiten ausführt werden konnten. Sic beschrankten sich bisher auf
(*)

Doç. Dr. Adolf Hoffmann, Alman Arkeolo]t Enstitüsü
Taksim/ISTANBUL.
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das Stadion und dienten der Klarung folgender Fragen : Wie waren Sta<lion und Theater - eine in dieser Form singulare Kombination - im einzelnen miteinarrder verknüpft, wo lag das Spielniveau des Stadions, wie
waren seine Tribünen konstruiert und welche Ausdehnung hatte es? lEine
Reihe von Sondagen wurden dazu angelegt :
ı. (Fassadensorıdage A) Die zum Stadion orientierte Sohaufassade
an der Rückfront des Theaterbühnerıhauses 'konnte in ihrem Aufbau mit
'. drei Geschossen in al1en wesentlichen Fragen geklart, werden. Bauteile
al1er Elemente wurden geborgen und dokumen tiert. Über einem dorischen
Pfeiler-Sockelgesehof folgte eine rıiedrige, VOn Zwillingspilastern mit attischen Basen und korinthisierenden Kapiteilen getragene Bogerıarkade,
die einem weitgehend gesohlossenen Zwischengeschof vorgeblendet war.
Den oberen Abschluls bildete ein weit geölifnetes Loggiageschof mit einer
Pfeiler-Bogenarkade, der eine verkrôpfte.ıkorinthisierendeHalbsaulenordnung vorangestellt war. Die Elemente der selbsttragenden Fassade bestehen aus weifi-grauem Marmor, sie waren mit dem Kalksteinrohbau
durch hölzerne Schwalbenschwanzklammern verbunden.Fassade und
Bühnenhaus wurden-wie die teilweise einbindenden Marmorelemente
zelgen- in einem Arbeitsgang errichtet, Theater und Stadion gehöreıı
folglioh in dieser Form zusammen zu einem Bauplan, Sonst durchaus
ungebrauchlich gehört die Doppelanlage in A!izanoi mit den verwandten,
wenn auch nicht einheitlich geplanten Theater-Stadion-Kombinationen
in Pessinus und Sardes anscheinend zu einer eigenen Baugruppe im lydisch-phrygischen Bereioh. Möglicherweise trat bei diesen Beispielen das
Stadian an die Stelle der im übrigen gelaufigen Theaterportiken, wenn
nicht auoh organisatorisch-betriebstechnische Faktoren plan bildend
gewesen sind, worauf wir bisher allerdings keine korıkreten Hinweise

habcn.

.

Mit dem zwisohenzeitlich neu gezeiohneten Rekonstruktions versuoh
der Gesamtfassade laBt sioh deren Wirkung besser als bisher beurteilerı
(A:\;b. 1). Ihre Gliederung mit der Verwendung heterogener Elemente in
ungewöhrrlicher Kombination weioht von dem gültigen Schema der mehrgeschossigen Fassaden-Saulenarohiektur kleinasiatisoher Pragung entschiden ab. Nidht nur mangelnde Tiefenentwicklung unterscheidet die Fassade in Aizanoi von jerıer, hier wurden grundsatzlich andere Möglichkeiten der Gestaltung gesucht. Zwar wird das Hauptziel ebenfalls der Bau
einer dekorativen Praohtfassade gewesen, sein, sie gehört zum Standardrepertoire der kleinasiatischen Stadte und fehlte in Aizanoi, aber mit ihrem weitab vom Zentrum gelegenen Standort sol1te die Stadionfassade
viel1eicht starker auf Ferrıwirkung aıısgeriehter sein. Mit dem vorliegenden Kontrast von eher geschlossenem, zweigeschossigen Sockel und
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aufgelöstem Obergeschofs, dessen sehatten-bildendes Relief in der Gedurch die Halbsaulerıverkröpfung noch betont wurde, ware
dieser Effekt sicher erreicht gewesen. Aufsclufsreich wird in diesem Zusammenhang die noch ganzlich unbekannte Ausbildung des stadtseitigen
Stadion abschlusses sein; deren und der Klarung der Frage, ob von
der Stadt her Einbliek in das Stadion möglich war oder nicht, sol! deshalb hesondere Aufmerksamkeit gewidmeı werden. Das Stadion von
Aizanoi und seine Schaufassade zeigen jederıfalls, daB Typen- und Formenvorrat der kleinasiatische römischen Archltektur durchaus frei verfügbar und in Anpassung an spezielle Situationen und Aufgaben beliebig
veranderbar waren.
balkzorıe

2. (Sondage A) Das Spielniveau des Stadions Iag ca. 1.W m unter
dem heutigen Bodenniveau.
3. (Sondagen 1- 8) Über einem ca. 1.50 m. hohen, profilierten Sokkel stiegen die Marmor-Sitzstufen auf, welche die Schaufassade teilweise
überdeckten. Sie waren im Nord-und Südabschnitt zum Teil unmittelbar
auf das Erdreidh, im Norden zum Teil auf nachtraglich in die Aufschüttungen eingelasserıe Fundamentrnauerrı bzw, im Süden auf ein mit Erdreidh verfülltes Substruktionskamrnersystern verlegt worden.
4. (Sondagen '6 und 7) Die Ausdehnung des Stadions nach
konnte bisher noch nicht festgelegt werden.

'Süderı

Nadhdem im vergangenen J alır nur einige wenige Photoarbeiten.
. ausgeführt und die Funddokumentation in Ansatzen fortgeführt werden
konnten, sol!en in diesern Jahr neben den dringend notwendig gewordenen Restaurierungsarbeiten vor al!em das Torgebaude im westliohen
Tribünenbau untersucht und dcr Frage naclı der südlichen Ausdehnung
und dem Abschlufs des Stadions nach dieser Seite nachgegangerı werden.
Auf die enge Verbindung von Theater und Stadion in Aizanoi könnte zu einem Teil auch die geomorphologische Situaiton Einfluf gehabı
haben, Sidher wurden Stadien wie Theatcr in der Regel so angclegt, daı;
rnögliohst wenigkünstliche Substruktioncn notwendig waren. Auch in
Aizanoi versuohte man, soweit möglich kostspielige Substruktionen zu
vermeiden und das Stadion unter Ausnutzung dcr Gclarıdeverhaltnisseals
Erdkonstruktion zn errichten. Zur Beurtcilung dieses Problems sol! 1987
ein geodatlsch vermessener Höhensehichten-plan erstcllt werdcn.
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MAGNESİA

AD MEANDRUM (1986)
Orhan BİNGÖL·

1984 yılında Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü'nün başkanlığı altında, 91 yıl aradan sonra yeniden başlatılan Magnesia ad Meandrum kazısına 1935 yılında da bilimsel başkaniığım altında devam edilmiş, 1986
yılı kazısı ise Bakanlar Kurulu Kararı ile ve Aydın Arkeoloji Müzesi
Müdürlüğü'nün görevinin sona ermesi üzerine başkanlığım altında yürütülmüştür.

Ortaklar Bucağı, Tekin Köy sınırları içerisinde yer alan Magnesia
da 1986 yılı kazısı, Eski Eserler ve Müzcler Genel Müdürlüğü'nün gerekli izin ve katkılarıyla gerçekleştirtlmiştir. İzinleri ve sağladıkları olanaklar nedeniyle, başta Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Dr. Nurettin Yardımcı olmak üzere bütün' yet.kililere, ayrıca kazıya olan yardımlarından ötürü Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekanlığı ile Ankara Turizmi, Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler
Derneği'ne teşekkür ederim. Yöresel kamu yöneticileri ilgi ve yardım
ları ile kazımızı desteklemektedirler. Bu nedenle başta Aydın Valisi Aykut Ozan olmak üzere Germencik Kaymakamı Ali Haydar Öner'e, Ortaklar Belediye Başkanı Kenan Yörük'e, İlçe Eğitim Müdürü Ahmet Görgün'e ve Ortaklar Öğretmen Lisesi Müdürü Hüseyin Taşkın'a teşekkür
etmeyi bir borç bilirim.
Eski eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü elemanlarından Çiğdem
Özoğul'un Kazı temsilcisi olarak katıldığı 1986 Magnesia Kazısı 15.7.1986
tarihinden 12.9.1986 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürmüştür. Ankara
Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı öğrencilerinden Ümit Süelkan, Ömer Suat Zabcı, Özcan Şimşek, Nedim Akıner,-Meltern Önder, Deniz ülkür, MeralOrtaç ve İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencisi Günay Yılmaz'ın dışında kazıya Arkeolog Berrin Dizdaroğulları ile Mimar
Filiz Öngüç katılmışlardır. Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim.
Theatron ve Hamam yapı
sürdürülmüş ve bu yıllarda hamamın apodyterion bölümünde D 4

1984 ve 1985
sında

(.)

yıllarında

Magnesia

kazısı

Doç. Dr. Orhan BİNGÖL. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Arkeolojt ve Sanat Tarihi Bölümü, ANKARA.
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(Doğu 4) mekanı temizlenerek apodyterionun bu odaları hakkında genel
bir bilgi elde edilmişti. 1986 yılında «Theatron-un kazısı dışında yeni bir
kazı alanı olarak planladığımız «Gymnasion-da ön çalışmalar ve sondaj
niteliği taşıyan küçük kazılara başlanmıştır. Bu iki kazı alanı ile birlikte
1986 Magnesia kazısında yürütülen program aşağıda belirtildiği gibi
gruplandırılabilir :

1) Çevre

Araştırmaları

2) Yüzey

Araştırmaları

3) Gymnasion
4) Theatron
ı)

Çevre

1986

Kazısı

Kazısı

Araştınnaları

yılında

Ortaklar

bucağı

yeni yol

inşaadan

nedeniyle

çevre

araştırması için öncelikle ele alınması gereken bir yerleşim' yeri olma
niteliği

göstermesi üzerine araştırmaya Ortaklar'dan başlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonunda mimari elemanların dışında eşik taşı olarak
kullanılan bir yazıt ele geçirilmiştir. Ortaklar'da yapılan çevre araştır
masında ele geçen diğer önemli buluntular ise iki mimari elemanla üç
yazıttan oluşan ve Ortaklar tren istasyonu yakınlarında bulunan eserlerdir. Ortaklar Belediyesi'nin sağladığı olanaklarla Magnesia ören yerine nakledilen bu buluntulardan özellikle üç yazıtın belki de İzmir Aydın demiryolu yapılırken Magnesia'dan buraya getirilmiş oldukları,
yazıtların konularının anlaşılmasıyla kesinlik kazanmıştır. Üçü de çok
önemli olan bu yazıtlar 1891-1893 kazılarında ortaya çıkartılan ve O.
Kem tarafından 93, 99 ve 100 numara ile yayınlanan yazıtlardır i.
93 no. lu

yazıt

:

SO cm. yüksekliğinde, genişlik ve derinliği 83 cm. olan beyaz mer-

1893 yılı Kasım ayında O. Kern
tarafından agoranın güneybatı köşesinde bulunan bu yazıtta Magnesia
ile Priene arasında bir arazi probleminin çözümüne ilişkin antlaşma yer

mer

bloğun

dört

tarafı

da

yazıtlıdır.

almaktadır.

99 no. lu

yazıt:

76 cm. yüksekliğinde, 90 cm. genişliğinde ve 77 cm. derinliğindeki
mermer blok 1893 sonbaharında. Gymnasion ile Stadiorı'un arasında,
o zamanlar bağ, şimdi ise incirlik olan bahçede bulunmuştur. tÖ. 2,
yüzyıla ait olan bu yazıttan Magnesia'da varlığı sikkelerle de bilinen
(l)
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O. Kern, Die Insehriften von Magnesia am Maeander (1900)

S.

77 vd.. 84 vd.

.j

~

bir Serapis Kutsal Alanı'nın yeri büyük bir olasılıkla saptanmış olmaktadır. Bu yazıt ayrıca Serapis kültü ile ilgili bilgiler de vermektedir.
100 no. lu

:

bulunan ve agoranı: güney stoasının anta
uçlarını oluşturan iki bloktan biri Berlin'e götürülmüş (b), diğeri ise
Magnesia'da bırakılmıştır. ünlü «Boğa başlı» başlıkların süslediği . bu
bloklardan Magrıesia'da bırakılanın (b) bir yüzünde yer alan yazıtta
agoraya ait kararlar yer almaktadır.
1893

i,

yazıt

yılı sonbaharında

2) Yüzey

Araştırmaları

1986 yılında Magnesia'da sistemli bir yüzeyaraştırması programı
- kadastro paftaları yardımıyla saptanan parseller içerisinde bulunan taşınabilir ve taşırımaz kültür varlıklarının envanterlenme işlemlerine başlanılmıştır.
sürdürülmüştür. Tapu

3) Gymnaslon

Kazısı

1986 yılında kazısına ilk kez başlanılan Gyınnasion Magnesia'nın
görülebilir kalıntılarının en görkemlilerindendir. Kentin batı tarafında,
ortada yer alan bu yapı ilk ve son kez iki Fransız Mimar, Jean Nicholas
Huyot (1780 - 1840) ve Jacques Jean Clarget (1308 - 1877) tarafından
1820 ve 1844 tarihlerinde, yoğun bitki örtüsünün altından görüldüğü
kadarıyla çizilmiş ve araştırılmıştır, bu çizimler Humann tarafından
Magnesia kitabında yayınlanmıştır'. Magrıesia'da hemen hemen üç kata
ulaşan yüksekliği ile göze çarpan bu yapıda kazıiara başlamak, yapının
en alt katında yapıldığı söylenen kaçak kazılara son vermek için gerekmekteydi. Yapılan incelemelerde her ne kadar kaçak kazılara ilişkin bir
ipucu bulunamadıysa da, burada kazılara başlamanin yerinde olduğu
kesindir.
.
,
1986 yılı Gymnasion kazısına ilk önce bir orman niteliği taşıyan
görünümüne son vermek için yapılan çalışmalarla başlantlmıştır. Çeşit.
li ot, diken, çalı ve karaağaçtan oluşan yoğun bitki örtüsünün ancak bir
bölümü temizlenebilmiştir. Bu çalışmadan sonra üzeri oldukça temizlenmiş olan «Apodyteriorı-un dört köşesinde yer alan giriş yapılarının
kazı ve temizlik işlerine başlanılmıştır. 1984 - 1986 yılları arasında bir
mekanını kazıp temizlediğimiz «Hamam» yapısının apodyterionu ile plan
ve boyut olarak büyük benzerlik gösteren bu bölümün görülebildiği kadarı ile alt katı tamamen toprak altında.kalmış ve bu katın tavanı, ikinci katın tabanı olan zemini büyük bir olasılıkla korunmuştur. Apodytc(2)

C. Humarın.

Magnesia am Maenader

(19:::14) s. 12 vd.
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rionun dört köşesinde yer alan giriş yapılarının da alt ve üst katlara
dışarıdan ve .içeriden girmeyi ve çıkmayı sağlayan yapı bölümleri olmaları gerekmektedir.
Apodyterionun kısa kuzey kenarı agoranın güneyinden, güney kısa
ise Tiyatronun kuzeyinden geçen yola bakmakta ve bu nedenle apodyteriona giriş ve çıkışlar kuzey ve güneye açılan ikişer kapıdan olmaktadır. Apodyterionun ayrıca palaestra ile olan bağlantısını sağlayacak girişlerin alt kat seviyesinde ve batı uzun kenarda oldukları kesindir. Apodyteriona kuzey ve güneyindeki cadelerden girişi sağlayan kısımlarda yapılan kazı ve temizlik çalışmaları kısaca şöyle özetlenebilir:
kenarı

A)

Kuzeybatı Girişi

(Resim: 1)

Agoranın güneyinden geçen yolun güneyinde kalan apodyterionun
kuzey kısa duvarının batı yarısında yalnızca üst kısmı ile görünen kapı ile apodyterionun ikinci katı seviyesi arasında kalan merdivenin kazı
ve temizlik işlerinin tamamlanması sonucunda, üstteki 1.70 x 1.215 m.,
aljtak! 1.215 x 0.98 m. olan iki sahanlığa düz olarak inen ve beşer basamaktan oluşan iki merdiven ortaya çıkarılmıştır. Basamaklar I, 18 m.
uzunluğunda, 0.30 m. genişliğindedirier. Rıht yükseklikleri de ortalama 0.30 m. dir. Alttaki ikinci sahanlık kuzeye, agora caddesine açılmak
tadır. Bu kapının genişliği 1.215 m., yüksekliği 2.30 rrı., kuzeybatı köşe
sinden uzaklığı ise 3.20 m. dir.

B)

Güneybatı Girişi

(Resim: 2, 3)

Apodyterionungüneyinden geçen yola yönelik güney kısa duvarı
bölümünde, bir örneğini kuzeybatıda gördüğümüz bir gırış
kapısının varlığı yapının bu bölümünün üstünde yer alan bloklardan anlasılmış, yola açılması gereken kapı ise, bugünkü yol seviyesinin çok
altında kaldığı için
bulunamamıştır. Kapıya yapının üstünden ikinci
kat seviyesinden ulaşmak için yapılan çalışmalarda ortaya üç saharılıkla
birbirlerine bağlanan ve 19 basamaktan oluşan üç merdiven çıkarılmış
tır. Kuzey-güney yönünde üçüncü kattan gelen merdivenin yalnız iki
basamağı korunmuştur. Basamakların fazla olduğu duvardaki izlerden
anlaşılmaktadır. Bu iki basamağın önünde doğuya doğru uzanan 2.51 m.
'uzunluğunda ve 0.96 m. genişliğinde bir sahanlık yer almaktadır. Bu
sahanlığın doğusunda 0.97 m. genişliğinde üç basarnakla kuzeye dönen
merdiven burada 0.97 m. boyutlarındaki kare bir sahanlığa buradan batıya yönelik iki basamakla diğer bir sahanlığa ulaşmaktadır. Bu sahanlık da 0.90 x 0.84 m. boyutlarıridadır. Bu sahanlıkta tekrar güneye yönelen merdiven üçü 0.90, diğerleri 1.28 m. genişliğinde toplam 13 basamakla üstü tonozla geçiimiş, 2.20 x 1.58 m. boyutlarında ve yaklaşık
nın batı
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620 m. yüksekliğinde bir mekana inmektedir. Bu merdiverıin tam karşısında apodyterionun güneyinden geçen yola açılan kapının olması gerekmektedir.
C)
ve

Güneydoğu Girişi

(Resim: 4,5)

Kuzeybatı ve güneybatı girişlerinin birbirlerine benzer nitelikte
yapının ikinci ve üçüncü katına ulaşımı sağlayan merdivenIerden oluş

masına karşın, güneydoğu ve kuzeydoğu girişlerinin daha büyük, propylon niteliği taşıyan girişler olduğu anlcşılmışur. Apodyterionun güney
dar cephesinin doğu ucunda yer alan ve doğu uzun kenan boyunca kuzeye doğru 13.00 m. uzanan bu girişin cephesi, geniş yüzleri birbirlerine
dönük, 1.00 m. genişlik ve 0.48 m. derinliğinde iki filayağı arasında kalan bölümü ile 2.58 m. dir. İç tarafta giriş, filayaklarının derinliği kadar her iki tarafta da 0.48 er m. gerıişlernekte ve böylece burada 3.50 x
3.54 m. boyutlarında bir mekan oluşmaktadır. Bu mekanın kuzey cephesinin ortasında genişliği dış filayakları arasındaki uzaklık kadar olan
bir merdiven başlamaktadır. Bu merdivenin yalnız kuzeydeki üç basamağı ortaya çıkartılmış, fakat rıht yüksekliği ve ortalama merdiven genişliğinden burada 12 basamak olduğu saptanmıştır. Buradaki basamakların genişlikleri 0.37 rn., rıht yükseklikleri 0.25 m., uzunlukları
ise 2.60 m. dir. Bu 12 basamağın oluşturduğu 4.40 m. uzunluğundaki
merdivenle 3.22 m. yukarıdaki daha dar bir koridora ulaşılmaktadır.
Koridorun genişliği merdiven genişliğinden 0.98 m. daha az olup 1.61 m.
dir. 1. 61 x 3.40 m. boyutlarındaki bu koridorun bitiminde doğuya ve
batıya doğru genişleyen bir mekan bulunmaktadır. Bu mekanın henüz
kazılmayan ve batıya yönelen bölümünden apodyteriona girildiği, doğuya yönelik bölümünün ise palaestraya açıldığı anlaşılmaktadır. Taban seviyesinden olan duvar yüksekliği geniş mekanda 3.90 m. dir. Çok
büyük taşlardan yapılmış olan duvar düzensiz rektogonal bir örgü sistemi göstermektedir. Kimilerinin uzunlukları 4.00 m. ye yaklaşan blokların yüzleri düz, kenarları pahlıdır, Planı 'hakkında genel bir bilgi sahibi olduğumuz güneydoğu girişinin kazı ve temizlik işlemlerine 1987
yılında da devam edilecek ve 1986 yılında ön çalışmalarına başladığırmz
restorasyona yönelik araştırmalar da yürütülecektir.

D)

Kuzeydoğu Girişi

Güneydoğu girişi

plana sahip olduğu ve agoranın güneyinden geçen yoldan gelindiğinde, apodyteriona girişi sağladığı anlaşılan
kapıda yapılan sondaj niteliğindeki kazılar, bu bölümdeki düşmüş taş·
ların çok büyük ve fazla olmalarından ötürü devam ettirilemedi. Aynı
ile

aynı
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plana sahip güneydoğu girişinde
kazılara devam edilecektir.
4) «Theatron»

Kazısı

alınacak

\

sonuçlardan sonra burada da

(Resim: 6)

1984 yılında kazısına başladığimız, niteliği ve planı henüz kesin
olarak bilinmediği için «Theatron» olarak tanımladığımız yapıda kazı ve
restorasyon çalışmalarına ı 986 yılında da devam edilmiştir. Şu ana kadar yalnız oturma sıralarından oluşan bir bölümü ile ortaya çıkartılmış
olan ve bu nedenle «Theatron» olarak isimlendirdiğimiz yapı, Gümüş
Dağı'nın batı eteğirıde, Magnesia'nın bilinen tiyatrosunun kuzeyindedir.
Kerrı'In planındaki kaynakla, 6 numara ile gösterilen Dioskurlar Kutsal
Alanı ortasında, onların doğusunda yer alan «Theatron» 1984 yılına kadar varlığı bilinmeyen bir yapıdır.
1984 ve 1985 yıllarında yapılan kazılarda theatronun bir dilimi
(kerkis) kısmen ortaya çıkartılmış, 14 oturma sırası (A·N) ile N sırası
nın önündeki ayak koyma sırası ve diazama ortaya çıkartılmıştı. Diazomadan bir profille inilen tabana ulaşmak için yapılan çalışmalardan,
sondajların boyutlarının küçük olmaları nedeni ile olumlu sonuç alı.
namamıştı.

1986 yılında theatronun 11. ve 12. (K. L) sıralarının üstünü kapatan
ve iki yıldan beri olanaklararnızm yetersizliği nedeniyle kazılması geciktirilen yolda çalışmalara başlanıldı. Tarlaları birbirine bağlayan ve
ıheatronu ikiye bölen yolortadan kaldırılınca, kerkisin kuzey ve güney
kenarlarını saptamak için çalışmalara başlandı. i. kerkisin güneyinde
ikinci bir kerkisin varlığı saptandı ve böylece theatronun iki kerkisinden biri tümüyle diğeri yarısıyla ortaya çıkartılmış oldu. Alttan 4 sırası
çok iyi bir durumda ele geçen oturma sıralarının üst bölümü i. ve II.
kerkiste farklı özellikler göstermektedir. i. kerkisin üst güney yarısı
korunmuş, üst kuzey yarısı ise tahrip olmuştur. Tahrip olan bölüme
ait bloklardan 7 si, kerkisin hemen kuzeyinde yapılan kazıda ortaya çı
kartilmışlardır. Bir platform oluşturacak şekilde yan yana getirilmiş
olan 'bu 'blokların kerkisde ait oldukları yerlerden sökülerek 'burada
başka bir amaçla kullanıldıkları anlaşılmaktadır. II. kerkisin, ortaya Çı
karıldığı kadarıyla bildiğimiz üst kuzey yarısı ise yalnız
temellerden
oluşmaktadır. Bu kerkiste alt dört sıra yapılıp, alttan beşinci sıraya
başlandıktan ve dört oturma sırası bloğunun yerlerine yerleştlrllmelerin
den sonra theatronun yapımının aniden yarıda bırakıldığı hemen orada
ortaya çıkartılan 5 bloktan anlaşılmaktadır. Bu bloklar çeşitli aşama
larda işlenirken yarım bırakılmışlardır. Bu gözlemler bize i. kerkisin
tüm sıralarının yerlerine yerleştirildiğini, II. kerkise ait blokların ise ancak alt sıralarda yerlerine konulmuş olduklarını göstermektedirler.
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Yerlerine yerleştirilmiş olan oturma sırası Hoklarının işlenişlerin
de de farklılıklar göze çarpmaktadır. Bloklardan bazılarında son perdahIama yapılmamış, bazısı ise kabaca taraklanmış olarak bırakılmışlardır.
Yapının tamamlanmadığını gösteren bir başka kanıt ise, oturma sırala
rının başlannda yer alan ve arslan pençesi şeklinde olan sıra ayakları
dır. Bu ayakların i. kerkisin güney bitiminde alttan 7 sırada olağanüstü
bir güzellikte işlenmiş oldukları, üst 7 sıranın ayaklarının ise kaba formu ile bırakılmış olduğu görülmektedir. II. kerkisin kuzey bitimindeki
5 arslan pençesinden alttan dördü işlenilmiş, yalnız dört bloğu yerine
konulmuş olan 5. sıranın ayağı ise yine kaba formuyla bırakılmıştır. I.
ve II. kerkis arasındaki merdivenin alttan 8 basamağı korunmuştur. Bu
basamakların genişlikleri 0.74 rn., derinlikleri 0.33 m., rıhtları ise 0.20
m. dir.
Theatronun önündeki yol seviyesinden, diazomadan profille inilerı
tabana kadar olan yükseklik 4 m. nin üstünde olup, burası 1984 ve 1985
yıllarında yapılan sondajlardan anlaşıldığı gibi içerisinde en küçük bir
kültür varlığı kalırıtısı olmayan kil tabakasıdır. Bu tabakanın üstü ikiyıldan beri yapılan kazılardan çıkan ve olanaksızlıklardan ötürii hemen .
ortaya dökülen kazı toprağı ile dolmuş olması theatronun karşıdan görülmesini engellemekteydi. Aydın Valiliği'nden sağlanan bir kepçeyle hem
bu toprak, hem kil tabakasının bir bölümü gözetimimiz altında diazomaya kadar indirilmiş, hem de Gümüş Dağı'ndan gelen selin tarlalara
zarar verıneden kontrol altına alınabilmesi için gerekli olan kanal açıl
mıştır.

Theatron kazısında ortaya çıkartılan oturma sıralarına ait parçalar 1984 yılından itibaren titiz bir şekilde ayrılmış, sınıflandırılmış ve
parçaların birbirleriyle birleştirilmesi işlemine başlanılmıştır. Şimdiye
kadar yapılan bu birleştirme çalışmaları sonucunda hem yeni oturma
sırası blokları elde edilmiş, hem de in situ sıraların kırık olan böliimlerin bazı parçalarının bulunması gerçekleştirilmiştir.
Tamamlanamamış bir yapı olrnasmdan ötürii hiç kullanılmamış
bir yapı olması theatronun elimize yapımına ara verildiği günkü haliyle
geçmesini sağlamıştır. Theatronun içinde ve yanında ele geçen oturma
blokları sayesinde yapıyı bırakıldığı yerden başlayarak tamamlamak
olanağı vardır.
Diazomanın 1.77 m. altındaki tabana ulaşmak için 1984 ve 1985 yılla
rında yapılan çalışmalar sondajların küçük olmalarından ötürü olumlu
sonuçlar vermemiş, taban olması gereken yerde temel niteliği taşıyan

büyük bloklar ortaya çıkartılmıştı. Sadece diazomanın altında bulunan
ve öne doğru en fazla 0.70 m. lik bir çıkıntı yapan bu blokların önünde
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yapılan araştırmalarda blokların devam ettiklerini gösterecek bir kanı
ta rastlanmanuştır. Burada yapılan sondajlarda, temel bloklarının sevi-

yesinden daha aşağıda, yukarıdan düşmüş olduklarını düşündüğümüz
oturma sırası bloklarının ortaya çıkması, bu temellerin önünün yapım
sırasında aşağı seviyelere kadar açık clduğunu göstermektedir.
1986 yılı çalışmalarında diazornanın cephesinde geçen yılortaya Çı
dikdörtgenler prizması şeklindeki bloğun eşi olan ikinci bir blok
daha diğeri gibi diazoma cephesini oluşturan bloklara bağlı olarak ortaya çıkarmıştır. 0.73 x 1.295 m. yüksekliğindeki nişin her iki yanında yer
alan ve henüz tam olarak işlenmemiş olan bu blokların büyük bir olasılıkla ya yazıt ya da kabartmalar için hazırlanmış oldukları anlaşılmak
tadır. Bloklardan kuzeydeki 0.86 m. genişliğinde, 0.16 m. kalınlığında;
güneydeki ise 0.8>1 m. genişliğinde, 0.17 m. kalınlığındadır. Kuzey blok
nişten 1.30 m; diğeri ise 1.27 m. uzaklıktadır. Blokların yükseklikleri
diazomanırı alt ve üst profilleri arasındaki yükseklik kadardır. Her iki
bloğun da cepheleri kaba yonu olarak bırakılmıştır.
kartılan

gymnasion kazısında yoğun dökünlü seramikle kartheatron kazısında küçük 'buluntuya hemen hemen
hiç rastianmamıştır. Küçük bir pişmiş toprak mask ile, iki kulplu bir
testicik envanterlenerek Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmiştir.
1986

şılaşıldığı
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BERıeRT

UBER DIE ARBEITEN DER
DIDYMA·GRABUNG 1986
Klaus TUCHELT*

In der Zeit vorn 16. August bis zum, 3. Oktober 1986 wurden die folgenden Grabungen, Einzelprojekte und Restaurierungen durchgeführt,
für deren Genehmigung der Generaldirektion der Antiken und Museen
gedankt sei, ebenso für die Entsendung des Regierungsvertreters Herrn
Kudret Ata und dem Direktor des Milet-Museums in Balat, Herrn Doğu
Göksel, für alle Unterstützung.

Grabungen im Bereich der Heillgen

Stnıfie

Bei den Grabungen im Bereich der Heiligen Strafse stellen sich zweı
Hauptaufgaben: Die weitere Erforsehung dieser für die Geschichte von
Didyma wichtigen Landverbindung mit Milet und als langfristiges Zie!
die zusammenhangende Freilegung zwischen der Nordwestgrenze von
Didyma und dem Apollonbezirk. Dieses Ziel ist dan k der Genehmigung
der Generaldirektion der Antiken und Museen und einer von der Theodor Wiegand-Gesellsehaft grolszügig gewahrterı Spende nahergerückt, Im
Ansohluf an das seit 1975 freigelegte Grabungsgebiet konnten siebzehn
weitere Grundstücke im Nordwesten von Yenihisar und im Ortskern zu
Ausgrabungszwecken erworben werden. Der gröfsere Teil dieses Areals
befindet sich zwischen dem Artemisheiligtum im Nordwesten und dem
Apollonheiligtum im Südosten, wo es von der modernen Durchgangsstras
se durchschnitten wird (Abb. 1). Nach Abtragung rezenter, zum Teil minöser Bebauung wurde aus deren Steinmaterial das neuerworbene Grabungsgebiet mit einer 110 m langen Mauer am Nordrand der vom Durchgangsverkehr völlig überlasteten Hauptstrafse gesiehert (Abb. 2 und 5).
Dazu einige Uberlegungen, Wir befindenuns hier inmitten einer
Siedlung des agaischerı Küstengebiets aus dem 19. Jahrhundert, von der
noch heute das Ortsbild bestimmt wird. Die Bebauung schliefit die in
der Ortsmitte 1906-1913 freigelegte Ruinerıstatte des Apollontempels ein.
Die altere Bebauung aus dem spaten 18. und der ersten Halfte des 19.
J ahrhunderts, Flachdachbauten, ist heute versehwunden. Erhalten sind
(*)

Prof. Dr. Klaus TUCHELT, Deutsches Archaclogtsches Institut,
14 D - 1000 Berlin 33. ALMANYA.

Postfaclı
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zwei- und eingeschossige Hanser aus Kalkbruchstein mit Walmdach und
einer als Hof oder Garten genutzten Flache, In dem zu Ausgrabungszwecken erworbenen Gebiet nördlich der HauptstraJle (5589 qm) lieB der
ruinöse Bauzustand, aber auoh die Bebauung aus den letzten vier J ahrzehnterı (Ziegel und Beton) keine andere Wahl als die des Abrisses (vgl.
Abb. 1 mit 2). Das seit 1978 bestehende Bauverbot erstreckt sich als sit
alanı oder archaologische Zone auf den gesamten Ort Yenihisar mit einer
Schutzzone im Umkreis bis zu 600 m. Damit bieten sich Möglichkeiten,
das in den vergangenen 200 J ahren gewachsene Ortsbild vol' Eingriffen
zu sohützen, es nicht durch Uberbauung weiter zu deforrnıeren und den
antiken Bestand zu erschlieBen. Bei unseren Arbeiten stel1t sich mithin
nicht nur die Aufgabe der Ausgrabung, Es stel1 sich genauso die Aufgabe,
das überlieferte und den Einwohnem von Yenihisar vertraute Ortsbild in
den Grundzügen zu erhalten, Mit anderen Worten: Ebenso wie von uns
die Konservierung oder gar Restaurierurtg des Grabungsbefurıdes erwartet wird, der seiner Bestimmung nach ja immer ein 'Laborergebnis' ist,
das ohne erglinzende Interpretation und ohne Kenntnisse unverstlindlich
blerbt, sehen wir es als Aufgabe, die Umgebung zu schorıen und die vorgefundene Situation in der Erinnerung wachzuhalten, Dazu bieten sieh
versehiedene Wege: In einem dichtbesiedelten Ort wie Didyma, angelegı
für Feldwirtschaft, aber seit anderthalb Jahrzehnten heimgesucht von
einem Zustrom des Tourismus als Einnahmequel1e wird die Landschaftspflege und die Pflege des Ortsbildes der geeignete Weg sein, Grabungsbefunde nicht als Praparate, sondem als Bestandteil ihrer dureh Gesehiehte und Natur bedingten Umgebung zu erhalten. Eine wissenschaftliche Ausgrabung kann dazu anregen, aber dies aus eigenen Kraftert nur
in Teilbereichen leisten. Doch sol1te der von uns 'sonst bei Grabungsbefunden so geschatzte «Korıtext» auoh in diesem Sinne zu seinem Rechr
kommen. Denn anderes führc zur .eErosion» - ein Thema, zu dem "Vol'
einigen Jahren auf diesem Symposium Frau Professor Halet Cambel Bedenkenswertes gesagt hat.
In Fortsetzung der 1978 erreiehten südöstlicherı Grabungsgrenze
wurde der Verlauf der Heiligerı Stralse mit der gut erhaltenen Pflasterung
aus groflen Ka!ksteinplatten trajanischer Zeit (Abb. 3) sowie kaiserzeitliche Rand- und byzantinische Überbauung (zahlreiche Graber) auf weitere 21.50 ın bis zum Nordrand der modemen Hauptstrafle festgestellt
(!AllıIb. 4). In Flueht des antiken StraBendammes wurde arn Südrand der
HauptstraBe ein Suchschrıitt arıgelegt (Abb. 2: SS 86/9). Die trajanische
Pflasterung war dort nieht mehr festzustel1en. Der Suchschnitt erbrache
zwei quadratisehe Mörtelfundamente (ca 2 x 2 m), dazwisehen eine höhergelegene. 2.05 m breite Pflasterung aus Spolien mit ansehlieBenden
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Laufhorizonten (2. - 6. Jahrhundert) über die gesamte Schrıittlange von
etwa 13 m. Die beiden Mörtelfundamente ruhen auf dem gewachsenerı
Boden und wurden - wie es scheint - vor einer spatkaiserzeitlich - frühbyzantinischen Aufhöhung und vor der Spolienpflasterung verlegt; ihre
Bestimmung ist bisher ungeklart (Postamente? Torbau?). Auf dem nördlichen Fundament lagert die Tromrrıel einer Saule «mit dem vollstarıdigen
rauhen Wcrkzoll» (DIDYMA l 24). die für den Apollontempel bestimmt
war. D~ie Tromme! wurde entweder nicht mehr versetzt und verbliebauf
dem Transportweg (KNACKFUSS) oder wurde als Spolie auf das nördliche Fundament gesetzt, auf dem sie nioht zerıtrisch lagert, ohne dal' sich
der Zweck einer solchen Wiederverwendung erkennen ıafit.
Die Befunde aus diesem Suchschnitt liegen bereits au.l3erhalb des
in trajanischer Zeit gepflasterten Strafienverlaufs, Bei gleiohgerichtetem
Verlauf ware der Endpunkt der Pflasterung zwischen den Schnitten nördlich und südlich der moderneri HauptstraBe zu lokalisieren, d.h. nicht
mehr als 1.5 bis 2 m unter deren Asphaltdecke. Dies trafe dann auch auf
den Übergan~ (Platz?) in den Apol1onbezirk zu. Bei der weiteren Suche
hat man sich überdies zu fragen, ob mit Veranderungerı des StraBenverlaufs innerhalb des Apollonbezirks zu rechrıen ist, etwa durch den Bau
des hel1enistischen Tempels bedingt, oder mit einer Verlegung des Eintritts in den
, Bezirk infolge der neugebauten trajanischen StraBe. Jederıfal1s findet die bisherige Annahme, nach der die Heilige StraBe parallel
zur Langseite des Tempe!s (DIDYMA l 157) und «in bedentendem Abstand von der Nordseite des Tempels in den Peribolos» geführt habe (VON
GERKAN BEl TUCHELT, VORARBEITEN ZU ElNER TOPOGRAPHIE
VON DIDYMA 17), keine Bestatigung durch die neuen Untersuchungen.
Artemisheiligtum
Sonda gen auf der Felsbarre des Artemisheiligturns dienten der KHi·
des Bauzusammenhanges, in' dem das 1984 freigelegte Westbecken
steht, Es handelt sich um Baureste, wohl Stützrnauern zum Schutz der
dort anstehenden Felsrander, die naoh der Fundkeramik des 7./6. Jahrhunderts. v. Chr. zum altesten Bestand dieses Heiligtums gehören: Das
in den Fels eingelassene Becken wurde durch Sickerwasser gespeist. DasBecken wurde in hellenistischer Zeit zugeschüttet und überbaut.
rurıg

Wdtere Sondagen galten der Suche nach der Westgrenze des Arte
misbezirks und der Klarung der Bauphasen der kaiserzeitlichen Periboloshalle.
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Temenos an der HeHigen StralSe
Uber die Ausgrabung des Temenqs an der HeiIigen Strafie auf halbem Wege von Milet nach Didyma wurde bereits im vorigen Jahr berichtet, Die Grabungen 1986 ergaben, daB der gröfserc westliohe Teil dieses
Bezirks weitgehend unbebaut war und wohl als Festplatz. diente: er war
vom östliohen Teil, der sogenannten Sphingerıterrasse, dureli eine zweischaIige Mauer unbekannter Höhe und mit einem Durdhgang getrennt, Dort
lag vermutlich auc!h der Hauptzugang von der Heiligerı Stralse (Abb, 6).
Der auf dem höchsten Punkt innerhalb des Bezirks gelegene Arıtenbau
besall an der Front eine Terrasse und scheint in seinern Kern alter als
die Anlagen auf der östlichen Terrasse zn sein. Die Skizze Abb. 8 verarı
schauIicht einen ersten Wiederherstellungsversuch dieses Bezirks mit
BIick auf die Anlage von der Heiligen Sıraüe, der über 3 m hohen, bastionsartigen Stützmauer, auf der die sechs Sphinxskulpturen standen, und auf
die östliche Terrasse mit den im Halbkreis aufgestellten Sitzfiguren, rechts
ein Oikos und Iinks der erwahnte Antenbau (P. Schneider).
Zum Oikos gehört das bereits im Vorjahr vorgestellte Tonziegeldach, Es ist eines der am 'besten erhaltenerı Tonziegeldücher arehaiseher
Zeit und das einzige, das in dieser vollstandigkeit aus Ostionien bekannt
;st (Abb, 7). Die Bearbeitung durch Peter Schneider ist weltgeherıd ahgeschIossen und der vollstarıdlge Auf'bau des Dachquerschnitts wiedergewonnen. Dabei wurde ein metroIogisches System festgestellt, das eine
daktylengenaue PIanung in einem ZahI-und Mafssystern voraussetzt, Diese
Ergebnisse und der gut erhaltene Befurıd haberi uns zu der Planung veranlalst, das Dach mit nachgebrannten Ziegeln wlederhcrzustellen.
Nach dem jetzigen Erkenntnisstand ist die Annahrne, daB es sich
bei diesem Temenos um den Kulrbczirk eincs milesischen Adelsgesohlechts handelt, am ehesten mit dem Belund zu vereirıbaren. Seine Zerstörung, der nie wieder eine Bebauung gcfolgt ist, steht möglicherweise
im Zusammenhang mit den lnnenpolitischcn Unruhen in Milet gegen Mitte des 5. Jahrhunderts v, Chr,
EinzeIprojekte
Wurden u.a. durchgeführı : Die GEODATlSCHE VERMESSUNG
von Yenihisar- Didyma im AnschIuB an das Grabungsarcal von 1975 und
Anlage eines McBnetzes von -Ixl km, mit dem die gesamte Flache inncrhaIb der archaologischerı Bauverbotszone erfaBt wird. - Im APOLLONTEMPEL wurden erstmaIs seit seiner Freilegungvor siebzig Jahrcn MeBbolzen gesctzt und auf 0.00 m ü. M. nivelliert. - Die Arbeiten VOl' L. Haselberger galten dem NAISKOS : Es wurden rund 300 BJöcke untcrsucht,
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die bisher nicht zur Rekonstruktion des Naiskos herangezogen worden
sind. Die genaue Saulenhöhe wurde dureh Beobachtungen an der Sohichtenfolge des Wandaufbaues festgestellt und die bisher dem Naiskos zugewiesenen Spirenbasen als nicht zugehörig erkannt. -KERAMIK: In Fortsetzung ihrer Forschungen zur "TYPOLOGIE UND CHR,oNOLOGIE DER
HıBLLENISTISCH - KAISERZEITLlCHEN GEBRAUCHSKERAlMliK AJUrs
DIDYMA» schlof Frau U. Wintermeyer die Typologie der GefiiMormen ab
und wertete die Funde aus den Brunnen 3 und 5 aus (2.-6.7. Jahrhundert). Die Fundkeramik aus dem Temenos an der Heiligen Strafie (6./5.
Jahrhundert v. Chr.) wurde zeichneriseh aufgenomrnen. - VERÖFFENTLlORUNGEN 'DER GRABUNG: Seit dem Symposium-Bericht 1986 wurden einige Neufunde arehaiseher Skulpturen in "ARCHAISCHE UND
KLASSISCHE GRIECHISCHE PLASTIK» i (1986) sowie die von P.
Sehneider durehgeführten Untersuehungen an der Heiligen StraBe auüerhalb von Didyma im ARCHAOLOGISCHEN ANZEIGER 1987 veröffentlicht.
Restaurierungen

AuBer den jahrlich von L. Haselberger im Apollonheiligtum geleisteten Arbeiten, den antiken Bestand zu er halten und zu erschliefsen,
konzentrierten sich die Restaurierungen auf die Reinigung, das Abgieüen
(Zement mit Marmormehl) sowie die fotografisehe und zeichnerische
Aufnahme der arehaisehen Sphinxskulpturen (K. und i. von Woyski, W.
SchieIe, A. Tuehelt); vier der gut erhaltenen Sphingen wurden abgegossen
und bleiben nooh-wie aueh die Originale - aufzusoekeln.
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1986 YıLıNDA KYME'DE SÜRDÜRÜLEN .
ARKEOLOJİ VE TOPOGRAFYA İNCELEMELERİ
Sebastiana LAGONA *

Catania Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü ekibi, Türkiye Cumhuriyeti Es'ki Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce Kazı Komiseri tayin
olunan, çalışmaların en iyi şekilde sonuçlanması için mükemmel bir
uyumla işbirliği yapan, Burdur Müzesi mensubu Sayın Ali HARMANKAYA'nın nezaretinde, 1986 yazında Kyme'deki çalışmalarına devam etmiş
tir ı.
Kazıya, Kyme havzası ve 1925 yılında Çekoslavak, 1980- 1984 yılla
rında da İzmir Müzesi arkeologlarının gün ışığına çıkardıkları 'kente ait
bol miktarda kalıntıların bulunduğu iki yamaç üzerindeki topografik in-

celeme ile

başlanmıştır.

Böylece, orta tepe ve Catania Üniversitesi İtalyan grubunun 1982 yı
lından beri araştırmalarını sürdürdüğü liman kısmının genel rölövesi yapıldıktan sonra, özellikle Klasik Çağ'a ait IV. yüzyıl ile ilgili oldukça enteresan bir sonuç elde edilmiştir. Nitekim daha ilk kazı kampanyaları sı
bulunan tonozlu, büyük bloklarla örülmüş uzun bir duvar ile
Kyme şehrinin amblemi tek saplı vazo figürünün bulunduğu paralar ve
yine aynı amblemin üzerine basılı olduğu görülen bir anfora sapı bu dönemin yaşanmışlığına dair en belirgin işarettirler.
rasında

(*),

Ord. Prof. Dr. Sebastiana LAGONA, Universita Di Catama. Istituto di Archeologta, "G. Ltberttnt-. Catt. Di Topografia Anttea. Via Di S. Gıultand. 256,
Catania/İTALY.

(1)

Genel Müdür Dr. Nurettin YARDıMCı ve Kültür Bakanlığı Kazılar MüdürÜ
Dr. Nimet Berkok dle Kazı Komiseri Bay Ali Harmankaya'ya İçten teşekkür
lerimi sunarken, İzmir Arkeolcit Müzesi Müdürü ile vardımcılarına, İzmir yetkili makamlarana ve özellikle de ıtalya arkeolojt grubunu Çakmaklı İlk Okulunda ağrrhyarak geçtiğimiz yıllardan beri misafirperverlilk gösteren Çakmaklı ve Aliağa yetkili makamıarına. daima gösterdikleri nazik ilgilerinden
dolayı en derin minnet duygularımı ifade etmek isterim.
Son olarak da, hiç bir zahmetten kaçınmayarak ve adeta olağanüstü çaba gös-

tererek

çalışmalarını

samimi

duygularımla teşekkür

sürdüren

İtalyan

Kazı, İtalyan Dışişleri Bakanlığı

finanse

edilmiş

ve Banco di

arkeolog, teknisyen ve

yardımcılara

en

ederim.
ile Milli Eğitim Bakanlığı (% _40) tarafından
maddi katkısı bulunmuştur.

Sicilia'nın
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Ayrıca, limanın

uzun mendireğinin ayrıntılı bir şekilde rölövesinin
devam edilmiştir. Planın bir «T» harfini oluşturduğu görülen bu kısmın tümünün rölövesirıin çıkarılamayışının nedeni artık tamamen su içine çökmüş bulunmadan dolayı ölçülerin alınmasında karşılaşılan zorluklara dayanmaktadır.

çıkartıhnasına

Kazı, aşağıda ıbeiirtilen üç

de

maddede toplanan amaçlarla üç

ayrı

yer-

sürdürülmüştür.

ı.

