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LES TRAVAUX DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE
ITALIENNE A IASOSEN ı987

FedeBERTİ *

Au oours de I'anrıee 1987 la Mi'ssion Aroheologique Italienne a tra
vaille a Iasos du debut aoüt a septembre. Les areheologues D. Baldoni et
B. Pinna Ca'boni, auxqueles ant ete confiees Ies fouilles, y ont participe,
avcc les arohi.tectes E. Benedetti ct A. Viscogliosi.Monsieur M. Landolfi a
poursuivi le 'travail de mise en fiches et l'examerıdes matöriaux en cerarni
que du depôt votiıf du Sanctuaire de Zeus Megıis,tos. Le professcur E. La
Rocca, apresquelques annees d'interruption, a repris rôıudc des rnate
riaux archaiques. A. Riza Caravella a ete l'assistcnt ct le rcstauratcur,
aide pour les operations ide restauration, par C. Çakar: A. Monaeo a ote
la dessinatrice.

Un petit groupe d'etudiants turques, plcin ·de volonte ct dignc de
louanges (i. Bayburtluoğlu.Xl,Kunt, E. Danişman) a travaillc a!V<..'IC rıous.

'Md. me le professeur B. Alpagut et son öquipc orıt poursuivi les
recherches sur les restes humains de la necropolc byzantine de l'Agora,
restes transportes par la suite a Ankara pour Ics etapes 'teohniques suc-

• cessives necessaires au developpement de la I'CChCI'chc anthropologique.

Mc falsam l'irsterprete de tous mes collegues, je rcmercic pour sa
presence active et efficace monsicur A. lIasli, Commissaire du Gouverne
ment, pour son aimable disponibilite monsieur H. Alçinrkaıya, Dlreeteur
du Musee de MHas,ct la Direction Generale d'Ankara, en particulier dans
les personnes de 'ses representants les plus Importanres : monsieur N.
Yardımcı et madame N. Benkok.

Oomme c'en est l'habitude .depuis quelques annees, le travail des
fouilles a interesse le secteur Sud - Est de l'agora de I'age d'Adrien.

Deux iİ.I1!terventions: la prinoiıpale, dans Iaquelle l'exploration exte:n
sive s'est unie it 'la reeherche stratigraphiquepour eolaireir les phases
d'oocupatlon du site et pour rejoindre les niveaux de l'Age du Bronze,
s'est etendue au Nord et au Sud de la Basilique Chretienne.

(*) Prof. \Dr. Fede BERTI. Museo Archeologfco Nazionale Via XX Setternbre
124 44100 Ferrara/İTALYA.
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A .cet endroit, les niveaux byzantins continuent a preseitcr LI11L'

complexe superposioion.

La necropole doit ôtre consideree epuisee dans la zone ırıeridionale,

alors qu'elle manifeste un developpement erıcore vasteet regulier au
Nord, 'En effet, on a troııve seulernent 2 sepultures au Sud (tt. 265, 266).
7 sepultures sans objets {tt. 2'86,292) sorıt apparues dans l'espace etroit
demiere l'abside de la Basilique, Un troisierne groupe de 19 sepultures
(tt. 267, 285) a ete retrouve a l'exterieur de la nef septentrionale, Certai
nes de. celles ci rneritent qu'on les cite pour leurs caracteristiques typo
logiques et chronologiques.

Etant donne que la position differentedes .tombes morıtre deja par
elle meme une difference implicite d'age, on releve que la serie des tombes
les plus recentes est representee ici par la seule sepulture 267. Elle es!
caracterisee par une pierre plantee verticalement du cote occidental.
On avait deja releve un phenomene analogue a propos de la sepulture
262 en 1986. Pamıi Ies torobes les plus profondes, [a '268, orientee d'une
maniere differente, a· donne un exemplaire d'encensoir en bronze avec un
pied oonique et des boucles trilobees pour les chaines de . suspension
(i. 5702).

La forme de ces boucles se rapporte a un exemplaire qui se trouve
maintenant a Athenes rnais qui provient de l'Asie Mineure et a d'autres
exemplaires d'Istanboul (Alınaıgro Gorbea, Ampurias XXVI - XXVII,
1964-5, tav. VI,I; The Anatolian Civilisation, II, 1983, c 52, c 54) et iıl y a
quelques annees elle fut recorınuepar Almagro Gorbea comme un detadl
qui caraoterise une produotion Iocale rrucroasiarique.

il semble que cette categorie partienliere d'objets, Hes a la sphere
de la religion domestique, ne puisse pas ôtre datee en deça du VIII siecle
p.Cı: de meme, l'eneensoir ne pourra pas avoir ere uıtilise pendant plus
de 3 generations avantd'ôtre depose dans la tombe..

La sepulture 275 a donne un exemplaıire de boucle d'oreille en or,
un genre assez frequent dans la necropole, avec de nombreuses variantes.
ce ıqui ne veut pas dire qu'il sodt plus facileırnentdatable (i. 5736).

Dans la sepulture 284 on a recueilli un pendentif en bronze en formc
de croix (i. 57'64) qui, par comparaison, peut ôtre attribue au IX-X
siecles p.C. (Davidson, Corinth XII, 1952, 2083; pour Saraçhane, Gill
1986,625).

sur leoorps de la sepulture 273 ona retrouve une parure: trois
bracelets differents, l'un Ci. 5753) forme par quatre fils entortilles, un
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autre (i. 5749) 'aUX extremstes plus epaisses, le 'dernier (i. 57'50) deoore
par des lignes et des points graves: trois bagues (i. 5748, 5751, 5752),
dont I'une, avec un chaton de nacre 0.5752), peut ôtre comparee ıa un
exemplairede Saraçhane du XI siecle (Gill1986, 656); une boucle d'oreille
avec un corps cilindrique revetu d'hemisphere travaillees en filigrane
Ci, 57(5) ; un oollier oonstitue de quelque vertebres de poisson et d'une
piece de.rnonnaie (i. 57'66 a-d, 5767). Cette pieoe de rnonnaie constitue
un terminus post quern precieux mais que l'on peut difficilement evaluer,
si l'on prend en conte l'usure qu'elle presente et la periode imponde
rable de circulation anterieure a son utilisatlon impropre.

il s'agit en effet d'une emission anonyme (Follis), baetue une 2me
fois sur une pieoe de monnaie de Niceıforus III, que l'on a:ttrilbue a Ales
sius I, done des anrıees 1059-1081 : a I'endroit le buste du Ohrist, a l'en
vers la croix avec de petits globes superposes a un X (Grierson, Byzantine
Coins, London 1982, tab. 57,992).

Le fait que la piece de monnaie se trouve avec les objest de la parure
est tres importantsi rün considere surtout la rarete de la boucle d'oreille,
qui semble se trouver ala base d'une serie d'evolution dont les influences
touchent sıırtout la region slave, en portant, par exemple, sur la
boucle d'oreille du type Tempelhof (Corovic -Ljubinkovic, Actes du XII
Congres International ıd' Etudes Byzantines, III, 1964, pp. 35 -9, Fiıg. 7).

Comme on \>:01t, la oonfiguration chronologiquede la necropole a'S
sume lentement des contours plus precis.

Les tombes jusqu'a maintenent decouvertessont au nombre de 300;
elles contienen:t en realite un nombre tres superieur d'individus si l'on
considere que le pourcentage des sepultures avec plusieurs morts est
tres eleve : elles ont donne seulements un nombre reduit d'objets, et sur
tout des objets d'ornement personel,

Pour les agrafes, les boucles d'oreilles, bagues, les coIliers, les
boutorıs, les pendentifs et les bracelets on peut trouver une classification
chronologique interne; peu de comparaisons sporadiques datees pour
quelques classes d'objets conduisent jusqu'aux XIV - XV siecles p.C.

il reste, d'autre part, la difficulte de trouver des references chro
nologiques precises pour les formes en ceramiqueet verre et leur zones
de production.

La necropole, au Sud de la Basilique, etait obliteree par des morceaux
de murs de facture grossiere qui delimitaient des petits espaces dont
la destination est mcertaine.
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La cerarnique representative de ces couches est constiıue d'exemp
laires d'assiettes et de petites coupes vernis, de pate rouge et compaote,
avcc un glacls d'engobe a I'exterieur, et de decoration, dans le cas le plus
apparent, constituee par des ooups de pinceau verts et noirs et de «sgraf
fito» centrale, Les assiettes et les coupes ont un pied en forme d'anneau
peu prononce, un profil continu, un bord fin et elles semblent faire par
tic de la production medievale du XIII siecle (i. 5676, 5689, 5742, 5679).

"Le groupe des tombes les plus profondes est pose au contraire sur
des murs parallels qui s'appuient orthogonalement aux cotes de la Basi
lique.

Des porteset des passages vers la nef septentrionale manquent,
mais ces murs delirnitent surement des espaces dont la fonction est de
relier a une des nombreuses phases de l'eglise.

En dehors des deux pieces a l'extremitedu Narthex, on peut obser
ver comment les annexes s'articulent sar les deux flancs de la Basilique
seulement au niveau de I'abside,

Les materiaux reeueillis ici sont assez pouvres et tres fragmentes :
je rappellerai done simplement urıexemplaire in taete de moule ;poul'
pain (i. 5731) et le torse en marbre d'une statuette d'une divinite Mminine
(i. 5754).

La peau d'un anirnal retombant sur sa poltrtne ferait penser a une
Artemis, mais ce sera difficilemerrt l'Artemis Astias du fameux Sanctuaire,
dont l'image, que l'on peut eneore trouver sur Ies monnaies de l'age
romain, oonserve les caracteres archaıques du xoanon indigene (Loumo
nier, Les cultes indigenes en Carie, Paris 1958, tav. XV, 3).

Le. repertoire de la statuaire romaine, dont l'exemplaire le plus 'sig
nificatif est surement represente par le portrait republicain (qui se trouve
depuis deja quelques annees au Museede Milas) d'un personnage qui

.devait assumer un rôle de prestige parmi les citoyens de Iasos, s'est de
plus enriohi d'un fragment (i. 5811) qıui, bien que tardif, fournit un te
moignage a des programmes ioonographiques d'envergure.

A l'exception d'une partie d'un solide mur a directfon oblique 'Nord
Nord Est - Sud Sud Ouest, qui sansaucun doute est une partie d'un edifi
ee de grande ampleur, Ies couches byzantines du secteur au Sud de la
Basilique ne presentent pas, par rapport a la situation decrite ci-dessus,
de differences telles qu'elles puissent etre mentionnees.

Dans ce secteur des fouilles, objet d'une analyse stratigraphique
conduite en proforıdeur,on a constate de nouveau que les niveaux: byzan-
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tins sont tres epais, peut ôtre en consequence d'un nivelement artificiel
du terrain.

Une telle intervention a dü penaliser les couches romaines; en
d'autres termes, presque indistinctement,on passe des niveaux byzantins
aux niveaux republicains et proto - imperiaux.

Legroupe de petits monuments votifs du II - i siecl~ a.C., dont est
constelle cette partie de l'Agora, s'est enrichi de deux nouveaux elernents
contigus,

On a, de plus, trouve un morceau de dallage d'une grande dimension,
qui s'etende du Nord au Sud et qui pourrait se reveler le point focal
au tour duquel tout le reste a ete construit.

Le Sanctuaire avec bothros, que l'on appelle maintenant le 'Sanc
tuaire desdoubles haches', n'a pas ete avare de nouveaırtes.

Place entre les annexes de la Basilique et le sentier qui nous.permet
de passer, meme avec des moyens lourds, de l'un a I'autre secteıır pas
encore fouille de l'Agora, le Sanotuaire n'offre pas de possibilites imme
diates de developpement de recherohes vers I'Est.

Nous avons cependant remarque que, tout le long du front oriental,
le Sanctuaire est ferme par un dallage dont la caracteristique la plus ap
parente est constituee par une serie de cales en pierre, dont le but semble
ôtre celui de maintenir des pieux en bois, plantes entre une dalle et
l'autre pour sırpporterun auvent leger.

La tranchee orientee Es! - Ouest, erensee en profondite a I'abri du
Hane meridional du Sanotuaire, a mis en eviderice le cote externe 'du puis
"ant mur qui delimite l'edifice.

Le mur est d'une faoture soignee (des grandes dalles travaillees
. d'une epaisseur reguliere), d'une largeur notable et H est conserve sur
une hauteur de 0.70 m.: les rangres de fondation sont probablement
seulement deux et on peut les distinguer des autres a cause de leur
superficie un peu plus irreguliere et rude,

Les nouvelles donnees, en particuIier la profondeur de la forıdation

(- 2 m.), permettent de rectifier les affirmetlons deja proposees et qui
concernaient la chronologie du Sanctuaire.

J'avais exprime l'opinion qu'il s'agissait d'un edifice de l'age
hellenistique: nous ne savons pas a quelle divinite il est de(:lie puisque les
seules offertes votives (deshaches et des disques poinçonnes), meme"si
elles sont tres nombreuses, laissent ouvert les plus amples possibilites,
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Meme avec toute les precautions, puisqu'il s'agit d'un cornplexe bien loin
d'ôtre completement fouille, on peut maintenant retenir que l'edifice doit
s'inscrire dans une periode anterieure au iV siecle a.C.

La tranchee ouverte le Iong du flanc du Sanctuaire a .permis de
constater, dans ce seoteur et jusqu'au niveau du Bronze Tardif, I'absence
totale -de n'importe quelle sorte de structure murale d'age intenmediaire.
il rı'y a pas des traces de la necropole d l'age geometrique.

Le Bronze Tardif est au contraire bien represente par deux murs
paralleles l'un a l'outre, de direction NordNordEst- SudSud Ouest, asso
des a ıde foyers et a une partie de daHage d'une route, et 'par un mur de
direction Est - Ouest.

Parmis Ies rnateriaux les plus significatifs se trouvent quelques
grands vases a trois pieds (i. 5772, 5779), des fagments decores importes
de 'kyHıkes et d'une pixis, un petit idole anthropomorphe (L 5762).

L'habit est ome de lignes verticales et une bande brurıe marque
horizzontalement le racoorıd avec le buste, casse.

Les fouilles se sont ;interrompues au rıiveau de l'efleurement de la
nappe hydrique (- 2.50 m.) et nous rı'avons pas voulu toucher les niveaux
plus profonds; les ceramiques 'white on black' qui sont typique des
phases les plus aneiennes de la frequentation de l'Agora sont presque
aıbsentes.

Comrne on l'a note recenıment {Benzi, Bollettino d'Arte, Suppt
n. 31 - 32, 1986, pp. 29 - 34), les periodes d'influences micenienne les mieux
representees a lasos sont celles du TE IllA: 2 - B, periodes dans
lesquelles le rôle commereiale exerce par les Hes du Dohecannese, de
Rhodes surtout, semble particulierement actif.

Le deuxiemesecteur d'intervention, vers le Stilobate Ouest, a \İn

teresse la structure rectangulaire dont j'avais deja parle en 1986.

Nous n'avons pas amplifie les fouilles dans le büt de definir les fonc
tions d'une telle structure, mais nousavons recupere tous les materiaux
dont elle etait remplie. '

Comme elle se trouve dans une zone traversee par un systeme
complexe de drenage, j'avais emis l'hypothese quil s'agissait d'une
fontaine ou d'un hassin de depôt: mais il n'y ani traces d'enduit ni
arrivees d'eau.

Nous avons vu que, dans l'age hellenistique la rnise en oeuıvre d'un
tuyau a coupe deux cotes de cette sorte de petit bassin et que lesmurs
du perimetre descendent a une profondeur de 2.65 m.
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Litteralement comble de materiel, le moment de l'insertion du tu
yau est apparu l'element chronologique discriminant. En d'autres
termes, de l'embouchure jusqu'au niveau de la pose tube (- 1.60 m.) le
remplissage est forrne de ceramiques de la perinde hellenistique tardive:
de ce rıiveau jusqu'au fond, de materiaux plus anciens, parmi lesquels
emergent quelques fragments at'tiques figures de la fin du VI siecle a.C.:
une portion de crathere a f.n. (i. 5728); de kylix a f.n. que l'on peut
attribuer au Peintre de Caylus ou a un atelier qui lui etait proche (i. 5730);
une kylix La f.r. avec une tôte femirıinedes arınees 510-500 (i. 5664); un
kantharos avec des Sylenes dans un rnouvernent de danse erıtre des
volutes florales filiformes (i. 5729).

La documentationdes autres formes cerarniques est disparatc: des
lampes, des amphores parmi Iesquelles Ies types a ansesimple et double
avec une nervurea la base du col.ıdcs cruches a bandes, des coupes avec
des anses ou non avec des decorat'ions il 'bandcs, des pctitcs assicttcs, des
bassines, des vases epais ornes de cordons cxternes, ete. Les inseriptions
ne manquerit pas.

On a retrouve egalernent quelqucs exemplaircs d'amphorcs di>tcs di
Fikellura, des petits vases en patebrune, des coupes sur picd de patc
grise, quelques petites plaques de plomb enroulccs, quelques statuettcs
d'animaux quelques pointes de fleche.

La dispositionde I'ensemble.ic'est evident, cst seoondaire ct le
materiel devrait provenir des proximitesdııdepôt. Je n'excluerais pas, a
priori, I'hypothesequ'il s'agissede materiaux a I'origirıevotlfs.

Exepte le replissage d'une forıtaine dorıt Ia decouverte rernonte a
1969 et qui est plus modeste, il s'agit du premier noyan consistent 'et
varie de la fin du VI siecle a.C, reSlti:tue par I'Agora, OU Ie rıiveau d'occu
pation anterieur aux Guerres Perses est presqu'absent ou, mieux, irnpal
pable, et dans lequel la composante d'irnportation milesienne semble
revetir un rôle primaire.

7



8

Fig. 1 - Iasos, necropcle byzantine de l'Agora l'encensolr de la
sepulture 268 li. 5702) -
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Fig. : 2 - Iasos, necropole byzantine de l'Agora , les bracelets et Ies
bagues de la söpulture 273 li. 5735. 5749. 5750, 5748, 5752, 57511
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Fig. : 3 - Iasos, necropole byzantine de l'Agora ı la
bouele d'oreille H. 5765) et les vertebres
de polsson H. 5766 b, c, d) de la sepultute
273. Le pendentif de la sôpulture 285
li. 5764} et la boucIe d'oreiIIe de la sepul
ture 275 li. 5736)
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SARDİS: ARCHAEOLOGİCAL RESEARCH IN 1987

Crawford H. GREENEWALl' Jr. *

The 1987 field season at Sardis (jointly sponsored by the Harvard
University Art Museums, Cornell University, the American Schools of
Oriental Research, and the Corning Museum of Glass) Iasted a month
and a half; and was shorter by one month than planned, due to circums
tances beyondthe control of the Expedition. The Director General of
Antiquities and Museums and Officers of the General Directorate provi
ded fundamental permissions; Director Hasan Dedeoğlu and Deputy
Director Fatma Bilgin of the Manisa Museum, and Government Repre
sentative Kazım AikbıyrkoğIu (Uşak Muscum) generousIy supported and
assisted the program of excavation, conservation, and research.

Exeavation focused on the same two localities of the city site as in
previous seasons (sectors ByzFort and MMS). One of those (sector
ByzFort is the flat-topped spur on the north flank of the Acropolis; its
most remarkable archaeological feature ,is a terrace faced with ashlar
masonry in white limestone, which was built around the upper slopes of
the spur in the 6th century RC. Exeavation in 1987 on the northeast
slope and summit indicated that there probably never had been a com
panion terrace of the 6th century RC. on the lower slope of the spur
(a possibility suggested by two tiers of similar Archaic terraces on the
summi:t of the Acropolis), and provided further evidence for several
phases of occupation in the 7th and 6th centuries Re. and for substan
tial construction of the early Roman period that overlies and intrudes
Archaic strata on the spur summit. Archaic deposits yielded more
fragments of multi-colored chalcedony (a largequantity of chips, a few
fist-size hunks: one or two worked pieces from a mixed Hellenistic
Archaic stratum). Archaic artifacts included painted pottery (mostly
orientalizing and local styles; an Attic black-figure lid [,?] fragment
attributed by G. Bakır to the KY Painter), a bronze tripod leg in the
form af a feline foot, and a small bone inlay or applique in the form of
a helmeted head (Fig: : 1). Further exeavation of the water distribution

(*) Prof. Dr. Crawford H. GREENEWALT Jr, University of California. Depart
ment of Classdes. Dwirıelle Hall Berkeley, California c.1720. U.S.A.
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station, partly exeavated in 1986, clarified inflow-outflow arrangements
(Fig. : 2).

The other locality of exeavation in 1987 (sector MMS) i:; at the
foot of the Acropolis, south of the modern Ankara - İzmir highway from
the Roman Bath-Gymnasium; its archaeological features include a
residential complex and colonnaded street of the Late Roman period
(essentially created in the 4th century A. D., abandoned by the 7th
century A.D.; Fig. : 3) and a huge fortification-!.ike building and adjacent
domestic complex of the Arehaic period. In 1987, parts or all of seven
spaces of the Late Roman residential complex and the upper part of a
contemporaneous outside well were exeavared. Most of the seven spaces
(Fig. : 4-6; spaces IV, V, XV-XIX) must have been covered rooms, but
one or two (IV, V) mav have been partly or erıtirely open to the sky,
as the evidence of roof tiles and window parts suggests : fragments of
at İeast eleyen spouted roof tiles, designed for the edge of a roof
(Fig.: 7) were recovered in fallen positions near the south wall of space
V, and show that wall demarcated roofed and unroofed space; fallen
window columns (stone mullions) and much broken window glass
(fragments of two kinds, olive-green and aquamarine: with a total
surface area of over 2 m.") were recovered near the same walI andthe
west wall of space IV (Fig.: 5 shows the position of the stone
mullions). Other features of the spaces included wall niches (XVI), a
stone staircase (of four steps: IV), remains of Ct. water tank, resting at
floor level (XVa, Fig. : 8; similar to better preserved tanks in IX and X,
excavated in 1985), two «benches» of stone and tile (one in XVa, where
it replaced the tank; the other in XVI, Fig. : 9). Floor tiles survived in
tact in two spaces (XVa, marble tiles and baseboard: XVI, terracotta
tiles; Fig.: 8,9). The spaces probably had been stripped bare after
abandonment in the 6th or 7th centuries AD. Relatively few artifacts
were recovered; the only artisiticalIy-distinguished item İs a fragmentary
plate in «Asia Minor 'Light-Coloured Ware'» (with decoration in seraped
champleve technique, showing across and peacock: Fig. : 10).

The outside well (Fig. : 3) yielded quantities of pottery, notabIy
some 15-20 one-handled «amphorae» of distinctive form and Ioeal fabrie,
and 56 coins; the coins indicate that the well had been abandorıedby the
middle of the 6th century A.D.

Below the Late Roman features is the substantial Archaic stratum,
which is dominated by a huge building, «Colossal Lydian Structure»: jt
was evidently a defense work, and was violently destroyed in the middle
of the 6th century RC. (as substantial pottery and other evidence,
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recovered in previous seasons, Indicates). Nearby (to the east) is an
Archaic domestic eomplex, which also was destroyedea. 550 RC. and
was buried under destruetion debris from the Strueture.

Limited exeavation in the Arehaic domestic eomplex showed that
its architectural features all had been bui1t in the first half of the 6th
century; and a sondage (3 m. deep) revealed a sequenee of 29 earlier
oeeupation surfaees that attest oeeupation in the same loeality from
the beginning of the 71th or Sth century. Mending and repair in 1987 of
pottery recovered from the domestic eomplex in 1986 revealed a substan
tial number of graffito-like incised marks on stemmed dishes. Of 23
stemmed dishes recovered (in a cluster) froma kitchen-Iike room of the
eomplex, 18 are inscribed with signs; orıe-to-four per dish. There are 24
different signs : sorne of thcm alphabetic, some likc signs on Lydo-Achae
mendi seals, somc doodles, and two ropresentational (dccr and dog, in
a style similar to Wild Goat-stylc painting). The graffito-like marks occur
only on stemmed dishes (not on other vessel shapes from the domcstic
eomplex).

On the west side of Colossal Lydian St ructurc, exeavation in 1987
concentrated on a smail space in front of a rc-entrant corııer in the Iacade
of the Strueture (Fig. : 13). Below an Arehale deposit of earth and day
were two layers (sloping away from the main axis of the Structurevi.e.,
from east to west ) that may bcassociatcd with the dcstructiorı of the
Strueture ca 550 B.C. : alayer of fieldstones and smail boulders (Fig. :
11). whieh may have spilled or been dumped from the core of the
Strueture; and, direetly under the stoney layer, alayer of brokcn and
tumbled mudbriek and semi-baked brick (Fig.: 12). The brick layer,
«Brick Fall,» also oeeurs on the east side of the Strueture (where it
eovered the ôth-century domestie eomplex), and presumably represents
dumped superstrueture. (The «Brick Fall» layer abuts the masonry faee
of the west side of Colossal Lydian Strueture; and sinee one part of that
faee must retain a great earthwork to the, north, which represerıts an
adjunct of the Structure [reported in 1986], the earthwork probably
was ereated before and not after the destruction of ca. 550 RC. - a
question in previous seasons.)

Below the «Brick Fall» layer is the mid 6th-eentury oeeupation
surfaee (the top of a thiek deposit of gravel and sand, ete., partly built
up against the Strueture Foundations ). Embedded in that surfaee were
nearly 30iron nails, distributed in rows ca. 45 cm. apart, with nails in
eaeh row spaeed ca. 30 cm. apart (Fig.: 13). The nail assemblage
remains to be explained.
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The most interesting discovery in this locality came from the
«Brick Fall» layer,which contained the oxidized remains of a helmet,
made of iron and trimmed with bronze (Fig. : 14, 15). Distinctive featu
res include hinged cheek-pieces; a scalloped brow, apparently without
nose guard; iron reinforcing strips on the inside of the skull-piece,
radiating from the top; perforations (for attachment of a lining) at the
edges of skull-piece brow and cheek-piece; decorative piping consisting
of bronze and iron cords articulated with bead-and-reel pattern; and a
bronze finial composed of five elements attached together and to the
skull-piece by an iron cotter pin. Since the context is destruction debris
of a fortification that was destroyed ab out the middle of the 6th century
RC., it is logical to suppose that the helmet was a casualty of the famous
siege of Sardis by Cyrus the Great of Persia in the 540s, and that it is
either Lydian or Persian. Greek parallels, especial1y for the knuckle-and
pintle type of hinge and the bead-and-reel patterrı decoration, and Hero
dotus's report (7.74) that the armament of the Lydian contingent in
Xerxes's army of 480 B. C. was «closest» to the Greek suggest that the
helmet is more likely to be Lydian; but little is known ab out Persian
helmets. Whatever its cultural identity, the heIrnet is the first evidence
independent of architectural considerations for the military function of
Colossal Lydian Structure.

Projects of the 1987 season that did not involve exeavation included
re-study of the Archaic gold and silver refining installations (at sector
PN; by P. T. Craddock, of theBritish Museum Research Laboratory),
studies of Hellenistic inscriptions rm parastas blocks of the Metroon of
Sardis (by P. Gauthier): of ancient plant remains (by R. M. A. Nesbitt):
of pottery and other artifacts recovered in previous seasons (by several
Expedition members); the initiation of arhree year program to record
architectural features of the Temple of Artemis, in a series of plans
(at 1/20), sections, and elevation drawings (by F. K. Yegül): preparatİon

of Sardis displays for recommendation to the Manisa Museum (by B. K.
McLauchlin) .

A discovery of considerable interest in 1987 resu1ted from study
of geological core samples that had been taken in 1982 from the bottom
of a mountain lake, Gölçük, near Bozdağı, same 15 km. south of Sardis.
One of the core samples cantaine d a 12 cm. -thick layer of ash that may
be identified as volcanic ash, or tephra, from the eruption of Sarıtorini/

Thera in the second millenium RC. That identification İs based on the
refractive indexand major glass chemistry of glass shards in the ash,
and by the stratigraphic position of the ash layer 30 cm. below a layer of
peat that yielded a radiocarbon date of 3110 ± 160 B.,P. (which calibrates
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· to a calendric date of 1420 B.C.). The discovery of Santo rini tephra at
Gölçük shows that the dispersal axis of tephra from the great eruption
was northeasterly (rather than easterly and southeasterly, as has been
supposed), and «greatly increases the confirmed area of dispersal and
volume of the ash. Heavy tephra falls, probably exceeding 25 cm., must
have blanketed western Turkey, severely disrupting Bronze Age settle
ments» (D. G. Sullivan [the geologist in 'charge of' coring at Gölçük and
responsible for analysis of the corel, Nature 1988)].
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Fig. : 1 - Archaic inlay or .applique' of bone tseotor ByzFortl
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Fi~. : 6 - Late Roman residential complex , spaces LV, V, XV - XiX, view looldng
north tseeter MMSI

Fig. : 7 - Spouted roof tile from Late Roman resi
dential complex, space V Iseotor MMS)
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Fig. 8 - Remains of water tank in Late Roman residentiaI complex, space XVa;
view looking west tseotor MMSI

Fig. 9 - Space XVI, with «bench- and wall niches, Late Roman residentiaI complex,
view looking west tseotor MMSI
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.l<'ig. 10 -- Fragmentary dlsh in «Asia Minor'Light-Coloured
Ware'" from LateRoman residential complex,
space XVI Isector _MMSI

Fig. 11 - Stoney layer outside west face of Colossal Lydian Structure; view
looking south tseeter MMSI
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Fig. 12 - -Brtck' Fall» layer outside west face of Colossal Lydian
Structure, view looking east-northeast (sector MMS)
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BERICHT ÜBER DIE ARBEITEN DER
DIDYMA-GRABUNG ı987

Klaus TUCHELT 'it

In der vom 8. August bis 20 September 1987 dauemden Kampagne
wurden Ausgrabungen, Einzelprojekte, Restaurierungen sowie konservato
rische Ma~nahmen durchgeführt, für deren Genehmigung der General
direktion der Antiken und Museen gedankt sei, ebenso für die Entsend
ung des Regierungsvertreters Herm Ali Ceylan und dem Direktor des
Milet-Museums in Balat, Herrn DoğuGöksel, für ane Unterstützung.

Grabungen im Bereich der Helligen StraSe

Die Aufgabe bestand dariri, 1) den Verlauf und die Umgebung der
Heiligen Strafse aulserhalb der Ortschaft 'im NW zu klaren, 2) in Fort
setzung der im Vorjahr begonnenen Grabung den Übergangsbereich
zwischen der' trajanischen Pflasterstralse und dem Apollonbezirk im
Ortskern zu untersuchen. Diese Untersuchungen wurden im Ortskern aui
Gemeindeboden, aulserhalb auf privatem Grundbesitz angestellt.

1) Das zwischen dem sog. Stralsentor (Abb. 1) und der Tankstelle
(Abb. 2) befindliche Gebiet wurde nord- und südlich des dort seit 1907
Ireiliegenden Strafenabschnitts durch elf quer zum Stralsenverlaul
führende Schnitte auf eineStrecke von 140 m untersucht. Die 5 - 6 m breite
Stralie verlauft mit geringem Anstieg nach SO und war durch Randsteine
oder Stützmauem begrenzt. Die unterschiedliche Erhaltung des Damms
ergab bis zu vier Strasserrhorizonte, die sich im Aufbau von denen in
nerhaib des Heiligtums durch deutlich weniger Lagen unterscheiden, da
fehlende Randbebauung keine gröliererıVeranderungen des Straferıdamms
nach sich gezogen hat. Bei einem alteren. wohl hellerıistischenHorizont, ist
die Felstrasse mit unregelmalsigen Kalksteinen ausgeglichen, die durah
lange Benutzung auf fallig abgeschliffen sind (Abb. 3). Altere Reste
wurden bei dem ca 15 m langen Fundainent aus Kalksteinblöcken fest
gestellt, dessen Bestimrnung als «römisches Strafôentor» fraglich ist
(Abb. 4). Randbebauung wurde auf der untersuchten Westseİte nir-

(*) Prof. Dr. Klaus TUCHELT, D-1000 Berlin 33 IDahlem), Podbielskiallee 69.
ALMANYA.
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gendwo festgestellt. Die Nutzung des Gelarıdes war Grabanlagen vor
behalten, die erst 90 his 100 m nördlich des «Straflentores» beginnen
und sich auf die Strassenrander beschrankten (Abb. 5). Dies führte im
Laufe der Jahrhunderte zu einer dichten Belegung bzw. Uberbauung
durch jüngere Graber, Die bisher früheste bekannte Bestattung, eirı

2 x 1.15 m grofser Kasten aus machtigen Kalksteinplatten mit sorgfaltig
im Innern geglattetem Boden und Wanden, war unberührt (Abb. 6). Das
Grab barg ein mannliches Skelett und .ist durch Beifunde (Strigilis,
Teller, Münze), deren materielle Geringfügigkeit im Gegensatz zur auf
wendigen Grabanlage steht, in frühhellenistische Zeit datiert. AuBer
abgeraumten Sockelbauten und grofsen zerschlagenerı Sarkophagen
(Abb. 5) wurde ein eingestürztes, 3 x 3 ın grolses Kammergrab mit Kalk
stcingewüJbe frcigelegt, das durch Reilunde spathellenistisch oder früh
kaiserzeitlich datiert ist (Abb. 7). Der im NW-Ahschnitt besortders gut er
haltene Befurıd mulsıe,wie auch an den anderen Stellen, auf Verlangen der
Grundeigentümer wieder zugeschüttet werden und ist im weiteren durch
die vol' cinigen Jahren auf dem Gelarıde der Heiligen StraBe errichtete
Tankstelle unwiederbringlich verloren. 2) Die im Ortskern durchgeführte
Grabung unmittelbar am Südrand der Hauptstrafse und südöstlich der
beiden im Vorjahr festgestellten Mörtelfundamente erbrachte unter
byzantinisch-osmanischer Bebauung mehrere ausgedehnte Laufhorizonte,
die im Norden von zwei parallelen kaiserzeitlichen Kalksteinfundamen
ten begrenzt werden (Abb. 1x). Die Stratigraphie des bis auf den gewach
senen Boden sondierten Abschnitts was fundarın und gab keinerlei
Hinweis aufeine Fortsetzung des durch die trajanische Pflasterstrafse
bekannten Strassenverlaufs oder seiner Vorganger.

Einzelprojekte

Die Bauaufnahme des 1985 gefundenen arehaisehen Tonziegeldachs
vom Temenos an der Heiligen Stralse sowie die Bearbeitung der spat
hellenistischerı straüenhallen (P. Schneider) und der Keramikbefunde
wurde fortgesetzt (Ulrike Wintermeyer, Th. Schattner). Im Gebiet des
Apollonheiligtums gaIten die Untersuchungen vor allem dem helleni
stischen Naiskos (L. Haselberger): Die 1985 erkannte Kurvatur der
Fundamente wurde prazis vermessen, die 1 : 10 -Aufrıahme von Pflaster
und Wandblöcken fortgesetzt, etwa 50 groüe und über 100 kleine bisher
unbekannte Bauglieder von Gebalk und Dachrand des Naiskos sowie 50
archaische und etwa 30 Bauteile vom hellenistischen Naiskos geborgen,
- Archaometrische Untersuchungerı führte Prof. Dr. J. Riederer durch,
darunter Untersuchungen, die der Bestimmung von Farbresten der
antiken Werkzeidhnungen aufden Tempelwanden dienen.
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Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten

Dank der Entsendung des Restaurators des Deutschen Archaolo
gischen Instituts Athen, K. von Woyski, konnten auf dem Gelande des
Grabunghauses die von ihm im Vorjahr angefertigten Abgüsse von vier
Sphinxskulpturen aus dem Temenos an der Heiligen Stralse auf einer
Terrassenmauer gesockelt (Abb. 8) und von P. Schneider derim Temenos
abgetragene Kalksteinsockel des Ostbaues neu versetzt werden.

Im Gebiet des Apollonheiligtums wurde das aus 34 Wandquader;ı

des Naiskos bestehende, von der Tempelgrabung verlegte Altarpflaster
der Adytonbasilika aufierhalb des heutigen Zugangs depeniert- Im Eirı

vernehmen mit dem Antikendienst und dem Direktor des Milet - Museunıs
in Balat wurden zum Schutz des Apollontempels, seiner Bauteile und
Werkzeichnungen vor vermeidbarer Zerstörung der Zweisaulerısaal mit
den beiden Treppenhausern, samtliche Mauerkronen des Tempels und
gröfsere Teile der Steinlager im Osten und Norden für den Zutritt von
Unbefugten gesperrt. Die durch die im Sommer 1987 vorgenommene
Installierung der TempelilluminierungeıngetretenenSchaden an der
anti'ken Bausubstanz wtırden dokumentiert und auf mögliche Behebung
untersucht (L. Haselberger).

Zur Bewahrung des Ortsbildes im Tempel- und Moscheebereich wur
den erste MaBnahmen ergriffen, das letzte erhaltene grofie Haus aus dem
früheren 19. Jahrhundert vor weiterem Verfall zu schützen, Diesc
MaBnahmen wurden bereits beim IX. Symposium imVorjahr als drlrı

gend erforderlich begründet und darüber im Einzelnen berichtet. Das
von uns in Erinnerung an den Ausgraber des Tempels, Hubert Knackfufi,
benannte Haus aus dem früheren 19. Jahrhundert gehört zu dem von
der türkisehen Regierung genehmigten und von der Theodor Wiegand
Gesellsehaft im Jahre 1985 durch Spendenmittel geförderten Projekt zur
Erschliefiung von Ruinenstatten. .
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Abb. 1 - Dldyma, Heilige Strasse. Suchsehnltte 1987 Nordwestlich des sog,
Strassentors
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Abb. : 2 - Didvma, Heilhre Strasse. Suchschrıitte 1987 bei der Tankstelle

Abb, : 3 -- Didyma, Hetlige Strasse. Suchschnitte 1987. Strassenhortzont C
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Abb, : 4 --._.

Didyma, Heilige Strasse.
Suchschnitte 1987 beim sog,
Strassentor Fundament Und
Strassenhorızonta
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Abb. : 5 - Didyma, Heilige Strasse - Suchschnitte 1987. Grabanlagen



Abb. : 6 -

Didyma, Heilige Strasse. Suchschrıitt
1087. Vorn: Hellenlstisches Grab.
Mitte: Strassenhortzonte A. C.

Abb. : 7 - Didyma, Heillsre Strasse. Suchschnitt 1987. Kammergrab
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Abb. 8 - Didyma, Sockelung von vier Sphingenabgüssen
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1987 MILET ÇALIŞMALARI

Wolfgaın:g MÜLLER WIENER *

Geçen yılolduğu gibi amacımız 1987 Milet kazı kampanyasının 1976
senesinde başlamışçalışmalarınısonuçlandırmakve evvelce yapılmış ça
lışmalan planlanmış yayınlar için ilerletmekti. Aynı zamanda Alman
Arkeoloji Enstitüsü'nün parasalolanaklarıve hibeleri ile kazı alanındaki

restorasyon çalışmaları yürütülecektir. Bu amaçları gerçekleştirmek için
16 ilmi ve teknik alandaki uzman kazı üyesi 1/9/1987 den 28/1O/1987'ye
kadar alanda çalışmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi olarak,
İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden Bay Halil Özek katılmıştır. Salt arkeolo
jik çalışmalar şimdiye dek olduğu gibi DFG (Alman Bilimsel Araştırma
Kurumu)'nin parasalolanakları ile yürütülmüştür. Bundan dolayi'''adı
geçen kuruluşa teşekkürümüz sonsuzdur. .

Aşağıdakiçalışmaların ayrıntıları şöyle sıralanabilir:

ı. Yeni Balat köyünün ana caddesinde Balat Müzesi işbirliği ile
(Müdür Doğu Göksel) kısa bir koruma kazısı yapılmıştır. Yeni su boru
hatları için yapılacak olan çukur kazısı sırasında, 2 tane Iahit, ekska
vatör dolayısıyla kısmen tahrip edildi. Bu sebeple, söz konusu Müze
Müdürünün talimatları ile çalışmalar derhal durdurulup, ilave birkazı

için kazı heyetinden yardım istenmişti. 13 - 22/10 tarihleri arasında

yapılan çalışmalaresnasında,2 tane tahrip edilmiş lahit haricinde Arkaik
çağ'dan kalma kısmen dokunulmamış 3 tane daha lahit bulundu, açıldı

ve büyük bir dikkat ile boşaltıldı (Resim: 1).

Her birine konulan ufak bir demir yüzük ve bir iskelet haricinde,
bu dokunulmamış Iahitlerin yanına hiç bir ilave hediye konulmadığı

anlaşıldı. Lahitlerin yanındaki topraktan Arkaik çömlek ortaya çıkar

tıldı.

Kazi alanının yakınında daha evvel bulunan ve bugün Balat Mü
zesi'nde teşhir edilen, 3 tane lahit ortaya çıkartıldıktan ve köyden ilave
haberler alındıktan sonra, uzun zamandan beri Th. Wiegand tarafından

aranmış olan Arkaik Nekropol'un yeri sağlamlaşmıştır.Milet'deki Arkaik
Nekropol'de (vazo-jakı ve ilave hediye) önemli küçük buluntular bekle-

(~) Prof. Dr. WOLFGANG MULLER .WIENER, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Sıra

selviler No : 123 Takslın/İSTANBUL.
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memek gerektiğine dair olan tahminlerimiz bu yeni buluntular sayesinde
kuvvet kazanmıştır. (bkz. H. Koenigs - Philipp, Doğu - Iyorıya'da Arkaik
mezarlar; ıst. Mitt. 31, 1981, 149 ff.).

2. Planlanmış yayınlar için ön çalışmalar yapmak, kampanya ça
lışmalarının asıl gayesi idi. Depolarda duran, eski kazılardan çıkan bu
luntu malzemesinin resimleri çizildi, fotoğrafları çekildi ve ölçüler
alındı (onların arasında Heroadan Hellenistik keramik, taş depolardan
Roma heykelleri, Kalabaktepe'den buluntular, Dionysos Tapınak, Heroon
i ve Heroon II den taş depolarından inşaat parçaları).

Bununla beraber daha evvel yapılmış kazılardan çıkartılmış olan
taş buluntuların envanteri tamamlanmıştı. Bundan böyle müze depola
rında, depo odalarında, tiyatrolarda ve Güney Çarşısı'ndaki büyük taş

deposundaki bütün mevcut buluntular kartoteke kaydedildi (herbiri bir
fotoğraf ile)

3. Bütün şehir alanındaki onarım ve koruma çalışmaları aynı kap
samı taşıyordu. Yapılmış çalışmaların özeti aşağıda belirtilmiştir:

a) İlyas Bey Camii alanındaki temizlik ve koruma çalışmalarının

bitirilmesi, Medrese duvarlarının tamirat çalışmaları ve eski kapı duvar
larının örülerek tamamlanması (Resim: 3 ve 4). İlerisindeki İslam

mezartaşlarının saklanması için düşünülmüş Medreseye ait dersaneye
yeni bir yer döşemesi yapıldı. Eskiden kalma parçalarının kaldırılma

sından sonra cami avlusunun" taş döşemesi kısmen yeni plaklarla ta
mamlandı. İlyas Bey Camii'nin restorasyon ve koruma çalışmalarında

camiye ait olan ve duvarların arasında kökleşmiş, kalın ağaçtan çok
zedelenmiş olan banyoların koruma çalışmaları ile başlanmıştır. Ağaç

lar kısmen söküldii, kısmen yeni bir ilaç kullanılarak YO'k edildi.

b) Kutsal caddedeki çalışmalara devam ederken, şimdiye kadar
geçici olarak düzenlenmiş Iyon Galerisi'ndeki iki adet sütun, mermer
kırıkları ve aralditden oluşan sıva ile eski hale getirildi. Galerinin arka
alanında aynı zamanda esaslı bir temizlik yapıldı (Resim: 5).

~

c) Dionysos Tapınağının bundan böyle su altında kalmaması için
bazı eski çevre duvarları yeni bir taş duvar ile muayyen bir seviyeye ka
dar yükseltildi. Kazı alanını daha iyi bir şekilde ortaya çıkarmak ve
şimdiye kadar taş ve toprak yüzünden görünmeyen Tapınağın yanındaki

Türk hamamını tekrar iyi bir şekilde görebilmek için, kazıdan çıkan

büyük miktar taş ve toprak, güney kazı arazisinin yakınına kaldırıldı

(Resim: 2).

d) Harabe alanındaki istenmeyen otlarırı 'kaldırılması veya azaltıl

ması hedef alınarak, Prof. Dr. E. Schlösser (Phytopathologisches Institutl
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Universitaet Giessen) ve Doçent Dr. E. Onogur (Ege Üniversitesi, İz·

mir)'un işbirliği ile bir proje hazırlanmıştır (Resim: 6).

90 seneden beri açıkta duran harabenin duvarları yabani incir, Ilgın

ağacı, böğürtlen gibi yabani otlardan büyük zarar görmektedir. Yabani
bitki örtüsünün tahribi içinözelolarak hazırlanmış ilaçlarla mücadele
yapıldı. Bu mücadeleden sonra muhtelif alanlardan kökler çıkarıldı Ye

üstünden temizlendi. Bu denemeler seneye devam edilecektir.
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MAGNESİA AD MEANDRUM (1987)

Orhan BİNGÖL ,..

Aydın İli, Ortaklar Bucağı, Tekin Köy sınırları içerisinde yer alan
Magnesia'da 1987 yılı kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğ
rafya Fakültesi adına başkanlığım altında yürütülmüştür. İzinleri ve yar
dımları nedeniyle, başta Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ol
mak üzere Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Dekan
lığı ile Ankara Turizmi, Eski Eserleri ve Müzcleri Sevenler Derneği'ne te
şckkür ederim.

Yöresel kamu yöneticileri ilgi ve yardımları ile kazımızı dcstekle
mektedirler. Bu nedenle başta Aydın Valisi Aykut Ozan olmak üzere Ger
mencik Kaymakamı Muammer Kutlu'ya, Ortaklar Belediye Başkanı Kc.
nan Yörük'e, ilçe Eğitim Müdürü Ahmet Görgün'e ve Ortaklar Öğretmen
Lisesi Müdürü Hüseyin Taşkırı'a teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü elemanlarındanFikri Ku
lakoğlu'nun Kültür ve Turizm Bakanlığı adına yetkili uzman olarak ka
tıldığı 1987 Magnesia Kazısı 1/8/1987 tarihinden 12/9/1987 tarihine ka
dar sürmüştür.

Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Klasik Ar
keoloji Anabilim Dalı öğrencilerindenÖmer Suat Zabcı, Özcan Şimşek,

Nedim Akıner, Halil İbrahim Avcı ile Arkeolog Ayşe Deniz Ülkür ve
Meral Ortaç'ın katıldığı kazımızın mimari çalışmaları Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Emre Mad
ran ve Nimet Özgönül'le birlikte aynı Üniversite'nin Mimarlık Fakültesi
öğrencilerinden Aylin Orbaşlı ve Ufuk Serin tarafından yürütülmüştür.

Kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim.

1987 Magnesia kazı-sında uygulanan program şu şekilde grupları-:

dırılabilir :

1) Çevre Düzenlemesi,
2) Çevre Araştırmaları,

3) Gymnasion Kazısı.