Ortaçağ'a

amaca hizmet

ait

yapının

ettiğini

görmek,

gün

ışığına çıkarılmasına

devamla hangi

2. A duvarı altında bulunan Hellenistik Devre ait duvarm devamı
ortaya çıkararak bunun liman çevresindeki önceden bilinen yapılar ile
sözkonusu olabilecek ilişkisini açıklayabilmek ve aynı zamanda daha kesin bir tarihlendirme yapabilmek,
nı

3. Evvelce bulunan mermer basamakların ait olduğu yapının plabelirlemek 'Ve bunun tonozlu duvar ile olan ilişkisini daha açık şe
kilde tesbit etmek.
nını

Yapılan kazılar aşağıdaki

ı.

verileri ortaya

koymuşlardır.

verilen kısmın iç tarafından ve A duvarımn yakı
ilk hendek sayesinde, anılan duvarın başlangıcından yaklaşık 36 metre kadar ilerledikten sonra güneye doğru kıvrılarak çizdiği
açıyı tesbit etmemiz mümkün olmuştur. Aynı zamanda iç tarafta (güney,
güneydoğu'da, yani at nalının içinde), Ortaçağ yapısının diğer bölümleri
ortaya çıkmıştır. Böylece, tümüyle bakıldığında, her ne kadar alışılagel
miş usulün dışında kalıyorsa da, limanın orta kısmına rastlıyan alanın
kullanılır bir 'şekilde alması için inşa edilmiş bir yapı, çeşitli dükkanıarı
ile pazar yeri gibi gittikçe bütünlük görünümü kazanan bir kuruluş ile
karşı karşıya olduğumuz izlenimi kuvvetlenmektedir.
«At

rıah» adı

nında kazılan

Bulunduğu

belirtilen köşeden başka, bu yeni duvarın çizeceği ditesbit edebilmek üzere, duvara paralel doğrultuda, örnekleme
kazı yöntemi uygulanmıştır. Duvarın teknik özellikleri ve denize göre yöneliş biçiminin A duvan ile aynı olması nedeniyle, ayrıca bulunan kısmı
nı da gözönünde tutarak, B duvarına birleşmesi gerektiği düşünülmekte
dir. Aranan bu köşe halen gün ışığına çıkanlamamıştır. Bununla birlikte, yapının orta kısmının yaklaşık yarısına rastlıyan yerde bir kule veya
girişe ait olabileceği düşünülen köşe bulunmuştur.
ğer açıyı

2. ikinci hendek Ortaçağ'a ait yapının dışında, LA duyan ile aynı
yönde, kuzey - güney köşesinden ileride, 1985 yılında tonozlu duvarın bir
parçasının bulunduğu kısım arasında kalan yerde açılmıştır. Kazı sıra-'
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sında yön değiştirmeden uzanan ve hiç olmazsa bu noktaya kadar başka

ca iç bölmelere rastlanmayan tonozlu duvarın bir kısmı daha bulunmuş
tur. Bu yerde A duvarından düşmüş olabileceği düşünülen bir çok 'taş
bloğunun mevcudiyetine rastlanmıştır. Bir dahaki kazı kampanyasının
'bu konuda daha aydınlatıcı olacağı tahmin edilmektedir.
3. Üçüncü hendek duvarın kuzeyinde, «at nalı » nın dışında, mermer basamakların «arkasında» kazılmış tabakaların ve dolayısıyla da
kronolojik kontrolün yapılabilmesi için geçen yıl işaret olarak bırakılan
kalıntılann yerlerinden alınıp, tüm alanın temizlenmesinden sonra merrner basamaklarla bağlantılı yapının planı açıklıkla ortaya çıkmıştır. Aynı
zamanda, yan taraflardaki diğer odalarla bağlantısını da teslbit etmek
mümkün olmuştur. Bu aşamada, üst seviyelerde en az üç odası /bulunan
bir yapı olması ıgerektiği düşünülmektedir. Kazının tamamlanmasıyla
bu yapının tonozlu duvarın inşaası sırasındaki durumu açıklık kazanacaktır.
Kısacası,

her ne kadar gecikerek baş
t.ö, IV. yüzyıldan,
Geç-Antik ve Ortaçağ'a değin faalolduğuna dair iddiaları kanıtlayan ilk
somut sonuçlan sağladığı görülmüştür.
1986

yılı kazı kampanyası

ladıysa da, Kyme topraklarına ait bu sahil kesiminin

i. Ortaçağ yapısı muntazam olmıyan şekli ile muhtemelen yamuk

dörtgen biçimini andınnaktadır. Planı oldukça karışık bir görünüm arzetmekte olup, iç kısmında bir dizi değişik boyutlarda ve birbirine benzemeyen bölmelere rastlanmaktdır (Resim: 1). Sözkonusu bölmelerden
meydana gelen odaların içeriye doğru ilerledikçe daha büyük boyutlar kazanmaları (bu bir tesadüf mü?) oldukça ilginç görünmektedir. Bu odaların ikişer ikişer küçük gruplar oluşturmaları, konut veya dükkan olarak
kullanıldıklarınıdüşündürmektedir.Anılan küçük grupların ilki ve denize
en yakını iki dikdörtgen oda ile bu' odalardan daha küçük bir girişten
meydana gelmektedir. Zemin kısmının oda Ii ile oda L'in kuzey doğu lilişesinde yer yer rastlanan pişmiş toprak küçük parçaları ile kaplı olduğu
görülmektedir.
II. Elde edilen bir

diğer

ilginç sonuca da, tonozlu ve uzun

duvarın

bulunduğu seviyedeki Hellenistik tabakada rastlanmıştır. Daha evvelce de
belirtildiği gibi, sözkonusu duvar, Ortaçağ'a ait diğer duvarın altında,
batı-doğu yönünde, yaklaşık 36 metre ve daha da ileriye doğru uzarırnak
tadır. Duvarın bu aşamaya değin bulunan yaklaşık 40 metrelik kısmı

ve tonozlu

tarafının güneye doğru oluşu, hatırı sayılır genişlikteki 'bir

alanı çevrelediğini düşündürmektedir. «At nalı-nın kuzeyinde ve tiyatronun
cephesinin açıldığı, önemli olarak nitelendirilebilecek bu alanda bir dahaki sefere deneme çukurları açılması gereği doğmaktadır. Tonozlu du91

var içine mükemmel biçimde yerleştirilmiş mermer basamaklara ilişkin
sorun halen açıklık kazanamamıştır. Bu kısımda mermer basamakların
yerleştirilelbilmesi için duvarın taş bloklarının münasip şekilde oyulduğu dikkati çekmektedir. Basarnakli kısma tekabül eden dikdörtgen alan
içinde geçen yılki kazı sırasında işaret olarak bırakılan kalıntılann temizlenmesiyle, ilk başlardaki tezimizi doğrulayan ve bu yerin daha eski
bir yapıya ait olduğuna dair sonuç elde edilmektedir. Bu kısmın daha
sonraki bir dönemde, görkemli ,bir giriş olarak yeniden kullanıldığı anlaşılmaktadır.

III. 19&6 kazısı ayrıca, 'Oldukça eski bir Bizans Dönemi'nin de mevcudiyetini doğrulayacak sonuçlar vermiştir. Nitekim, 1986'da bulunan Ortaçağ'a ait odaların ve 1984 ila 1985 yılları kazı kampanyalannda çıkan
lan, kazı alanının ortasındaki zemini oluşturan tabak·anın altında, hemen
hemen tamamen imha olmuş bir tabakaya rastlanmıştır.
Bu arada bulunan malzemelerin de incelenmesine

başlanmıştır.

1987 yılı kampanyasında gerçekleştirmcyi düşündüğümüz kontrollerden ve şimdiye değin sözü ediler. körfeze ait orta alanın kazısının tamamlanmasından sonra, Kyme şehrine ait tesisler ve şehireilik yapısına
ilişkin ilk bir planın hazırlanması aşamasına varrlabilecektir.
,

92

Resim , 1 -

Resim , 2 -

OrtaA;;ağ

tesadüf

Ortaçağ, tesadüf, detay

93

lleslm , 3 -

A

duvarı altında. bulunwı

Hellenistik duvar

Resim.

Resim , 4 -

94

Ortaçağ

duvan

Besını

ı 5 -

Havaın

, 6 - Roma. sikke51

EFES 1986
Hermann VETIERS·
G.LANGMANN
St. KARWIESE

1986

yılında çalışanların sayısı:

68'dir.

1986'da çalışmalar Mayısta başladı ve Ekim'e değin sürdürüldü.
Agora Roma öncesi yerleşmesi G. Langmann tarafından araştırma
ya devam edildi 1. En alt dolgu tabakalarında in situ olmayan büyük
miktarda geometrik seramik bulunması önemlidir. Bu birinci talbaka
Neron devrine tarihlenebilir, En eski duvarlar (temelolarak kesme taş
duvar ve üst yapı olarak kurutulmuş tuğla duvar) Langmann'a göre Lysimaehos devri öncesine tarihlerıobilir. Lysimachos devrindeki yeni yerleşme sırasında, bu duvarlar yeniden kullanıldı. Geç Hellenistik'e tarihlenen ve «pencereli duvar »tabir edilen duvarın, zeminin yükseln-esiyle
pencereleri örtülmüştür. Neron devrinde kiler mekanları delduruldu ve
hollerin orta hattı boyunca stereobatlar dikildi. «Pencereli duvar» üzerine üç basamaklı stylobat inşa edildi. Revak her halde 1. v. E. VII/I,
3005'e göre Domitian devrine tarihlerımektedir. i. v. E. Vıı/ı. 3001 Caracalla devrindeki yeniden yapılan bir inşaatı belgelernektedir, 1986'da
yeniden meydanı çapraz kesen eski tören caddesi kazıldı ve Lysimachos
yapım planına uygun, Hellenistik öncesi diğer duvarlar saptandı. Artemisiorı'da A. Bammer son iki yılda su seviyesinin alçalması ve yeni pompanın kullanılmasının sayesinde esas tapınak yapısında araştırmaları sürdürdü'.

Aşağı

1986'da sunak güney kenarının 49,70 m. kuzeyinde Krezüs Tapınağı'
kuzey kenarı ve sunak güney kenarının 4'5, 33 m. kuzeyinde peristasis
temelinin güneybatı köşesi bulundu. Sunak güney kenarının 10,23 m. güneyinde Krezüs Tapınağı'nın kuzey dış kenarı bulunmaktadır. Krezüs
yapısının toplam genişliği 54, 93 m. klasik tapınağın 71, 74 m. ölçülmektcdir. Çünkü bu yapının kuzey kenan sunağın güney kenarının 55, 70 m.
güney kenan ise, 16, 04 m. kuzeyindedir. Buluntular arasında, kemikten
nın

Prof. Dr. Hem:ıann VETIERS, Osterredchısches Archaolcgtsches Instituls Vniversitat Wien A. 1010 Dr. Karl Leveger Ring 1, AVVSTURYA.
(1)
H. Vetters, Arızerger Wien, 121. 1934, 211i aynı ya-zar, aynı eser 123, 1986, 79 v.d..
(2) vetters. aynı eser, 17 V. d.
(.)
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bir Fenikeli kadın kabartması. ayrıca maddi olanakları kısıtlı olanlarca
verilen sunu objeler ve altın heykeleik tiplerini tasvir eden çok küçük iki
altın ve gümüş heykelcik sayılabilir'. M.Ö. 7. yüzyıl talbakasında çok sayıda altın eser bulunmuştur. Bunlar arasında 7 Lidya elektron sikkesi ve
boynuzları arasındabir arslan başı bulunan ıbir boğa' kafası dikkati çekmektedir,
1986'da Güney Kapısı'nda doğu atti'ka bölümünün yerleştirilmesi
için ön çalışmalar tamamlandı. Kuzey sınırında nispeten daha kolay onarılabilir durumda olan geç antik yapıların rekonstrüksiyonu öngörülmektedir. Şimdiye dek olduğu gibi bu çalışmalar Sayın Senatör Müh. A. Prskawetz tarafından finanse edilmiştir.
Meryem Kilisesi bölgesinde Karwiese tarafından stratigrafi açığa
Böylece kilisenin ilk yapı aşamasının Olympieiorı'un güney holü üzerine inşa edilmiş olduğu hipotezi doğrulandı. 1986'da episkopium'un inşa edildiği Olympieion güney holününkesiminde Zeus Tapına
ğı'nın güney holünün bitim ucu bulunması başarıldı. Bu veçhile Karwiese'nin hipotezi ' mükemmel bir şekilde onaylandı. Çalışmaları İsviçre
«Pro Epheso» derneği finanse etmiştir.
kavuşturuldu'.

Kazı başkanı i numaralı yamaç evde Ch. Lang ve E. Atalay destekleriyle bir seri araştırma yapmıştır'. 1986'da güneydeki büyük salon
(SR/!) tamamiyle açıldı, Döşeme opus sectile'den oluşmakta olup güney duvarında kaskatlı bir çeşme bulunmaktadır, yani burada tıpkı yamaç ev L'deki gibi fevkalade donanmış bir basilica privata karşımıza çık
maktadır.

1986'da yamaç ev 2'de G. Wiplinger tarafından Hochtief AG tarahibe edilmiş ikinei bir kule vinç dikilmiştir. Böylece 3-5 numaralı
oturma 'birimlerdeki çalışmalar önemli ölçüde kolaylaştırılmış bulunmaktadır. 3 ve 5 numaralı oturma birimlerinde, yani yarım peristil evlerde beton zemin döşendi ve peristil avlulara sütunlar dikildi. Duvar resimleri, mozaik ve yassı taş döşemeler K. Herold ile çalışma grubu tarafın
dan restore edildi.
fından

Hadrian Kapısı'ndaki çalışmalar H. Thür tarafından sürdürüldü ve
tamamlandı; H. Thür yazdığı «Forschungerı in Ephesos. (Efes'te araştır
malar) eserinin LO. dı di ,basılmaktadır. Epigrafistler D. Knibbc ve B.
İpekçioğlu bir seri yeni bulunan varandaşlık hakkı verme kararnameleri
(3)

A. Bammer, Anatolian Studies 3S. 1985. 103 v. d., aynı yazar. Öst, Jh. 56, 1985.
39 v. d.

(4)

Vetters.

aynı

eser,

(S)

Vetters,

aynı

eser, 11 v. d.
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85 V. d.

kopye ettiler. 1976'da St. Jean Kilisesi'nde bulunmuş' olan Monumentum
Ephesenum üzerinde H. Engelmann ile D. Knibbe tarafından Ibir önrapor «Epigraphica Anatolica» dergisinde yayınlanmıştır. Magnesia

Kapısı'nda

G. Seiterle

çalışmış

ve iki yan kulenin ilk

yapı

aşamasına ait olmadıklarını, fakat M.Ö. ı. yüzyılda halen ayakta kalmış
olan şehir surlarına dayandırıldıklarını'saptamıştır. Her halde bu şehir kapısının

üç

girişli

hale getirilmesi nedeniyle meydana

St .. Karwiese bulunan sikkeleri tasnif

aynı

(6)

Vetters.

(7)

vetters. gösterilen yerde, s. 110-155.

gelmiştir".

etmiştir'.

eser, 63 v, d.
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1986 KAMPANYASı ÖN RAPORU
Wolfgang RADT*
Trajeneum restorasyon çalışmaları 20 Eylül'de
ve 4 Ağustos'ta başlayan kent kazısı ı ı Ekim'de sona ermiştir. Buluntuların değerlendirilmesi ve fotoğraf çalışmaları ise 25 Ekim'e dek sürdü.
22

Mayıs'ta başlayarı

KENT KAZISI

i·

Geçen seneki kazı alanının hemen batısında 2D m. genişliğinde yeni
Bu şeritkuzeyde antik ana cadde den, güneyde Hera terasının sınır duvarlarına kadar uzanmaktadır, Fakat 'bu bölgenin tümü 'halen ortaya çıkarılamadı. Kazı alanındaki Orta çağ yerleşmesi tamamen
ortaya çıkarıldı ve değerlendirilip büyük bir kısmı tesviye edildi. Böylece altındaki antik tabakada, kısmen kazıya başlanabiIdi. Bugüne dek ana
kayaya kadar kazılamayan yerler genel planda (Resim : 2-3) yazı ile gösterildi.
bir

şerit açıldı.

Orta

çağ Yapıları

Genel Planda (Resim: 1) açıkça görüldü gibi, kazılan hölgenin kuzey kesiminde oldukça düzenli ve büyükçe Geç Bizans yapıları devam etmektedir, Yapı dizisi ana caddeye doğrudur. Bu yönelme 4060/3 c-d ve
4 c-d bölgesindeki arazi setine dek uzanır. Yapılanma, bu arazi setinin
güneyinde, antik terasının yönü ile uyum göstererek, güneyibatıdan kuzeydoğuya doğru bir sapma yapar. Ana cadde ile dik bir açı yapan yapılar,
küçük değişiklikler ve ek yapılar dışında 13. yüzyıla tarihlerren Geç Bizans
ana yapı dönemine aittirler (Resim: 4). Güneyde'ki kazı bölgesinin özellikle doğu kesimindeki ilişkiler daha zor anlaşılmaktadır. Geç Bizans döneminin çeşitli yapı evrelerine (ll. yüzyıldan 14. yüzyıla) ait yapılardan
oluşan 'bir takım üst üste yığılmalar (Plarıkare 4ü6ü/4 ve 4050/94) planda görülmektedir. Yakında çıkacak olan bir yayında, bu buluntu lar değerlendirileceğinden, bunların. bu ön raporda detaylı anlatılması gerekmemektedir,
(*)

Prof. Dr. Wolfgap.g RADT. Alman Arkeololt Enstitüsü,
TaiksimltsTANBUL

Sıraselviler,

No: 123
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Antik
ı.

Yapılar

(Resim: 5-12).

Sokak

Yeni kazılan bölgedeki antik yapılar, ana yoldan güneydoğu yönündeki yamaçtan aşağıya inerek ayrılan bir yol tarafından göze çarpan bir
şekilde ikiye bölünmektedir (Resim: 6).
Sokak asıl konumunu, Erken Hellenistik II dönemine ait ev duvarlarının büyük bir kısmına paralel bir durumda almaktadır (Resim: 2).
Sokak, kuzey tarafında garip bir dönemeç yaparak tekrar eski konumuna gelir. Bunun sebebi, yolun ana caddeden ayrıldığı yerde, önceden mevcut önemli bir binanın çevresini dolanmaktan ileri gelir. Bu yapıdan hiç bir şeyele geçmedi. Sokak o zamanlar tümüyle andezit taşıyla .
döşenmişti ve dik rampalar halindeydi. Orta kısımları ise basamaklı bir
şekilde yapılmıştı (Resim: 6). Ortalama genişlik 1,3 m. idi. Yalnız bir
kaç yerde 1,5 m. genişliğinde olduğu izlenimini verınektedir. Bu az denebilecek genişlik, yolun ancak yayalar için uygun olduğunu göstermektedir. Her iki tarafı yüklü bir yük hayvanın bile biraz olsun rahatça geçebileceği bir yol değildir.
Sokak, Erken Hellenistik II döneminde, yani M.Ö. 3. yüzyılda yapıl
mış olmalıdır. Döşeme
taşlarının, dönemeç yerinde
düzensiz olması,
yolun nk 'konumunun ana caddeye doğru yöneldiğini yada yönelmiş olması gerektiği göstermektedir. Sokak görünümünü ve görevini, Hellenistik Dönem'den Geç İmparatorluk Dönemi'ne dek korumuş olmalıdır. Ancak Geç Antik Dönem'de (herhalde M.S. 5. yüzyıl) üst dönemeçte bir kireç ocağının yapılmış olmasından anlaşıldığı gibi (krş. S.), en azından
yukarı tarafının görevini yitirdiği anlamı çıkmaktadır. 4060/:14 c plankaresindeki Geç Roma Dönemi avlu kapısının duvarla örülmesi de !bunu
doğrulamaktadır.

2.

HelIenistık Yapılar

(Resim: 2.5.6).

Yeni kazılan alanda, bir takım değişiklikler yapılarak Roma Dönemi'nde de kullanılan Hellenistik Dönerrı'e ait başlıca' iki ev bulunur. Evlerden biri sokağın kueydoğusunda, diğeri güneybatısındadır.Sokağın orta kısmının doğusunda üçüncü bir ev daha vardır. Bu evin batı tarafı
1986'da tamamen ortaya çıkarılamadı. fakat doğusu 1985'te açılmıştı
(Peristyl avlulu Niv. 208, 65).
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Sokağın Kuzeydoğusundaki

Ev

Ev. sokağın ana caddeden ayrıldığı köşede bulunmaktadır.Ana caddeye bakan ve kısmen kayaya işlenmiş üç odanın (Niv. 213,85. 213,81.
213,87) arazide gösterişli bir görünümü vardır. Diğer duvar kalıntıları
ise çok azdır.
Niv, 213,85 olan odanın güneyinde, güneye eğimli büyük bir
avlusu vardı. Sokaktan eve giriş bu avludan olmalıdır (40$0/13 b). Avlu
batıda sokak duvarı tarafından çapraz bir şekilde sınırlandırılmıştır. Bu
odalardan en kuzeyde alanında (Niv. 213,87) kaba nehir çakılı ile bezenmiş döşemeden başka hiç bir Hellenistik dekorasyon unsuru ele geçmedi.
Ana caddeye bakan üç odanın seviyeleri caddeninkinden daha aşa
Kesinlikle bu odaların üzerinde, caddeden girilebilen bir "üst kat
vardı. Tahminen üst kat mekanlarda, aşağı ile doğrudan bağlantısı olmayan ama ev sahibine ait dükkanlar vardı.
ğıdır.

Sokağın Güneybatısındaki Ev

Bu yapı kompleksinin ana planı, henüz eksik kazılmış durumu ile
bütünsel bir ev planına pek benzememektedir. Fakat yine de Hellenistik
Dönem'in iki safhası açıkça fark edilmektedir. Bunlar kısmen birbirleriyle ilişkisi olmayan safhalardır. Şimdiye kadar kazılan yerin güney ve batı
kısımlarında yapılacak ilerideki kazıların. bu ilişkileri aydınlatacağı ümit
edilmektedir.
3.

İmparatorluk

Dönemi

Yapıları

ve Geç Antik Dönemdeki

Değl

şlklikler

Bölgemizde M.Ö. 2. yüzyıla rastlayan Roma Imparatorluk ana yapı
döneminde, Hellenistik evler, genelde aynı ana plana göre kullanılmışlar
dır. Bu arada amaca elverişlibazı değişiklikler de yapılmıştır.
Sokağın

Kuzeyindeki Ev
doğusundaki

peristyl evden Roma Dönemi'nde 'bir duvarla
ayrılmıştır. Önceden yapılan stylobat boyunca, yeni yapılan bir duvar,
evin doğu sınırını oluşturur. Aynı duvar kayalara inşa edilen odalardan
en doğusundakininiçine girmiş olup, bu adayı üçte biri kadar küçültmektedir (Niv, 213,90). Bu odanın dışında, ayrıca en batıdaki de, bir duvarla iki mekana ayrılmıştır. Bu mekanların güney sınırı aynı hizadaki bitiş duvarı ile hizalanmıştır. Sokağın köşesinde bir giriş mekanı vardır.
Belki de bir bekçi odası olan bu mekan (Niv. 214,48), evin avlusıına doğ
rudan bir girişi korumaktaydı. M.S. 2. yüzyıla ait bu evin kuzeydeki meBu ev,
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kanında Niv. 213,97; özellikle kayalık kuzey duvarında dekorasyon unsuru olarak çokça duvar boyamalarına rastlandı. Fresk tekniği ile resimli,
ince kireç bir sıvanın altında. Roma Dönemi kaba çanak çömlek parçaları ile kısmen döşenmiş bir alt sıva vardı. Ana yüzeyi beyaz olan duvarın
kenarları, ince siyah ve geniş kırmızı şeritler ile çevrilmişti. Aşağıya doğ
rtl inen ince, kırmızı bir şerit daha vardı. Duvarın alt kısmı ise, kırmızı
benekli sarı renkteydi (33 cm. yükseklikte).
Sokağın Güneybatısındaki Ev

Bu ev Roma Dönemi evresinde de

açık

bir ev

planı

görünümünde

değildir. Çünkü batı ve güney tarafları henüz açılamadı. Kuzeyde kayalara
inşa edilmiş her iki oda genelde hiç bir değişikliğe uğramamış izlenimini
vermektedir. Bunlardan 'birisine (Niv, 212,60) düzensiz taşlardan yapıl
mış ve 'kaba sıvalı tekne biçimli 'bir iç yapı eklenmiştir. Bu mekan bütünüyle güneye açılmaktadır. Tavanı, devşirıne olarak kullanılmış, Hellenistik Döneme ait, insan boyundan yüksek, andezit bir sütun tarafından taşınmaktaydı. Doğuda sokak doğrultusu boyunca uzanan mekanlar vardır. Bu dört mekandan ikisinde ateş yerleri bulunur. Fakat yapıları bakı
ınından bunlara mutfak denmesi mümkün değildir. Samıcı (Niv. 211,79)
çevreleyen levha taşlı döşeme hala durmaktadır. Buradan güneye doğru
bir avlunun uzanıp uzanmadığı belli değildir.

Batıda

yer alan bir dizi mekanın (Niv. 212,42. 2\2,37) basit mozaik
Bu mozaik döşeme!erin teserası büyükçe ve beyaz mermerdendir. 1985 yılında bu mekanların güneybatısında, bir köşeye dayalı
şarap amforaları bulunmuştu. Bu amforalar, yapının inşa tarihine (yaklaşık M.S. 2. yüzyıl) değil, yapının son kullanılması olan M.S. 4. yüzyıla
tarihlenmelidir.
döşemeleri vardı.

Büyük

Fırın

(Resim: 7)

4()6()/14 d karesi içinde, sokağın kuzeydoğusundaki İmparatorluk
Dönemi'ne ait evin güney sınır duvarlarına hemen hemen bitiş ik, dairesel
büyük bir fırınbulundu. Fırın birbirlerine paralel iki duvarla çevrrliydi.
Fırın bir zamanlar kubbeliymiş. Kırbbc kırma tuğlalardan örülmüş olup.
iç tarafı kalın bir kerpiç tabakasıyla özerıle sıvanmıştı. Kubbeuin dışı da
kerpiç sıvalı olmalıdır. Kubbenin sadece 20 cm. lik alt tarafı ele geçtiğin
den dolayı bunu doğrulamak mümkün değildir. Fırının zemininde, yanyana dizilmlş, 6 cm. kalındığında, İmpartarluk dönemine ait döşeme tuğ
laları vardı. Zeminde ayrıca bir kül tabakası ve bariz yanık izleri görüldü. Zeminin altında, yalıtıcı bir kum tabakasıyla ayrılmış olarak, aynı şe- '
kilde yapılmış başka bir zemin daha "ardır. Fakat bunda variık izleri
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yoktur. Bu bulgu, alt zeminin daha önceki başka bir döneme ait olmadı
sadece ısı yalıtıcısı olarak yapıldığını göstermektedir.

ğını,

Geç Aiıtlk Dönem Kireç ocağı (Resim: 8).
Geç Antik Dönem'de. sokak hemen ilk dönemeçte, pek büyük olmayan bir kireç ocağıyla bloke edilmiştir. Burada özel bir şahsın küçük bir
inşaat için, kireç kazanılması kolayolan, heykel parçaları gibi benzer
antik parçalardan kireç elde ettiği düşünülebilir. Ocağın içinde ve çevresinde sözü edilen parçalara, yarı yanık olarak çok sayıda rastlarıdı. Bu
tip parçalara aynı zamanda, civardaki Geç Bizans Dönemi'ne ait evlerin
duvarlarındada rastlanması, kireç ocağının Bizans Dönemi'ne tarihlenmesini imkansız kılar. Ocağın kazılması sırasında çıkarı keramiklerde de
Geç Antik Dönem izleri görülür.
Kent

Kazısında

Restorasyon

Çalışmalan

(Resim: 9-12).

Önceki kampanya sırasında kazılan Roma yapısını, biz çalışmaları
Hestiaion diye adlandırmıştık. Bu bina elden geldiğince
yeniden kurulup düzenlendi.
mızdaki adıyla

Kent

Kazısı Dışındaki Çalışmalar

(Resim: 13).

1985 yılında, Aşağı Agora'da yapılan Lapidarium (taş deposu), Ilm
kampanyada düzenlendi. Daha önceleri açıkta, dağınık ve yığılı duran heykel parçaları, torsolar, bezemeli mimari parçalar ve yazıtlar ön taraftan
iyice göriilebilecek bir şekilde yerleştirildiler. Böylece bu parçaların bilimsel değerlendirilmesi kolaylaşmıştır. Lapidariumun cephesi, gereksiz
girişlere demir parmaklıklarla kapatılmıştır.
Türk - Alınan İşbirliği
Türk arkeologlann, Kestel Barajı kazısındaki antik çömlek fınnla
rından bir kaç örneğini korumak için gereken çatının yapım çalışmala
rına, Alman Arkeoloji Enstitüsü Pergamon Kazısı da, gerek plan gerek
malzeme konularında yardımcı olmuştur. Koruma çatısı, Kızıl Avlu'nun
batısında yer alacak ve Bergama Müzesi'nce ziyarete açık tutulacaktır.
TRAJANEUM (Resim: 14-18)
Kazı

ve Arlreolojlk

Çalışmalar

HeIIenistik yapılar arasındaki ilişkileri aydınlatmak amacıyla a ve
b tonozlannda sondajlar yapıldı. Aynı ilişkiler, daha önce batı uç yapıda
ortaya çıkarılan, Hellenlstik Dönem'e. ait kale duvarında da olmalıdır.
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Restorasyon ve

Konıma Çalışmaları

Tapınak alanının altında bulunan tonozıarda emniyet tedbirlerinin
alınmasına devam ediIdi. Tonozlar, geçiş yolu boyunca parmaklıklarla

korundu. Geçiş yolu ziyaretçiIere açıldı. ZiyaretçiIer, bundan böyle Trajaneum'un en etkin bölümlerinden birini gezeoileceklerdir.
Doğu

uç

yapıda yapılan

bir merdiven,

tapınak alanının

güneytara-

fının geziIebiImesini sağlamıştır. Gerek tapınağın ön alanına, gerek merdi-

vene ziyaretçiIeri korumak

amacıyla parmaklıklar yapılmıştır.

Tapınak alanının doğu ve batı tarafındaki
büyük ölçüde bitiriIdi. Doğu uç yapıya açılan
direği tekrar yerine kondu (Resim: 14-15).

yan galeriIerin onarımları,
antik geçidin mermer bir

Tapınağın kuzeybatı köşesindeki mimari parçaların büyük bir kıs
deneme amacıyla, yerde, katiarına göre diziidi. Birbirine uyan bazı
parçalar eklendi. Tapınağın tekrar yerine dikilebilmesi için gereken çok
-sayıdaki mimari parçalar, suni mermerden, kısmen yeniden yapıldı, tamamlandı veya gözden geçirildi (Resim: 16-18).Büyük mimari parçaların yapımı sırasında, beton mermer oranı denenmiş yeni karışım ve
yine gözden geçiriImiş yapı m metodları kullanıldı. Bu yeni karışım ve yapım metodları, suni mermerden oluşan yarıkları engellemek ve ayrıca
çelik iskelet kullanılmasını geçersiz kılmaktadır.
mı,

Tapınağın

mimari

parçaları üzerindeki

bu

çalışmalar ve

bir çok par-

çanın yeniden yapımı, gelecek kampanyada yapılması tasarlanan, tapına
ğın
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yeniden dikiimesi

çalışmalarının hazırlıkları

idi.

PERGAMON VORBERICHT UBER DIE KAMPAGNE 1986
Wolfgang RADT*

Die Restaurierungsarbeiten am Trajaneum begannen am 22. Mai und
schlossen am 2Ü. Septernber. Die Grabungen im Wohnstadtgebiet liefen
vom 4. August bis zum 1 ı. Oktober. Fundbearbeitung und Fotoarbeiten
zogen sich noch bis zum 25. Oktober hin.
Stadtgraburig
Neben dem Grabungsareal des Vorjahres wurde direkt westlich
anschliessend ein 20 m. breiter Streiferı neu eröffrıet. Dieses Areal erstreekt sich von der antiken Hauptstrafse im Norden bis an die Begrenzungsmauer der Heraterrasse im Süden. Var alkın dort konnte noc1ı"
nicht das gesamte Gebiet eröffnet werden.
Die mittelalterliehe Bebauung wurde im gesamten Areal ergraben,
aufgenommen und zum grofsen Teil auch sehon abgetragen, Die Ausgrabung der darunterliegenden antiken Schichten konnte erst teilweise
durchgeführt werden. Wo die Grabung bisher noch nicht vollstandig bis
auf den Fels hinab geführt wurde. ist dies im Übersichtsplan (Abb: 2-3)
durch Beschriftung angegeben,
Mittelalterliche Bebauung
Aus dem Übersichtsplan (Abb: 1) wird deutlioh, dalı sioh im Nordabschnitt des ausgegrabenen Bereichs die recht regelmalsige und grollzügige spatbyzantinisohe Bebauung fortsetzte, Die Baufluchten waren
nach der Hauptstralie ausgerichtet. Diese Ausrichtung reichte bis zu einer
Gelandestufe im Bereich der Areale 4060/3 e-d und 4 c-d. Südlich dieses
Terrassensprungs versehwenkt die Bebauung in eine starker von SW nach
NO gehende Hauptrichtung, die offensichtlich vom Verlauf der antiken
Heraterrasse bestimrnt wurde.
Die auf der Hauptstrafie ausgerichtete Bebauung gehört, bis auf
kleinere Anderungen und Einbauten, der spatbyzantinischen Hauptbebauungsphase an. Diese ist im 13. Jh. anzusetzen.
(*)

Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü 2. müdürü, Sıra Selviler
No. 123 Taksim/ISTANBUL
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Im südlichen Graburıgsbereich, besonders in dessen Ostabschnitt,
liegen die Verhaltnisse weniger klar. Schorı aus dem Plan geht hervor,
daf hier zahlreiche Überlagerungen von Mauern verschiedener spatbyzantinischer Bauphasen (lL. bis 14. Jh.) zu verzeiohnen sin d (Areale
4060/4 und 4050/94). Es ist nioht Aufgabe dieses Vorberichts, diese
komplizierten Befunde im einzelnen darzulegen. Dies wird in der bald
zu erwarterrden Hauptpublikation von K. Rheidt gesehehen.
Antlke Bebauung (Abb. 5 -12)
ı.

Gasse

Die antike Bebauung des neu freigelegten Gebietes wird in auffalliger Weise durch eine Gasse durchsohnitten, die, von der Hauptstralse
abgehend,' in südöstllcher Richtung hangabwarts verlauft (Abb. 6). Die
Gasse nimmt auf ihrer Hauptsrecke eine Richtung, mit der ein grojser
Teil der Hausmauern der hellenistischen frühen Phase II parallel geht
(Plan, Abb. 2). Im nördlichen Abschnitt knickt die Gasse etwas ab, um
dann gleich wieder etwa die alte Richtung aufzunehrnen. Dies scheirı t
dasnit zusammenzuhangen, daf beim Nbgang von der Hauptstrafse ein
schon bestehendes wichtiges Gebaude umgangen werden muBte. Von
diesem Gebaude hat sich allerdings nichts erhalten.
Die Gasse war einst in ihrem ganzen Verlauf mit groBen Andesitplatten gepflastert, Sie war von rampenartiger Steilheit und im mittleren
Teil als Trcppengasse ausgebildet (Abb, 6). Die durchschnittliche Breite
lag bei 1,3 m. Nur an ganz wenigen Stellen scheint sie über 1,5 m. breit
gewesen zu sein. Diese geringe Breite erlaubte nur Fubgangerverkehr.
Schon ein Tragtier mit beiderseitiger Last ware zu breit gewesen, um hier
nooh einigerrnalsen bequem durchzukommen.
Die Gasse wurde in der hellenistischen frühen Phase II erriohtet,
d. h. vermutlich noch im 3. Jh. v. Chr. Unregelmalligkeiterı in der Pflasterung im Bereioh des Knicks scheinen anzudeuten, daf die Gasse ursprünglich gerade auf die Hauptstralse zu verlief oder verlaufen sollte. Die
Gasse hat offenbar von hellenlstisoher bis in die spate Klaiscrzeit hinein
ihr Aussehen und ihre Funktion im wesentliche;' behalten. Erst als in
der Spatantike, vielleicht im 5. Jh. n. Chr., im oberen Gassenknick ein
Kalkoferi erbaut wurde (vgl. S.), kanı mindestens der obere Teil der
Gasse aufser Funktion. Dafür spricht auoh die spatrömische Zusetzung
des Hoftores in 4060/14 c.
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2. HeIlenistische Bebauung (Abb. 2, 5, 6)
In dem neu ausgegrabenen Gebiet zeichnen sioh im wesentliohen
zwei hellenistische Hauser ab, die mit gewissen Veranderungerı auch in
römischer Zeit weiterbenutzt wurden. Das eine Haus liegt nordöstIioh
der Gasse, das andere südwestlich von ihr,
Ein drittes Haus liegt östlioh des mittleren Teils der Gasse, Der
Westbereich dieses Hauses konnte 1986 noch nicht ganz freigelegt werden, wahrend der Osıbereich (mit dem Peristylhof Niv, 208,65) schon
1985 ausgegra ben wurde.
Haus nordöstlieh der Gasse
Das Haus Iiegt an der Strabenecke, dort, wo die Gasse von der
Hauptstrafse abgeht, Besonders eindrucksvoII heben sich die drei an der
Hauptstrafie liegenden, z. T. in den arıstehenden Fels hineingearbeiteten
Raume (Niv. 213,85. 213,81. 213,87) im Gelande heraus. Von aIIen anderen Mauern sind nur noch geringe Reste vorhai:ıden.
'
Südlich .des Raumes mit Niv. 213,85 lag ein groBer Hof, der Gefalle
naeh Süden hatte, Der Hauseingang rnuf von der Gasse in diesen Hof
geführt haben (Areal 4060/13 b). Der Hof wurde auf der Westseite von
der Gassenrnauer in schrager Form begrenzt.
Als einzige Raumausstattung hatte sich im östlichsten der drei
Nordraume (Niv. 213,87) ein FuJ3bodenpflaster aus reeht groben Flulikieseln erhalten. Sonst gibt es aus dem ganzen Haus keinerlei hellenistische
Ausstattungsreste.
Die drei Raume an der H auptstrafse liegen eine voIIe Rauinhöhe
unter dem Niveau der StraBe. Mit Sicherheit ist deshalb für dieseRaume
ein ObergeschoB anzunehmen, das von der StraBe aus zuganglich gewesen ist, Vermutlich lagen in den Obergesoholiraumen Laden, die mit
dem Haus keine direkte Verbindung hatten, dem Hausbesitzer aber woh!
gehörten,
Haus südwestlich der Gasse
Bd diesem Baukomplex, dessen Grundrif in dem unvollsıandig
ausgegrabenen Zustand noch kaum eirıem zusammenhangenderı Hausgrundrifs ahnelt, sind zwei heIIenistische Bauphasen deutlich zu unterscheiden, die offenbar teilweise nicht aufeinander Bezug nahmen. Eine
Klarung der Zusammenharıge muB von i weiteren Grabungen südIich und
westIich des hisher freiliegenden Befundes erhofft werden.
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3. Kaiserzeltlfche Bebauung und spatantlke Veranderungen
In der römischen Kaiserzeit, deren Hauprbauphase in unserem
Gebiet im 2. Jh. n. Chr. lag, wurden die hellenistischen Hauser im wesentlielıen mit den gleiohen Grundrissen weiterbenutzt, wenn aueh einzelne
zweckdienliohe Umbauten vorgenornmen worderi sind.
Haus

nördliclı

der Gasse

Dieses Haus wurde nun eindeutig von dem östlieh gelegeneri Peristylhaus abgetrennt. Man setzte im Verlauf des ehernaligen Stylobats eine
Mauer auf, die jetzt die Ostbegrenzung des Hauses bildete. Diese Mauer
wurde sogar in der üstlichsten der in den Fels gebauten Raume hineingezogen und verkleinerte diesen Raum um etwa ein Drittel (nunmehr
Niv, 213,90). Audı der westlichste der Felsraume an der Strafse wurdc
dureh ei ne Zwisolıenmauer in zwei Raume unterteilt. Insgesamt wurde
die Südbegrenzung dieser Raume durch eine durchfluchtende Abschlufsmauer begradigt. Am Gassenknick wurde ein Eingangsraum, wohl ein
PEörtnerzimmer (Niv. 214,48), errichtet, das den Hof des Hauses vol'
direktem Zugarıg absehirmte.
Von der Ausstattung des Hauses,aus dem 2. Jh, n. Chr., hatten
sich in dem nördliehen Raum mit Niv. 213,97 noch betrachtliche Reste
der Wandbemalung, vol' allem an der aus Fels bestehenden Nordwand,
gehalten. Auf einern Unterputz, der z. T. von groben rörnischen Scherben
wie gepflastert war, lag ein dünner Kalkputz mit Bemalung in Freseoteehnik. Die Hauptflache der Wand war weiB, mit einer Umrahmung aus
einem dünneri sehwarzen und einem breiten roterı Streifen. Nach unten
hin folgte über der Sockelzone noehmals ein schmaler roter Streifen. Die
Soek~lzone selbst war geIb mit roten Tupfen (33 cm. hooh).
Haus südwestlich der Gasse
Dieses Haus, das für die. hellenistische Periode gar 'keinen zusammenhangenden Grundrif erkennen lieE, ist auch in der römischerı Phase
noeh nieht vollstandig ausgegraben. Es fehlen bisher der westliche und
der südliche Teil des Hauses. Die beiden nördlieh an den Fels gebauten
Raume scheinen im wesentlichen unveı-andert geblieben zu sein. In den
einerı (Niv. 212,60) wurde ein trogareiger Einbau .ge~etzt. Er ist in nachhissiger Form aus Steinen erbaut und roh verputzt. Dieser Raum öffrıete
sich nach Süden in ganzer Breite. Die Deeke wurde hier von einer wiedervcrwendeten hellenistisehen Andesitsaule getragen, die noch über mannshoch ansteht. Östlich, langs der Gasse, verlief eine Raumreihe mit geradliniger Begrenzung. In zweien dieser vier Raume fanden sich Feuerstel108

len, allendings nicht von so weit eingerichteter Form, daf man deshalb
von Küchen sprechen könnte. Das Plattenpflaster um die Zisterne (Niv.
211,79) bestand weiterhin. Ob sich von dont aus cin Hof weiter nach
Süden ausdehnte, İst einstweilen noch nicht klar.
Eine Reihe von westlich liegenden Raumen (Niv. 212,42. 212,37)
hatte einen einfachen Mosaikboden aus groBen weiôen Marmorterrasse
In dem südwestlichsten dieser Raume war schon 1985 ein Lager von
Weinamphoren in eine Ecke gelehnt gefunden worden. Diese stammen
jedoch nicht aus der Erbauungszeit (wohl 2. Jh. n. Chr.) sondem aus
der letzten Benutzungszeit, dem 4. Jh. n. Chr.
Groller

Backofeıı

(Abb: 7)

Unmittelbar anschlielsend an die südliche Begrenzungsmauer des
kaiserzeitlichen Hauses nordöstlich der Gasse fand sioh in Areal 4060/14
d ein grofser, kreisrunder Backofen, der von zwei parallelen Mauem
sei tlich eingefafst war.
Der Ofen war einst überkuppelt. Die Kuppel war aus Ziegelbruch
gemauert und auf der Innenseite sehr sorgfaltig mit einer dicken Lehmschioht verputzt, Auch auf der Aufserıseite ist ein Lehmverputz vorauszusetzerı, jedoch nicht erhalten, da von der gesamten Kuppel nur noch
der Ansatz in etwa 20 cm Höhe varhanden war. Der Boden des Ofens
bestarı-l aus mehreren Reihen nebeneinander verlegter kaiserzeitlicher
Fufsbodenziegel von rund 6 cm. Dicke. Auf dem Boden waren noch eine
Aschensohicht und starke Brandspuren erhalteiı. Getrennt durch eine
isolierende Sandschicht fand sich unter dem Boden des Backofens nochmals ein ganz gleich gebauter Ziegelfufsboden, aber ahne Brandspuren.
Dieser Befund soheint zu zeigen, daf der untere Boden nur als wiirmeisolierende Unterschicht gedacht war, nicht etwa von einer früheren
Bauphase stammt.
Spiitantiker Kalkofen (Abb: 8)
In spatarıtiker Zeit wurde die Gasse gleich am ersten Knick durch
einen Kalkefen von verhaltnismafiig geringer Gröfse blockiert. Man Ikann
sich nur vorstellen, daf hier ein Privatmann den Kalk mr cin kleineres
Bauvorhaben aus leicht zu gewinnenden antiken Statuenbruchstücken
u. dgl. selbst gebranrıt hat. Halbverbrannte entsprechende Fragmente
wurden im Ofen und um iden Ofen in gröfserer Zahl gefunden. Sie wurden
auch in den Mauern der umliegenden spatbyzantinisohen Hauser verbaut
gefunden, was eine byzantinische Datierung des Kalkofens ausschlieüt.
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Auch die Kerarnik aus dem Zusammenhang der Ausgrabung des Kalkofens deutet in die Spatantike,
Restaurienıngsarbeitenin

der Stadtgrabung (Abb: 9- 12)'

Das in der verigen Kampagne ausgegrabenc römische Gebaude, das
wir mit dem Arbeitsnamerı H es ti ai on benennen wollen, wurde soweit
wie möglioh wiederhergerichtet,
Arbeiten au8erhalb der Stadtgrabung (Abb: 13)
Das La p i d a i' i um, 1985 an der Unteren Agora erbaut, konnte
in dieser Kampagne eingerichtet werden. Eine grofse Anzahl von früher
verstreut im Freien gelagerten Statuenfragmenten, gröfseren Torsen, 01'narrıentiertenArohitekturteilen und Inschriften wurden in der rıaoh vorne
offenen Halle übersichtlich gelagert, so daf eine wisserıschaftliche Bearbeitung jetzt wesentlich erleichtert ist. Die Front des Lapidariums
wurde durch ein eisernes Giüter gegen unbefugten Zugang gesichert,
Türkisch- deutsehe Zusammenarbeit
Um die Bemii'hungen der türkisehen Ausgraber zur Erhaltung einiger
Musterbeispiele antiker Töpferofen aus den Grabungen im
Kestel - Staudammgebiet zu unterstützen, hat sich die Pergamorı
grabung des Deutsehen Archaologischen Instituts mit Planung und materieller Hilfestellung an der Errichtung eines Schutzdaehes für diese Töpferöfen beteiligt. Das Sohutzdach wird im Gebiet westlioh vol' der Roten
Halle entstehen und als Ausstellungsbereioh des Museums öffentlieh
zuganglich sein,
Trajaneum (Abb: 14· 18)
Ausgrabungsarbeiten und archaologlsche Tatlgkelt
In den Gewölben a und b fanden Sondagen zur Klarung von Zusammenhangen der hellenistischen Bebauung statt. Solehe Zusammenhange
scheinen dort auoh zur hellenistischen Burgmauer zu bestehen. die frülıer
schorı im Westkopfbau freigelegt wurde.
Restaurlenıngs .

und Baumallnahmen

in den Gewölben unter dem Tempelvorfeld wurden weitere Siclıer
ungsma8nahmen durehgeführt. Die Gewölbe wurden entlang des Durchgangsweges durch Gitter gesichert. Der Durchgang wurde fi.ir die Besucher freigegeben. Die Besueher körmen damit einen der eindrucksvollsten Teile des Trajaneums nunmehr besiehrigen.
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Die Südseite des Ternpelfelds wurde über eine Treppe am Ostkopfbau zuganglich gemaoht. Das Tempelfeld und die Treppe wurden mit
Gelarrdern gesiohert. Die Restaurierung der Seitenhallen im üsten und
Westen des Tempelfeldes wurde weitgelıend abgeschlossen. Bin marmorner Türpfedler des antiken Durohganges zum Ostkopfbau wurde wiederaufgestellt (Abb: 14-15).
Vom Tempel selbst wurde probeweise am Beden ein grofser Teil
der Architekturstücke der Nordwestecke aufgebaut. Einige zusammenpassende Fragmente wurden noch zusammengefügt. Für den Wiederaufbau der Tempelarohitektur wurden zahlreiohe Architekturteile aus Kurıst
Marmor teils neu hergestellt, teils erganzt, bzw, überarbeitet (Abb :
16 - 18).
Bei der Herstellung der grofsen Arohitekturteile wurden neue, verbesserte Mischungsverhaltnisse Beton/Zuschlag und verbesserte Herstellungsmethoden angewandt, die verhindern sollen, dafl siah in dem
Kunst - Marmor Risse bilden, und die aullerdem eine Stahl- Bewehrung
überflüssig machen,
Die Arbeiten an den Arohitekturteilen des Tempels und die Herstellung vieler neuer Stücke diente der Vorbereitung des eigentlichen
Wiederaufbaus, der in der nachsten Kampagne beginnen soll.
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Dikey kesit

Resim : 9 -

Hestia

kıreç ocağuun

alt

kısmı.

Tapmağı onarım çalışmaları. sütumarın

taşmması
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Resim , 10 -

Hostla Tapm$ onarım
sütunların dikilm..1

Resim • 11 -

Duvar podyumlanndan blııl, deıııeme
düzenlenmiş Heslla Tapm$

llS

çalııjmaları,

amacıyla

tekrar

i

Resım

, 12 -

Resim, 13 -

Tekrar düzenlenmiş Hestla
üzerinden bir bakış

Lapldarlum. (Taş Deposu).
bitmiş durumu

Tapınağı'na kazı alanının

Demır parmaklıklarla

119

Resim , 14 -

Tralaneum, Doğu ga.lerinln güney ucunda
dikilen mermer direk

yenı

Resim : 15 -

Traıaneu.m,

bitmiş
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lJogu galerinin güney ucunun

durumu

Resim, 18 -

Tralaneum suni mennerdeln

bır

sütunun alt

kısmının

yapımı

Resim , 17 -

Trajaneuın,
yapımı

6uni mermerden bir stylobat blokunun
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LA CAMPAGNE 1986 A MEYDANCIK KALESİ
Alain DAVESNE*

Le site de Meydancıkkale (ou Meydancık Kalesi) se trouve dans l'ancienne region de Cilicie Trachee, lı une quinzaine de kilernetres au N - E
de Kelenderis (l'actuelle Aydıncık). Les fouilles ouvertes en 1971 par le
Professeur E. Laroche ont permis de degager diverses constructions qui
s'etendent entre le VIIe siecle av. J - C. et le Xle siecle ap. J - C. La publication de ces monuments est actuellement en preparation. La decouverte
en septembre 1980 d'un tresor de 5215 monnaies d'argent d'epoque hellenistique fut un evenement majeur dans le deroulement de la fouille et son
apport scientifique se revelait considerable. C'est pourquoi les moyens
scientifiques et financiers ont ete consacres pour l'essentiel lı l'etude de
ce document. La publication est maintenant prôte et devrait sortir dans
quelques mois.
Pour cette raison, l'activite du site avait ete un peu ralentie et notre premier souci a ete en 1986 de preparer et de remettre en route le
chantier. Nous nous sommes installes dans une nouvelle maison de fouille et avons fait les demarehes necessaires pour ameliorer la viabilite du
site en demandant la venue de l'eau et de l'electricite. Le plateau escarpe
de Meydancık Kalesi est envahi par la garrigue et nous devons regulierement lutter contre son envahissement par la vegetation: de grands nettoyages ont ete necessaires aussi bien pour mettre en valeur l'entree du
site que pour degager les ruines antiques. A cette occasion, nous avons
retrouve la margelle d'une citerne et nous l'avons remise en place. Le nettoyage de certaines parties du rempart fit apparaitre la base d'un mur inconnu ou un decor animalier inattendu,
La topographie du site rı'etait pas complete et nous nous sommes
efforces de combler cette lacune. Nous estimions que son altitude, par
rapportau niveau de la mer, etait proche de 800 lı 900 metres. Grace au
Service des Forôts de Gülnar. nous avons pu determiner, par consultation
des cartes et par caIcul avec un altımetre etalonne, que le plateau de Meydancık Kalesi se situait en fait lı environ 700 metres au - dessus du niveau
c'ı
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de la mer. Le releve d'ensemble du site a ete acheve et nous disposons
maintenant d'un plan general qui nous permet il la fois de reperer les
monuments deja fouilles et de mesurer I'etendue de ce qui reste il faire.
Un quadrillage a ete mis en place avec un resean de carres de 10 <ID sur
10 m. Une direction principale Nord - Sud a ete deflnie avec une origine
placee il 200 metres au Nord du plateau et la materialisation sur le terrain
de huit bornes en beton espacees de 100 rnetres entre elles. De la meme
façon ont ete indiquees trois bornes qui donnent la direction Est - Ouest
du quadrillage.
• Les operations de fouille se sont Iimitees il I'exploration d'une grande cavite creusee verticalement dans le rocher 11 proximite du batiment
A. Celle - ci etait connue depuis longtemps, mais nous rı'etions pas parvenus 11 la vider de son contenu. Son embouchure rectangulaire, de 2 m sur
3 m environ, semble ôtre en rapport avec une serie de marches qui se
trouvent immediaternent il l'Ouest. Pour vider cette profonde fosse, nous
avons dispose d'une petite grue capable de monter une charge de 50 m
de profondeur, et d'une echelle de corde fabriquee en partie par nous.
Nous sommes ainsi descendus il 15,50 m environ au-dessous de I'entree
sans atteindre le fond de la cavite. Le remplissage rencontre, d'abord heterogene, etait constitue de terre, 'de nombreux blocs de pierre et etait peu
riche en materiel, Apres quelques vestiges byzantins, nOU3 atteignions
une couche plus foncee dans laquelle se môlaient des pierres anodines et
des objets hellenistiques : statuette animale, fragments d'architecture ou
anses d'amphores rhodiennes timbrees: celles - ci etaient datees des
annees 183 et 177 avant J - C. (renseignements fournis par J - Y. Empereur,
Secretaire General de I'Ecole Française d'Athenes). Mais notre plus grande surprise fut certainement d'apercevoir ıiı 13 m environ une 'ouverture
horizontale dans la paroi orientale de la fosse. Celle - ci donnait acces 11
un ensemble de trois galeries naturelles dont les plafonds etaient garnis
de stalactites alors que le sol etait recouvert vers l'entree d'une couche
de terre noire et de nombreux blocs venant de la fosse. Ayant degage un
peu la galerie principale, nous pouvions cheminer sur une vingtaine de
metres avant de nous trouver dans une sorte de cul-de-sac. L1I apparaissait une petite ouverture 11 I'interieur de laquelle nous pouvions nous
glisser et notre peine fut recompensee par la vue d'une grande salle naturelle aux concretions spectaculaires. De hautes colonness'etaient formees
et les ruissellements s'etaient accumules. Les stalagtites si fines etaient
tombees pour certaines et leurs aiguilles encore actlves ne demandaient
qu'a rejoindre les stalagmites proches. Nous etions dans le regne de la
finesse et de la polychromie. L'archeologie etait un instant oubliee et
nous passions de longs moments 11 contempler le magnifique travai! de
la nature. Les motifs les plus varies retenaient rıotre attention. La fraic-

,
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heur des couleurs etait conservee et la blancheur de certaines coulees
encore immaculee, Mais si la grotte livrait ses beautes, la fosse qui y conduisait gardait ses mysteres, Le fond n'etant pas encore connu, nous
n'arrivions pas il en dötcrminer la fonction. Ses longeus parois un peu
fissurees ne montraient aucune trace de ciment hydraulique, ce qui exeluait la possibilite d'une citerrıe. L'embouchure et les marches proches
indiquaient un usage repete : s'agissait - il d'un simple puits ou bien d'une
construction cu1tuelle ? Nous esperons que la suite de I'exploration nous
permettra de comprendre le rôle de cette fosse et nous ferons appel il un
geomorphologue pour etudier la grotte, si caracteristique du massif karstique servant de support au site.
Le dernier objectif de notre campagne etait l'etude de deux inscriptions arameerınes tres mutilees, La premiere se trouve sur un des blocs
du rempart qui surplombe le chemin d'acces au site. Andre Lemaire,
chercheur au CNRS et specialiste des langues semitiques, a pu I'etudier,
la photographier et en faire des estampages. Le texte ne peut se lire qu'en
de rares endroits, mais il a tout de meme Iivre des renseignements interessants. Ec~it au IVe siecle av. J - C. pendant la 1610me arınee du regne
d'un grand roi de Perse, son caractere officie! atteste que le site etait alors
occupe par un souverain local dont I'identite nous est inconnue. Par contre le nom du site semble pouvoir se lire apres un mot signifiant «forteresse».
La deuxieme inscription se trouve il I'entree d'une tombe creusee
dans le rocher. Celle - ci ne presente pas un grand interôt, car elle est tres
banale et a ete pillee depuis longtemps. Mais le texte arameen qui figure
pres de la porte, quoique tres abime, n'est pas sans importance. A. Lemaire y voit la dedicace d'un pour son pere et lit de nouveau le nom de
.la cite qui est le meme que sur la premiere inscription. Or ce nom, connu
par une autre source ecrite, pose des problemes de geographie historique
passionnants etidentifient formellement notre site.
Je ne voudrais pas terminer cette breve preserıtation sans remercier
la Direction Generale des Antiquites Turques, Mehmet Çakıcı, Commissaire du Gouvernement, qui nous a beaucoup aide, et les membres de la
mission: Nuran Özal - Davesne, architecte, Thierry GuiIloteau, topographe, Pierre Abcla, architecte, et Andre Lemaire, deja cite, qui ont permis la
realisation de cet expose.
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1986 YILI ARYKANDA KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBURTLUoGLU'
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi, Ankara Turizmi Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneği'nin maddi katkıları ile yürütülen Arykanda'daki kazı ve
onarım çalışmaları 7 Temmuz 1986 da başlamış ve 29 Eylül 1986 da sona
enniştir. Sivas Müzesi'nden Arkeolog Musa Törnük'ün hükümet temsilciliğini yaptığı kazıya Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Deniz Kaptan, Arkeolog Zeynep Kuban, Levent Vardar; mimar olarak İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Y. Mimar Turgut Saner, Orta- Doğu
Teknik Üniversitesi'nden Y. Mimar Nevin Kaygusuz, Y. Mimar Mühendis Paul Knoblauch ile Arkeoloji öğrencileri Ümit Işın, Kutalmış Görkay.
Gül Zeybekler, Ayşe Şanlı, Bedii Gül; ODTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Ahmet Ardıçoğlu, Cansen Kılıççöte katılmışlardır. Kazı fotoğraflarının çoğunluğu Mehmet Ali Düğenci tarafından çekilmiş ve basılmıştır. Kazıya
maddi ve manevi. destek sağlayan tüm kuruluşlara, fiilen çalışan kazı
üye ve işçilerine şükranlarımı sunarken iki yıldır işçi ücreti ödemede veya hesap kapamada personeliyle tamamen ters davranışta olarak eziyet
eden Finike Malmüdürüne de bu vesile ile eseflerimi belirtmek isterim.
s

Zamansal seyrine göre Arykanda'daki çalışmaları şu şekilde özelternek mümkündür.
1) Yol bağlantısının düzenlenmesi, ören yerinin
öncesi çalışmalan

temizliği

ve

kazı

Elmalı

- Finike karayoluna oldukça dar bir yerden ve biçimsiz bir
ören yeri yolu, 1986 kışında bu yoldan geçen bazı
ağır tonajlı vasıtalar yüzünden, üzerinde bulunan menfezin çökmesi sonucu yalnız yaya trafiğine cevap verebilecek durumda bulundu. Hemen
hergün gelen araçlı ziyaretçilerin ören yerine rahat ulaşabilmelerini sağ
lamak, aynı zamanda kazı ve onarım çalışmaları sırasında kendi araç ve
gerecimizi geçirebileccğimiz bu tek yolu kullanılır hale sokmak için .yıkı- .
lan menfez tarafımızdan yeniden yapılmış, Karayollarından sağlanan destckle de ören yeri yolu toprak olmakla birlikte her türlü vasıtanın geçeşekilde bağlanmış olan

I')
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bileceği duruma sokulmuştur. Yukarda değinildiği gibi ana yola olan bağ
lantının dar bir yerde ve çok keskin virajla sağlandığı gözönünde tutularak 1986 kazı mevsimi başında geçici iyileştirmesi yapılan örenyeri yolu-

nun, önümüzdeki yıl kalıcı ve her türlü aracın kolaylıkla girebileceği şek
le sokulması amacıyla Karayolları IV. Bölge Müdürlüğü nezdinde girişim
de bulunulmuş ve daha kazı sırasında bu kuruluşun güzergah tesbit çalışmalarına başlamış olması 1987 de Arykanda örenyerine asfalt bağlan
tılı bir yoldan gitme şansını büyük ölçüde artırmıştır. Bu vesileyle Karayolları IV. Bölge Müdürünün şahsında tüm emeği geçenler" şükranları
mız sonsuzdur.
Arif köyünün ekilebilir arazisinin azhğı, çevrenin alışkanlıkları ve
keçi beslemenin kolaylığı, yıllara göre sayısı değişmekle beraber 500 - 1000
arası keçinin yayılım alanlarının bulunduğu-yer ile köyarasında Arykanda ören yerinin yeralışı, hergün en az iki kez asgari 2000 tırnağın taş sökmesi - düşürmesinin varlığını ortaya koymaktadır. Buna ören yerinin kazı
süresi dışında en az 9 ay kendi kaderine terkedilmişliği,doğal yıpranmaya
veya kirlenmeye açıklığı katılınca tertemiz bırakılmış bir yapının bir yıl
sonra ne şekilde bulunabileceği kestirilebilir. Üstelik yörenin Akdeniz çevresinde bulunması, iklim koşulları, harabenin orman içinde oluşu ve duvarda kullanılan bir bloğun çatlağında veya girintisinde incir veya çam
fidelerinin birkaç ay içinde ağaç haline geldiği hatırlanırsa yıllık genel temizlik yapmak kaçınılmaz olmaktadır. Hemen her kazı mevsimi yapılması
zorunlu bir görev kabul ettiğimiz bu işi 1986 da da tüm yapılar için geçerli olmak üzere tekrarladık.
2)

Kazı çalışmaları

1986 kampanyası için verdiğimiz çalışma programında öncelikle ve
özellikle şehrin sivil yerleşim yerlerinin kazılacağını, Arykanda'nınLykialı
yönünün ve zamanının araştırılacağını belirtmiştik. Ancak özel konutlarda yürütülen kazı sırasında işin sıkışması, işçinin boş kalması olasılığı ortaya çıktığı için Doğu Nekropolü'nde bazı anıt mezar binalarının ortaya
çıkarılması, temizliği ve bu işlemleri yapılanların kısmi onarımı kaçınıl
maz hale geldi. Bu yüzden aşağıda ayrıntılı bir şekilde onarımından bahsedilecek 1 No. lu mezar dışında Doğu Nekropolü'ndeki 11, 12, 13, 14, 15
ve 16 No. lu mezar binaları çalışılacak yerler olarak seçildi.
ya

Büyük ölçüde çalışılış zamanlarını da dikkate alarak
bu anıt mezar binalarını incelediğimizde:

doğudan batı

doğru

16 No. lu Mezar binası

Yan duvarları tonoz pabucuna kadar ayakta kalmış olan mezar binasında tonoz çökmüş olduğu için yapının içi tamamen bu çöküntünün
128

molozu ile dolmuş durumdaydı. Tonoz alınlığını oluşturan üç fasdalı
bloklar ise çevreye dağılmış şekilde bulundu.
6.90 x 6.70 m. boyutlarındaki mezar binasının anta uçlarını oluştu
düzgün yontulmuş ve traşıanmış yerli kireçtaşı bloklardan yapıldığı halde; bunların gerisi yani yan duvarlarla arka duvar kırma taş
lardan örülmüş ve üstten atılan harçla pekiştirilmiştir.Aynı durum diğer
mezar binalarında da sık sık tekrarlanmaktadır1.20 m. kalınlığındaki yan
duvarların uçları stylobat seviyesinde tıpkı tonozun oturduğu pabuç kıs
mında olduğu gibi ve tek. bir blok olarak duvar kalınlığından 10 cm. kadar dışa taşan altta plirıthos'a, üstte abakus'a eş tutulacak biçimde dikdörtgen bir eleman şeklinde yontulmuş, daha sonra altta ve üstte duvar
kalınlığına ulaşılacak şekilde 45° lik eğimle yine altta topuğa, üstte ise
echinus'a karşılık olacak tarzda verev bir biçimde traşlanmıştır. Kaide ve
başlığı yahut tonoz pabucunu oluşturan tek bloktan yapılma elemanlar
arasındaki cephe her sırada iki 'blok taş kullanılmak ve dar olanının üzerine geniş; geniş olanının üzerine dar gelecek şekilde ve derzleri iyi uyuş
turulmuş tarzda yükseltilmiştir. Tonoz pabucu üzerine tam bir yarım
daire oluşturacak şekilde oturtulmuş tonozun alınlığı herbiri bir alttakinden 1 cm. dışa taşan 30 - 20, 20 cm. genişliğinde üç fasdalı olarak yapıl
mıştır. Batı duvarında yerinde korunmuş ve çevreye dağılmış olan tonoz
alınlığını oluşturan bloklar yerli kireçtaşından yapıldığı halde, tonozun
geri kalan kısmı mezar binası içindeki molozdan ve diğer mezar binalarındaki uygulamadan anlaşılacağı üzere dikdörtgen şeklinde ve alt yüzleri tonoz eğimine göre yontulmuş konglomera bloklardan örülmüştür.
Tonozu sağlam kalmış örneklerden bu mezar binasında da tonozun üstünde tıpkı kırma çatı gibi iki yana eğim verilmiş ve sıkıştırılmış bir toprak - çakıl dolgu olduğunu; yine çoğu mezar binası çevresinde rastlanan
çatı kiremidi parçalarından bu dolgu elemanının üzerinde eğime uygun
bir kiremit örtünün bulunduğunu düşünebiIiriz.

ran

kısmı

Mezar binasının içinde, taban seviyesinde SO cm. yukarda ve yapının
doğu, batı ve kuzey duvarlarının önünde moloz taşlarla oluşturulmuş
kline mevcuttur. Kuzey duvari önündeki kısmın 1.65 m. lik genişliklere
sahip doğu ve batı duvarları önündekilere göre dar oluşu, kline üzerinde
karşılıklı iki lahtin bulunduğunu belgeler. Arykanda'daki diğer mezar binalarında hiç değilse cephesi için düzgün blokların kullanıldığı kline, burada devşirıne malzeme ile yapılmış özensiz bir şekilde karşımıza çık.
maktadır. Bununla beraber mezar binası içinde ele geçen düzgün blok
parçaları ilk kullanımı sırasında klinenin düzgün bloklardan yapıldığını,
ikinci ve daha sonraki diğer kullanım sırasında buna pek aldırılmadığını
belgelemektedir. Nitekim mezar binası içinde bulunan lahit parçalarının
işleniş farklılıkları da bu hususu desteklemektedir.

129

Buluntu yönünden umulanın aksine çok fakir olan bu mezar binakenar süslemesi meanderli olan, yumuşak ve gözenekli kireç taşın
dan bir lahite ait tekne parçaları klinenin dolgu malzemesi olarak kullanıldığı; daha sert ve sık gözenekli bir taştan yapılma bir diğer lahtin yalnızca bir dar yüzü gün ışığına çıkarılmıştır. Tiyatro maskını da andıran
bir meduza başının kabartma olarak işlendiği tekne, meduza'rıın göz yapıhşı, saçları ve tipi ile M. S. III. yüzyılın ikinci yarısı eseri izlenimi yaratmaktadır. Dolayısıyla mezar binasının daha önce yapılmış olsa bile en
son kullanımının bu tarihte olduğunu; Arykanda'nın hırrstiyanlaşmasını
takiben mezarın soyulduğunu. içindeki lahitlerin parçalandıktan sonra
kaderine terkedildiğini göstermektedir.
sında

15 No. lu Mezar

binası

16 No. lu mezar binasına bitişik olarak inşa edilmiş bu yapı da tonozu çökmüş, içi molozia dolmuş bir durumdaydı. Diğer mezar binaların
da olduğu gibi üç fascialı olan tonoz alınlığına ait bloklarla anta başlık
ları veya tonoz pabuçları da çökmenin sonucu olarak yerlerinden fırla
mışlar ve yapının önüne dağılmışlardı. Klinenin cephesini oluşturan, alttan ve üstten aynı profile sahip blok ile doğu yandaki iki blok da üstten
düşen taşların yaptığı basınçla yapının önüne yuvarlanmış durumda ele
geçti.
Yapının içi temizlendikten sonra klinenin düşen blokları yerlerine konulmuş; tonoz pabuçları ile ilk sıra tonoz alınlığına ait bloklar bulunarak yerlerine yerleştirilmiştir.

i

Mezarın

tümü yerli kireçtaşındandır. Anta uçları düzgün yontulmuş
dikdörtgen bloklardan oluşmakta ve derzler iyi düzenlendiği için harç
veya bağlayıcı elemana gereksinim duyulmamaktadır. Yan ve arka duvarlar büyüklükleri farklı kırma' taştan ve harç kullanılarak örülmüştür.
hamamlarda olduğu gibi toörtüsünde konglomera blokları kullanıl
mıştır. Blokların aralarında harç izine raslanılmaması hepsinin birbirine
iyi uyacak biçimde yapıldığını, üstlerinde harç kalıntısının bulunmasını
ise halen sağlam olarak günümüze ulaşmış 7 No. lu mezar binasında olduğu gibi yan duvarların tonoz kilit taşının alt seviyesi hizasına kadar
yükseltildiğini ve yanlara hafif eğim verildiğini düşünmemize yardımcı
Tonoz için

noz

alınlığında

diğer

kireç

mezar

binalarında ve

taşı, torıoz'

olmaktadır.

Kline için de cephede düzgün traşıanmış bloklar kullanıldığı halde
kline gerisinin kriptayı veya mezar yerini kapayan blok taşlardan sonraki kısmının kırma taşlardan oluşan ve üstten harç atılarak pekiştirilen
bir blokaj sistemine sahip olduğu izlenmiştir.
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Yapı dıştan dışa 5.34 x 3.70 m. boyutlarında dikdörtgen bir alanı iş
gal etmekte ve üç yönü farklı kalınlıktaki duvarlarla kapatılmış bulunmaktadır. Yanlarda duvar kalınlığı 105-108 cm. olduğu halde arkada 82 cm.
dir. Stylobat olarak tanımlanabilecek bloklardan 1.27 m. yukarda bulunan klineye anta uçları ile aynı hizadaki eşik olarak kabul edilebilecek
0.29 m. yükseklikteki sıradan sonra 0.44 m. lik doğu ve batı yanlarda iç
yüze veya birbirlerine bakar şekilde yapılmış stilize aslan ayağını havi
basamaklarla çıkılmaktadır. Tiyatro, stadion gibi yapılarda oturma sıra
larının da hemen hemen aynı profil ve yüksekliğe sahip oluşu Arykandalı
veya Arykanda'da çalışan taşçı ustalarının belirli bir ölçüyü korudukları
nın delilidir.

Kline olarak hazırlanan yerin 1.83 x 3.21 m. boyutlarında olması,
Arykanda'da ölçülebilen lahit uzunlukları dikkate alındığında, bu mezar
binasında geniş yanı cepheye gelen tek bir Iahtin kullanıldığını düşünme
mize olanak sağlar. Bu olasılığa karşıt;" mezar binasının Içinde lahit veya
ona ait kalıntıya raslanılmadığı gibi önündeki meyilli arazide de bu yapıya ait olduğunu söyleyebileceğimizkalıntı veya herhangi bir buluntuya
tesadüf edilmemiştir.
16 No. lu olan mezara benzerliği ve araziye uydurulma şekilleri her
iki mezar binasının ya aynı aileye veya birbirlerine çok yakın olan kişi
lere ait olduğunu düşünmemize bizi yöneltmiştir. Kaldı ki 7 No. lu mezar
binası ve diğer benzerleri dikkate alınırsa bunun da büyük bir olasılıkla
141 depreminden sonra yapılınış olduğunu tahmin edebiliyoruz. Zira aynı
tür plan, profil ve kline tarzına sahip Doğu Nekropolü'ndeki diğer bir mezar binasında (Zosimos'a ait) depremden kaynaklanan duvar çöküklükleri ve yapıdaki büyük kırıklık bu kanımızı destekleyici niteliktedir. Büyük bir olasılıkla bu mezar binası eğer kullanılmışsa çok sade bir gömüye
tanık olmuştur.

14 No. lu Mezar

binası

Şekil olarak Arykanda'nın Doğu Nekropolü'nde yaygın olan ve önü
açık, köşeli U planlı, fascialı tonoz alınlığına sahip, anta uçları düzgün
bloklarla geri kalan kısmı moloz taşlarla örülmüş duvarlı tipteki mezar
binalarının bir tekrarıdır.

Stylobat izlenimi veren ve anta uçlarının arasında bulunan düzgün
bloklardan ölçü alındığında cephede 8.20 m. yan duvarlardan alındığında
ise 7.78 m. genişliğe sahip yapı 4.70 m. derinliğindedir. Arazinin eğimin
den yararlanılarak oyulan mezar binasının yeri, bu özelliğinden dolayı arka duvarının kalınlığını saptamamıza olanak vermemektedir. Buna karşın
anta uçlarından batıdaki, yukardan gelen iri kayaların çarpması sonucu
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üstte zedelenmiş olmasına rağmen tonoz alınlığına ait ilk bloklar da dahil olmak üzere füm yüksekliğiyle ele geçmiştir. Duvar kalınlıklarında
doğu ile batı arasında çok ufak bir ölçü farkı mevcuttur ve doğudaki
1.23 m., batıdaki 1.62 m. dir. Her iki anta ucu da eşit yükseklikteki bloklarla birbirine benzer şekilde yükselmektedir. Stylohat diye kabullerıile
cek seviyeden sonra anta uçları yalnız cephede 20 cm. lik yüksekliğe,
18 cm. derinliğe sahip plinthos'a benzer bir çıkıntı yapmakta ve bloğun
38. cm. sinde keskin bir şekilde asıl gövdeye birleşmektedir. İlki 70 cm.
yüksekliğindeki ilk sıradan sonra ikinci sırada genişlikleri her iki anta
ucunda farklı olmak ve yükseklikleri aynı kalmak üzere ikişer blok kullanılmıştır. Bundan sonra her iki uçta da SO cm. lik birer blok yer almakta ve bunların üzerinde cephedeki taşkınlığı plirıthos'a benzetilenle aynı
olan ancak ölçüsü biraz daha küçük tutulmuş, profilli anta başlığı veya
tonoz pabucu SO cm. lik yüksekliği ile görülmektedir. İçten dışa doğru 7,9
ve 9 cm. genişliğinde üç fascia ve 4 ve 9 cm. genişliğindeki korniş süslemesine sahip tonoz alınlığının ilk sıraları in situ korunmuştur. Diğer mezar
yapılarındaki gibi burada da anta uçları ve tonoz alınlığını oluşturan düzgün bloklar yerli kireçtaşından yapılmışlardır. Yapının yan ve arka duvarları kırına taş ve malazdan adeta kuru duvar şeklinde örülmüş; yine
diğer mezar binalarında karşılaşıldığı şekilde tonazun oturacağı pabuç
kısmına bol harç dökülerek ve tonoz pabucu için büyük bloklar kullanı
larak hem duvarın sağlamlığı, hem de tonozun oturacağı yerin düzgünlüğü ve dayanıklılığı elde edilmiştir.
Arka duvarda, stylobat seviyesi ± O kabul edildiğinde 3.83 m. yüksckliğin korunduğu ve gerçekte tümü tonoz kilit taşının altında 4.07 m.
olması gereken mezar binasının içi korunan kısımdan güneye doğru eğim
li olmak üzere tamamen toprak ve taşla dolu idi. Yapının içindeki bu dolgu boşaltıldığında stylobat seviyesi veya zeminden 70 cm. yukarıda ve
arka duvardan 2.14 m. önde, cepheye bakan yüzü tıpkı stadiorı ve tiyatrodaki oturma sıraları gibi olan 44 cm. yiiksekliğinde düzgün yontulmuş
bloklardan oluşan sıra ile bunun altında, taş bitiminden 32 cm. dışa taş
mış ve 26 cm. yiikseklikteki yine düzgün bloklarda yapılmış bir basamaktan ibaret kline doğu duvarından başlamakta, batıduvarı önünde de
1.40 m. genişliğe sahip olarak r harfine benzer bir plan gösterınektedir.
Kuzey duvarı önünde, geniş cephesiyle mezar binasının açık bırakılan yönüne bakan büyük lahit sandukası çok iyi korunmuş şekilde in situ olarak; batı duvarının önünde olup dar cephesiyle mezar cephesine bakan
lahit ise yine in situ olmak üzere ve ancak çok parçalanmış teknesiyle ortaya çıkarılmıştır. Bu ikinci lahtin teknesinin altında, klinenin blokların
dan birinin gömüden bir süre sonra sökülmüş olduğu görülmüş ve kline
altında 70 cm. genişliğe, 1.60 m. derinliğe ve 2 m. uzunluğa sahip kriptamn varlığı bu şekilde anlaşılmıştır. Klinenin r harfine benzeyen şekli veı
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lahitlerin konuluş biçimi ile duvarlara olan uzaklıkları ayrıca klinenin
güneye bakan cephesinin yalnız doğu ucunda; doğuya bakan cephesinin
ise güney ucunda stilize aslan ayağına benzeyen elemanların düzenIeniş
leri ve aynılıkları, kuzey ve batı duvarları önünde oluşturulan klinenin
aynı zamanda yapılmış olduğuna işaret etmektedir. Toplum veya aile içindeki yerine göre daha önemli olan kişinin lahti, büyüklüğünün yanı sıra
mezarın asıl sahibi olduğunu vurgulayacak tarzda güneyi açık bırakılan
mezar binasının kuzey duvarı önüne yerleştirilmesine karşın, daha az
önemli olan kişinin lahti manzaraya ve mezar cephesine yan yüzüyle bakmaktadır ve ayrıca lahit boyutları daha küçük tutulmuştur.
Mezar

binasının asıl

sahibine ait olan lahit 1.25 X 2.47 m. boyutlapek karşılaşılmayan gözenekli ve yuAltında diğer lahitte olduğu gibi bir
kriptanın bulunduğunu zannettiğimiz lahtin kapağına ait çok az parça
ele geçmiştir. Aynı malzemeden olan kapağın köşelerinde palmetli akroterler
olduğu bulunan parçalardan anlaşılıyor.
-,

rındadır ve Arykanda çevresinde
muşak kireçtaşından yapılmıştır.

Sanduka kısmına gelince: cephede köşelere isabet eden ve birbirine .:
benzemekle birlikte ölçüleri tutmayan iki plaster arasında, ortadaki kitabeli tabula ansata'yı tutan çıplak iki hizmetkarın yanlarında; cepheden bakıldığında sağda sağ eliyle bir patera, sol eliyle elbisesinin eteğini
tutan ve ayak bileklerinden sonrası çıplak yapılmış giyimli bir erkek ile
solda sol eliyle bir desteğe dayanmış, sağ eliyle göğsü üzerinde elbise ve
baş örtüsünü birlikte tutan kiton ve himation giymiş bir hanım bulunmaktadır. İnsan tasvirlerinin tümünün ve özellikle hanım yanında duran
hizmetkar görünümlü erkek çocukta kanat izi seçilebildiği için Eros oldukları anlaşılan figürlerin cinsiyet organları İkonoklastdöneminde balyozla vurularak parçalanmıştır: İki Eros'un taşıdığı tabula arısata altın
daki kısımda başı cepheden, gövdesi profilden verilen bir aslan yalnız başı
seçilebilen bir boğayı ensesinden ısırır şekilde gösterilmiştir.
Tabula ansata' sında çok silinmiş ve erimiş durumda kitabesi buludar yüzlerinde yalnız yüz olarak şekillendirilmiş birer Meduza
başı bulunmaktadır. Kuzey duvara bakan diğer geniş yüz ise çok kaba
yontulu olarak bırakılmıştır.

nan

lahtirı

Lahtin sanduka veya tekne kısmında içte taşıma amacıyla bırakıl
mış geniş yüzlerde bulunan kare profilli 4 çıkıntı mevcuttur. İçerisi mo10zIa dolu olan Iahitten yalnızca burayı yuva olarak kullanan hayvarılara
özellikle sincap veya ona benzer hayvanlara - ait kemik parçaları ele geçirilmiştir.

Dar cephesi ile güneye bakan ikinci lahitin de geniş yüzünde kabartmaya sahip olduğu anlaşılıyor. Geniş cephesinin sol tarafından çıplak
13.3

ayaklı bir figürün kalıntıları güçlükle seçilebilmektedir. Lahtin diğer figürlerinin ve kapağının nasılolduğunu saptamak ele parça geçmediği için
mümkün olmamıştır.

Mezar binası içinde, asıl mezar sahibine ait olan ve yukarda tanıt
Iahit henüz bulunmadan taban seviyesinde ele geçen ve çok iyi
korunmuş bir Herakles başının bulunması bu yapıda Pampylia türü ve
Perge'de ortaya çıkan Herakles Iahtine benzer bir lahtin olabileceği ihtimalini başlangıçta düşünmemize sebep olmuştu. Ancak in situ lahitlerin
ortaya çıkışı ve bu mezar binasının önündeki 13 No. lu mezar binası çevresine dağılmış Herakles lahti ile ilgili parçaların ele geçişi söz konusu başın bu mezarla ilgili olmadığını ortaya koymuştur.

tığımız

özelIikle iyi sayılabile
cek şekilde korunmuş lahitteki figürlerde görülen proporsiyon bozuklukları, saç tuvaletleri (özelIikle Eros'larda), lahit sahibi olan kadın ve erkeğin giyim tarzları, tabula ansata altındaki hantal aslan tasviri ve nihayet
kitabedeki şeklinde yazılan ve diğer harflerin karakterleri M. S. III. yüzyılın ikinci yarısının, hatta M. S. LV. yüzyıl başlarının mezar için en uygun zaman olabileceğini söylememize olanak sağlamaktadır. Kaldı ki düşük te olsa tabanda bulunan Maximianus'a ait sikke yapının ve lahtin bu
tarihten çok önce olamayacağı gibi çok sonra da olamayacağına da belge
Mezar

binasının yapısal özelIiğinin yanı sıra

niteliği taşımaktadır.

Ortaya çıkarılan mezar binası lahtin büyüklüğü ve taşınma güçlüğü
nedeniyle anta duvarları arası demir parmaklık şeklinde, tonoz örtülü çatısı ise kafes tel ile kapatılarak; yan duvarlar ise çimento şerbeti ile pekiştirilerek yerinde korumaya alınmıştır.
13 No. lu Mezar

Arykanda'da çok yüksek bir podium üzerinde yükselen ve şu anda
güneye bakan yönünde definecilerce oluşturulan korkunç oyukluğa rağ
men diğer yönleri ile etkileyici görüntüye sahip mezar binalarından biridir. 14 No. lu mezar binasına paralelolan yapı gayrimuntazam bloklardan örülme ve 1.39 m. yüksekliğindeki temelden sonra pseudo izodomik
duvar örgülü 4.5 m. lik podiuma sahiptir. Yapı temelde 6.85 x 9.00 m. boyutlarında olduğu halde, temel üstünde bu ölçü daralmakta ve 6.50x
8.70 m. ye inmektedir. Dıştan düzgün görüntülü örgüye sahip podium gövdesi içte moloz taş ve harçla doldurulmuştur. Podiumun batı duvarında
ilki hemen temel üzerine gelen düzgün bloklu sıranın kuzey köşeye yakın
kısmında yer almak üzere SO x 80 cm. boyutlarında çıkarılmış bir taşın
pencere gibi kullanıldığı açıklığın gerisinde bir kripta boşluğu; ikincisi
güneye yakın kısımda 48 x 66 cm. boyutlarında yine bir kripta boşluğuna
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gelen yamuk biçimli bir açıklık ve nihayet üçüncü düzgün taş sırasında
ilk kripta boşluğa ile bağlantılı 40 x 68 cm. lik üçüncü bir boşluk bulunmaktadır. Bu cephede , podiumum en üst sırasını oluşturan dikdörtgen
uzun bloklardan kuzeyden itibaren ikincisi üzerinde phallos ve testise benzeyen ve taşçı işaretini andıran çok az belirli bir işaret bulunmaktadır.
Ortası tamamen definecilerce oyularak tahrip edilmiş güneye bakan
duvar bir yana bırakılırsa, doğu yöndeki duvarda yine ilki hemen temel
duvarı üzerine gelen ve batıdaki duvarda olan oyukluğa göre biraz' daha
güneye yakın olan ve onunla bağlantısı bulunmayan 36 x 82 cm. boyutlarında düzgün bir boşluk; bunun üzerindeki taş sırasında güney uca yakın
36 x 62 cm. boyutlarında bir ikincisi ve üçüncü düzgün sırada ilki ile
bağlantılı olmayan 35 x 65 cm. boyutlarında üçüncü bir delik mevcuttur.
Her üçünün de gerisinde, podium gövdesi içinde özel hücrelere sahip oluşu antik mezar soyguncularının kripta. yerlerini çok iyi bulduklarını ortaya koymaktadır. Bu duvarda da batıdaki duvarda bulunan işaret aynı
sırada ve hizada görülmektedir.

Podium tacı veya asıl mezar gövdes.nin tabanı düzgün iri dikdörtgen
bloklardan oluşmuştur ve kuzey yönde adeta cepheyi belirleyici farklı bir
görüntüye sahiptir. Bu yüzdeki aynı yükseklikte olan blokların yüzleri
altta ve üstte 6 cm. lik dik ve daha sonra içe doğru 6 cm. derinleşerek eğik
şekilde düz yüze birleşen, diğer mezar binalarında antakaidesi veya tonoz pabucundakilere benzeyen bir işlemeye tabi tutulmuşlardır. Silmeli
blokların 1,5 m. gerisinde, podium üzerindeki eşik seviyesi ve lahitlerin
konulduğu mezar odasının taban seviyesi başlamaktadır. Eşik taşı olarak ta nitelenebilecek bu seviyenin üstünde ortada geniş ve yüksek, yanlarda dar ve alçak üç kapı bulunmaktadır. Doğudaki küçük kapının söve
başlangıcının yerleri ile söve taşlarından biri; ortadaki büyük kapının
süslü lentosu yapının kuzey önüne düşmüş olarak ve batıdaki küçük diğer
kapı ise sağlam bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Küçük kapılar 0.85 rrı.,
ortadaki büyük kapı 1.40 m. genişliğe sahiptir. Korunan küçük kapı
nın sövesinin içinde kazınarak yapılmış ve büyük bir olasılıkla podium
içindeki kripta yerlerini gösteren şematik bir plan bulunmaktadır. Kuş
kusuz bu Didymaion Apollo tapınağındaki gibi ölçekli ve doğru bir çizim
değilse de en azından kriptaların veya mezar hücrelerinin yerleştirilişini
gösteren - eğer tahminlerimiz doğruysa - ilginç bir plandır.
Korunagelen şekli ile yapıyı yüksek podiumlu, podium içinde farklı
seviyelerde özel mezar hücreleri oları, kuzey taraftan demir parmaklıklı
veya en azından ahşap kanatlı kapılarla girilen lahitlerin olduğu odaya
sahip, büyük bir olasılıkla mezar odasını örten kırma çatılı bir yapı olarak düşünmemiz en doğru çözüm gibi görünmektedir. Güneye bakan yüzde, büyük bir olasılıkla, asıl mezar odasının çarpıcı görüntüsünü sağlaya135

cak in antis veya prostylos düzenlemeli sütunlu bir cephe görünümü hayal etmeyi 11 No. lu mezar binasındaki buluntular akla getirmektedir.
Mezar çevresinde yapılan kazıda veya yüzeyde sütuna raslanılmamıştır.
Bununla beraber söz konusu mezara göre güneyde, eğim dolayısıyla rahatlıkla yuvarlanabileceği doğrultuda bazı sütun parçalarına rastlanılması
bu kanıyı, diğer mezar binalarında sütun kullanılmamış olması yüzünden
kuvvetlendirmektedir.
Daha önceki yıllarda bu mezar binasının değinilen sağlam kapısı yamermerden baş ve torso bulmamız; bu yapının hemen kuzeyindeki
14 No. lu mezar binasında onunla ilgisi bulunmayan Herakles başının çık
ması, 13 No. lu mezar binasının mermer lahitlere sahip olduğu kanısını
kuvvetlendirdi. Bu yüzden mezar binasının doğu, batı ve güney çevresi
geniş bir alanı kapsayacak şekilde ve hatta neredeyse mezar binasının temellerini açıkta bırakacak ölçüde kazıldı ve araştırıldı. Gözlemlerimizin
doğruluğu çevrede aynı lahite ve başka lahitlere ait parçaların fazlaca ele
geçişi, hatta 14 No. lu mezarda bulunan Herakles. başının 13 No. lu mezarın batısındaki bir torsoyla birleşmesiyle kesinleşti. Bulunan lahit parçalarının çokluğu ve büyük çoğunluğunun ufak parçalar halinde oluşu, lahit sayısını ve üzerindeki konuları kesin olarak saptamamızı zorlaştır
maktadır. Bununla beraber, önümüzdeki yıllar daha kesin konuşabilece
ğimizi belirterek söz konusu mezar binası çevresinde ilki Herakles'in zor
işlerinin konu alındığı bir lahit: Amazan harbinin konu edildiği ikinci bir
lahit ve nihayet Eros'lu üçüncü bir lahtin varlığını belirtebilecek durumnında

dayız.

Mezar binası, yeri saptanabilen kuzey duvara ait köşe bloğu, doğu
duvardaki büyük dikdörtgen blok, kapı sövelerinin yerlerine kaldırılışı
ve yerleştirilmeleri ile şimdilik yapılabilecek tüm anastylosis ölçüsündeki
düzenleme ile koruma altına alınmıştır.
12 No. lu Mezar
Aslında yapı elemanlarının büyük çoğunluğunun yerinde olması

ve

kolayca temizlenip bazı parçaların yerine konabileceği bu mezar binasına
bitişik 11 No. lu mezar binasının ortaya çıkarılması amacıyla yapılan çalışmalar ister istemez bu mezar binasının da temizlenip ortaya çıkarılma
sına sebep olmuştur. Çalışmalara başlarken görünürde yalnız podiumu
kaldığı için hiçbir buluntu vermeyeceği izlenimi yaratan yapı, üstteki toprak dolgunun kaldırılması, stylobat bloklarının bazılarının yerlerine konulması sırasında, kripta'da kabartmalı lahit parçalarının hemen yüzeyde çıkışıyla buranın da kazılması, çevresinin araştırılması zorunluluğunu
ortaya koydu. Devamlı olarak kripta içinden lahit veya mezar binası ile
ilgili ilginç malzemenin gelişi, daralan ve giderek derinleşen kriptanın bo136

şaltılmasında

bize 'büyük güçlükler çıkarttı. Stylobat seviyesinden 4 m.
kadar, kaset gibi üst yapı elemanlarının sağlam bir şekilde dar
bir alanda sağlam olarak ele geçirilişi ve bunların dışarı çıkarılarnama
ları çalışma alanını daha da daralttı. Hemen taban seviyesinde yapının asıl
gövdesine ait sütun, başlık gibi mimari elemanların yanında Iahlt parçalarının çıkışı işimizi daha da zorlaştırdı. Bütün bunlara rağmen stylobat
seviyesinde yapılan düzenleme çalışmaları da dahil olmak üzere üç haftalık bir süre içinde mezar binasının içi ve çevresi temizlenerek tüm kalıntılarıyla ortaya çıkarıldı.
derinliğe

Stylobatının kuzey kısmı

ile an ta duvarlarından batıdakinin ilk sıra
mesafeye kadar korunmuş olan mezar binasının podiumu
pseudoizodomik duvar örgüsüne sahiptir ve bu örgü için genellikle iri
bloklar kullanılmıştır, Yerli kireçtaşının yapi malzemesi olarak kullanıl
dığı duvarlarda ve stylobat seviyesinde köşelere denk gelen blokların dı
şındakilerde bağlayıcı eleman kullanılmamıştır. Yalnız köşelerdeki bloklarda iki yönden köşeli U biçimi kenetler kullanılmıştır. BI;1 tür kenetlerden bazılarının kurşunları bile yerinde durmaktadır.
blokları yarı

Güney yönde 9 m. genişliğe ve 4.60 m. yüksekliğe sahip yapının farkbloklarından bazıları iyi traşıanarak düzgün bir yüzey
oluşturacak şekilde yapıldığı halde bazılarının kenarları pahlanrnış, geri
kalan kısmı kaba yontu şeklinde bırakılmıştır. Batıya bakan duvara 11
No. lu mezarın duvarı birleştiği için bu k;sım belli değildir. Yalnız 11 No.
lu mezarın inşası sırasında bu mezarın batı duvarının köşelerine gelen üç
bloğu sökülerek veya traşıanarak 11 No. lu mezarın doğu duvarını buraya bağlayan bloklar yerleştirilmiştir. Sonradan sokulan bu atkı şeklinde
ki bloklar 11 No. lu mezarın yıkıldığı sırada geriyle bağlantıları olmadığı, üzerlerine ağırlık binmediği için yerlerinden fırlamışlardir.