(*) Doç. Dr. Orhan BİNGÖL, Ankara, Üniversitesi, Dil VE: Tarih Coğrafya Fakülte
si, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, ANKARA.
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4) Çerkez Musa Camii Çalışmaları,

5) Fotogrametri Çalışmaları.

ı) Çevre Düzenlemesi

Magnesia'da yapmayı amaçladığımız koruma çalışmaları kapsamı

içine giren bu uygulamamızda, öncelikli alan olarak belirlediğimiz Ar
temision'un her sene olduğu gibi bitki örtüsünden arındırılmasından

sonra, çevresi daha geniş bir alanı kapsayacak şekilde tel örgü ile çev
rilmiştir. Mimari elemanlar ve yazıtlar düzenlenerek tel örgü içerisine
alınmışlardır.Ören yerini gösteren «MAGNESİAAD MEANDRUM" yazılı

levhanın Karayolları'nca yolun iki tarafına da dikilmesi sağlanmış, ayrıca

ören yerinin hemen girişine kentin büyük bir planı yerleştirilmiştir.

2) Çevre Araştırmaları

Bu araştırmalar kapsamına giren çalışmalarda çevredeki yerleşim

yerlerinde bulunan taşınabilir arkeolojik eserler saptanmakta ve gerekli
görülenler Magnesia'ya getirilmektedir. Geçen yılOrtaklar'da bulunan
iki başlıkla üç yazıttan sonra 1 bu yıl da yine Ortaklar'da bulunan iki
yazıt daha Magnesia'ya getirilmiştir.

3) Gymnasion Kazısı

1986 yılında kazısına ilk kez başlanılan Gymnasion, Magnesia'nm
görülebilir kalıntılarının en görkemlilerindendir. Kentin batı tarafında,

ortada yer alan bu yapının plan ve resimlerinin ilk ve son kez iki Fransız

Mimar, Jean Nicholas Huyot ve Jacques Jean Clarget tarafından 1820 ve
1844 tarihlerinde çizilmiş olduğunu ve bunların Humann tarafından ya
yınlandığını geçen yılki tebliğirnizde belirtmiştik2. Magnesia'nın bugün
görülebilen en görkemli kalıntısında kazılara başlamak, 1985 yılında ya
pının kriptoportikosunda yapıldığı söylenen kaçak kazılara son vermek
için gerekmekteydi. Bu kararın ne kadar yerinde olduğu 1987 de yapılan

incelemeler sırasında görülen kaçak kazılara ait çukurlardan anlaşıl

maktadır.

Gymnasion kazısı üç yerde sürdürülmüştür:

a ) Güneydoğu Giriş,

b) Apodyterion,
c) Kriptoportikus.

(1) Ortaklar'dan 1986 da getirilen üç yazıttarı biri. 100 no.lu (O. Kern, Die
Insehriften von Magnesia am Maeander, 1900. 85 vd.) yazıtın (a) bloğudur

ve Artemis Leukophryene'nin ahşap heykelinin yeni Artemis Tapınağı'na di
kilişiyle ilgilidir; düzeltilir. Bkn. : IX. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1988)
S.65.

(2) Aynı eser, aynı yer.
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a) Güneydoğu Giriş (Resim: 1)

Gymnasionun, kentin kuzeydoğusunda, Lethaios'un kıyısında yer
alan hamamda, Milet'deki Faustina Hamamı'nınapodyterionu ile plan ve
boyut yönünden büyük 'benzerlik gösteren bölümü, bu örneklere daya
nılarak «apodyterion» olarak adlandırılmıştır.Bu bölümün bilinenin dı

şındaki işlevine aşağıda değinilecektir.

Apodyterionun dört köşesinde yer alan giriş yapılarından üçünde
kazı ve temizlik işlemlerine geçen yıl başlanılmış ve kuzeybatı ile güney
batı merdivenleri tamamen, güneydoğu girişi de kısmen kazılarak temiz
lenmişti. Doğu ve batıdaki girişlerin birbirlerine benzer nitelikte olduk-o
ları; batıdakilerin düz ya da dönerek çıkılan dar merdivenlerle ikinci
kata ulaşımı sağlayan girişler olmalarına karşın, doğu girişlerinin daha
büyük olup, propylon niteliği taşıdıkları anlaşılmıştı. Geçen yıl ayrıca

apodyterionun giriş yapılarının kazı öncesi varsayıldığı gibi dışarıdan

gelenlerin alt kata girdikten sonra üst kata çıkmalarını sağlayan bölüm
ler olmadıkları; bu girişlerin altkata giriş vermeyen, yalnızca ikinci
kata ulaşımı sağlayan merdivenler oldukları saptanmıştı. Tiyatro ve
Agora caddelerinden gelen kişiler bu kapılardan girip merdivenlerden
çıkarak apodyterionun ikinci katına ulaşıyorlardı.

Apodyterionun güney dar cephesinin doğu ucunda yer alan ve doğu

uzun kenarı boyunca kuzeye doğru 13.00 m. uzanan bu girişin cephesi,
geniş yüzleri birbirlerine dönük, 1.00 m. genişlik ve 0.48 m. derinliğinde

iki pilaster arasında kalan bölümü ile 2.58 m. dir. İç tarafta giriş, pilas
terlerin derinliği 'kadar her iki tarafta da 0.48'er m. genişlernekte ve böy
lece burada 3.50 x 3.54 m. boyutlarında bir mekan oluşmaktadır.Bu me
kanın kuzey cephesinin ortasında genişliği pilasterler arasındaki geniş

lik kadar olan bir merdiven başlamaktadır. Geçen yıl bu merdivenin
yalnız kuzeydeki birkaç basamağı ortaya çıkartılmış ve ortalama rıht

yüksekliğine dayanarak burada 12 basamağın olduğu varsayılmıştı 3. Bu
sene tamamen temizlenen merdivende basamak sayısının 11 olduğu sap
tanmıştır. Bunun nedeni de bu sene ortaya çıkartılan basamaklardan en
alttakinin rıht yüksekliğinin diğerlerinin yaklaşık iki katı olmasıdır. De
rinlikleri ortalama 0.37 m., rıht yükseklikleri 0.25 m., uzunlukları ise
2.60 m. olan bu 11 basamakla yukarıdaki daha dar bir koridora (1.61 x
3.40 m.) ulaşılmaktadır.Bu koridorun bitiminde doğuya ve batıya doğru

genişleyen mekanın bir bölümü 1986 yılında temizlenmişti. Bu mekanın

batıya yönelen bölümünden apodyteriona girildiği, doğuya yönelik bölü
münün ise palaestraya açıldığı düşünülerek mekanın tümü temizlendi.
3.90x4.95 m. boyutlarındaki bu mekanın doğusunda, güneydeki gibi kar-

. (3) Aynı eser, Res. 5.
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şılıklı iki pilaster, mekanın palestraya bakan doğu cephesini sınırlan

dırmaktadır. Aralarındaki 2.55 m. genişliğindeki açıklığın kapı olması

halinde buradan palestraya bir merdivenle inildiğini düşünmemiz ge
rekecektir. Bu üst sahınlığın kuzey sınırını apodyterionun iki uzun ke
narı boyunca yer alan tonozların ayaklarından en güneydoğudaki oluş

turmaktadır. Uzunluğu sınırladığı mekanın genişliği kadar (4.95 m.), ge
nişliği batıda 1.75 m., doğuda pilasterle birlikte 2.30 m. olan bu tonoz
ayağının üçüncü sırasına ait iki blok yerlerine yerleştirilmişlerdir.

b) Apodyterion/Museion ( ?) (Plan: 1) :

Bu yıl da, alt katı tümüyle toprak altında kalan apodyterionu kap
layan yoğun çalı ve karaağaçtan oluşan bitki örtüsünün temizlenmesin
den sonra apodyterionun ikinci katına girmek için güneydoğu girişine

paralel ve onun hemen batısında kalan dikdörtgen alanın kazılmasına

başlandı. Apodyterionun hiç olmazsa bir bölümü ile korunmuş olduğunu

varsaydığımız tabanının yaklaşık 1/8'ini oluşturan kazı alanının boyut
ları, yukarıda adı geçen tonoz ayağının güneybatı köşesinden başlaya

rak, doğu batı doğrultusu 6 m., kuzey güney doğrultusuda apodyterionun
güney duvarına kadar yaklaşık 14 m. uzunluğundadır. Burada yürütülen
kazılarda güneydoğu girişinin batı duvarlarının üst seviyesindekazı ala
nının kuzeydoğu yarısında 1.40 m. çapında bir ocak, onun 2 m. güne
yinde dört büyük taştan oluşan tek sıra bir duvarla bunun 1.5 m. gü.
neyinde aynı şekilde ikinci bir duvar ve kuzey güney doğrultusunda,gü
neydoğu girişinin batı duvarına paralelolarak yerleştirilmiş ilki 3, ikirı

cisi 6, üçüncüsü de 5 parçadan oluşan bir künk sistemine ait bölümler
ortaya çıkarılmıştır. Hiçbir yapı ve mekana bağlanmayan bu buluntular
plana geçirilip, belgelendikten sonra kaldırılmışlardır(Resim: 2).

Güneydoğu girişinin üst dar koridorunun doğu duvarının kuzey bi
timi bir anta şeklindedir. Cephesi 0.75 m. olan bu antanın batı yüzü bu
yıl açılmıştır. Duvar önce güneye yönelip, 0.50 m. sonra batıya doğru

1.30 m. ilerlemekte, tekrar güneye dönerek 1.30 m. sonra bir nişle son
bulmaktadır. Güney batıya doğru hafif bir dönüş yapan 1.30 m. uzunlu
ğundaki bu son bölüm apodyterionungüneyini tüm genişliğiyle kapla
yan bir apsisin başlangıcı olmaktadır. Yukarıda belirtilen ni şin içteki
genişliği (055 m.), dış genişliğinden (0.50 m.) daha fazla olup derinliği

de 0.40 m. dir. Bu nişten sonra apsisin devamını oluşturan 2.40 m. uzun
luğunda bir duvar ve yarıçapı '2.45 m. olan yarım yuvarlak bir niş or
taya çrkartılmıştır. Bu yarım yuvarlak nişin başlangıç ve bitimi 0.40 m.
derinliğinde, 0.45 m. genişliğinde dişlerle sınırlandırılmıştır. Apsisin gü
neydoğusunda yer alan bu yarım yuvarlak nişten sonra apsis duvan
batıya dönerek yine 2.40 m. devam edip bir sonraki nişin dişinin bulun-
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duğu yerde bu yılki açma sınırımızın dışına çıkmaktadır. Yuvarlak niş

terin iki yanında yer alan 2.40 m. uzunluğundaki apsis bölümlerinin üst
sırasında yer alan bloklar duvar yüzeyinden diş derinliği kadar öne çı

karak bir kaide görünümü kazanmaktadırlar. Güneydoğu girişindeki

dar koridor ve üst sahınla aynı seviyede bir tabana sahip olan apsisin
doğu bölümünde ortaya çıkartılan bu yarım yuvarlak niş ve iki kaide
den bu apsisin apodyterionun tüm genişliğini kapsadığı ve biri tam
güneyde olmak üzere üçyarım yuvarlak niş ve onları sınırlayan 2.40 m.
uzunluğunda üç kaideyle zenginleştirildiği, en başta da köşeli birer nişın

bulunduğu anlaşılmaktadır(Resim: 3).

1905 yılında J. Keil " Ephesos'da «Çifte Kilise» de bulunan 9 yazıtı

(a - i) yayınladı 5, Bu yazıtlarda tıp dalında yapılan dört tür yarışmada

kazananların isimleri yer almaktaydı ve bu yarışmalar bir «Museionv'a
bağlı «Tabipler odasrs'nca düzenlenmekteydi. Ephesos'ta bir Museion'un
varlığı ayrıca Wood'un ve Keil'in yayınladıkları iki ayrı yazıttan da aa
Iaşılmaktaydı 6.

Planı hakkında herhangi bir bilgiye sahip almadığımız «Museion»
lar eğitim ve bilim kuruluşlarıydı7. Zihinsel ve bedensel eğitimler

«Gymnasion» bünyesi altında toplanmaktaydı.Vitruvius, Yunan gymna
sionlarını anlatırken palestraları çevreleyen üç stoada filozofların, ha
tiplerin ve bilimsel tartışmalara ilgi duyan kişilerin oturup konuşacaklan

geniş exedraların bulunması gerektiğini belirtmektedir (VI, 11, 2)8,

Yine Vitruvius'dan Sokrates'in öğrencilerinden olan Filozof Aris
tippos'un bir gemi kazasındansonraRhodos sahillerine çıktığını ve he
men kentin gymnasionuna gidip felsetik soruları yanıtlayarak aldığı hedi
yelerle geçimini sağlamağa başladığınıöğreniyoruz (VI, Önsöz, 1). Gymna
sionların zihinsel eğitim, bilimsel tartışma ve toplantıların yapıldığı eği

tim kuruluşları olduklarını gösteren örneklerinbaşında hiç kuşkusuzki
Platon tarafından İ. Ö. 385 yılında Atina'da kurulan ve İ. S. 529 da Justini
anus'un emri ile kapatılıncaya kadar yaklaşık 900 yıl yaşayan Akademia
gelir. Atina'da Akademia'nın yeri belirlenmiş olup, sınırları içerisinde
bir gymnasion olduğuda saptanmıştır 9.

Ephesos'daki bu yazrtların 1904 yılında Ephesos'da bulunmaların-

dan önce Th. Wiegand, Milet, Faustina Hamamı'nın apodyterionunu kaz-

(4) J. KeH, ÖJh 8, 1005, 128 vd,
(5) KeH, öJh IS, 1912, BeLbL. 198 Dipnot 9.
(6) KeH, ÖJh 8, 1908, 135.
(7) RE XVI. 1 -Mouseıon- maddesi Kolon 797 ff.
(8) Vitruvius'tan alıntılar için bkz, : C. Fensterbusch, Vitruv, Zehn Bücher übeı

Architektur (1964).
(9) J. Travlos, Blldlexikorı zur Topographie des antiken Athen (1971) 42 d.
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mış ve burada bulduğu Musa heykellerinden ötürü burayı «Museion» ola
rak isimlendirmiştiL0. Faustina Hamarnı'nın apodyterionunun planının,

gerçek bir museion planını yansıtıyor olabileceği varsayımı. ilk kez Ep
hesos Çifte Kilise'nin ilk dönemdeki planı saptanınca Keil tarafından

ileri sürülmüştürIl. «Antik yapı» olarak isimlendirilen ve son aşaması

«Çifte Kilise» olan bu yapı dört aşamalı yapının ilkidir u. 265 m. uzun
luğunda, 31 m. genişliğinde, doğu ve batısı birer apsisle sınırlanan, bir
uzun kenarında odaların yer aldığı, üç nefli bir yapıdır. Keil, Faustina
Hamarnı'nınapodyterionuna olan benzerlik ve burada bulunan yazıtlardan

ötürü bu yapının Ephesos'un «Museiorı-u olduğunu ileri sürmüştür13.
i

Ephesos ve Milet'deki bu iki museionun (?) planlarına benzemesi
nedeniyle, Magnesia gymnasionunun apodyterionunun da museion olabi
leceği varsayılabilir. Magnesia'da museion olduğu ayrıca 'yazıtlarlada
saptanırıştır 14. Ancak Lethaios'un kenarındaki hamam yapısının plan
açısindan Faustina Hamarnı ile olan büyük benzerliğiLS, Magnesia mu
seionunun da orada olması gerektiğini düşündürmektedir.

c) Kriptoportikus

Gymnasionda çalışılan üçüncü yer apodyterionun batısında kalan
ve bazı duvarların üçüncü kat yüksekliğine kadar korunmuş olduğu bö
lümün kriptoportikusunda yürütülmüştür. Kaçak kazıların yapıldığı bu
mekanların temizlenerek depo ve benzeri amaçlarla kullanılabilmesi için
bu yıl boşaltma çalışmalarına başlanılmıştır. İki uzun galeri arasında

kalan dört oda saptanmış olup bu yıl ancak galerilerden birinin yarısı

temizlenerek odalardan birinin içi Bizans dönemine ait olan tabana ula
şılıncaya kadar kazılrmştır.

4) Çerkez Musa Camii 16

Magnesia'da ayakta kalmış yapılardan biri de camidir. 15. yüzyılda
yapıldığı varsayılan, enine dikdörtgen planlı, kuzeyinde son cemaat yeri

(LO) A.V. Gerkan - F. Krischen. Milet 1/9. ,]928) 60 vd. 90 vd.
(n) Keil, ÖJh 15, 19'12 Beib. 196 Dipnot 9.

(12) Aynı eser 197 vd. Fig. 151.
(LS) Keil, ÖJh 8, 1905, 128 de yazıtlarm kiminin toprak arasında (b, d. il kiminin

de duvara" hatta baş aşağı (a) örülü olarak bulunduğunu söylerken, ÖJh
15. 19J 2. 197 dıpnot 9 da bu yazrtları ~ apının filayaktarına ait olarak gös
termektedir. Bu çelişki yapının yazıtlarla tanımlanmasını güçleştirrnekte,

fakat diğer yandan bir yapıya ait bu kadar fazla yazıtın bir arada ele geç
mesi bu kanıyı desteklemektedir.

(L4) O. Kern, Die Insehriften von Magnesia am Maeander (1900) Nr. 189, 287.

rısı R.A. Staccioli, ArchCl 9/2, 1957, 250-256.

(16) Türkiye'de Vakıf Abideler ve Eski Eserler i (l972) S. 692.
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bulunan cami bu yıl önce yoğun bitki örtüsünden arındırılmış, daha
sonraçevre düzenlemesi yapılarak Magnesia'ya görülebilecek bir eski
eser kazandırılmıştır.

5) Fotogrametri Çalışmalan

Magnesia kazısında bilimsel yöntemlerin uygulanmasına ilişkin

amacımız doğrultusunda yapılan ilk çalışmamız fotogrametrik çekimler
olmuştur. O. D. T. Ü. Restorasyon Anabilim Dalı ile yapılan iş birliği so
nucunda Artemisiorı'a ait ion başlıklarından okunabilir olanlarının fo
togrametrik çekimleri Yüksek Mimar Emre Madran ve ekibi tarafından

yapılmıştır.

Kazıda ortaya çıkartılan küçük buluntulardan envanterlik değerde

olanlar Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilmişlerdir (Resim: 4).
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Resim: 1 - Güneydoğu giriş (kazı sırasında)

Resim : 2 - Kaldırtları ocak ve duvarlar sı



Resim : 3 - Museion (?)

Resim : 4 - Kemik iğneler
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KYME 1987 KAZıLARı

Sebastiana LAGONA ..

Catania Üniversitesi ekibi Kyme'dekıi çalısmalarma ancak 25
Ağustos 1987 tarihinde başlayabilmiştir, Bu yılki çalışmaların başlama

tarihinde kaydedilen bu gecikme, ilkbahardan beri İtalya'da bulunan
Anadolu Uygarlıkları Sergisi'nin o sırada Catarıia şehrinde misafir edil
mekte olmasına dayanmaktadır.

Bu arada, bu yı.lki kazılara Türk Hükümeti Komiseri olarak katı

lan Arkeolog Işıl Ababay'a derin teşekkürlerimi sunarım.

1937 yılı kazıları (Resim: 1), geçtiğimiz yılda başlatılan üç eski
ve körfeziri ortalarına, diğerlerinin güney kısmına, rastlayarı bir yeni
noktada olmak. üzere sürdürülmüştür

Herşeyden önce, üzerinde Ortaçağ duvarının köşesi bulunarı ve
bu kısımdan itibaren ele geçirilen kısa bdr .kesiminden düz hat halinde
devam ettiği görülen tonozlu Helenistik devri duvarına ait hendeğin kazıl

masına devam edilmiştir.

Dr. Antonio La Marea'nın çalışmaları ile bu kesimde sürdürülen
incelemede, tonozlu duvarıın bulunduğu toprak seviyesinde birçok taş

bloklarına rastlanmıştır (Resim: 2). Ortaçağ yapısına ait üst tabaka
da, A duvarından 4.40 m. mesafedeki güney kesiminde bir başka (x) du
varı bulunmuştur. Bu duvar da büyük yapının içinde bulunan küçük
duvarlada aynı türde örülmüş, 0.90 m. genişliğinde ve A duvarına para,
lel olarak devam etmekte, tonozlu duvarın üst kısmında sona errnekte
dir. Daha alt kesimleri incelemek üzere, torıozlu duvarın temellerinden
derinlemesine aşağıya doğru kazılmışsa da, gelen bir su sızıntısı hende
ği tamamen doldurmuştur. Bununla beraber, duvarın dibinde, yine du
varla aynı yönde düz hat halinde dizili küçük taş bloklarırta (temel taş

ları olabilir) rastlanmıştır.

Tonozlu duvarla ilgili olaırak yapılan yoklama kazısı bu kısımda

bir kopukluğu, kesintiyi ortaya koymuştur.

Gayrımuntazam biçimde olduğu görülen bu kesintinin aynı za
manda bloklar halindeki taşların duvar seviyesinde dağınık şekilde düş

tükleri noktaya rastladığı dikkati çekmektedir.

(*) Prof. ı». Sebastiana LAGONA, Institute Di Archeologia Dell' Unıverstta, Via
di Sengtuliano 256 35124 Catania/İTALYA.
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Ayrıca, 1987 yılı kazı kampanyası tonozlu duvarın bir iç tarafı

-yüzü-nün bulunmadığını ortaya koymuştur. Bu da, tiyatronun bulundu
ğu-tümseğirı toprağını tutmaya yarayan birduvar niteliğine haiz olduğu

görüşünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu görüş aynı zamanda
1986 yılında yine bu hendeğin kuzey-doğu yönünde genişletilen bir kıs

mında bulunan küçük döşeme taşlarından meydana gelen bir taban dö
şemesinin ortaya çıkarılmasıyla daha da geçerlilik kazanmaktadır. Ay
rıca bu yıl, yeni bir tabarı döşemesine daha rastlanmıştır. Bir önceki yıl

bulunan tabanın üstündeki seviyede, kuzeydoğu yönünde devam et
mektedir (Resim : 2).

Zaman yetersizliği nedeniyle yarıda bırakılan bu incelemeye 19R8
yılında devam edilecektir.

İnceleme çalışmaları Dr. Rosaria Sambataro tarafından sürdürü
len, Ortaçağ yapısının merkezine yakın kısımdaki kazı sonucu, yapının

dıştaki çevre duvarının iç cephesi ile bu duvardan itibaren başlayan ve
batıya yani tüm alanın ortasındaki taşlığa doğru açılan bir oda (?)yı

oluşturan iki küçükduvarın mevcudiyeti tesbit edilmiştir.

Ayrıca, çevre duvarının içeriden kazılan bu kısmına dışandan te
kabül eden toprak seviyesi biraz daha aşağıya indirilmekle, önceki ka
zı kampanyasında kuzey duvarı bulunan II numaralı kulenin planı be
lirlenmiş tir.

Çalışmaları Dr. Giuseppe Roma tarafında 'irdürülen, Ortaçağ

yapısının dışındaki (güney-doğu ucunda) ÜÇÜlıl..U hendeğin kazısı iyi
korunmuş bir diğer kulenin (III) tamamıyla ortaya çıkarılmasınil sağ

lamıştır. Son olarak ele geçirilen bu kule, 1984 yılında bulunan birinci
kule ile benzer şekil ve boyutlanda olup, iç kusma geçiş için hafif kub
beli ve eşiği korunabilmiş dar bir geçite haizdir (Resm: 3). Batı duva
rını oluşturan taş bloklanndan birisinin üzerinde bar.iz bir labirent mo
tifinin kazılı olduğu görülmüştür. Sözkonusu bu bloğun daha eski bir
yapıya ait olup, Ortaçağ yapısının bu kısmında yeniden kullanılmış 01- i

duğu gözlenmektedir (Resim : 4).

III. alan ismi verilen Ortaçağ yapısının güneyindeki yeni sondaj ka
zısı, iki ayrı yaşam dönemine ilişkin 'bazı duvarların bulunmasını sağla

mıştır. (a ve b) Duvarları köşesini meydana getiren biri diğerine dayalı

büyük duvar parçaları daha sonraki döneme ait olup, yeniden kullanılan

az yontulmuş taşlar, kiremit parçaları ve aralarındaki boşlukların toprak
la doldurularak örüldüğünü göstermektedirler. Bu tabakalarda sadece,
boyanmamış, sırlı, Ortaçağ'a ait pişmiş toprak kalıntısı ele geçirilmiştir.

b Duvarı yakınında bulunan iki küçük oluğunda yine aynı döneme ait
olduğu görülmüştür. Daha derin seviyede ele geçinilen bir önceki yaşam
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dönemine ait kalıntılardan sadece kuzeybatı köşesi sağlam bulunan
yapının planını tesbit etmek mümkün olamamıştır .Doğuya olduğu ka
dar güneye doğru da yayılması gereken yapının sadece temeline ait ka
hntılara rastlanabilmiştir. Bulunan duvarlar seviyesinde karşılaşılan

sarı bir kum tabakası yukarıda belirtilen temeller için kazılan hendeğin

içinde gerekli ayrımı yaparak duvarlara ait tarih tesbitinde yararlı veri-
leri toplamamızıengellemiştir.Bununla beraber, teknik yönden kalıntının

Roma devrine ait olması ihtimali kuvvet kazanmaktadır. Ayrıca, hende
ği dolduran bol su sızıntısı, bu kısımda daha erken dönemlere ait yapı ve
tabakaların mevcudiyetini inceleme olanağını vermemiştir (Resim: 5).

1925 yılında Çekoslavakarkeologlarmca tesbit edilen ve izleri to
nozlu duvarın hemen kuzeydoğu kısmında bulunan alandaki tiyatro
nun ortaya çıkarılması. dçirı programlaınan deneme kazısı bu yıl gerçek
leştirilernemiştir.

Kısacası 1987 yılı kazı kampanyası bizlere hatarı sayihr iki sonuç.
vermiş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Ortaçağ yapısından bağım

sız şekilde bulunan tonozlu duvar parçasının, tiyatronun bulunduğu

tümsek ile esas çevre duvarı arasında kalan toprak yığınını tutan bir des
tek duvarı niteliğine haiz olduğu tezinin doğrulanması jkerı, ikinci sonuç
ise, Ortaçağ yapısını çevreleyen tüm çizginin belirlenmesi ve dıştakıi 'kıs

mı kuvvetlendiren iki kulenin daha bulunmasıdır. Bu aşamada limanırı

ortasındaki alanınkorunması için taşıma malzeme ile özen göstenilmc
den inşa olunan bir tahkimat unsurunu tesbit etmek mümkün olmakta
dır. Bu tür bir koruma sistemini Anadolu'da XIII. asıl'da görülen diğer

lerine benzetrnek mümkündür. Limarıın orta kısmmda kalan alanı koru
yan tahkimatlı yapı, XII ve XIII. asırlarda Kyme oturma merkezinde,
Efes Ruhani meclisi -Concilio- sırasında bir piskoposun misafir edildiği

ve sözkonusu yerleşme alanının etraftaki tepelerle çevrelendiği dolayı.

sıyla da dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunması gerektiği arı

lamını taşıyabilir.

Ayrıca yukarıda belirtilen nedenlerle Iimanın su altında kalan
diğer yapılannın ortaya çıkarılmasına devam edilememiştir. Bu ince
lemeler önümüzdeki yıl yeniden ele alınacaknr.

Bulunan yapı kalıntılarının bu aşamada şehrin bilinen özellikleri
ile bağlantısı kurularak, bunların konumu belirlenmekle, 1988 yılı İn

celemelerinin Kyme'nin yayıldığı belli başlı iki tepe üzerine yöneltilmesi
amacı güdülmektedir, Kazılacak iki yöreden birr, yukarıda değinilen

tiyatro ile bunun hemen yakın çevresi, diğeri ise, şehrin daha eski bir
yaşam devresini ortaya koymak amacıyla muhtemelen yayılmış olabi
leceği güney tepesine ait yamaç olacaktır.
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Resim ıl

Resim ı 2
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Resim ı 3

57



Resim i 4
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PANAZTEPE KAZıLARI 1987 YILI SONUÇLARI

Armağan ERKANAL *

1987 yılı çalışmalarını Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'

nün ve Hacettepe Üniversitesi'nin maddi ve manevi desteği ile yürüt
tük. Ayrıca Türk Tarih Kurumu da bir miktar maddi destek sağladı. Bu
vesileyle, ilgili kuruluşların tüm yetkililerine ve özellikle Sayın Prof.
Dr. E. Doğramaoı'ya, Sayın Prof. Dr. Y. Yücel'e, Sayın Dr. N. Yardım

cı'ya, Sayın N. Berkok'a, Sayın A. Uğuroğlu'na. Sayın M. Karahan'a ve
kazılar şubesinin tüm değerli- elemanlarına şükranlarımı sunmayı bir
borç bilinim. İzmir Ankeoloji Müzesi Müdürü Sayın N. Sümer başta ol
mak üzere Sayın O. Zazaoğlu, sayın J. Dedeoğlu ve Sayın S. Özyiğid'e de
gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür ederim.

1985 yılından bu yana, çok yönlü destekleri v-e koruma bilinci ile,
ekibirnizin hamisi olan Menemen Köy Hizmetleri Müdürü Sayın H. Çı

nar'a da yürekten şükranlararnı sunarım.

1987 yılı kazı ekibi, araştırma görevlisi Arkeolog S. Günel ve Ant
ropolog i. Duyar, Arkeolog B. Devam, N. Çınardalı ve H. Polat ile Ar
keoloji -Sanat Tarihi ve Antropoloji bölümleri. öğrencilerindenS. Atmaca
Ö. Canbek, N. Çorağarı, N. Erdoğdu, Z. Özgül, V.M. Tekinalp, T. Türker
G. Uysal ve D. Yalçıkh'darı oluşmuştur.

Kazıya ayrıca değerli müzecilerimizden S. Özellik dconservatör ve S.
Özgündüz de Bakanlık Temsilcisi olarak katılmışlardır. Kendilerine bu
vesileyle yardımlarından dolayı en iyi dileklerimi sunarım.

1985 yılında kurtarma kazısı olarak başlatılan Panaztepe Kazısı

sırasında, M.Ö. 2. bine tarihlendirilen mezarlığın yanı sıra, bir de yer
leşme yeri kısmen açığa çıkartılmaya başlanmıştıı. 1987 yılında bir ta-

(*) Prof. Dr. Armağan ERKANAL, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji ve Sanaıt Tarihi Bölümü, Beytepe!ANKARA.

(ı) Karş., A. ve H. Erkanal, "A New Archaeological Exeavation in Western Ana
tolia, Panaztepe-, Turkish Review Quarterly Dieqesi, 1!3, Ankara, 1986, s. 68;
A. Erkanal. -Panaztepe Kazısının 1985 Yılı Sonuçları», VIII. Kazı Sonuçları

Toplantısı, Ankara 1987, s. 254 vd; Panaztepe ve Dikentaş Tepesi'nin tescili
20.6.1987 gün ve 3396 sayılı Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Ku
rulunun kararı ile yapılmıştır. Gene aynı kurulun 22.10.19'87 gün ve 3714 sayılı

kararı ile sit alanı daraltılmış ve alan yapılaşmaya koşullu olarak açılmıştır.

Dikentaş Tepesı'nde ekibimiz tarafından 1985 yılında yüzeyden toplanan se
ramik parçaları dışında ve 1986 yılında izleri saptanan soyulrnuş bir pithos
mezardan bilimsel nitelikli hiç bir iz ve kanıtın kalmadığı 17.5.19'88 ~fınLı

bölgeye yapılan ziyaret sırasında saptanmıştır.
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raftan mezarlığın güneye yayılışını anlamak, diğer taraftan da M. Ö. 2.
bin yerleşmesinin yoğunluğunu ve niteliğini öğrenmek amacı ile Panaz
tepe'nin çeşitli bölgelerinde kazılar yapılmıştır.

ilk çalışmalar, 1986 kazı mevsiminde mezarlığın güneyinde yer
alan açmalarda gerçekleştirdlmişbir.Burada yürütülen çalışmalarda 16
İslam mezarı ve 1 Roma mezarı daha bulunmuştur2. Ayrıca, M.Ö. 2.
bine ait bir mutfak kabına gömülmüş 4-5 aylık bir çocuk iskeleti de sap·
tarıarak, bölgenin M.Ö. 2. binde tek tük mezarların yer aldığı bu ke
simin daha çok İslami dönemlerde uzun bir süre kullanıldığı anlaşıl

mıştır.

Yamaçta sürdürdüğümüz kazılara gelince, 1985 yılında, mezarlığın

kuzeyinde ve batısında açığa çıkartılan ve M.Ö. 2. biniri başınafarihlen

dirdiğimiz, içerisinde bir seramik fırının da bulunduğu yerleşme ile 3,

açmaların doğusunda kalan ve uzun bir süre kullanıldığı anlaşılan

rampalı yolun 4 akropole doğru devam edipetmediğinin anlaşılabilme

si için, 1985 kazı alanının .kuzeyinde çalışmaya başlanmıştır. Bu 'kesim
de açığa çıkartılan mimari kalantilar ne yazık ki fazla bir bilgi verebi
lecek duııumda değildir. Ancak, ele geçirilen seramik parçaları ile döşeli

kesimler ve çoğu dağılmış taş mimariye dayanarak, 1985 yılında «atöl
yeler mahallesi» olarak yorumladığımız M.Ö. 2. bin yerleşmesinin aynı

karekterde olduğunu, ayrıca, akropole uzandığırıı tahmin ettiğimiz yolun
da yukarıya doğru devam ettiğini korunan izlerden anlayabildik,

Açığa çıkartılan kalıntLlara dayanarak, bu rampalı yolun, ana ka
ya üzerinde olduğu, kayalık kesimlerin istenilen genişlikte olmadığı za
manlarda, kayaların seviyesine kadar, toplama taşlarla dolgularının ya
pıldığı, bunların da bir kenarının daha iri taşlar yerleştirilerek takviye
edildiği anlaşılmıştır.

Bu bölgede ele geçen ve tümliyebildiğimiz tek seramik örneği M.Ö.
2. bine tarihlendirilen bir kapaktır.

Üçüncü kazı çalışmasını, Panaztepe'rıin güneybatı yamacında, de
niz seviyesinden 33 m. yükseklikteki ve görünüşte yerleşmeye elverişli

gibi görünen terasta, 5 x 5 m. lik bir açmada yürüttük. Tamamiyle tüf
iü bir toprak yapısı gösteren bu açmadaki çalışmalarımız sonucunda ve
çevredeki izlere dayanarak bu terasın iskarı edilmediği anlaşılmıştır.

1987 yılı kazı çalışmalarının ağırlık noktasını deniz seviyesinden
yaklaşık 67 m. yükseklikteki akropolün kuzey kesiminde başlattığmız

(2) A. ErkanaL, -Parıaztepe Kazıları 198ô Yılı Sonuçları», IX. Kazı Sonucları

Toplantısı I, Ankara, 1988, S. 346 vd.
raı A. ve H. Erkanalt. s. 68; A. Erkanalt. s. 254.
(4) A. Erkanalt. s. 255.
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kazılar oluşturur. Akropol de ne yazık ki nekropol alanında olduğu gibi
kaçak kazılarla yer yer büyük tahribatlara kurban gitmiştir. Bunlardan
en büyük olanı, tepenin en yüksek yerinde yer alan ve muhtemelen bir
tapınağa ait temellerin açığa çıkartıldığı kesimdir. Burada bir define ka
zısmın yapıldığı ve yakın zamana kadar, yüzeyde sütun parçalarının bu
lunduğu, çevredenedinilen bilgiler arasındadır. Bu gün bu sütun parça
larından hiç bir Iz ne yazık ki görülmemektedir.

Benzer tahribatlar, akropolün kuzeybatısında bir burun oluşturan

kısımda da görülür. Burada "birkaç metre arn ile kaçak kazılar yapıl

mıştır. Bu kesimde yüzeyden de izlenebilen, iri taş bloklanndan oluşan

bir taş dizisinin bu kaçak kazı çukurlan ile ilişkisini saptamak iç/in ilk
kazı çalışmalarına burada başlanılmıştır.Daha kazının ilk gününde, bu
nun bir sur duvarı olduğu kesinlik kazanmıştır. En az iki evreli olduğu

saptanan surun anakaya üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır. 1987 yılında

ancak bu surun 20.10 m. lik bir bölümü açığa çıkartrlabilmlşt.ir (Re
sim: 1).

Surun çevnesinde çok sınırlı bir alanda yürütülen kazılar, henüz
bu konudaki tüm problemlerin çözülebilmesine olanak vermemiştir. Su
mn kuzeyinde, dış tarafta, M.Ö. 2. birıin başına ait seramikler ve ir:i bir
erzak küpü açığa çıkartılmıştır. Ayrıca, M.Ö. 2. binin ilk yarısına tarih
lendirebildiğimizgri Minyas seramikleri de ele geçirilmiştir.Bu seramik
lerle birlikte krem ya da açık bej astarlı ve perdahh bir seramik grubu
nun da bulunması 1987 kazı mevsiminde elde edilen en önemli netice
lerden birisini oluşturur. Bu seramik grubuna giren tümlenebilir bir
kabın parçaları, 1985 nekropol kazısı sırasında, soyulmuş bir tholos me
zarla çevresinden ele geçirilmiştir. Boylece, geniş bir zaman dilimine
giren M. Ö. 2. bin mezarlığının erken evresi ile çağdaş bir yerleşmenin

akropolde varlığı da kesin olarak ispatlanmış olmaktadir. Surun ilk ku
ruluşunun bu yerleşme ile birlikte gerçekleşip gerçekleşmediği sorusu
ileriki yıllarıda akropolde yürütülecek kazılaran ana problemini oluştu

racaktır.

1.90 m. eninde olan surun kuzey cephesi tamir edilerek kullanılmış

tır. Bu cephe 'iri taş bloklarıyla örülmüştür. Bunların aralarında yer yer
küçük taşların enine ya da boyuna yerleştirilmesiyle takviyeler yapıl

mıştır. Bağlayıcı malzeme toprak harçtır. Surun güney cephesi ise tama
men farklı bir örgü sistemi gösterir; kaba yonu taşlarıyla muntazam bir
biçimde örülmüştür. Surun güney kesiminde, sura bağlanan yan duvar
dik duvar izlerinin gözlemlenmesi sonucunda, sura bir ya da daha fazla
yapının yaslandığı anlaşılmıştır. Ancak, bu kesimde kazı alanı genişle

tilmediği için bu konu ile ilgili sorunlar ileriki yıllarda yapılacak kazı

ların programlarana alınmıştır.
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1987 yılı çalışmalannda, surtın Panaztepe'nin çevresinde nasıl bir
dönüş yaptığım anlamak amacıyla, güneybatı ve kuzeydoğu kesimlerin
de kazılara devam edilmiş ve sadece güneybatı kesimde, dik açılarla iki
dirsek yaparak dönüş yaptığı saptanmıştır.

Tüm bu incelemeler sonuounda, görüleceği gibi, asırlar boyu kul
lanıldığı düşünülen surun, özgün biçiminde büyük değişikliklerolmuştur.

Surtın doğu kesiminde de araziye nasıl uydurulduğunu anlamak
amacıyla yürütülen çalışmalar sırasında, Arkaik malzeme veren, 9.10 m.
uzunluğunda, 7.10 IIl. genişliğinde büyük bir mekan açığa çıkartılmış

tır. Özenle yapılmış 2.43 m. genişliğindeki bir eşikle girilen bu meka
nın önemli bir yapıya ait olduğu kesindir (Resim: 2).

Bu mekanın kuzeydoğusundaki duvarın dış tarafında, Ilginç bir
buluntu gnibu, gün ışığına çıkartılmıştır. Bunlar birçanak, boyalı iki
terrakota figürin ve gene boyalı iki terrakota protorndan oluşmaktadır.

Bu eserlerin en yakın benzerleri Rodos, Halikarnassos ve Myrina
gibi merkezlerden tanınır'. M.Ö. 6. yy m sonuyla M.Ö. 5 yy a tarihlen
dirilen bu eserlerin ışığında, Panaztepe'nin M.Ö. 2. bin yerleşmesinin
yanı sıra Arkaik dönemde de önemli bir kale olduğunu öğrenmiş bu
lunuyoruz 6.

(5) Bu eserlerın benzerleri icin karş., H B. Walters. Cataloaue of the Terracottas
in the Department of Greek and Roman Antiquities, British Museum, Lon
don, 1903, lev. 25, 134-135; lev. 26, 137, 139-141, 145, lev. 2ô, 146, lev. 42, 243,

lev. 49, 294; lev. 70, 526; lev. 74, 562, 56~1 570; lev. 108, 801; lev. 154, 1125; G.
Mendel, Catalogue les Figurines grecques de terre cuite, Musee imperiaux
ottoman.~. İstanbul 1908 lev. III, 10 (No. 1'103); R.A. Higgins, Cataloaue of the
Terracottas in the Department of Greeh. and Roman Antiquities, British
Museum I. Oxford. 19692. lev, IS, 88 ve 93; s; 64, lev, 22, 119; s. 110, lev. 344,

S. Mollard-Besques, Musee national du Louvre : Catalogue raisonne des figu
rines et relieis en terre cuite grecs, etrusuues, et remains II, Paris, 1963, Lev.
5, b-BO IM, Lev. 5, c-MYR 195; lev. 7 d-CA 192.

(6) Yeni ve önemli bir kazı yeri olan Panaztepe, şüphesiz pek çok bilim ada
mını (yerli ve yabancı) yakından ilgilendiren ve etkileyen bir antik yerleş

medir. Bu nedenle, kazının ayrıntılı raoorları beklenilmeden kimi bilim adam
lan kendi çaplannda yorumlara girerek ileride yanıltıcı olabilecek bazı dü
şünceler ortaya atmaya çalışmaktadırlar. Bunun tipik bir örneğini C. Özgü,
nel'in kaleme aldığı, dayanaktan yoksun bazı varsayımlar oluşturur (Ka~.,

C. Özgünel, ..Selçuk Arkeoloji Müzesinde Saklanan Miken Pyxisi ve Düşün

dürdüklerı-, Belleten LI/200, 1987, s. 335-347). Bu makalede s. .540 da : ....lO

Panaztepe gömütleri, yapısal yönden Anadolu geleneğini ammsatmaktadır,

denmektedir; KendiSinin hiç'bir kaI"?ılaştırma malzemesi 'Vermeden ilad
sürdüğü bu teori bilirnsellikten yoksundur. Acaba hangi mezar yapısı/mıma

ris! ile burade, ilişki kurulmak istenmiştir/ Bunun gtbi s. 540 vd, 23 numa
ralı dipnotta kendisinin değindiği ve aşağıda maddeler halinde ele alacağı

mız konular da esas ve temelden yoksun olup, bilimsallikten· uzaktırlar.
Manisa Arkeololi Müzesi'ne satılan Panaztepe kökenlt eserters dayanarak
Özgünerin yaptığı yorum, kazılar sonucunda, söz konusu malzememn bir ya
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1987 yılı kazıları sırasında sürdürülen bir başka çalıışma da, 1985
yılında nekropolde açığa çıkartılan ve M.Ö. 2. bin için büyük bir önem

da en çok iki mezarda ele geçen ve yükte ağır, pahada hafif olan bir grup
olduğunu kesin olarak ortaya koyduğu için, temelstz bir iddiadan öteye sı

demez. 1985 yılında M.Ö. 2. bine ait 20 mezar vaçılmıştrr. Bunlardan sadece
üçü soyguna uğrarnamıştır. Bu bir tara:ftan Panaztepe soygununun boyutu
nu bize gösterirken, diğer taraftan. da, bu mezarlık buluntularından sadece
% 0.6 oranında bilgi sahibi olduğumuzu da göstermektedir. Bu nedenle, so
runların çözülebilmesi için kazının genişletilmesi gerekmektedir. Nesnel bir
netice alınmadan Panaztepe de Miken yerleşmesi vardır ya da yoktur de
nemez. Ekibimiz konu ile ilgili tüm problernatiğevakıftır. Bu konuda da gerek
li çalışmalar yapılmaktadır.

Aynı dipnotun devamında Özgürıel -Panaztepe Larisa'nın limanı mı idi?»
diye bir soru ortaya atıp, bunu geliştirmektedir.Kendisinin bu teorisini de,
bilimsellikten çok uzak ve hayal ürünü olarak değerlendiriyoruz.Bir taraftan
topografyadan bahseden Özgünel, bugün Gediz nehrinin alüvyonları ile kap,
lanmış bu ilginç bölgedeki jeomorfolojik yapıyı ne yazık ki algılıyamamışola
rak görülmektedir. W.-D. Hütteroth'un kitabında açıkça görüleceği gibi bir
zamanlar Panaztepe'nin de üzerinde yer aldığı yükseltller grubu, büyük bir
olasılıkla bir ada idi (Karş., A. Erkanalt. s. 254, dn. 2; W. - D. Hütteroth,
Türkei (Wissenschaftliche Laenderkuaden 21), Darmstadt, 1982, s. 64 vdd,
res. 19). Bu adanın ne zaman varolduğu. çevresinin ne zaman delmaya başla

dığı gibi sorunlar ancak ve ancak burada yapılacak sondaj çalışmaları ve bi
limsel kanıtlar oluşturulduktan sonra kesin olarak iddia edilebilir. Bu konu
nuda Prof. Dr. İ. Kayan bölgede gerekli çalışmaları yapmaya başlamıştır.

Esasen Hütteroth tarafından yavmlanan haritada Buruncuk'un (Larisa?
antik Larisa kenti olup olmadığı kesin değil!l kendisinin de bir zamanlar bir
liman kenti olduğu açıkça anlaşılmaktadır. M.Ö. 2. bi~de büyük bir olasılık
la Panaztepebtr ada idi ve Buruncuk da bir liman kenti idi. Ancak bu ko
nuda son söz, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu bölgedeki sondaj çalışmala

rı tamamlandıktan sonra söylenebilecektir.

Gene ayın dipnotun devamında, Özgürıel, Panaztepe'de ele geçirilen
Mısır kökenli eserlerden : ... «Ancak serabelerin dışında Mısır kökenli başka

buluntular henüz bulunmamıştırv.. bahsetmektedir. Burada vurgulayarak
bir konuyu aydınlafmaya çalışmak istiyorum. Yukarıda da değindiğimiz gibi
Panaztepe nekropolünde ele geçirilen eserler tümün sadece % 0.6 sıdır. Bi
zim bulduğumuz serabelerden birisi soyulrnamış bir mezardan, diğeri ise so
vulmuş bir mezarın toprağı elenirken ele geçirilmiştir. Kaçak kazı yapanla
rın neleri bulduğu ve nasıl nereye götürüp sattığı, ne yazık iki bilinmemekte
dir. Ancak, kaçak kazılar sırasında Mıvır kökenli eserlerin ele geçtiği, çevre
de yaptığımız soruşturmalar sırasında, kaçak kazılar sırasında işçi olarak ça
lışanların tarif ettikleri bazı eserlerden anlaşılmaktadır. Örneğin : Müzeye
satılıp satılmadığını israrla bize soran, bir çobanın tarif ettiği ve çok güzel
olduğunu söylediği "laleli kabırı- muhtemelen üzerinde Nil zambaklarının

bulunduğu fayans bir kap olduğunu düşünüvoruz.