. iı boyutlardaki

Podiumun gövdesi içindeki kriptaların ve bölünen mekanların yapı
lışı kadar podiumun doğu ve batıdaki duvarları da farklı kalınlıklarıyla
dikkat çekmektedir. Bir diğer anıt mezar ile bitişik olan batı duvarı 1 m.
kalınlığında olduğu halde doğu duvarı 1.10 m. dir.
42 cm. yüksekliğindeki ve en küçüğü 1.5 m. uzunluğa 80 cm. den aşa
genişliğe sahip stylobat blokları altındaki podium gövdesi
içinde, kuzey duvarı önünde ilki 1 x 7 m. lik; 1.20 m. genişliğindeki ara
duvardan sonra ise daha geniş 2.60 x 7 m. lik ikinci mekan oluşturulmuş
tur. Sty lobat bloklarının bir kısmı definecilerce kaldırılmış ve yerinden
oynatılmış, içerisi kazılmış, ilk mekanı araştırıldıktan ve blokları aranıp
bulunduktan sonra yarıya kadar kısmı eski durumuna sokulmuştur. Geniş olan ikinci mekan ise daha ilginç bir görüntüye sahiptir. Stylobat üst
seviyasinden 4.25 m. derinliğe sahip olan ve tabanı kırma taşlardan yapılğı olmayan
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ma düzgün yüzeyoluşturacak blokaja sahip mekan güney duvardan
0.70 m. ilerde doğu ve batı duvarlarına stylobat altında gömülü ve içe doğ
ru 1.90 m. uzayan, iç uçları ortada blok tabanından yukarı doğru ve beklenilenin aksine dış yönlere doğru verev şekilde traşıanmış hatıllara sahiptir. Bir başka anlatımla her iki hatılın arasına girecek kilit taşı durumundaki blokta olması gereken üstten aşağı doğru daralma burada mevcut değildir. Taban ortaya çıkıncaya ve taşıyıcı dikmenin izi belli oluncaya kadar niçin böyle bir uygulamanın yapıldığını kestiremediğimiz; taşı
yıcı dikmenin izi ortaya çıktıktan sonra da neden bu tür ters bir uygulamanın yapıldığını anlayamadığımız bu durumu, şimdilik üzerinde fazla
düşünmeden bulunduğu şekilde kabullenmemizden başka çıkar yolumuz
yoktur. Yan duvarlara uçları gitmiş bu iki taş hatıl, kriptanın tabanın
han 1.20 m. yüksekliğinde ve yan duvarlardan doğuda 92, batıda 1 m. uzakta ve yan duvarlara kadar devam eden üstü harçla pekiştiriimiş kuru duvar üzerine konulmuştur. Ratılların uçlarını taşıyan dikmeler ise hemen
hemen eşit yükseklik, genişlik ve kalınlığa sahiptir. Tepeden bakıldığın
da kullanılabilir alanı taban seviyesinde kalın bir T harfine benzeyen yerde göbeklerinde 4 ve 6 yapraklı kasetler, gövde yivleri yarıya kadar dolu
iki sütuna ait tamburlar ve birisi çok iyi korunmuş iki İon başlığı ile çok
sayıda Iahit parçası ele geçirilmiştir.
Podium ve stylobat kısmının üzerinde, kriptada ele geçen üst yapıya
ait elemanlar dışında in situ bulunmuş tek unsur batı anta duvarının ilk
sıra bloklarıdır. Biri yerinde duran, diğeri hemen yana yuvarlandığı 11
No. lu mezardan çıkarılarak yerine yerleştirilen bloklar dikey bir silmeden sonra torus - trokhilos - torus profile sahiptir. Yani tipik bir Attikİon silme düzenlemesi burada da görülür.
Yapı içinde ele geçen mimari elemanlar ve in situ görünenlerle mezar binasını kağıt üzerinde de olsa büyük ölçüde ayağa kaldırmak ve restitüsyon çizimlerini elde etmek mümkündür. Buna göre:

1) Yapı içinde veya çevresinde yalnızca iki adet tamamlanabilir sütun ve yine iki adet İon başlığı ele geçmiştir. Dolayısıyla 9 m. lik bir cepheye sahip olan yapıda iki sütun ve iki başlığın olması prostylos bir düzenlemeyi imkansız kılmakta, yalnızca in antis uygulamaya olanak sağ
lamaktadır. Kaldı ki güney duvarı üzerinde, belirli ışık şartIarıyla iki sütunun yeri belli olmaktadır.
2) Batı anta duvarının, tüm duvar uzunluğununyarısına kadar korunmuş ilk sırası güney yönde ancak biri dar diğeri uzun veya her ikisi de
birbirine eşit ve uçları yukarda değinilen kripta içindeki hatıl ortasına
kadar devam eden bir uygulamaya, taşlar üzerindeki yer izleriyle uyuşa
cak şekilde konulmaya elverişlidir. Yani ne şekilde ve büyüklükte olur138

sa olsun anta duvarları yapının podiumunun neredeyse güney ucuna
birleşecek kadar ilerlemektedir.
3) Güneye bakan yüzde in antis bir düzenleme söz konusu olunca
mezar binasının podiumu üzerinde kuzeyden girişi olan bir üst yapı ve
mezar odası beklemek gerekmektedir. Mezar odasında podiumu iki mekana bölen duvara oturtu1muş daha dar bir duvar önünde, doğu ve batı
duvarlarına paralelolarak konmuş karşılıklı iki lahit veya kuzey duvarı
nın da önüne bir başkası gelecek şekilde ters U şeklinde düzenlenmiş lahitler olduğunu zannediyoruz. Şu anda kesin olarak biri Eros'Iu diğeri
Amazon'lu mermer iki lahit bu yapıyla ilgili görünmektedir. Çok parçalanmış bu iki Iahitten başka kireçtaşından ve üzerinde masklar bulunan
üçüncü bir lahite ait parçalar da ele geçmiştir. Mezar bitişiğinde ve içinde ele geçen Julia Domna'ya ait sikke mezar binasının yapılış zamanını
saptamada bize yardımcı olmaktadır. Aynı yerde bulunan III. Gordianus'a
ait sikke ise yukarıda değinilen kireçtaşı lahitle gösterdiği uyum dikkate
alınırsa mezar binasının ikinci kullanılış zamanını belirlemeye yardımcı
olmaktadır.

Mezar binasının cephesi sayılabilecek güney yönünde, ayrıca doğu
sunda başka lflh~t ve basit mezarlara rastlanıldı. Önünde biraz daha doğuya kaymış şekilde klinesi üzerinde teknesi kalmış kireçtaşı bir lahit ile
buna göre biraz daha doğuda yine aynı şekilde korunmuş ikinci bir lahit
daha ortaya çıkarılmıştır.
Mezar binasının doğu duvarına bitişik olarak ve duvar yüksekliğinin
ortalarına denk gelen yerde yanları ve üstii pişmiş toprak plakalar1a kapatılmış, tabanı basit taş blokajlı basit görünümlü diğer bir mezar daha
bulunmuştur. İçinden ve 'çevresinden kemik saç iğnelerinin (4 adet), sağ
lam bir kandilin ve bronz sikkelerin bulunduğu bu mezar, sikkelerin verdiği tarihe kandilin de gösterdiği zamansal uyum yüzünden M. S. IV. yüzyılın ikinci yarısında gömme yapıldığını söylememizi mümkün kılmakta
dır.

11 No. lu Mezar
Doğu

Nekropolü'nde

batıya doğru açılan

son mezar binası XI No. lu

yapıdır. Tonozu çöktüğü için bitişiğindeki mezar binasına bitişik
kısımda da hasar meydana getiren yapı yüzeyde görülen elemanlarının
çokluğu yüzünden ve artan işgücünü değerlendirmekamacıyla Doğu Nekropolünde çalışma yapmamıza neden olmuştur.

olan bu

Diğer mezar binalarında olduğu gibi yan ve arka duvarları kırma
taşlardan örülmüş

lardan

olan

yapının

oluşturulmuştur. 14,
,

cepheye bakan anta uçları düzgün blok15 ve 16 No. lu mezar binalarında olduğu gibi
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yalnız cephede 16 cm. lik bir plinthos, .9 cm. lik pahlı profil taşıyan anta
kaidelerine sahip yapı aynı profilde ancak daha alçak anta başlığı veya

tonoz pabucuna sahiptir. 5.90 x 5.90 m. boyutlarında ve tam kare plan
gösteren yapı, cephesini oluşturan kesimiyle bu kadar düzgün ve gönyesinde değildir. Stylobat seviyesinden itibaren batı duvarı 2.80 m. yüksek.
liğe sahip olduğu halde doğu duvarı 2.90 m: dir. Yapının stylobatında batıdan doğuya doğru çok hafif bir eğim ancak ölçümle belli olmaktadır.
Duvar yüksekliğindeki farklılık da bu eğimden kaynaklanmaktadır.Anta
duvarları cephede 1 m lik genişlikleriyle görünür olmasına karşın blokların gerisinde bu kalınlığı korumamakta ve duvar kalınlığı batıda 60,
doğuda 50 cm. ye düşmektedir. Doğu Nekropolü'ndeki çoğu mezar binasında olduğu gibi burada da 7, 9, 11 cm. genişliğinde 3 fascia ve bunun
dışında 20 'om. lik profilli bir taca sahip yarım daire şeklindeki tonoz alın
lığının yalnız ilk sıra bloğu batı anta duvarında yerinde korunmuştur.
Yapının anta duvarları arasını birleştiren ve stylobat görüntüsü veren düzgün yontulmuş bloklardan oluşan taş sırası, kazı sırasında hemen
hemen ortaya denk gelen bir bloğun olmayışıyla ilginç bir mezar soygununu 've daha sonraki gömmeyi öğrenmemize olanak sağladı. Z8x54x48
cm. boyutlarındaki blok antik çağdaki mezar soyguncularıncasökülmüş,
kriptadaki hediyeler - şayet varsa - alınmış ve buraya en 'az 6 -7 kişinin
cesedi sokulmuştur.

Mezar odasının kendisi de gerek ilk kullanımı, gerekse önemli bir
gömünün yapıldığı ikinci kullanım zamanında yine ilginç bazı uygulama.
ları sergilemektedir. Mezarın ilk kullanımı sırasında yalnızca kuzey duvarı önünde yer alan, bu duvardan 1.80 m., doğu ve batı duvarlarından
0.90 m. uzaklıktaki düzgün yamuk biçimli klinenin güneye bakan yüzündeki stilize aslan ayağı yalnız batı uçta görülmekte, diğeri yani doğudaki
daha sonra doğu duvarı önüne yapılan geç devir klinesinin duvarı içinde
seçilebilmektedir. ikinci kullanım sırasında yapılan kIine lahit koymak
yerine mezar yeri elde etmek için oluşturulmuş ve stylobat seviyesinin de
altına inen derinliğe gömü yapılmıştır.
Genel yayında üzerinde durulacak birkaç kandil ve sikke
büyük ümitlerle açılan bu mezar binası buluntu vermemiştir.

dışında,

Şaraphane

1983 yılında, Arykanda'yı gezmeye gelenlerin doğal ihtiyaçlarından
birine cevap vermek amacıyla ölçümlerini ve projelerini yaptırdığımız,
Naltepesi'ne yakın kiklopik teras duvarının ve yolun güneyindeki yapıyı
WC ve duş şeklinde dönüştürmeyi düşünmüş ve 1986 da da bunu gerçekleştirmek üzere temizliğini yaptırmaya karar verdik. Yapının tek başına
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oluşu, mevcut yola göre bu tür bir yapı inşa edildiğinde düz dam olarak
düşünülen çatısının ancak yol seviyesine gelebileceği ayrıca pis suyu kanalize edelbilecek Konum ve yapıya sahip oluşu bizi bu .türkullamma itmiş
ti. 1986 da kalıntıyı temizledikten sonra ortaya çıkan görüntü bu düşün
ceden vaz geçmemizi ve yapıyı eski işlevine uygun bir şekilde değerlendir

menin daha

doğru olacağı

sonucuna götürdü.

Şaraphane olarak isimlendirdiğimiz yapı geniş cephesiyle güneye
bakmakta ve doğu- batı doğrultusunda yan yana üç odadan oluşmakta
dır. Doğu duvarı S, batı duvarı 5.60 m. olan yamuk planlı, yerli kaya üzerine duvarları oyularak yapılmış binaya yoldan yine yerli kayanın traş
Ianması ile elde edilmiş merdivenlerle bağlantı sağlanmıştır. Eve giriş güneyden, ortaya yakın yere isabet eden ve eşiği ile söveleri korunmuş 1,5 m.
genişlikteki kapı aracılığıyladır.

3.80x3380 m. boyutlarmdaki ve ~aJba111 tamamen yerli kaya olan
doğudaki oda kuzey duvarında 40x40 cm. boyutlarındaki ufak bir nişciğe
ve güney duvarına bitişik 80 cm. genişliğinde ve üç basamakla çıkılan bir
kapıya sahiptir. Odanın tabanı doğudan batıya doğru bir eğime, bu eğimli tabanın kuzey yarısında ise yaprağa ve onun ana damarlarına benzeyen .'
şekilde yerli kayaya kanal şeklinde oyulmuş pres (yerine sahiptir. Bu yaprak benzeri oyukluk iki urak karıalla toplama yerine bağlantılı kılınmış
tır. Yerli kayaya oyularak elde edilmiş dikdörtgen şeklindeki toplama
yerinin tabanına inmek üzere havuzcuğun güneybatı köşesine yine yerli
kayanın traşlanması ile elde edilmiş bir basamak isabet etmektedir.
Ortadaki odanın da tabanı yine yerli kayadır. Ancak burada birikebilecek suları boşaltabiirnek amacıyla doğuya doğru hafif bir eğim ile
doğudaki oda yönüne doğru akıntı sağlanmış, odanın doğu duvarı boyunca ise eğim güneye verilerek doğudaki odanın merdiveni altından suyun
bina dışına çıkması mümkün kılınmıştır.
Batı odası hem girişteki oda ile olan bölmesi; hem de daha düzgün
olan taban ile daha düzgün bit görüntü sergilemektedir. Tabanı yine yerli kaya olan bu odada ise eğim batıya doğru verilmiş ve batı duvarının
önünde kuzeye yakın ufak bir çukurluk suyu toplamak ve duvar dışına
akı tmak için hazırlanmıştır.
Tamamen temizlenen ve dış duvarları sağlamlaştırılarak korumaya
alınan yapıda demirden ufak bir masa, kemikten yapılma bir ağırşak, iki
adet M. S. IV. yüzyıla ait sikke ile çok sayıda cam kadeh kalde ve gövde
parçası ele geçirilmiştir.

Yamaç Evleri
1971 den bu yana Arykanda'da yürüttüğümüz kazılarda şehrin genel
hizmete yönelik tüm yapıları ile çok sayıda mezar binasını ortaya çıkar141

dığımız

halde özel konutlarda yoğun bir çalışma yapmamıştık. Bu eksikgidermek üzere şehrin konutlarının yoğun olduğu, doğu ve batı yönden doğalolarak korunan ve 700 m. kotundan başlayıp 800 m. kotuna kadar yükselen kum saatı biçimli arazi parçasını en dar yerinden !kuzeye doğ
ru ilerleyecek şekilde kazarak ortaya çıkarmaya niyetlendik. Bunun için
hem kalıntısının iyi olabileceğini umduğumuz. hem de konumu dolayısıy
la bir nevi iç kale izlenimi veren kısmı seçtik. Söz konusu yer güney yönü
kaba yontulu poligonal teknikte sur veya teras 'duvarı ile sınırlanan :SOx30
m. lik bir alanı kaplamaktaydı Önce, batı duvarı 22 m .. olan, kuzey!
:SO m. güney ise kırıklığı bulunan üçgene 'benzeyen teras düz Ibir aları haline gelecek şekilde kazıldı ve tabanı oluşturan yerli kaya ile bazı yerlerde sıkıştırılmış toprak döşeme ortaya çıkarıldı. Bu alanın batı ucunda
yerli kayanın traşlanması. ilave bloklarla oluşturulmuş kare planlı, fonksiyonunu şu anda tam olarak anlayamadığımız ve teras zemininden çok
az farklı yüksekliği bulunan platform ortaya çıkarıldı. Kuzey gerisinde
kareye yakın planlı alanda ortaya çıkabilecek kalıntının ne olduğunu bilmediğimiz için bu platformu şimdilik bir heykel kaidesi veya altar yeri
olarak düşünmek istiyoruz.
.
liği

,

Kuzey yönden yerli kayalığın traşlanması ve bazı yerlerde duvar örgüsüyle ikinci bir terasın elde edildiği alanda, henüz kazısı yapılmamış
22x22 Im. fboyutlarındaki yapı 'kalıntısının doğu duvarı !bitişiğinde !büyük
bir olasılıkla alt terasa inişi sağlayan merdivenli bir sokağın kalıntıları
ortaya çıkarıldı. Altından sokak sularının akıtıldığı bir kanala da sahip
olan bu merdiven şeklindeki sokak eğer ahşap bir merdivenle alt terasa
bağlı değilse o Ita'kdirde yan yana sıralanmış beş mekana sahip evler sı
rasının önündeki dar, balkona benzer yerle bağlantılıdır. Merdivenli sokağın altındaki kanalın ucu hala yerinde duran taştan oyulmuş olukla su-o
ları terasa ve hemen buradaki açık kanal ve eğimlerle daha aşağı seviye.
lere sevkedecek şekilde düzenlenmiştir. Bu tür bir başka kanal ucu ise evlerin doğu ucunda, yerli kayaya oyulmuş şekilde görülebilmektedir.
Taban seviyeleri, güneyde önlerinde yer alan uzun teras seviyesinden yaklaşık 3 m. yukarıda bulunan ve hepsi özel .konuttarı çok dmalathane görüntüsü veren mekanlar yerli kayalığın traşlanması yoluyla elde
edilmiş ve hatta bazılarında ara duvarlar ve bunlar üzerinde yer alan kapılar da bu şekilde yapılmıştır. Yine tüm mekanlar için ortak olan bir diğer husus ise hepsinin kuzeylerini sınırlayan yerli kayada izleri görülen
hatıl uçlarının sokulacağı deliklere .sahip oluşlarıyla .Tki katlı oldukları
hususudur. Ortaya çıkarılan ve hemen hepsi güneye açılan kapılara sahip
mekanlar «Şaraphane» diye isimlendirdiğlmiz yapıda olduğu gibi üzüm
veya zeytin preslemeğe yarayacak ve tabanda bunun için oluşturulmuş
birbiriyle kanal bağlantılı b irçok çukurluğa sahiptir.
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1986 NOTİoN KAZıLARı
Erol ATALAY"

15 öğrenci, 4 öğretim üyesi, 1 Bakanlık temsilcisi, 1 mimar olmak
üzere 22 kişilik bir ekiple yürütülen Notion Kazıları 30.6.1986-15.8.1986
tarihleri arasında 1,5 ay sürınüştür ı.
Kazılarımız

iki alanda

yapılmıştır.

Geçen yıl ağaç ve atlardan temizlenen tiyatro
yer alan ağaçların köklerinin temizlenmediği
sürece tahribat önlenemeyeceği için, ilk iş olarak bu kökler temizlenmiş
tir. Daha sonra da ı. cavea'nın kazılmasına başlanmıştır. Basamakların
büyük bir kısmı yerlerinden kayarak aşağıya düşmüştür. Roma Devri'·
ndeki onarım gören Hellenistik tiyatronun daha geç dönemlerde de büyük değişikliğe uğradığı görülmektedir. Tiyatroya ait bazı taşların önünde yapılan geç devir evlerinde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Tiyatroya,
Roma Devri'ndeki onarımı sırasında bazı devşirme mimariparçalar da
getirilmiştir. ı. cavea'nın büyük bir kısmı açığa çıkartılmıştır. Tiyatrodaki kazı çalışmalarına önümüzdeki yıllarda da devam edilecektir (Resim: 1·3).
.
1-

Tiyatro

Kazıları:

basamaklarının arasında

,

2 - Notian Nekropol Kazıları: Geçen yıl soyulmuş kaya mezarları
nın önünde yapılan kazılara bu yıl da devam edilmiş olup ilginç sonuçlar
elde edilmiştir. 1 numaralı kaya mezarının önünde, Roma İmparatorluk
Dönemi'ne ait duvarlar, pişmiş toprak kaplar, zahire küpleri ve yukarı
dan düştüğü anlaşılan çok sayıda çatı 'kiremltleri bulunmuştur. Tüm bu
buluntular Roma devrinde buraya oturma mekanlarının inşa edildiğini
gösterınektedir. Hellenistik Devir'e ait olduğu anlaşılan bu kaya mezarları, sonradan Romalılar tarafından boşaltılmışlardır. Cepheleri düzeltilerek hatıl oyukları açılmıştır. Bu cephe daha sonra yapılan yapıların kuzey duvarı olarak kullanılmıştır. Geçen yıl niçin açılmış olduğunu anlaya(.)
(l)

Doç. Dr. Erol ATALAY. Ege Üntversttesı. Edebiyat Fakültesi. Arkeoloji ve senat Tarihi Bölümü, Bornova/İZMİR
1986 Notion kazı ekibimde görev alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Bakanlık Temsilcisi Ersin Atakol'a, Prof. Dr.
Mükerrem Usman Anabolu'ya. Doç. Dr. Hasan Malay'a Dr. Nurarı Sahln'e,
Mimar Reha Kalaycıoğlu'na ve 15 öğrenclme de çalışmalanndan dolayı teşek
kür ederim.
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madığımız hatıl deliklerinin işlevini şimdi daha iyi anlamaktayız. Buradaki kazılar henüz bitirilmemiş olup, önümüzdeki yıl da devam edilecektir. 2 ve 3 numaralı .kaya mezarları da aym anlamda kullanılmış olmalıdır.
(Resim: 4-7).

1 numaralı kaya mezarınm hemen doğusunda yer alan ve doğal kayalara oyulmuş merdiven basamaklarımndevarıuru açtığımızda üç duvarı
doğal kayalardan meydana gelen bir mekan açığa çıkartılmıştır. Mekanın
orta yerinde kare şeklindeki yükselti dikkati çekmektedir. Henüz işlevi
nin ne olduğunu tespit edemedik ama belki de bir altar olmalıydı (Resim: 8).
Aşağıdan gelen basamaklarının mekana bağlandığı yerde

bir kuyuya
(su sarmcı) rastlanmıştır. 1 m. çapındaki kuyunun duvarları pembe renge yakın bir harçla sıvanmıştır. Başlangıçda 1 m. kadar derinlikte Roma
Devrine ait seramik parçaları, çatıkiremitleri ile yanmış ahşap parçalar
ele geçmiştir. 2.60 m. ye inildiğinde çaınurla karşılaşılmıştır. (Resim :
9-10).3 m. de ilk olarak amphora parçaları ele geçmiştir, ancak bu parçalar birleştirilerek eser tamamlanmıştır. 3,5 m. derinlikde parçalanmış
halde iki amphora daha bulunmuştur. Başlangıçda çapı fazla olmayan
(1 m.) sonra genişleyen kuyunun çapı 'derinleştikçe daha da büyümekte
ve sonra tekrar daralmaktadır. Yine bu kuyudan Claudius'lar Devri'ne
ait iki adet pişmiş toprak Herme heykelciği bulunmuştur. Hcrme heykeleiklerinden birinin başı kırık ve eksikdir. Hellenistik Devire ait iki
kandll de bulunmuştur. Her tarafı düzgün bir biçimde sıvanmış olan kuyu 4,5 m. de son bulmaktadır. Burası belki başlangıçda su samıcı olarak,
daha sonra da adak kuyusu olarak kullamlmıştır. Dibinin çok muntazam
sıvanmış olması sarnıç olarak yapılmış olduğu ihtimalini kuvvetlendirmiştir (Resim: 11· 16).
1 numaralı mezarın 300 m. doğusunda, yeni açılan Gümüldür-Kuş
adası yolunun hemen sol kenarında bir başka kuyu daha keşfettik. Ne yazık ki bir kaç yıl önce sahil yolu açılırken kuyunun yarısı yol açma makinaları tarafından tahrip edilmiştir. Şimdi 3,5 m. derinliğinde bulunan
kuyunun dibine henüz inilmemiştir. Kuyunun başlangıçda çapı 1 m., 3,45
m. derinlikde 2,20 m., 4,00 m. de 2,5 m. dir. 2 numaralı kuyuda da Helenistik ve Roma devirlerine ait çeşitli seramik parçaları bulunmuştur
(Resim: 17).
Nekropol alanındaki kazı çalışmalarından elde ettiğimiz sonuç şu
dur: Roma döneminde, büyüyen Notion halkı kent duvarları dışına taşarak daha önce nekropol olarak kullamlan tepeye, özellikle doğal kayalara evler inşa etmişlerdir.
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Nekropol ve çevresinde yapılan yüzeyaraştırmalarındabir çok mezar steli ve yazıt bulunmuştur. N 18/86 kazı envanter numaralı Zopytos'un
oğlu Zopyros'a ait mezar steli iyi korunmuş olmasına rağmen yazıtın altındaki boyama figürlerden herhangi bir kalıntı görülmemektedir " '(Resim: 18). Yazıtta şöyle denmektedir: ZQIlYFOI: ZQIlYPOY
Bu stel Geç Hellenistik Çağ'a tarihlenrnektcdn-,
N 21/86 kazı envanter numaralı mezar steli üzerinde kline sahnesi
içermektedir'. Bu stel üzerinde kadın figürlerinin ayakları ile klinenin
iki ayağı ve hizmetçinin bir ayağı görülebilmektedir. Figürlerin büyük
bir bölümü 'kırık ve eksiktir. 'Bu sahnenin hemen altında yer alan 6 satır
lık yazıtta «Artemidoros'un kızı Nikostratis, Artemidoros'un karısı Timeas 'ın kızı Artemisia yazılıdır (Resim: 19).
NIKOZTPATIL:
APTEr1IlıQPOY

APTEMHIH
TIMEOY
APTEMIlı tQPOY]
ITNH

Stel, figür ve harf karakterlerine dayanarak Hellenistik Çağ'a tarihlenmektedir.
.
N 24/86 kazı envanter numaralı mezar steli üzerinde üç. akroterll
bir alınlık ve bu alınlığın ortasında bir rozet içermektedir '. Stel Roma
İmparatorluk çağı'na aittir. Stelin üzerindeki 5 satırlık yazırta şöyle denmektedir: «Yaşlılar derneği, Mithreas'ın torunu ve Apollonios'un oğlu
Attinas'ı onurlandırdı» (Resim: 20).
TO I:YZTHMATQN
TIPEI:BYTEPQN ETEIMHI:EN ATTINAN
ATIOAAQNIOY
TOY MI6PEOYI:
(2)

Bu stel Muzaffer Bezirganoğlu tarafından Notion rıekropclündebulunarak adı
geçen şahsın arazisine taşınmıştır. Eser: 0,545 m. yüksekliğinde. 0,:305 m. genişliğinde, 0,08 m. derinliğindedir. Yazıttaki harf yükseklikleri 0.015 - 0,02 m.
arasında değişmektedir.

(3)

Bu eser Ahmetbeyli Köyünde bir evin

girişinde

merdiven

basamağı

olarak

kullanılırken görülüp, tarafımızdan alınarak irıcelendlkten sonra İzmir Arkeoloji Müzesi'na taşınmıştır. Eser; yük: 0.78 m.. gen. 0.46 m., der. 0.085 nı. 00vutlarındadır.

(4)

Bu mezar steli Çile Köyünde bir evin avlusundan
gen. 0,50 m., der. -0,0115 m.'dir.

bulunmuştur.

Yük. 0,88 m.,
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N 25/86 kazı envanter numaralı stel üzerinde üç akroter dikkati çekmektedir'. Stelin üzerinde iki satırlık yazıtta: «Kraton'un evlatlığı ve Paramonos'un öz oğlu olan Demetrios (burada yatıyor)» (Resim: 21).

nHMHTPlOE KPATONOE
il?YEEl IIAPAMONOY
Yazıtın
almaktadır.

hemen altında ise zeytin dallarından oluşan bir çelenk yerStelin alt kısmına .ait diğer parçaları kırık ve eksiktir.

N 27/86 kazı envanter numaralı mermer bloküzerinde 8 satırlık bir
yazıt yeralmaktadır'.

rn;ıJ OKAHE LI lOKA tE](OJ YE O NEQTEPOE

THN EATOY 6yrATEPA TPyçpQEAN
KOEMOil?OPHEA
EAN EN ~mrA
AOlEKAAPlO(I)E
APTEmnl
kızı

Bu yazırta şöyle denmektedir: «Diokles'in küçük oğlu Diokles, öz
olan ve Klaros'da düzenlenen Artemis şenliklerinde «ziynet taşıyan»

Tryphosa'yı onurlandırdı».

Bu yazıtlı blok Roma İmparatorluk çağı'na aittir.
N 23/86

kazı

envanter

numaralı

onur dekreti, Kolophon halk meclisi tarafından Philetairos'urı oğlu Smyrna'Iı Menophilos'un Kolophon'a
hizmetlerinden dolayı Klaros Apolion kutsal alanına konulmak üzere yaptırılmıştır '. Bu dekret Erken Hellenistik Çağ'a aittir. Sağ tarafla yazıla
rın bir kısmı ile birlikte üstteki çelengin de yarısı kırık ve eksiktir. Bu
çelengin hemenyanındaOmphalos kabartması yeralmaktadır (Resim: 22).

Bu eser, Notton nekropolünde bir kaya mezarı önünde Ahmetbeyll Köyünden
Vedat Aydoğan tarafından görülerek haber verilmiştir. Eser, şimdi İzmir Arkeoloji Müzesi'nde bulunmaktadır. Yük. 0,75 m., gen. 0,56 m., der. 0,0125 mdır.
(B) Bu yazıtlı blok CHe Köyünde İlhan Keskin'in bahçesinden bulunmuştur. Yük.
1,64 m., gen. 0.30 m., der. 0.22 m.'dir.
(7) Nekropolde, yüzeyde bulunan bu eser üzerinde halen Doç. Dr. Hasan Malay
çalışmaktadır. YÜk. 1,475 m., gen. 0.545 m., der. 0,17 m.'dir.
(.5)
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Demetrios'un mezar steli
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Kolophon halk meclisi tarafından Klaros kutsal &laıiına
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SiDE TiYATROSU V~ ÇEVRESi KAZı ONARıM VE
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI (1986)
ülkü

İZMİRLİGİL·

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü adına yürütmekte olduğumuzSide Tiyatrosu ve çevresi Kazı Onarım ve Düzenleme Çalışmaları, 1986 yılında Eylül ve Ekim aylarında gerçekleştirilmiştir. 1982 yılından bu yana, tiyatro ve çevresinde devam etmekte olan, düzenleme ve kazı çalışmaları yanısıra, yapının onarımına
yönelik mimari çalışmalar yapılmaktadır.
ekibi, Arkeolog 1. Akan Atila, Y. Mimar- Restcratör Müren Beykarı, Y. Mimar-Restoratör Ayşe Orbay, Arkeolog Orhan Atvur,
O.D.T.D. Mimarlık öğrencilerinden Zerrin Akakça ve Filiz Öngüç'den oluş
, muştur. Ayrıca, fotoğraf uzmanı Selamet Taşkın tiyatroya ait fotoğraf
Bu

yıl kazı

arşivi çalışmalarını sürdürmüş bulunmaktadır.

Side Tiyatrosu onarımında, öncelikle sahne 'binasının ayağa kaldı
rrlabilmesi amacıyla, restitüsyon çalışmaları başlatılmış, oturma sıra
larının onarılması ikinci aşamaya bırakılmıştır. Ön hazırlık çalışmaları
nın ilk aşaması olarak tiyatronun orkestra çukurunda ve agora içinde
yığılı durumda bulunan sahne binası ön cephesine ait mimari parçaların
incelenerek, agora ve devlet agorası ile aradaki temizlenmiş olan alanda,
yapıdaki konumlarına göre sınıflandırılarak rölöve ve restitüsyon çalış
malarına başlanması olmuştur (Resim: la).
Bu düzenleme çalışmaları 1982'den bu yana yapılmakta olup, 1986
'bu alanda Arkeolog İ. Akan Atila tarafından yeniden düzenleme
yapılmıştır (Resim : 1b). Agoranın güneybatı yönünde yer alan mimarı
parçalar ayıklanarak guruplanmıştır. Bu sırada, dağılmış durumda çok
sayıda parçanın biraraya getirilmesiyle, alınlık ve kasetler gibi bazı önemli parçalar tümlenebilmiştir..
yılında

1985 yılı çalışmaları sonucu Yük. Mimar-Restoratör Müren tarafından tiyatronun skene frons mimarisini tümüyle değiştiren, daha önce
yapılmış olanlardan farklı, yeni bir restitüsyon çizimi elde edilmiş ve sah('It)

Ülkü İZMİRLİGİL, Restorasyon ve Konservasvon Merkez Laboratuvarı Müdürü, Sultanahmet/jSTANBUL.
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ne binasının 'Ön cephesi ile ilgili tanımlamalarda önemli değişiklikler tesbit edilmiştir.
1986 yılında skene frorısa ait mimari parçaların 1985'te yapılmaya
başlanan ayrıntılı rölövelerine devam edilerek geçen yıl elde edilen restitüsyonçizimleri geliştirilmeyeçalışılmıştır. Özellikle İonik ve Kompozit sütun başlıklarında farklı katlara ait arşitrav blokları yanısıra alınlık
larda yapılan ayrıntılı ölçüm çalışmaları da tipolojik bir etüd çerçevesinde
genişletilmiş bulunmaktadır.

İonik sütun başlığı üzerinde yapılan ölçüm çalışmaları sonucu kesin Ibir tipolojik sonuca henüz varılamamıştır. Bu başlık parçalarının az
sayıda olması ve mevcutparçaların çok aşınmış bulunması bu konudaki
çalışmaları sınırlandırmaktadır (Resim: 2).
"'-rşitrav - friz blokları

üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucu
bloklar üzerindeki taşcı izleri, kaldırma ve kenet delikleri incelenerek tipolojik sınıflamanın ön çalışmaları yapılmıştır. Buna bağlı olarak ı. kat
arşitrav - friz ketunun planı çizilmiştir.
Mevcut restitüsyorıda sahne binası .iki katlı gösterildiği 'halde, yapı
lan ölçümler sonucu cephe mimarisinin 3 katlı olduğu kesinleşmiş bulunmaktadır. Cephe programının son durumuna bakıldığında aşağıdan
yukarıya doğru ı. katta yüksek kabartmalı podium üzerine Attika-İon
kaide, onun üzerinde granit sütun ve volütlü başlık ve tiyatro masklı arşitrav - friz üzerinde dişli saçaklık yer almaktadır. 2. katda ise podium
üzerinde renkli mermer sütun gövdesi ve kompozit başlık, onun üzerinde
rensolu arşitrav - friz 'üzerinde kornişli geison yer almaktadır.
1985 yılında geisorı bloklarının çoğunda Yük. Mimar-Restoratör
Müren Beykan tarafından tesbit edilen alınlık detayları, bu kotda dört
sütunlu biriiıllerin alınlıklarla taçlandırıldıklarını ortaya koymuştur.
Bu alınlıkların ikisinin üçgen, ikisinin de eğrisel olduğu ve iki yan
birimin de yarım üçgen alınlıklarla sonlandığı 'kesinleşmiştir. Ancak eldeki veriler yetersiz olduğundan mimari parçaların buluntu yerleri
tam tesbit edilememekte, dolayısıyla üçgen ve eğrisel alınlıkların cephe
programındaki yerlerine henüz 'karar verilememektedir.
yarım

Bu yıl ayrıca alandaki en dikkati çeken mimari parçalardan biri
olan Nike'li alınlık blokları üzerinde çalışılmıştır. Pek çok parçası bir
araya getirilerek tümlenmesi gerçekleştirilen bu alınlık, Yük. Mimar Müren Beykan ve Ayşe Orbay'jn sistemli ölçüm çalışmaları sonucu diğer alın
lık parçalarıyla karşılaştırılıp çizilerek değerlendirildiğindesahne cephesinin orta aksında ikinci katta yer alan «aedicula alınlığı ve kaseti» 01166

duğu anlaşılmıştır. Ayrıca alıniık cephesinde yapılan ölçümler sırasında
konsol dizisinin hemen altında düzgün aralıklarla kenet delikleri tesbit
edilmiştir. Buraya sonradan madeni bir bezemenin takıldığı anlaşılmak
tadır. Bu husus ayrıca bu mimaribloğun tiyatrocephesinin orta aksında
önemli bir öge olduğunu da kanıtlamaktadır (Resim: 3).
Alınlık parçaları

üzerinde tesbit edilen postament izlerinden 3. kaoturduğu anlaşılmaktadır. 3. katın mimari ögeleri
aşağıdan yukarıya doğru. kaide üzerinde renkli mermer sütun ve korint
baslık, rensolu arşitrav ve dişli gersondan oluşmaktadır. 3. kata ait çok
az sütun parçası olması nedeniyle skenenin kesin yüksekliğini tesbit etmek şimdilik mümkün olamamaktadır. Ancak tiyatronun paradoslarının
açılması ve içindeki mimari parçaların dışarı çıkarılmasıyla skene fronsun restitüsyonu ve restorasyon projesi kesinleşmiş olacaktır. Tiyatronun
bu bölümlerinin açılabilmesi için gerekli olan kule vinçin sağlanamaması
nedeniyle 1984 yılından bu yana. çalışmalarımız yavaşlamış ve belirli sı
nırlar içinde kalmıştır. Vinçin olmaması halinde sahne binasının restitüsyonunun sonuçlanabilmesi olanaksızdır.
tın alınlıkları

üzerine

Tiyatro ve çevresinde. her yılolduğu gibi. Arkeolog İ. Akan Atila

tarafından aşamalı bir düzenleme çalışması sürdürülmektedir. Tiyatro'nun güney tarafından başlanıp güneydoğu yönüne doğru ilerleyerek döşeme ve sütıınlu yol seviyesine inilmiş bulunulmaktadır. Tiyatronun üst
yapısına ait mimari parçalar tesbit edilerek, bu alan da düzenlenmiştir.
Önümüzdeki vıl da bu alanda kazı tesbit ve düzenleme çalışmaları yapı
lacaktır.

1983 yılı sonunda, tiyatro ile ilgili statik sorunlar incelenerek Profesör Müfit Yorulmaz tarafından, yapıda onarım öncesi alınması gereken
geçici ve acil önlemler için bir statik rapor düzenlenmiştir.'Bu rapora göre,
uzun bir zaman süreci içinde meydana gelmiş olan bu bozulmalar, bir
süre daha, özellikle deprem gibi bir etken olmazsa durumunu koruyabileceği gibi, bu tür yığma yapıların karakteristiği olarak, çoğu zaman aniden çökebilen sistemlerdir.
Turistik gezilerin odak noktası olan tiyatroda, tiyatronun tehlikeli
bölümlerinde yapılan kalabalık gezileri önlemek gün geçtikçe güçleşrnek
tedir. Tiyatronun çevresinin bir an evvel tel örgüyle çevrilmesi, yer yer
tehlike arzeden yapıda güvenlik sağlayabileceği gibi, çalışanların da daha
verimli ve huzurlu çalışabilmelerini sağlayacaktır. Si de Tiyatrosu ve çevresinde 1987 yılında yapılması tasarlanan işler şunlardır:
1) Restitüsyon projesi
re devam edilecektir.

çalışmalarını

destekleyici

ayrıntılı

ölçümle-
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2)
olan

1971

yılında yapılmış

çalışmalann

olan fotogrametrik ölçümlere, yapılmakta
da katılarak fotogrametrik ölçüm çalışmalannın ta-

mamlanması tasarlanmaktadır.

3) Tiyatroda ayrıntılı bir yapı malzemesi raporu hazırlanması gerekmektedir. Yapı malzemesinin bozulma nedenleri, alınması gereken
önlemler, statik gücü azalmış bloklarda sağlamlaştırma yöntemleri üzerine çalışma yapılması tasarlanmaktadır.
4) Tiyatro ve çevresinde kazı ve tesbit ve düzenleme çalışmaları
na, Tiyatronun dışında güneyden güneydoğuya doğru devam edilecektir..
5) Pamphylia bölgesinde en görkemli tiyatrolar arasında yer alan
Side Tiyatrosu, yapısal özellikleriyle yeni bir değerlendirme aşamasına
gelmiş bulunmaktadır. Süratle yapılaşmakta olan ve eski ile yeninin içiçe
yaşadığı antik Side kentinde çok önemli bir yeri olan bu tiyatronun etrafının bir an evvel çevrilerek koruma altına alınması gerekmektedir.
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Uluslararası

Side Dostları adına ön hazırlıkları dahil 1981'den bu
yana sürdürülmekte olan Apolion Tapınağı onarımı 1986 yılı 'çalışmaları
15 Haziran'da başlamış olup Aralık sonuna kadar sürdürülmüştür. Baş
kanlığımdaki onarım ekibi: İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Zeynep Ahunbay, Yük. Mimar Bahar Soykarn, Arkeolog Mustafa Mescicğlu,
İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Şenol Dağlar, Zait Ak, İÜ Edebiyat Fakültesi öğrencilerinden Ünal Demirer, Vinç Operatörü ve Tek·
nisyen ,A,kif Doğan, Vinç Operatörü Yaşar Çakmak ile Kalıp Uzmanı Thomas Grossmann'dan oluşmuştur. Çalışmalar
Side Müzesi gözetiminde
-,
sürdürülmüştür.

Her zaman olduğu gibi statik sorunlarımızı karşılıksız
gözerek onarım çalışmalarımızı sürdürmemizi sağlamış olan Prof, Dr
Müfit Yorulmaz'a teşekkürlerimiz sonsuzdur.
1986 yılı çalışmalarımızı 5 bölüm altında toplayabiliriz. 1. Çalışma
alanının Koruma Altına Alınması, ll. Sütun Başlığının Kalıbının Hazırlan
ması, III. 5. Sütunun Dökülmesi, IV. Sütun Başlıklarının Dökülmesi, V.
Sütunların Betondan Dökülen Kısımlarının Traşlanması.
i. Çalışma Alanının Korunma Altına Alınması

Ziyaretçilerin çalışma alanına girmeleri kendileri ıçın teilılikeli olgibi işçilerin dikkatini dağıtmak ve işi aksatmak açısından sakıncalı
olduğundan alanın etrafı tel örgüyle çevrilip demir kapılarla kapatıldı.
duğu

II. Sütun

Başlığı Kalıbının Hazırlanması

Berlin Müzesi kalıp atölyesinden uzman Thomas Grossmann anlaş
üzerine Side'ye gelip çalışmayı kabul etti. Side Dostları yol ve iaşe
masraflarım karşıladı, kendisi ayrıca bir ücret istemedi.
mamız

~

Tapınağa
ılnth
I'ı

ait tam durumda tek sütun başlığı elimize geçmiştir. Kodüzenindeki bu başlığın abacusunun iki köşesi kırıktır.
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ı.

Sağlam köşelerden çıkarılan kalıplarla kırık köşeler alçı

ile tüm-

lerımiştir.

2. Silikon kauçuktan
3.

Kalıp dıştan alçı

kalıp

4 parça halinde

hazırlandı

(Resim: 1).

ve demirler ile takviye edildi (Resim: 2-3).

4. Kalıp orijinal başlığın üzerinden
platformuna naklediidi (Resim: 4-5).

çıkartıldıktan

sonra vinçle

iş

5. Sütun ve kaidelerde kullandığımız yapay malzeme ile deney olarak bir başlık (Resim: 6) döküldü ve bir hafta sonra kalıp söküldü (Resim: 7 - 8). Ancak kalıp çıkarılırken alçıda meydana gelen kırık ve çatlakların tamir edilmesi gerekiyordu.

III. 5. Sütunun Dikilmesi
5. sütun olarak batı cephesinin 4. sütunu dikildi. Bu sütunun stylobat bloğu önemsiz çatlaklar dışında iyi korunagelmiştir. Bu çatlaklar asil
çelikten kenetler ve araldıt ile sağlamlaştırılmıştır (Resim: 9). Temelde
tesbit için hazırlanmış 12 deliğin karşılıkları stylobat bloğuna açıldı. Bu
deliklerden geçirilen asil çubuklar ve araldit ile stylobat bloğu temele tesbit edildi (Resim: 10). Çelik kalıbın aşağı kısmı stylobat bloğunu da içine alacak şekilde yerleştirildi. Plinth için hazırlanan donatı (Resim: 11),
kaide donatısı (Resim: 12) ve polyesterden ka ide kalıbı (Resim: 13)'yerlerine yerleştirildi, sütunun gövdesinin tar çelik donatısı da stylobata bağ
landı. Bunların rnermer stylobata değmemeleri için altlarına küçük takozlar kondu. Bu hazırlıklar bittikten sonra plinth ve kaidenin betonu
döküldü (Resim: 13).4 gün sonra kalıp alındı (Resim: 14). Sütun gövdesinin eksik alt bölümünün beton dökümü için kalıp yerleştirildikten
sonra beton döküldü (Resim: 15).
2. Orijinal üst parçanın durumu bir hayli onarım gerektiriyordu.
Sütunun eksik kısmına asil çelikten gerekli donatı ve etiyeler yerleşti
rildi (Resim: 16). Parça vinç ile çalışma platformuna götürüldü (Resim: 17) ve üzerine gerekli kalıp bölümü geçirildi (Resim: 18). Betonu
döküldükten sonra 4 hafta beklerneye bırakıldı.
3. Orijinal parçanın betondan alt bölüm üzerine oturtulması için
iki vinç kullanıldı (Resim: 19), yalnız dübelleri ile kaldırmamn emin olmadığı saptandı. Eski usulümüze döndük (Resim: 20). Resim: 21 - 22'de
orijinal üst parçanın alt kısım üzerine oturtulmasının çeşitli evrelerini izlemek mümkündür. Böylece tapınağın onarımında ön görülen 5 sütunun
dikilmesi tamamlanmış oldu (Resim: 23).
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LV. Sütun

Başlıklarının

Dökülmesi

ı. Onarımda kullanılmasına karar verilen orijinal parçanın tamiri
gerekiyordu. Çatlaklar araldit ve asil çelikten kenctlerle sağlamlaştırtldı.
Başlığın eksik iki abacus köşeleri asil çelikten donatı ve betonla tamamlandı.

2. Diğer sütun başlıkları dökülürkon çok zor ve vakit alıcı olmakla
beraber ele geçen başlık fragmanlarmın değerlendirilmesine karar verildi (Resim: 24). Orijinal parça ile bağlantılarda asil çelik kullanıldı (Resim: 25). Bu parçanın kalıp içine oturtulması kolay olmadı. Donatı ve
orijinal parça kalıp içine yerleştirildiktensonra (Resim: 26) beton döküldü. bir hafta sonra kalıp alındı (Resim: 27). ikinci başlık için kullanıla
cak fragman da aynı resimde görülmektedir.
V.

Sütunların

Taşçı ustası

Betondan -Dökülen Bölümlerinin

bulmakta

Traşlanması

sıkıntımız

hala devam ediyor. Artrk ustalaBergama'da Traian Tapınağı onarımında çalışmış olan arkeoloji öğrencisi.
Ünal Demirer bize yardımcı oldu. Geçen sene taşçı ustası ile beraber çalışmış bu işe eli yatkın olan Ilıca köyünden Hasan Erdoğan giderek gelişme gösterdi. Böylece geçen yıl dökülmüş olan iki sütunun traşlanması
tamamlandı. Sonuncu sütunun traşıanmasına da Ünal Demirer başlamış-:
rımızı kendimiz yetiştirmek mecburiyetinde olduğumuz ortaya çıktı.

tır.

175

Resim

1

Resim, 2

Resim

176

3

Resim:

4

Resim, 5

Resim

6

177

Resim : 7

178

Beslm , 9

Resiı;n

11

179

180

Resim

i

12

Resim

t

13

Resim

i

14

Resim

15

Resim

17

Resim

Resim

16

i

is

181

Resim:

ıs

Resim ,20

~ i

Resim ,21

182

I

f
;i

Resim: 22

,
Resim

23

Resim ,24

Resim

25

183

Resim

Resim

184

i

26

27

PERGE KAZISI!986 YILI

ÇALIŞMALARI

J'ale
1986 yılı
Ekim'e kadar

çalışmalarımız

ön

hazırlıklarla

birlikte 20

İNAN*

Ağustos'tan

7

sürmüştür,

'Başkanlığımdaki kazı

ekibi: Kazı mimarı olarak Y. Mimar Bahar
Soykam, İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Metin Ahunbay, Arkeolog Neş'e :Atik, Arkeolog Mustafa Mescioğlu, tü Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 'öğrencilerinden Hüseyin Sabri Alanyalı, Didem Çapa" Sedat Öztopbaş, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Sedat Yılbırt, Arzu Öztürk, onarım ekibi: Proje uygulama sorumlusu olarak İTÜ Mimarlık
Fakültesi'nden Araş. Gör. Y. Mimar Gülsün Tanyeli tü Edebiyat Fakültesi Antalya 'Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları' Merkezi'nden Restcratör
Arkeolog Hüseyin Akıllı, İTÜ Mimarlık FakültesiöğrencilerindenSevim
Silay, taşcı ustası olarak tü Edebiyat Fakültesi Arkeoloji öğrencilerin
den Ünal Demirer ve Vinç Operatörü ve Teknisyen Akif Doğan'dan oluş
muştur. Bakanlık temsilcisi olarakkazımıza Denizli Müzesi'nden Ali 'Ceylan katılmıştır.
Bize 'çalışma olanaklarını 'Sağlamış olan Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne, Türk
Tarih Kurumu'na. ve Uluslararası Side Dostları Vakfı'na teşekkürlerimiz
.sorısuzdur. Ayrıca bu yıl Demetrios-Apollonios Takı'rıda onarımçalışma
larımızı sürdürmemizi sağlamış olan ENKA Yapı Sistemleri, ENKA Teknik ve ENKA İnşaat A.Ş.'lerine, bizden her türlü yardımını esirgememiş
olan Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne ve Aksu Belediye Başkanlığı'na
teşekkürü bir borç bilirim.
toplayabiliriz : i. Kazılar,
II. Kazı Sırasında Yapılan Onarımlar, III. Stadium Açık Hava Müzesi'nde Düzenlemeler, IV. Heykeltraş Çalışmaları, V. Çizirn Çalışmaları, VI.
Demetrios - ApolIonios Takı Onarımı (Resim: 1).
1986

(.)

yılı çalışmalarımızı

Prof. Dr. Jale JNAN, Elhram

6 bölüm

Yokuşu
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I.

KAZıLAR

1. Tiyatro

Kazısı

Geçen yılalduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızın ağırlık merkezini
tiyatro kazısı oluşturmuştur. 1986 yılı programına sahne binasının orta
bölümünün kazısı alınmıştı (Resim: 2). Bu bölüm mimari taşlar, yapı
taşları ve malazdan oluşan yaklaşık 14 m. yüksekliğinde sarp yamaçlı bir
tepe halinde idi (Resim: 3). Daha önce el sürülememiş bu bölümün kazısı bizim için büyük önem taşıyordu. Çıkacak mimari parçaların dakik
tesbiti sahne fasadının sağlıklı restitüsyonunu elde etmemizi sağlayacak
tır. Kazıyı tepenin zirvesinden başlayarak aşağı doğru sürdürmeyi planladık. Ancak bu çalışma yöntemi çok zor ve tehlikeli idi. Elimizden her kurtulan taş yamaçtan giderek artan hızla caveanın korkuluklarına kadar
yuvarlanabilirdi. Bu nedenle tepenin yarı yüksekliğinde vincin bomunun
ulaşabiIeceği bir platform oluşturmaya karar 'Verdik. Yıkılmış tonoz ve
duvar blokları önce platforma indirilecek sonra buradan vinç ile römarkıara doldurulacaktı. Platform oluşturulurken çıkan bol miktarda
moloz ve toprağı 7 m. yukarıdan aşağı atıp römorka yüklemek hem zordu, hem de vakit kaybettiriyordu. Bu tür müşküllerimizde her zaman olduğu gibi Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü bize yardımcı oldu. Atölyelerinde uzunlamasına ikiye bölünen varilerden meydana getirdikleri olukları bize bir gün içinde gönderdiler. Böylece yukarıdan kürekle atılan
toprak ve moloz doğrudan aşağıdaki römorka doluyordu (Resim: 4). Çalışma alanı gerıişleyirıce iki oluk ileçalışmaya başladık (Resim: 5). Vincin platforma ulaşabilmesi için mümkün olduğu kadar yamaca yaklaş
ması gerekiyordu. Bu nedenle tepenin eteklerinden bir miktar almak
mecburiyetinde kaldık. Bu arada 1965 - 1966 yıllarında müetahhit tarafından meydana çıkarılmış ve geçen sene tarafımızdan tesbiti yapılmış
parçalardan bazıları ve yeni 'çıkan mimari parçalar da numaralanıp tesbiti yapıldıktan sonra birkaç tanesi müstesna stadiuma nakledildi (Resim: 6). Tiyatroda bırakılan en önemlisi tam olarak ele geçen kavisli
aedicula alınlığıdır (Resim 7). Bu parçanın geçensene ucu görünmüş numara verilerek tesbiti yapılmış ancffk ne olduğu anlaşılamamıştı. Parça
geçici olarak caveanın kuzey bölümünde ikinci oturma basamağı 'Üzerine
yerleştirildi. Diğer önemli bir parça Eros'lu architrav bloğudur. Tüm olarak ele ges:en parça geçici olarak caveanın güney ucunda ikinci basamak
üzerine yerleştirildi (Resim: 8).
Sahne binasının orta bölümünün kazısına tepenin zirvesinde yıkıl
tonoz ve duvar bloklarını temizlemekle başladık (Resim: 3). Sahne binasının bu bölümü yanlara 'Oranla çok daha harap durumdadır. Buraya rastlayan üç bölmenin beşik tonazlarını taşıyan ayaklar yıkılmrştır.
mış
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Ayaklarla birlikte aralarında kemcrli nişler oluşturan duvar ve kemerler
de sahnenin arka duvarından 30-80 cm. ,ayrılmıştır (Resim: 9-10'-11). Kuzeyden birinci bölmenin kemer ayağını az bir aralıktan sonra bir ikincisi
izler (Resim: .12). Bu ayakların son bloklarınm üst yüzeylerinin kurşun
levlıalarla kaplanmış olması ilginçtir. Levhalar bloklar üzerine kalıp konup kurşun dökülerek elde edilmiş izlenirni verirler. Bu blokları aynı düzeyde izleyen ve sahne yapısı boyunca devam eden profilli silme kısmen
in situ kısmen yerinden oynamış ve kırık durumda kalmış olup güneyde
sonuncublok 'bir köşe oluşturur (Resim: 13).
Kolayolmamakla heraber kazı işi iki haftada rayına oturdu. Önce
rastlanan mimari parçaların etrafı açılıyor, numara verilip tesbiti yapıl
dıktan sonra parçalaı-tplatforma indiriliyordu, Vinç ile bu parçalar alı
nıp römorka konuyor, ancak vinçle yükleme işi beliı-li bir tasnife göre
yapılıyordu. Mimari parçalar ayrı, stadiuma'da düzenlemede altlık olarak
kullanılabilecek düzenli yapı taşları ayrı bir traktör ile stadium nakIediliyordu. Nihayet işe yaramayan moloz taşlar ayrı bir römork ile atılıyor
du (Resim: 14).
Tepenin yukarı bölümünde en önemli buluntu olarak bir architrava
ait dokuz parçayı sayabiliriz. Bu parçalar ayrı ayrı kotlarda ve dağınık
durumda bulunmuştur. Ancak antik taşçı ustalarının işaretlerinin. ayrı
ayrı bloklardan işlenmiş bu parçaları yan yana sıralamamızı mümkün
kıldı (Resim: 15-16). Mimari parça dışında kayda değer buluntumuz az
oldu. Bugünkü orkestra zemininden yaklaşık 9 m. yükseklikteGeç Roma
Dönemi'ne ait bronzdan yağ kandili ve gene aynı kotda ve aynı döneme
ait beş anphora ve bir oirıokhe (Resim: 17) bulunmuştur.

Birbuçuk aylık birçalışma sonunda zeminden 7 metrelik bir kota
inerek sahne binasının orta bölümünün zor kısmını arkamızda :bırakmış
olduk (Resim: 18).

2. Bazilika

Kazısı

Agoranın hemen güneyinde yer alan bazilika, kısmen 8-10 m. yükduvarları ve apsisi ile Perge'nin etkileyici yapılarından birini
oluşturmaktadır (Resim 19). 1977 yılı kazı çalışmaları sırasında ArkeologMimar ülkü İzmirligil ve Topograf Adnan Şakar tarafından sondajlar
yardımı ile yapının 1/100 ölçeğinde bir planı 'çıkarılmıştı.

sekljkte

Geçen yıl kazıya önhazırlrk olmak üzere yapının içini kaplamış kamış ve bitki örtüsünün önemli bir kısmı temizlenmişti. 'Bu yıl 'önce temizleme işine devam edilerek yapının içini kaplayan kamış ve diğer bitki
tümüyle ve köküyle söküldü, 1986 yılı kazı çalışmaları Doç. Dr. Metin
Ahunbey nezaretinde binanın iki ayrı yerinde sürdürülmüştür.
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a. Kazıya binanın güneybatı köşesinde güney yan nefi içinde baş
landı (Resim: 20), doğu-batı doğrultusunda 5x10 m: boyutlarında dikdörtgen bir alan açıldı (Resim: 21). Toprak ve moloz üst seviyesinden 1
m. aşağıda mozaik döşeli tabana ulaşıldı. Mozaiğin iri teseralı olduğu ve
üzerinin sert bir birtkinti tabakası ile örtülü olduğu saptandı. Mozağinin
korunması için üzerinde 0,30 rm. kalınlığında toprak tabakası bırakıldı.
Ayrıca ele geçen parçalardan duvar mozağininde bulunduğu saptandı
(Resim: 22).
Yapı neflerini ayıran sütunlar bulunamamış ancak sütunları taşıyan
dört postament bloğu tesbit edilmiştir. Kazı sırasında yan ncfin dışarıya
açılan batı kapısı meydana çıkarılmıştır. Kapının !büyük kesme taşlarla
döşeli eşiğini korumak üzere .üstü 0,30 m. kalınlığında toprakla örtüldü.
i b. ikinci çalışma alanı bazilika 'transepti ile yan nef ilişkisini saptamak amacıyla seçildi (Resim: 23). 7,50x15,OO m. boyutlarında bir alan
açıldı (Resim: 24). Transept güney kanat ayakları ve ayaklar arası, gene
postamentler ile yükseltilmiş sütunların bulunduğu ortaya çıkmıştır.
Transept ve yan nef arasının taş 'Ievhalarla sınırlandığı anlaşılmıştır.

II. KAZı SıRASıNDA YAPILAN ONARıMLAR

Geçen yıl meydana çıkardığımız Dionysos kabartmalarının Ibazı bölümleri ivedilikle onarım gerektiriyoıidu. Kıl gibi ince köklerin nüfuzu ile
meydana gelen çatlaklar arasında sızan topraklar yüzeyden irili ufaklı
parçaların ayrılmasına veya kopmasına neden olmaktadır. Kazı sırasın
da' 'halen dökülmemiş parçaları kurtarmak amacıyla onarımıarı Hüseyin
Akıllı tarafından olanaklar dahilinde ele alındı. Küçük müdahale ile ele
gelen parçaların kırık yüzeyleri ve ayrıldıkları yüzey temizlendikten sonra
akemi ile yerlerine yapıştırıldı. Böylece 35 'kadar çoğu küçük olmak üzere parça onarılmış oldu. Bunlardan en önemlisi Hermes tarafından Dionysos'un bakılması için bir Nymphae'ye teslimini gösteren III nolu levha üzerinde gerçekleştirilmiştir. Nymphae figürünün çatlak parçaları önce yerinden ayrılmış (Resim: 25) kırık yüzeyler ve koptukları yüzey temizlenmiştir. Parçalar '.büYÜk olduğu için araldit ve cam elyafından yapıl
mış pirnler kullanarak yerlerine yapıştırılmışlardır (Resim: 26). Diğer
önemli onarım Dionysos'u 'banyo eden IV No. lu levha üzerinde görülmektedir. Hüseyin S. Alanyalı fragınanlar arasında sol taraftaki Nymnhac'nin vücuduna ait parçayı keşfetti. Onarımdan önce ve onarımdan
sonraki durumu Resim: 27-28'de izlemek mümkündür. Büyük bitki kök
veya gövdelerinin çatlattıkları blokların onarımı başlı ibaşına büyük iş
olduğundan bunlara el sürülemedi.
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Stadiumun düzenlenmesi

sırasında da

kırrk kırığa

uyan 12 parça

yapıştırılarak onarıldı.

III. STADİuM AÇIK HAVA MÜZESİ'NDE DÜZENLEMELER

Tiyatroda bulunan mimari parçaların sergilendiği Stadium Açık
Hava Müzesi geçen yıl kuruldu. Bu yıl kazı süresince bulunan mimari parçalar stadiuma taşındı. Kazı sonunda bu parçalar geçen yılki düzenleme
planına uyularak yerleştirildi.
Mimari elemanların düzenli olarak yerleştirilmesi 'Ve kolayca bulunabilmesi için 20 m. aralıklarla kazıklar dikilerek bir karolaj sistemi kuruldu. Mimari el~manlar bu karolaj sistemi içerisinde gösterildi. Ayrıca
geçen yıl stadiuma getirilmiş olan mimari parçalar da aynı karolaj sistemi
içine yerleştirilmiştir. İleride bu elemanların numaraları silinse de elimizdeki karolaj krokisine göre numaralarını tesbit edebiliriz. Ayrıca foto
arşiv kartları üzerine mimari elemanların buluntu numaraları işlendi.
Geçen yılolduğu gibi mimari elemanların buluntu listesi yapıldı, krokileri çizildi.
Bu yıl stadiuma getirilen mimari elemanlar arasında architravlar çoğunluğu oluşturmaktadır. Bunlar geçen yıldüzenlenen architravlarm yanına yerleştirildi. Ele geçen 11 adet sofitli architrav bloklarını üzerlerindeki harflere göre sıraladığımızda bunların iki grup oluşturdukları görüldü. Dokuz bloktan oluşan birinci grubun yerleştirmeye yarayan harfleri, ikinci fasciaları, üç bloktan oluşan ikinci grubun harfleri ise
birinci fasciaları üzerinde yer almaktadır (Resim: 15-16). Müteahhit tarafından meydana çıkarılmış geçen sene tarafımızdan tesbiti yapılmış iki
büyük kaset de yerlerine yerleştirildi. Medusa başı ile bezemeli bu kasetlerden özellikle bir tanesinin işçiliği nefistir. Düzenlemede önemli bir yer
alan maskelerden bazıları yine müteahhit tarafından bulunmuş olup oraya buraya atılmıştı, iki tanesi geçen seneki tiyatro kazısında bulunmuştur.
Bunlar toplanarak bir arada teşhiri, stadium müzesine etkileyici görünüm kazandırdı.

Stadium
ri

Açık

'parçalarının

Hava Müzesi hem bir müze hem de tiyatronun mimarahatça incelenebilmesi için ·bir atölye niteliği taşımakta

dır.

IV. HEYKELTRAŞİ ÇALIŞMALARI

Tiyatroda bulunmuş olan Gigantomakhia, Kentauromakhia ve aslan
frizlerine ait kabartma parçaları üzerine geçen yıl başlatılan çalışma
lara bu yılda devam edildi. Henüz fasadın neresinde yer aldığını Ibilmediğimiz bu frizlere ait irili ufaklı çok sayıda parça ele geçmiştir. Didem
avı
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Çapa bu yıl depo önündeki parçaları tekrar gözden geçirmiş bu arada bir
hayli parçayı birleştirebilmiştir,Aşağı depoda yaptığı araştırmalardafrizlerle ilgili bir çok parçalar daha bulmuştur. Yukarıdaki depo ve etütlük
parçalar arasında da frizlere ait parçalar bulmuştur. 'Bu arada müteahhit
tarafından bulunmuş aşağı depodan çıkarttığı bir kadın başı fragmanı ile
geçen sene tiyatroda bulunmuş K.E. No. 237 Kazı bulun tu No. su AS
0-A85-1524 baş parçası ile aynı yerde bulunmuş bir fragmanı birleştir
miştir.

Geçen yıl birleştirilenlerle birlikte şimdiye kadar 115 parça ıbirleş
oldu. Eklenerek meydana gelen levhalar içinde en uzunu 0.92 m.
yüksekliğinde ve 1,75 m. uzunluğundaki Kentauromakhia levhasıdır.
tirilmiş

V. çİziM ÇALIŞMALARI
198'6
mari

yılı

çizim çalışmalarını üç ibölüm altında toplayabiliriz: 1. mitesbiti 2. sokel profilleri çizimi 3. Kuzey sokel rölövesi,

elemanların

1. 1986 kazı mevsiminde tiyatrodaki çizim çalışmalarının esas bölümünü mimari elemanların tesbiti oluşturmuştur.Tesbit çalışmaları için
geçen yıl kurulmuş olan karolaj sistemi aynen uygulanmıştır. Her tabakada çıkan mimari elemanlar karolaj sistemine göre tesbit edilmiş, rıivo
yardımı ile tabaka katları okunmuş, fotografları çekilmiştir. Bu şekilde
belgelenen mimari elemanlar stadiuma taşınmıştır. Kazı alanında yapılan
eskiz çizimleriev çalışmalarında 1/50 ölçeğinde tesbit paftalarına geçirilmiştir. Aynı zamanda sahne duvarına ait plan çizimleri yapılıp paftalara işlenmiştir.

2. Sokelin güney bölümünde E 'kapısının iki yanındaki levhalarda
profil çizimlerini yapmak için yatayda ve düşeyde çelik metreler asılmış,
çelik gönye ve metreler yardımıyla ölçümler yapılmıştır. Bu çalışmalarda
1/5 ölçek kullanılmıştır (Resim: 29-30). Kapının sol tarafındaki levhanın profil işçiliğinin sona ermediği anlaşılmıştır.
3. 'Bu yıl sokel rölövesine başlanmıştır. tık olarak sokelin kuzeyde
ikinci ve üçüncü bölümlerinin rölövesi yapılmıştır. Rölöve çalışmalarında
da yatayda ve düşeyde çelrk metreler asılıp, çelik gönye ve çekül yardımı
ile ölçüler alınmıştır. Çizimlerde 1/20 ölçek 'kullanılmıştır (Resim: 31,
32, 33, 34).
VI. DEMETRİos-APOLLONİoS TAKININ ONARıMı
1986

onarım çalışmalarımızı

özetliyecek olursak:

1. 1985 yılında deneme amacıyla yerlerine konmuş olan A, B, C, D
sıraları .blokları kaldırılarak
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platforma

taşınmıştır. Taşıma

için dUbel-

lerden
rildi.

bazılarının zayıf geldiği düşüncesi

ile bunlardan

bazıları değişti

2. Kuzey pylonda 3, güney pylonda ise 1 yapay taş yerlerine ve ölçülerine göre gönyelenmiş ve yüzeyleri taşçı ustası tarafından traşıana
rak (Resim: 35) kullanılmaya hazır duruma getirilmiştir.
3. Öngerme betonunun temel üst seviyesinden itibaren dökülmüş
olan kısmının hassas ölçüler vermemesi nedeniyle geçen yıl taşlara açıl
mış delikler bir~r cm. genişletilmiştir (Resim: 36).
mına

4. Yapay taşların işlenmesi uzun sürdüğü için gelecek
yönelik işlemler programa alındı.
5.

Kırık

veya çatlak orijinal

taşlar onarıldı

yılın

progra-

{Resim: 37).

6. A sırası güney pylonunda bir bloğun durumu kötü olduğundan
yapay taş ile değiştirilmesine karar verildi. Kalıbı yapılıp donatı yerleş
tirildikten sonra betonu döküldü (Resim :38).
7. Gelecek sene çalışmalarında kullanılacak altı yapay taşın dökül-:
mesi için kalıp ve tüm donatılar hazırlandı. Kış aylarında havaların uygun olduğu dönemde' mıcır yettiği oranda taş dökümü yapılacaktır.
8. 1985

yılında

kuzey pylonda deneme için

yapılan yerleştirme sı

rasında yapay ve doğal taşlar arasındaki yükseklik farkından ötürü ya-

pay taşların oturacağı yerdeki temel betonunun raspalanması sonucu ortaya çıkan donatıların temizlenmesi ve yeniden belirlenen kotiara göre kalıp çakılarak yüksek dozlu şap dökümü gerçekleştiriimiş ve demirler
kapatılmıştır.

9. Çalışma döneminin son gününde A sırasının yerlerine taşınarak
kuzey pylonda üç yapay taşın temel betonuna yapılacak pim bağlantıla
rın delikleri açılmıştır. Ancak bu işlem sırasında her iki' tarafta da zaman
zaman donatıya rastlandığı için tekrarlar çok fazla zaman kaybına neden
olmaktadır, Şimdilik A sırası blokları yerlerine yerleştirilerek işe son verildi (Resim: 3940).
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RAPPORT SUR LESFOILLES ET RESTAURATIONS A
XANTHOS ET AU LETOON EN 1986
Chrlstlan LE ROY*
Les travaux ant dure du 9 Aoüt au 19 Septembre, 1986, et ant porte
fois le sur site de la ville de Xanthos et sur le site du sanctuaire de
Leto ',

lı. -la

A. Xanthos. on a conduit un travail d'etudes et de restaurations.
On a nettoye et commence lı. relever la porte monumentale de Vespasien
qui a double une porte hellenistique et donnait acces lı. la ville.
L'activite principale a porte sur la basilique byzantine. Le reJeve arehitectural a ete complete, ainsi que des mosaiques. Celles-ci ont ete partiellement consolidees, partiellement deposees, L'etude 'du nuclens sur le·
queJ elles etaient posees a permis de deceler des traces d'implantation
d'un tapis rnosaiques anterieur, D'autre part, un sondage Pratique sous
le sol byzantin du baptistere mentre que celui-ci reposait partiellement
sur une citerne romaine remplie de ceramique. La fouille de cette citerne
doit etre poursuivie.
B. Utoon
ı. Secteur du propylee (Fig: 1), On a desormais une idee plus daire-

de l'amenagement et de la chronologie de I'ensemble du secteur. Dans retat
k plus ancien, on avait un mur de peribole interrompu par deux compartirnents qui formaient le premier propylon. Seules en sont conservees
les fondations en petits moellons non tailles, sauf sur l'un des côtes du
compartiment Sud (Fig: 2). D'apres la ceramique associee, cet etat
ı *)
(ll

Prof. Dr. Christian LE ROY. Professeur iL l'Unlverstte de Paris L
Ont particlpe aux travaux : Prof. Dr. J. P. SODlNI <Universite de Paris I, Prof.
Dr. A. BALLAND <Universite de Bordeauxr, Dr. A: DAVESNE (CNRS); architectes ı Mme S. GÜVEN (Ankara); M. J. L. BISCOP (Institut français de
Beyrouth-Damasl , Mme N. ÖZAL- DAVESNE (Unıversıte d1otanbull; M. P.
WAV ASSEUR (Eeo!e des Beaux-Arts de Strasbourg); dessıneteur, Melle M. P.
RAYNAUD lCNRS, Paris); restaurateur . M. J. M.DUPAGE; representants de
I,,: Direeton Generale des Anttıuttas et Musees de Turque : M. A. GAFFAROGLU tMusee d'Aphrodistasr, M. Ş. MENEKŞE (Ankara), que je suis heureux
de remercier Ict.
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pourrait remonter a I'epoque classique (IVe siecle av. J. C). il a ete
rernplace au Ille sicele par un nouveau mur de peribole, decale plus a
l'Ouest, dont sorit corıservees les assises infenieures, en blocs de calcaire
tailles a bossage sur leur faee exteme. L'entree monumentale avait trois
baies separees par des colonnes oblongues, Un portique d'ordre dorique,
tourne vers I'interieur du sanctuaire, prenait appui sur le mur de peribole.
La date de cette recorıstructiorı est donrıee par la «Ioi sacree» gravee au
plus tard au debut du Ile siecle av. J. C., et qui mentionne i'existenee
d'un portique, ce qui fournit un terminus ante quem, Plus tard, mais
toujours a l'epoque hellenistique, plusieurs bases rectangulaires allongees
ont ete implantees parallelement au portique el a l'interieur du peribole.
On en a conserve tarıtôt seulement les forıdations, tantôt des clements
de la prerniere assise visible. Dans ce dernier cas, la tallle des blocs,
l'existence de erampons de seellemenı en double T avee carıaux de coulee,
tout eomme le ceramıque associee permettent d'avarıcer une date dans
le Ile siecle av. J. C. (Fig: 3).
Une catastrophe dont nous ignorons les causes, mais dont les effets sc
sont fait sentir sur toute la partie basse du sarıctuaire, a entraine des
degats corısiderables et de profonds remaniements. Le mur de peribole
a ele rase jusqu'aux assises inferieures el rebati, en partie avecdes
materiaux de remploi, De part et d'autre de I'erıtree, on a amenage des
rıiches abritant les statues des rıotables qui avaient contribue a cette
reconstruotion. Une serie d'inscriptions nous donne leurs noms: il s'agit
'de L. Domitius Apollinaris, gouvemeur de Lycie-Pamphylie enlre 93 et
96 ap. J. C., et de sa famille (Fig: 4). Leur preserıce au Letoorı etait deja
attestee par une serie de bases inserites (A. BALLAND, Xanthos VII, p.
103- 120). Ces inscriptions nous donnerıt done la date de la recorıstruc
lion, soit le dernier quart du ler siecle ap.J.C.
L'etape suivante est marquee par la construction d'un second portique, ayant, oomme le premier, comme mur de fond le mur de peribole,
mais tourne vers I'exterieur du temenos, et done ouvert a I'Ouest. Ce
portique presente, au niveau du propylee, un avanteorps a quatre eolonnes qui souligne la monumentalite de l'ensemble (Fig: S). L'examen de
la ceramique associee permettra de trancher, pour sa date, entre le ler
et le Ile siecle ap. J. C. Cetle demiere date corresporıdrait, avec la eonstructiorı eontemporaine du rıyrnphee hadrianique, a la periode d'exterı
sion maximum et de plus grande richesse monurnentale du sanetuaire.
Paıımi

les trouvailles associees ıl. la fouille du propylee, on peut
noter quelques irıscriptions fragmentaires, en particulier un en tôte de
decret date de la 3e annee du regne de Ptolemee III Evergete (soit 239
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av. J. C.), et une tete portrait assez mutilee, qu'on peut probablement
assigner a la fin de i' epoque hellenistique,

2. Secteur du temple de Leto. Devant la façade du temple hellenistique de Leto, et done immediatement au Sud de celui-ci, on a elargl et
approfondi un sondage amorce en 1%6-67, mais qui il l'epoque n'av ait
pu ôtre poursuivi faute de moyens de pompage suffisants. Ces moyens
ont pu ôtre mis en peuvre en 1986, et on a en outre profite d'une annee
oü le niveau des eaux etait particulierement bas. On a ainsi decouvert,
a 4 m sous le niveau .du stylobate du temple, un dalage remarquable par
la dimension des plaques et la qualite du travail (Fig : 6). Les dalles
sont pour la plupart trapezoıdales et ant plus d'l,SO m. de long. Ce dallage
est limite au Sud par une rangee de petits bloos rectangulaires en façade
(avee une longueur maximum de 0,50 m.) et laisses bruts a l'arrlere. La
superstrueture a disparu. A 1'00est, le dallage s'arrôte au pied du rocher
naturel, qui forme ici une sorte de falaise taillee de plus de 2 m. de haut.
Au pied de ce rooher, dans I'intervalle qui le separe du dallage, on a
retrouve, fortement usees par un long sejour dans i' eau, plusieurs dizaines
de figurines en terre euite, erıtieres au fragmentaires, de dates et de
types tres divers. La plus arıcienne est une kore de type «rnilesien», qui
semble remonter a la fin du Vlö siecle av. J. C. (Fig : 7). Les figurines
les plus recentes semblent ôtre du ler siecle av. J. C. avance. L'epoque
hellenistiqıre est representee par des figures feminies drapees (IIIe - Ile
sicele av. J. C.), des jeunes gens en tunique coiffes d'une kausia, (Fig: 8)
un enfant a eheval, une kourotrophe, une tôte de galate (Ile siecle av.
J. C.) ete.
OR est done la en presence d'un depôt votif qu'il faut mettre en
rapport avec le eulte de Leto et eelui des Nymphes. Le fait qu'il n'y ait
aucune coherence ieonographique se retrouve dans d'autres sanetuaires
de deesses ohtoniennes, entre autres en Italie du Sud. II est dair que
les pelerirıs venaient deposer leurs offrandes dans la souree en hommage
a la divinite,
Un escalier, dontil ne reste que les fondations, permettait d'acceder
au niveau de la terrasse roeheuse qui portait les temples (Fig: 9). Au
moment de la construction du temple hellenistique de Leto, vers 150 av.
J. C., l'agrandissement de la terrasse du temple a ernpietc sur la surface
du dallage, Celui-ci est partiellement reeouvert par les forıdations de la
rampe d'acces au temple. Celle-ci a en outre partiellement recouvert
l'esealier, dont le profil se decoupe dans le massif de la rampe (Fig: 10).
Mais eet amenagement n'a pas empôche le eulte de se perpetuer au meme
endroit et avec les rnemes rites durant toute la periode hellerıistique.
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A une epoque que l'on peut situer soit au ler siecle avant soit au ler
siecle apres J. C., le site a ete profondernent degrade. A la suite, vraisemblablement, de la montee de la nappe phreatique, le dallage, mine
par les eaux souterraines, s'est affaisse, les dalles se sont disjointes et
le massif de forıdation de !'escalier s'est disloque, Les autorites du sarıc
tuaire ont alors pris une mesure radicale : la superstructure de la source
et le revôtement de I'escalier, un puissant mur de sontenement a ete bati
entre le dallage et le nymphee hellenistique, et tout !'emplacement a ete
comble jusqu'au niveau de l'euthynteria du temple. Un nouveau dallage
a ete pose lı ce niveau ainsi forternent exhausse, L'edificatiorı, entre 98
et 102 ap. J. C., d'une base monumentale en !'honneur de l'empereur
Trajan, au nouveau niveau, montre qu'a ceıte epoque la restrueturation
etait terminee.
La decouverte de l'aire culturelle liee 11 la source et ayant «fonctionrıe» aux epoques classique et hellerıistique a fait progresser de façon
significative rıotre connaissance du sanctuaire de Leto et des Nymphes.
Elle montre egalernent comment un culte de source a ete integre au culte
de divinites d'origine grecque, et est de ce fait d'un interet certain pour
l'etude des religions anatoliennes.
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REPORT ON THE ACTİVİTY OUT BY THE MİssİoN
AT HİERAPOLİs İN 1986 c)
Daria De Bernardi FERRERO·
The works of the arehaeological Halian mission at Hierapolis in
Phrygia have been earried out from the 29th July to the 21st September
1986
The member were: Dania De Bernardi Ferrero, professor by the
Polytechnic of Turin, head of the missiorı; Franeeseo D'Andria, professor
'by the University of Lecce, arohaeologist: Tullia Ritti, professor by the
University of Naples, epigraphist; Mare Waelkens, professor by the University of Lovanio (Belgium}, arehaeologist; Donatella Ronchetta Bussolati of the Polytechnic of Turin, arehaeologist; Maria Grazia Semeraro
of the University of Lecce, archaeologist; Maria Cristina Morsia of the,
commune of Gerıoa, arehiteet; Pierluigi Bolognini of the Academy of'
Fine Arts of Lecce, photographer; Dranco Siciliano, architeet; Massirrıo
Calcagno, architect: the students of the Faculty of Arehitecture of the
Polytechnic in Turin: Francesca Bertuglia, Nicola GuIlino, Marina Ron. carolo; the student of the Facıılty of Letters in Turin and in Lecce : in
Turin, Valentina Castellani: in Lecce: Rosa Margarelli, Gabriella Russo,
Valeria Melissano, Cinzia Carducci, Maria Piera Caggia, Amilcare D'Andria. The officier of the Turkish govermeııt was Mr. Gazi Şahin, assistant of the Museum of Kayseri.
The excavations, under the supervisiorı of Francesco D'Arıdria, carried out during August and September, furnished further data to rebuild
the large field occupied by the agora at the entranee of the town.
Along the eastern side, af ter the survey of the plan and the numbering of all the elements of the downfall of the Southern basilica, we
have proceeded with maving the arehitectural fragments which have
(*)

Prof. Dr. Daria De Bernardi FERRERO, Via Accadernia Albertina 3 Bis 10123

Torino/tTALY.
(l)

At the begfnning of this report on Dur work in 1986, i. would like to pay respeot to the memory of Professcr Paolo verzone. who started the excavations
at Hierapolis in 1957 and who died on september 3rd. 1986. He was a good
friend of Tuııkey and a vahıaole echotar dedicated to his ı-esearch ön the
archltecture of Asia Minor.
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been set out in the middle part of the square where there arerı't architectural structures. In this phase of the works we have recovered new
exemplars, better preserved, of Ionic capitals of the pillars of the façade
and dies adorned with wreaths and with human heads.
The excavations have been carried out northwards, along the marble
staircase placed (Fig; 1) in front of the basilicas, opposite to the advanced architectural structure which probably formed a monumental
erıtrance for the two basilicas North and South.
A large downfal1 of the façade has alsa been displayed in this area,
on the staircase and at the level of the square, with arohiteotural elements
which showalarger complexity and a rich deooration. We have found
in particular new exemplars of the capital decorated with sphinx-Iikc
figures (Fig: 2) and capitals with lions attacking bul1s.
The first explorative researches have been carried out along the
Southern side of the square (sounding of 22 meters x 7 meters) and they
led to the discovery of structures fallerı in ruins partly sealed up by
travertine formed through calcareous 'water after the desertion of the
town.
Along the Western part of the square we have carriedout this year
a particularly careful researoh on the phases of the Iate and medieval
Antiquity that reemploy Roman monuments, in the eadre of the didactic
yard attended by students of archaeology from the University of Turin,
Lecce and Istanbul. The stratigraphic excavations proved the existence
of a phase of Iate settlements referring to the 12th and Bth eenturies
A. D., formed by houses carried out with materials of reemployment
partly ensued from the next neeropolis. Thus we discovered various
fragments of inscriptions and engraved marbles belonging to sarcophagi,
This group of Byzantine houses invades the structure of the portico
delimiting the Western side of the agora. The extension of the externai
colonnade of the latter One has been diseovered for a lenght of about 20
meters as well as the longitudinal internalone that separated the portico
into two naves with a base in sltu to which corresporıds a channelled
ruined column, this alsa in white marble.
A further research in the kiln area of a Iate age enabled us to
identify- a third tile-kiln of very small dimensions, about 1,5 meters
diarneter and to discover a preeious exemplar of sculpture w'hioh had
been reemployed in the Iate sructures, tt is a statue caming from the
necropolis, with a sleeping Eros, leaning on a lion skin, with a toroh
near him and a lizard. The type, widespread owing to his funeral value,
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Has been recently studied in a thesis of E. Söldner who identified rnore
than 340 exemplars deriving from a Iate HelIenistic prototype that can
be recognized in the famous bronze Eros of the Metropolitan Museum
of New York. The Hierapolis exemplar ise one of the copies of best
stylistic quaIity.
In the northern necropolis Marc Waelkens and Tullia Ritti continued the recording of the sarcophagi and of their inscriptions. Last
summer 468 items have been studied, bringing the total number of recorded sarcophagi there to 1372.
In 1986 the work in the north-eastern seetion of the necropolis
could be completed. As in the last two years, the preIiminary dressing
of the sarcophagi and their lids in the local quarries of travertine has
been studied.
A particular Iid type with rectangular erıds, thus far always associated with Iate inscriptions, had been considered in the past to represent a Iate type of sarcophagus Iid. Yet, as a newly discovered example
with half-finished gables in the necropolis, shows, it represents in reality
the stage of preliminary dressing in which the gable-shaped Iids were
sent From the quarries, preventing the corners from which the acroteria
had to be carved in the necropolis, from being damaged during transport.
Besides these half-finished items, the number of travertine sarcophagi with smooth coffins, but with richly decorated !ifting devices.:
acroteria and gables is also constantly rising.
Another important result of last summer's campaign was the idenbased on epigraphical and petrographical evidence, of several
sarcophagus types, which could be linked with the quarries of white
marble at Thiounta on the territory of Hierapolis. The simpler coffins
oniy display a tabula ansata or were fluted, The richer items however
are garIand sarcophagi, most of them never finished. Their garIands are
usually decorated with ribbons and surround either circular bosses or
roughed out portrait busts. This type, thus far considered to have been
a variety of the Aphrodisian half-finished garIand sarcophagi, can now
be Iinked with the Thiounta quarries and with Hierapolis. This identifica tion lnay also explain why the sepulchral inscriptions of Hierapolis,
which very of ten mention the provenance of the marble of the richer
sarcophagus types, such as Dokimeion or Thiounta, thus far never refered to Aphrodisias, despite the large number of «Aphrodisian» sarcophagi that was supposed to be found there.
tificatiorı,
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Some of the marble lids in the necropolis also carne from Thiounta,
Some were used in a first stage of dressing, others however are completely finished and richly decorated, They bear testimony to the fact that
besides the travertine saroophagus production, there also existed a production of marble sarcophagi nt Hierapolis.
The little necropolis at the South of the town consistes of an area
approximately !OO m. large and 50 m. wide and appears of special interest. The topograpbic survey was completed this year, under the direction of Donatella Ronchetta, On the little hill in front of the town
and a long the 'road towards Kolossai are funerary struotures of arather
modest architectural and economic importance, but particulary interesting because of the variety of types and of the buiIding technique, These
structures must have been buiIt between the l' and the III' century,
A. D., as shown by the few materials digged out and by some particulars
of the budlding technique.
Our investigations detected and clarified the various architectural
types. Apart from the mımerous sarcophagi carved into the rock (chamosorion) and localized along the rocky hedge on the top of the hill,
we went on investigating on the room shaped tombs. The building teehnique is oonstant : the walIs are enelrely digged on the rock, as well
as the internal sepulchred beds. The slabs of the roof, as ali the building
material, were obtained on the site itself (evidence of quarry are obvious
and present everywhere). This type of funerary.buiIding is serially repeated along the highest terrace of the hill, either in the traditional pattern
rock façade, or isolated, with a saddie or barrel-roof, oriented according
to the rock strata (Fig: 4),
A further investigation revealed a type of burial characterized by
a sarcophagus over n foundation structure of a room digged in the rock
(hyposorlon). Exemples of such type oıf burial were found in the necropolis of Korikos and Elaiussa Sebaste.
Along the lower terrace of the hill, our attention was attraoted by a
tumulus. with a square and barrel-vaulted room and dromos at the entrance (the latter was found tampered).
A funerary stele found in the same area dates back to l' century
A. D" both for the text of the inscription and the 'epigraphic characters,
Two inscriptions on a room-shaped tomb underline, beyond wtlıat
suggested by the shape of the buiIdings, that the smaIl necropolis was
continuously in use: the inscriptlon on the patera which decorates the
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fronton specifies the owner of the tomb, while that on the front on field
reıİıinds his own progonol (readre: T. TItti) (Fig.: 5).
The works oonducted on the theatre under my directian in the
August-September eampaign have mainly been pursuing the eomplex
reconstruction of the architectural deeoration of the frons scaenae. Wc
had to stop further restorations, sinee we were first of alI eompelIed to
free the orchestra from numerous bloeks heaped up by previous exeavations (Fig : 6).
As a resultof such preIiminary work, we could investigate in a more
detailed way the setting of the second order entablature of the hypostyle
façade of the scaena, We were alsa a:ble to clarify same doubts suggested
by the simple graphical survey of blocks.
The second order entablature goes straight from the Southern
paraskenlon up to the first of the two isolated eolumns lacaIized between
the first and second podlum. Then, the entablature eurves between the
columns, to become straight again up to the two columns between the
second anıd the third podhım. it bends again between the columns and
it goes towards the North, in the opposite side, between the two isolated
columns situated between the third and the fourth podhım,
The bloeks forming the arehitrave and the frieze are however so
large or deep, especialIy those of the central eurve, that theyare projecting welI beyond the waIl of the hypostyle façade. By our ealcutaIions
it results that the center of at least two of these bloeks is so towards
the rear of the scaena, that unless they were heId by a further structure,
situated behind the waII itself, there is no doubt they would have falIen.
In our opirıion, this problem eould only be solved by taking into
eonsideration those eight eolumns located behind the paries postica of
the scaena, on the baek of the walI stilI in place. The eolumns were
clearIy re-employed and they were put in this plaee by works which
followed the waIl buiIding, occured during the flavian or adrian age
(a problem to be stilI clarified), since the reIated under foundation s are
stilI recognizahle at the lower floor of the rear of the scaena,
These eolumns might be the support of a more eomplex strueture
concurring to keep in balance the frons-hypostyle. In the setting of this
hypotetic structure, whose suggested funetion is to retain the blocks
forming .rhe architrave and the frieze, it is first of all necessary that
the forees should be directed towards these support, and the arch is the
only static element which can play this role. Our leading hypothesis İs
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therefore that the eight columns with ionic capitals were linked by arehes
supporting the wall, which on its turn, holds the great blocks of the
epistyle.
.c
The suggested funotion of the arehes is therefore to concentrate
the forces (due to the overhanging weighst) towards the shafts. This
hypothesis, which has however to be verified by further excavations
in the retroscaena area, could in addition explain the presence of the
eight breccia-columns, which were until now interpreted as elemerıts
holding the wall of the scaena (an interpretation not really satisfactory).
The blacks of architrave and third order frieze were surveyed,
drawn and classified, This arıalysis allawed us to clarify some detaiIs not
clcarly defined when the blocks were monted at ground level during last
years campaign.
Finally, we have accurately conrolled the whole frons scaena and
the pareskenia so that we could sketck thc related plans referring to the
present status.
ı must acknowledge the contributions of all the persons which
helped in the conduction of the works. ı am especially and deeply grateful
to Dr. Nurettin Yaı dımcı, General Director of the Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, to Mr. Mustafa Tezcan, Director of the Pamukkale Museum and to Mr. Gazi Şahin of the Kayseri Museum.
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STRATONİKEİA

KAZISI 1986 ÇALIŞMALARI
Yusuf BOYSAL*

Geçen yıllarda başlamış olan işlerin bazılarının tamamlanması bakımından bu yılki çalışma önemli olmuştur. Bunlardan biri şehir nekropolünün açılması işinin tamamlanmış olması, diğeri de 1985 yılında ortaya çıkan tapınağın üzerindeki çalışmaların sonuçlanmış olmasıdır.
beri yoğun bir şekilde çalışmakta olduğumuz nekrogüne kadar çok sayıda ve değişik türde mezarlar açılmış
tır. Zaman bakımından bunların büyük bir kısmı Geç Hellenistik ve Roma dönemlerine aittir. Ancak Aldağ mevkiinde açılan iki mezar M. Ö. 7.
yüzyıla ait olup, bunlar bugüne kadar nekropolde açılan mezarların en
eskileridir. Ayrıca Klasik Döneme ait bir iki mezara da raslanmıştır. Böylece, geniş bir alanı kaplayan nekropol uzun süre gömmeye sahne olmuştur. Arıcak mezarların yoğunluğu şehrin yaşam sürecine paralellik
göstererek Geç Hellenistik ve Roma dönemlerine aittir. Bilindiği üzere
Stratonikeia, Antik kaynakların verdikleri bilgilere ve bu güne kadar 'yapılan araştırmalara göre M. Ö. 3. yüzyılın ilk yarısının ortalarında kurulmuş bir şehir olarak kabul edilmektedir. Bu yıllardan itibaren de şehir
Karia bölgesinde önem kazanmış ve çeşitli/tarihi olaylara sahne olmuştur.
Geçen yıl yukarı şehirde, tiyatronun yanında ortaya çıkarılan tapınağın
çalışmaları bu sene tamamlanmıştır. Tapınağın krepis ve stylobat kısım
ları tamamen açığa çıkarılmıştr. Böylece arkeoloji alemi 6x9 sütunlu peripteros tarzında, ton stilinde yeni bir tapınak kazanmıştır. Tapınağın hemen hemen tüm yapı elemanları ele geçmiş olduğundan tapınağı kağıt
üzerinde tamamlamak mümkün olmuştur. Hatta tamamen olmasa bile
tapınağı kısmen ayağa 'kaldırmak da mümkün olabilecektir. Tabii bu para ve eleman işidir.
1984

pol

yılından

alanında bu

Tapınak baştaban, başlık

ve özellikle akroter gibi yapı elemanları

nın taşıdıkları süslerin stiline göre Erken Roma Dönemi'ne ait olmalıdır.
Ayrıca tapınakta ele geçen bir yazıt da bu görüşü desteklemektedir. Tapınak ve yakın çevresinin araştırılması esnasında he~keltraşlık yönünden
maalesef fazla ve tarihlemede yararlanılacak buluntu ele geçmemiştir.
Ancak işçiliği bakımından önemli bulduğumuz bir kadın başını burada
c-ı

Prof. Dr. Yusuf BOYSAL.

Şair

Nedim Sokak

26/ı2. Aşağı Ayrancı,

ANKARA.
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anabiliriz. Belki bir tanrıçaya ait olabilecek olan bu baş gösterdiği stil
bakımından Augustus veya biraz sonrası yıllara ait olabilecek niteliktedir. Tiyatronun yanındaki bu küçük tapınaktan başka, aşağı şehirde ve

daha eskiye giden başka tapınak beklenebilir. Ancak bölgenin Geç Hellenistik dönemde önemli tapınağı Lagina'daki Hekateion'dur. İki şehir arasında kutsal bir yol da bulunduğuna göre bu tapınak Stratonikeialılar
için de kutsal sayılmış olmalıdır.
.
Bu seneki çalışmalanmıza Selçuk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ramazan Özgan, yüksek mimar Arkeolog Ahmet Tırpan ve araştırma görevlisi Haluk Aşkın katılmışlardır. Burada kazımızı her bakımdan desteklemiş olan Kültür ve Turizm Bakanltğı'na, Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç biliriz.
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KAUNOS KAZı VE RESTORASYON ÇALIŞMALARI ı 986
Baki ÖGÜN*

Kaunos ören yerinde 1986 mevsimi çalışmaları 1 Temmuz - 30 Eylül
tarihleri arasında yapılmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel MüdürA. Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu adına
Kaunos'ta yaptığımız kazılar ayrıca bu yıl Ankara Üniversitesi Araştırma
Fonu tarafından da desteklenmiştir. Bu yıl kazılarımıza yardımcım Dr.
Cengiz IŞık, Fırat Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Recep Yıldırım, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlileri Adnan Diler
ve Hüseyin Yurttaş, Mimar Oğuz Özer, Arkeolog Serdar Akerdem, Taner
Fırat, Murat Özeoşkun ve öğrencilerimizden Birol Odabaşı. Işın Kolukısa,
Serap Yaralı, Oya Elhan, Taner Aksoy, Ercan Kol, Şenol Özder ve Atatürk
Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğrencilerinden Neşe Diler ve Yasemin Gemicioğlu katılmışlardır.
lüğü,

Bu mevsimde Kaunos'taki
1-

çalışmalarımız

Kazı,

2 - Restorasyon;
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Çalışmalar belli
Tapınağı ve Tiyatroda yapılmıştır.
1-

başlı

Agora, Teras (Zeus)

KAZıLAR:

a) Agora'daki kazı çalışmaları esas itibariyle Stoa'nın önünde ve
Stoa ile Çeşme arasındaki alanda yapılmıştır. Stoa'nın önünde geçen yıl
larda açılan alan batıya doğru genişletilmiştir. Bu yılki açma Stoa'daki
Aphrodite Eupleua sunak adasının karşısından başlayıp batıya doğru
uzatılmıştır. Burada açığa çıkarılan Bizans Çağı duvarlarında yapı taşı
olarak kullanılmış bir kitabe bulunmuştur. Bu tabakanın altında iki yeni
anıt kaidesinin temelleri açığa çıkarılmıştır.
Çeşme ile Stoa arasındaki alanda bir düzenleme yapmak amacıyla
Murena heykel kaidelerinin batısında ve kuzeyinde geçen yıllarda kıs(*)

Prof. Dr. Baki ÖG-üN, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi,
Arkeoloü ve Sanat Tarihi Bölümü, ANKARA.

men kazılmış olan bölgede kazılara bu yıl yeniden devam edilmiştir. Burada bulunan üç kitabeden başka bir kitabe de Bizans çağı seramik {ın
nının yanında ele geçti. Bu dikdörtgen şekilli bir heykel kaidesidir. Çeş
me binasının kuzeyinde, çeşmeye su getiren su yolunun destek duvarın
dan bir metreye kadar yüksekliğini korumuş olan bir kısmı ortaya çıka
rılmıştır. Bu duvar ile çeşmenin arkasındaki Hellenistik çağ teras duvarı
arasında kalan 10 - 12 cm. genişliğindeki bir boşlukta muhtemelen adak
olarak bırakılmış çanaklar ile bazı emzikli kaplar bulunmuştur. Burada
birden fazla evreli Bizans kalıntıları arasında daha eski dönemlere ait
bir başka kitabeli blok ele geçmiştir. Burada Bizans Çağı'ndan kalma bir
amphoranın hemen bütün parçaları bulunmuş, vazo sonradan tamamlanmıştır.