Yukarıda zikredilenIerin dışında cJa, tenkide açık olan, söz konusu ma
kalede yer alan Özgünel'e özgü teorilere burada konumuzun dışına taştığı

için - ileriki vayınlarımızda, yeri geldikçe değinilecektir.
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taşıyan eserlerin konservasyon ve onarını çalışmalarıdır. İzmir Arkeoloji
Müzesi'nden kazı evine getirilerek, başta seramik ve cam eserler olmak
üzere, eserlerin büyük bir kısmı Sayın S. Özenk tarafından sergileme
için hazırlanmıştır.Bu konuda ayrıca İzmir Arkeoloji Müzesi konserva-

. tör1erinden Sayın S. Özyiğit tarafından bronzeserlerin de konservasyon
ve onarım ça1ışmalan tamamlanmıştır.
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BERGAMA KAZISI 1987 YILI ÖZET RAPORU

Wolfgang RADT*

1987 yılı Bergama kazılarının ağırlık noktasını Trajaneum'daki res
torasyon çalışmaları oluşturmuştur. Bu çalışmalar geçen senelerde ol
duğu gibi ilkbahar başından sonbaharakadar sürmüştür(1.5 - 8.10.1987).
Şehir yerleşim bölgesindeki kazılar 1O.8.l987'de başlamış olup 3.10.1987
ye kadar devam etmiştir. Kazılarda çıkan eserler üzerine yapılan çalış

malar, küçük buluntularınrestorasyonu vefotoğrafçalışmaları23.10.1987
de tamamlanmıştır.

ŞEHİR KAZISI

Bugüne kadar yapılan kazıların batısına düşen bölgede yeni açılan

20 m. genişlik ve 35 m. uzunluğundaki bir şeritle kazı bölgesi büyütül
müştür.

Orta Çağ Yapılan (Resim: 1)

Kazı alanının güney bölgesi (4050/81- 82 ve 91- 92) iki tane evi kap
sıyordu ve bunlardan yalnız 'batıda olanının kazısına başlandı. Tamamen
ortaya çıkarılan evin, üzeri kısmen örtülü avlusunda (Niv. 214.63) iki
adet büyük pithos bulunmaktaydı. Daha geç devirlerde ağızlarının al t
kısmından kesilen bu iki pithosun üzerine yeni odaların duvarlan (Ni".
214.8'5 ve 215.65) yapılmıştır.

Kazı alanının kuzey bölgesinde (4060/1 - 2 ve 10 - 12) en batıda ola
nının kazı'sına kısmen başlanan üç tane ev bulunmaktaydı. Doğu kısmın

da, kazısına 1986 yılında başlanan ve avlusunun (Niv. 215.40-4(60) batı

ya doğru uzandığı sanılan başka bir evin odaları bulunmaktaydı (Niv.
216.75 -4000/12). Bunların arasında, 406O/1ib ve lOd de ise küçük bir ev
meıvcuttu.

4060/1 c-d ve 2 a.-b bölgesinde kuzeydeki ve güneydeki evlerin ara
sından küçük bir sokak veya geçit uzandığı sanılmaktadır (Niv, 216.50).
Kuzeydeki evlere anayol tarafından herhangi bir giriş yoktu.

(*) Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Sıraselviler. No . 123 Tak
.sim/İSTANBUL.
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Kazı bölgesinin üst tabakasında, Bergama'nın erken Türk dönem
lerine ait (14. yy.) olduğu sanılan ve yüksek bir sanat kalitesi gösteren
kÜÇ'Ük bronz eserler bulunmuş olup, bu buluntulara daha ziyade 4('50/2
kazı bölgesinin üst ta'baka kısmında rastianrnıştır.

Orta çağ Mezartar.

1987 yılı kazı bölgesinde Geç Bizans çağlarına ait çok miktarda
(toplam 26 adet) mezar bulunmuştur. Bu mezarların, yerleşim bölgesi
nin terkedildiği zamanlara, tahminen 14. ve 15. yüzyıllara ait olduğu sa
nılmaktadır. Yıkılmış Bizans evlerinin duvarlarının aralarına yapılmış

olan bu mezarlar, en üst toprak katmanındabulunmuştur.

Antik Yapılar (Resim: 2 - 3)

1. Sokağın doğusundaki kazıların devamı:

Kazısı 1986 da tamamlanamayan sokağın doğusundaki 4060/4 b-d
ve Sc bölgesi bu yıl ana kayaya kadar kazılmıştır. 1986 yılı kazılarında

4060/14 d de Roma çağı'na ait büyük bir fırın bulunmuş olup, bu yıl

uzunlamasına yerleştirilmiş olan fırın odasının batısındaki ön oda orta
ya çıkarılmıştır. Sokaktan girişi bulunan tesisin bütünü, burada vaktiy
le ticari bir fırının bulunduğu görüşünü doğrulamaktadır. Bu alande
bundan başka herhangi bir karakteristik buluntu elde edilememiştir.

2. Sokağın batısındaki Peristilli evde yapılan son kazılar:

Sokağın batısındaki Hellenistik - Roma evinin kazısı 1986 yılında

bitirilememişti. Bu yıl bütün alanın tamamen meydana çıkarılması saye
sinde yapının planı ile ilgili yeni gözlemler yapılabilmiştir. Burada av
ludaki sarnıçtan çıkan çanak-çömlek tarihlenebildiği için önemlidir. Bi-
zans tahribatı çok olduğundan. evin güney ve batı kısmı için tatmin edi-
ci 'bir açıklama yapılamamaktadır.Buna karşın, bir buluntu çok önemli-
dir. Evin iki kuzeyodasının (Niv, 211.80 ve 212.32) ara duvarının hemen
batısında, kayanın üzerinde sıkıştırılmış topraktan oluşan tabanda, Geç
HeHenistik döneme ait sikkelerden bir define bulunmuştur. Bu define
M.Ö. i. yüzyılın doksanlı yıllarından M.Ö. 53 yılına kadar baskı' tarihli /
65 gümüş Cistophor'den oluşmaktadır. .>

Bu sikkeler,ağzına küçük bir çanak oturtularak kapatılan, esasın

da iki kulplu olan, gri renkte iyi fırınlanmış kilden yapılma bir küpün
içerisinde idi. Küçük çanak ise az fırınlanmış gri kilden yapılmış olup,
dış yüzü koyu gri renklidir. İç kısmı ise horoz biçiminde aplike bir ka
bartma ile süslenmiştir. Şekil ve kalite açısından iki kap da, sikkelerle
aynı dönem özelliklerini gösterirler. Bu kapların M.Ö. ı. yüzyılın ikinci
yarısına ait olduğu tahmin edilmektedir. Sikkelerin, kullanım sonucu
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aşınmaözelliklerinitaşımaları, definenin M.Ö. ı. yüzyrlın ikinci yarısına

veya aynı yüzyılın sonuna doğru gömüldüğü kanısını ortaya koymakta
dır.

Evin Roma dönemindeki değişiklikleri, keramiklere göre M.S. i.
yüzyılın ilk senelerine tarihlenınektedir.Bu değişikliğinmuhtemel sebe
bi, M. S. 17 yılındaki deprem olmalıdır. Roma çağı değişikliğirrin tarih
lenmesinde en önemli dayanak, 1987 de kazılan avlunun altındaki sarnıç

tan çıkarılan keramiklerdir. Bu keramikler, evin mimarisinin Roma Ça
ğı'nda geçirdiği değişikliklerle son bulmaktadır. Sarnıçtan çıkan en geç
çanak-çömlek, Tiberius dönemine tarihlenmektedir. Evde yapılan diğer

değişiklik ve düzenlemeler, evin kullanımı devam ettikçe zaman içerisinde
tamamlanmıştır.

Güney Bölgesindeki Hellenistik ÖncesiDuvartar (Resim : 4)

1985- 86 yılında tamamen kazılan alanın güney kısmı ile Hera kut
sal alanının Temenos Duvarının hemen kuzeyi ve sokağın güney bitimi
nin doğusunda (4050/83, 84, 85 ve 94, 95) ilgi çekici buluntularortaya
çıkmıştır (Resim: 4).

Burada doğudan batıya doğru, ortalama 30 Im. uzunluğunda, değişik

ve çok kalın Eskiçağ yapı tekniğinde duvarlar uzanmaktadır.Bu duvarla
rın aşağı yukarı aynı çizgi üzerinde yapılmasının sebebi (sonraki Hera
kutsal alanının Temenos Duvarı gibi) arazinin kuzey- güney yönünde dik
bir meyille inmesi, destek vazifesi görmeleri, hem de girişi korumalarıydı.

Burada arazideki kayalar, uzayan duvarlar içinde destek görevini yapmak
tadırlar. 1987 senesi çalışmaları sonucunda, kazının güney llölgesinde üst
üste üç tane duvartabakasısaptanmıştır.Bunlardan birincisi «Arkaik ta
baka» (M. Ö. 7. -6. yüzyıla), ikincisi «Klasik tabaka» (M. Ö. 5.~4. vüzvıla)'

ve üçüncüsü (Çok erken Hellenistik tabaka -(?) M. Ö. 3. yüzyıla) tarihlen
mektedir,

a) Arkaik Duvar: (Resim: 4, Evre 1)

Şimdiye kadar kazıılan alanda, 18 m. aızunluğunda 'Ve ortalarma 'geniş-\
Iiği 2,5 -3 m.arasında olan, sade dolgu tekniğinde yapjkmrş 'bir 'duvar bu
lunmuştur.Bu duvar, temel görevini yapan ileriye doğru çıkıntılı tek yüz
lü bir destek duvarı üzerinde yapılmış ve bugün birkayanın (Niv. 211.29)'
doğusunda 1,5 m. yüksekliğekadar ayakta durmaktadır.Hem öne doğru

çıkıntı yapan destek duvarı şeklindeki temel, hem de onun üzerinde bulu
nan delgu tekniğindeki duvar için, o zamana kadar hiç bir yapı yapılma-

, mış alanın yüzeyindeki işlenmemiş taşlar kullanılmıştır. '

Duvarın arkasındaki toprakta, birkaç yerde Arkaik Çağ'a ait çok sa
yıda 'çanak - çömlek parçaları bulunmuştur. Şimdiye dek Bergama'da ka-
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ularda tektük Arkaik çanak-çömlek parçaları ortraya çıkarılmışsa ıda, Ibu
duvarın arkasındaki buluntu birikimi tam anlamıyla emsalsiz olup, ta
rihleme açısındanönem taşımaktadır,

Bu bulgular sayesinde, daha Arkaik çağ'da Bergama'nın asıl kaleden
çok uzakta olan uzun bir sur ile çevrilmiş olduğu tahminlerimiz kuvvet ka
zanmıştır. Yalnız bu tahminin kesinlik kazanması için ilerdeki kazıların

neticelerini 'beklemek gerekecektir.

b) Klasik Çağ Duvarlan (Resim: 4, Evre II)

Her birinin kalınlığı yaklaşık 1,5 'ID. olan ve aşağı yukarı 3!m. aralık

la paralel uzanan iki duvarın güney kısmı, Arkaik duvarın tam üzerinden
geçmektedir.

Bu Klasik çağ duvarları, aralarındaki rampa şeklindeki ara mekana
yönlendirilmişbirer duvar cephesinden oluşmuştur. Bu cepheler çok bü
yük olmayan işlenmiş bloklardan yapılmıştır. Kuzey duvarında bulunan,
kalın olmayan esas duvara dik, kısa bir duvarın 'başlangıcı eskiden 'bura
da bir kapının var olduğu izlenimini vermektedir. Aralarında rampa şek

linde yolu andıran küçük taşlardan yapılmış dolgu bulunan ve yaklaşık

3 m. aralıklı paralel, batı yönünde yamaca doğruyükselen her iki duvarın
genel durumu, bir kapı tesisini andırmaktadır.

Nisbi zaman sıralamasından başka, bulunan çanak - çömlek parça
ları Klasik çağ tahminini doğrulamaktadır.M. Ö. 5. ve 4. yüzyıllara ait
çok sayıdaçömlek parçası, kapı tesisinin duvar .kalınnlarmın üstünde,
üzerindeki Erken Hellenistik duvar düzeyinin altında bulunmuştur.

c) M. Ö. III. Yüzyıl Başlarına(?) ait Duvarlar (Resim: 4, Evre III,
Resim: 3, Erken Evre i)

Duvar, güney tarafında oldukça kaba andesit bloklarındanyapılmış
olup, batıda ise aşağı yukarıZm. yüksekliktedir. Bu dııvarın arkası, orta
büyüklükteki kırık taş parçalarındanoluşan kalın bir şeritle kaplanmış

tır. Duvar, üzerinden bu dolgu kaplamanın geçtiği bir kaya kütlesini
(Niıv. 208.56) ıdaiçine alır ve sonra kuzeydoğuyadöner. Arka dolgu ile
du.ıvar, sanki bir cadde güzergahı gibi, doğudan 'batıya doğru yükselerek
ilerler.

Tek Buluntular

1987 kazı alanında Bizans çağı'na ait bir ev duvarında devşirme ya
pı taşı olarak kullanılan Diodoreion'un «Mermer Salonuna» ait bir Pi
laster başlığı bulunmuştur. Başlık, yangın dolayısıyla yüzeyi bozuk ve
tahrip olmuş vaziyette günümüze kalmıştır.
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Alan Araştınnalan ve Sondajlar

Halen yapılan kazıların kuzey ve kuzeybatısındaki 100 metrelik bir
çevrede son iki yıla ait çalışma döneminde yapılan alan çalışmalarına

bağlı olarak açılan sondajlarlaı yüzeyde yer yer belirgin bir sokağın de
vamı ve istikameti tayin edilmek istenmiştir. Bu sokak, daha önce şehir

kazılarında ortaya çıkarılmış yan caddelere az çok paralel durumdadır.
Ancak birbirlerini dik açıyla kesen yolların oluşturduğu düzgün bir sis
temin varlığı hakkında bilgilerimiz henüz azdır.

TRAJANEUM

Kazı ve Arkeolojlk Çalışmalar

Batıdaki uç yapısının üzerinden Trajaneurrı'un alt yapı tonozlarına

kadar, turistler için bir giriş yolu tertiplerneden evvel, alanın arkeolojik
açıdan sondajlar1a kontrolu gereklidir. Bu çalışmalarda a - tonozu batı

sında Hellenistik çağlara ait iki odanın kalıntısı kazılmıştır. Odalar ba
tıda a- tonazundaki merdiven geçitine bitişikti. Mevcut taş döşemesin

den, oda sırasının güneyinde de bir sokağın bulunduğu tahminedilebilir.
Batıdaki uç yapının kuzey duvarının hemen kuzeyinde, daha güneydeki
«Eurnenes çağı Kale duvarına» paralelolan ikikapılı 'bir duvar kalintısı

bulunmuştur. Olasılıkla yeni ortaya çıkarılan duvar, kale duvarının he
men arkasında bulunan kazamat tipinde odalara ait olmalıdır.

Restorasyon Çalışmalan

AIt yapı tonozlarında emniyeti sağlama çalışmalarınadevam edil
miştir. Tapınağın önündeki alanın korkuluğu uzatılmıştır. Alana taş dö
şeme çalışmalarına ise devam edilmiştir.

Tapınağın podyumuna, büyük andezit bloklarından son bir tabaka
daha yerleştirilip, kaplanmasına başlanmıştır. Kaplama çalışmalarında,

kısmenorijinal mermer parçalara eklenen ve suni mermerden yapılanba
samaklar ile orthostat plakaları kullanılmıştır.Tapınak frizlerini tamam
layacak olan parçaların, estetik açıdan en uygun çözümünü bulmak ama
cıyle 1 : 1 ölçeğinde alçı modeller yapılmıştır. Tapınağı ayağa kaldırmak

için suni taştan çoksayıda mimari parçalar hazırlanmıştır.

Kutsal alanın kuzeyinde bulunan Hellenistik odaların arka duvarı

andesit bloklarla daha da yükseltilmlştir.
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PERGAMON - STADTGRABUNG 1987

BYZANTI NISCHEBEBAUUNG

~
~ antik

C:J spötbyzantinlsch

JC Türöffnung

:ısı: Türöffnung zugQsetzt O Pithos

- Stützmauer ® Zisteroe.. Pf\asl.r Rohrteitung

F Feuerstelle fE3 G'ab

Grabungsgrenze +- Beslaltung

GEl. THELE 1° 15 r° 1
15m

Resim 1 - Bizans yapı katım gösteren geçlci plan
myzantinische Bebauung. Vodiiufiger Überstchtsplan)
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PERGAMON - STADTGRABUNG 1987

80

HERA HEILIGTUM

4050
\ 2 'GEl. BOHNERT

HELLENISTlSCHE BEBAUUNG

~
IIJ.IIIIIJ frühe Phase i
§§ frühe Phase ii

IILIIIIII Houplphose

::ıe Türöffnung o Pithos

Stützmauer @ Zisterne

Felskant. - Kanal

mım Pflaster ::mı::: Peristasis

.Grabungsgren.ze Rohrleitung

ı
10 'rm
i

Resim 2 - Hellenistik yapı katılnı gösteren geçici Pıan

(Hellenistische Bebauung. Vodiufiger ÜbersichtsplanJ
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4050

HERA HEILIGTUM

GEl. WULF

RÖMISCHE BEBAUUNO ~
ILImI hel i Maucırn,rdm. wiederverwClndıt
~ Irüh. Pha.e
_ Hauptpha.. <ll ıı.tern.

C=J spötrömisch F FeucJrstello

] C Türötfnung O Pltha.
::rsı::: Türöttnung zugısettt ""'"'" Felskantı
iiLi Mosaik 3:3. Kanal
_ Ptla.ter Rahrleitung

Orabungsgrınze [El Orab
O 5 LO 15m
i i i i

Resim 3 - Roma yapılarını gösteren geçici plan
(RQmische Bebauııng. VorHlıufiger Überstchtsplan]
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Beslm : 5 - Kazı a~anınd~ki Bizans yapılarının, kuzeydoğudan

gene~ görünıüşü

IGr.abungsareal mit byzantinischer Bebauung, von
Nordostenl

Resim : 6 - çatı kiremi1Jl.erinden yapılmış Bizans mezaırı

lByzantinisches Grab aus Dachziegelnl



Resim : 7 - 1987 yılı şehir kazısı. kazı alanının balondan gen.el görünüşü, (resimde
sol alt köşe kuzeyi işaret etmektel. sağdaıki koyu renkli kısım, 11987 de
açılan alanın bir bölümünü ve buradaki Bizans yapılarmı.. onun so-"
lundaki sokağa olan kısım 1986 yılı 'kazı alananı göstermektedir. Y'll
karıda Hera Kutsal Alanı teras duvarının arkasında,Erken Hellenlstfk
duvarllar bulunmaktadır.

(Grabungsareal Stadtgrabung 1987. Ballenfoto. Norden ist links unten.
Im dımkleren Areal rechts ein Ausschnitt der 1987 eröffneten Flüehe,
mit byzantinischer Bebauung, Links davon dle Flache von 1986, bis
zu;r Gasse. Oben, hinter der Terrassenmauer des Hera - Hejllgtums,
befinden slch die vorhellenistischen Mauern)
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Resim : 8 - Hellenistik ve Roma çağ evi. Sikkelerden olu
şan derine, soldaki duvarın ortasının hemen
önünde bulunmuştur.

(Hellenıstlsch- römisches Haus. Unmittelbar
vor der Mitte dıer Mauer links wurde der
Münzschatz gefunden)

Resim : 9 - Define. Sikkeler, küp ve kapak olarak kullanıilan çanakçık

tonarımdan sonra)
n\lünzschatz, Krug und Deckel - Schülchen, nach der
Restaurierung)
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Resim i 12 - Arkaılk keramik parçası

lArchaische Keramik)
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Resim i 11 - Arkaik keramik parçası

lArchaische Keramik)

Beslm i 13 - Arkaik ker.amik parçası

lArchaische Keramik)



Resim 114-

Tapınak podyumuna suni mer
mer orthostad bloklarının yerleş

tirilmesi
IVersetzen von Orthostatenplat
ten aus Kunstmarmor am Tem
pelpodium

Resim 115 -

Tapınak podyumuna suni
mermer orthostad blokları

nın yerleştirilmesi

IVel'setzen von Orthosta
tenplatten aus Kunstmar
mor am Tempelpodium
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ZUSAMMENFASSENDER BERıeRT ÜBER DIE
KAMPAGNE 1987

Wolfgang RADT *

Wie sehon sert lahren dauerten die Restaurierungsarbeiten am
Trajaneum von Frühling bis in den Herbst (1. Mai bis 8. Oktober). Die
Grabungen im Gebiet der Wohnstadt wurden am 10. August aufgenom
men und endeten am 3. Oktober. Fundbearbeitung, Restaurierung von
Kleinfurıden und Fotoarbeiten wurden bis zum 23. Oktober abgeschlos
sen.

Stadtgrabung

Die Grabung wurde mit der Neueröffrıung eines 20 m breiten und
rund 35 m langen Streifens, unmittelbar westlich des bisher ausgegra
benen Gebietes erweitert.

MittelaIterliche Bebauung (Abb. ı, 5)

Der Südabschnitt des Areals (4'0'510/81- 82 und 91- 92) urnfaüe
zwei Hauser, von denen das westliche nur angeschninren wurde. In dem
teilweise überdeckten Hof (Niv. 214.6:~) des ganz ausgegrabenen Han
ses standeri zwei groüe Pithoi, die in der spateren Phase unterhalb des
Randes gekappt und vonden Mauern neuer Raume (Niv. 214.85 und
214.65) überbaut wurden,

Im Nordabschnitt des Grabungsareals (4060/1-2 und ıo-12) lagen
drei Hauser, dererı westlichstes ebenfalls nur angeschnitten wunde. In
der Osthalfte des Absehnitts lagen weitere Raume des schon 1986 östlich
davon angegrabenen groBen Hauses, desserı Raf (Niv, 215.40 in 4060/13)
sich weiter naeh Westen erstreekt zu haben scheint.CNiv. 216.75 in 4060/
12). Dazwisehen lag ein kleines Haus in 4060/1b und l Od.

Im Bereieh 4060/1 e-d- und 2 a-b scheint eine Quergasse oder ein
Durehgang zwisehen den nördliehen und den südlichen Hausern verlau
fen zusein (Ni'V. 216.50). Von der HauptstraBe aushatten die rıörd

lichen Hanser keinen Zugang.
Im Oberflachenabhub des Grabungsgebietes fariden sich rnehrere

kleine Bronzegegenstarıde von hoher künstIerischer Oualitat, die ver-

(*) Prof. Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeeleti Enstitüsü, Sıraselviler No : 123,
Taksim/İSTANBUL.
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mutlich schon der frühen tünkschen Zeit von Pergamon angehören (ca.
14. Jh.). Konzentriert warerı diese Funde in der Oberflache des Gebietes
4060/2.

Mittelalterliche Graber (Abb. 6)

Im Grabungsgebiet 1987 lagen besorıders zahlreich spatest- byzanti
nische Graber (insgesarnt 26), die alle der Zeit angehören, als die
Siedlung schorı aufgegeben war, vermutlich dem 14.-15. Jh. Die Graber
waren in die obersterı Erdschichten eingetieft und überschrıitten z. T.
die byzantirıischenHausmauern.

Antike Bebauung (Abb. 2, 3, 7)

ı. Restgrabungen östlich der Gasse

Östlich der Gasse wurde im Bereich 4060/4 b-d und Sc, der 1986
nicht abgeschlossen werden komıte, bis auf den Felsen ausgegraben.

In (4060/14d) war schon 198'6 cin groBer römischer Backofen
ausgegraben worden (F im Plan). Westlich der langgestreckten Back
stube konnte jetzt auch der Vorraum (Niv. 212.20) freigelegt werden.
Die Gesamtanlage, mit Eingang von der Gasse aus, bestatigt die Ver
mımmg, daôeich hier eine gewerbliche Backerei befand, Weitere cha-
rakteristische Funde wurden nicht gemacht. r

2. Restgrabungen im Peristylhaus westlich der Gasse

Das hellenistisch - römische Haus westlich der Gasse war 1986
nicht vollstandig ausgegraben worderi. Durchdie ganzliche Freilegung in
allen Bereichen ergaberısichrıeue Erkenntnisse für die GrundriBgestalt
ung. Wichtig war datierende Keramik aus der Zisterne im Hof. Der
Süd- und Westbereich des Hauses konnten nicht befriedigend geklart
werden, weil dort die byzantinische Zerstörung zu tiefgreifend gewesen
war. Dafür entschadigt allerdings ein einmaliger Fund: unmittelbar
westlich der Trennmauer zwischen den beiden Nordraumen des Hauses
(Niv, 211.80 und 212.32 Abb . .8) wurde im FuBboden aus gestampfter
Erde, direkt über dernFels ein spathellenistischer Münzschatz gemnden
(Abb, 9). Der Hort besteht aus 65 Srlberv Cistophoren der Pragezeit >90
er Jahre des ı. Jh. v. Chr. bis 53 v. Chr. <. Sie waren in einem ehemals
zweihenkligen Krug aus grauem, hartgebranntem Ton, der mit einem in
die Mündung gesetzten kleinen Schalchen verschlcsserı war, vergraben
worden. Das Schalchen besteht aus weich gebranntem grauem Ton mit
dunkelgrauem Überzug. Die Innenseite dst miteiner Applik in Forım eines
Hahnes geschmückt. Von Form und Oualitat her passen belde G~faJ3e

etwa zur Datierung der Mürızen. Die Gefaüe werden in der zweiten Halfte
des ı. J/h. v. Chr, entstarıden seirı, Da die Münzen ZU!Il1 groôen Teil Spuren
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von Abgegriffenheitdurch Umlauf zeigen, wird man die: Vergrabungszeit
des Schatzes in die 2. Halfte des ı. Jh. v, Chr. oder 'LI!LLL die Zeitenwende
setzen.

Der römische Umbau des Hauses İst nach Keramikbefunden im
frühen ı. Jh, n. Chr. erfolgt. Vermutlich war das Erdbeben von 17 n. Chr.
der AnlaB. Besonders wertvoll 'tür die Datierung dieses Umbaus war die'
Keramik aus der 1987 aıısgegrabenen Zisterne unter dem Hof, die mit
dem römischen Umbau aurgegeben wurde. Die jürıgsten Gefaôe der Zi
sterne stammen etwaarus tiberisoher Zeit. Andere Um- und Aıısbauten

des Hauses erfolgten nach und nach, mit seiner weiteren Benutzung .

Vorhellenistische Mauem im Südbereich (Abb. 4,7, 10)

Die vollstandige Ausgrabungdes Südbereichs der Areale aus 1985
1986, direkt nördlich hinter der Temenosmauer des Heraheiligtums und
östlich des südlichen Gassenendes (in 4050/83. 84. 85 sowie. 94.95) 1:iülhrte
zu hesanders mreressanten Befunden (Albb. 4)

Auf eine Lange von insgesamt rund 30 m lassen sich hier verselıle

dene, ost-west verlaufende, besonders starke Mauern altertümlicher
Batıart verfolgen, Die Mauern wurden wohl deshalb immer wieder auf
etwa derselben Linie erbaut (wie spater noch die Temenosmauer des
HeraheiIigtums) weil sie entlang eines starken nord-südlichen Höhen
versprunges des Gelarıdes verliefen, den sie zugleich abfingen und vor
Zugang sicherten. Im Geliinde stehende Felsen wurden dabei als Stütz
punkte in die Mauerverlaufe mit einbezogen. Durch die Ergebnisse von
1987 'ist klar geworden, 'daf in dem Südbereich der Grabung (Abb. 4)
drei sichdeutlich überlagernde Mauerphasen bestehen : eine archaische
(7. -6. Jh. v. Chr.), eine klassische (ca 5.-4. Jh. v. Chr.) und cine sehr
früh hellenistische (?j3. Jh. v. Chr.).

a) Archaische Mauer (Abb. 4, Phase i)

Die Mauer İst in dem bisher ergrabenen Gebiet auf eine Lange von
18 m erhalten. lnsgesamt ist sie zwischen 2,5 und 3 m stark. Sie besteht
aus einer als Fundament vorspringenden einschaligen Stützmauer und
einer darauf erriehteten zweischaligen Mauer, die östlich eines Felsens
(Niv. 211.29) noch bis 1,5 m Höhe erhalıen ist. Sowohl für das vorsprin
gende, als Stützterrasse wirkende Fundament, wie auch für die daratıf

sitzende zweischalige Mauer wurdennur völlig unbearbeitete Steine
verwendet, die offenbar von der his dahin urıbebauten Oberflache des
Gelarıdes herangeschafft worden waren.

In der Erde hinter der Mauer fanden sich an mehreren Stellen
zahlreiche Scherben arehaiseher Zeit (Abb. 11-13).
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Zwar wurden bei den Grabungen in Pergariıon immer wieder ver
einzelt archaische Seherben gefunden, aber ihre Haufung hinter der
Mauer ist ganz einmalig und hat datierende Bedeutung,

Unser Belfund verstarkt die Arınahme, daB Pergernon schon in ar
chaischer Zeit eine ausgedehnte Befestigungsmauer hatte, die sich weit
auôerhalb ıder eigentlichen Burgerstreckte. Es rnüssen aber noch wei
tere Grabungen abgewartet werden, um diese Verrnutung zu Gewi13heit
zu rnachen.

b) Mauem der klasslschen Zelt (Abb. 4, Phase II)

Die archaische Mauer wird deutlich übcrlagcrt von dem südlichen
Zug zweier im Abstand von ca. 3 ın parallel zueiııander verlaufendcr
Mauem (Starkc je rund 1,5 m). Diese >klassischcn< Mauerrı bestanden
aus je einer Sichtmauerwerks - Schalc, die zu einem rampenförmigen
Zwischenraum zwischcnden Maucrrı gcrichtet waren, Diese Fronten wa
ren aus bearbcitctcn, rıicht schr groücn Onadem hergesıcllı. Der 1AI1'saıtz

einer weniger starken, nicht einbindenden Ouermauer an dcr Nordmauer
könnte aur ein '1'01' a.n dieser Stelle hinweisen. Auch die gesamte Situ
ation der beiden im Abstand von rund 3 m etwa parallel zum Hang nach
Westen aufwarts lanfenden Mauern, zwischen denen cine rampenförmi
ge Füllung aus kleineren Steinen -wic für einen Aufweg- liegt, erinnert
sehr an eine Toranlage.

AuBer der relativen Zeitfolge, sprechen Scherbenfunde für eine
Datieruıng in klassische Zeit. Mehrere Scherben des S. - 4. Jh. v. Chr.
fanden sich über den Mauerresten der Toranlage und deutlich tınter dem
Niveau der überlagernden frühest - hellenistischen Mauer.

c) Mauer des frühen 3. Jb. v. Chr, [?] (Abb. 4, Phase III; Abb. 3,
frühe Phase I)

Die Mauer besteht aus ziemlich rohen Andesitquadem aıuf der
Südseite (iım Westen his fast 2 ın hooh) und ist rnit einer breiten Pak
kung aus zerschlagerıen Steinbrocken mittlerer .GrÖBe hinterfüllt. Sie
bezieht eine Felsgruppe, über die ihre Hinterpacknng hinwegführt, mit
ein (Niv. 208.56) und knickt dann naeh Nordosten um. Die Mauer und
ihre Hinterpackung steigen von Ost nach West kontinuierlich an, ganz
so als ob es sioh um eine Straôentrasse gehandelt hiiltlte.

Einze1funde

In einer byzantinischen Hausmauer im Grabungsareal 1987 als
Baustein verwendet fand sich ein Pıilasterkapitell vom >Marmorsaal<
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des Diodoreion. Das Kapitell ist an der Oberflache durch Brand in Mit
leidenschaft gezegen und stark verrieben.

Gellindeforschungen und Sondagen

1 m 100 m - Bereich nördıich und nordwestlich der lanfenden Gra
bungen wurden im Anschıunarı die Gelandeerkundungen der vergange
nen zwei Kampagnen mehrere Sondagen angelegt, um den Verlauf einer
Gasse, die sich stellenweise schon im Gellinde abgezeichnet hatte, zu
verfolgen. Die Gasse hegt etwa parallel zu den schon früher in der Stadt
grabung ausgegrabenen NebenstraBen, doch ist noch zu wenig bekannt,
um einen sicheren Rückschluls auf ein regelmalsiges System sich recht-
winklig kreuzender Strafien zuzuıassen. .

Trajaneum

Ausgrabungsarbeiteınund archaologlsche Tatigkeit

Vor der geplanten Anlage eines Zugangsweges für Touristen über
den Westkopfbau zu den Gewölben der Trajaneums - Substruktionen
muBte das Gellinde arohaologisch sondiert wenden. Bei dieserı Ereile
gungsarbeiten wurden die Reste von zwei hellenistischen Raumen west
lich des Gewölbes a ausgegraben, Die Raume selıliefen westlich an die
Treppengasse in Gewölbe a an. Südlichder Raumreihe scheint ebenfalls
eine Gasse verlaufen zu sein, wie man aus Resten von Pflasterung er
schlieBen kann,

Unmittelbar nördlich der Nordmauer des Westkopfbaus wurde
ein Mauerzug ımit zwei Türen entdeakt, der parallel zu der weiter
südlich liegenden > Eumenischen Burgmauer « verlauft, Anscheinend
lagen unmittelbar hinter der Burgmauer kasemattenartige Raume, zu
denen auch der neuentdeckte Mauerzug gehörte.

Restaurierungsarbeiten
In den Substruktionsgewölben wurden weiıtere Sicherungsarbeiterı

durchgeführt. Der Zaun an der Vorderkante des Gellindes vor dem Ternpel
wurde verlangert. Das Gelande selbst wurde weiter gepflastert.

Eine letzte Schicht grolıer Andesitquaderrı wunde auf das Ternpel
podium aufgelegt, mit seiner Verkleidung wurde begonnen. Dafür wur
den Stufen und Orthostatenplatten aus Kunst-Marmor verwerıdet, in die
z T. originale Marmorfragmente eingefügt sirıd (Abb. 14-15). Für die
Erganzung des Tempelfrieses wurden Gipsrnodelle im Maôstab 1 : 1 her
gestellt, um die asthetisch beste Lösung ausprobieren zu körmen. Für
den Aufbau der Tempelarchitektur wurden wieder zahlreiche Werkstücke
aus Kunststein vorbereitet.

Die Rückwand der hellenistischen Kammern im Norden des Heilig
tums wurde mit Andesitquadern weiter aufgehöht.
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ENEZ (AiNOS) KAZıLARI, 1987 YILI ÇALIŞMALARI

Afif ERZEN*
.Sait BAŞARAN

Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdür
lüğü, Türk Tarih Kurumu ile İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nun i

maddi destek ve yardımlarıyla sürdürülen Enez kazıları, ı. Temmuz -15
Ağustos1987 tarihleri arasında gerçekleştirildi.Başkanlığımaltındaki kazı

kurulu, aşağıda ünvanı ve isimleri yazılı kişilerden oluşturuldu.Kazı Baş

kan Vekili Öğr. Görv. Dr. Sait Başaran, Bakanlık temsilcisi Süleyman
Eskalem, Arkeolog Özdemir Korkmaz, Gökçen Karagülle, Ahmet Yaraş,

Nuriye Karayaka, Zafer Görür, Kerem Tokyay, Topograf Adnan Şakar.

1987 yılı Enez kazıları Kale içi ve Kale dışı olmak üzere iki ana bö
lümde ıtoplanınıışhr (Resim 1 - 2) .

lA. Kale İçi Çalışmaları

Kaledeki çalışmalar,Kale giriş kapısı ile Ayasofya Cami arasında ka
lan alanda yapıldı. Bu alanda yaptığımız çalışmalarlakalenin bu kesimi
nin iskarı tariıhini ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. lOx 10 m. boyutların

daki açmanın üst tabakası, Osmanlı ve Bizans çağlarına aittir. Bu tabaka
da Osmanlıçağı'na ait oldukları anlaşılan taş duvarlarla çevrili mekanlar
ortaya çıkartıldı (Resim. 3). D olarak kodladığımız kuzey taraftaki me
kanda, mevcut toprak yüzeyınden 0.75 m. aşağıda bu döneme tarihlenen
iki adet su kabı ele geçmiştir. Kaplar, pişmiş topraktari yapılmış olup,
sırsız ve kaba bir işçilik göstermektedir (Resim: 4). Yine ıbu mekanın

kuzeybatı köşesinde, uzunlukları 0.45 m. çapları 0.14 m. olan iki adet kün
ke rastlanmıştır. Uzantılarınıbulamadığımızbu künklerin iç çeperleri ü
zerinde kalın bir kalker tabakasının oluşmuş olması nedeniyle, künklerin
kaledeki evlerin kanalizasyon veya su ihtiyacını karşılamaküzere kullanıl

mış olduklarını sanmaktayız. Bunların dışında, Osmanlı çağı'na tarihle
nen Iüleler ile Osmanlı ve 'Bizans çağlarına tarihlenen sırlı ve sırsız ke
ramik parçaları,bu tabakanın buluntularınıoluşturmuştur.Ele geçen ke-

(*) Prof. Dr. Mif ERZEN, Moda Devriye Sok. Nil Apt. No. 17, Daire 10. Kadıköy,
İSTANBUL.

Dr. Sait BAŞARAN,
<l) Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenIniştir. Proje

sayısı 196 - 272/180-486.

89



ramik kap parçalan arasında, düz sırlılar olduğu gibi, üzerlerinde dal, çi
çek, hayvan, insan ve değişik betimlerin gözlemlendiğiparçalar da vardır

(Resim : '5).

Kalenin diğer kesimlerinde olduğu gibi, bu açmada da 2.50 m. de
rinlikten itibaren Roma Çağı'na tarihlenen tabakanın başladığıanlaşılmış

br. 4.10 m. derinliğe kadar inen bu tabakada, kırmızı astarlı Terra cigila
ta ile mutfak malı keramik parçaları oldukça fazladır. Yine bu tabakada,
pişmiş topraktan üretilmişheykelcik parçaları, kandiller ile tekstil işinde
kullanılanağırşaklarve tiyatro biletleri bulunmuştur (Resirn : 6, 7, '8, 9,).
Roma çağı tabakasınınbuluntularıarasında ince grenli beyaz mermerden
yapılmışkartal 'Yer almakıtadır (Resim : 10). Kartalın arkasırt ~kJ:smı, !ha
şın üst tarafı, sol göz ile gagası hafif kırıktır. Cepheden betimlenmişolan
kartal, sağa bakmaktadır.Kanatlar gövdeye yapışık olduğundan kartalın

bir dinlenme anında olduğunu göstermektedir.

4.10 m. derinlikten sonra keramik çeşidinin değiştiği gözlemlenmiş

tir. Açmanın bu en alt katmanının GrekÇağı'na tarihlendiği, buradan
ele geçen buluntulardan anlaşılmıştır.Bu katmanın üst kısımları, siyah
boyalı parlak Hellenistik Çağ keramiği ile daha aşağılarda kırmızı ve si
yah boyalı Klasik çağ .keramik parçaları ele geçmiştir.Bu buluranılarara
sında, kırmızı figür tekniğinde yapılmış sakallı 'bir figürün baş kısmı ile
siyah figür tekniğiyle üretilmiş birçok keramik parçası bulunmaktadır

(Resim: ll). Bunların dışındayine bu tabakada, üzerlerinde bitki ve hay
van motiflerinin betimlendiğiŞarkkarlkeramik parçaları ile Arkaik Çağ'a

tarihlenen .keramikler gözlemlenmiştir (Resim: 12). Bu tabakanınen ıalıt

kısmında gri renkli yerli Trak keramiğininortaya çıkmasıyla, kalenin di
ğer yerlerinde olduğu gibi, bu kesimde de en eski yerleşmenin Traklara
ait olduğu anlaşılmiştır.

B. Kale Dışı Çalışmaları:

1. Nekropol Alanı Çalışmalan

Bu yılki çalışmalarımızınağırlık noktasını nekropol sahası oluştur

muştur. 1986 kazı sezonunda açmış olduğumuzalanı bu yıl,kuzeyve güney
yönlerde genişletmiş Ihul'UıIl!II1aktayız (Resim: 13). i

Kuzeydeki i lJ.1!o. 'lu açmanın doğu tarafında, mevcut yüzeyden yakla
şık 100 m. derinlikte 3 x 4 m. boyutlarında bir platform ve Ibunun ortasın

da Antik Çağ'da soyulduğu anlaşılan bir mezar ortaya çıkartıldı. Kuzey
güney yönünde yapılmış olan mezarın boyutları O~80x2.00m. derinliği

ise O,90ım. dir. iMezann içi sıvalı IdIlUp beyaz badanalıdır (Resim : 14-1S).

Yukarıda sözünü ettiğimiz 1 rıo'lu mezarın güneybatısında, platformla
aynı seviyedeyeraldığıanlaşılanlbir Iahitortaya çıkartılmışrır(Resim: 16).
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Kuzey-güney -istikametinde yerleştirilmlşolan bu ı rıo'lu lalMt, ü,80x2.30
mvboyırtlarındadır.Lahdin üzerinde farklı boylarda olan sernerden bi
çimli dört kapak taşı yer almıştır. Kapak taşları arasındaki boşluklar

harçla swanmıştır. Yerli kalker taşındanyapnmış olan Iandin İşçi1iği i'ti

nasızdır. Lahit içinde, değişik yönlerde ve farklı seviyelerde gömülmüş 10
iskelet 'bulunmuştur. İskeletler birbirinden çamur tabakasıylaayrılmış

lardır. Bu lahtin bir aile mezarı olduğu sanılmaktadır.Lahit içinden ele
geçen hediyeler arasında, dört bakır sikke, kırık durumda olan dört adet
cam şişe, gümüştenyapılmış saç iğnesi (Resim: 17), üç adet kemik toka,
tarak parçaları (kemik) ve demirden üretilmiş diş çekme kerpeteni bu-
lunmaktadır. .

Yukarıdaısözünü ettiğimiz 2 rıo'lu laihitiıle geçen yılki açmanın arasın

da kalan toprağın kaldırılması sırasında, hangi mezara ait olduğu anlaşı

Iamryan 'bir mezar steli ele geçti (Resim: ,18). :İIlJCe grenli 'beyaz rnermer
olan stelin yüksekliği 0.18, genişliği 0.20 m. dir. Alt tarafı düz, yanlarda
köşe yaparak üstü kemer biçiminde kavislidir. Kırık olup iki parça haliı::ı,7

de yapıştırılmış,üçüncü parçası bulunamamıştır.Orta alanda bir kompo
zisyon betlmlenmiştir.Stelin sağ tarafında giysisinden bir erkek olduğu

anlaşılan figür (Nehir Tanrısı) yere oturmuş ve ayaklarını öne uzatmış

tır. Sağelinde tyrsos tutmaktadır.Sol koluyla aşağıda betimlenmişnehir
den su doldurduğu kaba dayanmaktadır.Belden yukarısı çıplak yapıl

mış olup (bu kısım bulunamamıştır),belden aşağısını bir örtü örtrnek
tedir. Karşısında, ayakta durur vaziyette, yan yana dizilmiş ve cepheden
betimlenmiş üç genç kız figürü görülmektedir. El ele tutuşmuş figürler
aynı giysili 'Olup, ayaklara değin inen 'hiton ve bunun üzerindegöğüs,al
tından bağlı kısa bir giysi bulunmaktadır.Saçlarınbiçimi üç figürde de '
aynı olup, ortadan iki yana doğru ayrılmış, yanlarda çene hizasına değin

inmektedir. Yüz hatları silik olduğu için belirgin değildir. SteIin alt ve
üst çerçevesinde silik olduğu için okunmayan bir yazıt bulunmaktadır.

Açmanın batı kısmında lahit seviyesinden 0.50 m. aşağıda yönleri
farklı olan beş ayrı kiremit mezar ortaya çıkartılmıştır:Bu mezarlardaki
iskeletler toprağa yatırılmış ve üzerleri 0.40 x 0.70 m. 'boyutlarında üç ki
remit kapak ile örtüLmüşoor (Resim: 19). Diğerlerinegöre dsha fakir ol
dukları anlaşılan bu tip mezarlarınbazılarında,mezar hediyesi olarak kc
ramik kaplar, kandiller '(Resim: 20) ve kırık durumda birkaç cam şişe

bulunmııştur.

Geçen yılki açmanın'güneyinıde yaptığımız II no'lu çalışma alanımız

6 x 10 m. boyutlanndadır. Bu açmamn güney kesiminde cephesi doğuya ba
kan kuzey-güney doğrultusundamezar amtıveya sunak olduğusamlan bir
yapıortayaçıkartıldı (Resim: 2l). Yapı dört basamaklıbir kaide üzerinde
yükselmektedir. Kaide üzerinde açık tarafı doğuyabakan U profilli bir sil-
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me yer almaktadır. İyon tarzındayapılmış olan silmenin iki ucundaki taş

lar aslan ayaklı olup, ön yüzleri üzerinde volütle sonuçlanan dal motifle
ri betimlenmiştir.Yerel kalker taşlanndan inşa edilmiş olan yapı, Helle
nistik devir taş işçiliğini anımsatmaktadır.Yapının üst kısımlanna iliş

kin herhangibir kalıntı ele geçmediğiiçin, bu kısım hakkındayeterli bil
giye sahip değiliz. Ancak, bu tür yapıların kaideleri üzerinde, yapıya iliş

kin bilgileri içeren kita:be veya kabartmaların betimlendiği bilinmekte
dir. Bu yapının arka duvanna bitişik durumda ve yapı ile aynı doğrultu

da kiremit kapaklı 'bir mezar ortaya çıkartrldı. Yapının mevcut üst sevi
yesinden 0.90 m. aşağıda yer alan bu mezarda, iki iskelet bulunmuştur.
Mezar, seviyesinden dolayı, yapıya göre daha geç bir. tarihe aittir.

Bu taraftaki molozun kaldınlması sırasında pişmiş topraktan yük
sekliği 105 cm., genişliği 7 cm. boyutlannda bir sunak parçası ele geçti
(Resim :2'2). Kınk durumda bulunan sunak parçası üzerinde iki figür
ile bir 'sütun betimlenmiştir. Bir, kaide üzerinde ayakta duran figürler
den sağdaki çıplak olup, sol koluyla sütuna dayanmaktadır.Başı sola ve
yukanya çevrili olan bu figürün sağ kolu yaaa sarkmakta, eliyle belini
örten örtüyü tutarvaziyettedir. Soldaki figürün yalnızca belden aşağı kıs

mı mevcuttur,

Yine, buradaki moloz yığını arasında yüksekliği 5.8 cm., genişliği

4.8 cm. olan pişmiş topraktan bir mask ele geçti. Mask, cepheden gös
terilmiş, yüzü yassı ve geniştir. Gözler açık ve oval olup, kasları gür ve
yukarı kalkıktır. Patetik bir ifade taşıyan yüzün çene kısmıda sakaIı be
timliyen taramalar bulunmaktadır (Resim: 23).