Bu bölgede çeşmenin önünden kuzey batıya doğru giden büyük
merrner bloklarla döşeli yolun doğuya yöneldiği görülmüştür. Bu köşe
nin kuzeyinde yeni bir exedra açığa çıkarılmıştır. Büyük taşlarla kaplı
yolun altından geçen bir kanal, çeşmenin güney. batı duvarındaki tahliye deliğinden akan suları da alarak denize boşaittığı anlaşılmaktadır. Bu
tahliye deliğinden akan sular kanalla. pişmiş topraktan yapılmış künklerle sevkedilmiştir.
b) Teras (Zeus) Tapınağı: Tapınak terasının kuzey - batısında:ki
caddenin terasın batı 'köşesinde merdivenler halinde güneye yöneldiği
geçen yıllarda tesbit edilmişti. Bu yıl burada da kazılar sürdürülmüştür.
Kazılara özellikle tapınak terasının güney - doğu yanında ağırlık verilmiş
ve burada da bir yolun bulunduğu anlaşılmıştır. Bilhassa Bizans Dönemi'nden kalıntılarla dolu olan bu yanda hayli yüksek olan teras duvarının
yıkılma ihtimaline karşı iki yerde destek duvarları ile dosteklendiği tesbit edilmiştir.
Tapınağın

m.

derinliğe

önündeki sondaj çukuru yeniden temizlenmiş, burada 6
inilmiş ve kesiti çizilmiştir.

Yuvarlak yapı içinde çeşitli yerlerde sondajlar yapılmışsa da ne yapının ne olduğu anlaşılmış ve ne de ilk dönemi hakkında 'kesin bir fikir
elde edilememiştir. Yalnız son durumu ile bu yapının eksedra şeklindeki
kısmının tapınak terasını çevreleyen portikolardan sonra inşa edildiği
kesindir. Tapınağın ilk ne zaman yapıldığını da söyleyebilecek durumda
değiliz. Önündeki Portikolarla aynı zamanda yapılmışsa, ilk örneğini Miletos'ta Liman Stoa'sında gördüğümüz kalp şekilli köşe sütununa göre
İ. Ö. IV. y. yılın sonundan önce olamaz. Zaten kum taşından yapılmış
yapı elemanları da daha çok Hellenistik Çağ'a işaret etmektedir, Fakat
bize göre ancak Geç Hellenistik Çağ'da yapılmış olabilir. Herhalükarda
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Letoon'da bulunmuş olup, İ. Ö. 358 yılına tarihlenen Triling'de bahsi geçen «Kaunos'un Tanrısı" nın tapınağı bu tapınak olmasa gerekir.
c) Tiyatronun sahne yapısı ile güney - doğu paradosu çevresinde
yapılan kazılarda yeni heykel parçaları, bu arada Roma çağı'na ait bir
Herakles heykelinin bacağı ile aslan postunun görüldüğü alt parçası ele
Bu yöndeki Parados'tan sahne önüne merdivenlerle inildiği
tesbit edilmiştir.

geçmiştir.

2 -

ONARTM

a) Stoa önünde 17 yıl önce açığa çıkarılmış bulunan üç yüzü kitabeli Hellenistik Çağ'dan kalma stel bu yıl nihayet Ankara Üniversitesi
Araştırma Fonunun sağladığı ödenekle satın alınan bom ve Efes'teki
restorasyon ekibi yöneticisi meslektaşımız Y. Mim. Dr. F. Hueber'In de
yardımı ile nihai şeklinde dikilmiştir. Kaidesiyle birlikte 4 m. ye yakın
bir yüksekliğe ulaşan anıtın bu haliyle yeniden yüzyıllar boyu ayakta kalacağını umuyoruz.
b) Teras (Zeus) Tapınağı önünde batı - kuzey yandaki portikonun
geçen yıllarda geçici olarak dikilmiş olan sütunlarından ikisi üzerine arşitrav blokları yeni yaptırılan bomu denemek üzere konulmuştur. Önümüzdeki yıl sütunlar ve arşitrav blokları nihai olarak yerlerine konulacaktır.
Tapınağın

kuzey -

balı

cclla

duvarına

ait

bazı

bloklar da yerlerine

konmuştur.

Agora'da ve Zeus Tapınağı çevresindeki süslü mimari parçalar topRoma Hamarnı'nda geçen yıllarda kazılıp restore edilen büyük
bir salonunda korunmaya alınmıştır. Önümüzdeki yıl kitabeler de toplanıp bu sahaya konulacaktır.
lanmış,

Bu çalışmalarımızın dışında bu yıl Kaunos'ta yayın için çalışmalara
Bir yandan planları tamamlanan Teras (Zeus) Tapı
nağı ve Agora içinde stoa, çeşme ve öteki anıtların restitüsyonları yapıl
mıştır. Zeus tapınağı portikolarının nihai restitüsyonu da tamamlanmış
ağırlık verilmiştir.

tır.

Nihai yayın için tiyatro sahne binasının taşları gruplara ayrılmış ve
tümü

detaylarıyla çizilmiştir.

Tholos'un mimarlık parçalarının tümü incelenip çizilmiştir. Ne yaki, bu güzel anıtın herhalde mermerden yapılmış olan stylobat taşla
rı yoktur. Roma hamamının ve tiyatronun mermer kaplamaları ve öteki
mermer eserleri gibi bu anıtın rnermer stylobatları da özellikle Bizanslızık
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lar döneminde alınmış, belki de kireç yapılmıştır. Bu nedenle hiç bir zaman bulacağımızı sanmadığımız stylobatı dışında, bu anıtın öteki elemanlarının hemen tamamını çeşitli örnekleriyle biliyoruz. Mevcut parçalarının tamamı ölçülmüş, çizilmiştir. Restitüsyoııu da hem yayın ve hem de
restorasyonu için hazırdır. Imkanlar elverirse önümüzdeki yıl bu anıtın
restorasyonuna da başlanacaktır. Anıtın sekiz sütunundan biri hemen
hemen tamam, ikincisi tamama yakındır. Elimizde iki tam sütun başlığı
vardır. Öteki sütunlarla başlıkları beyaz çimentodan dikmeyi düşünüyo
ruz. Üst yapının - çatı dahil - hemen hemen % 95 ine sahibiz. Mermer stylobatı sağlayabilirsek bu anıtı belki iki mevsimde tümüyle ayağa kaldı
rabiliriz.
Kaunos'un yalnız turistlere değil, aynı zamanda meslektaşlara da
hitap eden bir rehberin yazımını 1986 yılı sonuna kadar tarnamlayacağı
mızı umuyoruz.
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ı 986

YILI ALAŞEHİR KAZISI RAPORU
Recep MERİç*

1986 Yılı kazı çalışmalart tiyatro ve yakın çevresinde sürdürülmüş,
antik kent içersinde ele geçen mimari kalıntıların tesbit ve rölöve

ayrıca

çalışmaları yapılmıştır.

TİYATRO: Doğu sondajında

(Plan: 1) yapılan toprak hafriyatı
özellikle üst seviyelerde G 0-12.50/D 35-43 alanında, 268.10-270.20
nı. kotları arasında sırlı seramik, lüle ve modern malzeme ele geçmiştir.
Daha altta 266.70 m. derinliğine kadar çok sayıda Osmanlı lülesi, çoğu
sırsız kaba seramik ve hayvan kemikleri bulunmuştur. Bu yükseklikte
bazı derme çatma duvarlar (Resim: 5) bulunmasına karşın, daha derinde bazı düşük .bloklar dışında herhangi bir mimari kalıntıya rastlanma-

sırasında

mıştır.

Doğu sondajında ele geçen buluntular 20. yüzyıl içlerine kadar devam eden döküntü malzeme niteliğinde olup, burasının en azından Geç
Osmanlı döneminde çöplük olarak kullanıldığını, 1985 yılında saptadığı
mız gibi teyit etmektedir. Çok sayıda Osmanlı lülesinin ele geçmesi (Resim: 3) bunların tipolojik bir değerlendirilmesini yapmaya fırsat verecek niteliktedir. Döküntü malzeme içerisinde hicri 1255 tarihli Abdülmecid sikkesi (5 86/10) ve başka bir Osmanlı sikkesi (5 86/11) bulunması
lüleleri tarihleme açısından önemli ipucu teşkil etmektedir.
Doğu sondajının

kuzeyinde, sahne binasının güney duvarı boyunca
devşirme malzeme ile dikdörtgen biçiminde yapılmış M 5-7 mezarları bulunmuştur. M 5 (Resim: 2) içinde iskeletin göğüs hizasında bronz (?)
dan yapılmış bir küpe ele geçti. Bu mezardaki 1.35 m. uzunluğundaki iskeletin bir kadına ait olması muhtemeldir. M 6 mezarının üstü açık olup
daha önce tahripedildiğinden hiç bir buluntuya rastlanamadı, M 7 içinde
ise göğüs kısmı bozulmuş bir iskelet temizlendi. Doğu sondajında gerçekleştirilen başka bir çalışma ise, Ö 30-40/K 3-12.50 alanında 264.00-265.50
seviyeleri arasında yer alan, çamur harçla itinasız şekilde yapılmış geç
duvarların (Resim: 6) tesbit işlemleri tamamlandıktansonra kaldırılma
sı idi. Böylece tiyatro sahne binası mimarisinin daha iyi anlaşılabilmesi
(*)

Doç. Dr. Recep MEHtÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi,
yon Anabilim Dalı
Bornova/ıZMİR.

Mimar'lık

Bölümü, Hestora:
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amaçlanmaktadır (Resim: 1). Kaldırılan duvarlardan birisi içinde ele
geçen Venedik sikkesi (S 86/3) geç dönem duvarlarınınyapılış tarihi hakkında terminus post quem vermektedir (Resim: 4).

TİYATRO

TAPINA(a (Plan: 2)

Tiyatronun üstündeki tapınakta (Resim: 7) i 986 yılında çalışmala
ra devam edildi. Toptepe düzlüğünde yer alan tapınağm güney cephesini
(Resim: 8) ortaya çıkarmak amacıyla açılan sondajlarda, tapınağın enini 21.5 m. olarak saptamak mümkün oldu. Güney cepheye ait üç adet yeni alınlık bloku (akr 16.17 ve 20) daha bulunarak bu blokların sayısı S'e,
toplam uzunluğu ise 8.70 m.'ye yükseldi. Ayrıca önemli mimari eleman
olan alınlık üst köşesi (akr 11) bulunarak tapınağın güney cephesi restitüsyonu için önemli bulgular elde edildi. Geçen yılolduğu gibi bu yıl da
G 8.5-10/D 2.20-B 0.50 alanı ve 297.78 m. - 298.03 m. seviyeleri arasında
yoğun mermer kiremit parçalarına rastlandı (Resim: 9). Tapınağın kuzey ve batı taraftaki uzantılarını saptamak amacıyla açılan sondajlarda,
güney cephedeki gibi taş blokaj ele geçti. Batı sondajında bir saçak bloku
ortaya çıkarıldı (Resim: 10). Güney kesimde bulunan sikkelerden, burasının Geç Bizans döneminde yerleşim sahası olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

batı

Toptepe düzlüğünü çeviren Bizans savunma yapısına ait,
kulelerinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapıldı.
ANTİK KAPı

doğu

ve

veya STüA KALıNTıLARı

Şehir kanalizasyon kazıları sırasında ele geçen toplam 11 adet mimari blokun tesbiti sonucunda, bunların M. S. 2. yüzyıla ait bir kapı
ya da stoaya ait olabileceği yapılan restitüsyon denemesinden belli olmaktadır (Plan: 3).
.
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Resim

l

ı

- Tiyatro

Resim : 2 -

248

doğu sondajı.

Tiyatro. M 5

mezarı

Geç duvarlar

kaldırıldıktan sonra

Resim : 3 -

Resim , 4 -

Tiyatro

doğu sondalı. Osmanlı

lilleler!

Tiyatro. Venedlk slkkesl LS 86/3l
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Resim , 5 -

Resim

250

ı

6-

Tiyatro,

doğu sondalı.

Tiyatro,

doğu

Geç duvarlar

sondah. Geç duvarlar

Resim , 7 -

Resim , 8 -

Tapınak.

güney cephesi

Tapınak, güneydoğu köşesindeki taş bloka'
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Beslm , 9 -

Tapınak,

güney cephesi. Akr. 17 ve 20 biokIan. Mermer kiremlt

parçalan

Resim , LO -
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Tapınak, batı

cephesi. Akr. 21 no.lu erlz bloku

TARSUS·DONUKTAŞ

KAZISI 1986
Nezahat BAYDUR."

Kazı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile İ. Ü. Araştırma
Fonu'ndan sağlanan ödenek ve Edebiyat Fakültesi'nin katkısı ile yapıl
mıştır. Her üç kuruma da içten teşekkürü borç bilirim. Ayrıca, özellikle
toprak atma işinde büyük yardımlarını gördüğümüz Tarsus Belediye Baş
kanı Veis Kemal Erdern'e ve Belediye mensuplarına, çahşmalarımızda
her tür kolaylığı gösteren Tarsus Müzesi Müdürü Osman Öçmen ile asistanıarı Akif Yücel ve Turhan Kayabey'e yürekten teşekkürlerimi sunarım. Kazı ekibinden Bilge ve Nezih Başgelen çiftine ve büyük özveriyle
çalışan öğrencilerim Selma Bulgurlu, Ergin Güner, Gökçen Karagülle'ye
ve özellikle de çizimleri de üstlenen Özdemir Korkmaz'a sonsuz teşekkür
lerimi belirtmek isterim.
ı986 yılı Eylül ayındaki çalışmalarımız 20 iş günü sürmüş ve yapı
nın planını ve kimliğini anlamaya yönelik çalışmalar sürdürülerek, ı 985
yılında açılmış olan CDF açmasının batı yönündeki uzantısından (CDF,)
başka 3 açma daha açılmıştir (Plan: ı).
CDF, açması: CDF'de ı985'de bulunan geç döneme ait tuğla mezar
kaldırılarak ana yapının güney duvarı (F) içindeki in-situ kireçtaşı blokların, açmanın doğusundaki duvar (C-F) önündeki bloklarla bağlantısı
ortaya çıkarıldı (Resim: ı ve 2). Söz konusu duvarın önünde in-situ olarak bulunan ve yükseklikleri 0.64 m. olan, kireçtaşından 2 blok arasında
ı2 cm. bir aralık ve önündeki konglomera tabanda 1.20 m. çapında, 0.50
m. derinliğinde bir çukur vardır. Açma, 7.ıO m. derinlikteki 1 konglomera
tabanın batı sınırından başlayarak uzatılmış ve 3.40x4.60 m. lik bir alan
kazılmıştır (CDF,) 9.38 m. derinlikte, yaklaşık 0.80 m. genişlik, 0.60 m.
kalınlıkta ve değişik boylarda (en uzunu 1.65 m.) kireçtaşı bloklarda"
bir taban ortaya çıkarıldı (Plan: 2, Kesit: ı, Resim: 3). Ancak, bunların
üstünde, yer yer kalmış olan ve kalınlıkları -'kesit l 'deki kod farkların
dan da anlaşılacağı üzere - 0.62 m. olan 2 ve bunların üstünde de 0.52 m.
kalınlığında 2 taş sırası daha olmak üzere toplam 4 taş sırasıilin bulunduğunu ve böylece 7.10 m. derinlikteki konglomera taban düzeyine 1I1a(*)

Prof. Dr. Nezahat BAYDUR" İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eskiçağ
Tarihi Ana bilim Dalı iSTANBUL
1. Açmalardaki derinlik ölçüleri, konglomera
duvarların üstü "O" kabul
edilerek verilmiştir.
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şıldığırıı düşünmekteyiz.

Çünkü, daha sonra göreceğimiz gibi, yapının tabu düzeyde olduğu anlaşılmaktadır. D blokunun dibinde de,
tıpkı F'deki gibi, in-situ kireçtaşı bloklar bulundu (Resim: 3 ve Kesit: 1).
Açma içerisinde bir yüzleri sıvalı büyük boy konglomera parçaları ele
geçti.
K açması: Anıtın güney duvarının içinde ve hemen dibinde, büyük
masif blokdan (D) 12.80 m. uzaklıkta 3x16 m. boyutundaki bu açmada
7.10 m. derinlikte, yani CDF'deki konglomera taban düzeyinde, konglomeradan bir yüzeye rastlandı (Plan: 3, Kesit: 3, Resim: 4). Yapının güney duvarının iç yüzünden 3.60 m. uzaklıkta olan konglomeranın geniş
liği 3.50 m. dir; güneye ve kuzeye bakan yüzleri şevli olup, güney yüzü
basarnaklıdır (Resim: 5). Kuzeyde ise şev daha çok ve yüzey sıvalıdır
(Resim: 6). Açmanın güneyinde, 8.15 m. derinlikte, yapının güney duvarına bitişik olarak ve yatay durumda kireçtaşından in-situ büyük bloklar
bulundu (Plan: 3, Resim: 7). Konglomera bloka 0.30 m. kala kesilen bu
blokların altında 2 sıra daha gözlemlendi (Resim: 8); en alttaki sıra
korıglomeraya kadar dayanmaktadır. Konglomeranın kuzey yüzü, 9.90 m.
derinlikteki düzgün olmayan ve üzeri yaklaşık 10 cm. kalınlığmda balçık
tabakasıyla kaplı olan kongiomeraya 1.24 m. kala dikeyolarak inmektedir ve yüzeyi sıvasızdır (Resim: 9, Kesit: 3). Bu yüzün alttaki konglomerayla birleştiği yerde 0.50 m. yükseklikteki bir aralıktan içeri girildiğinde konglomera blokun altınm boş olduğu görüldü. Balçıkla kaplı
konglomeranın üzerinde büyük boyutlarda bezemesiz mermer ve kireçtaşı bloklar bulundu (Resim: 10). Ancak, mermer bloklardan biri (47x
6sx70 cm.), olasılıkla yarı işlenmiş ya da yüzeyi aşınmış durumda bir sütun başlığına aittir (Resim: 11 soldaki kenet delikli blok). 7.10 m. derinlikteki konglomera taban ile 9.90 m. derinlikteki taban arasmda 2.80
m. lik bir fark olduğundan, bu farkm 5 taş sırası (2 sırası 0.62 m. kalın
lığında, 3 sırası 0.52 m. kalınlığmda) ile doldurulduğu, açmanın kuzey
bölümündeki blokların üzerine de 2 taş sırası daha yerleştirilerek, 7.10
m. deki tabanın sağlandığı anlaşılmaktadır.
L açması: K'nın tam karşısında ve anıtm kuzey duvan (H) 'dibinde 3x6 m. boyutundaki bu açmada da 6.73 m. derinlikte, beklediğimiz
konglomera yüzeyortaya çıktı; ancak kenarı, K açmasındaki gibi duvara
paralel olmayıp eğimlidir ve yüzeyinde, 6 cm. derinliğinde bir yarık, kenar eğimine paralel uzanmaktadır (Plan: 4, Resim: 12). Konglomeranın
güney yüzü açma dışmda kalmış olup, ortaya çıkarabildiğimiz kuzey yüzü, gene şevli ve K açmasındakinin güney yüzünde olduğu gibi kademeli
inmekte ve 9.33 m. derinlikteki kireçtaşı bloklardan 0.67 m. yükseklikte
içeri kıvrılarak bloklarla birleşmektedir. (Kesit: 3, Resim: 13). Bloklar üzerinde çok sığ 've eğimli Z'kanal vardır (Resim: 14). Açmada, üzerinde kenet
deliği (7xls cm.) olan büyük bir mermer blok bulundu. Buradaki in-situ
banının
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kireçtaşı blokların üzerinde de öteki açmalarda olduğu gibi konglomera
hizasmakadar taş sıraları olmalıdır.
M açması: L'nin 6 m. doğusunda, L'deki eğimli ikonglomerayı İZ
lemek amacıyla açtığımız 3x6 m. boyutundaki M açmasında beklediğimiz
kongIomeraya rasthyamadığırnızdan,açmayı, güney bölümünde ve L açması yönünde 3x3 m. genişlettik: Mı (Plan: 5, Resim: 15, 16), burada
konglomera çökmüş durumda bulundu (Resim: 17); büyük konglomera
blokların yüzeylerinin sıvalı oluşu, 'buradaki ve L'deki kongIomeranın
güney yüzlerinin, tıpkı K'dakinin kuzey yüzü gibi, sıvalı olduğunu düşün
dürmektedir. Mı' deki çalışmaya paralelolarak M açmasındaki çalışma da
sürdürüldü ve açmanın kuzey bölümünde (3x3.50 m.) 9.30 m. derinlikte,
tüm açmalardaki gibi kireçtaşı bloklara ulaşıldı. Çalışma sırasında 7.50
m. derinlikten aşağıda mermer parçaları yoğunlaştı.
Mimari parçalar: L açması dışındaki açmalarda, özellikle <le CDF'
deki çok yoğun mermer buluntular arasında, beyaz mermerden çatı örtüsü parçaları (Resim: 18 - 22), akanthus yaprakları (Resim: 23 - 25) ve
bir başlık parçası (Resim: 26), volüt, yumurta frizi parçaları (Resim:
27 - 28), kireçtaşından küçük boyda yivli bir sütun parçası, beyaz, sarı,
gri - yeşil renkte altıgen ya da dörtgen biçimli taban döşemeleri vardır.
Bezemeli mimari parçalar, daha önceki tarihlememizi, anıtın İs. S. 2. yiizyıla ait olduğunu doğrulamaktadır.
Küçük buluntular: Çoğunluğu kaba mutfak ıkabı türünden Roma
Çağı keramiği ile Bizans ve Osmanlı Dönemi keramik parçaları karışık
durumda ele geçmiştir (Resim: 31 - 38). İçlerinde bir HeIlenistik parça
ile Demir Çağı'(?) na ait birkaç parça (Resim: 30) vardır. Roma Çağına
ait tüm ya da tümlenebilen pişmiş topraktan kandiller (Resim: 39 - 44,
camdan, biri yılan başlı, ötekiler geometrik bezemeli 3 bilezik (Resim:
45-46) ve biri Constantiııs Il 'ye ait, öteki Geç Bizans (loııı. yüzyıl) Dönemi'nden 2 bronz sikke bulunmuştur (Resim: 47 -48).
Sonuç: 1986 yılındaki çalışmalarımızın sonuçları, yapının planı
konusunda önemli bir noktayı açıklığa kavuşturmuş ve F, G, H duvarlarıyla çevrili dikdörtgen alan içinde taban düzeyinin bulunmasıyla, baş
tan bu yana savunduğumuz gibi, bir sekosun varlığı kanıtlanmıştır. Böylelikle, ayakta'ki konglomera duvarların, yayınlarda kabul edildiği gibi
podium yüksekliğini2 oluşturmadığı kesinlik kazanmıştır". Oysa yapının
doğusundaki anıtsal merdivenin rampası duvarın yüksekliğine kadar
ulaştığından. bu yükseklikten sekosa iniş için bir merdiven ya da rampa
gerekmektedir ki, ilerideki çalışmalarımızda bunu kanıtlayacak veriler
elde edeceğimizi ummaktayız.

2. Bkz. R. Koldewey Aomta 1890, 181, not ı.
3. Bu konuda görüşlerinden yararlandığım Dr.
ederim.
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PLAN 1/50
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KOTLAR, H BLOGU ÜZERi:ı:QOO ALINARAK
VERi LMi şTiR.

Plan , 4 -
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Plan" 5 -

M ve

Mı açması
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Resim, ı - Donuktaş'm güney duyan ıçınde,
konglomera taban üzerındekıklreçtllljı
bioklar

Resim, 2 -

CDF ve CDF,'ln

Reelm , 3 -
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batıdan görünüşü

tabanın kireçtaşı

bloklan
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Resim

4 -

Resim

K

i

açması

5-

K'nın

güney
bölümü,
konglomera bloğun basamaklan

ve alttaki
kireçtaş
ları
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Resim , 6 -

K açmasındald

konglomera bloğun kuzeye bakan srvalı
yüzü ve

alttaki
açıklık

. Resim, 7 -

K açmasındaya
pının

gi!ney
dbvarı

"e
önündeki kireçtaş

ları
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Resim , 8 -

K'nın

güneylndekl klreçtaşı

bloklar,
en alt
sıra

konglomeranın

eJtına

giriyor.

Resim , 9 -

K'nın

güneyln-

de konglomera
taban,
klreçtaşı

ve

düşme

mermer
bloklar
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Resim,ıa

-

K açmasının

güney-

den görünümü

Resim , II -

K'daki
mermee
bloklar,
solda
kenet

delikli
başlık
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Resim , 12 -

L açmasındaki

kcmglo-

mera
blok

Re5Im

ı

13 -

Konglomera
bloğun

kuzey
yüzü
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Resim , 14 -

L'deki konglomera
kıreçtası bloklar

Resim : 15 -

M ve

Resim : 16 -

L. M ve

bloğun altındaki

Mı açması

Mı açmaları
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Resim, 17 -
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i

Mı'deki

kongtomara blok

Resim : 18 -

Mermer

Resim , 19 -

Mermer

çatı

çatı

örtüsü parçalan

örtüsü

parçaları

· Resim

20 -

Resim • 21 -

Resim

22 -

Mermer

Mermer

Mermer

çatı

çatı

çatı
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Akanthus

yapraklarından
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Çeşitli

örnekler

yaprakları

akantnus parçeları
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Akaıithus!u başlık parçası

Vo!üt, yumurta frizi ve palmetii bezerne parçalım

Yumurta frizinden kopma. parçalar
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Roma
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parçaları
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Bizans
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Roma kandili

Resim 3D'daki kandilin alttan
görilnümü
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1986 YILI ENEZ KAZISI

ÇALIŞMALARI

Afif ERZEN*
Enez kazısı çalışmalarına 5/7/1986 tarihinde başkanlığım
5/8/1986 tarihine kadar devam etmiştir. Kazı heyeti aşa
üyelerden oluşmuştur.

1986
da

yılı

başlanmış ve

ğıdaki

Başkan:

Prof. Dr. Afif Erzen
Başkan Vekili: Arkeolog Restoratör Sait

Başaran

Üye: Doç. Dr. Bülent 'İplikçioğlu (Epigrafist)
»
Desinatör Özdemir Korkmaz
»
Foto uzmanı Arkeolog Nezih Başgelen
"
Topograf Adnan Şakar
»
Arkeolog Gökçen Karagülle
»
Arkeolog Selma S. Bulgurlu
8 öğrenci

»

Enez ı 986 yılı kazısı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü adı
na ve bu genel müdürlüğün maddi destekleri yanında, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu ile Türk Tarih Kurumu'nun ayırdıkları ödeneklerle
sürdürülmüştür.

1986 yılı Enez kazıları, geçen yıllarda olduğu gibi, Kale içinde ve Kale
dışında olmak üzere, başlıca iki alanda yürütülmüştür.

KaJ.e içi

Aı.

D

çalışmaları

Açması

Kale girişinin hemen solundaki alanda yer alan bu açmaya 1985 yılı
sezonunda 4.50x5.00 m. boyutlarında bir sondajla başlanmıştır. 1986
yılı kazı sezonunda adı geçen açma 6.50x6.50 m. boyutlarına genişle
tilerek, ana kayaya dek derinleştirilmiştir (Resim: 1). Önceki yıllarda
kale içinde yaptığımız açmalarda olduğu gibi, D açmasında da 3.50 m.
derinliğe kadar üst üste yapılmış taş duvar kalıntıları izlenmiştir. Üst
tabakada, Osmanlı çağ'ına tarihlenen bakır sikkelerle srrlı ve sırsız kerakazı

(*)

Prof. Dr. Afif ERZEN, Moda Devriye Sak. Nil Apt. No : 17 D. 10,

Kadıköy

İSTANBUL.
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mik parçaları ele geçmiştir. 1.55 m. derinlikte 'bütün açma boyunca bir
kuzey kesiminde ve yangın
tabakasının hemen altında, belirli bir yön gösterıniyen, düzensiz olarak
yatırılmış 8 adet iskelet ortaya çıkmıştır. İskeletlerin Roma çağı'na tarihlenen katın içinde gömüldükleri, bu kata ait keramik buluntularından
anlaşılmıştır. Yine aynı tabakada ve açmanın kuzey kesiminde, 2.10 m.
derinlikte, beyaz mermerden yapılmış 'hir aslan ,başı ele geçmiştir. 44 cm.
yüksekliğinde olan aslan başı boyun -hlzasından kırık durumdadır. Başın
üst tarafı düzgün bir biçimde kesilmiştir. Ağzı açık olan aslan başının
üst ve alt dudakların bir kısmı kırıktır. Merrner masa ayağı olduğu anlaşılan baş, itinalı bir işçilik gösterir (Resim: 2). Bunun dışında, bu tabakaya ait buluntular arasında Roma çağı'nın belirgin 'keramiği olan terra
cigilata parçaları ile birlikte kandil parçaları ele geçmiştir.

yangın tabakasıyla karşılaşılmıştır, Açmanın

D açmasında 4.10 m. derinlikten itibaren yoğun şekilde siyah figürlü ve şarkkari keramik parçaları gözlenmeye başlandı. Bunlar arasında
savaş sahneleri, tiyatro masklı figürler dikkat çekicidir. Doğu Grek grubuna giren parçalar arasında, aslanlar, otlıyan geyiklerle süslü parçalar
yer almaktadır (Resim: 3). 6.90 m. derinlikten itibaren ise, Enez'e özgü
clan gri renkli keramik parçaları ele geçmiştir. 7.20 m. derinlikte anakayaya inildiği tesbit edildi. Anakayanın açmanın güneyinde derinlestiği.
kuzey kesiminde ise, kuzey - güney doğrultusunda keskin bir profil aldığı
görülmüştür. Bu kesim daha çok toprak altında kaldığı için, çözüme kavuşturulamarmştır. Önümüzdeki sezon burada yapacağımız araştırmalar
la sonuç almaya çalışacağız.
2. G

açması (şapel)

sezonunda büyük bir kısmı açığa çıkarılan şapelde [bu yıl
da çalışılmış ve tamamen meydana çıkarılmıştır (Resim: 4-5). Önceleri
çift sütunlu, tek nefli şapel planlı olduğu anlaşılan bu yapı kompleksi,
ıo veya 1 ı. yüzyıla aittir. Zamanla ihtiyacı karşılamadığıanlaşılan şapelin
batısına bir yan hol ilave edilmiştir (Resim: 4-5/ Bu tür yapı tarzına Geç
Bizans Çağı'nda çok sık rastlanrnaktadır.Yan hol ile esas nef arasında üç
adet fii ayağı bırakılmıştır ki, bunlar çatının taşınmasında önemli rol
yiiklenmişlerdir. Yan holün batı duvarında binaya girişi kolaylaştıran
1.05 m. genişliğinde bir kapı bırakılmıştır. Yan holün tabanı yumuşak
ancak, düzgün kesilmiş kare biçimli taşlarlakaplanmıştır.Batı duvarı ve
taban üzerinde yıkık olarak fresk parçaları ele geçmiştir. Apsisin içinde
mavi damarlı beyaz mermerden bir mimari parça üzerinde, sağ ve solda
iki ayrı Grekçe yazıt ele geçmiştir. Bu yazıtlar muhtemelen bundan önceki mimari yapıyı finanse etmiş iki kişiye aittir. Birisinin adı Metrodoros'tur. Diğeri, yazıt kırık olduğu için, 'bilinmemektedir. Yazıtlar M. Ö. 1.
1985
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kazı

yüzyılın sonlarına tarihlenmekte olup, ilk yapının şapele yakın
düşünülebilir.

3. E

olduğu

açması

Ayasofya Camii'nin güneyinde ve güney' duvarı dibinde bu duvara
paralelolarak Ix2 m. boyutlarında bir açma yapılmıştır. Bu açmanın amacı, Ayasofya kutsal alanı içinde veya çevresinde antik çağa tarihlenebilerı
başka bir kutsal alanın 'Var olup olmadığını ortaya çıkartmaktır. Buradaki araştırmada, mevcut seviyeden 0.90 m. aşağıda sıkıştırılmış topraktan yapılmış bir tabana rastlanmıştır. Ayrıca bu seviyede Ayasofya'nın
güney duvarında daha önceki yapıya ait olduğu anlaşılan bir kapı yeri
gözlendi. Bu tabakadan itibaren Ayasofya'nın temelinin kalınlaştığı tesbit
edilmiştir (Resim: 6).
4. Ayasofya Camii Apsis Kemeri Üzerindeki Yazıt
Ayascfya Camii apsis kemeri üzerinde, kırbbenin oturduğu kısımda,
beyaz merrner blok üstünde sol ve sağda iki ayrı yazıt bulunmaktadır.
Sağdaki yazıtta Halk Meclisinin Zevs ve Roma tapınağında rahip.ik eden
Paumisoğlu Herrnias'ı büyük kişiliğinden ve çalışkanlığından dolayı onur,
landırdığı bildirilmektedir. M.b. 1. yüzyıla tarihlenebilen bu yazıta göre,
rnermer blok bir tapınağa ait olabileceği grbi, Ayasofya Camii'nin işgal
ettiği yerde yahutda yakınında bir tapınak binasının varlığına işaret sayılabilir.

5. AyasofyaCamii'nin Önündeki Molozun Kaldırılması
Ayasofya Camii'nin batısındaki rnoloz yığını temizlerıerek ziyaretçilerin daha rahat dolaşmaları sağlanmıştır. Bu molozun kaldırılması sıra
sında, beyaz mermerden yapılmış heykel gövdesi ele geçmiştir. Heykelin
baş, sol kolu ile kalçadan aşağısı bulunamamıştır (Resim: 7). Sağ kolu
vücuduna yapışık olarak aşağı doğru uzatılmış olup, dirsekten bükülerek
karın üzerinde, giydiği zengin kıvrımlı togasını tutmaktadır. Heykelin
arka tarafı düz olarak bırakılmıştır. Geç Roma çağı özelliklerini yansıt
maktadır.

6. Sur
Kale

Duvarı

Restorasyonu

girişinin sağ tarafındaki

şullarından dolayı

sur duvarı, kış mevsimının ağır koçökmesi sonucu, duvar aslına uygun bir biçimde aynı

taşlarla onarılmıştır.
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B -

Kale

Dışı Çalışmaları

ı.

Mozaik Alanı
Bu sene mozaiklerin kaldırılması öngörülerek, gerekli hazırlıklar
yapılmışsada, bu iş için Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden
istenen ek ödenek zamanında gelmediğinden tekrar kapatılmak zorunda
kalınmıştır. 1987 yaz mevsiminde, temin edilmiş olan malzeme ile mozaikler kaldırılarak, Edirne Arkeoloji Müzesi'nde teşhirine çalışılacaktır.
Mozaik sahasının bitişiğinde geçen yıl yapılan sondajlar ilginç sonuçlar
vermişti. Enez Belediyesi buradan geçecek yolu bu yıl açmış olduğundan,
artık araştırmalara devam edilememiştir.
2. Kralkızı Mevkiindeki Bizans .Kilisesi
Bu yılki çalışmalar daha ziyade üçüncü sol nefin planının elde edilmesi üzerinde yoğunlaşmıştır. Üçüncü nefin kavisinin hemen dışında bir
lahid meydana çıkarıldığı gibi, kavis içinde zeminin merrnerle kaplı olduğu tesbit edilmiştir. Üçüncü nefin dış duvarı yer yer sondaj yapılarak,
Narteks'e kadar izlenmiş ve böylece plan elde edilmiştir (Resim: 8).
3. Taşaltı Mevkiinde Yapılan Açmalar
Kale dışındaki çalışmalarımızın bir bölümü, Enez şehrinin doğu
sunda, Belediye oto garajının 150 m. güneyindeki yamaçta «Taşaltı» adı
verilen mevkiide yapılmıştır. Buradan denize doğru giden yolun sağ ve
solunda yapılan sondajlarçok verimli olmuştur. Yolun solunda satıhta
bulunan büyük bir taş bloktan dolayı burada bir sondaj yapmaya karar
verdik.
Burada yapılan ilk araştırınalarda, içindekırik kabartmalı bir stel
bulunan bir lahit ele geçmiştir. Lahitin uzunluğu 2.00 m. genişliği 0.55 m.
dir. Lahit bir aile mezarı olarak kullanılmış olmalıdır. Zira muhtelif seviyelerde dokuz adet iskelet bulunmuştur. İskelerler'lahit içine yerleşti
rildikten sonra, üstleri çamurla sıvanmış ve daha sonra diğer cesetler
defnedilmiştir. İskeletlerin kafatasıarının bazen kuzey, bazende güney tarafta yer aldıkları gözlenmiştir. Lahit içinden ele geçen eserler arasında,
kulplukırık olan volütlü kandil, cam şişe, bir çocuğa ait olduğu anlaşı
lan koyu kırmızı taşlı altın yüzük ile iki tarafında delikleri bulunan bir
altın diyadem bulunmaktadır. (Resim: 9, 10, 11,12, 13). Bunlardan baş
ka, Hellenistik Çağ'a tarihlenen üç adet bronz sikke ele geçmiş bulunmaktadır. (Genel plan için bk. Resim: 14).
Lahitin batı tarafında ve dibinde, mevcut toprak seviyesinin 2.30
kuzey-güney yönünde toprağa ya tın Imış bir iskelet ele geçmiştir. Bunun yanında siyah astarlı bir keramik tabak bulunmuştur. (Rem.

282

altında

sim: 15). Yine lahitin yanında 'kiremitten yapılmış bir köpek mezarın"
rastlanmıştır. Bu mezarın boyutları: 27x50 cm. dir.
Mezar anıtı diyebileceğimiz,büyücek yapının inşaatında taş malzeme
olarak kullanılan bir mezar steli, diğer taşlar arasından meydana çıka
rılmıştırki, bu eser bu seneki buluntularımız arasında özel bir yer tutmaktadır. Bu orijinal mermer stelin üzerinde yüksek kabartma olarak
bir çıplak atlet tasvir edilmiştir. Atletin başı, sağ kolu omuz altından, sol
kolu bilek üzerinden, sol bacağı dizin alt ve üstünden kırıktır. Kırık
yerlerinde madeni kenet parçaları vardır ki, bunun bir tamire ait olduğu
anlaşılmaktadır (Resim: 16). Bu eser yapı malzemesi olarak kullanılmış
olduğuna göre, daha eski bir tarihe ait olmalıdır. Atlet kabartmasının
her iki yanında dörder çelenk bulunmakta olup, sağdaki çelenklerin içi
yazıth, soldakiler ise boştur. Stelin yüksekliği 1.00 m. genişliği 0.50 m.
ve kalınlığı 0,13 m. dir.
«Herakleorı oğlu Herrnokles» yazısından başka,
yazılar vardır:
"Halk meclisi»

çelenkler içinde şu

"yerleşik Romalılar»

«Göçmenler»
« •••••••.•. lar»

Çelenk içindeki yazıtlardan anlaşıldığına göre, M. Ö. 1. yüzyılda
ölmüş olan atlet «Hermokles» Halk meclisi ve adı geçen etnik gruplar tardından onurlandırılmıştır. Cepheden gösterilen atletin duruşu, hareketleri ve adelelerirı işlenişi Klasik çağ eserlerini andırıyorsa da, yazıttaki
ifadeler ve harfkarakteri Geç Helenistik Devre ait olduğunu açıklamak
tadır. Çelenklerin adedi ve defne dalları, atletin kazandığı zaferleri ifade
etse gerektir.
Yolun alt tarafında büyük taş blokun doğusunda yapılan kazıda yine
·bir rnermcr steli meydana çıkmıştır ki, bu eser bu yılki buluntuların en
güzeli ve en değerlısidir. Bu mezar steli bir ailcyi tamamiyle tasvir etmektedir (Resim: 18-19). (Resim. 17,18). Bir kline üzerindeki yatakta bir
erkek yarı yatmış olup, bir kolu ile yastığa yaslanmış ve eli ile kantarosu
tutmaktadır. Sağ kolu serbestçe bacağı üzreinde durmakta olup, çıplak
ayakları çapraz durumdadlf Zengin kıvrımlı Roma togası biçiminde giyimli olan erkek kısa saçlı ve saklsız olup, yüksek kabrtma şeklindeki baş
ile solunda, koltukta oturan kadına dönüktür. Arka duvarda zırh, kalkan ve miğfer asılı durmaktadır. Miğferin altında bir çelenk ve içinde
«Halk meclisi» yazısı vardır. Bunun yanında budaklı bir ağaç ve ağacın
gövdesine sarılmış bir yılan rniğfere doğru uzanmaktadır. Ağacın sol tarafında üzerinde yazıt bulunan dikdörtgen bir taş kaide ve onun da üstünde bir at başı yer almaktadır. Bu durumu ile erkek hayatında asilzade birsüvari olmalıdır (Resim: 19-20).
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Klinenin baş tarafında 'baş örtülü, sağ eli boynunda koltukta oturan
hüzünlü bir durumda erkeğe bakmaktadır. Arkasındaki duvarda
büyük bir haşhaş kozalağı dik bir şekilde tasvir edilmiştir. Kadının elbisesi çok uzun ve zengin kıvrımları ihtiva etmekte olup, iki parçadan
oluşmaktadır. Üstte sarınmış olduğu tünik başörtü olarakta kulanılmek
ta dır. Koltuğun altındaki hizmetçi kız, hanımın ziynet kutusunu elinde tu tmakta'dır (Resim :21 - 20). Klinerıin ayak'kısrmndaise, büyük bir krater (şarap küpü) bulunmaktadır ki, bu küpten testi ile şarap alan bir
köle efendisine şarap sunmaktadır (Resim: 17). Klinenin önünde duran
bir masanın üzerinde nar, incir ve diğer yiyecekler durmaktadır.
Böylece 0.77 m. yükseklik, 0.90 m. genişlik ve 0.27 m. kalınlıkta bulunan, bazı ufak tefek kırıklar dışında (burunlar ve hizrnetçilerin başlan
kırıktır), tam olarak bize kadar kalmış olan bu ste!, karı - koca ve hizmetçileri gösteren bir ölü ziyafet -sahnesini tasvir etmektedir. Grekçe
olan yazıtta «Halk meclisi Lucius Fabricius'un eşi (zevcesi) Fabr icia
Maxima'yı (onur/andınr) denilmektedir. L. Fabricus ve Fabrica Maxima
adları Cum'huriyet döneminde Roma vatandaşı olduklarını gösteriyor.
Yazı karakteri de yazıtın M. Ö. 1. yüzyıla ait olduğunu açıklamaktadır.
Yazıtın ifadesinden açıkça stelin Fabricia Maxima için dikilmiş olduğu
anlaşılmaktadır. Hizmetçinin hanımının ziynet kutusunu elinde tutması
da, kadının ölmüş olduğunu ifade eder. Diğer taraftan erkeğin yatakta
yatması ve tam bir Ölü ziyafet sahnesini ve aynı zamanda hayatta'ki mesleğine ait techizatın tasvir edilmesi, onun da ölmüş olduğunu gösteriyor
Ayrıca, Fabricia'nınyazıtında geçen Ô { sözcüğü (= «keza» ve; diğer taraftan) manalarına gelmektedir.
Buna göre, mezar steli, şehre büyük hizmetlerde bulunmuş olan
suvari subayı Lucius Fabricius ile zevcesi Fabricia Maxima'yı onur/andır
mak üzere «halk meclisi» tarafından dikilmiş olmalıdır.
Buradaki kazı sırasında. atılan toprak arasında beyaz mermerden
bir erkek portresi ele geçmiştir (Resim: 22). Oldukça iyi bir durumda
bulunan portrenin burnunun bir kısmı ile çenesinde kırıklar gözlenmiştir.
Saçları bir 'bandla arka tarafta bağlı olan portre iyi bir işçilik göstermektedir.
Yine atılan toprak arasında bir sfenk başına rastlanmıştır. Saçları
dağınık olarak arka tarafa uçuşur durumda oları sfenks, oldukça yıpran
mıştır (Resim: 23).
kadın

4. Has Yunus Bey Tür'besindeki

Çalışmalar

Has Yunus 'Bey Türbesi çevresinde bulunan Osmanlı mezar/arı ot
ve çalıdan temizlenmiş, üstü toprakla örtÜlü olan mezar taşları açılmıştır.
Önümüzdeki kazı sezonunda 'bu alanın etrafı çiftle çevrilip, koruma altı
na alınması düşünülmektedir.
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Enez 1986, nekropol,

p1şınJş

Enez 1986, nekropod, atlet stell

topraktan tabak

Resim

ı

17 -

Resim : La -

Enez 1986. mezar steli

Enez 1986. mezar steli
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ı

19 -

Enez 1986. mezar stelinden detay

Resim , 20 -

Enez 1986, mezar stelinden detay

Resim. ': 21 -

Resim

ı

22 -

Enez 1996, mermer

baş

Enez 1986. mermer sfenks

başı
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İZNİK TİYATRO

KAZISI 1986
Bedri YALMAN"

Bursa ili

İznik

ilçesi Selçuk Mahallesi Saraybahçe mevkiinde, Roma
İmparatorlarından Trajanus (98 -117) tarafından yaptırıldığı tespit edilen Açık Hava Tiyatrosunda yedinci kazı mevsimi Kül tür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 11.4.1986 tarih ve
3533 sayılı ruhsatları ile 15.Temmuz.1986 ile I.Eylül.1986 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştirı.

Tiyatro kalırıtılarma, Yenişehir Kapı'dan. kent merkezine uzanan
Atatürk Caddesi'nden ayrılan «Tiyatro Sokak» la 2 ulaşılmaktadır.
Düz alan üzerine inşa edilen ve VIII. yüzyıl başlarında tahrip edildiği 3 anlaşılan tiyatronun, kuzeydoğusunda scaenium, proscaenium, analemma ve parados kısımlarında, geçen kazı mevsimlerinde açığa çıkarı
lan, bağlantısız colosal mimari blokların, bazı kısımları kazı yapılanuya
cak şekilde örttüğü ve çalışmalar sırasında tehlike oluşturduğu gözönüne
alınarak, resmi kuruluştan temin olunan vinç yardımı ile 25., 28. ve 29.
açmalardaki bu blokların kazı sahası dışına çıkarılması sağlanmıştır.
28. açmada parados kısmında, kuzey güney uzantılı ve birbirine paralel olan iki Geç Bizans duvar kalıntısı, tiyatroya ait oturma basamakları ve plasterler kırılarak örülmüştür, Bu parçalar birbiri ile demir veya
harç ile bağlantılı değildir.
.
(*)

Bedr-i YA!JMAN, Kültürlve Turizm"Müctürlüğü, Şube Müdürü Ahmet Hamdi
Tanpınar

(l)

(2)

Cad. No, aı Saydam Iş Merkezi Kat 5, BURSA
heyeti Bursa Kültür ve Turizm Şube Müdürü Uzman Arkeolog Bedri
YaIrnan başkanlığında, Topoğraf Adnan Şakar; Arkeolog Veysel Tolurı, Sanat Tari!hei Kaya zengin, Ankara Üniversitesi nTCF Antropoloh bölümü öğ
rencilertnden Ner mlrı Can. Tülay Diker, Dilek Günek, Hacettepe Üniversitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğrencilerinden Ayşe Pelin Şahin, Ashhan Öncel.
Naları Tokmak, Avni Kulunyar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojt 'Ve Sanat Tarihi öğrencilerinden Handan Kuruçay. Rabia Emekligil ve
Songül Keslot'den oluşmuştur.
Tiyatro Kazısı Başkanı Bedrt Yalınan'ın yazılı müracaatı üzerine İznik Belediye Meclısı kararı ile «mler Sokak" adı, ..Tiyatro Sokak» adı lle değiştiril
Kazı

miştir.

(3)

Bedı-l Yalınan,
Anıkara

III.

Kazı

Sonuçlan

Toplantısı. İznik

Tiyatro

Kazısı

1980

S.

34

1981.
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Bu duvarlara temel görevi yapan plasterlerden birincisi 1,47 m.
0,45 m. eninde 've 0,41 m. kalınlığındadır. Yapıya dayanan
kısmı düz, diğer üç cephesi yüksek kabartmalıdır.
uzunluğunda,

Plasterin ön cephesinde «Dinlenen Herakles» kabartması ' klasik
üslupta işlenmiştir. 0,46 m. boyutundadır. Sağ kol dirsekten kıvrılmış, el
kısmı arkadadır. Budaklı sopaya yaslanmıştır. Yanında sadağı ve yayı ilmlunmaktadır. Budaklı sapanın yanında aslan postuna ait izler yer almaktadır.

Yüksek kabartma olarak işlenen Herakles'in yüzü, göğüs ve bacakkol ve budaklı sopanın bir kısmı önemli derecede tahrip olmuştur.
Kalan izlerden sakallı olduğu anlaşılmaktadır.
ları,

Plasterin sol yanında iri yapraklı akantus, spiral yaparak dönrnektedir. Bunun üzerinde, deniz yaratığına basmakta olan, bacakları iki yana
açık, çıplak, pelerinli Perseus figürünü işlenmiştir. Sağ elindeki kesici
alet omuzuna dayalıdır. Sol elinde kesik bir Medusa başını saçlarından
tutmaktadır. Figürünün boyu 0,46 m. dir.
Ayni cephede sarmaşıkların alt kısmında iri akantus yaprakları arasından, baldır kısımlarından yukarısı işlenmiş bir Eros kabartması yer
almaktadır. Kabartınanın boyu

0,25 m. dir.

Plasterin sağyanında son derece mükemmel işlenmiş, yılankavi 'hatlar ve spiral!er yapan, yer yer satıhtan çözülmüş kabartmaların üst kıs
mında kanatlı bir Eros, Grifon'la mücadele etmektedir. Bir kısmı tahrip
olan figürünlerin boyu 0,37 m. dir.
Diğer

plasterin yüksekliği 1,51 m. eni 0,50 m. kalınlığı 0,45 m. dir. Ön
cephede iri akantus yapraklı bir sarınaşık motifi alttan ve üstten spiraller meydana getirecek şekilde dönüler yapmaktadır. Altta çiplak bir erkek figürünü, sol dizinin üzerine eğilmiş, iri bir tekenin başını kolu ile
sıkmakta, sağ ayağı ile hayvanın karın kısmına basmaktadır. Mücadele
eden çıplak vücudlu erkek figürünün yüzü tahrip edilmiştir.
Spiral1i sarmaşığın ortasında, bir yuva içinde üç yavru kuş, sol yanda bir ana kuş, yuvaya doğru süzülmektedir. Yavruların yuvadan hafif
yukarıya doğru yükselmiş olmaları, başlarının kınk olmasına rağmen, gagalarını annelerine doğru açıp, yiyecek beklediklerini belgelemektedir,
Üstte, sağrısını arka ayakları -üzerinde kaldırmış., kuyruğu havada,
ön ayaklarını ileriye uzatmış, baş kısmı kırık, köpek figürünü karşısın
da, başka bir hayvanın yer aldığı, kalan ayak izlerinden anlaşılmaktadır.
<4l Glsela M. A. Richter - The sculpture 'imd sculptors of the Greeks p, 289
lig. 749, London 1962.
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Sağ yan cephede, iri akantus yapraklı sarmaşık motifleri ortada ve
üstte birer spiral yapmaktadır, Spiralerin altında bir panter figüriinü
işlenmiştir. Sol pençesini ileriye atmış, başı ise hafif yukarıya çevrilmiş'
tir. Bunun altında akantus yaprakları arasında bir Herakles figüriinü iş'
lerımiştir. Sağ elinde budaklı sopası yer almaktadır, Yüzü kırık olan figürün, kabartmalar ile uyum içindedir (Resim: 1).

Sol yan cephede işlenen, iri akantus yapraklı sarmaşıklar arasında,
belden yukarısı işlenmiş, iki ayağı öne uzanmış, başı kırık bir !hayvan figürünü yer almaktadır (Resim: 2).
Üstte karşılıklı iki hayvan figürününe ait bazı izler bulunmaktadır. Soldaki köpeğe aittir. Karşısındaki yaban domuzuna doğru hamle
yapmıştır.

Bu cephenin

sarmaşıkları

en iyi

şekilde korunmuştur.

Bulunan bu parçaların, birbirini tamamlayan aynı plastere ait oldukları, yapılan ölçüm, motif benzerliklerinden ve kırık yuvalarının birbirini tamamlayıcı izlerinden anlaşılmaktadır.
Plaster parçalarının yüzeylerinde göriilen tanrı ve hayvan yüzlerinin ikonaklast döneminde bilinçli şekilde kırıldıkları anlaşılmaktır.
Kabartmalı cepheler arasındaki köşeler inci ve lesbos kymation di-zileri ile bezenmiştir.
:Açmanın bu kısmında bulunan mermer akantus yaprak parçaları,
inci dizili. lesbos kyrnationlu, lotus palmet motifli, hayvan figürün parçalarının plasterlerden kopmuş olduğu anlaşılmıştır.
Blokların vinç

ile açma dışına alınmasından sonra, scaeniumun kubirinci nişin tümü ortaya çıkarıldı. 3,10 m. uzunluğu,
2,25 m. derinliği ve 0,55 m. yüksekliğinde, rekristalin kalkerden yapılmıs
bu kısımda, bloklar demir kenetlerle birbirine bağlanmıştır (Resim: 3).
zeydoğusundaki

Beyaz mermerden yapılan süpürgeliklerin üzerinde inci dizisi, lotus
palmet ·dizisi 've üç sıra defne yaprak dizisi işlenmiştir (Resim: 4).
Süpürgelikler 0,60 m. yüksekliğindeki kalker bloklarla yapılmış platforma otunnaktadır. Bu blokları moloz taş ve harç ile öriilmüş temeller
taşımaktadır,

Bu yılki çalışmalarda ortaya çıkarılan bölüm ile birlikte 4;80 m.
uzunluğu bulunan platformun, güneye bakan cephesinde bazı yuvalar yer
almaktadır (Resim: 3). Bunların genişlikleri 0,25; 0,27 ve 0,31 m. dir.
Nişin doğusunda pembe damarlı mermerden yapılan iki basamaklı
merdivenin uzunluğu 1,85 m. basamak yüksekliği 0,28 m. dir. Merdivenlerin uzun süreli kullanıldığı aşınmalardananlaşılmaktadır(Resim: 5).
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in situ kaidenin yüksekliği 0,86 m.
olup, başlık
kısmında inci dizisi, lesbos kymation dizisi ve palmet motifleri; kaidesinde inci dizisi, lesbos kymationu ve üç dizi defne yaprağı motifi işlen
miştir (Resim: 6).
Basamaklara

doğudan bitişik olan

genişliği 0,62 m. kalınlığı 0,50 m. dir. Beyaz mermerden

Birinci nişin güneyinde ortaya çıkarılan harçla kaplı zeminin 5x6 m.
boyutlu, duvarları tuğla örgülü ve freskle kaplı, Bizans Dönemi'nde
oluşturulan bir odaya ait olduğu tespit edilmiştir.
Tiyatronun VIII. yüzyıldan sonra kullanılmadığı, mevcut duvarlardan ve mimari parçalardan yararlanılarak yeni yapılanmalara gidildiği
anlaşılmaktadır. Bu uygulamanın, tiyatro kalıntılarının tahribini hızlan
dırdığı bilinmektedir.
Tiyatronun doğusunda kuzeydoğu vomitoriumun, diazorna ve cavea
ile ilgisini araştırmak amacı ile 6x7 m. 'boyutlu olarak başlatılan 3'3. açmanın .kuzey ve kuzey doğusunda üst caveaya ait duvar kalıntıları bir
deprem sonucu yıkılmış, sandık duvar sistemi ile örülerı, moloz yığınları
bu bölümü kaplamıştır.
Açmada 2 m. derinlikte, vomitoriurrıun kuzey duvarının temel bağ
lantılarına ait kalıntılar açığa çıkarıldı, Güney duvarına paralel uzanan
bu duvarın iki sira blok taş ile örüldüğü, kuzeye ba:kan ilk sıradaki blok
yüksekliğinin 0,95 m. eninin 0,76 m. uzunluğunun 1,75 m. olduğu anlaşıl
dı. İçteki ikinci bloğun yüksekliği 0,65 m. kalınlığı 1,20 m. uzunluğu 1,20
m. dir. Ortaya çıkarılan duvarın uzunluğu 4 m. yüksekliği 1,5 m. dir.
Birbirine paralel uzanan iki duvar arasındaki mesafe aynı zamanda vomitoriumun4 m. genişliğinde olduğunu vurgulamaktadır (Resim: 7).
Burada, doğudan batıya doğru yükselen merdiven basamaklarına ait
temeller ortaya çıkarılmıştır.
gerçekleştirilen 36 nolu açmada, zemin çalış
üç ayak, semer, koni ve simit tipli fırın malzeBunların arasındaki mühürlü olanlar dikkat çek-

Vomitorium' içinde
maları sırasında yüzlerce

mesi ortaya
mektedir.

çıkarıldı.

İlk grup üç ayaklarda iç içe iki üçgen kabartması işlenmiştir. İkin
ci grupta merkezden uçlara doğru uzanan üç hat birer yarım küre ile bitmektedir. Üçüncü grupta ise üç kollu rumi motif baskıları yer almaktadır. Dördüncü grupta ise bir üçgen şekli bulunmaktadır.
(5) David B. Small- Studies in Roman Theater Design AJA 87 (1983) s. 62
9. Arelate. theater.
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Vomitoriumun doğusundaki moloz taş, kireç kum harcı ile örülen
duvarın genişliği 3,30 m. dir Vomitoriumun kuzeyinde deprem sonrası
yıkılan sandık duvarlara ait moloz yığıntılarına doğru uzanan kesme taş
lardan örülmüş ve üst kısmı sökülmüş duvarın uzunluğu 4,10 m. dir.
Moloz duvarın batısındaki kiklopien regtogonal duvar sırasının üst
kısımları dökülmüş olup, genişliği 0,69 m. dir. Bu duvar kalıntısından tonozun orta noktasınakadar olan uzaklık 2 m. dir.
Moloz taş yığınından, tonoz başlangıcına kadar olan yükseklik 2 m.
tonozun diğer girişe kadar olan uzunluğu 3 m. dir.
Kuzey güney uzantılı tonazun giriş bölümünün genişliği 1,80 m. dir
(Resim: 8).
Açmada ortaya çıkarılan kesme taşlı ve su kanallı kısım, vomitoriumun zeminidir. Bu zeminden vomitoriumu örten torrozun en yüksek kıs
mmın 7 m. olduğu tespit edilmiştir. Vomitoriumun ibeşik tonozunun yüksekliği 3,75 m. dir.
Vomitoriuma 'girilen ve batıya dönen yolun güneyindeki kesme taş
lı duvarın tonoz başlangıcına kadarki yüksekliği 4,75 m. dir (Resim : 9).
Vomitoriumun doğu duvarından itibaren kazılan kısmında' ortaya
merdiven basamaklarının en son noktasına kadar olan uzaklı
5,35 m. dir.

çıkarılan
ğı

Vomitoriumun kuzey yan duvarının kesme taşlı bölümünden arta
kalan kısmın uzunluğu 2,65 m. genişliği 1,20 m. dir. Ostteki blok 'taşlar
sökülınüştür. Benzerlerinde olduğu gibi bunların da surları yükseltmek
için buradan taşındıkları anlaşılmaktadır.
4 m.

genişliğindeki

merdivenin diazomaya

çıkışı sağladığı anlaşıl-.

maktadır. Kesme taş basamakları sökülen bu kısmın meyilli yüzeyinin 5

metrelik kısmı
liği 0,30 m. dir.

açığa çıkarılmıştır. Basamak genişlikleri 0,40

Kazılan kısımda

m., yüksektespit edilen basamak adedi 9 dur.

Kazı çalışmaları sırasında açığa çıkan

blok taşlar nedeni ile derinleştirme 2xl,5 m. boyutlu kısımda .2,75 m. derinlikteki kesme taş zemine
ulaşılana kadar devam ettirilmiştir. Zeminde 0,23 m. genişliğinde 0,05 m.
derinliğinde bir su kanalı açığa çıkarılmıştır.
Vomitoriurnun doğu duvarında « A G» şeklinde kazıma bir rumuz ile
beşik tonazun güney duvarında «ARI» rumuzu iki defa tekrarlanmıştır'.
Alt sıradaki iki taş üzerinde". harfi bulunmaktadır'.
(6) Bedri Yalman -III. Kazı sonuçlan Toplantısı. İznik Tiyatro Kazısı 1980. 5. 34
Ankara 1981.
(7)
A. M. Schneider - Die Römıschen und Byzantinischen Denamaler von İznik
tNıcaea - 1943 Berlin S. 8).
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34 nolu açrnada, bir kısmı açığa çıkarılan doğu batı uzantılı duvar
kalıntılarının dıştan dışa uzunluğu 13,30 m, genişliği 11,42 m. olan !bir kilise kalıntısı ortaya çıkarıldı' (Plan: 1-2).

Üç nefli yapının kuzey nefinin içten uzunluğu 8,15 m. eni 2,25 m. dir.
Kuzey yan duvarının kalınlığı 0,85 m. dir. Orta nefle ortak olan duvarın
kalınlığı 0,95 m. dir. Duvarın 3,16 m. uzunluğundaki kısmı kalmış olup,
doğuya doğru uzanan bölümü yıkılmıştır.
Kuzey nefirı doğusundaki duvar 2,27 m. genlşliğindedir. Burada 1,27
m. genişliği, 0,50 m. derinliği olan moloz taş ve harç ile örülmüş bir absis yer almaktadır (Resim: 10).
Absisin kuzeyinde nefin kuzeydoğusunda ikinci bir niş bulunmaktadır. Bu nişin simetrisinde, günümüze ulaşmayan duvar içinde, başka bir
nişin bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu nişin katılması ile yonca niş düzeni
oluşmaktadır

(Plan: 1- 2).

Nişin genişliği 1

m.

derinliği

0,50 m. dir (Re-

sim: ll).
Absisin kalan kısmının yüksekliği 0,77 m. dir. Absis içinde 0,25 m.
yüksekliğinde, yarım daire şeklinde bir zemin yer almaktadır. Üzeri harç
ile sıvalıdır.
Tek sıra taş ve aralarında birer dikey tuğla ve bir yatay tuğla ile
çevrelenerek, kaset sistemi ile örülmüş duvarda, çift sıra tuğla düzeninin de olduğunu gösterir izler bulunmaktadır.
Kuzey
daire

duvarındaki nişin

şeklinde

bir zemin

içinde zeminden 0,25 m. yüksekte

yarım

bulunmaktadır.

Nef zemininden günümüze, 2 m. uzunluğunda 2,25 m. enindeki kı
(Resim: 12). Bu nefin, tiyatronun VII trapozaidal tonozu
üzerinde yer aldığı, uzantısının ise vomitorium ile XII. beşik tonozlu niş
arasındaki duvarın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu duvar vomitoriumun güney duvarını içine almaktadır.
sım kalmıştır

Orta rıefin uzunluğu 8,15 m. genişliği 3,35 m. dir. Kuzey ve güneyindeki duvarların 0,95 m. kalınlığında olduğu, kuzey duvarının 2,78 m. lik
güney duvarının ise 5,60 m. lik kısımları günümüze kalmıştır (Resim: 12)
(Plan: 1-2).
Tiyatronun XII. beşik tonozu üzerine oturan orta nefin, kilise hizmet dışı kaldıktan sonra, beşik tonoz taşları yerlerinden sökÜımesin'den
dolayı, duvarların bir kısmı ile absisin tümü yıkılmıştır. Kuzey yan nef(8)
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Bedri YALMAN - vıl. Türk Tarih Kongresi,
s. 458, Ankara 1979.

ıznik'teki

Kilise Alt

Yapı Kazısı

teki ahsis ve yonca modelinin burada da uygulandığı
(Plan : 1-2).

sanılmaktadır

Orta nefin güney duvarı üzerinde 1,70 m. uzakta OS5 m. çapında bir
kaide kalıntısı tespit edilmiştir. Bu temel tuğla ve harç ile ôrillmüştür.
Üzerinde bir sütun kaidesinin oturduğunu vurgulayan düzgün bir zemin
bulunmaktadır. Bundan 1,60 m. doğuda aynı duvar üzerinde ikinci bir
kaide kalıntısının bulunduğu tespit edilmiştir. ikinci kaideden doğu duvarına kadar olan mesafe arasında üçüncü bir kardenin daha bulunabileceği, bunların ise orta nefin kuzey duvarında da simetrilerinin olduğu düşc.nülebilinir. Kaideler üzerinde yükselen karşılıklı üçer sütun lbirlbirine
kemerlerle bağlanıp, orta rıefin tonozla, yan neflerin meyili çatı ile örtüldüğünü veya dört sütunun taşıdığı bir kubbe ile hac plana sahip olduğu
düşünülebilinir.

28. ve 29. açmalarda ortaya çıkarılan iki sütun
kiliseye ait olması mümkündür.

parçası

ile sütun

başlığmın,

Orta nefin kuzey

duvarında

genişliğinde bir

1 metre

rnerdiven

boş

luğıınu gösterir izler bulunmaktadır.Ayni şekilde narteks duvarından 1,70
m. uzunluğunda 0,95 m. eninde ve 0,32 m. yüksekliğinde bir kısmın açıl
dığıtespit edilmiştir.

Orta nefin kuzey duvarından arta kalan kısmının yüksekliği 0.70 m.
güney duvarının 1 m. batı duvarının ise 0,95 m. dir.
Güney nefin uzunluğıı içten 8,15 m. eni 2,21 m. dir. Kuzey yan neften daha dar yapılmıştır. Kuzey duvarı 0,95 m. kalınlığında, kalan kıs
mın uzunluğıı 5,60 m. dir. Güney duvarının kalan kısmı 1 m. olup uzantı
izleri 2,30 m. ye ulaşmaktadır. Diğer kısımları yıkılmış olmakla 'birlikte,
eldeki örnekler, bunun da yonca sistemine göre yapıldığını vurgulamaktadır,

Kuzeydeki duvarın kalan
Güney duvarında 0,63 m. batı

kısmının

en yüksek bölümü 0,7'8 m. dir.
ise yüksekli'k O,!Wl m. ye ulaş

duvarında

maktadır.

Nefin yan duvarlarının 'batı duvarı ile birleştiği kısımlardaki köşe
lerde, güneydeki 0,47 m. kuzeydeki 0,55 m. genişliğinde iki çocuk mezarı
yapılmıştır.

38. açmada kilisenin narteks bölümü açığa çıkarılmıştır. Diazoma ile
cavea üzerini örten toprak kısmına oturtıılan bu bölüme temel görevi
yapmak üzere tiyatroya ait kesme blok taşlar kullanılmıştır.
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Narteksin içten içe uzunluğu 8,98 m. eni 3,73 m. dir. Bunlara mezar
boyutları eklenecek olunursa uzunluk 10,60 m. ye ulaşmaktadır (Resim: 12-13-14) (PUm: 1-2).
Yan ve orta mileri sınırlayan narteks duvarının kalınlığı 0,95 m. dir
Bu duvar iki set üzerine oturmaktadır. ı. setin güneydoğusundaki geniş
liği 0,17 m. kuzeydoğudaki genişliği 0,'10 m. dir. Güneyden kuzeye doğru
genişlemektedir. Duvara göre bir eğrilik oluşmaktadır. ikinci set 0:10 m.
genişliğindedir. Birinci setin yüksekliği 0,3'5 m. ikinci setin ise 0,32 m. dir.
Setlerle birlikte duvarın günümüze kalan en yüksek kısmı 1,42 m. dir.
Narteksin doğu duvarının ilk sırası kiklopien rektogonal kalker bloklarla örülmüş olup, bu parçalar tiyatroya aittir. Üzerinde bir veya iki sıra
tuğla, bir sıra taş ve aralarında birer dikey tuğla ile örülmüştür, Harç.
derzleri örtecek şekilde sıvanmıştır (Resim: 15).
Doğu duvarının güneyinde 0,48 m. uzunluğundaki duvar 0,83 m. güney kuzey uzantılıdır, Bu kısmın güney' duvarımn genişliği 0,49 m. dir.
Bu şekilde oluşturulan doğu batı uzantılı mezarın uzunluğu 2,12 m. eni
ise 0,80 m. dir. Mezarın kuzey duvarı iki sıra moloz taş ve harç ile örülmüştür. Taşların düzgün kısımları mezar içine bakacak şekilde konmuş
ve harç ile düzgün sıvanmıştır. 0,37 m. kalınlığı olan bu duvarın, sıva kalınlığı 0,06 ile 0,025 m. arasında değişiklik göstermektedir. Mezarın günümüze ulaşan derinliği ise 0,98 m. dir (Resim: 16).

Mez'ar içinde, kafatasıarı batıda olan iki iskelet ortaya çıkarıldı.
Mezar zemininin gölden getirilmiş kum ile kaplı olduğu, cesetlerin bunun
içine yatınlmış olması nedeni ile kemiklerin önemli kısmı erimiştir. Tespit edilen iskelet boyu 1,65 m. dir.
Narteksin güneybatı köşesi, doğu batı uzantısı 1,60 m. kuzey güney
1,65 m. olan kalın bir duvardan oluşmaktadır. Güney batı köşe
tiyatrodan alınan, 0,97 m uzunluğu, 0,88 m. eni ve 0,37 m. kalınlığı olan
mimari bir blok üzerine oturtulmuştur. Bunun üzerinde birincisi 0,15 m.
eninde 0,37 m. yüksekliğinde, ikincisi 0,20 m. yüksekliğinde iki basamak
yer almaktadır. Bu kısma kuzeyden, kuzey güney uzantılı ikinci mezar bitişiktir. Uzunluğu 2,25 m. eni 0,76 m. kalan kısmının derinliği 1,04 m. dir.

uzantısı

Mezarın doğu kısmı,

düzgün yüzeyleri mezar içine bakacak şekilde,
moloz taşlarla örülmüştür. iç kısmı harç ile sıvanmıştır. Duvar kalınlığı
0,30 m. dir. Harç kalınlığı 0,04 - 0,025 m. arasında değişiklik göstermektedir. Batı duvarının kalınlığı 0,50 m. dir.
Mezar içinde üç adet üst üste konmuş cesetlerden arta 'kalan iskeletler bulunmuştur. Birinci iskeletin uzunluğu 1,70 m. dir. Kafatası kıs
men dağılmıştır. ikinci ve üçüncü iskeletlerin boyları 1,7'1 m. dir. Kafa-
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tasları doğudadır. Birinci iskeletin kafatası ise batıdadır. Bunların üzerinde 0,57 m. uzunluğu, 0,22 m. eninde kiremitle örtülü bir bebek iskeleti
konmuştur. Sırt üstü yatırılmış olup, kafatası güneydedir. Bacakları birbirine paraleldir. Kollar göğüs üzerinde çaprazdır. Üç aylık bir bebeğe

aittir.
Narteksin kuzeybatısında,güneybatıdaki mezarın bir benzerinin bubir kısmının yıkılmış olmasına rağmen belirlenmiş bulunmakiki mezar arasındaki batı duvarının uzunluğu 3,68 m. kalınlığı
ise 1,30 m. dir. Duvarın içten yüksekliği 0,82 m. dıştan yüksekliği 1,12 m.
dir. Duvarın dışa yakın kısmında kalan 0,30 m. genişliğindeki yükselti, bu
kısmın yukarıya doğru devam ettiğini, içe yakın bölümünün ise bir set
olarak kaldığını gösterınesi bakımından önemlidir (Resim: 15 -17).
lunduğu,
tadır. Bu

Üçüncü mezarın batı duvarına ait O,50,~m. kalınlığında ve 0,43 m.
uzunluğundaki 'kısmı kalmıştır.

Bu duvar ile kuzeybatı köşe arasında kalan 3,80 m. uzunluğundaki
duvar bölümü yıkılarak 2,30 m. aşağıya yuvarlanmıştır. Bu parça günümüzde kuzeybatı aditus maksimus' un üzerinde durmaktadır. Bunun yı
kılış nedeni, caveayı örten ve genelde külden oluşan artık malzemenin
bir kısmının tiyatro alanı kamulaştırıldıktan sonra resmi' kuruluşlarca
2,5 m. kalınlığındaki bölümünün, şehirdeki bataklık ve çukurların doldurulması gerekçesi ile buradan taşınmasındandır. Kilisenin batı duvarını
dıştan destekleyen bu toprak alınmca, esasen dökme toprak üzerinde oturan bu bölümün direnci kaybolduğundan, kopmuş ve aşağıya yuvarları
mıştır.

Kilisenin bu köşesinde de' tiyatroya ait mimari kesme. taş blok, temel olarak kullanılmıştır.Taşın uzunluğu 1,42 m. eni 1,15 m. kalınlığı 0,35
m. dir.
Yıkılan duvar bölümü ile kalan izlerden alınan ölçülere göre üçüncü mezarın uzunluğu 2,20 m. eni 0,80 m. dir. Kalan kısmının derinliği
1 m. dir.

Bu mezarda, üst üstte dört iskelet tespit edilmiştir. İskelerlerden birincisi güney kuzey uzantılı olup, başı güneydedir. Kollar dirsekten kıv
rılmış, eller göğüs üzerinde çaprazdır. Y.üz göğe bakar şekildedir. Sırt üstü yatırılmış, bacaklar birbirine paralel uzanmaktadırı', Boyu 1,69 m.
omuz genişliği 0,30 m. dir.
(9)
cıO)

David B. Small, Studies in Roman theater Design AJA 87 (1883) s. 62.
Metin Özbek. Doç. Dr. Hacettepe üniversitesi Ede'biyat Fakültesi Dergisi. Roma
Açık Hava Tiyatrosundan (ıznik) Çıkanlan Bizans iskeletleri, 1984 cilt 2 sayı 1
S. 81- 89.
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Aynı

mezarda üst üste yatırılmış ve iskeletlere ait üst üste yığılmış
kemikler arasında iki kafatası güneyde, bir kafatası kuzeyde yer almaktadır. Cesetlerin bu şekilde değişik yönlerde mezara konulmasının nedeni
belirlenememiştir.

Mezardaki iskeletlerden bir kısmı, yıkılan duvar ile birlikte tahrip
olmuştur. Kalan kemik yığını 1,45 m. uzunluğunda ve 0,36 m. enindedir.
Bu

mezarların

zemini, kilise temelinin

bulunduğu

kottan daha

aşa

ğıdadır.

Narteksin güneyinde ortaya çıkanlan mezarın benzeri, kuzeydeki
duvar içinde yer almaktadır. Dördüncü mezarda ortaya çıkarılan iskeletin kafatasıbatıdadır. Kollar belin üzerinde birbirine kavuşturulmuşolup,
bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. Mezarın uzunluğu 2,20 m. eni
8,83 m. derinliği 1 m. dir. İskelet boyu '1,52 m. dir. Kafatasının 0,1 m. ba-'
tısında bir yağ kandili ölü hediyesi olarak konmuştur.
Mezarın güney duvarı moloz taşlarla örülmüştür. Mezar içine bakan
cephesi düzgün şekilde sıvanmıştır. 0,30 m. genişliğindeki duvardan günümüze 0,45 m. yüksekliğindeki kısım kalmıştır.

Aynı

mezarda üst üste konmuş üç iskelet tespit edilmiştir' (Plan: 2).
Bunlardan ikisinin uzunluğu 1,73 m. dir. Kollar bel üzerinde birbirine kavuşturulmuştur. Dördüncü iskeletin boyu 1,66 m. dir. Kollar göğüs üzerinde çaprazdır. Bacaklar birbirine paralel 'olup, sırt üstü yatırılmıştır.
Bu mezarda da ilk gömünün kilise temel zemininden daha aşağıda
iskeletin bulunduğu 1,20 m. lik derinlikten anlaşılmaktadır. Güneydeki moloz taşlı duvardan kalan izlerden, buradaki yüksekliğin0,78 m.
olduğu,

olduğu anlaşılmaktadır.

Narteksin güney, batı ve kuzey duvarlarının içinde yer alan dört mezar haricinde narteks kısmında da bazı mezarlara rastlanmaktadır. Kuzeybatıdaki dördüncü mezara paralel uzanan ve karşılıklı dörder kiremitle kapatılmış cesedin, açık kalan kısımları moloz taşlarla örtühnüştür.
Uzunluğu 1,79 m., eni 0,34 m. yüksekliği 0,31 m. dir.
Narteksin kuzeyinde iki tane çocuk iskeletine rastlanmıştır. Birincisinde kolları bel üzerinde birleştirilmiş, süt üstü yatırılmış, bacakları
birbirine paralel uzanan iskeletin 1,20 m. uzunluğu vardır. Sekiz yaşla
rında olduğu anlaşılmaktadır. 0,75 m. uzunluğundaki ikinci çocuk iskeleti sırt üstü yatırılmış, kollar bel üzerinde bağlanmış, bacaklar birbirine paraleldir.
Çocuk iskeletlerinin güneyinde üçüncü bir çocuk iskeleti ortaya Çı
karılmıştır. 0,70 m. boyunda, 0,24 m. eninde, doğu batı uzantılıdır. üzeri
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kiremitle örtülmüştür. Kiremitlerin uzunluğu 0,50 m. eni 0,34 m. kalınlığı
0,25 m. dir. Bunlar hafif iç bükey olup, oluk şeklindedir. Kiremitler kalıpta yapılmış, yapan kişiler parmakları ile Uzerine bazı hatlar çizmişler
dir.
Burada 0,59 m. uzunluğu, 0,16 m. eni olan ufak bir bebek iskeletine
üstü yatırılmış, elleri belde birleştirilmiş, bacaklar binbi·
rine paraleldir.

rastlandı. Sırt

Narteks içinde doğu batı yönlü, kafatasıarı batıda, beş ayrı yetişkine
ait mezar ortaya çıkarıldı. Bunlardan kuzeydekinden hafif kuzeydoğuya
doğru sapma bulunmaktadır. Diğerleri birbirine paralel uzanmaktadır.
Kuzeydeki 1,62 m. uzunluğunda, sırt üstü yatırılmış, kollar göğüs
üzerinde birbirine çapraz, bacaklar birbirine paraleldir. Yüzü göğe bakar
şekildedir.

İkincisi 1,67 m. uzunluğunda sıra üstü yatırılmış, kollar göğüste
çaprazdır. Bacaklar birbirine paraleldir. Yüz göğe bakmaktadır. Kemik
yapısı daha iridir.

Üçüncü iskelet 1,80 m. uzunluğundadır, Kafatası kısmen ezilmiştdr,
Kollar göğüs üzerinde çaprazdır. Sırt üstü yatırılmış, !bacaklar birbirine
paraleldir.
Üzeri karşılıklı dörder kiremit ile örtülü mezarın açık kalan bazı
kısımları moloz taşlarla dolgulanmıştır. Uzunluğu 1,80 m. eni 0,32 m.
yüksekliği 0,33 m. dir. Kiremit uzunluğu 0,55 m. dir, Bu mezardaki şah
sın yanarak öldüğü, yanığın .kemiklere kadar işlediği ve bir kısmı dağılan
cesedin, tahta teskere ile buraya taşınarak toprağa bırakıldığı, iskeletin
altında ele geçirilen döğıne demir çiviler ve tahta parçalarından anlaşıl
maktadır. İskeletın kafası ezilmiş, parçalanmıştır. Bacak ve ayak kemikleri siyahlaşıp, kısmen kömürleşmiştir.
Bu iskelete paralelolan ve baş ile ayak uçlarının dışına konmuş iki
dikey kiremir ile sınırlanmış mezarın kiremitlerinin genişliği 0,31 m. kalınlığı 0,025 m. dir. Kiremitierin duruşları baş ve ayak uçlarını belirler
şekilde olup iç bükey kısımları içe dönüktiir. Kiremitler arasında sırt
üstü yatar vaziyetteki iskeletın boyu 1,75 m. dir. Bir kolu dirsekten kıv
rık olup, belde gövdeye dik diğeri çapraz yapacak şekildedir. EI çene 'hizasındadır. Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır.
Bu mezarda ayak ve baş uçlarına dikilmiş olan kiremitler arasındaki
mesafe 1,85 m. dir. Bu husus benzerleri ile farkllnk göstermektedir.
Batı duvarı yakınında, dört cephesine dikey konulan kiremirlerden
sandık mezar oluşturulmuştur.Mezarınuzunluğudıştan 0,55 m. eni O,26I)J.
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dir. Batıdaki İdremit 0,20 m. kuzeydeki 0,33 m. doğudaki 0,25 m. güneydeki ise 0,28 m. gerıişliğindedir. Kalınlıkları 0,03 - 0,025 m. dir. Bu
mezara yeni doğmuş bir bebek cesedi konmuş olup 0,40 m. boyutlu bir
iskeleti günümüze kalmıştır. Ceset sırt üstü yatırılmış doğu batı uzan-'
tılı olup, baş kısmı erimeye başlamıştır.
Batı duvarının 0,15 m. yanında doğu batı uzantılı, kafatası batıda
olan bir bebek iskeleti ortaya çıkarıldı. Sağ kolu dirsekten kıvrrlrrnş, göğüs üzerinde çapraz durmaktadır. Sol kol ise vücuda paralel uzanmaktadır. Bacaklar dizden hafif kıvrık ve birbirine paraleldir. İskelet boyu
0,43 m. dir.

Batı duvarının yakınında, sırt üstü yatırılmış, kafatası batıda, kollar bel üzerinde kavuşturulmuştur. Bacaklar birbirine paraleldir. İskelet
boyu 1,67 m. dir.

Kilise içinde ortaya çıkarılan iskeletlerin haricinde kuzey ve güney
toprak içinde de mezarların yapıldığı ve bütün cavea üzerine

kısmındaki

yayılmış o1duğu anlaşılmaktadır.

.Kiltsenin kuzeyindeki kazı çalışmaları sırasında vomitorium, diazoma ve caveanın bu kısımları örten toprak içinde bir kısmı dağılmış olan
dört iskelet tespit edilmiştir. Doğu batı uzantılı olup, kafatasıarı batıda
dır. Bunların bir kısmının kiremit ile örtülü olduğu kalan parçalardan
bellidir.
Kilisenin

güneybatı köşesinden

2,35 m.

doğuda, sağ

nefin

duvar

kenarında kiremitle örtülü ikl çocuk iskeleti açığa çıkarıldı. Bir kısmı
ezilmiş olan iskeletin boyutları belirlenememiştir. Mezarı örten kiremit-

ler 0,46 m.

uzunluğunda

0,32 m. eninde ve 0,025-0,03 m.

kalınlığmdadır.

Kilisenin güneybatı 'köşesinden 1,30 m. doğuda, duvardan 1,84 m.
güneyde iki sıra kiremitle örtülü olan iskeletin belden aşağısı açılota bı
rakıimıştır. Bu iskeletin doğusunda yer alan bir yetişkin iskeletinin kafatası yan kısma konmuştur. Boyutu 1,73 m. dir. Sırt üstü yatırılmış,
bacaklar birbirine paraleldir. İskeletin çevresinde rastlanan dövme demir çiviler. cesedin ahşap bir teskere ile taşınıp, toprağa bırakıldığını
göstermektedir.
Kilisenin güneybatı köşesinden 1,83 m. doğuda, duvardan 0,95 ın,
güneyde üzeri kirernitle örtülü ve kiremit mezarlara güzel bir örnek teşkil
eden mezarın boyutu 1,84 m. dir. Genişliği 0,40 m. yüksekliği 0,37 m. dir.
Mezarı oluşturan kiremitlerin bir kısmının kırık olması, mezar yapılır
ken elde bulunan her türlü kiremitten faydalanıldığını göstermektedir.
Kiremitler kaldırınca iki iskeletin üst üste konduğu, kollarının bel
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üzerinde kavuşturulduğu ve bacaklarının ise dizden karın boşluğuna kadar hoker tarzda çekilmiş olduğu tespit edilmiştir. Cesedin sırt üstü yatınldığı. baş kısmının göğe bakar şekilde konduğu gözlenmektedir. Üstteki iskeletin kolları göğüs üstünde çaprazdır. Sırt üstü yatırılmış ve
bacakları birbirine paralel uzanmaktadır.
Kilisenin güneybatı köşesinden 0,65 m. doğuda duvardan 0,26 m.
güneyde 0,67 m. uzunluğunda 0,32 m. eninde bulunan ve iki uzun kenarı
ıkişer kiremitle sınırlanan bir mezar ortaya çıkarıldı. Bunun içinde 0,63
m. uzunluğu ve Q,17 m. eni olan, kolları bel üzerine bağlanmış olup, bacakları birbirine paraleldir. Bu iskeletin güney batısında yeni doğmuş
bir bebek iskeleti oldukça dağılmış şekilde ortaya çıkarıldı. İskeletin
önemli kısmının erimiş ve dağılmış olmasından dolayı kesin ölçüleri be-.
lirlenememiştir.

Kilisenin güneybatı köşesinden 1,64 m. güneyde kafatası duvardan
2,63 m. güneyde bulunan 1,63 m. boyunda kolları bel üzerinde bağlanmış,
bacaklarından biri düz, diğeri bunun üzerine hafif kıvrılarak bindirilmiştir. İskeletin omuz genişliği 0,34 m. dir. Bunun güney batisında kafatası dağılmış ve vücud ke~ikleri,üzerine başka bir gömü yapılırken
dağılmıştır.

Kilisenin güneybatı köşesine 0,90 m. uzaklıkta 1,78 m. uzunluğunda
dört sıra karşılıklı kiremitle örtülü mezarın bir kısmı tahrip edilmiştir.
Kiremitlerin örttüğü 1,63 m. uzunluğunda 0,34 m. eninde olan iskelet
ortaya çıkarıldı Kolları bel üzerinde bağlanınış bacak kemikleri birbirine paralel uzanmış durumdadır.
2,05 m. güneyde kafatası eriyip dabel üzerinde kavuşturulmuş, bacakları birbirine paralel
uzanmaktadır. Sırt üstü yatırılmıştır. 1,32 m. uzunluğu ve 0,33 m. geniş
liğindeki ·kısmı kalmıştır. Buna yakın bir diğer iskeletin bacak kemikleri erimiştir. Kolar dirsekten kıvrık, bacaklar birbirine paraleldir.Kafatası bir önceki iskeletin bacak kemikleri arasındadır.
Kilisenin

güneybatı köşesinden

ğılmış, kolları

Kilisenin 1,70 m. güneyinde, boyun vertabları ile başlayan iskeleyoktur. Gövdenin kaburgaları ve soldaki kol kemiği yoktur.
Sırt üstü yatırılmış olup, bacak kemikleri birbirine paralel uzanmaktadır. Mevcud kol, dirsekten kıvrık olup bel üzerinde kavuşturulmuştur.
İskelette meydana gelen tahribatın bir sonraki gömülme sırasında meydana geldiği anlaşılmaktadır.
tin

kafatası

Kilisenin güneybatı köşesinden 3,60 m. güneybatıda. kiremitlerle
örtillerek meydana getirilen bir mezar içinde 0,90 m. uzunluğunda dağılmış bir çocuk iskeleti bulunmuştur, Kuzeybatı uzantılı olup kafatası
güneydedir.
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Kilise içinde ve çevresinde 47 adet yetişkin, çocuk ve bebek iskeleti ortaya çıkarılmıştır. Bunların gelecek mevsim yaprlacak kazı çalış
malarında artacağı belirlenmiştir.

Ortaya
a)

çıkarılan mezarları şu şekilde sımflamak mümkündür.

Kilise

duvarı

içine özelolarak

yapılmış

mezarlar ".

Cesetler toprak yüzeyine sırt üstü yatınldıktan sonra, üzeri
karşılıklı kiremjtlerle örtülerek oluşturulan mezarlar.
ib)

c) Kliremitlerle sandık şeklinde yapılmış mezarlar.
d) Ayak ve

baş

ucuna kiremit dikilerek yapılmış mezar.

e) Cesed toprak yüzeyine yatınldrktan sonra, üzeri toprak ile örtülerek meydana getirilen mezarlar.
f) Teskere ile getirilerek toprak yüzeyine bırakılan ve kiremit veya
toprak ile örtülerek oluşturulan mezarlar.
3 ve 32 nolu açmalarda. son iki kazı döneminde açılan toplu mezarm. derinlikte 9 adet iskelet ortaya çıkarılarak devam edildi.
lıktaki çalışmalara 2,25

Burada ortaya çıkarılan iskeletlerin, kilise içi ve çevresinde ortaya çı
ecelleri ile değil, savaş sırasında aldıkları öldürücü darbelerle 'hayatlarını kaybettikleri anlaşılmaktadırI'.
karılanlar gibi

ı.

İskelet doğu batı uzantılıdır.

Kollar bel üzerinde birbirine kavuş
Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. Sırt üstü yatırıl
mıştır. Yüz göğe bakmaktadır. Kalçasının üzerinde 0,04 m. çapında demirden bir halka bulunmuştur. İskelet boyu 1,60 m. dir. Erkeğe ait olan
iskeletin dişlerinde çürük bulunmamaktadır.

turulmuştur.

2. İskelet kuzey-güney uzantılıdır. Elleri cinsiyet uzvu üzerinde çapparalel uzanmaktadır. Sırt üstü yatırıl

razlanrnıştır. Bacaklar birbirine
mış olup dişleri sağlamdır 13.

3. İskelet kuzey güney uzantılıdır, Başı hafif yana, batıya dönüktür. Kollar bel üzerinde kavuşturulmuştur. Bacaklar dizden kıvrık olup,
hafif yana dönüktür (Plan: 3). 1,55 m. boyutlu olup, eııkeğe aittir.
Bedri Yelman. VII. Türk Tarih Kongresi, İznik'teki Kilise Alt Yapı Kazısı s.
459 - 460 R. 257 Plan, 253 Ankara 1979.
112) Metin Özbek, Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fak. Dergisi Roma
Açık Hava Tiyatrosundan (İznik) Çıkarılan Bizans İskeletleri 1984 cilt 2 sayı ı
s. 8ı-89.
113) ılter Uze! Dr. - Metin Özbek Dr. Gülhane Askeri Tıp 'Akademisi bülteni, ıznik
Roma Açık Hava Tiyatrosundan Çıkartılan İlginç Bir Kafatası s. 649-658 Ankara ı985.
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4. İskelete ait kafatası olup, dişleri sağlarndır. İri yapılı bir erkeğe
ait

olmalıdır,

5. İskelet güneybatı, kuzeydoğu uzantılıdır. Sırt üstü yatırılmıştır.
Kollar bel üzerinde kavuşturulmuş, bacaklar 'birbirine paraleldir.
güney kuzey uzantılı olup sırt üstü yatırılmıştır. Yüzü
Kollar çaprazdır. Bacaklar birbirine paralel uzanmak1,52 m. boyutunda erkeğe aittir.

6.

İskelet

göğe çevrilmiştir.
tadır.

7. İskelet kuzey güney yönündedir. Baş kısmı kuzeydedir. Kollar
dirsekten krvnlmış ve eller yüzünü kapar şekildedir. 1,80 m. boyunda, 'bacaklar dizden kıvrılmıştır.
8. İskelet kuzey güney yönündedirv Baş kısmı kuzeydedir. Eller
bel üzerinde kavuşturulmuş, bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır.
9. İskelet doğu batı uzantılıdır. Kollardan biri belde, diğeri başa
dönüktür. Bacaklar dizden bükük olup, yana doğru yatıktır.

doğru

Ortaya

çıkanlan

ufak buluntular:

Kabartma motifli tabak parçası; Yük. 0,025 m. Eni 0,089 m. boyu
0.096 m. dir. Beyaz hamurlu, yeşil renkli ve sırlıdır. Ön yüzünde stilistik
bir ayçiçeğinin iki yanında birer tavus kuşu simetrik olarak işlenmiştir.
Kaidesi içinde bir K harfi yer almaktadır. Bizans Devri'ne aittir (Resim:
18).
Tabak; Yük. 0,057 m. Ağ. Ça. 0,232 m. KaL Ça. 0,08 m.dir. Kırmızı
hamurlu, beyaz astarlıdır. Lacivert renk ile işlenmiş iç içe ikişer çemberiu
sınırladığı daire içinde altı üçgen sırası ile altı yarım daire yer almaktadır. Çemberin etrafında sekiz adet iç kısımları sepet örgü motifi ile taramalı üçgenler sıralanmıştır. Bunların arasında çeyrek rozet motifleri
bulunmaktadır.Ağız kenarına yakın boncuk dizisi, boyuz meandr .ve ince,
kalın iç içe çemberler yer almaktadır. Ağız kenarına yakın kısım kırıktır
(Resim: 19).
Büyük Tabak; Yük. 0,075 m. Ağ. Ça. 0,31 m. KaL Ça, 0,096 m. dir.
topraktan yapılmıştır. Erken Osmanlı Devrine aittir. Kırmızı
hamurlu, beyaz astarlıdır. Dışa çıkık ve hafif kalkık ağız kenarlıdır. Milet

Pişmiş
işidir.

:iç kısmında merkezden dönen onbir yapraklı bir rozet etrafında beş
motif ile beş adet iri yapraklı rozetlerin yaprak içlerinde
stilistik hat dolguları bulunmaktadır. Ağız kenarına kadar balık pulu
motifleri ile dolguludur. Ağız kenarında birbirini takip eden kesik hatlar
mevcuttur.

köşeli yapraklı
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Dış kısmı yarıya kadar açık yeşil ve koyu yeşil damarlarla bezenmiştir.
Ağ.

Tabak parçalar halinde ele geçmiş olup, tümlenmiştir (Resim: 20)

Kase: Erken Osmanlı Devri'ne ait olup, Milet
Ça. 0,212 m, KaL. Ça 0,08 m. dir.
Pişmiş topraktandır.

mıştır.

Beyaz
Parçalar halinde bulunup

astarlıdır.

işid'ir

YÜk. 0,105 m.

Lacivert renk ile dekorlan-

eklenmiştir. Bazı parçaları noksandır.

İç kısmında ortada bir daire içinde ışın rozeti etrafında birbirini
takip eden iç kısmı koyu renkli yapraklarla oluşturulmuş iri bir rozeti
çevreleyen çembere dıştan bağlı sekiz ufak üçgenin içi sepet örgü motifi
ile dolgulanmıştır. Bunların arasında çeyrek rozetler, uçlarda boncuk ve
eğri hatlar yer almaktadır.

Dudak kenarında ve birbirine paralel çizilen çemberler
bozuk rneandrlar ve bir dizi boncuk motifi işlenmiştir.
Kase; Erken
Ağ.