Geçen yıl açtığımız alan ile bu yılki II rıo'lıı çahşma alanımız ara
sında kalan kısmın temizlenmesi sırasında, mevcut yüzeyden yaklaşık

olarak 1.40 m .. derinlikte 2.30xO.80 m. boyutlannda bir lahit ortaya çı

kartılmıştır.Buradaki toprağın alınmasıyla lahdin etrafının düzgün örü1
müş bir duvarla çevrili olduğu anlaşılmıştır. Duvarın doğu yüzünde dört
basamak yer almaktadır. Yapının üst kısmına ilişkin herhangi bir kalın

tı ele geçmemiştir. 1.50x 2.40 m. boyutlannda olan bu yapının bir mezar
anıtı olduğu anlaşılmıştır.

II no'ılu açmanın batıya doğru genişletilmesi ve derinleştirtlme ça
lışmalan sırasında, seviyelerini kesin olarak saptıyamadığımızpişmiş

toprak heykelcikler ile kandillere rastlanmıştır. Bu kesimin derinleştiril

mesiyle diğer lahitlerden farklı doğrultuda (doğu-batı) yapılmış semer- .
damkapaklı bir :la!hit ortaya çıkartıldı.3 rıo'lu Iahit 'Olarak tanımladığımız

bu la!hiıtin boyutlan 0.15 x 2.30 m. dir (Resim: 24). Lahit içinden ölü
hediyesi olarak, pişmiş topraktan yapılmış ikisi tek kulplu,biri kulpsuz
olmak üzere üç adet kap (Resim: 2'5) ile 17 adet pişmiş toprak heykel-
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cik ele geçmiştir. Üç ayrı kalıbın ürünü oldukları anlaşılan heykelcikler,
cepheden görünmek için yapılmış olup, tünik üzerinde toga giysilidir.
Sol el göğüs hizasında toğayı tutmakta, sağ el ise, yanda ve elbise için
dedir (Resim: 26, 27). Figürlerin saçları öne taranmış olup, alınları dar
dır. Gözler oval, ağız hafif aralıklı olarak betimlenmiş olan figürlerin içi
boş oldukları anlaşılmıştır. Heykelciklerin sırt kısımları düz işlenmiş,

sırtta olasılıkla duvara asılmalarını sağlıyan 'bir delik bırakıLmıştır. Ay
rıca deliğin altında Grekçe Iıarflerle yazılmış 0 PJ\CCONOC (Trazonos
Trazonun veya Trazon'a ait anlamında) Ibir isim yer almaktadır (Resi!ı:n:

28). Ayrı bir kalıptan üretildikleri anlaşılan ikinci grup heykelciklerin,
dörtgen ve yüksek bir kaide üzerinde ayakta duran kadın heykelcikleri ol
dukları anlaşılmıştır (Resim: 29). Kalın bir mantoya sarılı olan bu hey
kelciklerin yükseklikleri 21 cm. dir. Baş cepheden gösterilmiş, saçların

ön krsmı açıkta kalacak şekilde başta örtü bulunmaktadır. Eller göğüs

seviyesinde kalın manto altında birleştirilmiştir. Aynı sanatkar tarafın

dan üretildikleri anlaşılan heykelciklerin bazılarının elbiseleri üzerinde
kırmızı boya kalintıiarı görülmektedir. Pişme dereceleri az olduğu için,
nemden etkilendikleri gözlemlenmiştir.Lahitin diğer buluntuları arasın

da, pişmiş toprak şişeler de yer almaktadır. Şişeler, dışa taşkııı yuvar
lak dar ağızlı olup, aşağı doğru genişliyen silindirik bir boyna sahiptir
Dipleri düz olan bu şişelerin yükseklikleri IS ile 20 cm. arasında değiş

mektedir (Resim: 30).

Açmanın kuzey yönünde genişletilmesi sırasında, yukarıda tanımla

dığımız 3 rıo'lu laJI::ııitin 1.55 m. kuzeyinde ve buna paralelolarak 4 rıo'lu

Iahit ortaya çıkartıldı. II rıo'lu mezar anıtının batısında ve temel seviye
sinde ortaya çıkan bu lahıtin kapak taşları düz olup, 2.30 m. uzunluğun
da ve 0.8'0 m. genişliğindedir. Lahit içinde iki ayrı gömünün yapıldığını,

içinde bulurıarıdskeletlerderıanlamak mümkündür. Birinci gömüye ait
kemiklerin lahdin bir köşesine toplandığıve böylece ikinci gömü için yeı

açıldığı gözlemlenmiştir. İskeletlere ait kemikler, fazla nem ve tuzlardan
dolayı erimiş durumdadır.Ölü hediyesi olarak, kırmızı astarlı bir tabak,
tek kulplu bir kap ile sağlam durumda olan bir cam şişe ele geçmiştir.

(Resim: 31, 32).

2. Kralkızı Mevkiindeki Çalışma'lar

Bu alanda yaptığımız çalışmalar, önceki yıllarda ortaya çıkartıl

mış bulunan bazilikanın güney nefinde gerçekleştirilmiştir.Ancak, bura
daki moloz yığınının fazla olmasından dolayı, bu nef tamamen ortaya
çıkartılamamıştır.

Bazilikanın batısında yer alan tepenin üzerinde yaptığımız araştır

mada, yağmur sularının açmış olduğu bir mezar saptanmıştır.Yerli ana-
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kayaya oyulmuş olan 'bu mezarın, 0.82 x 2.10 m. boyutlarında, ı. m. de
rinliğinde dromusu 'bulunmaktadır (Resim: 33). Mezarın içi 'boş olup,
dromosuna yakın bir yerde, Geç Roma çağı'na tarihlenen bir amfora bu
lunmuştur.

.. 3. Eski Harmanlık Yolu (Şimdiki Deniz Yolu) Sondaj Çalışmaları

Antik Enez kentinin yerleşim alanını saptıyabilmekamacıyla yaptı

ğımız sondaj çalışmalarında önemli sonuçlar elde edilmıştir. Kraıxızı

mevkiinin batısına rastlıyan bu alanın, nekropol sahası olduğu anlaşıl
mıştır. 5 ayrı sondajın yapıldığı bu alanda, bir lahit ile iki adet toprak
gömüye rastlandı. Lanit 90 x 2.50 m. boyutlarında, üzerinde semerdam bi
çimli dört kapak taşı yer almıştır. Lahitten henhangi bir buluntu ele geç
memiştir

Bu lahidin 3 m. güneydoğusundaki açmada ise, toprağa yatırılmış

durumda bir iskeletiri yarısı 'bulUndu. Iskelerindiğer yarısının yol yapı

mı sırasında yok olduğu anlaşılmıştır. Sol kolu üzerinde insitu olarak
bronzdan bir bilezik ile parmağı üzerinde yüzük bulunan iskeletin bir ka
dınaait olduğu anlaşılmıştır (Resim: 34-35).

4. Mozaik Alanı Çalışmalan

1982 kazı sezonunda ortaya çıkartılan mozaikin üzerindeki kir ta
bakası mekanik olarak temizlendi. Daha sonra beze yapıştınlan bu mo
zaık, Restoratör Arkeoleg Dr. Sait Başaran tarafından kaldırılarak Edir
ne MÜZJesi'ne teslim edilmiştir.

5. Enez İlçesine 'dağılmış olarak bulunan mimariye ait taş eserler
ve kitabeler, şehir merkezinde Hükümet Konağı bitişiğindekiboş bir ala
na taşınmış ve 'burada açık hava müzesi nitelığinde koruma altına alın

mıştır. Önümüzdeki yıl bu eserlerin düzenlenmesi amaçlanmız arasın

dadır.
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Resim i 1 - Enez 1987 açma durum planı
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Resim: 2 - Kralkızı mevkii i:le Sancaktepe'den bir görünüş

...

....
ENEZ (AlNJ5) 198'1 KAZISI
KALE ıcı D ACMASI
ö: 1I!1O

Resim: 3 - Klale'deki D açması



Resim : 4 - D açması, Osmanlı çağı keramik
buluntuları Un - situ)

Resim : 5 - D açması, Ortaçağ keramik bulun
tularından bir grup

Besim : 6 - D açması pişmiş top
rak figürin parçası

<Roma çağı)
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Resim : 7 - D açması pişıniş

toprak heykıelcik

başı (Roma çağı)

Resim : 8 - D açması, kandil parçalan (Roma çağı)

Resim : 9 - D açması, pişmiş topraktan tiyat
ro biletleri
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Resim : 10 - D açm~

sı,mer

mer kar
ta! (Roma
çağı)

Resim: 11 -

D açması, siyah - kırmızı

figürlü keramik parçaları

Resim: 12 -

D açması, şarkkan keranıik

parçaiları
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Resim: 14 

Nekropolden bir görünüş

Resim: 15 -

Sıvalı ve beyaz badanalh mezar

Resim: 16 

Nekropolde:n bir görünüş
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Resim : 17 - Saç Iğnesi (gümüş)

Resim : 18 - Mermer stel

Beslm. 19 - Kiremit kapaklı mezar



Resim : 20 - Kiremit kapaklı başka bir mezar ve
hediyesi

Resim : 21 - Mezar arırtı

Resim, 22 -

Plşmis -toprak kabartma parçası
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Resim : 23 - Mask, pişıniş toprak

Resim: 24 -

3 ile 4 nolu lahltler ile

Il nolu mezar anıt!

1041

Resim: 25 -

3 nolu lahitten buluntııtar

linsitu durumda)



Resim: 26 - Üç ayrı figürin (plşmiş toprakl

Resim : 27 - Pi.şmiş toprak fiı;iirinler

Resim : 28 - Bir
figü
rinin
arka
dan
görü
nt1şü

Resim : 29 - Ayn
kalıp'

ürünü
üçün
cü tip
figü.rin
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Resim : 30 . - Pişmiş

top
raktan
birşişe

Resim : 31 - Yeşil

renk
cam
şişe
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ResIm : 32 - 4 nolu Ilahit ve hediyeleri in - situ durumunda



Resim: 33 - Kralkızı mevldi batısı dırom(lSlu kaya
mezarı

Resim : 34 - Eski Harmanlık yolu üzerinde
bozuk bir mezardan görünüş

Resim : 35 - Mezar buluntusu tunç bi lezik
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TRAVAUX ET RECHERCHES EN 1987 A XANTHOS
ET AU LETOON

Chr1stlaıı LE ROY*

La saison 1987, consacree uniquement a des travaux d'etudes et de
restaurations, a dure du 22 Aoftt au 21 Septembre 1987ı.

I. Xanthos, On a poursuivl le travail d'etude et de consolidation
des mosaiques dans la cathedrale paleochretienne de Xanthos. Plusieurs
dizaines de metres carres ont ete deposes. Suivant le principe adopte en
1986, on a repose les mosaiques sur les radıers qui avaient ete prepares
l'annee precedente, et on a prepare de nouveaux radiers pour une remise
en plaee au cours de la campagne de 1988. Conformement aux recom
mandations de nCROM, on a renönce au eiment et prefere la chaux et
les resines synthetiques.

Les releves et dessins des sols ont ete poursulvis, ainsi que l'etude
des fragments d'arohitecture decouverts les annees precedentes,

L'enlevement des mosaiquesa permis de faire plusieurs sondages
sous le sol de l'e.glise. L'un a mele une epaisse ecuche d'ineendie sous
la nef centrale, mais sans materiel significatif. En 1986, on avait decou
vert de eette maniere une citerne rempIie d'amphores brisees. Ce materiel
a ete etudie et deux amphores completes ont ete recomposees. L'une
appartient au type MAV XXVII - XXVIII, venant d'un atelier de la Pam
phylie occidentale (plusieurs ateliers y ont ete Joeallses ees dermeres
annees), dont la produetion s'eohelonne du ler au Hle siecle de notre
ere. La seconde est du type «enidien recent», comme on en a retrouve
recemment dans la peninsule de Daça; elle date des He - IIIe siecles de

(*) Prof. Dr. Christian LE ROY, 45, Rue D'ulın 75230 Paris Cedex 05 -. FRANSA.
CU La mission comprenait en 1987 : Christian LE ROY, professeur a rUniver

site de Paris i; Jea.nı-Pierre SODINI, professeur arUniversite de Paris i; Etik
HANSEN, arcbltecte, professeur a rAcademie des Beaux-Arts de Copenhague
·(Darıemerk); Jean-Maa:.DUPAGE,." restaurateur; '·Mart~Patrici8;·RAYNAUD
desalnatrice (Centre National de la Recherehe Scientifique); M&rlon HAYES,
etudiante en restauration ıl. rUniversite de Paris I. La Direction generale
des Antiquites et Musees avait delegue M. Suat KONGAZ, du Musee
arch60logique d'Ista.n;bul, et M. Hüseyin TEOMAN, du Musee arch6010gique
d'lzmir.

109



notre ere.. Les deux amphores sont done contemporaines et attestent
l'existence d'un etablissement d'epoque imperiale romaine anterieur a
l'eglise.

Les pluies d'hiver ont permis une decouverte fortuite: elles ont
revele la presence d'une sculpture en marbre remployee dans un mur
tardif, Cette sculpture une fois degagee s'est revelee ôtre une statue
culrassee.d'empereurromaln : la tôte et les jambes au-dessous du genou
ont disparu. L'etude en cours dira si une identification est possible.

On a enfin analyse les pavements en OpUS sectile de l'atrium de
l'eglise. Les marbres utilises sont d'origine tres varlee et attestent I'exis
tence d'un commerce important: pavozanetto de Carie (couleur rose -Iie
de vin); marbre de Proconnese (blanc creme veine de gris); breche verte
de Thessalie; rosso anticodu Laconie (marbre rouge du cap Tenare)
ete ...

ii. Letoon. Le travai1 a porte exclusivement sur l'etude architec
turale du temple de Leto. Plus de soixante nouveaux blocs ont ere extraits,
repertorieset dessines. 'Dans la ecuche d'alluvions qui reoouvre immedia
tement la ecuche d'effondrement des blocs ldu temple sur Ie côte Ouest,
on a retrouve boucle de ceinture en bronze-d'un type deja connu a Ana
mur (selon une communication de M. le professeur J. RUSSELL) et a
Sardes (cf. J. P. Sodini et M. Kazanski, Revue archeologtque 1987, p.
78 - 80 et fig. 10). Ce type de boucle date du Vlle siecle de notre ere, et
mentre que le site du Letoon etait reste au moins un lieu passage [usqu'a
ceıte epoque.vbien apres la destruction des temples.

L'enlevement desblocstombes a permis d'atteindre pour la premi
ere foisIes angles Nord-Est et Nord-Ouest du stylobate. Au Nord-Est, un
sondage amontre que le rocher avait ete entaillepour recevoir directe
ment le grandbloc d'angle de l'euthynteria (2,80x 1,10x0,40 m). il est
asstire que la construction du temple a precisement oommence par cet
angle Nord-Est.

Une inscription honorifique d'epoque imperiale a d'autre part ete
deoouverte remployee dans un cmır de l'atriumıde l'atrlum de l'eglise
paleochretienne du Letoon, dont Iesphıies d"hiveraıvaien:t fart tomher
les superstructures.
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BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE IN LIMYRA 1987
MIT BEITRAGEN VON WERNER BAUER, ROMAN JAKOBEK,. .

INGRID MADER, THOMAS MARKSTEINER, MARTIN SEYER

Jürgen BORCHHARDT *

Die Kampagne dauerte vom 15. August bis zum 7. Oktober, Teilneh
mer waren: die Bauforseher Dipl. -Ing. K Sehulz und Dr. G. Stanzl,
P. Knoblauch, der Epigraphiker Prof. Dr. W. Wörrle, der Anthropologe
und Turkologe Dr. W. Bauer, die Photographin Renate Schiele, die
Graphikerin ı. Borehhardt, sowie die Studenten der Archaologie F. Bla
kolmer, ı. Mader, M. Sey:er, K. Zhuber-Okrog, der Archaologe Mag. phil,
M. Marksteiner, der Byzantinist Mag. phil. Roman Jakobek, die Studen
ten Ahmet Ardıçoğlu, Yaşar Özbek und Zeynep Kuban und die Restasıra

toren Victor Freiberger und Mustafa KulkuL.

Ein herzliches W'ort des Dankes gilt dem Regierungsvertreter Herrn
Kudret Alta. Für die IgııoBZÜig1igeFinanzierongder Kampagne danke iclh
dem Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung, Wien. Für
vielfaltige Hilfe habe ich dem Kaymakam von Finike, Herrn Aziz Inci,
dem Stadtdirektor '\I'On Firıike Herrn Erol Öncüoğlu sıowie dem Stadt
direktor von Turunçova, Herrn Naci Tekin zu danken. Besonderen Dank
sehulde ich den Herren Kayhan Dörtlük. .Selaattin Kor und Edip Öııgür

vom Museum in Antalya beim Einsatz des Krans und bei den Abschlufiar
beiten an der Wiedera4fstellung des nördlichen Mittelakroters vom
Heroon von Limyra im Museum von Antalya. Diese Kampagne hatte
niclht stattflnden körmen ohne das Vertstandnis und die Unterstützung
und dieZusammenarbeit zwischen den verschiedensten Institutionen
Österreichs und der Türkei. Mein Dank gilt dem Minister für Kultur
und Tourismus Herrn A.M. Yılmaz, dem Botschafter Herrn Dr. K. R.
Ziegler, dem Kulturattache Herrn Dr. A. Karabaczek, dem Kulturattache
Herrn Necil Nedimoğlu. dem Botschaftsrat Herrn Türkekul Kurttekin
sowie dem Generaldirektor des Antiken und Museum Herrn Dr. Nurettin
Yardırncı und dem Reehtsanwalt Herm Ahmet Hamdi Sayar.

(*) Prof. DT. .Iürgen BORanlARDT, Institut für Klassische ArchaoIogie.
Universıtat Wien, Dr. KarI- Lueger - Ring I, A-101O . Wien/AVUSTURYA.
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ı. SONDAGE 9 IN DER WESTSTADT

Thomas MARKSTEINER

Das Grabungsprojekt in der 'Weststadt, das in den letzten Jahren
unter der Bezeichnung Sondage 5 geführt worden war ı, wurde um etwa
65 m. nach Osten verlegt. Die Sondage 9 genannte Flache von 20 mal
30 Meter erstreckt sich Nord-Süd von der Stadtmauer über eine Geları

dekante in den tiefer gelegeneri Stadtbereich (Abb. 1).

Die Entscheidung, die Arbeiten an diese Stelle zu verlegen ist durch
deren topographische Schlüsselposition innerhalb der nördlichen West
stadt begründet, DasGelande fallt hier nicht nur nach Norden Richtung
Stadt und Ebene sondem auch nach Osten zum lıellenistischenPodiums
bau hin ab. Im besonderen erwarteten sich die Ausgraber Erkenntnisse
bezüglich des Verlaufes der klassischen W'elırmauer, die durch Oberfla
chenreinigung wahrend der Kampagne 86 von Sondage 5 etwa 40 Meter
nach Osten sichtbar gemacht worden war.

Oberflachenreinigung und Rodung führten zur Freilegung einiger
Mauerzüge. Besondere Bedeutung kommt Mauer 1 zu, die als Schalmauer
aus mittelformatigen Bruchsteinen auf einer rund 15 Zentimeter vorkra
genden Fundamentbank aus Bruchsteinen mit Mörtelbindung aufsitzt.
Wahrscheinlich ist dieses Mauerssttick in Verbindung mit Ml zu sehen,
die in SO 3 A nach Osten knickt und von dort als Terrassenkante im
Geliinde verfolgbar ist. Im Bereioh Sondage 9 dürfte Ml in die Stadtma
uer einbinden, ein Stück ihrer nördlichen Schalung ist als Baufuge
erkennbar. Lange, Starke und Verlauf machen as wahrscheinlich, da13
sie als \\I'ehrmauer angelegt und spater von der heute noch stehenden
Stadtmauer ersetzt worden war.

Etwas südlich direkt unter dem Oberflachensehııtt fandan sieh
Mauer 2 und Reste eines Ziegelbodens aus rechteckigen Platten. Bin
Münzfund in einer der Fugen zwischen den Platten spricht dafür, da13
diese Architektur in seldjukischer Zeit noch begehbar war. Funde von
Glasurkeramik in SO 5 Ahatten seldjukische Ansiedlung in Limyra
nachgewiesen, waren aber keinem Siedlungshorizont zuweisbar gewesen.

cl) Vgl. T. Marksteiner, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II H986) 110 ff.
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Es wurde mit einer Flachengrabung auf einer Feldterrasse im
Mllttelberei1ch der Sondage begonnen, wobei sloh das ansteherıdeErdreich
als rezente Aufsehüttung von bis zu 1,5 m.

Höhe erwies, die direkt auf Maııerkronen und eineır lehmigen
Sehichte auflag, deren Keramik wahrseheinlieh in das 4. Jh. v. Chr,
gehörig ist. Es war hier Erde abgegraben und zu einem spateren Zeit
punkt wieder aufgeschüttet worden. Die Nordkante der Abtragung war
von einem Ofen angezeigt worden, von welchem ein Teil der 'Wandung
sowie etwas aschige Füllung erhalten geblieben waren, wahrend der
Rest abgetragen worden war, Bs erwies sich, daf eine Grube im Bereich
der Flachengrabung noeh bedeutend tiefer als die Anschüttung reichte
und die Mauern 4 und 5 durch sie gestört waren,

Da Störungen und Gelandestufen das Arbeiten in der Flache
erschwerten, wurde ein Nord-Süd gerichteter Suchsehnitt von 13 Meter
Lange und 2 Meter Breite angelegt, dessen Ostkante mit der Fla
chengrabung übereinstimmt. Im Norden reicht er bis an die wahrschein
Jieh seldjukisehe jedenfalls aber spatantike Arehitektur, deren Ziegel
boden teilweise abgerissen wurde. Das südliehe Ende liegt im Feld
unterhalb der Gelandekante. Die folgende Beschreibung des Befundes
führt von Nord nach Süd (Abb. 2).

Direkt unter der Ackerkrume fand sich Mauer 12, eine aus Bruch
steinen versetzte Trockenmauer, die in einer Schar erhalten war. Es
dürfte sich um eine rezente Terrassierungsmauer handeln, die in altere
Sehichten eingetieft worden war,

Der Ziegelboden an der Nordkante des Schnitts war atıf einer
Lage von Bruehsteinen verlegt worden. In einem darunterliegenden
sehmalen humosen Band fand sioh spatantike Keramik, die einen
terminus post quem bietet.

Darunter Hel lehmiges Material an, das im Osten von der in drei
Scharen erha1tenen Bruehsteinmauer 14 begrenzt wird. Es liegt auf
eirıem Gehhorizont auf, der aus flachgelegten Kalksteinplatten im .östli
.chen undaus einer Schicht verfestigten Lehmes mit Kieseln und kleinen
Steinen im .westlichen Teil des Schnittes besteht, Die Ker:amik aus der
Bodenfestigung ist epichorisch mit etwas Schwarzfirnisware vermengt
und scheint klassisch zu sein, Mauer 14 sitzt direkt auf einer Platte des
Bodens auf, Gleichzeitigkeit ist möglich, jedoch nicht nachzuweisen.

Südlich Mauer 12Hel humoses Material mit Resten eines Mörtel-Kiesel
bandes und einer Lage Bruchsteinen an. Darunter lag eine lehmige Schicht,
in der sich klassisdhe Keramik fand. Eine Nord-Süd orientierte Bruch-
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steinmaur (M 113) war, wie eine seiohte Baugrube erkennen lieô, in den
Lehm eingetieft worden. Eine Linse mit Kalksteinsplitt und viel Kera
mik. trennte die lehmige von einer tieferliegenden lehmig-humosen
Schicht. Diese lag auf einem Band Kieselerde und Sand das his krıapp

an Mauer 5 reichte, auf, wahrend höher gelegene Schichten.im südlichen
Bereich abgegraben worden waren. Die Keramik aus den Sehichten
oberhalb der Kieselerde enthielt rotfigurige Scherben und zahlreiches
epichorisches Material mit Pinselstrichornamentik. Eine genaue Unter
suchung des Konvoluts, die feststellen könnte ob Jüngeres dem Klassi
scherı beigernengt ist, 'stdht rıoch aus.

Nördlich von Mauer 5 wurde au:f etwa 2,5' m. Lange tiefer gegangen.
Das Kieselerdeband verlief bisknapp an Mauer 5, war jedoch vol" dieser
durch die rezente Terrassierung gestört. Es handelt sich um ein etwa
10 Zentimeter starkes Stratıım aus Kieselerde, Splitt und Sand, welcher
ortsfremd und daher kein lokales Erosionsmaterial ist. Es liegt auf
Joekerem humesen Füllmaterial mit vielen Steirıen, in dem zahlreidhe
Keramik anfie1. Darunter war auch Schwarzfirniswaredes 4. Jhs. Unter
der Füllsehicht lag ein Mauereck (M 6) aus mittelformatigen Bruch
steinen ohne Mörtelbindung, das in einer Schar erhalten . ist. Es liegt
über einem Band Kieselerde, das beim Bau von Ms gestört worderi war.
Etwas tiefer fielen lehmiges Material und Bruchsteinmauerchen an.
Mauer 7 verlauft etwa naralell zum Profil und wurde nur in einer Sehale
erfasst. Sie wird von Ms überlagert und ist bis zu drei Scharen hoch
erhalten. Mauer 8. eine ost-west streichende, 50 Zentimeter breite Mauer
aus kleinen Bruchsteinen mit Lehmverbund ist an M7 angesetzt. Der
Lehm wurde an der Grabungsunterkante dunkler. Bei der Keramik die
ser unteren Schichten konnten Teile jonischer Schalen des 6 Jhs. v. Chr,
sowie _geoımetrisierendearchaische Ware beobaohtet werden.

Südlich Mauer 5 wurde bis auf das Niveau eines stark beschadigten
Ziegelbodens gegraben, wobei hauptsachlich rezente Aufsehüttung
abgetragen wurde. Eine ost-west streichende Mörtelbruchsteinmauer
(M 9), die auf einer alteren Quadermauer (M ı 1) aufsitzt, ist mit der
im reehten W'inkel angesetzten Mauer 10 im Verbund und scheint der
nördliche Abschluss eines spatantiken Gebaudes, das unterhalb der Ge
landestufe lag, gewesen zu sein, Die aus grossen, exakt verfugten Quadern
versetzte Mauer 11 fallt durch die Oualitat der Steinmetzarbeit aus dem
Rabmen des Üblichen, Da .die Grabung .nichtunter·s:patantikeSchiehten
gelangt ist, IIDuB eine Datierung urtsicher bleiben, vorrömische zelt ist
jedoch wahrscheinlich.

Bei Mauer 5 handelt es sioh um eine ost-west streiehende Steinsetz··
ung, deren Verlauf im Bereich SO 9 durch eine Grube gestört wurde.

115



Ihre Stiirke variiert zwischen 1.40 und 1.70 Meter. Die südliche Sehalung
besteht aus sehr grossen polygonalen Blöcken, die ohne genaue Ver.
fugung in einer Flucht versetzt sind. Im Gegensatz dazu bildet die nörd
liche Schale keine klare Linie und besteht unhomogenem Steinmaterial.
Ihre Unterkante liegt bei -6.70 wahrend im Südenbei -7.30 Meter der
MauerfuB niclıt erreicht worden war. An der Nordseite ist die Mauer in
eine archaische Schichtung eingetieft und darüber aufgeschüttet worden.
Die Keramik aus der 'Schüttung weist in das 4 Jh. v, Chr. Es scheint
sich um eine Terrassierungsmauer aus klassischer Zeit zu handeln, die
die bestehende Gelandestufe architektonisch gestaltet haben dürfte.

Die Mauern 6, 7 und 8 gehören in archaische und klassische Zeit,
womiterstmals in Limyra Siedlungshorizonte, die alter als das 4. Jh. v.
Chr. sind, nachgewiesen werden konnten. Die Stratigraphie könnte es
erlauben, in den nachsten Kampagnen einer Chronologie der epichorl
schen Keramik naher zu kommen.
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2. ZUR GRABUNG IN DEN HANGHAUSERN

Martin SEYER

Nach dreijahriger Unterbrechung wurde in der Kampagne 1987 die
Grabung in den Hanghausern wieder aufgenommen ı.

Die Sondage lehnte sich direkt an die Grabungsflache von 1984 an,
das Areal maf 3xS m. (Abb.: 3, 4) Die nivellierten MeBpunkte POw, PıW ,

P2W und P3W befanden sich noch in situ und konnten so auch für die neue
Sondage veıwendetwerden. Am Nord - und Südende wurden je ein neuer
Punkt (P-ıw, PSaw ) eingemessen und als Sondagengrenze festgesetzt. Da nur
wenig Zeit für die eigentliche Grabung zur Verfügung stand, wurde der
Arbeitsbereich in zwei Gruppen unterteilt. Eine arbeitete von Süd nach
Nord, die andere begann am Nordende der Sondage. Die Arbeitsflachen
von Süden nach Norden wurdenanalog zur Grabung von 1984 mit A' und
B' bezeichnet. Auch der zweite Bereich (im Norden der Sondage) wurde
in Arbeitsflachen unterteilt. Diese wurden durch bereits vorhandene MeB
punkte, bzw. durch Gelandegegebenheiten im Fels bestimmt, um die Ar
beit am steilen Hang zu systematisieren und zu vereinfachen. Benannt
wurden die vier Flachen von Nord naoh Süd oc , (7)~und b (Abb.: 4).

Theoretische Uberlegungen, die zur Anlegung der Sondage in diesem
Bereich führten: Nach dem Denkmodell von 1984 lassen sich mehrere
Raume zu Wohneinheiten zusammenschliefien, die nach hippodamischem

. System planmallig angelegt wurden. Zwei Wohneinheiten sollten eine In
sula bilden. Die Überlegungen gehen davon aus, daf die einzelnen Insulae
O -W gerichtet sind, zumal die mit freiem Auge sichtbaren archaologi
schen Überreste eine N -S Ausrichtung unwahrsdheinlich machen. Sollte
sich dieses Denkmodell bewahren, müüte die neu angelegte Sondage das
östliehe Ende zweier Wohnanlagen beinhalten. Zwischen diesen beiden
Wohnanlagen müBte eine StraBe in O -W Richtung, sowie eventuell am

. Südende der Sondage eine Strafie mit derselbem Richtung verlaufen.

Zumal sich in «Wohnanlage A» eine z. T. sehr aufwendige Kanalan
lage befindet, die den gesamten Bereich entwassert, ware es durchaus
denkbar, an der Stelle der angenommenen Strafie Reste einer Kanalisa
tion zu finden.

(ll Ygl. Y. Pölzle.itner,A. Hanel, J. Borchhardt in VII. Kazı Sonuçları Toplan
tısı C198S) 449 ff. Abb. 9-17.
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Das Ziel der Grabung war es 1.) den an dieser Stelle befindlichen
Treppenverlauf zu verfolgen und freizulegen, um dadurch Aufschlüsse
über die Situation zwischen den Hausern zu gewinnen, 2.) zu erfahren,
ob zwischen «Wohnanlage A», bzw. «C» und dem neu erforschten Terrain
Parallelen bestehen, die im Sinne des Denkmodells von 1984 ausgewertet
werden könnten, 3.) Reste einer Stralse zu finden, und4.) weitere Er
kenntnisse zu einem Kanalsystem zu gewinnen,

Befundbeschreibung der Arbeitsflachen :

Flaohe rı.;4,3x5 m.

Im nördlichenBereieh dieser Flache befindet sieh eine Ecke im Fel
sen (Winkel ca. l()(t) bei der es sieh um eine Haus - bzw. Raumecke han
delt. Die Wande sind geglattet z. T. aber stark verwittert, Auf der nördli
chen Abschluôwand liegt ein Auflager mit einer durchschnittlichen Breite
von 21 cm. Es reieht im Osten ca. 25 cm. über das Eck hinaus, im Westen
überschreitet es die Sondagengrenze; das westliehe Ende ist unter dem
natürliehen Bewuchs nieht mehr zu sehen. Knapp südlich dieser Wand ist
isteme Grube (62x:57 'cm). ungefahr 25 om in den Felsen geschlagen,

Am Ostrand der Sondage befinden sieh mehrere horizontale Glat
tungen im Stein. Bei diesen handelt es sieh mit aller Voraussieht um Auf
lager, wah:rscheinlich für aufgehendes Mauerwerk.

Aus Flache rı. gibt es kaum Funde, nur wenig Gebrauchskeramik und
Ziegelfragmente, die aus dem Erosionsmaterial stammen,

Flache B; 3x5 m.

In dieser Flache reieht (wie in Flache ec) das Erosionsmaterial, das
aus rotbrauner Erde, mit vielen Kalksplittern durchsetzt besteht, bis auf
den natürliehen Felsboden.

Es fanden sich auüer einem Auflager an der Ostgrenzeder Sondage
nirgends Spuren künstlicher Bearbeitung des Gesteins.

Funde sind ebenfalls sparIich, wie in Flache o: kamen nur wenige
Keramik -und Ziegel -fragmente zutage. .

Flache y; 6,lx5 m.

Ein grofser Bereich dieser Flache wird von einem Raum eingenom
men. Die N/O Ecke dieses Raums liegt ca. 1,8 m. von der östlichen Son
dagengrenze und ca. 1,5 m. von der nördlichen Grenze! Die Nordwand
reieht im Westen über den Arbeitsbereich hinaus, die maximale Höhe
betragt 1,75 m. Über der Wand liegt ein Auflager,dessen Tiefe 0,75 m.
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miBt. Die Breite Iief sich nicht feststellen, zumal das Auflager ebenfalls
die westliche Sondagengrenze überschreitet.

Die Nordwand ist sorgfaltig mit dem Spitzeisen geglattet, Sprünge
und Unebenheiten im Fels sind mit MÖırtelputzund kleinen Zieıgeln aus
geglichen, wovon noch beachtliche Reste in situ sind. Die Ostwand HiBt
sich als so1che 3,5 m. von der N/O Ecke verfolgen. Danach erreicht der
steil abfallende Felsen, der teilweise die Raurnwand bildete, das Fuôbo
denniveau. Auf diesem Felsen befinden sich mehrere geglattete Flachen,
die allem Anschein nach als Auflager für aufgehendes Mauerwerk dienten.

Der FuBboden besteht ebenfalls aus mit dem Spitzeisen geglattetem
Felsen. Vom Estrich, der als FuBbodenbelag anzunehrlıen ist, haben sich
keine Reste erhalten. Der südliche Bereich des Bodens ist gebrochen und
die Oberflache durch Erosion abgerutscht. Dadurch ist das südliche
Raumende nicht mehr auszumachen.

Direkt an der Ostwand befindet sich ein Pfostenloch von 30x30x
1,5 cm. Es ist ca. 2,6 m. von der Nordwand entfernt.

Funde aus Flachc 'Y :

Ein Altar aus Kalkstein [ür die Artemis Pergaia. Der Altar, der aus
einem Stein gearbeitet ist, besteht aus einem quaderförmigen Mittelteil,
oben und unten von je einer Profilleiste eingefafst, sowie aus einem etwas
breiteren Sockel und einem ebenfalIs etwas breiteren KopfteiL. An Ober·
und Unterseite befinden sich zwei kreisrunde Vertiefungen. Der Mittelteil
tragt die Irıschrirt APTEMlaI 'Jt:EPrAIA, durch die wir die Bestirnrnung
des Gegenstandes erfahren. Höhe; 18,4 cm., Breite und Tiefe : 8,6 cm.,
(Schaft: 6,8 cm.) Die Datierung ist noch sehr ungewifs, laut M. Wörrle
körmen auch durch die Inschrift keine naheren Schlüsse gezogen werden.
Vielleicht erhalten wir jedoch einen Hinweis aus der politischen Situa
tion. Im Jahr 43 n. Chr. werden die Provinzen Lykien und Pamphylien
(also jene Provinz, in der die Stadt Perge Iiegt) zu einer Doppelprovinz
zusammengeschlosserı.Einen Kult für die Artemis aus Perge mub es na
türlich nicht erst nach diesem Zusammenschluf gegeben haben, zumal
sich Religion nicht an politische Grenzen halt, es ware aber möglich, daf
durch dieses Ereignis die pergaische Artemis in Lykien popularerund in
privaten Kulten verehrt wurde.

Weiters kamen einige Bronzemünzen zutage, deren Durchmesser
zwischen 1,0 und 1,5 cm. betragt. Auf einer dieser Münzen ist auf der
Vorderseite ein Triskeles und auf dem Revers ein Pankopf zu identifizie
ren (vgl. SNG Aulock Nr. 4257). Bei dieser Münze handelt es sich um
eine Pragung unter König Perikles.
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Daneben wurden Keramik, hauptsachlich Gebrauchskeramik, aber
auch Scihwarzfirnisware und Ziegeln gefunden. Es ist allerdings nur sehr
sch~er möglich, zwischen der Datierung der Funde und den Architektur
resten einen direkten Zusammenhang herzuleiten, zumal alle Funde aus
dem Erosionsmaterial stammen und so langsam den Hang hinabgewan
dert sind.

Flache o: 4,5 x 5 m.

Im nördlichen Bereich der Flache ist der anstehende Felsen durch
Erosion abgerutscht. An der Ostgrenze der Sondage befinden sich in
N - S Richtung in unregelmafsigen Abstanden drei geglattete Flachen, die
aller Voraussicht nach als Auflager dienten. Die Niveauunterschlede
zwischen den einzelnen Glattungen betragen 40 - 50 cm., sind also für
cine Treppe zu 'hoch. In einer Entfernung von ca. 1,8 m. von der Nord
grenze der Flache liegen in O-W Richtung in einer Linie mehrere, in ver
schiedener Grölse erhaltene Auflager, die untereinander allerdings einen
Niveauunterschied aufweisen. Südlich davon wieder abgerutschter Fel
sen.

Funde aus Flache o:
Zwei zusammenpassende Fragmente von marmorner Wanıdverkleid

ung. Der Stein ist hellgraudungelgrau gesprenkelt.

Ringsteine aus Glas in mehreren Farben, der Kopf einer weiblichen
Terrakottafigur - vermutlich einer Göttin - mit Polos, Neben der Gebra
uchskeramik trat in dieser Flache auch feiner gearbeitete Ware auf. Da
runter befand sich verstarkt Schwarzfirnisware, weiters Keramik mit
Stempel - bzw. konzentrischem Kreisornament, sowie ein rotfiguriges
Wandfragment.

Unter den Funden befanden sich auch weitere Gebrauchsgegen
stande wie Webstuhlgewichte und ein Fragment von einem Öllampchen.

Flachen A', B': 2,7xS m., 3,6xS m.

In Flache A' führt mit relativ starkem Gefalle ein Kanal von NO
nach SW. An der Ostgrenze der Sondage gabelt er sich. Die Steine sind
sehr sorgfaltig verlegt, Reste von Rohren fanden sich niclıt. Die durch
schnittliche Breite des Kanals betragt 26 cm.; er wird zur Gabelung hin
breiter, bei der Teilung betragt die Breite ca. 70 cm. Die Höhe schwankt
zwischen 13 und 17 cm. (Abb.: 7).

2,6 m. nördlich der Südgrenze der Sondage verlauft in O.., W Richt
ung eine Mauer, aller Voraussicht nach eine Terrassierungsmauer. Die
Breite dieser Mauer betragt 1,2 m. An der Südseite besteht sic aus gröBe-
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ren, z. T. sorgfaltig zubehauenen Steinen, die in Lehmerde verlegt sind.
Die Nordseite und vermutlich auch der Mauerkern bestehen aus kleinen
Bruchsteinen. Mörtelreste fanden sich keine. Die Mauer ist bis zu einer
Höhe von ca. einem Meter erhalten. Südlich der Terrassierungsmauer
ist eine Steinlage erhalten. Die Steine sind gröfier als die der Mauer und
auch sorgfaltiger zubehauen. Die Oberkanten liegen ca. 20 om höher als
der KanaL. Zumal im Planum noch mehrere, auf gleiche Weise bearbeite
te Steine lose liegen, ist es wahrscheinlich, daf sie zu einer Straôe gehö
ren, die an dieser Stelle in O - W Richtung verlaufen ist.

Im nordöstlichen Bereich der Flache B' liegen zahlreiche lose Steine,
die von einemMauerversturz stammen. Westlich daneben befinden sich
ebenfal1s viele grölsere Steine, die allerdlngs mit System verlegt worden
zu seırı scheinen, Es dürfte sich um eine Aufschüttung handeln, was auch
sehrgut mit der davorliegenden Terrassierungsmauer in Verbindung zu
bringen ware,

Sowohl in Flache A' als auch in B' trittan mehreren Stellen der
gewachsene, abfallende Pelserı unter den Architekturresten zutage.

Zur Stratigraphie :

Die Erosionsschicht besteht aus rotbrauner Erde mit vielen Kalksp
Iittern durchsetzt, Sie miBt zwischen 20 und 40 cm, südlich der Terras
sierungsmauer im Westprofil jedoch einen Meter. Die darunter liegende
Schicht aus grauer, sehr harter lehmiger Erde reicht bis zum gewachse
nen Felsen. Im Westprofil wird sie nördlich der Terrassierungsmauer von
einer Schicht unterbrochen, die mit der Erosionsschicht identisch ist.
Diese reiclht his zu einem Felsen, der ca. einen Meter südlich der Nord
grenze ausdem Profil herausragt. Das Ostprofil laBt sich nioht überall bis
zum gewachsenen Felsen verfolgen, d.a die Zeit für ein Abraumen des
Mauerversturzes nicht reichte.

Funde.aus Flachen A' und B' :

Zahlreiche Fragınente von Glasgefalsen, z. T. mit Buckel - und Zun
gendekor, mehrere Bronzemünzen,

Schmucksteine von Ringen, eine Gewandfibel, ein Bronzering mit
einem (gebrochenen) Schrnuckstein,

Neben Gebrauchskeramik Schwarzfirnisware, Eastern Sigillata
B+C, Keramik mit Stempel und Kreisornament.

Nach dem Denkmodell von 1984 mülste südlich vom Raum in Flache
eine Stralse in O-W Richtung verlanfen. Sollte sich an dieser Stelle

eine Strafle befinden, ware der Abstand zwischen dieser und der O - W
Strafse, die durch Flache A' lauft ca. zwölf Meter. Wohnanlagen mit einer
GröBe von ungefahr 20x 20 m. sind damit abzulehnen. Zieht man die
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Breite der Kultterrasse in der sogenannten Wohnanlage A (ca. acht Me
ter) ab,kann man kleinere Wohneinheiten mit einer N - S Erstreckung
von zwölf Meter nicht ausschlieBen. Für eine genaue Bestimmung der
Funktion der Kultterrasse wissen wir leider noch zu wenig über Riten und
Brauche der Lykier in der Ausübung ihrer Religion. Es ist aber nicht von
vornherein auszuschlieBen, daf die Terrasse für eine gröfsere Anzahl von
Hausern als Versammlungsplatz diente, was bei einer Gröfse von ca. 80
mı denkbar ware.

Sollte südliah des Raurnes in Flache y eine Stıra.Be in O-W Richt
ung verlaufen, müôte das Pfostenloch im Beden die Südgrenze des Rau
mes markieren, d. h. seine N - S Erstreckung ware ca. 2,5 m. Diese
Kammer weist die gleiche Bearbeitung auf, wie das sogenannte Andron
in Wohnanlage A. (Abb.: 6). Es liegt auch, geht man vom Denkmodell
mit planmallig angelegten Wohneinheiten aus, an der entsprechenden
Stelle im südöstlichsten Teil derselben. Die Breite des Raumes (O - W
Richtung) ist vorlaufig nicht bekannt, sie reiclıt im Westen über die Son
dagengrenze hinaus. Betrachtet man arıdere reprasentative Raume, so
betragt deren Breite 4,5 und 5 m. (die des sogenannten Androns 4,9 m.).

Die N - S Erstreckung des Androns betragt mindestens vier Meter.
Sie kann nicht weiter verfolgt werden, zumal an dieser Stelle die Fels
formation abbricht. Die östliche Felswand enseres Raumes laBt sich 3,5
m. verfolgen, bevor sie das FuBbodenniveau erreicht. Die gleichmafiige
Glattung des Bodens erstreckt sich 3,7 m. Ich halte es daher für wahr
scheinlicher, daf der Raum weiter rıach Süden gereicht hat, nicht zuletzt,
da auch der Boden über alle 3,7 rn., die erhaltensind exakt gleiohe Bear
beitung und gleiches Niveau aufweist.

Klarheit über das Problem, ob sich an dieser Stelle eine StraBe be
funden hat oder nicht, werden vorraussichtlich die Arbeiten in der
nachsten Kampagne bringen.

In dieser Kampagne konnte aufgrund des Fundmaterials zum ersten
Mal eine Besiedlung der Hauser in römischer Zeit nachgewiesen werden.
Keramikfunde bezeugen eine Besiedlung zumindest bis ins 2. Jh. n. Chr.
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2.2. ZUR VERMESSUNG DER HANGSTADT

Jürgen BORCHHARDT

Unter der Assistenz von Herm Yaşar Özbek führte Herr DipI. - Ing.
Paul Knoblauch eine Vermessung in der Hangstadt durch. Die erste Plan
Aufnahme von W. W. Wurster galt der Erfassung der noch aufrechtste
henden Ruinen im Areal der antiken Stadt ı, die zweite Aufnahme durch
J. Ganzert beschrankte sich lediglich auf die Ost-und Weststadt inner
halb der spatantiken byzantinischen Standtmauem 2.

Begehungender letzten Jahre hatten gelehrt, daBam Hang zwi
schen den Wohnanlagen A und B und der modemen Stralse südlich vom
Theater auch ohne Grabung Spuren einer Wohnbesiedlung feststellbar
sind. Da die Ergebnisse der Hanggrabung 1984 auf ein hippodamisches
System schlieJ3en lassen 3, versprach sich die Grabungsleİtungvon der
Vermessung zusatzlich Aufschlüsse.

Die Ergebnisse werden im .nachsten Berieht von Herrn Dipl. - Ing.
P. Knoblauch mit einem Plan vorgelegt werden.

m W.W. Wuster. Tüıık Arkeoloji Dergisi.XX':'ı;'l973.39 ff. Abb. 1.
(2) J. Ganzert. (Das Kenotaph für Gaius c~esa:f''in Limyra - Architektur und

Bauornamentık, IstForsch 35. 1984.3f'f. Aob~ 2.&llage ı.
(3) J. Borchhard.t, VII Kazı Sonuçlan Toplantısı(ıOOS) 460.
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3. DIE GRABUNG IN DER NEKROPOLE V

Fritz BLAKOLMER

Dieses Projekt hat eine planmafdge Ausgrabung in einer der Nek
ropolen im Bereich von Limyra zum Ziel und sol1 sich über mehrere Kam
pagnen erstrecken. Ausgesucht wurde hierfür die Nekropole VI, die sich
ca. 4,5 km. östlich des Theaters an der StraBe von Turunçova nach Kum
luca ari einem Auslaufer des Toçak Dağ erstreckt. Bei einer surveyarti
gen Aufnahme im Jahre 1980 zahlte K. J. Schulz 113 Graber ', die sich
nördlich der modernen Straôe über eine Flache von etwa 200 x 60 m.
hinziehen und durch die Erosion heute mehr oder weniger verschüttet
sind.