Osmanlı

Devri'ne ait olup. Milet

işidir.

arasında

Yük. 0,09 m

Ça, 0,188 m. KaL Ça, 0,08 m. dir.
Pişmiş

topraktan yapılmıştır. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlıdır.
Lacivert renklerle işlenen motifler. merkezdeki bir çembenin -içi kafes
örgü motifi ile dolgulanmış olup, etrafında ışınlar yer almaktadır. Buradan uzanan altı hat yılankavi şekilde bitmektedir. Aralarda karşılıklı iklşer eğri hattın ortasında birer yaprak motifi yer almaktadır. Ayrıca iki
yana açılan hattın arasında yelpaze şeklinde açılan bitki motifi bulunmaktadır. Ağız kenarında birbirine paralel uzanan ikişer hattın arasında
bozuk rneandr rnotifi görülmektedir. Yanlarda noksan kısımları bulunmaktadır (Resim: 21).
Ufak Testi; Erken Osmanlı Devri'ne ait olup, Milet
m. Ağ. Ça, 0,034 m. KaL Ça : 0,067 m. dir.

işidir.

Yük. 0,153

Pişrniş topraktan yapılmış olup kırmızı hamurludur. Beyaz renkle
bir noktadan başlayan altı dönülü iri bir spiral yer almaktadır. Kırılmış
olan emzik :kısmının altında stiIistik dal ve aralarında nokta motifleri ile
yapılmış desen sırası vardır.
Ağız kerıarı dışa çıkık olup, bir parçası kınlmıştr. Boyun kısmı ince
ve dışa doğru çıkık bir hatta sahiptir. Gövdesi kürevidir. Sap kısmı gövdeden çıkıp boyuna birleşmektedir. Dairesel tabanhdir. Kırılan bazı parçaları sonradan yapıştırılarak tümlenmiştir.

Boya Kabı; Erken Osmanlı Devri'ne aittir. Pişmiş topraktan
Yük. 0,075 m. Ağ. Ça. 0,12 m. Ta. Ça. 0,063 m. dir,

mıştır.
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yapıl

Kızıl kahverengindedir. Ağız kenan hafif kavislidir. Dikine olarak
ortadan ikiye bölünmüş olup sonradan tümlerımiştir. Dairesel tabanlı ve
iri kumlu, kaba hamurludur.
Vazo; Osmanlı Devri'ne aittir. Pişmiş topraktan yapılmıştır. Yük.
0,16 m, Ağ. Ça, 0,155 m. çapı 0,082 m. dir.
Kırmızı

ile

boyalı

ve

hamurlu olup, ağızkenan dışa çıkıktır. İç
Tabana- yakın kısımdan kırıktır.

kısmı yeşil

renk

sırlrdır.

Ufak Kase: Erken Osmanlı Devri'ne aittir. Pişmiş
YÜk. 0,045 m. dir. Ağ. Ça, 0,063 m. KaL Ça, 0,52 m. dir.

topraktandır.

Kahverengindedir. Ağız kenan hafif dışa çıkıktır. Bazı kısımlan
hafif şekilde çentiklidir. Gövdesi bombelidir. Dışa doğru uzanan tabarı
kenarlan hafif siyahtır. Gövde ve tabana yakın kısımlar çizgilerle motiflerımiştir.

m.

Yağ Kandili;
Uzunluğu 0,08

Bizans Devri'ne aittir.
m. Eni 0,05 m. dir.

Pişmiş topraktandır. Yük.

0,032

Bej hamurludur. Üstte bir çemberin sınırladığı yağ deliği bir çukurun içindedir. Gövde uzantısındaki fitil deliğinin etrafı kalkıktır. Yağ
deliğini sınırlayan çemberin etrafında bir dizi boncuktan halka yer almaktadır.
Yağ

Kandili; Bizans Devri'ne aittir. Yük. 0,055 m. Uzunluğu 0,12 nı.
Eni 0,075 m. dir.
Pişmiş topraktan yapılmıştır. Kırmızı hamurludur. Yeşil mavi renkli
ve sırlıdır. Yağ deliğinin etrafı ve kulbu kınlmıştır. Gövde uzantısında
fitil deliği bulunmaktadır. Taban kısını daireseldir.
Apolion Kabartması; Roma Devri'ne aittir. Kabartma boyu 0,23 m.
Yüksekliği 0,365 m. Eni 0,28 m.dir,
Beyaz mermerdendir. Ayakta çıplak işlenmiştir. Arkada
ve kolunda kırıklar vardır.

pelerini

uçuşmaktadır. Baş

El Baltası; Prehistorik Devre aittir. Bazalttan
0,102 m. Eni 0,056 m. K~1. 0,028 m. dir.

yapı!ınıştır. Uzunluğu

Açık yeşil

renklidir. Elle tutulacak kısmı ince yapılmış, ağız kısmına
Kesici kısmı yayvanlaşnrılıp keskinleş
Ağız kısmının kullanıldığını gösterir çentiklere sahiptir.

doğru genişleyerek açılmaktadır.
tirilmiştir.

Saplı çengel; Bizans Devri'ne aittir. Demirden yapılmıştır. Uzunluğu
0,335 m. Sap uzunluğu 0,08 m. Sap çapı OfrlS m. dir.

Sap kısmına iki yandan elle turulmayı sağlayacak şekilde tahtalar
konmuştur. Gövde ince uzun ve silindiriktir. Uça doğru yassılaşarak bir
U şeklinde dönerek, sivri bir uçla bitmektedir
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İZNiK cıxt FıRıNLARı KAZISI 1986 ÇALIŞMALARI
Oktay ASLANAPA·
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türk Tarih Kurumu'ndan sağlanan ödeneklerle gerçekleştirilen
1986 yılı çalışmaları 15 Temmuz - 15 Ağustos 1986 tarihleri arasında yapılmıştır.

kurulu, Başkanlığımda Prof. Dr. Şerare Yetkin, Başkan
Doç. Dr. Ara Altun, Mimar M. Baha Tanman'dan oluş
muş; kalabalık bir uzman ve öğrenci ekibi kazıda fiilen çalışmış, mahallinden de az sayıda kaba işçi istihdam edilmiştir. Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak Bursa Müzesi'nden İmran Erkalkan kazıda ve envanter çalışmalarımızda hazır bulunmuştur. İznik Kaymakamı Kerarnettin Metin
Köksal ve Belediye Başkanı Erdoğan Savaş ile Müze Müdür Vekili Recep
Okçu kazı ile yakından ilgilenmişlerdir. Adı geçen kurum ve kişilere Kazı
ekibim adına teşekkürü borç bilirim.
Bu

yıl kazı

Yardımcısı olarak

Bu yıl, kazımızın bir özelliği olarak, çalışmalarımız hakkında İznik
ile okul öğretmenlerine de açıklayıcı ve tanıtıcı bilgiler verilerek
ilgi ve koruma çalışmalarına katılmaları sağlanmıştır.
eşrafı

İznik Çini Fırınları Kazısı; yüzeyaraştırması, sondaj, kazı,

lendirme

değer

çalışmaları

ve restorasyon olmak üzere bir bütün halinde ele
alınmakta, İznik'in tarihi dokusunun tamamı üzerinde çalışılmaktadır.
Bu çok yönlü

çalışmalarda kalabalık bir

ekip görevalmakta, günlük
seminerlerinde değerlendirilerek ertesi günün görev
bölümü sağlanmakta, böylece koordineli bir çalışma yapılmaktadır. Konunun çeşitliliği ve özelliği sebebiyle. yeni yöntemler geliştirilmekte ve
çalışmalar aynı zamanda yetişmekte olan gençlere de yararlı bir hale gelçalışmalar, akşam

nıektedir.

Hemen belirtilmesi gereken bir husus: Müze deposunun. çok sayı
da tasnifli buluntumuza yetmediğidir. Önümüzdeki mevsimin buluntuları için artık değil düzenli yer, üst üste yı ğı lacak bir bölüm bile bulmak
mümkün olmayacaktır. Bu yüzden, müze deposunun acilen İslahı için
gerekli olanın yapılması icabettiğini tekrarlamakta yarar vardır.
(*)

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA,

Kazı Başkanı. İstanbul

Üniversitesi.
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1986 yılı çalışmalarrmızda 16 envanterli eser, 81 etüdlük envanterli
buluntu, 143 torba tasnifli ve envantersiz etüdlük parça İznik Müzesi'ne
teslim edilmiştir.
Yüzey Araştırmaları: Üç çalışma mevsiminden beri, Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ara Altun yönetiminde sürdürülmekte olan yüzeyaraştır
maları, üretim merkezi olarak İznik'in mimari mirası ile ilişkisini konu
almaktadır. AzimIi bir ekiple kazıdan arta kalan zamanlarda gerçekleşti
rilen bu çalışmalar sırasında, İznik'in mimari envanteri yeni ölçümler ve
değerlendirmelerle hemen hemen tamamlanmış, ayrı bir yayın oluştur
mak üzere çalışmalara devam edilmektedir. Bu arada da sondaj için yeni
bölgeler beIirlenmektedir. Ayrıca, tatil günlerinde, çevrede inceleme gezileri ekibimizin geleneğindendir. Nitekim geçen yıl Dereköy'de bulunan
fırın gibi, bu yıl da kazının kapanma süresi içinde ElbeyIi girişinde bir
fırın izi tesbit edilmiştir. Böylece çevrede de çini - keramik üretiminin
izleri kuvvetle beIirmeğe başlamıştır.

Sondajlar: 1986 yılı çalışmalarımız içinde iki sondaj, önemle üzerinde durmayı gerektirmektedir: İlki, surdışında, Orhan Hamamı ve çevresidir. 1963 yılında Orhan İmaret kazısı sırasında kısmen çalışılmış ve
temizlenerek planı çıkarılmış olan yapı, zamanla ihmal yüzünden otIarla
kaplanmış ve görünemez hale gelmişti. Ancak, son yıllarda çevre tarla
sahipleri tarafından temizlendiği gözlendiğinden rölövesinin yeniden yapılması için harekete geçildi. Ancak, yapılan temizIik sırasında çevredeki
taşların, yapının içine atıldığı ve tamamen dolduğu görüldü. Yeni tarla
sahibinin tapusunda da «eski eser niteliği kalmamış bir harabe» olduğu
yolunda mahkeme şerhi vardır. Bu durumda, sondaj ve temizleme çalış
maları ile duvar izi beIirleme çalışmalarına titizIik gösterilmiş fakat, çalışma çok zahmetli ve ağır olmuştur. Bu arada çeşitli keramik ve fırın
malcemesi buluntusuna rastIandığından daha da dikkatIi olmak gerekmiştir. Sonuçta, kalıntının güney - batı köşesinde küçük 'bir çini - keramik fırını izi tesbit edilebilmiş ve son günlerde çalışma bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Surdışındaki bu üçüncü fırın kalıntı sı yukarıda belirtilen görüşleri kuvvetIendirmektedir. Hamamın duvar izleri, yapı dönemi
ve planı bakımından ilgi çekici özellikler göstermeğe başladığından buradaki düzenli çalışma ilerki mevsimde devam edilmek üzere planlanmıştır.

İkinci sondaj, İsmail Bey Hamamı ve Akçeşrne çevresinde yapılmış
tır. İznik'de Türk Devri yapıları içinde en ilgi çekicilerden birisi olan
İsmail Bey Hamamı, çevre evlerden bir kısmı kamulaştırılıp yıkıldıktan

sonra büsbütün açıkta ve tahribe müsait halde kalmıştır. Yüzey araştır
maları sırasında tesbit edilen bu durumdan başka, kuzey duvarında da
sıra lüleler dikkati çekmiştir. Bahar aylarındaki bir gezide de, kuzey - ba330

tı tarafında Akçeşme Sokağı üzerinde bir kalıntı tespit edilmiştir. Bu yıl
ki çalışmalar sırasında, kuzeydeki zeytinlikli tarlanın ekili olmadığı görülmüş ve burada yüzey buluntusu olarak çok sayıda etüdlük keramik
görülmüştür. Çeşme kalıntısı ile hamam arasındaki bölgede - 1 m. lik kareler şeklinde sondajlara başlanmış ve çeşmenin de çevresi temizlenerek
kalıntıortaya çıkarılmıştır. Çeşmenin kuzey ve güneye doğru uzayan bağ
lantı duvarları olduğu görülmüş ve klasik üsluptaki bu çeşmenin tek par-

ça mermer

yalağının

da

yakın geçmişte

bir köye götürülürken yolda par-

çalanmış olduğu öğrenilmiştir. Çeşmenin kurtarma çalışması ve kısmi
restorasyonu, Kaymakamlık ve Belediyenin de yardımı ile ekibirnizin sorumluluğunda gerçekleştirilmiştir. Devamı için gerekli etüdler yapılmak
tadır.

Ancak, sondajlarda son günlerinde ilgi çekici bir durum meydana
gelmiş, çeşmenin arkasındaki alanlarda sürdürülen sondajlardan bir tanesi kuzeybatı - güneydoğu yönlerinde bir duvar parçasının yanında altı
gen tuğla döşemeli bir zemin ile künkler vermeğe başlamıştır. Çeşmenin
suyu da hamamdan künklerle sağlanmakta, zarif bir deveboynu ve tülbent sargılı kenetlerle çeşmeye bağlanmaktadır. Bu durumda, ötedenberi
tek başına olmadığı tahmin edilen hamamın kuzeyinde, belki de Çandarlıların eski ve harap olarak XVII. yy. kaynaklarında sözü edilen imareti
ve çevrede de köşklerinin bulunduğu bir erken tahmin olarak düşünüle
bilir duruma gelmiştir.
Kazı:

Hamam Sokak ile Maltepe Sokak

köşesinde

kalan

boş

ala-

nın kuzeybatı köşesinde önceki mevsimlerde başlanan fırınlar bölgesi
kazısına bu yıl da sistemli olarak devam edilmiştir. BHD genel kodu verilen bu alanda, plankarelere göre çalışmalar devam etmektedir. C. 9 plankaresindeki fırın ateşhanesinin restorasyonuna bu yıl imkan doğmuş,
C. 10 plankaresinde de ağız kısmı bir öncekine dönük ikinci bir fırın tesbit edilerek, sabırlı bir çalışma ile açığa çıkarılmağa çalışılmıştır. Bu
ikinci fırın, dikdörtgen altyapılı bir sisteme sahiptir. İçinde iki taraflı
setler mevcuttur. Tonozu, yarıya kadar sağlam olmakla birlikte geriye
kalan kısmı yıkıktır. C. 9 ve C. 10 plankarelerinde. fırınların güneyindeki
bölüm, tuğla döşeme seviyesine kadar ince bir çalışma ile temizlenmiştir.
Bu bölgeden daha çok Miletişi denilen gruptan sırlı - sırsız keramik ve
fırın malzemesi bulunmuştur. Yine geçen yıldan kuyunun ortaya çıkarıl
mış olduğu D. 9 alanının tamarnı bu yıl döşeme seviyesine kadar temizlenmiştir. E = 10 alanında taş bir kanalın güneydoğu - kuzeybatı yönünde devam ettiği görülmüştür. E. 8 alanında oval kalıntının tabanında buluntu kesilmiş, burada altyapı ile ilgili olduğu anlaşılan diagonal bir ör-

gü

belirmiştir.

Bilindiği gibi, fırınların içine yerleşmiş olduğu bu alan, yaklaşık
-3.50 m. kodunda sürekli olarak tuğla bir taban vermekte, arada da çe-
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şitli künk ve duvar bağlantıları ortaya çıkmaktadır. Kazı ekibimiz, genellikle, bu kotun altına inmeden, öncelikle atölye alanını aydınlatmak gayesindedir. Ancak duvar, döşeme ve künk bağlantıları da titizlikle takip
edilmektedir. Altyapı ile atölyenin bağlantıları böylece aydınlatılabilecek
tir.

bu yıl zemin seviyesine indirmek
geçen yılın son günlerine fresko kalıntı
ları ve parçalanmış küçük me rm er kalıntıları tesbit edilmişti. Bu yıl da
zemin seviyesine irıildikçe, moloz arasında dağılmış ince mermer plaka
parçacıkları yoğunlaşmıştır. Alanın tabanında sıkıştırılmış bir zeminde
düzenli aralıklarla ve dikey künkler adeta bir hypocaust düzeninde ortaya çıkmıştır. Böylece, altyapının muhtemelen hamam bölümü de bulunan
bir yapıya ait olduğu kesinlik kazanmaktadır. Stratigrafisi çok karışık
olan bu alanda dikkatli bir çalışma yürütülmektedir. Diğer alanlardaki
çalışmalar, gelecek yılın kazısı için hazırlık mahiyetinde olmuştur.
D. 10 plankaresinin

batı yarısını

planlanmıştı. Buranın sınırında

Restorasyon: C. 9 bölgesindeki geçen yılın fırını bu yıl kurtarma
bir restorasyon çalışmasına sahne olmuştur. Türkiye'de ilk defa
denenen bu yöntemle, önceleri taşınması düşünülen ateşhane, yerinde
korumaya alınmıştır. Restoratör Arkeolog Hüseyin Akıllı'nın. denetimimizde uyguladığı bu çalışma ile, önce ince bir çalışmayla örme çepere
mümkün olduğu kadar yaklaşılmış, kazıda çıkan malzeme ile nem izolasyonu sağlanmıştır. Fırın örgü tekniği değiştirilmeden, her kademede ve
iç çeperderı çeşitli oranlarda polyester esaslı eriyik emdirilmiş ve aynı
malzeme kulanılarak, kesiti belli olacak şekilde, kademeli olarak görünmesi sağlanmıştır.
amaçlı

yıl koruma çalışmaları ödenekler nisbetinde daha özenle ele
beton ayaklı demir çubuk arasına dikenli telle kazı alanı çevrilmiştir. Fırınlar bölgesinin üstü 3,5 x 7 m. lik bir sundurma altına alın
mış, yağmur oluğu da kazı alanındaki kuyu ile irtibatlandırılmıştır. Ayrı
ca kuyu, oval birim ve fırın ağızlarına 'kafes demir içine tel örgü yapıla
rak kedi - köpek girişi de engellenmiştir. Bütün alan ilaçlanarak ot tahribatının önüne geçilmeğe çalısılmıştır.

Bu

alınmış,

Yukarıda

ve Akçeşme çalışmalarından
buluntulardan 11 parçanın restorasyonunu gerçekleştirmişlerdir.Bu arada bir parçası geçen yılın buluntuları arasından birleştirilen bir parça da vardır. Deponun islahı gerçekleştiğinde,
bunun gibi başka parçaların da çıkacağı fişlerimiz üzerindeki değerlen
dirme çalışmalarından anlaşılmaktadır. Kazı alanında ilk yıkama ve tasnif istasyonu kurulduğundan, envanter ve değerlendirme istasyonumuza
gelen parçalardan ilk elemeler yapılarak birleşebilen ayrı bir işleme tabi
sözü edilen

fırın ateşhanesi

başka, yetişmiş elemanı arım ız

332

tutulmakta, sonra uzrnanlanmız tarafından gerekli çalışmalar ve cnvanterlerine geçilmektedir. Etüdlük parçalar İçin de aynı işlem yapıldığın
dan yıl boyunca fişler üzerinde değerlendirme çalışmalarına devam edllebilmektedir. Ancak deponun yeterli hale gelmesiyle aynı çalışmaların
parçalar üzerinde de yapılabilmesi mümkün olacaktır.
Değerlendirme:

198'6 yılı kazılarında elde edilen buluntular, geçen
yıllara göre miktar olarak az olmakla birlikte, kalite olarak değerli parçalardir. 16 envanterı i eserin üçü M. Ö. 2 ile M. S. 2. yüzyıllara tarihlendirilen fragmanlardır. Biri de 10. yüzyıldan bir Bizans bakır sikkesidir.
12 parça ise form ve desen açısından Osmanlı keramiğlnin ilgi çekici parçalarıdır. Bu yıl çini parçasına yok denecek kadar az rastlanmiş. keramiklerde ise en dcr ve tümlcncbillr par~alar çıkmıştır. Buniar arasında
Miletişi denilen gruptan tama yakın bir kandil ilk defa görülmüştür.
Aşağı yukarı aynı

tabak da desenlerin

deseni

farklı

çaplarda tekrarlayan iki tama

yakın

kaynağı hakkındaki görüşleri sağlamlaştırrmştır.

Mavi - beyaz gruptan kulplu büyük kavanoz
hem de form açısından dikkati çekicidir.

fragınanları hem

desen

Kulplu kupa ve sürabi olarak Rodosişi denilen gruptan buluntularm bir kısmı tümlenebilmiştir.
'\
Mavi -beyaz grubundan olup, Rodosi şi denilen guruibun özelliklerine
yakın bir desen ve renk ahengine sahip olan kase ile ayaklı meyvelik diğer ilgi çekici envanterli eserlerdendir.
Genel bir değerlendirmede her zaman ilgi çekici gelen flgürlü parçalara bu yıl rastlanmamıştır. Megara tipi kase govdesindeki yunus balık
lan ile bazı Bizans dip parçalarmdaki alışılmış Eigürlü kısımlar bunların
dışındadır. Seladen taklid i olarak düşünülen ince beyaz ve sert hamurlu
tek renkli fragmanlara bu yıl da rastlanmıştır. Başta fırın bölgeleri olan
C. 9, D. LO ve D. 9 bölgeleri olmak üzere, bol miktarda fırın malzemesi ve
ham keramiğe bu yıl da rastlanmış. Sgrafitto tekniğinde az sayıda parı
çaya karşılık Slip tekniğinde buluntular C.9 ve C. 10 açmalanndan çok
miktarda elde edilmiştir. Az sayıda Şamişi denilen gruptan kcramiğc karşılık, Miletişi denilen grup bu yıl en çok rastlananlar arasındadır: Mavibeyaz ve Rodosişt denilen kerarrrik ise az sayıda olm~kla birlikte desen
ve form açısından önemle değerlendirmeyealınacak niteliklerde olmuştur.
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1986 yılı kazı ve sondajlarında ayrıntılı kazı alanı günlüğü tutulmuş,
ilk yrkarna istasyonu ile envanter ve değerlendirme istasyonu sorumluları değerlendirmeye esas olan ayrıntılı raporlar düzenlemişlerdir.
Restorasyon ekibi de çalıştıkları parçalar için ayrı rapor tutmuşlardır.
Günlük, rapor ve envanter dosyaları genel değerlendirmeler için daima
esas alınmaktadır. Günlük seminerlerde anında değerlendirme imkanı
doğmaktadır. Ekip, uyumlu bir çalışma ile sorumluluğun gerektirdiği yoğun mesaiyi yıl boyunca sürdürebilen gayretli bir topluluk haline gelmiş
tir. Bir bütün olarak ele alınan çalışmalara 1987 yılında da devam edilmesi planlanmıştır.

ayrıca
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1986 YILI KUBAD-ABAD KAZISI
Rüçhan

ARIK~

Selçuklu Dönemi'nden günümüze gelebilen en önemli ören yerlerinden birisi olan Kubad - AbM Saray Sitesi'nde - bilindiği gibi - ilk kazılar
1965-1966 yıllarında Prof. Dr. Katharina Otto-Dorn yönetimindeki bir
heyet tarafından yapılmıştı. Uzun bir fasıladan sonra, 19&0 yılında yüzey
araştırmasıyla tarafımızdan tekrar başlatılan Kubad - AbiJ.d çalışmaları,
1981 yılından itibaren bilimsel bir arkeolojik kazı olarak, başkanlığımda
ki bir heyetle sürdürülmektedir.
1986 yılı çalışmalarımıza geçmeden önce, bu önemli saray sitesinin,
esasen Beyşehir Gölü kıyısındaki yapılar topluluğundan meydana geldiğini ve ayrıca göldeki adaların en küçüklerinden Kız Kalesi (Kız Kulesi)'
nin de bu topluluğun göl içindeki bir parçası olduğunu tekrar belirtmek
gerekiyor.
Daha önceki yıllara ait kazı raporlarından da hatırlanacağı gibi,
1981- 1985 yılları arasında kazı çalışmalarımızın ağırlık noktasını bu adacık oluşturmuştu. Adanın nk defa rölövesi çıkarılmış; kazılarla da, Selçuklu ve öncesi dönemlere ait mimari ile birlikte taban mozayiği, fresk,
sikke, çini, seramik ve diğer küçük buluntular elde edilmişti. 1986 yılında
bu adada çalışma yapılmamıştır.
Göl kıyısında, irili ufaklı yapılardan oluşan saray sitesinde (Plan: 1)
ise önceki yıllarda, genellikle döküntü moloz ve bitki örtüsü temizliği gibi
daha yüzeysel çalışmalar ile çeşitli koruyucu tedbirler alınmış ve ön hazırlıklar gerçekleştirilmiştir. Buna örnek olarak Büyük Saray teras duvarlarındaki göçüklere yol açan toprak birikintisinin boşaltılmasr, göl
yönünde yığma taş set yapılarak dalgalardan arındırılması, ören yerinin
çitle çevrilerek koruma altına alınması sayılabilir.
1985 yılında da sürdürülen temizlik çalışmaları sırasında, Küçük Saray (Resim: 1) diye adlandırılan ve site içinde hem sağlamlığı, hem de
boyutlarıyla ikinci önemli yapı olduğu açıkça anlaşılan bina çevresinde,
enteresan bir durum ortaya çıkmıştır.'1985 yılı kazı dönemimizin son gün(*)

Prof. Dr. Rüçhan
Dekanı,

ARıK,

Ankara üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi

ANKARA
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lerinde, duvarların dışından yapıya yaslanarak ağırlık veren moloz ve
.oprak yığınının dar bir şerit halinde ve belirli bir seviyeye 'kadar ternizliği yapılırken, yapının kuzeydoğu köşesine doğru uzanan son derece düzgür-, kesme taşlarla kaplı bir duvar kalıntısma rastlanmış ve bu bölgedeki çalışmaya, düzgün bir açma yapılarak kısa bir süre devam edilmiş
ve bol miktarda çini, alçı fragmanlar gibi buluntular da bu esnada ele
geçmiştir. Saray yapısı ile 'Irasında kapı açıklığı gibi bir boşluk da bulunan bu duvarın devamı ve hangi mekanı sınırlandırdığınınaydınlatılması
ise 1986 yılı çalışma dönemine bırakılmıştı.
1986

yılındaki çalışmalarımız

ayrıca yapının

rölövesi

da esasen bu bölümde yoğunlaşmış;
sitesinin bulunduğu alanda grid.

çıkarılarak, 'saray

işlemleri yapılmıştır.

leme

1985 yılında ortaya çıkarılan duvarın durumunu açıklığa kavuştur
mak için XXXII· JJ ve bunun batısındaki XXXII· II kodlu alanlarda kazıya başlanılmıştır (Plan: 2).
XXXII-II plankaresindeki çalışmalarımızsırasında, toprak yüzeyine
seviyede bir iskelete rastlanmış (Resim: 2) ve Dil ve Tarih-Coğraf
ya Fakültesi Antropoloji bölümünde yapılan incelerneyle. bu iskeletin
23 - 25 yaşlarında, 1.55 m. boyunda, yaklaşık 6 aylık hamile iken ölen bir
kadına ait olduğu anlaşılmıştır. Tabii zemine kadar inen buradaki çalış
malarımız sonunda, göle (doğuya) doğru meyille alçalan kaya tabakası,
üst noktalarında yüzeye oldukça yakın bir seviyede bulunduğundan, bu
yönde bir mekan olamayacağı görülmüştür.

yakın

XXXII·JJ karesinde ise, duvar kalmtısmtn çevresi dikkatlice temiz
lenirken,' kuzey uçta düzgün iki basamak taşı belirmiş ve bu duvarın aslında bir merdiven kaidesi oluşturduğu anlaşılmıştır (Resim: 3). Basamakların önünde, yaklaşık 2.50x1.50 m.Tik bir alanın da, oldukça düzgün
sayılabilecek taş plakalarla kaplarıdığı görülmüştür. İlk bakışta bir taban
döşemesi izlenimi veren bu kaplanmış yüzey, çevresindeki toprak tabakasıyla sınırlı kalmaktadır. Mevcut bölüm dışında da devam edebileceği
ve bir yerlere ulaşması gerektiğini düşündüğümüz bu döşemenin, sımr
ları 'belirlemek üzere, XXXI - JJ, XXXI· KK, XXXI· LL ve XXXII - KK
plankarelerinde çalışılmıştır (Resim: 4).
Bu açmalarda da, merdiven önündeki döşemenin devarnı bulunamaancak, bu döşemenin daha alt seviyelerine inildiğinde çini parçaları,
tuğla ve kiremit döküntülerine rastlanmasından sonra mevcut kısmın
muhdes olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştur.
mış;

Ayrıca,

plan üzerinde XXXII - LL ve XXXIII - LL kodlarını taşıyan
iki açmada, farklı karakterlerde moloz örgüyle yapılan ve merdivene gö352

re daha aşağı seviyede yer alan, birbirleriyle ilgisiz iki duvar parçası daha bulunmuştur (Plan: 2). Bu duvarlardan birisi, sarayın göle bakan cephesine paralel uzanmakta; diğeri ise saray sitesini göl yönünden kuşatan
sur duvarına diagonal bir uzantı halinde birleşmektedir. Fakat her iki
duvarın da fonksiyonu şimdilik belirlenememektedir.
Mimarideki bu belirsizliklere karşılık küçük buluntular, hem
hem de nitelik bakımından sevindirici bir zenginliktedir.
ın

çeşit,

Bunlar arasında en bol sayıdaki eser grubu, şüphesiz Kubad - Abad'ünlü çinileridir.

Lüster, sıraltı boyama ve mozaik
miktarda parçalar ele geçmiştir.

tekniğinde yapılan

çinilerden, bol

Lüster çinilerden, oldukça sağlam sayılabilecek sekiz uçlu yıldız biçimindeki çini üzerinde çift başlı bir kartal figürü, sarı zemin, üzerine
açık kahverengi ile işlenmiştir (Resim: 5). Kubad-Abad çiniler. arasın
da bu teknikle daha önce çift başlı kartal figürüne rastlanmaması. bu buluntuya özel bir önem kazandırmaktadır.
Aynı teknikle yapılan insan figürlü çinilerden de, sadece figürün yüzünü gösteren bir yıldız parçası bulunmuştur.
Lüster tekniğindeki yıldız ve haç parçalarının bir kısmında, genellikle bitkisel dekor ağır basmakta, bazı örneklerde ise yazı (Resim: 6) ve
insan figürüne de rastlanmaktadır.
Sıraltı tekniğinde işlenen çinilerden sekiz uçlu yıldız formunda örnekler, çoğunlukla insan ve hayvan figürleriyle dekore edilmişlerdir. Büyük parçalar halindeele geçen çinilerde doğan, şahin gibi yırtıcı kuşlar,
simetrik çift kuş ve benzeri hayvanlara ait baş, kanat, ayak (Resim: 7, 8,
9, 10), kuyruk motiflerini gösteren diğer örneklerden parçalar bulunmuş
tur. Sağlam durumda ele geçmeyen bir kısım çini fragmanlarda ise insan figürlerinin yüzleri veya bazı vücut ya da kıyafet parçaları izlerıebil
mektedir.
Sıraltı tekniğindeki haç kolu parçalarda, genellikle ,Kubad - Abad'a
has, siyah ve türkuaz renklerle' işlenen bitkisel dekor hakimdir (Resim: ll).
Aynı renklerle damalı motiflerin işlendiği geometrik kompozisyonlu çinilerden ise az sayıda örnek bulunniuştur. Tek bir örnekte karşılaş
tığımız kızıl- kahverengi ilginçtir.

Ayrıca, türkuaz renkli kare veya dikdörtgen plaka çiniler ve gerek
bu levhalardan, gerekse dekorlu çinilerden kesilerek elde 'edildiği anlaşılan bol miktarda çini - mozaik parçası, buluntuların önemli bir kısmını
oluşturmaktadır.
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Çini- mozaik parçalar düz şeritler, muska biçimi, paralelkenar, yamuk, trapez, ya da tek veya çift yöne kavisli kesimleri ile kendi araların
da oldukça çeşitlilik göstermektedir (Resim: 12,13).
1986 yılı kazılarında az miktarda sırsız ve sırlı kap parçaları bulunmuştur.

Sırh seramikler, kırmızı hamurlu ve değişik geometrik stilize bitkisel motiflerin işlendiği sgraffito tekniğinde yapılmış kaplara aittir. Yeşil
renk hakimiyeti yanısıra az miktarda lacivert - patlıcanmoru kullanıldığı
da görülmektedir (Rsim: 14, 15, 16).
Buluntularımız arasında epey sayıda cam parçası da vardır. Genellikle ortası bombeli ve daire şeklinde bir forma sahip oldukları anlaşılan
camların, ele geçen muhtelif mavi ve türkuaz renkteki örnekleri bulunmaktadır.

Kazı da, yüzeyi bozulmuş iki bakır sikkc ele geçmiş; İslami olmak-

la birlikte, tarihleri tespit edilememiştir.
Kubad-Abad'da, bu yıla ait buluntular. arasında yüzey buluntusu
olarak bir de gümüş sikke vardır (Resim: 17, 18).
Sikkenin birinci yüzünde:
La ilahe İllallah
Muhammedü'n - Resulullah
Duribe Alaiye
Diğer yüzünde:
Es- sultanü'l- Azam
Gıyase'd - dünya ve'd- din
Hudabende Muhammed
Hulledullahu Mülkehu
Sene :".
Üzerindeki yazıdan anlaşıldığına göre bu sikke, Olcaytu (Ulcaytu)
Hudabende Muhammcd adına Alanya'da kestirilmiştir. Sikkenin üzerindeki tarih kısmı pek okunarnamaktadır. Fakat, kataloglarda mevcut benzerlerinden hareketle, bunun da. muhtemelen H. 714/M. 1314 vılında darb
olunduğu düşünülebilir.Bilindiği gibi Olcaytu Hudabende, bi~ İlhanlı hükümdarıdır. 1243 Kösedağ Savaşı'nın sonucunda Anadolu'yu işgal eden
Moğollar, Selçuklu Devleti'ni de tabi duruma getirmişlerdi. Bu sıralarda,
İlhanlıların diğer merkezlerde ve Anadolu'da da para bastırdıkları görülmektedir. Nitekim, Olcaytu Hudabende'nin Alanya'dan başka Engur, Kaşan, Konya, Tebriz gibi şehirlerde darbedilen paraları da bilinmektedir.
İlhanlı hükümdarı Olcaytu Hudabcnde Muhammed adıııa Alanya'da
basılan paranın Kubad-Abüd'da 'bulunuşu, 14. yy. başlarında bu yörenin
ve dolayısıyla saray sitesinin henüz metrük olmadığını göstermesi bakı
mından önemlidir.
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İlhanlılar'a ait gümüş sikke, ön yüz

Aym sikkenin arka yüzü

ALANYA KALESİ 1986 YILI KAZı ÇALIŞMALARI
M. Oluş ARIK*
Alanya Kalesi 1986 yılı kazı çalışmaları,lI Temmuz - 14 Ağustos
1986 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Başkanlığım altında, öğretim
üye ve yardımcıları ile öğrencilerden oluşan bir ekiple yürütülen kazı faaliyetleri sırasında, İçkale dahilindeki mekanlar kodlandıktan sonra, X ve
XV no.lu mekanların kazısı yapılmış; XI a kodlu sarmcın temizliğine devam edildikten başka, 1985 Aralık ayı çalışmalarında temizleİıen XVIII
ve XIX no. lu sarnıçlardan çıkarılan toprak elenmiştir.
Vaziyet planında X numara ile kodlanan mekan (Çizim : 1), İçka
le'de saray diye anılan salıayı kuzey-doğudan sınırlayan sur duvarından
dışa doğru taşan ve düzgün olmayan dörtgen bir plana sahiptir. Biçiminden de anlaşıldığı' kadarıyla bir burç olması' gereken X no. lu mekan,
kazı öncesinde kuzey-doğu cephesinin üst kısmındaki pencereler seviyesine kadar dolu idi. (Plan: 1·2). Bu seviyeden 0-33 m. derinliğe ulaşıldı
ğında, mekanın doğu köşesinde duvara bitişik, fakat sonradan inşa edilmiş görünen kargir bir kalıntıya rastlandı, -1.89 m. koduna inildiğinde,
güney köşe yakınında alt yüzünde tuğlalar bulunan, üst tarafı ise moloz
taş ve harçtan oluşan büyük 'bir duvar kütlesi açığa çıkarılmıştır. Bu kütle, yapının örtü sistemine ait görünmektedir. Ortalama -2.üO m. koduna
ulaşıldığında, orta kısımlarda bulunan örtü sisteminden düşmüş kütlelerin yanısıra, güney, kuzey, batı köşelerinde ve güney- batı kenardaki kapı
nın kuzey taraftan üç köşesine bitişik olarak tuğla ayak kalıntılarııla
rastlanmıştır. (Plan: 3-4): Bu arada doğucephenin alt tarafında içeriden dışa doğru daralan 'bir mazgal pencerenin de mevcut olduğu ve göçük sonucunda toprak altında kaldığı anlaşılmıştır (Plan: 5-6-7). Bu mekanda gerçekleştirilen kazının son aşamasında, kapının güney. batı iç köşesinde kuzey-batı ve güney-doğu duvarlarının orta yerlerinde doğu köşede ve mekanın ortasında da tuğla ayaklar bulunmuştur. Ayaklar arasındaki sahada duvar dipleri boyunca sağlam olarak kalmış bulunan
tuğlalar, zeminin vaktiyle tuğla ile döşeli olduğunu düşündürnıektedir.
(Plan: 8-9). Kapının iç tarafındaki yerli kayanın doğu kenarındaki tuğ
lalar ise, adeta'bir basamak izleriimi bırakmaktadır. X no. lu mekanda,
(*)

Prof. Dr. M. Oluş ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi.
Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı - ANKARA.
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-4.03 m. kodundaki yerli kayaya kadar kazıya devam edilmiştir. Kazı sı
bulunan tuğla malzemeli ayak kalıntıları, yapının içerisinde sonradan bir tadilat yapılarak muhtemelen -tıpkı XI no. lu mekanın örtüsü
gibi-haç tonozlarla örtülü ,bir hacim elde edildiğini düşündürmektedir.
Ancak şu aşamada, X no. lu mekanın içinin hangi fonksiyonu gördüğünü
kestirrnek güçtür.
rasında

Mimari açıdan ilgi çekici kalıntılar tesbit edilen X no. lu mekanda,
elde edilen buluntular arasında sırlı ve sırsız seramik parçaları, çini ve
fresk kalıntıları vardır. Ancak bu mekan, özellikle sikke açısındanönem
li buluntular vermiştir.
X no.lu mekandan çıkan çinilerin çoğu küçük parçalar halindedir.
Bu arada üzerlerinde geometrik örgüler bulunan birisi altıgen, dördü
beşgen çini 'mozalkler dıkkat çekmektedır. Seramik türünden ise tabak
ve kaselere ait kenar ve kaide parçaları buluntular arasında yer almak"
tadır. Bı> mekandan çıkan bazıları üçgen, bir kısmı ise yıldız parçasını
andıran tuğla mozaikler, şimdiye kadar bilinmeyen ünik diyebileceğimiz
örneklerdir (Resim: 1). Kırmızı hamuruyla kiremiti andıran bu parçalardan birinin üzerinde, beyaz astarlı zemine altın yaldız ile bitkisel motiflerin işlendiği dikkati çekmektedir (Resim: 2). Ortadaki ayağın kuzey-batısında yaklaşık -3.50 m. derinlikte Selçuklu dönemi sikkeleriyle
aynı seviyede ele geçirilen üzeri yeşil sırlı kandilin bir 'benzeri, daha önceki tarihlerde K. Otto-Dorn tarafından Kubad-Abad kazılarında da bulunmuştur (Resim: 3).
Bu mekanın buluntuları arasında yer alan küçük fresk
güney köşe yakınında, -'O.SS m. de ortaya çıkarılmıştır.

parçaları

ise,

X no. lu mekandan bulunan beş sikkeden üçü Selçuklu, biri Eyyubilere aittir. Bir tanesinin ise, hangi döneme ait olduğu belli değildir. Üç
adet kurşun mühür ise, Alaeddln Keykubad'ın adını taşımaktadır.
-3:50 m. de bulunan Eyyubi sikkesi altındır (Resim: 4). 2.1 cm.
ve 0.1 cm. kalınlığındaki sikkenin üzerindeki kufi yazı tam olarak okunamamıştır. Fakat kataloglanndaki benzerlerinden hareketle
XII. yüzyıla ait olduğunu tahmin ediyoruz.

çapında

Selçuklu sikkelerinden birisi 'bakır, ikisi gümüştür. -3.69 m. kodunda bulunan gümüşün çapı 2.3 cm., kalınlığı 0.1 cm. olup, ön yüzünde «Essultan'ül muazzam Ala'ed-dünya ve'd-din Keykubad bin Keyhüsrev», arka
yüzünde «El-imam'ül mustarısır-billah emir-ü! mümirıin» yazıları okunmaktadır. Kenar yazılarından, sikkenin Sivas'ta darb olunduğu 've H.
625/M 1229 tarihint taşıdığı anlaşılmaktadır. 2.3 cm. çap ve 0.1 cm. kalınlığındaki ikinci gümüşte Alaeddin Keyku'bad adına Sivas'ta kestiril366

miştir. Yalnız bu sikke H. 632/M. 1235 tarihlidir. Bakır Selçuklu sikkesi,
-1.90 m. de ele geçirilmiştir. 2.25 cm. çap ve 0.15 cm. kalınlığındaki sikkenin ön yüzünde «Es-sultan'ül muazzam ..... bin Keyhüsrev», arka
yüzünde «El-imam'ül mustansır-billa:h» ibareleri okunabilmektedir. Sikkede geçen isim ve ünvanıardan bunun da Alaeddin Keykubad devrinden
kaldığı anlaşılmaktadır. Dönemi kesin olarak bilinmeyen ikinci gümüşün çapı Ll. cm, kalınlığı 0.1 cm. dir. ·2.84 m. kodunda bulunmuştur. Ön
yüzünde şematik bir hayvan figürü, arka yüzünde mühr-ü Süleyman motifi vardır.
Kurşun mühürlerin üçü de -3.77 m. kodunda ele geçirilmiştir. Çaplah 2.42 cm. ile. 2.30 cm. arasında, kalınlıkları ise 0.37 cm. ile 0.3'5 cm.
arasında 'değişmektedir. Mühürlerln ön yüzünde «Sultan-til muazzam
Keykubad ibn Keyhüsrev», arka yüzlerinde «El-imam'ül Nasırüd'din
emir-ül müminin» ibareleri okunmaktadır.

XV no. lu mekan, İçkale'nin güney-doğu köşesindeki burcun batı
sında kalan mekana bitişiktir. Her ıki mekanın da sonradan inşa edildikleri, sur duvarına birleşme tarzlarından beiıi olmaktadır. Diğer mekanlarla her hangi bir bağlantısı bulunmayan yüksek ve derin bir hacim
özelliğine sahip XV no. lu mekanın fonksiyonu konusunda,-şimdilik kaydıyla-kesin şeyler söylemek mümkün görünmemektedir. Örtüsüne ait
hiçbir ize tesadüf edilemeyen mekan, tümüyle dolu durumdaydı. Burası
zemin seviyesine kadar kazılmıştır.
Çalışmanın

sonunda XV no. lu mekanın içinin, sarayda kullanılan
çini, çini mozaik parçaları ve inşaat artıkları ile doldurulmuş' olduğu anlaşılmıştır. Burası özellikle çini açısından zengin buluntular vermiştir.
Çininin yanısıra çini mozaik, seramik, alçı, fresk ve iki sikke bulunmuş
tur.
Çinilerden bir grup motif ve desen özellikleri açısından Kubadbenzerlik göstermektedir. Yıldız çiniler içerisinde bağdaş kurmuş vaziyette verilmiş kaftanh figürler (Resim: 5), kıyafetleri ve yüz
tipleri ile Kubad-Abad'ta görülen tiplerle aynıdır. Bu arada yazılı çin i
parçalarına da rastlanmıştır. Kubad-Abad örneklerine benzeyen çinilerin
dışında, bir grup haç kolu çini üslüp olarak biraz farklılık göstermektedir. Küçük boyutlu bu haç kolu parçalarının ortasına palmet-yarım palmet ve rumili kompozisyonlar işlenmiştir (Resim: 6). Bunlarda fon,
mavi ya da lacivert, motifler açık renklidir. Motifler tek olarak kolun
içini doldurmaktadır. İri bir biçimde verildikleri için pek çok plastik bir
etki bırakırlar. Çinilerden bazıları üzerine monte edildikleri kalın alçı tabakaları ile birlikte bulunmaktadır.
ft1bi'ıd'la
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XV no. 'lu mekan kazısına ait seramikler içerisinde kırılmış durumdaki bir kaseye ait parçalar, birleştirilerek büyük ölçüde tamamlanmış
tır. Dairevi alçak bir kaide üzerinde dışa doğru açılan gövdesi, içbükey
ağız profili ile nihayetlenen kabın yüksekliği 11.7 cm. dir. Kiremit kır
mızısı hamurlu kap, sgraffito tekniğinde süslenerek şeffaf kahverengi bir.
sırla kaplanmıştır. Seramiğin ortasında profilden verilmiş bir kuş figürü
bulunmaktadır (Resim: 7), Geriye kalan yüzeyler çizgisel desenlerle dolgulanmıştır. Ağız profilinde de kıvrımlı bir süsleme dikkati çeker.
XV no.li:ı mekanda bulunan alçılar (Resim: 8), küçük parçalar halinde oldukları için bir fikir vermekten uzaktırlar. Ancak süslemelerin
kabartma olarak yapıldığı belli olmaktadır.
Yine çok küçük parçalar halinde ele geçirilen freskler üzerinde süskarakteri anlaşılacak durumda değildir. Sadece koyu kırmızı,
yeşil, sarı ve lacivert renklerin kullanıldığı belli olmaktadır.
lemerıin

Bu mekandan çıkan iki bakır sikke de Selçuklu devrine aittir. 2 cm.
çap ve 0.1 cm. kalınlığındaki sikkelerden birisinin üerindeki yazı iyice
silinmiştir. Diğerinde sadece «Es-sultan» ibaresi okunabilmektedir.
X ve XV no. lu mekanların kazısının dışında, XI a no. lu sarnıcın
geçen yıl yarım kalan temizliği tamamlanmıştır. Buradaki çalışmalarda
Selçuklu döneminden günümüze kadar değişik dönemlere ait çok miktarda sırsız seramik parçası, çini ve çini mozaikler. bakır kap ve sekiz
adet sikke bulunmuştur. Bunlardan üçü Hellenistik dönem sikkeleri olup,
M.Ö. 2. yüzyıla tarihlenmektedirler. Geriye kalanlardan iki bakır sikkenin İslami olduğu anlaşilmakla birlikte, yazıları çok harap durumda olduğu için okunamamaktadır. Üçüncü bir bakır sikkenin üzerine ise sadece H. 88'6/M. 1482 tarihi okunmuştur. Son iki sikke gümüşten kesilmiş
olup, Osmanlı dönemine aittir. İkisinin de iç yüzünde tuğra vardır. Bir
tanesinin arka yüzünde «Duribe Konstantiniyye» yazısı anlaşılabilmekte
dir.
1986 Alanya kazılarında yukarıda verilen sikkelerden hariç, XVIIIXIX no. lu mekanlardan 1985 Aralık ayında çıkarılan toprağın elenişi sı
rasında üzerinde 1. Sultan Mahmud'un tuğrası ve H. 1143/M. 1731 tarihi
bulunan İstanbul'da kestirilmiş gümüş bir sikke ele geçirilmiştir. Bu arada kalenin muhtelif yerlerinde yüzeyde bulunan üç sikkeden birisi İslami
değildir. Diğer iki bakır sikke üzerinde Alaeddin Keykubad'ın adı ve ünvanı bellidir.
Kazı

süresi içinde çıkarılanbuluntulann bazıları restore edilmiş,
envanterleri yapılmış ve 86-XV-423'ten 86-XV-431'envanter numarasına
kadar olan eserler Alanya Müzesi'ne teslim edilmiştir.
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