Zu Beginn der Kampagne wurde ste11enweise eine Sauberung des
Gelarıdes von Gerö11, Gestrauch und Mü11 vorgenommen. Wenige Jahre
aIte politische Aurfschriften auf manchen Grabern und deren Übertün
chungen konnten im Laufe der Kampagne vom Restaurator der Grabung
gröBtenteils entfernt werden.

Die Grabungsarbeiten umfaBten zwei Bereiche :

- den «dreieckigen Platz» zwischen den Grabern 1,2 und 3 an der
modernen StraBe (Abb.: 8 und 9) und .

- die östlich daran anschlieBende ca. 10,80 m. breite «Sorıdage»

von der StraBe hangaufwarts in nördliche Richtung (Abb.: 8
und 12) Dieser bisher etwa 10,50 m. lange Schnitt sol1 in den
kommenden Kampagnen auf eine Lange von ca. 26 m. erweitert
werden.

Die unerwartet ergiebigen Keramikfunde werden in den folgenden
Kampagnen von i. Mader bearbeitet werden. AngesteIlte Bemerkungen
hierzu beruhen ausschliefslich auf Beobachtungendes Verfassers.

Der Befund so11 im folgenden in etwa entsprechend der grabungs
chronologischen AbFolge vorgestellt werden.

(i) Die Nekropole V wurdeeinstmals (z. B. in TAM D mit i beziffert. Zur Lage
vgl. J. Borchhardt, G. Neumann, K. Schulz, ÖJh 56, 1985, 51 Abb. 2.

(2) Der Einfachheit halber wird hier die Numerierung der Graber nach dieser
unpublizierten Bestandsaufraahme beibehalten, die Nummem I' bis 111
umfal3t.

125



Grab 2

Die Fassade von Grab 2 (Abb.: 11) erhebt sich über einem Sockel
von 0,35 m. Höhe. Ungewöhnlich ist, da-B man für die beiden hervorste
henden Trager des unteren Schwellbalkens eigene Sockel stehenliels. Die
zweiteilige Fassade zeigt die für lykische Felsgraber typischen Merkmale :
oberer und unterer Schwellbalken in einem Winkel von 90 Grad zueinan
'der, die senkrechten Kanthölzer, je drei herausragende Hölzer der Seiten
wande und ein jeweils das mitdere Holz kreuzender horizontaler Balken
seitlich wegstehend. Die Verlangerung des unteren Schwellbalkerıssetzt
sich über das linke aufgebogene Ende hinaus als gespitzt zugehauener
Sockel ohne klar erkennbare Funktion fort.

Die Türöffnung auf der rechten und die Rahmenfüllung auf der
linken Seite sind von je einer eigenen sowie einer gemeinsamen Rahmung
eingefallt. Als Besonderheit kann im oberen Bereich der Mittelstütze des
beide Halften verbindenden Rahmens eine 0,55 m. hohe ebenfalls aus
dem Felsen gemeilielte Grabstele angesehen werden. Sie ist oben und un
ten doppelt gerahmt und wird von einem Giebel mit angedeuteten First
und Seitenakroteren bekrönt. Wir haben uns sicherlich eine aufgemalte
Inschrift vorzustellen, von der jedoeh keine Spuren rnehr sichtbar sirıd.

Sehr aufschlulsreich .ist die symmetrische Gestaltung der Rahmen
füllung lirıks der zentralen Stütze. Mit je zwei senkrechten und waag
rechten Rahmenhölzern sowie einem verstarkenden horizontalen Holz in
der Mitte körmen wir darin die Nachahmung einer zweiflügeligen Holz
tür erkennen.

Über dem oberen Schwellbalken mit seinen ursprünglich vier Bol
zen springt eine Reihe eckiger Dachbalken nach vor. Eingefalzt sind sie
in den Schwellbalken, undeine darüberliegende Bohle schlielst die Kant
hölzer von oben ein. Darüber folgen drei Fascien, bevor der Felsen 0,42
m. nach hinten springt, eine ca. 0,17 m. breite, seichte Rinne bildet und
wieder vertikal aufsteigt. Da über dem dreiteiligen, abgestuften Archit
rav kein weiteres Bauglied mehr zu erwarten ist, körmen wir die se ober
ste Felseinarbeitung nur schwerals Auflager für einen gesondert gearbei
teten Block deuten, sondem vielleicht eher als regelmalsigen oberen
Abschluf der Fassade.

Das Innere von Grab 2 milst etwa 2,20 m. im Quadrat und İst wie
üblich leicht zur Mitte der Fassade gedreht, d. h. in unserem Fall nach
iinks. Drei Klinen laufen U-förmig der Wand entlang. In die W-Wand des
Raumes ist eine Nische mit etwa den Mafsen einer Kline auf höherem
Niveau eingearbeitet. Am eingetieften Boden, der mit Sohutt aufgefüllt
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war, fand sich Keramik, darunter mehrere Unguentarien und verstreut
einige Knochenreste.

Für Grab 2 wurde eine eigene Felsterrasse geschaffen, die in ihrem
östliehen Teil 'his ca. 1,94 rn, vor die Grabfassade reicht (siehe Abb. : 9).
Ihr westlicher Teil bildet eine etwa 0,40 m. breite Felseinarbeitung, die
wohlzwei Gründe hat: 1. eine ungestörte Sicht auf die breite Fassade
von Grab 2 zu schaffen und 2. ermöglichte sie eine ungehinderte Wasser
ableitung von den darüberliegenden Felsformationen bis zur naohsttie
fer gelegenen Felsterrasse. Diese zweite Verwendungsmöglichkeit bezeugt
ein ca. 36 x 18 cm. weites und etwa 28 cm. tiefes Loch im Felsboden am
Ende der Nische, das nicht gehauen sondem durch drauffliefsendes Was
ser ausgewaschen wurde.

Am linken Fassadenrand fand sich auch ca. 48 cm. über dem Ter
rassenniveau Keramik in grölserer Zah1, darunter die Fragmente eines
rotfigurigen Kraters, der Eros oder Nike über oder in einem Viergespann
zeigt (A!bb.: 27). Die Scherben lagen fast durchwegs n6ch im Verband,
wiesen aber alte Brüche auf, d. h. sie sind - da sie ein relativ kompaktes
Stratum bildeten - alle gemeinsam hier zu Bruch gegangen, u. zw. zu
einem Zeitpunkt, als der Abfluf und teilweise der untere Schwellbalken
der Grabfassade bereits mit Schuttmaterial überdeckt und Grab 2 dem
nach nicht mehr in Benützung war. Dieses Beseitigen der Grabgefafse
steht somit ziemlich eindeutig mit der Plünderung von Grab 2 in Zusam
menhang. Das bedeutet weiters, daB sich die hier gefundene Keramik zu
diesem Zeitpunkt 2'JUr Ganze im Grab 'befand u. zw. an einem Platz, vee» sie
den Grabraubern bei der Plünderung im Weg stand.

Von dieser Nische aus wurde das Regenwasser der Grabfassade ent
lang .geleitet, bis es ein ca. 12, çm. breiter Kanal nach Süden weiterführte.
der sich bald gabelt. Sein westlicher Zweig führt geradeaus zu Grab 1
weiter, wahrend der östliche zur Fassade von Grab 3 lauft und dadurch
die südliche Begrenzung der Terrasse vor Grab 2 bildet. Westlich dieses
komplizierten Kanalsystems wurde der anstehende Felsen als Steinbruch
benutzt. Ein stellenweise grob gespitzter, z. T. mit Zahneisen bearbeite
ter Quader mit unregelmalsigen Maôen ist fast fertig gearbeitet, mit
einer Seite jedoch noch im Felsstock verarıkert. Auch andere Bearbei
tungsspuren des Felsens bezeugerı, daf an dieser Stelle Blöcke gebro
chen' wurden.

Grab 3

Der Erhaltungszustand von Grab 3 ist verhaltnismafiig schlecht
(Abb.: 9, 10). Das ist umso bedauerlicher, als der Grabbau kein reines
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Fassadengrab ist, sondern zusatzlich zur dreiteiligen Fassade ist die
rechte Wand mit vorspringenden Balkenköpfen, Politur ete, gestaltet. Die
linke AuBenwand, die die östliche Begrenzung der Terrasse vor Grab 2
bildet, ist jedoch nur grob gespitzt. Soweit noch bestimmbar entspricht
die Architekturwiedergabe an Fassade und rechter Seitenwand von Grab
3 dem bekannten, bereits beschriebenen Schema. Die Öffnung ins Grab
innere wird durch die linke der drei gerahmten Flachen gebildet. Trotz
des vielgliedrigen Aufbaus dürfte die Hohe der Fassade relativ gering
gewesen sein. An den noch erhaltenen Stellen miBt die Dachoberkante in
etwa 2,10 m. über dem unteren Schwellbalken. Wie die erhaltene Partie
des Daches zeigt, bildete es wohl eine durchgehend grob gespitzte, ebene
Flache mit einer sehr unregelmaliigen Stufe an der Rückseite.

Im Grabinneren Iauft durch die NO-Ecke eine gröBere Felsspalte.
Bei den Freilegungsarbeiten fand man auf der Bodenflache zwischen den
Klinen einen abgewinkelten Block in Sturzlage, der an den AuBcnseiten
grob und innen fein gespitzt ist und offensichtlich zur Flickung der Fels
spalte verwendet wurde, in deren oberen Teil er exakt hlnelnpalste. Der
untere Teil des Loches dürfte wohl so belassen worden sein, da kleinere
Felsspalten im Inneren lykischer Graber überaus oft zu finden sind. Der
Block konnte vom Restaurator der Grabung wieder an seinen ursprüng

'lichen Platz eingefügt werden.

In die östliche Innenwand des Grabes ist eine Nische mit ahnlichen
. MaBi:m wie in Grab 2 in den Felsen gehauen. An den Oberflachen von Kli
nen und Nisclhe Ianden sioh rnehrere rechtwirıkelige,flache Einarbeitung
en, die nur schwer zu deuten sind. Entlang der N-Wand Iauft ca. in Höhe
der Nische eine 10 cm. breite Nut. In Verbindung mit einem Teil der
Einarbeitungen laBt sich hi er an die N-Wand anschlieôend eine einge
setzte Holzplatte erganzen, für deren Verwendung sich zwei Möglichkei
ten anbieten: 1. zur Aufbarung eines weiteren Leichnams oder 2. als zu
satzliches Depot für. Beigaben. Ein ganz ahnlicher Einbau ist auch in
Grab 1 noch auszumachen. Mehrere eingeritzte Linien an den. Klinerıo

berseiten in Grab 3 verwendete man zweifellos zur Kennzeichnung der
auszuarbeitenden Bodenflache, doch hielten sich die Steinmetzen nur
sehr oberflachlich daran, wie der Endzustand zeigt.

Im teilweise verschütteten Grabinneren befanden sich zwei stark
patinierte Bronzemünzen, ein Ring, zwei Ringeinlagen, Bronzenagel und 
beschlage, Eisennadeln, ein Messer oder Dolch sowie zwei Bronzeglieder
einer Schmuckkette und Knochen und Keramik in grölserer ZahL.

Grab 3 vorgelagert ist sicherlioh eine eıgene Vorterrasse anzuneh
men, die knap'p unter dem Niveau der modernen StraBe liegt. Etwa 1 m.
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unter dem heutigen StraBenniveau kann die Vorterrasse von Grab 2 ver
mutet werden, das aufgrund dieses Umstandes nicht naher erschlossen
wurde.

Die Sondage in Nekropole V

Atıf nochtieferem Niveau als Grab 1 gelegen hat man sich Grab 12
mit der Inschrift TAM i Nr. 130 und Grab 11 vorzustellen, die beide
heute bis zur Dachkonstruktion verschüttet sind und bereits auf der
östlich anschliefendenSondagerrtrasse liegen (siehe Abb.: 12). Die Felso
berflache, die sich von den Gdibem 12 und 11 über das Sarkophaggrab
13 his zur Terrassierung vor den Gdibem 5, 112 und 6 erstreckt, weist
nur selten unbearbeitete Partien auf. An mindestens vier Stellen ist Stein
bruchtatigkeit noch eindeutig festzustellen. So sind in einer zunachst
unmotiviert erscheinenden «Grube» direkt über Grab 12 die Bohrkanale
eines ca. 2,lOx 1,45 m. messenden Blockes zu erkennen. Knapp daneben
wurde ein Onader mit ahnlichen MaBen aus dem anstehenden Felsen
gehauen. Besonders deutIich sind stehengelassene Bobrkanale über Grab
11 festzustellen. Die Abarbeitung dieses Blockes wurde u. a, dazu benutzt,
um für das Sarkophaggrab 13 eirıe südöstlich vorgelagerte, grob gespitzte
Wand zu schaffen.

Nordöstlich hinter Grab 11 zeieht sich eine stark verzweigte Fels
spalte bis an den linken Fassadenrand von Grab 5, die sich östlich von
Grab 13 gabeIt und die Felsterrasse mit Grab 5 und 112 von der östIich

, gelegenen Vorterrasse von Grab 6 trennt. Par~llel laufende Bohrkanale,
die von Felsabarbeitungen stammen, lassen sich auch jenseits der Fels
spaIte östlich von Grab 13 erkennen. Etwas nördIioh dieser Bearbeitungs
spuren wird ein im Felsen stehengelassener Ouaderblock V-förmig von
zwei 15 bis 26 cm. breiten AbfluBrinnen teilweise umschlossen - ganz
ahnlich wie beim Kanalsystem vor Grab 2. Diese beiden Rinnen dienten
wahrscheinIich zur Ableitung des Regenwassers der darüberliegenden
Terrassierung vor Grab 6 und deren Auslaufer, soweit dieses nicht schon

,vorher in den Felsöffnungen versickert ist.

Dieser ganze nach und nach gewachsene Komplex wird im Osten
durch eine annahernd N-S-verlaufende Reihe von anstehenden Felsen
begrenzt. Der Weg zu den Terrassen von Grab 5, 112 und 6 hinauf verIief
offenbar über die unregelmaflige Felsoberflache und FelsspaIten hinweg.
In Frage kame vielleicht auch ein Zugang westlich von Grab 13, doch
auch dort waren FelsspaIten zu überwinden. Offene, ungeschützte Ka
nalsysteme und zum Versickem des Wassers bestimmte FelsspaIten
weisen darauf hin, da-K wir in diesem Teil der Nekropole V zur Zeit ihrer
Benutzung nach dem ursprünglichen Konzept keine Vegetation anneh-
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men dürfen, die eine solche Veıwendung der Felsoberflache nicht zu
lieBe. Ob die Steinbruchtatigkeit gleichzeitig mit der sepulkralen Verwend
ung des Nekropolenareals oder spater anzusetzen ist, laBt sich schwer
entscheiden.

Grab 13

Das Sarkophaggrab 13 ist auf demselben Felsstock errichtet wie
die Graber 12 und II und ist von der ihm im Norden vorgelagerten Ter
rasse durch eine Felsspalte getrennt. Von diesem zweigliedrigen Grabmal
ist nur noch der stark beschadigte Unterbau vorhanden, dessen Innefes
in etwa 1,68 x 0,63 m. miBt. Innen - und AuBenwande sowie die den Sar
kophag umgebende Felsflache sind grob gespitzt. Geglattet ist nur das
Auflager für den Deckel, dessen innerer Teil erhöht ist. Auf dem Sarkop
hagboden befanden sich einıge Knochen und wenig Keramik.

Grab 6

Dem Grab ist eine ca. 2,3 m. tiefe Terrasse vorgelagert, die im West
en durch eine Felsspalte von der angrenzenden Terrassierung getrennt
und im Osten durch eine senkrecht abgearbeitete Felswand ıbegrenztwird.
Die zweiteilige Fassade (Abb. 13) weist die üblichen, schon bei Grab 2
besprochenen Charakteristika auf: Hauptrahmen, bestehend aus Kant 
und Schwellhölzern, dazu links und rechts je drei nach vorne ragende Bal
kender Seitenwande und diese kreuzende, seitlich wegstehende Hölzer,
Mit der zweifachen, jeweils nach innen versetzten Rahmung sind der
Wandfüllung (rechts) und der Türöffnung (links) drei Konstruktions
ebenen vorgelagert. Über dem oberen Schwellholz ragt eine Schicht Rund
bölzer hervor, die rechts und wohl auch links durch je ein Kantholz ge
halten wird. Darüber folgen drei Lagen von Fascien, die am rechten Rand
im Profil hervorragen. Über der Dachkonstruktion ist weit nach hinten
gesetzt der senkrechte Felsenplan gespitzt (vgl. dazu Grab 2 und 5). Auf
dem oberen Schwellbalken von Grab 6 ist die Inschrift TAM i Nr. 131 an
gebracht, die sich auf zwei Bestattungen in Grab 6 bezieht und von der
ein Abklatsch angefertigt wurde.

Der Innenraum besteht aus zwei Etagen U-förmig angeordneter
Felsklinen. Die mittlere Kline der oberen Etage ist, wie Abb. 13 b und d
deutlich erkennen lassen, wesentlich tiefer nach hinten in den Felsen ein
getieft als ihr Pendant in der unteren Reihe. Der Lage sowie den Abmes
sungen nach scheinen die beiden mittleren Klinen weitgehend unabhan
gig voneinander gearbeitet worden zu sein, was beiden insgesamt vier
seitlichen Klinen sicherlich nicht der Fall war. Auf der rechten Kline der
oberen Etage sind vier rechteckige Felder eingearbeitet - offensichtlich
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für ein klinenahnliches Holzgestell. Eine Nut zuın Einschieben eines
Holzbretts lauft entlang der Wand der gegenüberliegenden oberen Kline
(siche Aıbb.: 13 d).

Auch die Keramikbeigaben aus Grab 6 wurden im Zuge der Plün
derung aus dem Grab geschafft. Sie befanden sich über einer ca. 10 cm.
hohen Schuttschicht hauptsachlich vor der östlichen Grabfassade sowie
im Westen eng neben der Rundmauer des Tuınulusgrabes.Das Innere
von Grab 6 enthielt nur wenig Keramik und Knochen.

Grab 5

Die zweiteilige Fassade von Grab 5 erhebt sich über einem
durchschnittlich 23 cm hohen SockeL. ılır Aufbau entsprlcht ziemlich

J

exakt dem von Grab 6, sodals hier nur einige Besonderheiten erwahnt zu
werden brauchen. So ist der Felsen bereits über dem oberen
Schwellbalken 0,31 m. in die Tiefe abgearbeitet. Die Rückseite ist dort
grob gespitzt und weist drei etwa 1,34 m. voneinander entfernte ca.
8 x 9 cm. grofse Eintiefungen auf, die auf einen angedübelten Block aus
Stein oder Holz schlielsen lassen, der die Dachkoristruktion mit
Zahnschnitt ader Rundhölzern und darüber mehreren Fasden wiedergab.
(Abb.: 14).

Im Gegensatz zuın Grolsteil der Iykischen Graber ist bei Grab 5 der
Türstein bei der Plünderung nicht zerschlagen, sondern zur Seite
geschoben worden, sodaf er sich heute noch zur Ganze in obere und
untere Türführung eingelassen befindet. Der ca. 13 cm. dicke Türblack
bildet in seinem unteren Viertel aus statischen Gründen eine Nase und
hat an ihrer Spitze seine Starke verdoppelt. Seine Ma.Be betragen
1,67 x 0,55 m., wahrend der linke Rahrnen an der Fassade ein lichtes
Ma-B von 1,58 x 0,47 m. hat. 'Der Innenraum bildet ein Quadrat von ca
2,05 m. Seitenlange und weist keine Besonderheiten auf.

Wie zu erwarten fand man im Grabinneren nur eine geringe Menge
an Knoohen und Keramik, auf der Vorterrasse 'his ca. 1,90 m vor der
Fassade über einer Sohırttschiehtjedoch ein regelrechtes Stratum an hier
zerbrochenen Grabgefafen, das im Osten 'his an die Tuınuluskrepis

heranreicht. Das Bild der Grabkeramik entspricht dem der Graber 2, 3
und 6: hauptsachlich Alabastra, Kratere, verschiedene Becherformen
sowie eine betrachtliche Anzahl von Unguentarlen İn aIlen Grölsen.
Einen grofien Antei! bildet qualitatsvolle Firnisware, darunter eine ganze
Reihe von GefliBen mit rotfiguriger Malerei, in erster Linie Kratere.
Doch fand siohkaum einheimische Grobware. Zu den Funden vor Grab 5
zahlen auch die Fragmente eines Steingefafes und die von vier bis sechs
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weiblichen Terrakottafigurincn, die ebenfalls den Grabbeigaben zuzurcch
nen sind.

Grab 112 (A'blb.: 14-16)

Der östliche Teil dieser Terrassierung wird von Sarkophaggrab 112
eingenommen, dessen Inneres 1,66 x 0,56 x 0,47 m. rniSt. Die dahinter
liegende Felswand ist spitz ausgearbeitet und in einer Höhe von etwa
1,55 m. über dem Terrassenniveau lauft eine Rinne den linken Schenkel
entlang, Wie auf Abb. 12 zu erkennen ist, mündet dieser AbfluB in eineı

etwa parallel zum N-S aus-gcrichteterı Sarkophag Iaufenden Kanal, der
das Regenwasscr in eine Felsspalte ableitete. Der obere Verlauf dieses
Kanals konnte aufgrund der Verdeckung durch die Tumuluskrepis nicht
festgestellt werderı, doch es ist offensichtlich, daf dieses Abflufssystern
der Entwasserung der nachsthôhergelegenen Felsgra'bterrasse diente
Konnte man auch wegen der spateren Überbauung an keiner SteIle di.'
Unterkante der Sarkophagaulsenseite feststeIlen, so Iegerı vier Gründe
nahe, daf der Sarkophag 112 aus dem Felsstock gehauen und nicht ab
Monolith auf die Terrasse aufgesetzt wurde :

- Die hohe dahinterliegende Rückwand und die tiefe Vorterrasse
zeigen, daf der Felsen ursprünglich hoch genug arıstand. um an
dieser SteIle einen Sarkophagkasten stehenzulassen.

- Die Unterkante der Sarkophaginnenseite liegt etwa 8 cm tiefer
als das vermutete den Kasten ıımgebcnde Felsniveau. Bei einer
Wandstarke von ca. 15 cm ware ein aufgesetzter Sarkophag etw.ı

23 cm. tief in den Felsen eingelassen, was ein erschwerender und
unnötiger Arbeitsgang ware,

- Die nördliche Schmalseite des Sarkophagkastens schllelst nichi.

gleich wie die anderen drel Seiten ab, sondem steigt hinter dem
selımaleren Auflager unregelmafsig ernpor - ein Phanornen, das
bei einem gesondert gearbeiteten Sargophag sehr urıwahr

scheinlich ware. A.hnliche Unregelmafiigkeiten der Konstruktion
erscheinen für einen im Felsboden verankerten Sarkophagkasten,
der sich i. allg. besser dem Gelande anpafst und eine urıeinheit

lichere Gestaltung aufweist, wahrscheinlicher. So hat z.B. auch
Sarkophag 13 vcrschiedcn hohc und teilweise schrage Auüerı

wande.

- Monolithe, aufgesetzte Sarkophage mit solchen geringen Grö
Bendimensionen - zuciner ganz anderen Gruppc zahlcn Hypo
soricnsarko"Phagc und ahnlich aulwendigc IreistehcrıdcGrabhau
ser - sirıd dem Verfasser bisher nicht hekannt. Auch die rest
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lichen 20 Sarkophage in Nekropole V sind, soweit heute sicht
bar, im Verband mit dem Felsen.

Folgende Punkte mögen verdeutlichen, daf der aus dem Felsen
gehauene Sarkophag 112 nicht gleichzeitig mit sondem alter als seine
Ummauerung ist:

- Die ungewöhnliche nördliche Schmalseite des Sarkophagkastens
hat nichts mit der untersten Steinlage der Rundmauer zu tun,
da der hier liegende Quader an seiner AuBenseite gleich gut
behauen wie alle anaeren Blöcke dieser Mauersehar ist, Da er aıı

dieser Stelle urımöglich bearbeitet werden konrıte, mu13 er wic
samtliche Quadern der Ummauerung gesondert, seiner Position
entspreohend gearbeitet und eingesetzt worden sein. Das bedeutet,
daf er nicht als ident mit dem Sarkophag bzw. dem Felse.ı

angesehen werden darf.

- Die Krepismaucr stört ganz cindeutig das abgewinkelte A'bfluB
system, über dessen südlichercn Kanal die Rundmauer ja gebaut
wurde. Es mug also einen frühcren Zeitpunkt gegeben haben, zu
dem der A'bflug um den Platz des Sarkophages herumführte und
noch nicht überbaut war. Existiertc der Sarkophag damals noch
nicht, so müflte der unbearbeitete Felsen odor ein roher Quader
dort gestanden haben.

- Für die Graber ein und dersel'ben Felsterrasse kann i. allg. einc
gleiche Entstehungs-, wenn auoh nicht Verwendungszeit
angenommen werden.

- Es ist auBerst unwahrscheinIich, daf mitten in einer sich standig
ausdehnenden Nekropole ein groôer anstehender Ouadeı

unangetastet die «Blütezeit der lykischen Felsgraber» überdauert.

Es kann somit mit gutem Grund davon ausgegangen werden, daf
der Sarkophag 112 bereits im ursprüngIiohen Gestaltungsplan dieser
Felsterrasse erithalten war und die Erbauer des Tumulus ihn wohl v.a.
aufgrund seiner Lage auf einer relativ grolsen und ebenen Flache für eine
Wiederverwendung auswahlten, obgleich wir selbstverstandlich keine
Indizien für eine tatsachlich erfolgte erste Bestattung besitzen.

Der Sarkophagdeckel auf Grab 112

AuBergewöhnIich ist weiters der über dem Sarkophagkasten von
Grab 112 gelegene DeckeI. Mit seinen gewölbten Seitenflachen, die einen
spitz zulaufenden Giebel bilden, kann er zweifellos als lykischer Typus
bezeichnet werden, u. zw. als der starker gedrungene Typ im Gegensatz

133



zu dem mit spitzerem und' höherem Giebeı' Doch er weist eine Reihe von
Besonderheiten auf :

- Der bei fast allen lykischen Sarkophagen vorhandene rechteckige
Firstbalken fehlt 1. Es sind auch keine Abarbeitungsspure.ı

vorhanden.

- Seine nördliche Schmalseite ist auBen unregelmaliig abgearbeiceı

und eine sehr grob behauene, stark dezentral im Westen gelegene
Bosse stehengelassen. Offensichtliclı wurde der Deckel für diese
letzte Verwendung an der N-Seite leicht verkürzt und eine neue
Hebebosse stehengelassen. Da diese nachtraglich behauene Seitc
ohnedies verdeckt wurde, brauchte sie nicht mehr sauber auf
Sicht gearbeitet :werden.

- Die beiden Giebelecken sind an der Oberseite 23 bzw, 11 cm. tief
horizontal abgearbeitet worden um als Auflager für Blöcke der
3. Krepisschar zu dienen. In dieser Funktion befand sich zur Zeit
der Freilegung noeh .die nördliche Abarbeitung. Der Sarkopbag
(Deckel sowie Kasten) ist also architektonisch in seinc
Urnrnauerung Integriert. Um vor die südliche Schmalseite einerı

(heute nicht mehr vorhandenen) Krepisblock anzuschlielsen,
wurde die Bosse an dieser Seite entfernt, wie Abarbeitungeu
deutlioh zelgen.

- Die seitlichen Bossen vermitteln den Eindruek von Ober
flachlichkeit. Sie liegen asymmetrisch zueinander (vgl. Abb. 16a),
sind verschieden grof und wurden nur grob zugehauen. Ihre
From ist nicht rechtwinklig sondem ovaI.

- Wie sehon zuvor erwahnt ist der Deckel an der N-Seite nur so'
über dem Sarkophagkasten verankert, daf man ihn naeh Süden
schieben kann. Darin darf man jedoch nur eine relativ geringe
Arbeitserleichterung bei der Aufstellung sehen und keine
Vorrichtung, speziell an die Rundmauerung angepafit. Auch
ermögliehte diese Vorrichtung sicherlich nicht die Einsparung
eines Gerüstszum Heben des Deekels. Diese technisehe
Raffinesse rnüssen wir auch für den ursprünglichen Sarkophag
deckel von Grab 112 annehmen, sollte es sich dabei nicht um den
hier beschriebenen handeln.

Es ist offensichtlich, daf der Sarkophagdeckel dem Zweck der
Ummauerung entsprechend, d.h. platzsparend, verkeilbar und alı>

(l) Ein ahnlich gebildeter Sarkophagdeckel befindet sich in Nekropole II Grab
Nr. 79 von Limyra.
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Auflagerverwendbar, zurechtgearbeitet wurde. Die zentrale Frage aber,
ob der Deckel für die Errichtung des Rundbaus neugearbeitet, oder ob
ein bereits vorhandener Deckel wiederbenutzt wurde, vielleicht der über
Grab 112 gelegene, muf mangels an stichhaltigen Indizien offen bleiben.
Kame die letzte -wohl wahrscheinlichste .. Mögliohkeit in Betracht, so
erfolgte die Verkürzung des Deckels wohl nur, um für die Ummauerung
auch nördlich des Sarkophags diıen gröferen Ouader plazieren zu körmen.

DerTumulus

Auf der abgearbeiteten Felsoberflache der' Grabterrasse befindet
sich eine Aufschüttung von fest versintertem, kompakten Kalksteinsplitt,
bei der es sich schwer entscheiden HiEt, ob es sich um eine künstliche
Planierung des Gelarıdes handelt, wie sie vor der Errichtung der
Rundmauer ja vorstellbar ware, oder um natürliehe Felsabsplitterungen.
die sieh im Laufe der Zeit mit dem Felsen verbunden haben. Diese
Ausgleichsschicht hat ihr Zentrum west1ich und südlich des Tumulus
-u.a, war der N..S-Iaufende Kanal ganzlich mit diesem nur durch seine
starkere Poresitat vom Felsen zu unterscheidenden Material aufgefüllt ..
doch fand sie sich auch auf der Vorterrase von Grab 6. Verfestigter
Kalksinter überdeckte auch die mit Schutt aufgefüllte Felsspalte nördlich
von Sarkophaggrab 13. Auch die Tatsache, daf der Kalksteinsplitt
zusatzlich an die Ummauerung angeschüttet erscheint. kann die Frage
nach künstlicher oder natürlieher Aufschüttung nicht klaren.

Die Krepismauer des Tumulus besteht aus fünf Quaderlagen, die
nur mehr an der N-Seite zur Ganze erhalten sind und eine Gesamthöhe
von etwa 1,88 m. erreichen. Im südlichsten Teil ist allein die unterste
Schar noch vorhanden. Zweiweitere Blöcke fanden sich öst1ich der
Krepis in Sturzlage. Den aufseren Umrif bildet ein ziemlich sorgfaltig
angelegter Kreis, dessen Durchmesser zwischen 2,39 und 2,42 m. variiert
(siehe Abb. 16 a). Das Mauerwerk besteht aus verschieden grofsen,

.sorgfaltig gefugten Rusticaquadern, die an den AuEenseiten konvex
gekrümmt sind. Die Quaderlagen sind nicht .sehr regelmalsig und weisen
Stufen und Selıragen auf. Die Quaderhöhe liegt zwischen 32 und 38 cm,
es wurden aber auch kleine, flache Blöcke verwendet. Die Ouadern sind
sehr unterschiedlich und unregelmafsig tief (zwischen S und 53 cm.) und
an der Rückseite nur grob zugehauen. Es steht aufser Zweifel, da-B der
Rundbau auch an der S .. Seite geschlossen und sein Inneres nicht
sichtbar war, Den oberen Abschluls der Krepis bildet kein Kranzgesims,
sondern die Oberseite der drei erhaltenen Blöcke der fünften Mauerschar
besitzen .anstelle eines Auflagers eine sehr grob gehauene Schrage hinunter
nach innen zu und ahneln somit dem schragen Rand eines Behalters.
Aufgefüllt war die Krepis mit hauptsachlich grofsen unbehauenen Steineı
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und kompaktem, dunklen, soherbenfreien Erdmaterial, von dem im
Erosionsschutt in dieser Form keine Spuren erkennbar sind. Die schrag
gearbeitete oberste Steinlage lliBt vermutlioh auf einen kegel - oder
hügelförmigen Absohluf dieses Turnulus schlieBen. Von einem diese
Aufschüttung bekrönenden Glied konnten keine Spuren nachgewiesen
werden. Auch wenn dieser Zylinderbau mit seinen Proportionen (das
Verhalmis der Krepishöhe zum Durchmesser betragt in etwa 4 : 5) in
Kleinasien einmalig dastehen mag, so ist er inhaltlich doch eindeutig als
Grabtumulus gesichert.

Obwohl die Bestattung im darin enthaltenen Sarkophaggrab bei
der Freilegung noch ungestört war, wurde der Sarkophag vor seiner
Öffnung von Grabplünderern aufgebrochen, sodaf über seinen originalen
Inhalt keine gesicherten Angaben gemachtwerden körmen. Den geringen
MaBen der geschlagenen Öffrıung zufolge HiBt sich evtI. vermuten,
daB keine Keramik und somit wohl auch keine sonsrigen Beigaben im
Sarkophag enthalten waren; Sicherheit kann darüber jedoch nicht
herrschen.

Im Sarkophag aufgefunden wurden die Knochen eines ca. 1,80 m.
grofsen Mannes, dessen Grölie auf eine angehockte Haltung im Grab
inneren schliefien IliBt. Wahrsdheinlich am Körper trug er einen
Bronzering, ein Messer aus Eisen und weitere Eisengegenstande. Keine
Spuren von Keramik oder anderen datierenden Beigaben waren
vorhanden.

Die Besehadigungen arn Sarkophag konnten vom Restaurator
behoben werden. Um weiteren mutwilligen Zerstörungen vorzubeugen,
wurde der Sarkophagdeckel angehoben und schrag wieder aufgesetzt, um
dem Besucher das leere Grabinnere deınılichzurnachen (iA'bIb. : 15). Einige
Blöcke der Krepisrückseite rnulsten zu diesem Zweck kurzzeitig
abgebaut werden und befinden sich somit heute nicht mehr im
ursprünglichen Zustand.

Phasenabfolge auf der Grabterrasse

Diesem Befund zufolge lassen sich auf dieser Felsterrasse folgende
drei Perioden unterseheiden :

ı. - Die erste Phase bildet das grofsangelegte Konzept einer
Terrassierung mit zwei Fassadengrabem und einem Sarko
phaggrab. Eine Rinne in der spitzen Felseinarbeitung regelte
den AbfluB von der darübergelegenen Grabterrasse, und der
untere Kanal leitete das Regenwasser weiter.
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2. - Der zweiten Phase gehört die Errichtung des Tumulusgrabes
an. Seine Krepis verdeckt sowohl den östlichen Fassadenaus
laufer von Grab 5 als auch den A:bfluB. D.h. der Tumulus
wurde zu einer Zeit errichtet, als das abfliefsende Wasser von
Norden ihn nicht mehr bedrohen konnte, er den Kanal nach
Süden überdecken durfte und das AbfluBsystern dieses
Bereiches der Nekropole somit nicht mehr intakt war. Der
Tumulus laBt auf eine zweite Verwendungsphase zurnindest
des Kastens von Sarkophaggrab 112 schlieBen. Diese zweite
Bestattung erfolgte entweder vor Baubeginn der Krepis oder
nach Errichtung der untersten Steinlage, jedoch sioherlich
nicht spater, da der Sarkophagdeckel für die restlichen vier
Mauerscharen architektonisch relevant war.

3. - Der bereits oben beschriebenen Fundlage der Keraırnik vor
Grab 5 und 6 zufolge haben wir die gewaltsame Öffnung und
Plünderung der Graber ineiner dritten Phase belegt, Es soll
hier ausdrücklich darauf hingewiesen werden, daf die hier
gefundene Keramik dem archaologischen Befund zufolge
niohts mit Begrabnisopfern oder Totenkult zu tun haben
kann.

Eine absolute Datierung der ersten Phase wird uns in naher
Zukunft die Untersuchung der Keramik der Graber 5 und 6 erbringen.
Allem Anschein nach erfolgten hier Bestattungen von der Mitte des
4. Jahrhunderts bis etwa 320 v. Chr. Die Plünderung der lykischen Graber
İn der dritten Phase wird i. allg. mit der römischen Epoche in
Zusammenhang gebracht, wofür wir hier jedoch keinekonkreten Belege
vorweisen können. Die chronologische Zuordnung der zweiten Phase sei
im folgenden Abschnitt naher untersucht.

Deutung und Datierung des Tumulus

Der Tumulus über Grab 112 steht ahne vergleichbare Parallele da.
Er stellt eine Mischforın aus bereits Verhandenem (Felsterrasse,
Sarkophagkasten und wahrscheinlich auch Deckel) und neu Geschaffe
nem (Krepis mit Tumulusaufschüttung evtl. Fundamentierung und
vielleicht Sarkophagdeckel) dar, Die Erbauer wahlten für diese
«unlykische» Grabform eine spatklassische Nekropole, die offensichtlich
nicht mehr nach dem ursprünglichen Konzept benutzbar war, doc1ı

erwies man den Bestattımgen noch ihren Respekt und lief die Graber
intakt. Da bisher kein kleinasiatischer Tumulus mit ahnlichen
MaBverhaltnissen bekannt ist, darf man wohl darauf schlieüen, da.B den
Erbauem des Grabes so viel daran lag, es an einem oder vielleicht diesem
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speziel1en ort in der lykischen Nekropole zu errichten, daf sie dafür
sogar eine «Verstümmelung» oder zumindest eine ungebrauchliche
Proportionierung dieser Grabform in Kauf nahmen. Die kleine Flache um
Sarkophag 112 als Zentrum ermöglichte nur einen reduzierten
Durchmesser des Tumulus. Die übrigen Besonderheiten sind wohl
lediglich als Resultat daraus zu betrachten: Der geringe Durchmesser
benötigte wiederum eine hohe Krepismauerung um dem Grabbau
überhaupt Beachtung zu verschaffen, Ein Durchmesser dieser
Gröfiendimension bedingt wohl auch eine geringere Höhe der Turnulus
aufschüttung,

Karın man auch die Konzeption dieser Turnulusform zweifellos als
«irnprovisiert» bezeichnen, so wurde bei der Ausführung nur bei den
nicht sichtbaren Bestandteilen (Sarkophagdeckel, Mauerinnenseite, evtl.
Krepisrückseite) an Aufwand gespart. An der AuEenseite sind die Blöcke
auEerst sorgfaltig zugehauen und gefugt und geben ein geschlossenes
Bild ab.

Steinbearbeitung und Mauertechnik der Krepis körmen durchaus
als «lykisch» angesprochen werden und scheiden somit als Kriterium zur
Herkunftsbestimmung der Grabform aus. Einen Terminus post oder ad
quem könnten wir durch die Datierung der Form des Sarkophagdeckels
tı:~1alten : Obwohl dieser TW sehr O'f.t auf römerzeielichen Sarkophagen mit
tabulae ansatae auftritt, ist er dennoch bereits im 4. Jahrhundert v. Chf.
faBbar. Von den 21 Sarkophagen in Nekropole V tragt, soweit erkennbar,
auch kein einziger eine solche tabula ansata. Die Datierung nach ca. 320
lieBe sich nur noch durch die Klarung der Herkunft des Grabtypus
weiter eingrenzen.

An Beispielen für Tumulusbestattungen in Lykien sind ansonsten
nur Grab C in Seyret ı und eine beaehtliche Reihe von rnindesterıs sechs
Grabhügeln bei Phellos 2 gesichert. Auch die chronologische Einordnung
dieser Graber darf nicht als eindeutig geklart angesehen werden. Trotz
vieler Unterschiede ist die Ahnlichkeit des Tumulus von Seyret mit dem
in Nekropole V nicht zu übersehen. Beide verbindet neben dem
ungewöhnlich kleinen Durchmesser, einer gewissen Improvisation beim
Grabbau, einer dennoch sorgfaltigen Steinbearbeitung und der flexiblerı

Anpassung ans Gelande auch ihre Lage in unmittelbarer Nahe lykischer
Fassadengraber. Schlüsse hinsichtlich der Datierung oder der Iokalen
Herleitung lassen sich daraus jedoch nicht ziehen.

<ıl J. Borchhart-W. Wurster, AA 1974, S14ff. v.a. 523ff.

(2) J. Zahle, ActaArch 46, 1975, nff.
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Da auch eine Aufrechnung der verkleinerten Form des Tumulus in
Nekropole V auf dafür gebrauchliehere Mcillverha1tnisse keine brauchbare
Definition des Grabtyps erbringen .kann, die die Anzahl der (entfemten)
Parallelen einzuschranken vermag, mu-Bdie Frage nach der Herkunft
dieser «unlykischen» Grabform vorlaufig unbeantwortet bleiben und
eine Datierung nach ca. 320 v. Chr, in hellenistische oder römische Zeit
offen gelassen werden.

Die Entdeckung weiterer ahnlich «improvislert» angelegter Tumuli
in oder bei lykischen Nekropolen ist nicht nur wünschenswert sondem
darf wohl auch erwartet werden.
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4. ZUR BEARBElTUNG DER KERAMIK VON LIMYRA 1986·1987

Ingrld MADER *

"W8.hrend der Grabungskampagnen 1986/87 konnte die Keramik i

aus folgenden Fundkomplexen zeichnerisch und photographisch aufge
nommen werden : die Sonderfunde aus den Sondagen 3A und 3B, Li
1982 (die sich im N\\i1 innerhalb der byzantinischen Weststadt befinden),
aus der Sondage 4, Li 1983, (im Nw aufserhalb derbyzantinlschen Stadt).
die Keramik von den Hanghauserrı Ter-r. ı-v, Li 1972-1974, aus der
Sondage Hang, wohnelnhett Af Li 1983, aus den Sondagen 6, Flache B.
7/1, SC/S, aIle Li 1984, aus der Sondage 5A R3 und 5B Rı, Li 1985,
Sowie Sondagen SA R3 Osr-Erweiterung, SA Nord, 5D, SE (aIle ün
Bereich des Lykischen Tores). Ptolemaion eıı + II, G~H/II+ 111,800
dage 8 (Theaterbereich), aIle Li 1986.

1987 wurde die Keramik aus der Sondage 9 (Palastgrabung), Son
dagc LO (Nekropole V) und Sondage II (Hanghauser) aufgenornmen.

Mit ctner keramischeri Typentafel wurde 1986 begonnen. Das
neuaufgenommene Matortal der folgenden Kampagne wurde im Zuge
der Erweiterung hinzugefügt. sodaf etne keramische Arbeitsgrundlagc
Iür die folgenden Arbeiten zor Verfügung steht.

Das ergrabcnc Material ist zum gröüren Teil Gebrauchskeramik,
das im Rahmen eines Dissertationsvorhabens «Die Keramik von Limyra»
eingehend uııtersuehtwerden wird.

In diesem Bericht sollen clnlgc kerarnisehe Objekte aus den ver
schiedensten Fundkomplexen und Jalırlıunderten aufgezeigt werden 2.

Objekı Nr. 139, Li 1983, So 4 AB 14N (Abb. 17)

Bodenfragmcnt eines offenen Gefafses. Standring İst sehr stark
zerstört. Tonfarbe im Bruch : 5YR 7/8 reddish yellow.. 'Verllg Magerungs
punkte, hart gebrannt. Überzug : Schwarz gefirniBt, glanzend. Vgl.: Fo
uilles de Xanthos, Bd. IV. NT. 369. Dat. : 4. Jhd.

(LL Vgl. dazu 1. Madeı-, VIII Kazı Sonuçları Toplantısı II {l986) 113f.
(2J Die Bestimmung der Farbwerte erfolgt nach der Munsell Cotor Karta.
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Objekt Nr. 28: Li 1984, SO 6 FI. B (Abb.: 18)

Randfragment einer Schale. Der Durchmesser betragt 12 - 16 cm.
(nicht genau bestimmbar). Tonfarbe im Bruch und an der Oberflache
gleich: Ockerbraun. Kreidend, nicht sehr hart gebrannt. VgI. : Schafer
Jörg, Die Hellenistische Keramik von Pergamon. Taf. 51.

Objekt O. N. : Li 1985, SO SA R3 AB 10 (Abb. : 19)

Randfragment eines Kruges mit HenkeI. Dm. : 7 cm. Tonfarbe im
Bruch und an der Oberflache : Ziegelrot. Hart gebrannt, wenig Magerungs
punkte. Henkel sehr grob gearbeitet. VgI. : U. Peschlow, Byzantinische
Keramik aus Istanbul- Ein Fundkomplex bei der Irenenkirche, IstMitt.
27-28 1977/78. Ab'b.: 19 (Nr. 125). Dat. : 10. Jhd. n. Chr.?

Objekt Nr. II : Li 1987, SO 9 : rezenter Schutt an der Oberflache.
(Abb.: 20)

Zwei nicht anpafsende Fragmente einer Lampe. Schwarz gefirnifit
innen und aufien. Die Standflache ist ungefirnilst. Durchmesser der
Standflache : 6 cm. Tonfarbe im Bruch: 5 YR 6/6 reddish yellow. Hart
gebrannt, einige Magerungspunkte WeiB und Schwarz. Dat.: attisch,
frühes 5. Jhd. Vgl. Athenian Agora Bd. 4, Greek Lamps. PI. 34.

Objekt Nr.: 16: Li 1987, SO 9/S Schnitt am Ostprofil, AB 1.
(Abb.: 2l).

W'andfragment einer Amphore aus Schulter und Bauchbereich. Ton
[arbe im Bruch: 10 YR 7/6 yellow. AuBen: cremfarbener Überzug.
Dunkelbrauner Maander und Triglyphen- Dekor sowie horizontallaufende
Streifenbemalung. Dat. : um 700 v. Chr. aus dem samisch- rhodischen
Bereich stammend.

Objekt o. N. : Li 1987, SO 9/S Schnitt am Ostprofil, AB2

Randfragment einer Ionischen Schale mit abgesetztem Rand. Ton
farbe : Grau, sehr hart gebrannt, fein geschlammt, einige Magerungs
partikel: WeiB. Durchmesser : 10 cm. Innen: Schwarz gefirnifst. Aus
serdem schwarzer Firnis am Rand aulsen. Henkelansatz. Dat.: 6. Jhd. v.
Chr.

Objekt o. N. : Li 1987, SO 9jS Schnrtt am Ostprofil, AB 3 (A/bib. : 22)

Henkelfragment einer Samisehen Hydria. Tonfarbe im Bruch : 5YR
7/4 pink, sehr hart gebrannt, fein geschlammt, Magerungspartikel:
""eiB. Dat. : 7. Jhd. v, Chr.

Die Abhübe 4 und 5 weisen sehr viele Fragmente mit Streifenbema
lung auf, die möglicherweise zu Samisehen Hydrien gehören oder zu
chiotischen GefaBen.
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A:bhub 6 weist neben Fragmenten mit Streifenbemalung auch Frag
mente von Ionisohen Schalen auf. Dat.: 6. Jhd. Vgl. W. Technau, Grie
chiche Keramik im Samisehen Heraion, AM 54, 1929,34 ff.

Objekt Nr. ıs: Li 1987, S09/5 Schnitt am Ostprofil, AB6 (Abb.: 23)

Mehrere Fragmente einer Sehale. Typ: «band cup». Tonfarbe im
Brueh: 10 YR 6/4 light yellowish brown. Sehr hart gebrannt, Magerungs
partikel: glimmerig, WeiE. Innen: Schwarzer Firnis. Durehmesser:
14cm. Dat. : Mitte 6. Jhd. Vgl. : The Athenian Agora 23, 64f.

Objekt Nr. 9 : Li 1987. SO 9, NW- Ecke, Lehmschicht bei Mauer 5.
(Abb.: 24)

Wandfragment einer Kleinmeisterschale. Tonfarbe: 2.5 YR 5/8 red.
Sehr hart gebrannt, fein geschlammt, einige wenige Magerungspartikel :
WeiE. Innen: Schwarz gefirnilit, Dargestellt sind : Zwei Tierbeine und
der Rest des dazugehörigen Kopfes? Sowie ein undefinierbares Objekt
mit Ritzung. Daİ.: Mitte 6. Jhd? Vgl.: E. Kunze, Kleinmeisterschalen
AM 59, 1934, 8lff.

Aus dem gleiohen Fundkomplex : Fragment einer Kleinmeister
schale (Abb. : 25) Tonfaı:ibe : 2,5 YR 5/8 red. Sehr hart gebrannt, fein
geschlammt. Magerungspartikel: was. Innen: grauroter Firnis. AuBen:
Blumendekor.

Objekt Nİ". 27 : Li 1987, SO 9/N Sohnitt 1, südlich M12. (Albıb.: 26)

Lekanisdeckelfragment. Tonfarbe im Bruch: 5YR 6/8 reddish yel
low. Sehr hart gebrannt, fein geschlammt, MagerungspartikeL. Daİ. : rot
figurig, frühes 4. Jhd. Vgl. : Hesperia Suppl. X, Small Objeets from the
Pnyx, Taf. 34 und 13.

Darstellung: Teile eines Flügels, möglicherweise zu einem Eros
gehörend. Im Vergleich mit den anderen rotfigurigen Lekanisdeckeln
aus der gleichen Zeitspanne könnte es sich bei dieser Darstellung eben
falls um eine Frauengemaohsszene handeln. Die Gestalt des Eros würde
ebenfalls dazu passen.

Objekt Nr. 153: Li 1987, SO ~'O : iri der Nekropole V. (AbIb. : 27)

Mehrere rotfigurige Fragmente, die wahrscheinlich zu rnehreren
Gefaôen gehören. Einige dieser Bruchstücke konnten zusammengesetzt
werden. Wahrscheinlich zu einem Kalyxkrater gehörend. Dat. : Kertscher
Stil, Umkreis des Amazonenmalers, Mitte bis 2. H. d. 4. Jhd. Darstellung:
Wagengespann mit vier Pferden. Die Pferde sind uriteransichtig im Profil
wiedergegeben. AuBerdem ist der Rest eines Flügels erhalten. Möglieher
weise wurde der Wagen von einem Eros geführt,
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5. ZUR GRABUNG AM NAOS DES PTOLEMAIONS

Jürgen BORCHHARDT

Mit Hilfe des Krans konnten die Arbeiten auf der Westseite des
Naos fortgesetzt werden ', Durch die Abfahrt des Grabungsschutts aus
alIen Grabungen konnte die Terrasse für die Aufstellung der Blöcke
vergröBert werden. Über 600 Blöcke vom Podium und der peripteralen
Tholos konnten bisher in Fundlage eingezeichnet, photographiert, mit
Hilfe des Krans gehoben und mit Traktoren auf der Terrasse aufgestellt
werden.

Zu den wichtigsten Ergebnissen zahlt die Erkenntnis, daf an den
Ecken des POdiums oberhalb des Traufgesims jeweils zweikolossale
Löwen aus Marmor standen (Abb. 28). Vom Nord-Löwen der Nord-West
Ecke kennen wir jetzt den Torso, Teile der Plinthe mit der Stütze
(Abb.: 29) sowie vom West-Löwen der Nord-West-Ecke den Kopf (Abb.
30, 31). Aus dem Befund IaB sich schlieBen dal) Plinthen und Löwenleib
einschlieBlich der Stütze aus einem Block ıgewonnenwurden und lediglich
der Kopf extra gearbeitet wurde. Weiterhin darf vermutet werden,
daf alle Löwen als Pafsganger aufeinander zuschritten und dann den
Kopf nach aulsen abwandten.

Vom Fries der Tholos konnten weitere Fragmente mit Pferden,
Wagen und Wagenlenkern geborgen werden, so daB die Theorie, daB
der Fries auf hippische Agone im Rahmen des Herrscherkultes verweist
als verifiziert gelten kann.

Vom Gebalk konnte ein weiterer Block mit einem erhaltenen echten
Löwerıkopfspeier (Abb. 32) sicher gestelIt werden.

Uber die Dachkonstruktion wurden neue Aufschlüsse gewonnen. Das
geschuppte Kegeldach war elegant konvex geschwungen und hatte
einen mehrteiligen oberen Abschluf wie das Lysikrates-Denkmal.
Einer der obersten radial geschnittenen AbschluBblöcke mit der konkay
gearbeiteterr Einlassung für das bekrönende Akroter trat zutage (Abb.:
33). Unter den Fragmenten der kolossalen Rundskulpturen, die in der

(Lı Vgl. dazu J~ Borchhardt, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (l986) 102 ff. Ab:"!.
1-7.
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Cella aufgestellt worden waren, ist ein marmornes Fragment zu nennen
mit einer bewegten Oberflache, die ein Tuch wiederzugeben scheirıt, mit
einem darüber fixierten bronzenen Gegenstand 2 mit einer applizierten
Pferdeprotome, die geflügelt gewesen sein könnte, oder einem Hippo
kampen.

Die Architekturbtöcke bestarigen den kubischen Unterbau und den
zylinderförmigen Oberbau in Gestalt eines peripteralen Monoptoros 3.

Der Bau wird als Naos eines Herrscherkultes verstandlich, der für die
Lagiden von der Stadt Limyra aus Dankbarkeit für die Errettung aus
Feindesgefahr errichtet wurde.

(2) Vgl. dazu die in OIYD;th gefundene Bronze mitder Szene eines eonversatione
(persiseher Satrap und Grieche> M.B. Hatzopoulos u. L.D. Loukopoulos.
Philipp of Macedon <l980) 97 Abb. 59.

(3) Vgl. dazu F. Seller. Die grtechische Tholos <l9S6).
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6. ZUR LAGE DES STAATSMARK.TES

Jürgen BORCHHARDT

Bedingt durch die Küstenabsenkung und die Aufschüttung durch
Erosionsmaterial von den Bergen befindet sich die Südhalfte der
antiken Stadt heute im Grundwasserbereich 1. Bei Reinigungsarbeiten
am Nord-und Ostrand der Grabungsinsel Iielsen sich ca, 90 cm unter
\o\iiasser grofse Platten erkennen, deren Grölse darauf schlielsen
laBt, daB hier in römischer Zeit eine groBe Platzanlage bestanden haben
muB. Im NW der Grabungsinsel sind gröfiere Bauten im FluB erkennbar.
Ein Bau war mit einer groBen Apsis ausgestattet. Die Lage HiBt vermuten,
daf hier der nördliche Markı vorliegt, dh. der Staatsmarkt, der mit den
wichtigsten sakralen Bauten und Bauwerken der Verwaltung gesaumt
war.

Im Süden vol' der Südnekropole beim Zusamrnenfluf der Hauptar
me des Limyros darf dann der Handelsmarkt angenommen werden.

Für die Annahme des Staatsmarktes spricht die Lage der Bischofs
kirche, die über einem der Haupttempel von Limyra (für Zeus, ApolIon
oder Artemiserrichtet wurde). Zwischen Theater und Staatsmarkt
könnte das Gymnasium gelegen haben, das im Osten an das Ptolemaion
angrenzte, Sondierungen im nachsten Jahr solen über die Gröfse dieses
Platzes Aufschluf geben.

(1) Vgl. dazu G. Wiegand, Türk Arkeolon Dergisi XX - 1,1973, 40ff.; J. Borchhardt
u. Knoblauch, Türk Arkeoloji Dergisi XXIV - i, 1977, 89ff. Abb. 17.
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7. DIE ARBEITEN AN DER KIRCHE AM BURGBERG (Abb.: 35-39)

Roman JAKOBEK

In der diesjahrigen Kampagne wurde keine Sondage angelegt, son
dem grofiflachig der den Vorgangerbau der Kirche verunklarende Schutt
beseitigt und eine Planaufnahme des gesamten Kirchenareals durchge
führt, Die Reinigungsarbeiten erstreckten sich hauptsachlich auf den
Bereich zwischen der Nordmauer der Kirche 2 und der nördlich davon
liegenden Felskante (Abb. 35). Ebenso wurde der Bereich der Kapelle
und das Gelande östlich der Apsis der Hauptkirche von Versturz befreit.

Durch diese Arbeiten konnte endgültig geklart werden, daB die in
der Kampagne 1986 ı ergrabene Kirche als kleiner Nachfolger in den
Apsishereich einer wesentlich grölsererıKirche gesetzt worden war (Abb. :
36). Der Verlauf der Nordmauer von Kirche 1 konnte auf eine Larıge von
16 m. der ihrer Südmauer auf 20 m. geklart werden, Die Nordmauer weist
auf ihrer ganzen Lange eine nicht mit ihr in Verband stehende Verstark
ung mit einer Dicke von ca. 50 cm. auf. Zwei Schalen aus grob behauenen
Bruchsteinen sind mit Mörtel und kleineren Bruchsteinen aufgefüllt;
die Verstarkung wird durch grob behauerıe Bruchsteine gebildet. Die
Südmauer, die etwas tiefer am Hang steht (Abb.: 37) und auch eine
Terrassenaufschüttung stützen muBte, wurde mit einer Dicke von Im
starker dimensioniert als die anderen Mauern. Sie hestand ebenfalls aus
Zweischalenmauerwerk, ist aber durch eine Schar rechtwinklig behau
ener Kalkquader fundamentiert.

Auch die Lage des Apsisbogens von Kirche 1 konnte geklart werden.
Das Mauerwerk der Apsis ist in der gleichen Art ausgeführt wie das der
Nord- bzw. Südmauer, ihr nördliches Drittel lag auf einer Felsabar
beitung auf. Die westliche Begrenzung von Kirche 1 konnte noch nicht
sicher festgestellt werden. Reste von Mauern llegen noch zu unklar unter
Schutt und Gebüsch verborgen. Anzunehmen İst jedoch, daB die beiden
nahezu parallel verlaufenden Mauern im Westhereiah ehemals den
Narthex bildeten. Bei den vier als «Stützpfeiler» erscheinenden kurzcn

ltl s. R. Jacobek, Vorbericht Kampagne HIR6; in J. Borchhardt und Mitarbeiter
IX. Kazı Sonuçları Toplantısı, Ankara 1987 und : ders., Bericht über die Grab
ungsarbeıten an einer frühbyzantinischen, Kirche in Limyra (Lykien l: in.
JÖB 37 11987) 328-333.
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Ouermauern an der Südmauer von Kirche 2 dürfte es sich um Restc
der südlichen Pfeilerstellung von Kirche 1 handeln. Dafür. spricht ihr
parallele Verlauf zur Südmauer. Die Breite des ersten Baues von 13
Metern :ıaJ3t jedenfalls auf Dreischiffigkeit schlielsen.

Im Zuge der Arbeiten wurde auch der Schutt im Apsisbereich der
Kapelle beseitigt, Die Apsis ist über einer N - S verlaufenderı Stütz- oder
Terrassierungsmauer errichtet, die möglicherweise noch zum alteren Bau
gehört.

Auch in dieser Kampagne konnten viele Fragmente von Bauplastik
aus dem Versturz geborgen werden. Diese Funde sind von der gleichen
Machart wie di~ der Kampagne '86. Den Hauptanteil bilden Schranken
bzw. Verkleidungsplatten mit Zirkel-und/oder vegetabiler Ornamentik
sowie Gesimsstücke mit Akanthusornamentik. Schrankenplatterıbekrö

nungen. Schrankenplattenstützen und kleine Kapitelle haben einen
weiteren Anteil an der Fundliste.

Nördlich von Kirche 2 wurden zwei groBe Steinbecken aufgedeckt
Abb.: 39). Das gröBere hat die AusmaBe von 1 xl Meter, die Ausnehmung
İst 21cm tief; das kleinere Becken hat die MaBe 68 x 68 cm, die Tiefe der
Aushöhlung betragt 12 cm. Beim kleineren Becken ist die Ausnehmung
Ieicht unterschneidend gearbeitet, die Form der Ausarbeitung entspricht
jener der sogenannten «Feueraltare», die sich am Burgberg von Limyra
befinden 2. Anzunehmen ist, daB beide Becken hier in sekundarer Ver
wendung standen; eine Funktion als Taufbecken ist allerdings njcht
wahrscheinlich.

Nach den bisher durchgeführten Untersuchungen laBt sich folgende
Hypothese zur Bebauungsabfolge im Bereich der Kirchen am Burgberg
aufstellen :

- Als erster Kirchenbau entstand ein ca. 23 x 15 m grofses Bauwerk.
Duroh Bauplastikfunde (Spolien aus Kirche 2) ist diese erste
Phase an den Beginn des 6. Jhs zu datieren.

nach Zerstörung der ersten Kirche errichtete man an der Nord
ostecke des Schutthügels eine kleine Kapelleals vorlaufigen
Ersatz.

- spater wurden die Trümmer beseitigt, cine gleichmaôige Schot
terung aufgebracht und - teilweise mit Spolien aus dem ersteri
Bau - ein bescheidener Neubau errichtet. Die Kapelle blieb be
stehen und wurde wahrscheinlich weiterhin benützt,

(2) s. W.W. Wurster, Die Burg von Limyra. Vorbericht. in : Arch. Anz. (1974)
259-273.
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8. DIE SONDAGE IN DER BYZANTINISCHEN OSTSTADT

Jürgen BORCHHARDT

Westlich vom Ost-Tor der Oststadt, südlich des Thermenkomplexes
befindet sich ein grolser byzantinisoher Bau südlich der Hauptstrasse,
die sich im Bodenbewuchs abzeichnet ı. Eine kleine Sondage konnte
klaren, daB sich dieser Bau an einer Straôenkreuzung befindet. Dem Bau
ist im Norden ein 2,37 m tiefer Gehweg vorgelagert, den man sich über
dacht vorstellen kann. Dann folgt das 4,15 m breite StraBenpflaster, das
einen Wagenverkehr in beiden Richtungen zulieü, Auf der nördlichen
Seite dieser Ost-West-Achse standen Hauser, deren Innenraume 5,27 m.
betrugen. Alle Mauerstarken betragen zwischen 70 u. 75 cm. Die in Nord
südlicher Richtung kreuzende Gasse scheint Iediglich eine Tiefe von 2,63
m betragen zu haben.

(l) Vgl. Plan von Limyra : VII. Kazı Sonuçları Toplantısı (1985) 481 Abb. 2.
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9. DAS BEKTASCHI-KLOSTER DES KAFİ BABA IN LIMYRA

Werner BAUER

Etwas aulserhalb der byzantinisehen Oststadt von Limyra i befinden
sich einige Bauten aus der jüngeren Gesehichte der Stadt, ein auf den
ersten Bliek unseheinbarer, halbverfallener Gebaudekomplex, gleichzeitig
aber eines kulturgesehichtlieh interessantesten Bauwerke aus der Zeit
der türkisch-islamisehen Kolonisierung Lykiens : Das Bektaschi-Kloster
des Kafi Baba aus dem 15. Jh.

Es war der seit langem geaulserte Wunsch des Grabunsleiters Jürgen
Borchhardt diese dem langsamen Verfall preisgegebene Anlage in die
systematisehe Erforsehung der Stadt miteinzubeziehen. Mit Zustimmung
der türkisehen Behörden wurden die völlig verwaehsenen Klostergebaude
im Zuge der Grabungskampagne von 1987 freigelegt und wissenschaftlieh
dokumentiert.

Das Bektaschl-Kloster (tekke, zaviye)

Die Bektaschi-Klöster weisen, was ihre Bauweise anbelangt, grolse
lokale Untersehiede auf. Dennoeh laBt sich eine allen Bektaschi-Tekke
eigentümliehe raumliche Struktur erkennen, die auf einer funktionellen
Raumgliederung basiert· (siehe BIRGE 1937) :

1. Meydan Evi, das eigentliche Kloster mit dem Oratorium.
Gemeinsam mit dem Heiligengrab bildete der meydan das Zentrum der
religiösen Tatigkeit, da nur die allerwenigsten Tekke eine eigene Moschee
besalien.

2. Ekmek Evi, die Backerei, zugleich auch das Frauengemaeh.

3. Aş Evi, die Küche.

4. Mihman Evi, das oft separat gelegene Gastehaus.

Ein voll ausgebildetes Tekke setzte sich aus dem şeyh, den Derwi
schen und der Dienersehaft (hizmetkar) zusammen, deren Stellung nieht
selten erblich war.

(I) Zur Lage vgl, Plan von Limyra : VII. Kazı Sonuçları Toplantısı (1985) 48'
Abb.2
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Abdal Musa

Zu Beginn des 15. Jhs, finden sich im Fürstentum Teke die ersten
historischen Belege für das Auftreten des Bektaschi-Ordens. Die Ausbreit
ung dieses Ordens ist in West-und Südwestanatolien, insbesondere
aber in Lykien, eng mit der Person des Bektaschi-Derwischs Abdal Musa
verbunderı, der nach Meinung KÖPRÜLÜs (1939: 19) zu den im 13/14.
Jh. in Anatolien weit verbreiteten Babal-Abdal-Derwischerıgehörte und
angeblich aus Buchara stammte. Die Überlieferungen zu seiner Person
leben v.a. in Bursa, an dessen Eroberung im Jahr 1326 er teilgenommen
haben soll, in Denizli und in Elmah fort. KÖPRÜLÜ (1973 : 204f) meint
daf der Ruf des Abdal Musa im 15. Jh. in verschiedenen Gegenden Anato
liens verbreitet war, und sich die Uberlieferung von Bursa in das von
turkmenischen Kızılbaş-Starnmen besiedelte Gebiet von Aydın ausbrei
tete, und durch deren Vermittlung weiter nach Teke ili. Ob Abdal Musa
sich tatsachlich in Lykien niedergelassen hat und dort gestorben ist
(KÖPRÜLÜ 1973 : 206), oder ob diese Tradition erst spater hierher
verpflanzt wurde, ist nicht bekannt. Sein Grab befindet sich jedenfalls
in dem nach ihm benannten Tekke bei Elmah.

Das Kilfi-Baba-Telle von Llmyra

Eine kurze Notiz aus der Periode Mehmed Fatih's besagt, daf es sich
bei diesem Kloster um eine alte Stiftung handelt, die von einigen
Derwischen bewohnt wurde. Damit ist dieses Tekke soweit bis jetzt
bekannt, die früheste Klostergründung der Bektaschi in Lykien. Nach
Ansicht KÖPRÜLÜs (1973: 206) kann das erwahnte Dokument sogar
als Indiz für die Gründung des Tekke bereits um die Mitte des 14. Jhs.
angesehen werden. Die Tatsache, daf die beiden von Evliya ÇELEBİ

ebenfa11s beschribenen Bektaschi-Klöster, das grofse Abdal-Musa-Tekke
in der Ebene von Elmah und eine kleinere Bektaschi-Niederlassung
zwischen Elmah und Finike in vaqf-Register der Fatih-Zeit fehlen,
demnach spatere Gründungen sind, ist jedenfa11s ein weiterer Beweis
dafür, daE das Tekke in Limyra als das alteste der Region angesehen
werden kann. Im 16. Jh. gewann der Bektaschi-Orden in Anatolien stark
an Bedeutung. Um diese Zeit wurde wahrscheinlich auch das Elmalı-Tek

ke gegründet, das durch private Stiftungen bald zu einen der wohlhabend
sten Bektaschi-Klöster avancierte: -dadurch verlagerte sich nach und
nach auch die Überlieferung Abdal Musas nach Elmah und wurde
schlieôlich vö11ig mit diesem Ort verbunden. Trotzdem hielt sich die
Überlieferung Abdal Musas auch in Limyra. Evliya ÇELEBİ (1935 : 276)
spricht bei seinem Besuch in Limyra im Jahr 1671 von einem Kloster
inmitten paradiesischer Zitronen-, Orangen- und Granatapfelhaine und
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nicht weniger als vierzig bis fünfzig Derwischen, und schreibt dieses
Kloster ausdrücklich Abdal Musa zu, was durch eine Bauinschrift an der
türbe des Kafi Baba erhartet wird. Das Tekke von Limyra wird
in der Folge nicht mehr erwahnt, Ein spaterer Bericht stammt aus der
Feder LUSCHANs (1889), der als Naturwissenschaftler an den Österrei
chischen Forschungsexpeditionen in Lykien Anfang der 80er-Jahre des
vorigen Jhs. teilnahm : «In dem kleinen Bektasch-Kloster, welches hart
bel dem Theater von Limyra steht ... waren 1884 zwei Derwische einquar
tirt, von denen der eine ein europaisches Hufeisen im linken Ohrlappchen
hangen hatte, und der andere eine vieIleicht zwei Pfund schwere hufeisen
förmig gebogene Silberstange von der Dicke eines kleinen Fingers;
beide machten den Eindruck von eberıso dummen als boshaften Gau
nem, waren nie ohne die Mastika-Flasche, verweigerten aber standhaft
photographiren zu lassen»,

c·

Die Grabungs.kampagne 1987

Das Bektaschi-Tekke von Limyra prasentierte sich bei Grabungs
beginn im August 1987 in einem überaus desolaten und wenig ermuti
genden Zustand. Die beiden Klosterbauten .waren aulsen und auch innen
so stark mit Domengestrüpp Verwachsen, daf an ein Begehen der Anlage
überhaupt nicht zudenken war. Die benachbarte Türbe des Kafi Baba
steIlte dagegen von Anbeginn an kein besönderes Interesse dar. da del'
Bau im Jahr 1960 von Grund auf renoviert und mit einer Betonkuppel
versehen worden war; lediglich eine alte Bauinschrift über dem an der
Ostseite gelegenen Eingang und ein an der Nordseite gelegenes Derwisch
grab mit bemerkenswertem Grabstein stammen offensichtlich noch
von der alten Klosteranlage, Desolat praserıtierte sich auch der kleine
Friedhof, auf welchem aIle Grabsteine umgeworfen worden waren.

Zunachst mulste der gesamte Bereich um die Klosterzbaude geordnet
und das domige Gestrüpp entfemt werden. Nachdem auch das Inrıere .
der belden Bauten vom Gestrüpp befreit worden war, konzantrierten
sich die Arbeiten zunachst auf das Gebaude 1; in welchem sich ein relativ
gut erhaltener Mörtelboden fand. Schwieriger gestalteten sich die
Arbeiten am Gebaude 2, das sich in einem wesentlich schlechteren
Erhaltungszustand befand undeinige starke Mauerrisse aufwies. Im
Inneren waren zudem mehrere m' Bauschutt der teilweise bereits
eingestürzten Mauem und der früheren Dachkonstruktion abzutragen.
Nach Abschluf samtlicher Sauberungs-und Dokumentationsarbeiten
wurde vor dem Eingang zum Tekke eine kleine Informationstafel montiert.

Gebaude 1 ist ein 13,5 x 8,5 Meter grofser rechteckiger Bau mit
zwei Raumen, wobei der kleinere etwa S x 8,5 Meter messende Vorraum
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eigentlich als Anbau neueren Datums anzuspreoherı ist. Bei dem Haupt
raum handelt es sich um einem quadratischen, 8,5 x 8,5 Meter grofsen
und 3 Meter hohen Bau mit zwei gegenüberliegenden Eingangen an der
West-, bzw.an der dem Bach zugewandten Ostseite. Dominiert wird die
ser Raum von einem machtigen 2 Meter breiten und 6 Meter hohen Ka
min. An der Trennlinie zwischen dem altem Gebaudeteil und dem
neuem Anbau schliefst an der Ostseite eine etwa 6 Meter lange, zum
Bach binabführende Mauer an, vol' deren 120 cm. breitem Durchgang ein
zerbrochener Sarkophagdeckel liegt. Aufgrund der baulichen Beschaffen
heit und der vereinzelten Funde können wir annehmen, daf es sich bei
diesem Gebaude um den meydan, den zeremoniellen Zwecken vorbehalte
nen Klosterhauptbau, handelte.

Gebaude 2 ist ein 11,5 x6 Meter grolser, 3,40 Meter hoher rechte
kiger Bau mit zwei Raumerı, dessen Eingang sich an der Ostwand befin
det. Der kleinere der beiden Raume mifit etwa 3 x 5 Meter. Aufgrund
der hier gemachten Scherbenfunde körmen wir annehmen, da~ es sich
bei diesem Raum um die Klosterküche handelte. Der grölsere der beiden
Raume miBt im Inneren etwa 6,5 x 5 Meter und besitzt, neben dem
Eingang, zwei niedere Fensteröffrıungenan der Ostseite, einen gröliererı,

185 cm breiten und 5 Meter hohen Kamin und einige Mauernischen.
An der Westseite befindet sich ein 2,35 Meter im Quadrat messender,
165 cm. hoher, gut erhaltener Backofen. Das Gebaude weist mehrere
tiefe Mauerrisse auf, weshalb vol' allem die Westmauer stark einsturz
gefahrdet ist.

Sowohl in Gebaude 1 als auch in Gebaude 2 finden sich zahlreiche
Spolien. Die Umgebung der beiden Gebaude ist gepflastert.

Die Türbe des Kafi Baba prasentiert sieh heute als ein moderner,
lOx 7 Meter groBer rechteckiger Bau. Sie wurde bei ihrer «Restaurierung»
im Jahr 1960 von Grund auf neu erriehtet und mit einer Betonkuppel
versehen. Im Inneren des nach Mekka ausgerichteten Bauwerks befindet
sich eineGebetsnische. Das schmucklose Grab des Heiligen, bei dessen
Wiederhersteıllung ebenfalls Beton verwendet wurde, miBt 3,5 x 1,5
Meter und ent halı an seinem Kopf- und Fulsende je einem Stein.

An der Westseite des Grabbaus befindet sieh eine Spolie. Über dem
Eingang zur Türbe wurde eine achtzeilige Bauinschrift aus dem Jahre
1815 angebracht, deren Verfasser uns berichtet, daf der hier bestattete
Kafi Baba bei Abdal Musa das Amt eines Koches (aşçı) bekleidete und
daf seine Grabstatte von einem gewissen ıbrahim Dede, welcher 18 Jahre
lang Vorsteher dieses Klosters war, wiederhergestellt wurde. An der Nord
seite der Türbe befindet sich ein Derwischgrab mit einem sehr schönen,
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wahrscheinlich auswarts gefertigten 175 cm hohen Grabstein mit der
charakteristischen Kopfbedeckung der Bektaschi, einer Mütze mit 12
Segmenten. Die Grabinschrift bezeichnet den am 19. Januar 1812 Verstor
benen ausdrücklich als einerı «Bektaschi-Derwisch» namens Hasan Baba.

Direkt neben dem neuen W'eg befindet sich der wohl zum Tekkc
gehörende Friedhof. Die genaue Anzahl der Grabcr ist hcute nicht mehr
eindeutig festzustellen. Die erhaltenen 5 Graber besitzen jeweils cinen
Kopf- und Fufsstein. Mit einer Ausnahme sind aıle dicsc Sicine unbchauen.
Bei dem bearbeiteten Stcin handelt es sich möglichcrwcise um eine Spolie,
in welche nachtraglich die ctwas abstraehicrtc Aufsicht einer Dcrwisch
mütze mit 12 und 4 Segmcnten cingcritzt wurde.

An der Nordscite von Gebiiudc 2 erstreekı sich cin cıwa 8 Mctcr
langes und 2 Mcter breites Strafsenstück (mit Anzcichcn von Wagen
spuren), welches beim Durehang zwisehcn den beiden Klostcrbauten
endet. Diese überrasehende Entdeckung ergab sich erst gcgcn Ende der
Arbeiten bei der Sauberurıg des freicn Platzes im Westen dcr Tekkc-Bauten.
Die Strafse endet am Weg und verliert sich jenseits des Wegcs in den
neu angelegten Feldern. Aufgrund ihrer Ausrichtung auf das byzantinischc
Osttor der Stadtkönnerıwir arınchmen.daf es sich bd dem Strafvcnstück

um eine Verlarıgerung der antiken, von Westen naeh Osten dureh die
Stadt führenden, Verkehrsader handelt.

Weitere Nachforschungen im Bereich des Klosters werden mögli
cherwise die Uberreste eines alteren an dieser Stelle gelegeneo Gebau
des, zu dem dies Strafse gefürt haben mag, nachweisenkönnen.
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Abb. , 5 - Ballonaufnahmen über W ohnanlage A mit den Sorıdagen 6 und ll,
Foto H. Seebacher, Neg. Nr. Li 87/766 nAl İstanbul
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Abb. , 6 - Ballonaufnahmen über dem Andron von Wohnanlage A. Foto H. Seeba
cher, Neg. Nr. Li 87/767
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Abb. : 7 - Gedeckter Kana!l. in Flache A Sondage 11 ıınterhallib des
StraBenpflaste'rs, Foto R. Schiele, Neg. Nr. Li 87/192
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Limyra 1981

Nekropole V

"Sondage"

1: 50

O ~
'ı

F.B.

i 'ı

2 3 4 Sm

Abb. : 12 S- ondage in der Nekr
GrundriB _ Plan F Bl opole V mit den. akolmer, Mı: 50 Grabern 5 6

" • • 11 - 13. 112
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Abb. ı 14 - Grab 112 neben Grab 5 zıach der Frellegung, Foto H. Seebacher,
Neg.Nr. Li 87/581

Abb. i 15 - Grab 112 mit Tumulus nach Verrückung des
Deckels, FQto R. Schiele. Neg. Nr. Li 87/62
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li Grundrin
cl Lin.nchnltt , -,

Llm,rı 191'

Ntkropolt V

Gr.~ 112 und Tumuluı

11 1:11

~) Qutrıchnitt ,-,

Abb. : 16 - GrundriB und Sclmitte zıı Grab 112 Zeichnungen F. Blakolmer, ML: 20

Abb. 17 - Bodenfragment eines
schwarz gefirnissten
GeröBes. 4. Jh. v.Chr.
Zeichnung i Mader
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Abb. 18 - Bandf'ragment elner
Schade, hellenistisch,
Foto R. Schiele



Abb. 19 - Bandfrazment eines Henkelkr'uges, MA Zeichnung ı. Mader

Abb. : 20 - Schwarz gefirnisste Lampenfragmente,
attisch, 5 Jh. v. Chr.• Foto R. Schiele, Neg.
Nr. Li 87/337 DAl İstanbul 173
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Abb. 21 -- Amphora ~ fragment, sarrıtsch _ rhodisch um
700 V. Chr., Foto R. Schtele. Neg, Nr. Li 87/343 DAl İstanbul

Abb. i .22 - Henkclfragment etner samisehen Hydria,
7 Jh. v. Chr. Ze1chnung J. Mader

Abb. , 23 - Fragment etner schwarz gefb'~

nlssten Sohala, Mitto 6 Jh. v. Cbr.
Foto R. SchleIe, Neg. Nr. Li 87/344
DAl İstanbul



Abb. 24 ~ Fra{p'ıleıı.t eiiıer

Klelnm.elst&rscha
le. Mitte 8 Jh. v.
Chr.• Foto R.
scıueıe. Neg. Nr.
LJ. 87/318 DAl
İstanbul

I
'.',(':'"

;.";;

Abb.• 25 - Fragment efnes- Klem..
metsterscheje, Foto R.
Schiele. Neg. Nr, Ll
87/315 DAl İstanbul

Li 7 KlE 7
Abb. , 26 _ Deckelrragment eıner Lekants. rf 4, Jh. v.

Chr., Foto R. Schiele, Neg. Nr. Li 87/331
DAl İstanbul 175
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Abb. : 28 -

Fundlage der Löwenfragmente an
der Nord - West - Ecke vom Naos
des Ptolemalons, Foto R. Schiele,
Neg. Nr. Li 87/212 DAl İstanbul

Abb. : 29 - Nord - Löwe von der N/W - Ecke des Podiums vom
Naos des Ptolemaions, Foto R. Schiele, Neg. Nr. Li
87/279 DAl İstanbul
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Abb. i 30-

Kopf des weer-Lôwens von der
N/W - Ecke des Podiums vcm Nam!"
des Ptolemaiolllil, ProfIL, foto R.
Solnele, Neg. "Nr. Li 87/253 DAl Is
tanbul:

Abb. : 31 -

Kopf des west . Löwens von def"
NIW - Ecks des Podtums wcın Naos
des ptclematons, En face, Foto
R. Schlele, Neg. Nr. Lı 87/282 DAl
İstanbul
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Abb. ı 32 - Simabloek vom GeblUk dcr Tholos mit Löwenwasserspeter, Naos des
Ptoösmafcns, Foto R. Schiele 19.87, Ncg. Nr. Li 87/230 DAl Istanbul

Abb. : 33 - Abschluüblcck des kegatrörmtgen Da
ches der 'I'holos vom Nuos des Ptolemaj
ona, Foto R. Schtele 1007, Neg. Ll 87/237
DAl İstanbul
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Abb:' ı 38 -

Baslon - Aufnahme über der
byzantinischen Kirche. Foto H. See
bacher, Neg. Nr. Li 87/744 DAl
İstaınbul

Abb. : 39 -- Die zwei Steinbecken nördltch von Kirche 2, Foto R. Jakobek, Neg. Nr,
Li 87/153 DAl İstanbul
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Abb. : 40 - Ostansicht des :Bektaschi - Klosters, Foto R. Sehiele 1987, Nog, Nr. Li
87/1 DAl İstanbul
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ı987 YILI ARYKANDA KAZISI RAPORU

Cevdet BAYBURTLUoGLU *

Kazı ekibinin 20 Temmuz 1987 de Arykanda'da hazır olmasına rağ

men işçi bulmadaki güçlük ve ücrette anlaşmama yüzünden fiili kazıya

ancak 10 Ağustos. 1987 de başlanabilmiştir.Bu durum, esaserı yayın ha
zırlığı içinde olmaanız yüzünden hiçim için .ideal bir zaman yaratmış, ıge"

çen yıl ele geçen lahitlerin bazı parçalarının birleştirilmesi olanağı elde
edildiği gibi, aynı mezardan gelen farklı lahitlerin de parçalarının sap
tanması büyük ölçüde gerçekleştirilmiştir.

Kazıya Kıü1tıür ve Turizm Bakanlığını temsilen Konya Müzesi uz
manlarından Necip Çölkazı temsilci'si olarak : Ankara İlniversrtesi Dil
ve Tarih - Coğrafya Fakültesi'nden Araştırma Görevlisi Deniz Kaptan
(Bayburtluoğlu), Arkeologlar Zeynep Kuban, Levent Vardar; Mimar
olarak İTÜ den Turgut Saner, ODTÜ'den Nevin Kaygusuz, Ahmet Ardıç

oğlu, Cansen iI<Jıhççöte; restoratör olarak belirli bir süre İstanbul Üni
versitesi Edebiyat Fakültesi'nden Hüseyin Akıllı ve arkeoloji öğrencileri

Kutalrnış Görkay, ılır Bayburtluoğlu,E. Behiç Gökhan, A. Neval Önen
ile yine kısa bir süre 'içinfotoğrafçıM.A'li Düğenci katılmışlardır.

Kazının maddi desteğinin büyük kısmını, bu yıl yine harcamalar da
bir ihayli zorluklarla (yerel yönetirnce) karşılaştığırnız,Kültür ve Turizm
Bakanlığı Esk! Eserler ve Müzeler Genel MÜldürlüğü sağlamış: bunu kat
kı oranına göre sırayla Ankara Turizmi Eski Eserleri 'Ve Müzeleri Seven
ler Derneği; Ankara Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumu desteklemişler

dir. Ayrıca Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü vinçin taşınması ve önümüz
deki yıl !iıçin projelenen yeniören yolu projesi ile, Köy İşleri 'Ve Orman
Bakanlığı Firıike Orman İşletmesi 12 No.lu mezardaki mimari parçaların
çıkarılması için verdikleri çekici traktörle Arykanda kazısına destek
göstermişlerveya yardımcı olmuşlardır.Maddi destek sağlayan, yardım

da bulunan tüm kııruluşlarlakazıyakatılan 'Ve bilgisi, görgüsü yanı sıra

fizik gücü ile destek olan tüm üyelere teşekkürlerimiz sonsuzdur.

1987 Arykanda çalışmalarını on ayrı başlık altında özetlemek müm
kündür, Buna göre

(*) Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUüGLU, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ

rafya Fakültesi Arkeoloji ve' Sanat Tarihi Bölümü, ANKARA.
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1) Genel temizlik : Dahaönceki yıllarda olduğu gibi tüm ören
yeri fiili çalışmaya başlandıktan sonra temizlenmiş; yörenin en cazip
ören yeri durumuna soktuğumuz Arykanda'ya yönelik ziyaretçi sayısı

dikkate alınaral 'kazı süresince genel temizlik ve bakım sürdürülmüş

tür.

2) 1986 da, içi 'Ve 'çevresi araştırılan II No.lu mezarın kripta ola
rak adiandırabileceğjmizpodium içindeki mekanında bulunan sütun,
architrav bloğu, sima ve kaset gibi üst yapıya ait elemanlar insan gücü
ile 4 m. derinlikten çıkarılamadığı için yerinde bırakılmıştı. Tüm bu ya
pı parçaları bulundukları bu derinlikten Orman İşletmesinden sağlanan

çekici traktör aracılığı ,ile çıkarılmışlar ve yapının podiurnu üstüne yahut
yanına konulmuşlardır.

Aynı mezardan birleştirilerek elde edilenlerin yanı sıra parça du
rumundaki iorı başlıklarının sayı olarak altıya ulaşması, boyutları aynı

olan bu altı başlığın ikişer'li benzer olmak 'Üzere üç grup meydana getir
mesi restitüsyon çalışmalarındabizi bir hayli zorlamaktadır.Yastık kıs

mı farklıişlenenbu başlıkların dönüşümlüolarak tümünün cephede yer
.alması olasılığı bulunduğu gibi; cepheninbirbirine yakın süslü iki grup
tan dört sütunla: cephe gerisi veya arıta ile cephe arasında üçüncü grup
tan başlıklarasahiptarzda düzenlenmiş olması akla uygun gelmektedir.
Anta başlıklarınında yineion düzeninde ve arkaik iorı başlıklarını anım

satacak şekilde olmaları, diğer üst yapı elemanlarıyla aynı malzeme
den -yumuşak kireç taşından- oluşu ryukarıdadeğinilen olasılığı kuv
vetlendirmektedir,

3) 13 No.lu mezar çevresindeki araştırmalar: 1986 da bir kısmı

gün ışığına çıkarılan, ancak bazı sahnelerine ait kısımları bulunamayan
Herakles Iahtinin diğer parçalarını bulabilmek amacıyla söz konusu me
zar binasının doğu, güney ve batı tarafında'ki birikimi rnoloz daha geniş

bir alanı kapsayacak şesilde kaldırıldı. 1986 da ele geçen Herakles lahti
ne ait parçalarm yanı sıra yine Herakles'in 12 işinin konu edildiği bir di
ğer lclihite ait az sayıda da olsa parça ele geçirildi. Dokyrneion mermerin
den yapıldıklarına kuşku duymadığrmız bu Iahitlerden, yerli kireçtaşı

kopyalarını da hesaba katarsak, şu 'andaki bilgilerirnize göre en azından

dört Herakles lahitinin varlığını söyleyebilecek durumdayız.Bu da .Isce
hisar (Dokymeion) nnermerinin özellikle M.s. II. yüzyıldan dtibaren gör
düğü rağbetkadaryayılma alanını da göstermesibakımından ilginçtir.
Ayrıca bu durum M.S. II. yüzyıldaArykandaahalisinden büyük bir kesi
min bir hayli varhklı 'kişiler olduğunu ortaya 'koymaktadır.

4) Kazı ve kısımi onarımı daha önceki yıllarda gerçekleştirilenBü
yük Hamam - gymnasion kompleksinin özellikle palestra - frigidariunı
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arasındaki duvarını tonoz pabucu yüksekliğinekadarayağa kaldırmayı

planlamiştık.Bunun için 1986,da palestraya vinçirı girebilmesi amacıyla

yol oluşturmuştuk. Kalıplık keresteyi sağlayacağımız Finike Orman iş

letmesinin resmi 'kuruluş olup olmadığı hususunda Malmüdürlüğünün

Maliye Baıkanlığına yazdığı yazının cevabını kazı 'süresince alamadığırnız

için haliyle yapılacak onarım da gerçekleştirilemedi.Bununla birlflote
vinç sayesinde palestrıanınyerde duran batı ana giriş kapısına ait heribi
ri iki tonun üzerindeki söveler kaldırılarak yerlerine dikildi ve onarıla

cak tonoz ve kemerierin taşları sınıflarıdinldı.

5) Vinçin atıl kalmasını önlemek amacıyla, 5 No.lu mabet tipli me
zar binasının Büyük Hamam'ın kuzey duvarı gerisine devrilmiş malzeme
sini çıkarmağa yöneldik. Üst yapı elemanlarınınhemen hemen tümü ele
geçtiği halde mezar binasının gövdesine ait blokların azlığı anastylosis
tarzı bir onarıma olanak verımedi. Kağıt üzerinde restitüsyorıu yapılmış

bulunan bu anıt mezarı, bu yüzden - pek arzu edilmernekle beraber- ha
zırlanan projeye göre yapay malzeme kullanarak önümüzdeki yıl veya
yıllar 1 No.lu mezar kadar ayağa kaldırabileceğimizirıancındayırn.

Hamamın kuzey duvarının gerisine yuvarlanmış olan mezar bina
sım ait blokların kaldmlışı, hamamın frigidariumkısmı dışındaki bö
lümlerine su sağlayan künk sisteminin nasılolduğunuöğrenmeırnizi sağ

ladı. Sağlam olarak bulunan pöhrenklerin tepidariurna ve duvar kap
laması aLtından :buradaki prefurnioya ulaştığı izlendi.

6) Geçtiğimiz yıllarda kazısı yapılan ve 'İki yıl önce mozaiklerinin
bir kısmını 'kaldırdığımız, sağlam olanlarını iseyerinde sergilerneyi dü
şündüğümüzbazilika veya daha erken evresiyle rnabettekiçalışrnalarbu
yıl da sürdürüldü. Ağaçkökleri,erozyon ve açıkta olmaları nedeniyle do
ğanın yaptığı yıpranmayı durdurmak, 'korunagelenleri daha sonraki ku
şaklara aktarabilmek için Hüseyin Akıllı gibi birrestoratöre ihtiyaç var
dı. Ayrı bir bildiri olarak sunulacağı için ayrıntısınagirmek istemediğim

bu çalışma 'Sonucu tabanı bozulan, hava şartları yüzünden özellikle 'si
yah tesseraları-eriyenve bazilikanın ikinci evresine ait olan bu döşeme

mozaikleri sağlamlaştırrldı. onarıldı ve korumaya alındı.

7) Arykanda'da kazıya başlamadanönce köylüler tarafındanantik
yerleşim yerinde 'su bulmak amacıyla açılan hendek kenarında 1986/87
kışında oluşan ufak bir göçük şehir içindekisu dağıtım şebekesinin bir
kısmını.daha tammamızaolanak sağladı. Az bir çaba ve ufak bir temiz
lik sonucu Nal Tepesi'ndeki hamama su sağlayan, Nymphaion yönünden
gelen 'eğimi fazla künklerden oluşma su yolu, sorunun nasıl çözümlendi
ğini öğrenmemizi mümkün krldı. Su yolunda kullanılan künklerin aynı

larına Nal Tepesi'ndeki hamamda da rastlamış olmamız su yolunun yapı-
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lışının hamamla aynı zamandan olduğuna işaret etmektedir ve bu diğer

buluntulara göre en geç M.S.V. yüzyılın ikinci yarısından olmalıdır.

8) 1986 da Arykanda'daki Lykia yerleşiminiortaya çıkarmak ama
cıylaşehringenel konumu içinde özel korunmuşbir yer görüntüsü veren
ve boırleuteriondan başlayıp güneye doğru uzayan falez üzerindeki ük
büyük terastaçalışılmıştı.Geçen sezon;kaplaıdığıalanın büyüklüğü, top
rak dolgusunun fazlalığı nedeniyle bu terasın kuzey ;kuzeybatı 'kesiminde
yeralan kareye yakın planlı alan, Lykia yapı katlanna ulaşma şansı ve
rebileceği görüşüyle daha dikkatli kazılması ve para ile zamanın bittiği

bir anda sürpriz buluntularla karşılaşılmaması için 1987'ye bırakılmıştı.

Yoğun bitki örtüsü ve daha üst seviyelerıden yuvarlanarak gelen, yahuı

ağıl oluşturmak için Arifli 'köylülerce bazı kısımlan taş duvarlar örüle
rek çalılada ;kapatılarak kullanılan bu alan yaklaşık bir ay süreyle dik
katli bir şekilde açıldı. Ancaık beklenilenin aksine, daha önceki yapım

döneminden yerlikayaya açılmış hatıl delikleri dışında hiçbir iz bırakma
yan bu alanın Roma Çağı'nda Arykanda'da oturmuş olan zengin bir ki
şiye ait vitlaya dönüştürüldüğüortaya çıktı.

Tamamı açılarak ortaya çıkarılan villa 19.42x 20.54 m. boyutların

da bir alanı kaplamalotadır. Kuzey ve doğudaki odaların taba
nı .00 m. kabul edildiğinde, kuzey - doğu köşede 6.22 m. olan yükseklik
ten kuzey-batı köşede 1.45 m. 'Ye doğru alçalan; yine kuzey-doğu köşe

den doğu kenar boyunca 0.85 m. ye düşen eğimli yerli kaya oyularak vil
lanın oturduğu kareye yakın alan elde edilmiştir. Oyarak düz taban elde
etme işlemi sırasında odaları ayıran bazı duvarlar da haliyle yerli kaya
dan meydana getirilmiştir (Resim: 1). Yerli kayanın çürük olduğu veya
çirkin görüntü 'verdiği yerlerle eğim dolayısıyla alçak kalan kısımlarda

toprakla karıştırılmış 'kireç harçla ve düzgün şekilli olmayan taşlarla

duvar yüksekliğinin birinci 'katın tavanı seviyesine kadar örüldüğü an
laşılmaktadır. Yapının güney duvarıile batı duvarının güney yarısı teras
oluşturacak şekilde iri ve oldukça düzgün taşlarla kuru duvar tekniğinde

yapılmıştır. Bu kısrmda dahi belirli bir genişliğe uyulmadığı. duvar ka
lınırklarmda farklı ölçülerin kullanıldığı izlenmektedir. Bu durum villa
nın iç duvarları için de geçerlidir.

Cephesi güneye yönelik olan villaya doğudan, güney duvarına biti
şik 3.00 m. genişliğindeki bir kapı ile girildiği anlaşılmaktadır. Batı du
varının güney kısmında yer alan yine aynı genişlikteki, eşik taşı yerin
de duran diğer kapının ise -eğer erozyonun yaptığı büyük bir değişiklik

söz konusu değilse- balkon veya cumba gibi bir amaca yönelik olması

gerekmektedir. Zira arazinin sarplığı normal kullanım için elverişli de
ğildir. Bu iki lkapı arasındaki koridorun doğu ve batı duvarlara bitişik
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odalara olduğu kadar atriuma da bağlı oluşu, ayrıca villanın manzaraya
u''öneli'k güney duvan 'boyunca devam edişi buranınbir ön hol olarak kul
lanıldığını düşünmemize olanak sağlamaktadır, Tabanı gri - beyaz tese
ralardan oluşma ve birbirine geçmiş zincir baklası motifinden oluşma

mozaikle kaplıdır. Bu döşeme yer yer korunmuştur (Resim: 2).

Villanın diğer mekanlarını doğudan başlayarak atriurnu çevreler
şekilde tek tek frıcelediğimizdehemenkapıyayakın ilkodanın yalnızca

söz konusu olanhole bağlı olduğugörülmektedir.3.90 x 3.40 m. boyut
larındaki bu yamuk şekilli odanın villaya gelen misafirlerin ilk kabul
edildikleri yer veya kapıcı odası şeklinde kullanıldığını, yalnız hol ile
bağlantılı 'kılınıp diğer mekanlarla bağlanmamış olmasına dayanarak
düşünmekteyiz, Tabanı, duvar kenarlarında yaklaşık 20 cm.lik beyaz te
seralardan oluşan bordürü takiben 5 cm. eninde siyah teseralarIa yapıl

mış bir çerçeve ve buna bağlı ortada baklava motifi oluşturacak şekil

de düzenlenmiş gamalı haçlardan meydana gelen geometrik süslemeli'
mozaik döşemeye sahiptir, Bu odaya göre kuzeydeki bitişik odada da
aynı tarz süslemeye 'Sahip döşeme bulunmaktadır. Bordürlerin yapılmış

olması her ilki oda ayrımını'oluşturan duvarın, mozaik döşemenin de
vamlılıkgöstermesine rağmen, da:ha önce planlandığını göstermektedir,

2.80x3.23 m. boyutundaki ikinci oda kuzey yönden 2.15 m. genişli

ğindeki bir kapı ile villanın 'kuzey duvarının önündeki odaların veya ki
ler denilebilecek yerlerinönünde bulunan odaya bağlantılı kılınmıştır.

Tabanı bir önceıki gibi mozaik döşerneye sahip bu oda, bitisiğindeki

üçüncü oda aracılığı ile diğer mekanlarla da ilişkilidir.

4.15 x 3.77 m. boyutlarındaki üçüncü mekan ve onun kuzey gerisin
de bulunan iki kapılı oda yerli kayadan oyulma duvar Ye geçitleriyle dik
kat çekicidir. Üçüncü mekanın tabanı kesişen dörtlü daire gruplarının

oluşturduğumozaik döşerneye (Resim: 3) sahip olduğu halde gerisinde
ki iki tkapılı rnekanın taıbanı yerli kayanın düzeltilmesiyle elde edilmiştir.

İki ,kapı ile giriş veren bu küçük odanın tabanı önündeki odaya göre 50
cm. yukarıdadırve yerli kayadan yontulankuzey duvarı önünde birikinti
suları yönlendirici ve batıya doğru sevkedici eğime sahiptir.

Villanın atriuma geniş bir kapı ile açılan odası villanın kuzey - gü
ney aksınagöre yapının tam ortasına isabet eden rnekanıdır. 6.66 x 4.15 m
boyutlarındaki, köşeleri gönyesinde olmadığı için paralelkenar şekilli bu
oda da yine mozaik tabanlıdır, Bu defa diğer odalardan farklı olarak iş

çiliği daha Itinalı, teseraları içinde pembe renkli taşların da kullanıldığı,

göbekte kutu meander süslemeli, bordürleri belirli aralıklarla serpişti

rilmiş ortadaki noktaya birleşen dörtlü yıldız motifli, halıya benzer bir
tabana sahiptir. Odanın batı duvan önünde bulunan dür düzenindeki
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başlık ve yivsiz sütun tambur parçalarının kullanım yeri kestirilerncmiş

tir. Büyük bir olasılıkla atriuma bakan'Ve sonradan örüldüğü anlaşılan

duvarın yerinde daha önceki kullanım evresinde sütunlu bir açıklık dü
şünülebilir. Bu odanın kuzeyini, ara bölme duvarlarıyla cephe duvarları

yerli 'kayadan oyulma üç küçük oda işgal etmektedir. Birer :kapı ile bu
odaya birleştirilenbu üç oda doğudan batıya 2.58 x 1.97 m., 2.32 x 2.98 m.
ve 1.70 x 2.58 m. dir. İlk ikisinin tabanıarı öndeki odadan yüksek tutuldu
ğu halde üçüncü odanın. tabanı mozaik döşeli tahandan 30 'om aşağıdadır.

Bu son oda batı duvarı ucunda açılan bir kapı ilc villanın kuzey - batı
köşesindeki büyük mekanlardan diğeri ile :bağlantılı kılınmıştır (Re
sim : 4).

Villanın kuzey-batı köşesindeki kareye yakın planlı büyük mekan
lardan biri in situ kapları ile mutfak olarak kullanıldığını söy
lememize olanak vermektedir, Tabanının mozaik olmayıp toprak oluşu

bu kanıyı kuvvetIendirmektedir. Ayrıca hemen doğusundaki kiler şek

linde değedendirilmişmekanlarla bağlantısı da bunu doğrular görün
mektedir,

Atriumun ve villanın batı tarafını 'sınırlayan en büyük oda ilc mut
fak olarak nitelendirdiğimizmekan arasında 7.30 x 1.90 m. boyutlarında

bir koridor mevcuttur. Koridorun batı bitimi villanın dışına açılan ufak
bir kapı ile sona ermekte, doğu ucu ise yine ufak bir kapı ile atriuma
bağlanmaktadır. Gerek koridor, gerekse ona güneydeki 6.70 x 9.80 . m.
boyutundaki oda yapının en çok tahribe uğramış, tabanı erimiş kısmını

meydana getirmektedir. Atriumla ancak ön hol aracılığı ile bağlantısı

olan ve .manzarası en güzel bu odanın misafir için kullanılmışolaJbilece
ğini zannediyoruz.

Atriuma gelince : güneyi düzgün yontulmuş taşlarla sınırlandırılmrş

oları atriumun tabanının kireç taşından ince plakalarla kaplı olduğu atri
unıun güney ve kuzey -batı 'köşesinde in situ bulunan kalıntılarla kesin
dir (Resim: 4). Atriumun tam ortasında yer alan ve cephesi güneye
dönük 'köşeli U plan veren daha sonraki eklentinin ne amaç için yapıl

mış olduğunu saptamak mümkün olmadı. Büyük bir olasılıkla burada
güney tarafı tamamen yıkıldığı için U plana benzer duruma gelen dik
dörtgen şeki'lli, yağmursularıylabeslenen bir havuzcuk veya ufak bir çi
çeklik olmalıdır.

Taban mozaiklerinin değişikliğine, hatta kaliteli sayılabilecek işçi

liğine rağmen vdlla genelolarak buluntu yönünden fakirdir. Erozyon so
nucu daha üst seviyelerdeki yapılardan veya mezarlardan sürüklenerek
gelen arka yü~ü quadranımIncusum'Iu Hellenistik bir sikke dışmda tüm
buluntırlar M.S. III. yüzyıl ve daha sonrasına aittir. Buluntu envanteri-
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nin çoğunluğunuM.S.IV ve V. yüzyıla ait sikkeler ile yine ÜSL seviyeler
den yuvarlanarak gelen mezarlara ait kitabe parçaları ve ahşap eleman
lar için kullanılankapıçivileri ve reze parçaları oluşturmaktadır. Sikke
lerin yoğunluğu dikkate alındığında villanın büyük bir olasılrkla M.S.
III. yüzyılda III. Gordianus zamanında kullanılmış olduğunu; M.S. IV.
yüzyılın ikinci yarısında ise onarılarak ve bazı eklentiler yapılamik kul
lanıldığını düşünmek zorundayız.

Villanın ortaya çıkarılan kısımlarının duvarlarının yerli kaya veya
taş örgüye sahip oluşu, kuzeyduvarı veya sınırı oluşturan yerli kaya yü
zünde açılmış olan hatıl uçlarının gireoeği delikler ve nihayet ahşabın

bolca kullanıldığı yerlerde rastlanabilecek çivi, kapı sürgüsü, reze ve bu
na benzer madeni eserlerin çokluğu villanın ahşaptan ikinci bir kata sa
hip olduğunun belgeleridir. Büyük bir olasılıkla atriumun çevresinde,
tıpkı birinci kattaki düzenlemeye benzeyen bir düzenleme ile ikinci kat
odalarının yapıldığını tahmin edebilmekteyiz. Çevredeki uygulamalar da
hesaba katıldığında üst kattaki düzenlemeyi açıklayabilecek durumda
yız. Bu takdirde doğudaki ilk katın ikinci odasının üzerinden veya kuzey
deki depo, kiler durumundaki oda'ların ortadakinin 'Üzerinden üst kata
girildiğini zannetmekteyiz. Bu takdirde birinci katın ön holü üzeri bugün
Lykia bölgesindeki eskievlerin çoğunda görülen tarzda bir hayat veya
balkonlu mekan şeklinde değerlerıdirilmiş olmalıdır.
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Resim : 1 - Kuzey duvar ve Yerlikaya yüzün
deki hatıI deliklerı

Resim : 2 - Arykanda. Roma viiiasının ön hol taban mozayiğ!



Resim ı 3 - Roma viiiası 3. oda taban mozayiği

Resim ı 4 -- Roma villası. Genel görünüş. Atrium'a kuzey oda
ların bağlantısı
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PERGE KAZısı, 1987 YILI ÇALIŞMALARI

Jale İNAN *

Kazı Sonuçları Toplantısında yayınlanan Perge kazıları ile ilgili
tebliğlerimiz önrapor mahiyetindedir. Bu nedenlebu makalelerin nihai
yayın olaralk karbul edilmemeleri gerekir. Çalışmalarımızla ilgili bilimsel
araştırmalarımızsürdürülmektedir. Bu araştırmalarımız tamamlandık

ta, esas yayınlar bilim alemine sunulacaktır. Konularla ilgili eleştiri ve
yorumlamalar için esas yayınları beklemek gerekmektedir.

Unsere varlaufigen Berichte üner die Grabungen in Perge, die in
«Kazı Sonuçları Toplantısı» erscheinen. sollen nicht als erıdgültige Puıb

likationen angesehen werden. Unsere wissenschaftlichen Untersuchungen
sind im Gange, Sobald sie vollendet sind, werden die Hauptpublikatiorıerı

erscheinen, Diskussionen und Kommentare müssen deswegen his dahirı

warten.

Dur reports in «.~azı Sonuçları Toplantısı» are preliminary
accounts of our recent Perge activities and, therefore, should not be
considered final publications, full, scholarly research on our work is still
in progress and wilI be published, when completed; consequently
questions conserning the material discussed here should wait urıtil final
publication has appeared

1987 yılı çalışmalarımız 2 Eylül'den. 31 Ekirrı'e kadar sürmüştür.

Başkanlığımdaki kızı ekibi; İTÜ Mimarlık Fakültesinden Doç. Dr. Me
tin Ahunbay, Kazı Mimarı olarak Mimar Sedat Yılbırt Epigrafist olarak
Köln Üniversitesinden Prof. Dr. Sencer Şahin, Arkeolog Hüseyin Sabri
Alanyalı, Arkeolog Sedat Öztopbaş, İTÜ MimarlıkFakültesi öğrencile

rinden Arzu Özeürk. Onarım Ekibi; Proje uygulama sorumlusu olaralk
iTÜ Mimarlık Fakültesinden Araş. Gör. Y. Mimar Gü1sün Tanyeli, resto
ratör olarak tü Ed. Fak Antalya Bölgesi Arkeoloji AraştırmalarıMerke
zinden Restoratör - Arkeolog Hüseyin Akıllı, Taşçı ustası olarak Arkeolog
Ünal Demirer, rrü Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden Hülya Erdoğan,

Tekin Işık, Vinç Operatörü - Teknisyen Akif Doğan, Vinç Operatürü olarak
Halil Iri, İsmail Ersoy ve Yaşar Çakmak'tan oluşmuştur. Bakanlık Tem
silcisi olarak çalışmalarımıza,Çanakkale Müzesi'nden Arkeolog Ömer Öz-

(*) Prof. Dr. Jale İNAN, Ehram Yokuşu, No. 3, Bebek/ıSTANBUL
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den katılmıştır. Tüm arkadaşlaraüzerlerine düşen görevi yüksürımeden,

gerektiğinde hafta sonları ve geceleri de çalışarak bitirme gayretleri ve
ahenkli çalışma ortamı yarattıkları için ne kadar teşekkür etsem azdır.

Bize çalışma olanakları 'sağlamış olan Eski Eserler ve Müzeler Genel Miü
dürlüğü'ne İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne Türk Tarih Ku
rumu'na, Side Dostlar Vakfı'na ve Kara yolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne

teşekkürlerimiz sonsuzdur,

1987 yılı çalışmalarımızı 9 bölüm altında toplayabiliriz (Levha : 1,
Resim : ). i. Tiyatro Kazısı, II. Dionysos Frizinirı Yeni Çıkan Bölümünün
Korunması İçinÖnlem Alınması, III. CaveanınTemizlenmesi, IV. Stadium
Açık Hava Müzesi'nin düzenlenmesi, V. Çizirn Çalışmaları, VI. Tiyatroda
Bulunan Heykeller ve Onarımları. VII. Bazilika Kazısı, VIII. Dernctrios
Apollonios Takı Onarımı, IX. Epigrafi Çalışmaları.

I. TİYATRO KAZııSI

1985 -1986 yıllarmda olduğu gibi bu yıl da çalışmalarımızınağırlık

merkezini tiyatro kazısı oluşturdu (Levha : II. Resim: 2). 1985 de skerıe

Ironsurıkuzey bölümünü meydana çıkarmış ve caveanınkuzey basamak
ları üzerindeki moloz yığınını kaldırmıştık. Skenefronsun güney bölümü
1965 -1966 yıllarında müteahhit tarafından meydana çıkarılmıştı.Böylece
sahne binasının orta kısmının kazısı kalmıştı. Bu bölüm yapı taşları, mi
mari parça ve molozdan oluşan 14 m. yüksekliğindeki dik yamaçlı bir
tepe halinıde idi. 1986 yılı kazısına tepenin zirvesinden başlayarakyansı

nakadar inebildik Genellikle sahne binasınındçinde çalışıldı. Arka duva
rın iç cephesi önündeki yıkılmış kemer ve kemer ayakları kısmen mey
dana çıkarıldı. Bu yılçalışmalarımıza1986 da kalındığı yerıden başladık.

Önce tepenin yamacında bir platform meydana getirerek skenenin içine
yıkılmış duvar, tonoz ve kemer blokları ile iç mimariye ait parçaları dışa

rıya almaya çalıştık (Levha : III, Resim: 3 - 4). Ancak platform devamlıbo
zulduğundan kazı yöntemini değiştirmemiz gerekti. Böylece kazıya tepe
nin güney yamacındamüteahhidin bıraktığıyerden başlayarak kuzeye doğ

ru ilerledik. Skenefronsun Porta Regia «C» kapısına kadar bölümünü
meydana çıkardık. Bu çalışmalar sonunıda skenefrorısun planı hakkında

bir fikir edinmemiz mümkün oldu. Kuzey ve güney bölümleriri planı hak
kında daha önce bir fikir edinmiş bulunuyorduk. Cephenin sütun mi
marisini taşıyan sahne duvarının 1.7'50 m. önüne çıkan sokelin kuzeyde
«A» ve «B», güneyde «D» ve «E» kapıları tarafından dört kez kesintije
uğrayarak 6 bölüm oluşturduğu saptanmıştı. Ancak sokelin orta bölü
mü hakkında bir fikrimiz yoktu. Güneyde «D» kapısını izleyen 3. sokel
bölümünden sonra tekrar bIr kesintiye rastladık. Arkada kapısı bulun
mayan bu kesinti dikdörtgen bir niş oluşturur. Nişin üç tarafında da so-
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kel frizi devam eder. Arkada sahne duvarında yukarıda aynı eksen üze
rinde yuvarlak bir niş yer alır. Dİkdörtgen nişi izleyen sokel bölümü di
ğerlermuen çok daha uzundur. Bunun bitiminde Porta Regia'nın sövesi
düşmüş durumda bulunmaktadır. Bu kapının ortası skenetronsun ana
eksenine rastladığından kapının kuzeyinde fasadın henüz kazılmamış

bölümünün bu yıl açtığımız kısma paralelolarak geliştiğini söyleyebili
riz. Böylece skenefronsun tüm plam hakkında bir fikir edinmiş olduk.
Aynı zamanda sokeli süsleyen Dionysos frizinin önemli bir bölümü de
gün ışığına çıkarıldı. Müteahhit güneyde iki sokel 'bölümünü tüm olarak
3. bölümün ise ilk kabartma levhasını (No XV) tam, ikinci ve üçüncü lev
halanm (No XVI - XVII) ise kısmen açmıştır. Bu yıl sokelin üçüncü bö
lümünden başlayarak 4. bölümün sonuna kadar yalnız «C» kapısı giri
şindeki hariç, tüm kabartmalarım meydana çıkardık (Levha: LV, Re
sim: 5 -6). 3. sokel bölümünün kabartma levhaları (XV - XVI - XVII) çok
harap durumdadır (Levıha: V, Resim: 7).

XV. levhada sağ tarafta bir erkek ve onun önünde sola doğru bir
hamle yapan dişi panter ile sol tarafta bir kadın figürünün ayakları ile
giysisi seçilebilmektedir. Kabartmanın durumu sahnenin tanımlanması

na olarak vermeyecek kadar kötüdür (Levha: V, Resim: 8).

XVI. levha (1.190 m, x 1.670 m. x 0.290 m.) da çok harap durumda
dır. Bununla beraber figürleri seçilebiliyor. Burada Ariadne Efsanesi tas
vir edilmiştir (Levha: VI, Resim: 9). Daha önce aynı sahnelerin kuzeyde
ve güneyde paralel levhalarda ayna tersi olarak tekrarlandığını saptamış

tık. Burada farklı bir durımı ile karşılaşıyoruz.Ariadne tasviri kuzeyde
IX. levhada görülmektedir. Sağda çıplak genç bir erkek büyük adımlar

la sağa doğru ilerlerken başını arkaya çevirmiştir. Sol bacak, ayak ve
baş profilden, sağ bacak, ayaık: ve gövde cepheden gösterilmiştir.Sağ aya
ğın yanmda birkaplumbağagörülür. Sağ kol dirsekten bükük olarak
yukarı kaldırılmış, sol ise dirsekten bükük olarak öne uzatılmıştır. Sol
göğüsün üzerinde açıklanması zor dörtgen bir oyuk vardır. Sağ omuz
üzerinde buna benzer iliş şeklinde bir oyuntu daha vardır. ikinci figür
birincinin aksine sol tarafa doğru hamle yapmaktadır. Plinth üzerinde
ikisinin ayakları birbirlerini çapraz keser. Keçi ayaklı olduğuna .göre
i'kinci figür bir Pan'dır. Pan'ın sol tarafında kayalar üzerine serili himati
onu üzerine uzanmış Ariadne görülür. Sol kolunu ve elini başının üzeri
ne dayarnıştır. Yüzünün sağ yanı iyi korunmuştur. Kapalı gözü onun
uyumakta olduğunu işaret eder. Yüz anlamı tatlı ve sevimlidir. Pan'ın

sağ kolunun aşağı kısmı ve eli eksik olmakla beraber hareket motifinden
ve giysi kıvrımlarından, bimationunu çekerek Ariadne'nin üzerini aç
makta olduğu anlaşılıyor. Sol tarafta yukarıda Ariadne'nin başının üzeri
ne doğru uçan Eros yayını germiş okunu fırlatmak üzeredir. Solda ters
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çevrilmiş bir meşaleye sol koltuğıı ile yaslanmış Hypnos sağ kolunu ön
den sola doğru uzatarak eli ile omzunu tutmakta ve sağ yanağını eline
dayamaktadır. Aşağı doğru uzanan sol elinde bir afyon kozası tutmakta
dır. Ariadne ve Hypnos arasında bir kartal gagası ilc bir yılan yakalamış

havalanmaya çalışıyor. Yılan ise kuyruğu ilc kartalın ayağına dolanarak
bunu engellemeye uğraşıyor. Bu levhada Ariadne'nin, Naksos Adası'nda

uyurken Theseus tarafından terk edilmesi tasvir edilmiştir. Bu açık

larnamıza göre, sağda arkasına bakarak uzaklaşan ilk figürde Theseusu
görebiliriz.

XVII. levhada (0.930 m. x 1.200 m.) bir libasyorı sahnesi gösterilmiş

tir (Levha: VI, Resim: 10). Levhanınkötü korunagelmişdurumu figürleri
ve olayı açıklamamızı engeller. Bazı çatlaklar levhanın duruniunu daha
kötü duruma sokacak niteliktedir. Levhanın üzerinde, aralarında sunak
bulunan iki figür tavsir edilmiştir.Sağda khiton ve himationlu gösterilmiş

bir kadın figürü yer alır. Başı eksik olmakla beraber boyun yanındaki ka
lıntısından himationu başının üzerine çektiği anlaşılan bu figür, sağ elini
sunağın üzerine doğru uzatmış libasyon yapmaktadır. Bu nedenle sah
neye bu isim verilmiştir. Sol tarafta cepheden gösterilmiş bir tanrı yer
alır. Kısa khiton ile omuzlardan arkaya atılmış khlamys giymiştir. Sol
kolu dirsekten bükük durumda yana açılmıştır. Elinde, yanda, kalıntı

sından anlaşıldığına göre bir asa tutan bu tanrı herhalde Dionysos'dur.

XVIII. levha, bir önceki Ievhanın blok kalınlığından meydana gel
miştir. Ancak bloğun bu yanının kırık bölümü ile kopmuştur.

XIX.levha (L.750m.x l.ıOOm.), nişin sağ yanına rastlar (Levha: VII,
Resim : 11). Frizin iyi korunagelmiş levhalarından biridir. Dört figür
den üçünün başı mevcuttur. Buna rağmen sathi ve derin bir çok tehdid
edici çatlaklar vardır. Burada ortada iki yarı giyimli kadının, yanlardan
saldıran iki genç tarafından öldürülmesi sahnesi gösterilmiştir. Sağdan

birinci figür fazla haraptır. arıcak kalan kısımlarınıdanhareket motifini
anlarnakta sıkıntı çekilmez. Sağ ayağı ile hamle yaparken hareketin şid

detinden khlaımysü yelken gilbi kabarmıştır. Sağ eli ile önündeki 'kadını

saçlarından yakalamış ve başını geri çekmektedir (Levha: VII, Resim;
12). Kadının himationu hareketin şiddetindenvücudunun yukarı kısmını

açıkta bırakarak arkasında yelken gibi kabarmıştır. Kadın çaresiz du
rumda sağ kolunu yukarı kaldırarak düşmanından merhamet diliyor.

YÜZJÜnde çektiği ızdırap pathetik bir şekilde belirtıilmiştir. Aynı za
manda hasmının silahı ile yaşamına son vereceğinin dehşeti içindedir.
İkinci grupta kadın dizleri üzerine çökmüştür. Düşmanı sol eli ile saç
latindan yaıkalamış sağ ejinde tuttuğu kamayı basına saplamıştır. Kadın

çaresiz sol kolunu yukarı kaldırmiş merhamet dilernektedir. Yüzündeki
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ızdırap ve dehşetifadesi son dereceetkileyicidir (Levha: VIII, Resim: 13).
Erkek figürünün hareketi birincisinin ayna tersidir. Orada olduğu glilbi
hareketinin şiddetinden khlamys sola doğru havalanmıştır. İyi koruna
gelmişıbaşı (Levha: VIII, Resim :14) genç görünümlüdür. Kısa ve kabarık

saçlarının çevrelediği yüz tombuldur. Matkapla belirtilmiş göıJbelbekleri

kısmen üst gözJkapaklarınınaltına itilmişrir. Bu da yüze dalgın bir anlam
(kazandırmıştır.Figürlerin saç, yüz ve vücuddarında kırmızı boya izi kal
mıştır. Saç bırklelerindederinlere nüfuz eden mailkap aleti 'kullanılmış

tır.

XX. Levha (1.820 m. x 1.120 m.) nişin arka duvarına rastlar (Levha :
IX, Resim: 15). Sağda bir kaya üzerine yaslanmış sakallı erkek lcvhanın

en iyi korunagelmiş figürüdür. Başını süsleyen yengeç kıskacından bu
nun Okeanos olduğu anlaşılıyor. Figiirün yaslarıma pozisyonu gayet
komplike bir şekil gösterir. Vücudun aşağı kısmı soldan sağa doğru uza-

_nırk~p gövde şiddetli bir torsiyon hareketi ilc sağa çevrilmiştir. Sağ ayak
kayanınmeyiline uyarak aşağı doğru uzanır ve ayak tüm tabanı ile kayaya
basar. Sağ bacak dizden bükülerek yukarı kaldırılmış olup geri çekilmiş

ayağınburnu ilekayanın bir çıkıntısına basmaktadır. Sol kol dirsekten
birkiik olarak önden vücudu keserek sola doğru uzanır ve el kayanın bır
tümseği üzerine yerleştirilmiştir.Sağ kol bükükdirseği ile bu kola daya
narak yukarı kaldırılmıştır. Okcanos sağ işaret parmağını düşünür paz
da şakağına dayarnıştır. Himation vücudun yalnız kasıktan aşağısını ör
ter. Yukarıda ve sağda rüzgardan yelken gibi kabararak vücudun üst ta
rafını açıkta bırakır. Kaslar tüm ayrıntıları ile plastik olarak işlenmiştir.

Okeanos'un, başı çok iyi korunagelmiştir. Saçlar, bukleler halinde omuz
hizasına kadar inmektedir. Alnın üzerinde önce kabarık. sonra yüzeysel
perçem gibi uzanır. Uzun sakal bukleleri hareketli gösterilmiştir.Üst du
dağı fki yandan çevreleyen bıyık yanlarda sakala kadar uzanır. Ağız, ha
fif aralıktır. Göz bebekleri oyularak belirtilmiş olup nazarlar yukarı yO
nelik gösterilmiştir.Böylece elin jesti ile belirtilen düşüneeli anlam bakış

larlada vurgulanmıştır.Saç, sakal buklelerinde deıfinlere inen matkap
aleti kullanılmış olup, yer yer bukleler arasında ince bağlantılar vardır.

Okeanos'u izleyen İkinci fi:güııün başı, sol 'kol ve vücudunun yukarı kısmı

oldukça iyi korunagelmiştir. Ancak yüzeyaşınmıştır. Korunagelmiş

abartmalısivri kulağından burada bir Satyr tasvir edildiği anlaşılıyor
(Levha : IX Resim: 16). Sert bir şekilde sola çevrik başı üç çeyrek pro
fiLden gösterilmiştir. Yanaklar tombul, ağız hafif aralıktır. Başı daldan
bir çelenk süsler, ancak, yaprakları fazla aşınmış olduğundan türünü
saptamak zor, Göğsün üzerinde bağlanarak arkaya atılmış post vücudu
ön tarafta açık bırakır. Sol elinde içi meyva dolu ve kenarından üzüm
salkımı sarkan bereket boynuzu tutar. Sağ kolunu yukarı kaldırmıştır.
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ancak durumu elinde ne tuttuğunu saptamaya elverişli değildir. Vücu
dun yukarı kısmı cepheden gösterilmiş,kaslarplastik bir tarzda belirtil
miştir. KlaJbartmanın durumu, vücudun aşağı kısmı ve bacakları hakkın

da bilgi edinmemize imkan vermeyecek kada-r ;k'Ötü:lür. Satvr'i izleyen
figür çok harap durumdadır.Seçebildiğimiz kadar saçları arkada küçük
bir topuz haliinde toplanmıştır; aşağıda kalıntısından anlaşıldığına göre
zengin kıvrımlı uzun bir giysi giymiştir. Sağ kolu dirsekten bükülerek

. baş üzerıine kaldırılmıştır, Bu saydığımız izlemlere göre burada . ancak
bir kaıdın tasvir edilmiş diyebiliriz. Sonuncu figür biraz daha iyi durum
dadır. Ayaklarınınburununa ba-sarak sola ilerleyen kadının khiton ve hi
mationunun etekleri hareketin şiddetinden uçuşmaktadır. Sağ kol dir
selben bükük olarak yukarı kaldırılmış olup di ile başının üzerinde ta
şıdığı büyükçe bir nesneyi tutmaktadır.Figürürı başı sağa çevrilmiş olup
profilden gösterilmiştir. Burada bir Maenad tasvir edilmiş olabilir.

Nişin sol yanına rastlayan XXI. levıha, hem üzerindeki ilginç sahne
hemde oldukça iyi korunagelmiş durumu ik önemlidir (Levha: X
Resim: 17). Burada Dionysos mythos'unda önemli yeri olan deniz yol
culuklarından biri tasvir edilmiştir. Leıvhanın sol tarafında dalgalar üze
ılinde Dionysos'un kayığı bütün ayrıntıları ile gösterilmiştir. Boynuz gi
bi kıvrılan ba-ş tarafı karaıya dönüktür. ortasındanhr merdiven kıyıda

ki kayalığa uzanır. Bunun beri tarafında ise bir çıpa sallanmaktadır.

Kayığın ön bölörnünde tüm ihtişamı ile Dionysos oturmaktaıdır (Lev
ha: X Resim: 18). Hirnation vücudun alt kısmını örtmektc olup yuka
rısını tümüyle açıkta bırakır. Sağ eli ile tuttuğu himationunun diğer bö
lümü ise başının sağ tarafında yelken gilhi kabarmıştır. Tanrı sağdan so
la doğru yönelik oturmuştur, başı sağ tarafa 'karada bulunan kişilere

çevriktir. Başı üzüm salkımı, asma ve saranaşık yaprakları ile ternurcuk
larından oluşan bir çelenk ile onun altında alına dolanmışbir bant süsler.
Ortadan ayrık saçlar iki yandan arkaya taranmıştır. Boynun iki yanında
uzun saç bırkleleri göğüslerin üzerine doğru sarkar. Yüzün sağ tarafında

ancak az bir bölümü korunagelmiştir. Göz bebekleri matkapla belirtil
miştir, bakışlar dalgmdır. Dionysos'un karşısında kayığın arkasında çıp

lak bir erkek oturmaktadır.Yüzünün kalan kısmından küçük keçi boy
nuzlu olduğu anlaşılanbu figür olasılıklaPan'dır. Kayık üzerinde yer yer
mavi ve kırmızı boya izlerine rastlanır. Deniz, dalgalar ve yunuslarla can
landırılmıştır. Büyük yunuslar, küçükleri yutmaktadır. Sağ tarafta mer
divene yakın yuvarlak yaratık, bir ahtapotolabilir. Deniz oldukça dal
galı gösterihrıiştir. Karada hemen kayığa yakın arkası dönük bir kadın

bir kaıya üzerine oturmuştur (Levha : XI Resim: 19). Sağ omuzu açık

ta bırakangöğüslerinaltından bir kuşak ile sıkılmış bir khiton üzerine vü
cudun aşağısım örten yukarıda arkada kabarmış bir himation giymiştir.
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Soldan sağa doğru oturmuşbu figürün sol bacağı dizden bükülerek kaldı

rılmış olup, ayak burnu ile yüksek bir yere basar, sağ kolu önden aşağı

uzanmakta, eli ile sol baldırını tutmaktadır. Yüzeyoldukça aşınmış ol
makla beraber sola çevrik baş iyi korunagelmiştir. Saçlar ortadan ayrık

olup, iki yandan rulo halinde yüzü çevreler. Sağ yanda görüldüğügibi ku
laklar kısmen dışarıda kalır. Arkada ise, saçlar küçük bir topuz halinde
toplanmıştır.Bu figür bir Nymphe olabilir. Arka planda kısmen Nymphe
tarafından örtülmüş kişi uzun tüylü posttan bir giysi giymiştir (Lev-
ha: XI, Resim: 20). Giysinin sağ kolu, tüm kolu eli ile birlikte içine
alıp, ucundan da uzanmaktadır. Figür giysinin boş kalan bölümünü.
Dionysos'u selamlar gibi kayığa doğru sal1amaktadır. Sol kol dirsekten
biikülerek öne uzatılmış olup elinde uzunca bir nesne tutmaktadır. Başı

sol tarafa Diorıysos'a doğru çevrilmiştir. Yüzün iyi korunagelmiş sağ ta
rafı özellikle gözü bir maske niteliği gösterir (Levha: XII, Resim: 21).
Buna dayanarak figürün yüzüne maske geçirdiğini söyleyebiliriz. Sakal
ve saçlar uzundur, yüzde trajik bir anlam vardır. Maske üstten bir bant
ve sarmaşık yaprağı çelengi ile süslüdür. Halen araştırmalarımız sona
ermemiş olduğundan figürü şimdiden açıklarnamayı yeğliyoruz. Postlu
HgüI'Ü izleyen şişman, uzun sakallı ve sağ elinde kantharos bulunan fi
gür kuşkusuz Silen'dir (Levha: XIII Resim: 22). Vücudun yalnız kal
çadan aşağısını örten bir himatlion giymiştir. Başı kaya üzerinde oturan
kadına içevrik ve hafif 'öne eğiktir (Levha: XII Resim: 23). Kadınla

aralarmda bir ilişki saptamak şimdilik güçtür. Sahnenin sağdan sonuncu
figürii başındaki sarmaşık dalı çelenginden anlaşıldığına göre bir Mae
nad'dır (Levha : XII Resim: 22). Uzun khiton üzeriine vücudun yarısını

açıkta bırakan, sağ yanda yelken gjbi kabaran ve ucu dalgalanarı bir hi
mation giymiştir. Vücudu kısmen Silen tarafından örtülmüş Maenad ar
ka planda kalmaktadır. Başı sola çevrilmiş olduğundan sahnenin diğer

figürleriyle ilişkisiz görünmektedir.

XXII.dar levha, xnı levhanın blok kalınlığından meydana gelmiş

tir. Ancak kabartma yerinden ayrılmış olduğundan geçici olarak müze
ye götürülmüştür. ilk fırsatta yerine yapıştırmayı düşünüyoruz (Lev
ha: XIII, Resim: 24). Burada tombulca Dir çocuk gösterilmiştir. Yuka
rıya kaldırdığı sağ elinde bir tavşan bulunmaktadır.İki arka ayağı üzeri
ne dikilmiş ön ayakları ile çocuğun sol uyluğuna tırmanmış bir köpek
tavşana ulaşımaya çalışıyor. Çocuk sol elinde ucu kıvrık bir sopa bir pe
dum tumaktadır, Figürün başı çok harap bir durumdadır.

XXIII. levha (1.140. m. x 1.200 m.) çok harap durumdadır (Lev
ha : XIV Resim: 25). Sağdaki figürün yalnızca sağ bacağı ve kolunun
az bir kısmı kalmıştır. Soldaki figürün kalan kısmından sağa doğru otu
rur vaziyette tasvir edildiği anlaşıhyor. Göğüsün altından kuşakla sıkıJ-
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mış bir khiton ve üzerine himation giymiştir. Himatiorıunyukarıdaki ka
lıntılarmdan vücudun yukarısını açıkta bıraktığı ve başının alikasında

kabardığı anlaşılıyor. Solomuzda, aşağı doğru sarkan buklelerin az bir
kısmı korunagelmiştir. Figürün sağında boya izleri kalmıştır.

XXIV. Ievha (1.120 m.x 1.200 m.) çok harap durumda korunagel
miştir (Levha : XIV Resim: 26). Figürler hakkında, yüzeyleri tamamen
aşınmış olduğundan ancak konturları sayesinde bir dereceye kadar fikir
edinmek mümkündür. Sağdan birinci figürün ayağında bağlı ve ayağı-.

nın burnunu açıkta bırakan uzunca çizmeler vardır. Sol bacak taşıyıcı,

sağ ise serbest olup yalnız ayağının burnu ile yere basmaktadır.Kısa bir
khiton üzerine sağ omuz üzerine broş ile tutturulmuşbir khlamys giy
miştir. Sağ elinde tuttuğu asanın aşağısına ait bir bölüm kalmıştır. Ba
şın sağ tarafında kalıntısından anlaşıldığına göre bu figür uzun saçlı ve
sakallıdır. Bu figürün sağında ince uzun zarif bir kadın bulunmaktadır.

Zengin kıvrımlrkhiton yerlere kadar uzanır, yalnız ayakların humunu
açıkta bırakır. Arkaya atılmış hirnationun kıvrımları hareketlidir. sanki
bele dolanmiş gibidir. Sağ tarafa çevrilmiş başı kopuk olduğundan şim

dilik müze deposuna götürülmüştür.Boynun iki yarıında bukleler omuza
kadar inmektedir. Üçüncü figür 1JÜYlü sağ bacağmdan anlaşıldiğına göre
bir Pan'dır. Dizden bükülerek yukarı kaldırtlrmş sağ bacağı ile sola doğ

ru hamle yapar vaziyette gösterilmiştir. Başı sola çevrilmiştir. Uzun sa
kah göğsüne kadar inmektedir. Sol kol dirsekterı bükük olarak yana ve
yukarı uzatılmıştır. Olasılıkla bu el ile sol omuzunda taşıdığı nesneyi tu
tuyordu. Sağ kol dirsekten bükük olarak önden solomuza uzatılmıştır.

İşçiliğin iyi kalitesi özellikle iyi korunagelmiş sol kolda görülür. Burada
daıı::rıarlar ve sinirler dahi belirtilmiştir. Zeminde siyah yanık izleri var
dır. Dördüncü figürün pek az kalıntısından khiton ve himationlu bir ka
dın olduğu anlaşılıyor. Beşinci figür levhanın en kötü korunagelmiş

figürüdür. Belden yukarısı levhanın zemini ile birlikte yok olmuştur. Sol
taraftaki kalıntısınagöre kısa khiton üzerine khlamys giymiştir. Figürün
sağ bacağının yanında bir yarattk vardır. Belki bir yunustur.

XXV. levha (1.180 m.x U200m.) çok kötü durumdadır (Lev
ha : XV Resim: 27). Birinci figür ince ve uzun oranları ile zarif görünüm
lüdür. Süratle sağa doğru ilerlemektedir. Hareketin şiddetinden khito
nun etekleri ve himationun serbest uçlarıuçuşmakta,khitonun bir bölü
mü ise sol tarafta kabarmıştır. Sağ kol yukarı kaldırılmış sol ise aşağı

doğru yana açılmıştır. Soldaıki figür, sağ ayağı ve bileği ile sol ayağının

burnu dışında taımamen kaybolmuştur.

XXVI. levha (1.800 m. x 1.200 ın.) frizin en kötü korunagelmişle

rinden 'birini oluşturur (Levha : XV Resim: 28). Sağdan birinci figür
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sola doğru hamle yapmaktadır.Sağ bacağı dizden bükük olaraik öne doğ

ru uzanmaktadır. Bu ayak profilden, sol ayak ise cepheden gösterilmiş

tir. Elbise kıvrım sistemi hareketin şiddetini dile getirir. Khitonun etek
leri uçuşmakta, himationun 'bir bölümü figürün sol tarafında 'kabarmış,

ucu ise dalgalanmaktadır.Arkada at kuyruğu şeklinde tutturulmuş saç
lar da arkaya doğru uçuşarak hareketin şiddetini vurıgular. Yana ve yu
karı doğru kaldırılmış sol kolun durumu, hareketi hakkında bir fiktr
edinmeye elverişli değildir. ikinci kadın figürü de aynı şekilde 'Sola doğ

ru hamle yapmaktadır. Khiton yerine peplos giymiştir. Burada giysi
kıvrım sistemi ve saçın arkaya doğru dalgalanmasıbirinci figürde oldu
ğu gibi hareketin şiddetini dile getirir. Üçüncü figür olayın açıklanması

na ışık tutar: Burada sağ dizi üzerine çökmüş çıplak iri bir erkek, LCIV
hanın önemli yerini işgal eder. Bu fiigür, sol bacağı ve sol 'kolu ile ikinci
kadın figürünü kısmen örterek ön planda gelişir. Sol !bacağını gergin b[r
şekilde sola doğru uzatmış ayağı ile birinci kadının ayağınabasmaktadır.
Sert bir şekilde bükük dizini ve ayak humunu yere dayayarak kendine
denge sağlamaya çalışıyor. Vücudu cepheden gösterilmiştir, sol kolunu
yana açmıştır, ancak durumu ne yaptığını anlamartııza elverişli değildir.

Sağ kol da kırıktır, olasılıkla yana ve aşağı doğru uzanmaktadır. Bel hi
zasmda arkaya atılmış khlamys iki yanda kavisli kıvrrmlarla fi.~re fon
oluşturur. ikinci kadın kol pozisyonuna göre bu figürü başından yaka
lamış olmalı; gence soldan hücum eden üçüncü kadın figürüçok harap
durumdadır. Sağa doğru hamle yapan bu figürün sadece ayaklan ve khi
tonunun etekleri ile sol tarafda uçuşan hianationunun az bir 'kısmı koru
nagelmiştir. Figürün sol kolu gencin başına doğru uzanmaktadır. İki fi
gürün arasında arka planda budaklı bir ağacın gövdesi yer alır. Solda
üçüncü kadın tarafından kısmen örtülmüş bir hayvan, belki bir panter
vardır. Özetleyecek olursak, burada üç kadının saldırısına uğrayan yenil
miş durumda bir genç tasvir edilmiştir. Dionysos Mythosunda, tanrı için
yapılan orgiastik şenliklere mani olmak isteyen ve katılmayanların ce
zalandırılmasına sık rastlanır. Theb'in devasa ve zorba kralı Perıtheus

tanrı için yapılan şenliklere mani olmak ister. Perıtheus'un annesi Agaue
de Maenadlar arasına ginmiştir. Tanrı tarafından coşturtulan ve çıldırtı

lan Agaue kardeşleri ile birlikte yaban domuzu sandığı oğlunu öldürür.
Kanımızca levha üzerinde bu sahne tasvir edilmiştir.

XXVI. levhanın kabartması tümüyle kayıptır.

ı 987 çalışrrıalarımızı güneyde dördüncü sokelin sonunda kesmiş bu
lunuyoruz. Burada Porta Regia'nın girişi başlar (Levha: IV Resim: 6
Levha: V, Resim: 7).

Bu yıl tiyatronun kazısı sırasında pulpitumdan aşağı düzeyde Ken
tauromakhia ve Gigantomakhia frizine ait 14 parça ile 3 sandık küçük
etütlük fragmanlar bulundu.
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Beş parça halinde ele geçen (Kazı Env.A.S:87, 95 a-e), (gen.O.600m.
yük, 0.950 m. der. 0.17 m.) levha hem iyikorunaıgelmişdurumu hem de
kompozisyonu açısından ilginçtir (Levha: XVI Resim: 29). Giganta
soldan hücum eden figüıün yalnız yılan tutan sol eli ile kolunun aşağı

kısmı kalmıştır. Yılanı tutan ince parmaklı zarif el, kuşkusuz bir kadın

figürüne aittir. Gigant sol eli ile kadının bileğini yakalamış kendinden
uzaklaştırmayaçalışıyor. Gjganta sağdan hücum eden tanrıça kutsal hay
vanı yılan olan Athena'dır,

Yeni parçaların kırık kınğa uyan parçaları eklenirken eski parça
lar da gözden geçirilerek bazı parçaları eklemek mümkün olmuştur (Lev
ha: XVI Resim: 30). Bu kabartmaıda Kentauros'un aslan postlu sol
omuzuna ait parçası bu tür çalışmalar sonu yerini bulmuştur. Diğer

önemli parçalardan biri de iki parça halinde ele geçen bir gigantın göğüs

ten aşağıkısmını göstermektedir (Levha : XVI Resim: 31).

II. DIONYSOS FRİzİNİN YENİ çıKAN BÖLÜMÜNÜN KORUN
MASI İçİN ÖNLEM ALINMASI

1'987 yılında meydana çıkardığımız friz bölümü genelLikle harap du
rumdadır. Bu tahribat kısmen sahne binasının yıkılması sırasında mi
mari parçalar ve yapı taşlarının parçalamalan sonucu meydana gelmiş

tir. Tahribatın önemli kısmı da daha sonra bitki kökleri tarafından ya
ratılmıştır. Bu tahribat miltemadiyen devarn etmekte ve giderek artmak
tadır. Kıl gibi ince kökler çatlaklam nüfus ederek içeriide örümcek ağı

gibi tabakalar meydana getirerek irili ufaklı parçaların dökülmesine ne
den olmaktadır.Bu yıl açtığımiz friz bölümünde bu tür tahribatınyaygın

olduğunu saptadık, Rölövesini yapmaya vakit ve imkan olmadığından

gelecekte bu gibi tahribata neden olabilecek çatlakların tüm ayrıntıları

ile tanımını yaptık. Kazı sırasında frize ait ele geçen tüm parçaları depo
ya teslim ettik. Onarılıncayakadar haıva etkilerinden korumak, özellikle
ziyaretçilerin elleyerek yapabilecekleri tahribatıönlemek amacıyla frizin
bu bölümünü tahta paravan arkasına aldık (Levha : XVII Resim: 32).
Gelecek kazı mevsimlerinde onarımı yapılan kabartmaların önleri kısım

kısım açılacaktır.

III. CAVEANIN TEMİZLENMESİ

Caveanın basamakları ve diazomadaki çatlak ve kırıklardan fışkı

ran bitkiler dolaşımı zorlaştırdığıgibi giderek artan tahribata da yol aç
makta idi. Antalya Müze Müdürlüğü'nün eğer temizlersek, bitkilerin bir
daha çıkmasını önlemek için ilaçlayacakları vaadi bize cazip göründü.
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Bu zor, sevimsiz ve işçi yıldıran temizlik işi tahminimizden çok daha
fazla vakit aldı. Ancak caveanın yıllardır ilk defa böylesine esaslı temiz
likten sonra görünümü bütün eziyetleri unutturdu (Levha : XVII Re
sim: 3,3).

IV. STADİuM AÇIK HAVA MÜZESİNİN DÜZENLENMESİ

1985 - 1986 yıllarında olduğu gibi tiyatroda bulunan mimari parça
lar, düzenli ve şekilli yapı taşları stadiuma taşındı. 1987 de meydana çı

karılmış mimari parçalardan 29 adedi stadiuma nakledilmiştir. 7 adet
komposit ve korinth düzeninde çok iyi durumda korunagelmişnefis işçi

lik gösteren sütun ve paye başlıklarının taşıma sırasında örselerımeme

leri için tiyatroda üçüncü oturma basamağı üzerine yerleştirildi (Lev
ha: XVIII Resim: 34 - 36). Stadiuma götürülen parçalar arasında 20
arkhitrav, 13 saçaklık, 6 mask ve sphinks frizli saçaklık, 3 alınlık, 4 sü
tun kaidesi, 11 sürun gövdesi, 1 sütun başlığı, 1 kaset, 9 frizli mimari par
çası, 1 konsol. 2 postament, 4 paye kaidesi bulunmaktadır.Diger mima
ri parçalar şimdilik belirli gruba sokulmayarı parçalar ile yapı ve kemer
bloklarıdır. Kazı sırasında stadiuma taşınanparçalarait oldukları grup
ların alanına bırakılmıştır. Bu arada 1985 ve 1986 yıllarında meydana
çıkarılmış ve tesbiti yapılmış bazı parçalar da stadiuma nakledilerek ait
oldukları gruplar içine yerleştirilmiştir.Bu arada daha önceki. yıllarda

stadiuma taşınmış ancak vakit yetersizliğinden, tasnife girememiş parça
lar da ait oldukları gruplara sokuldu.

Kazı sonunda tiyatroda düzenleme ve temizleme işleri yapılırken

stadiumda da 1986 da yapılmış karolaj sistemine göre düzenleme işi sür
dürülmüştür. Doğu 1 bölümünde hemen girişte bezemeli payeler yerleş

tirilmiştir (Levha : XIX Resim: 37). Esas itibariyle bu bölüm arkhit
ravlara ayrılmıştır. Bazı arkhitrav blokları ilginç sofitlerinin görillebil
mesi ve çizimlerinin yapılabilmesi için kasıtlı olarak ters konmuştur

(Levha : XX Resim: 40). Doğu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 bölümlerine arkhitravlar
yerleştirilmiştir. Batı 2 alanına kasetlervbatı 3 alanına alınlıklar (Lev
ha : XX Resim: 39), Batı 5 alanına masklı friz blokları yerleştirilmiştir.

Batı alanının stadiumun 11 no'lu bölümüne kadar olan kısmında henüz
düzenleme yapılmamıştır.Stadiumunen uç bölümü H rıo'lu alanı sütun
lara ayrılmıştır.Bu yıl bulunan ve üzerinde sütun kaidesi işlenilmiş olan
ilginç konsol (Levlıa: XIX Resim: 38), postament, sütun ve paye buraya
yerleştirilmiştir. Bu düzenlernede istediğimiz parçayı hemen bulabilme
ve de mimarların kolay çizirn yapabilmeleri göz önünde tutulmuştur.Ay
rıca düzenlernede estetik görünüme de önem verilmiştir (Levha: XXI
Resim: 41).
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V. ÇtZtM ÇALIŞMALARI:

Tiyatrodaki mimari çizim çalışmalarını üç grupta toplayabiliriz;

1 - Mimari elemanların tesbiti, 2 - Rölöve çalışmaları, 3 - Mi
mari elemanların çizimi.

1 - Kazı sırasında çıkan mimari elemanlar üçgenleme metoduyla
tesbitedilmiştir.Bu amaçla 1985 yılında kurulan karolaj sistemi aksIarı

nın birbirini dik olarak kestiği her noktaya teodolitden yararlanarak ka
zıklar yerleştırilmiş ve tesbit noktaları oluşturulmuştur.Bu şekilde tes
bit edilen her bir taşın kazı sırasında çıktığı kot nivo yardımıyla okun
muştur. Bu çalışmalarda 1/50 ölçek kullanılarak tesbit paftasına işlen

miştir (Levha: XXII Resim: 42).

2 - Kazı sonunda büyük bir bölümü ortaya çıkan sahne duvarı ve
kuzeyde ana eksenden 12 m. uzaktaki kemerin rölövesi yapılmıştır (Lev
ha: XXIII Resim: 43).

3 - ileriki yıllarda yapılacak mimari çalışmalara yardımcı olmak
için herbir mimari elemanın fişi hazırlanacaktır.Bu amaçla 1987 yılında

çıkan arkhitravların bir kısmı 1/10 ölçekli çizilmiştir (Levha : XXIV
Resim: 44).

VI. TİYATRODA BULUINAN HEY1KIELLER VE ONARIMLARI :

ı. Zırhlı İmparator Torsosu : Antalya Müzesi deposu, Kazı Env.
No. A.S.87, 37 (Levha : XXIV Resim: 45). Pulpitumun alt düzeyinde
güneyde 3. sokel bölümünü izleyen dörtgen nişin doğrultusundabulun
muştur. İnce gözenekli beyaz mermerden, yük: 0.710 m., gen: 0.620 m.,
der: 0.470 m.

Heykelin yalnız gövdesine ait bir parça bulunabilmiştir. Baş,

boyundan sol kolomuzdan kopmuştur. Zırhlı ve omuzunda paludamen
tumu bulunan parça, birimparator heykelidir. Zırhın göğsünü Meduza
başı, göğüsten aşağı kısmını aralarında şamdan bulunan antitetik iki
grafon süsler. Üslubuna göre M.S. II. yüzyılın ilk yarısına ait heykelin
başı olmadığından hangi imparatora ait olduğu kesin söylenemez, olası

lıkla Hadrian veya Antonius Pius'a ait olduğu söylenebilir. İşçilik gayet
le itinalıdır.

2. Khlamysli Bir Erkek Heykeline AitParçalar: Antalya Müzesi
Deposu, Kazı Env. No. A. S. 87, 55 (Levha : XXV Resim: 46). 3. ve 4.
soke1 bölümlerinin arasındaki nişin önünde bulunmuştur. İnce gözenekli
beyaz mermerden, esas gövde parçası yük: 0,740 m., gen: 0,560 m., der:
0.340 m. Heykele ait 6 esas parça ile iki sandığı dolduran bir hayli irili
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ufaklı parça ele geçmiştir. Gövde, karın, sol bacak ve popo parçaları kı

nk kırığa uymakta, ağaç kütüğü desteğine bitişik sol bacak aradaparça
eksik olduğundan şimdilik torso ile birleşmiyor. Figür çıplak gösteril
miştir. Göğüsten arkaya atılı khlamys sırtta sola çekilerek yanda şimdi

mevcut olmayan sol kolun aşağısına dolandıktan sonra sol uyluğun ya
nından aşağıya sarkar. Heykelin durumu tipinin ve kimliğinin tesbitine
elverişli değildir.

3. Giyimli KadınHeykeli Torsosu: Antalya Müzesi bahçesinde, Kazı
Env. No.A.S.87. 100. Tiyatroda niş hizasında Pulpitumun alt yapısının tuğ

ladan örülü çökmüş tonazundan içine düşmüş olarak bulundu. İnce göze
nekli beyaz mermerden, wük. 1.740 m., gen. 0.700., der. 0.740 m. torso
kasık hizasından ikiye bölünmüş durumda ele geçmiştir. Kazı sonunda
kınk kınğa uyan parçalar poliyester çubuk ve araldit kullanılarak bir
leştirildi. Ancak, heykelin plinth ve ayakları mevcut olmadığı için .ayağa

kaldınlamamıştır (Levha: XXVI Resim: 47). Baş boyundan, bacaklar
dizlerin az aşağısından kırıktır. Sağ kol pazudan aşağı eksiktir. Sol el
kısmen ve tuttuğu nesnenin üst kısmı kınktır. Sağ bacak, taşıyıcıdır. Sol
serbest bacak, dizden bükülerek geri çekilmiştir. Figür hemen göğüsleri

nin altından bir kuşakla sıkılmış, ince saydam kumaştan, omuzdan düğ

meli bir khiton giymiştir. Himationun kabarık kenar rulosu kasıklar hi
zasında vücudu sarar. Onun altında kumaşın kenar bölümü ayn bir kıv

rım sistemi ile ikinci bir döküm meydana getirir. Himationun, sol omu
zundan öne ve sol kol üzerinden atılan serbest uçları zengin kıvrımlarla

aşağı sarkar. Boyunun kalan kısmından. başın sağa çevrik olduğu anla
şılıyor. Figürün, sol elinde tuttuğu, giderek genişleyerek omuzuna daya
nan, üst bölümü kınk nesne ancak bir bereket boynuzu olabilir. Buna
göre, figüre, Tykhe ismin; verebiliriz. Heykelin işçiliği çok iyi olmakla
beraher derinliği çok azdır.

4. Giyimli Kadın Heykeli Torsosu : Antalya Müzesi bahçesinde, Kazı
Env. No. A.S. 87.149-A.S. 87.66, (Levha : XXVI Resim: 48). Tiyatronun
«D» kapısı önünde pulpitumun alt yapısının tuğladanörülü torıozunun

içine düşmüş olarak bulunmuştur. İnce gözenekli, beyaz mermerden
yük: 2.166 m., gen. 0.950 rn., der. 0.600 m., torso kırık kırığa uyan 3 parça
halinde ele geçmiştir. Parçalar, polyester çubuk ve araldit kullanılarak

yapıştmlmıştır. Baş, boyundan sol kol, dirsekten aşağı, sağ kol pazudan
aşağı, sol bacak, uyluk ortasından, sağ bacak, baldırdan aşağı kırıktır.

Sol bacak taşıyıcıdır. Sağ serbest bacak, dizden bükük olarak geri çekil
miştir. Figürgöğüsler altındanbir kuşakla sıkılmış zengin kıvrımlı.

omuzdan düğmeli yarım kollu bir khiton giymiştir. Sağ kalçadan vücud»
dolanan himation sol yanda zengin kıvrımlarla aşağı sarkar. Solamuz
üzerindeki kalıntısından himationun başın üzerine çekildiği anlaşılıyor.
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Bu kolosal heykel belki de bir imparatoriçenin bir portre heykeliydi. Üs
lubuna göre M.S. II. yüzyıla tarihlenir.

S. Dionysos Heykeli: Antalya Müzesi. Kaz: Env. No. A.S. 87.II
(Levha: XXVII Resim: 49). Porta Regia'nın üst düzeyinde bulunmuş

tur. İnce gözenekli beyaz mermerden, Yük. plinthli 2.250 m., plinthsiz
2.164 m., plinth yük. 0.20 m. - 0.145 m., plinth gen. 1.250 m., heykelin der.
1,000 m. Heykele ait irili ufaklı sayısız denecek kadar çok parça ele geç
miştir. Esas parçalar: 1 - Gövde, 2 - Baş, üzerindeki sağ el ile, 3 
Sağ kolun aşağısı dirsek ile, 4 - Sağ kolun yukarısı, 5 - Sol kolun yu
karısı, 6 - Sol uyluk, diz ile birlikte, 7 - Dizden aşağı sol bacak bileğe

kadar, 8 - Sağ bacak diz ve uyluktan bir bölüm ile, 9 - Sağ ayak bileği

topuk ile, 10 - Dionysos'un oturduğu kayanın aşağı bölümü, plinthin
bir bölümü, sağ ayak, yılan ve bir dişi arslan vücudunun arka kısmı

ayakları ile birlikte.Tl - Arslanın vücudunun ön kısmı. Saydığımız esas
parçaların dışında özellikle himation ile birleşen çok sayıda parça daha
ele geçmiştir. Heykelin onarımı Hüseyin Akıllı tarafından yapılırken

H. Sabri Alanyalı kazı sırasında kıymık büyüklüğüne varıncıya kadar
topladığı parçaların yerlerine tesbitte kendisine yardımcı oldu. Onarım
için gerekli plastik çubukları bize göndermiş olan Bergama kazı başkan

lığına teşekkürlerimiz sonsuzdur. Heykelin noksan kısımları, sağ elin
parmakları, sol kolun dirsekten aşağısı, sol ayak, p1inthin bir bölümü,
arslanın ön ayakları ve başı, arkadaki keçinin başı, plinthin üzerindeki
arslanın sol arka ayağının yanında üzüm salkımına 'basan bir sol ayak
burada diğer bir figürün bulunduğuna işaret eder. Ancak figüre ait baş

ka bir parça bulunamamıştır.Dionysos'un sağ göğsünün sağ tarafında

bir elin parmaklarınınkalıntısı görülür. Burada da bir figürün bulunma
sı gerekir. Ayrıca plinth üzerinde yılanın kuyruğuna basan küçük bir
ayaktan, burada bir çocuk figürünün bulunduğuanlaşılıyor.

Yukarıda, heykelin durumunu açıklarken değindiğimiz gibi
Dionysos yalnız başına tasvir edilememiştir. Şu halde burada bir heykcl
grubu ile karşılaşmış oluyoruz. Heykelin bulunduğu yerde kazı çalışma

larımız tamamlanmadığındangrubun diğer figürlerinin bulunacağından

umutluyuz. Dionysos bir kaya üzerinde sağa yönelik oturmuştur. Vücu
dun yukarısı burkularak aksi yöne çevrilmiştir. Sağ bacak sert bir şekil

de dizden bükülerek geri çekilmiş olup ayak ve topuk yüksekçe bir yere,
ayak burnu ise yılanın üzerine basar. Sol bacak dizden bükük olarak öne
doğru uzatılmıştır. Sağ kol yukarı kaldırılmış olup el başa dayalınır. Sol
kol yana açılarak öne uzatılmıştır. Tanrının başı sağa çevrilmiştir. Yüz
hatları yumuşak ve dolgundur. Yüzün kübik şekli ve üst göz kapakları

nın dış uçlarında kaş kasının şişkin biçimi Skopas üslubunu hatırlatır.

Burun kırık, alnın sol tarafında ve çenede yüzeyden büyük parçalar kop-
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muştur. Açık, iri gözlerin yukarı yönelmiş nazarları yüze patetik anlam
verir. Bu anlam ağızın hafif açık olmasıylada vurgulanmıştır.Saçlar or
tacıarı ayrık olup ince dalgalar halinde yüzü iki yandan çerçeveler. Boy
nun iki yanından ince ve uzun bukleler omuzlara vegöğüsünüzerine ha.
reketli bir şekilde iner. Alnın üzerinde bir bant önce saçların altından

sonra arasından başı kuşatır. Daha yukarıda sarmaşrk dalı ve yaprakla
rından bir çelenk başı süsler. Tepede arkada üzüm salkımı da bu susıerin

arasına girer. Tanrının yüzü gibi vücud şekilleri de dolgun, yumuşak ve
kadınımsıdır. Boynunda gayetle belirgin Aphrodite halkaları gösterilmiş

tir. Abartınalı dolgun göğüsler,.katmerli yağlı göbek, hepsi Dionysos'un
androgyn karakterineuygundur. Sağ göğüsün üzerinde bağlanmış nebris
bu göğüsü açık bırakarakdiagonal bir şekilde sol koltuk altına uzanır w
sol göğüsü örter. Postun bacaklan göğüsleriri altından aşağı sarkar. Kal
çaya dolanmış zengin kıvrımlı himation uylukların yukarı bölümünü de
örter. Dionysos'un solundadişi 'hir arslan plinth üzerinde arkadan öne
doğru oturmuştur. Hayvanm-arkasıbeline kadar kayaya bitişiktir. Tam
plastik işlenmiş ön kısmı kırık olarak bulunmuş sonradan eklenmiştir.

Başı ve ön bacakları eksiktir. Plinth üzerindeki yılanın ne şekilde kıvnlıp

dolaştığını anlamak, eksik kısımları nedeniyle zordur. Ancak arkada fi
gürün kalçadan aşağı sol tarafında yılana ait ufak bir bölüm korunagel
miştir. Yılanın kuyruğuna basan çok küçük ayak ve bacağın açıklanması

da zordur. Heykelin arkası da oldukça itinalı işlenmiş olmasına rağmen

sırtın sağ tarafı kaba bir durum gösterir. Burada bulunan bir delik kanı

mızca bu kaba yüzeye bir şey eklendiğine işaret eder. Sol tarafta, sağa

doğru yükselen nebris izlenebilir. Bu yanda, kürek kemiği hizasında

cilde nüfuz etmiş bir şekilde, bir asma yaprağı vardır. Arkada sağ yanda
bir Pan bacağı bulunmasından esinlenerek Tanrının sağ göğsünün altm
da parmaklarının.izi kalmış elin Pan'a ait olaıbileceğinidüşündük.Bu fik
rimizi kazı sırasında bulunmuş olan aynı cins mermerden ve vücuduna
yılan sarılmış bir pan torsosu (Kazı Env; No. A.S. 82. 54) da destekler.
Ancak 'birbirleri ilekesin bir bağlantı halen kuramadık. Arkada aşağıda

vücuda kabartma olarak işlenmiş .sağdan sola doğru oturmuş bir keçi
tasvir edilmiştir: Hayvanın boynu ve şimdi mevcut olmayan başı tanı

plastik işlenmiştir. Plinth üzerinde üzüm salkımına basan sağ ayağı kal
mış figürün pozisyonunu kestirmek olanaksızdır. Ancak ayak kasıtlı ka
ba şekillendirilmiştir.Belki Dionysos'un solunda bir satyr tasvir edil
miştir.

Heykelin saçlarında kırmızı nebrisinde sarı boya kalıntıları yapıtın

polikramisini sezinlememizi sağlar.

Yapıtın üstün sanat kalitesi özellikle nefis yüzey işçiliğinde kendini
gösterir. Zar gibi ince posttan yumuşakşekillendirilmiş,kaslara geçiş eş-
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siz güzeldir. Yapıtın barok üslup niteliği, onu Hellenistik orijinallerden
ayırt ettirmeyecek kadar kuvvetlidir. Bu da bize eserin orijinalini Helle
nistik dönemde aramamız gerektiğine işaret eder. Özellikle saçlarda bur
gu aletinin kullanılışı heykelimiziolgun Antoninuslar dönemine tarih
lememizi sağlar. Dionysos tüm atrıbüleri, kutsal hayvanları ve maiyeti
ile gözleri kamaştıran 'bir ihtişamla skenefronsun ana eksenini belirle
yen Porta Regia'nınüzerinde yer alır. 54 m. uzunluğundaki Sokel frizinde
yaşam öyküsü anlatıldrktan sonra tanrıyı tebcil bu heykeli ile doruğuna

ulaşmıştır. Sahne binası adeta tanrının tapınağı ve heykel de bu tapına

ğın kült heykelidir.

VII. BAZlUKA KAzııSI:

Bazilika kazısı, geçen yıllarda olduğu gibi Doç. Dr. Metin
Ahunbay'ın nezaretinde sürdürülmüştür.Esas itibariyle kazı, 1986 mev
simi içinde açılan bölümlere komşu alanlarda yoğunlaşmıştır. Ancak
1986 yılında açılan ve temizlenen güney yan nefin batı bölümü doğuya

doğru ilerletilmemiştir;bunun yerine dört sahına tekabül eden bir uzun
lukta ve yarım modül genişlikte bir alan orta nefin batı ucunda açıl.
mıştır (Levha : XXVIII Resim: 50).

Bölümün açılmasıyla nefleri ayıran sütun dizisinin 0.80 m. yüksek.
liğindeki postament'leri tesbit edilmiştir. Dizinin batı ucunda üst yapıya

ait tuğla kemer fragmanı elde edilebilmiştir (Levha: XXVIII, Resim:
51). Benzer fragınanlardan çok küçük bir kalıntı ikinci sahında gözlerı

miştir. Çevrelerindeki birikinti içinde çok sayıda tek teserra bulunması

na rağmen, duvara yapışık mozaik izi ancak 0.10 m. genişlikte ve 0.30 m.
uzunlukta tesbit edilebilmiştir.Parça geometrik bezerne taşımaktadır.

Orta nefe tekabül eden alanın içi çok sayıda mimari parça ile kap
lanmıştır (Levha: XXVIII Resim: 50). Parçalardan pek azı bir bütün
lük ifade edebilmektedir (bir sütun kaidesi). Parçalar 1987 mevsiminde
yerlerinde bırakılmıştır.Daha geniş bir bağlam içinde incelenecektir. Dö
şeme seviyesinde kesin bir saptamaya imkan olmamıştır. Sadece kapla.
masının ağır tahribata uğradığına dair belirtiler bulunmaktadır.

0.80 m. yükseklikteki postament'lerin çok düzensiz görünüşleri son
radan kaplama levhalarıylabir ölçüde giderilmiştir.Belirtilen alan önem
li süsleme parçası vermemiştir. 1987 kazı alanının kapsamı içindegüney
transept çevresi de alınmıştır (Levha: XIX Resim: 52 - 53). İlerde kazı

güçlüğü doğurmaması için ilk önce güney transept'in güney köşesindeki

çevre alan açılmış ve incelenmiştir. Daha sonra alan, transept güneybatı

köşesinden orta nefe kadar uzatılmıştır; orta nef içinde de yarım modül
kuzeye doğru ilerlenmiştir.
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Bu bölge tümüyle mozaik kaplıdır. Koruyucu ve sağlamlaştırıcı ted
birlerin alınmasına kadar üstünde 0.20 m. kadar koruyucu bir toprak
tabaka bırakılmıştır. Burada da orta ve yan nd arasındaki sütun dizisi
nin postamentleri ortaya çıkmıştır. Bu alan içinde de orta nef döşemesi

elde edilememiştir. Sadece güney transept içindeki incelemeler özgün
döşemenin opus sectile nitelikte olduğuna dair belirtiler tespit etmiştir.

Yalmz bu döşemeninçok bozuk olduğu anlaşılmaktadır.

Kazılan alanda elde edilen küçük süsleme fragınanları daha ziyade
üst yapıya aittir. Yalmz burada da yangın etkisiyle bütün mimari eleman
lar çok küçük parçalara dağılmıştır. Kazıda gösterilen bütün duyarlılığa

rağmen bütünlüğü olan süsleme parçası elde edilememiştir. Çok sayıda

küçük tescra'ya rağmen üst yapımn mozaiklerden parçalara rastlarıma

mıştır. Burada da mimari parçalar yerinde bırakılmış, durum tespitiyle
yetinilmiştir.

VIII. DEMETRİos-APOLLONİusTAKI ONARıMı:

1983 yılında yapılan temel kazısı ve temel betonannesinin hazırlan

masındansonra, 1984 - 85 ve 86 yıllarında şantiye organizasyonu, ekipman
ların tamamlanmasıve yerinden sökülen taşların üzerinde yapılan temiz
leme, sağlamlaştırma ve öngerme kılıflarının içinden geçeceği kolon de
liklerinin açılmasıyla çalışmalar sürdürülmüştü.1986 yılında ilk sıra CA)
taşlarından kullanılmasında sakınca görülenler yerine yapay taşlar hazır

lanmış ve yerlerine oturtularak ilk denemeler yapılmıştı.

1987 yılı çalışmaları geçen yıl bırakıldığı yerden başlamış ve A sıra

sının her iki pylondaki taşları kaldırılarak.temellebağlantıyı sağlayacak

asıl çelik pimler için delikler açılmış ve taşlar araldit harcı hazırlanarak

temel üzerine eski ölçülerine uygunluğu kontrol edilerek oturtulmuştur.

Daha sonra her taş yanındakilere kenetlerle bağlanmış ve B-C sıraları

için de aynı işlemler tekrarlanmıştır. Her taş bir alttaki sıranın taşlarına

boyutlarına göre en az iki pimle ve yanındaki. taşa kenetlerle bağlanmış,

iki taş sırası arasında eski harcın yerine yapıştırıcı ve doldurucu olarak
Araldit BY 154, HY 2995 le silikaz ve taşın kendi gronülometrik tozu ile
yapılan harç kullanılmıştır (Levha : XXX Resim: 54 - 55). Taşlar ile ko
lonlar arasında kalan boşluklar da her iki yüzeye apoxybond süriildük
ten sonra çimento harcı ile doldurulmuştur. D sırası, kolon kesiti değiş

tiği için gelecek sene kılıfların takılabilmesi için yapıştırılmadan delikle
ri delinerek C sırası üzerine oturtulmuştur(Levha : XXXi Resim: 56-57).
E sırasında eksik olan taş geçen yıl hazırlanan kalıp ve donatı kullanıla

rak yapay malzemeden dökülmüştür.E sırasına ait 2 blok tümlenmiştir.

Ayrıca deney kabilinden Pylonların doğu cephesinin E blokları da D sı-
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rası üzerine oturtuldu. 1987 yılı onarım masrafları Uluslararası Side
Dostları Vakfı tarafından karşılanmıştır.

IX. EPİıGR:A:pİK Çı\LIŞMA:LAJR :

Perge kazılarında bulunan çok sayıda ve önemli yazıtlar, kentin ta
rih, kültür, din ve sanat eserleri araştırmalarına ışık tutacak kapsam
dadır.

1954- 1976 yılları arasında Perge kazılarına epigrafist olarak George
E. Bean katılmıştır. Ancak 1977 de vefatı, tasarlanan «Perge Yazıtları» ki
tabını yazmasını engelledi. Side ve Perge kazılarında uzun seneler bera
ber çalışmış olan George E. Bean, çok sayıda kitapları ve makaleleri ile
ülkemiz arkeolojisine büyük hizmetler verdiği gibi İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Klasik Filoloji kürsüsünde tedrisatta bulunarak genç
elemanların yetişmesine yardımcı olmuştur. 1977-1982 yılları arasında

epigrafist olarak kazılara Dr. İsmail Kaygusuz katılmıştır. Ancak yaşa

mını yurt dışında sürdüren Kaygusuz, çok sevdiği ve bağlı olduğu epigra
fik uğraşısınamaalesef son vermiştir.

Köln Üniversitesinden Prof. Dr. Sencer ŞahinPerge kazılarına katılma

ve kazılarda bulunan yazıtları bir kitap halinde yayına hazırlama teklifi
mizi kabul etti. Kendisine, arşivimizde bulunan tüm estampajlar ile George
E. Bean'in 1975 yılına dek Perge yazıtları çalışmalarını kapsayan not def
teri ve Dr. İsmail Kaygusuz'un her yıl kazı başkanlığına verdiği raporlar
teslim edildi. Sencer Şahin, önce estampajlar üzerine çalışarak onları

düzenledi. Yeniden estampajları alınması gerekenleri saptıyarak alan ça
lışmasına başladı. Eksik estampajları tamamladı ve transkripsiyonlarını

yaptı. Böylece Perge kazılarındabulunan yazıtların yayını için arazi çalış.

masının önemli bir bölümünü tamamlamış oldu.
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SİDE APOLLON TAPINAGI RESTORASYONU
1987 YILI ÇALIŞMALARI

Jale İNAN·

Uluslararası Side Dostları Vakfı adına ön hazırlıkları dahil, 1981
yılından bu yana sürdürülmekte olan Apollon Tapınağı'nın onarımı 1987
yılı çalışmaları haziran başından aralık sonuna kadar sürmüştür. Baş

kanlığımdaki onarım ekibi: Proje müellifi ve uygulayıcısı,t. T. Ü. Mi
marlık Fakültesinden Doç. Dr. Zeynep Ahunbay, Statik Proje Müellifi
Prof. Müfit Yorulmaz, haziran ayında şantiye şefi olarak çalışmış olan
Y. Mimar Bahar Soykam, kasım ve aralık aylarında şantiye şefi ola
rak çalışmış olan Şenol Dağlar, taşçı ustası olarak çalışmış olan Arke
olog Ünal Demirer, Mimar Zait Ak, Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden

Tekin Işık ve Hakan Alioğlu, Teknisyen ve Vinç Operatörü Akif Doğan

ile Vinç Operatörü Yaşar Çakmak'tan oluşmuştur. Çalışmalarımız Sidc
Müzesi gözetiminde yürütülmüştür. Geçen yıllarda olduğu gibi Araldit
ihtiyacımızı bedelsiz olarak karşılamış olan CIIBA·GEIGY AG'ye teşek-

kürlerimiz sonsuzdur.

i 987 yılı çalışma programımıza i. dikilmiş olan sutunların üzerine
başlıklarının-oturtulması, II. arkhitrav bloklarının tümlenmesi alınmıştı.

i. Sütun başlıklarının sütunlar üzerine oturtulması:

Elimize geçen tapınağın tek sütun başlığının kullanılabilmesi ıçın

önce onarilması gerekiyordu Başlığın abacus'unun kırık iki köşesi, sağ

lam köşelerden alınan kalıpla (Yapay malzemeden tümlendi. Ayrıca çat
laklar da paslanmaz çelikten kenetler ve araldit ile takviye edildi. Baş

lığın alt kısmındaki boşluğun tümlenmesi için önce başlık kalıp içine
alındı ve gerekli donatı döşendi (Resim: 1) ve yapay malzeme döküldü
(Resim: 2). Daha sonra başlık çalışma platformuna alındı (Resim: 3).
Burada önce başlığın alt yüzeyi tesviye edildi (Resim: 4) ve yapay malze
meden tümlenmiş kısımların (Resim: 5) traşlanması yapıldı. Bu başlı

ğın tapınağın kuzey - batı köşe sütununda kullanılmasına karar verildi.
Başlığın sütuna raptedilmesi için 6 adet 1.00 m. uzunluğunda 25 mm.
çapında asil çelikten çubuklar kullanıldı. Başlığın tabanına çubukların

yerleştirilmesi için delikler delindi (Resim: 6). Bu deliklerin karşılığı

şablonla sütun üzerine işaretlendi (Resim: 8) ve orada da delikler açıldı.

(*) Prof. Dr. \Jale İNAN. Ehram Yokuşu, Ko. 3 Bebek/İSTANBUL.

247



Başlık tabanındaki deliklere asil çubuklar araldit ile raptedildi (Re
siın: 7). Araldit donduktan sonra ip halatlarla bağlanan başlık vinçlc
(Resim: 9) yukarı kaldırılarak önce yerine tam oturup oturmadığı kont
rol edildikten sonra deliklere yeterli araldit konup yüzeye araldir sü
rüldü ve yavaş yavaş indirilen başlık yerine yerleştirildi.

Eğer kalıp aldığımız sütun başlığı iyi durumda elimize geçmiş ol
saydı diğer sütun başlrklarımn yapay malzemeden dökülmesi kolay ola
caktı. Başlığın bazı bölümlerinde akanth yaprakları tümden kırılmış veya
aşınmıştır. Tapınak kazısı sırasında elimize geçen çeşitli büyüklükteki
başlık parçalarından yararlanmak, onarım ilkesi açısından idealolduğu

gibi estetik bakımdanda büyük önem taşıyordu. Eğer tüm başlıkları

aynı kalıptan olduğu gibi dökseydik aynı şekilde kırılmış aynı yerleri
eksik başlıklar lYany.ana dizildikte göze yeknesak ve çirkin görünecekti.
Biz mümkün olduğu kadar orijinal parçalardan yararlanmak istedik,
bu zor ve çok vakit alan bir uygulama idi. Önce parçalar arasından ol
dukça iyi durumda büyükçe parçaları seçtik. Bunlardan hangisini hangi
başlık için kullanacaksak. kalıp içinde yeri saptandı, ona göre donatısı

hazırlandı ve yerine yerleştirildi. İşin bu bölümü kolayolmadı, kalıp da
çok zorlandı. Böylece hazırlanan kalıbın içine yapay malzeme dökülerek
yeni bir başlık elde etmiş olduk. Ancak her başlık döküldükten sonra
kalıbın tamiri gerekiyordu. Eğer her başlık dökümü için ayrı kalıbımız

olsa idi iş kolayolacaktı. Hem masraf hem de zaman kaybı açısından

tüm başlıklar için tek kalıbı kullanmak zorunluğunda idik. Kalıbı yapan
Alman ustaya bu fikrimizi açıkladığımızda bunun imkansız olduğunu

söyledi. Zeynep Ahunbay'ın bu yöntemin gerçekleştirilmesinde azimli
oluşu Arkeolog Mustafa Meseloğlu'nun ve Akif Doğan'ın becerisi saye
"inde onarım için gerekli dört başlığı da aynı kalıptan elde etmemiz
mümkün oldu. ·Bir başlıkta orijinal parça başlığın orta bölümüne aitti.
Bu nedenle parça kalıbın içine yerleştirildikten sonra önce üst bölümü
nün betonu döküldü. Beton prizini aldıktan sonra parça çevrildi ve baş

lığın alt bölümünün betonu döküldü. Diğer önemli bir sorun da başlık

larda orijinal parça ile yapay bölüm arasında uyum sağlanması idi. Bu
hususta da Ünal Demirer taşustalığı becerisini ortaya koydu. Onarım

için gerekli başlıklar böylece elde edildi (Resim: 10-11 ve Resim: 12).
Bu şekilde hazırlanan başlıklardan biri dışında hepsi yerlerine yerleştiril

di (Resim: 13). Sonuncu başlık havaların bozması ve sene sonu dolayı

sı ile yerine yerleştirilemedi.

II. Arkhitrav Bloklarının Tümlenmesi:

Diktiğimiz beş sütun için bize dört arkhitrav bloğu gerekmektedir.
Bunların önce eksik kısımlarının tümlenmesi gerekiyordu. Sütunlar anı-
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sında yatay hatılları oluşturan bu mimari ögelerin. tümlenmesine Prof.
Müfit Yorulmaz bizzat nezaret etti. Tümlemelerde paslanmaz çelik ve
Araldit BY 154 HY 2995 kullanılmıştır.

i

Önce tapınağın kuzey -batı köşe sütunu ile batı cephesinin ikinci
sütunu üzerine oturan arkhitrav bloğunun D 21 tümlenmesi yapıldı

(Resim: 14). Donatı için paslanmaz çelik çubuklar kullanıldı. Bloğun

tümlenmesi için gerekli yenidonatı hazırlandı (Resim: 15). Blok atöl
yeye alındı ve bütünlerne çalışması için hazırlık yapıldı (Resim: 16). Bü
tünleme için donatı bağlandı (Resim: 17). Bütünlemede kullanılacak ar
khitra:v kalıbı saçtanyapılmış olup içine ahşap profil monte edilmiştir

(Resim: 18 ve 19). Kalıp bağlarıdıktan 'sonra (Resim: 20) tümlenecek
arkhitrav bloğunun betonu dökülmüştür (Resim: 2L).
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 8

Resim ,9
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CONSERVATION AND EXCAVATION AT ANEMURIUM
(ESKİ ANAMUR) 1987

James RUSSELL *

A short season of work was eonducted at Anemuriuın in 1987, the
major effort being devoted to the lifting of certain mosaic pavements
and their transfer to the Anamur Museum. Work continued through the
month of July with a field staff of four and a labour-force of six work
men. Besides myself, the staff included Mr. John Stewart, who super
vised, and Mrs. Pamela French, who assisted in the work of Iifting the
mosaies, Dr. Sheila Campbell, who supervised the various archaeological
probes and measured the newly exposed mosaies, and Bayan Tanses
Baydak, Assistant at the Mersin Regional Museum, who represented
the Department of Antiquities and Museums. In addition to recognizing the
contribution of my col1eagues, i wish also to thank Bay Nurettin Yar
dımcı, General Director of the Department of Antiquities and Museums
for once again granting us permission to continue our explorations at
Anemurium and Bay Ali Ekinci, Anamur Museum Director, and his staff
for their friendly cooperation in our enterprise.

in the course of two decades of exeavation at Anemurium a con
siderable number of mosaic floors have been uncovered in varying con
ditions of preservation. Over the years we have applied temporary me
asures to prevent further deterioration, usual1y restricted to consoli
dating the edges and filling lacunae with lime mortar and protecting
them with a covering of dean sand or gravel. These procedures have
proved effective in the short term, and so long as measures are taken
to prevent vegetation from taking root, the mosaies do not suffer serious
deterioration. The concealment of pavements beneath ten to fifteen cen
timetres of sand or gravel, however, removes them from the viewof
tourist and student alike. We had therefore decided same years ago to
select certain mosaies to be prepared for eventual display either in sim
beneath a protective shelter or in a museum. The building of a small re
gional museum expected to open sametime in 1988 at the harbour of
modern Anamur same 10 kilometres east of the site has provided an

(*) Prof. Dr. James RUSc)ELL, The University of British Columbia,Oepartmeni;
of classtes C. 265-1866, Main Maıll/Vancouver B.C. CANADA.
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excellent incentive to commence this programme (Fig.: 1). The criteria
for selection remain the same in each case, the intrinsic interest of the
subject - matter and artistic quality of the design, with priority given
to pavements in fragile condition or at risk of damage from their
proximity to the modern access road through the site.

In 1987 three pavements were lifted: a) the large fragment of ,the
Peaceful Kingdomdepicting the panther and kid with accompanying
text from the Bible that was laid on top of an earlier mosaic during
the second phase of the sanctuary of the Necropolis Ohurch (A II 1)
(Fig.: 2)1; b) the substantial portion of mosaic from the nave of the
so - called Central Church (III 13 C) adjacent to the north colonnade,
decorated with an interlocking chain of ovals and .circles enclosing hı

succession a wild dog, a duck and deer (Fig.: 3)~ and c) the figured
mosaic from the entrance vestibule of the house (W II 13) immediately
below the modern road, excavated in 1968, with well-preserved panels
of a winged Nike (Fig.: 4), twin busts of Hermes (Fig.: 5) and a frag
ment of the Three Graces 3.

The same procedures were employed in preparing and Iifting all
three pavements 4. Cutting and lifting by sectiorıs, as opposed to rolling,
was deemed the only practica:ble method. After the removal of all exis
ting cement borders, the panels were consolidated with a lime and sand
mortar, the surface thoroughly cleaned manually of dirt and loose mor
tar, then washed. Sketch - plans were drawn and the location of cuts
planned so as to avoid all figural representations and take advantage of
existing lacunae and decorative borders. In order to ensure accurate
reconstitution of the panels, a grid was established on and between each
panel and the design of the mosaic and the lines of the grid were traced
on to a polythenesheet placed over the mosaic. Two consecutive fabric
facings were then applied to the mosaic, first a cotton gauze, and twentv
tour hours later, hessian. Good adhesion in each cas e was ensured by
firm application of Polisan, a )polyvinyl acetate emulsion,diluted in

(1) Originally excavated in 1976, J. Russell, Türk Ark Derq. 25: 1 (1980), 269·270,
fig. 18 For detailed discussion. J. Russell, The Mosaic İnscriptions of Ane
murium (Erganzungsbande zu den Tituli Asiae Minaris 13) (Vienna, 1987)
70-74, fig. 17, pl, 19.

(2) Originally excavated in 1982, J. Russell, Kazı Sonuçları Toplantısı 5 (1983).
232-233, 478, fig. 3.

(3) The Nike and one of the busts of Hermes in colour, J. Russell, Ant. Welt
7:4 (1976), abb. 29 (Nike), front cover (Hermes),

(4) This paragraph summarizes a detailed report of the methods of interventian
by John Stewart.
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water. The planned cutswere then made through the gauze and mosaic
before the addition of the hessain. This required the removal of pre
designated rows of tesserae, whieh were then retained in plastic bags.
After the hessian had been added, the lines of the grid were restrung
and their axes drawn directly on to the hessian. Traditional ımethods invol
ving sledgehammer and slate-rippers were employed to separate the mo
saie surface from the mortar base, although in some cases considerable
portions of the rudus were retained with the mosaie as a protective
measure. In this way a total of 18 sheets of mosaie were lifted and
placed on precut panels of chipboard for transfer to the museum. There
they were stacked horizontally in a well-ventilated store room. The
second stage of the operation, to be carried out in June 1988, will involve
theremoval of the facing fabrie and adhesive, deaning and reassembling
of the various sections into their original units, and mounting for display
on floor or wall as appropriate.

Although the Iifting of the mosaies occupied most of our efforts
during the season, a number of new discoveries were made in the course
of the work. The most important occurred in the Necropolis Church,
whet~ flie removal of the surviving portion of the Peaceful Kingdom
provi~d the opportunity to uncover the entire expanse of the original
pavement of the sanctuary area belonging to the original building
(Fig.: 6). The northern half of this earlier floor had previously been
exposed, since the representation of the Peaceful Kingdom whieh once
formed the entire floor of the sanctuary had disappeared in this area.
The newly exposed part of the floor has added a fourth panel of deco
ration to the there excavated previously, in this case the design consis
tingof a complex polyehrome design of Iooped cirdes (Fig.: 7). In
common with the two adjacent panels to the north, it contains an ins
eribed tabella at the centre. This records the benefaction of one Flavios
Valeri(o)s, a protector, one of the senior ranks of the Iate Roman army,
This new text reinforces the evidence of two other inscriptions from
the same church, each containing a military reference, to support the
view that the church was erected while the city was occupied by a mi
litary garrison during the last years of the ıfourth century, when the
city was prey to attack from the Isaurian rebels of the region 5. The
presence of a garrison, the first Legion of Armenians commanded by
the prefect Eusebios, which rebuilt the city's defences on orders from
Matronianus, the Comes of Isauria ca. 382, is attested in a verse inscrip-

(5) Russell. Mosaic lnscriptions of Anemurium, no. 22 (pp. 83-84), and no. 23
(pp. 85-88).
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tion found in 1968. This provides the most probable context for these
benefactions of devout soldiers to the churoh 6.

The elearing of the underlying earth and stone packing of the later
mosaic after its removal brought to light another interesting feature in
the form of a substantial hole near the centre of the sanctuary in front
of the wal1 across the chord of the apse (Fig.: 6, centre right). The
phenomenon is best explained by the impact of some heavy weight
falling from above. This had smashed the mosaic at the point of impact
and driven fragments as deep as 0.15 m. into the ground. The presence
of small glass tesserae of a sort normal1y associated with wal1 or ceiling
decoration within the hole suggests that the damage was caused by the
collapse of part of the roof. This would account for the decision to
abandon the original mosaic in favour of the Peaceful Kingdom and may
also explain the rebuilding of the entire sanctuary area. Unfortunately
none of the pottery and other material found in the course of this ope
ration was distinctive enough to da te this phase of the building's his
tory with any precision 7.

In addition to the lifting of the figured portion of the nave mosaic
of the Central Church already described, a minor exploration was car
ried out at the eastern extremity of the north aisle. The removal of
the over -burden in this area exposed a very well preserved expanse of
mosaic pavement immediately in front of the doorway leading into the
north pastophorion whieh had been eleared in 1985 (Fig. : 8). The design
comprises a network of diamond patterns forming the outer border.
This band in turn eneloses a more complex design consisting of an
overall patterrı of interlocking cireles and ellipses in rainbow bands, the
chain network so formed enelosing rectangular frames each decorated
with a geometric filling ornament. From the fragmentary remains of
the same design that survive in the excavated portion at the middle or
the north aisle, it is likely that. this design extends for the full length
of the aisle. This contrasts with the south aisle where this particular
design is limited to the central part of the aisle 9.

In the eourse of elearing this floor several more fragments of the
chancel screen were found in the ml. The most striking evidence for

(6) E. Alföldi - Rosenbaum, Phoenix 26 (l972), 183-186; c.P. Jones, Phoenix 26
(1972) , 396-399; R. Merkelbach, ZPE 10 (1973), 174.

(7) The only datable object from the c1earing of the pit was a bronze co in of
Constantius II, dated A.D. 347-348, RIC f· - Siscia 194.

(8) Russell, Kazı Sonuçları Toplantısı 5 C1ilP.3) , 477, fig. 2.
(9) lbid., 4.79, fig; 5
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the quality of this feature, however, was an almost complete decorated
panel in fine limestone found with its rear face uppermost lying on the
mosaic floor against the low wall that orginally supported the screen
along the line of the north colonnade (Fig.: 8). Both sides were deco
rated, the rear face having a simple maltese cross in a circle in high
relief. By contrast, the front face (Fig.: 9), being the one visible to the'
congregation, was much more elaborately decorated, a maltese cross
in a:wreath supported by two ivy leaves and flanked by a pair of wild
goats each set against a stylized tree. The existence of other fragments
wııh 'decorative elements differing in scale from this particular panel
suggeşts a screen deoorated with a series of varied figured panels con
taining animals alternating with panels ofsimpler design separated by
chancel posts. When first discovered the slab seemed to be lying in situ
where it had fallen from its original location in the screen, but on closer
scrutiny it became clear that it had been placed there deliberately. This
observation may thus be added to other evidence for the dismantlingof
the church's decoration noted in previous seasons, which seems to suggest
that the building had fallerı out of use and was prey torobbing before
the building's final collapse10.-

uoı lbid.. 235.
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Eig. 1 - Anemurıum - Anamur Beglonal Museum

Flg, : 2 - Anemurium - Necropolis Church lA il 11; mosale panel with seene of
Peaeeful Kingdom
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D am

Fig. ,·3 - Anemurium - Central Church LIII 13 CL; fr.agınent of nave mosaic
figured frames ldrawn by T. BoydJ

Fig. i 4 - Anemurium - roadside bullding
IW II 13); vestibule floor mosale.
scene of winged Nike
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Fig. 5 - Anemurium - roadside buildings LW II 13): vestibule floor mosaic, bust
of Hermes

Fig. ı 6 -

Arıemurtum - Neorepolls Church lA
II 1): general view of mosaic floor
of s.antuary after removal of later
mosaic pavement
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Fig. : 7 - Anemurium - Necropolis Church lA II LL; newly exposed panel of ori
ginal mosaic fIoor of santuary, view from west_

Fig. : 8 - Anemnrlum - Central Church IILI 13 CL; eastern end of N. aisle with
slab of chancel screen !top centred view from north
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THE PAINTED TOMB AT KARABURUN (ELMALI) :
PROBLEMS OF CONSERVATION AND ICONOGRAPHY

Machteld J. MELLİNK '"

ı. The chamber tomb at Karaburun near Bayındır continues to
require the attention of conservation experts. In general the paintings
remain in good condition so long as the temperature (16 -20 centigrade)
and degree of humidity (95) remain even. A careful control of micro
organisms has to be maintained. In 1987, special measures were taken
to eliminate a limited growth of roots in .the left rear comer of the
tomb. Mechanical deaning was accompanied by the use of formaldehyde
in a .S % solution as a fungicide and bactericide. The vegatationpn the
surface of the tumulus must be checked regularly; it must rem.~in of
the harmless herbaceous. kind.

II. The three main friezes of the tomb chamber emphasize the
prominence of the tomb owner, a bearded loeal nobleman of the nort
hem Elmah plain who had become an ally of the Persian rulers in the
early fifth century B. C. He and his servants are dressed in Persian
attire and his entourage resembles that shown on the Graeco - Persian
funeral stelae found near Daskyleion.

The three appearances of the Karaburun nobleman are samples
of the Anatelian - Persian iconographic repertoire and can be read either
literally or symbolically.

1. The main scene depicts the tomb owner in a banquet or drinking
seene, reclining on his kline and waited upon by servants who bring be
verages in precious vessels, hold towel and fan, alabastron and fillet.
A woman in Greek attire has been inserted into the seene. The pose of
the nobleman, with a phiale in his left hand .and his right hand ges
turing to the servants, can be read as a typical scene from. the elegant
life of 'the tomb owner, or as an ideological prolongation of banqueting
and drinking pleasures in afterlife (Totenmahl, funeral banquet).

The nobleman's costume in this scene is a fancyelaboration of an
oriental chiton with rosette - embroidered borders, over which a green

(,0) Prof. Dr. Machteld J. MEıı1NK. Bryn Mawr College. Bryn Mawr. Pennsylva
nia 19010 U.s.A.
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mantle with purple borders is wrapped and draped. The diadem is un
usual in its elaboration of cheekered clothand beads; the jewelry (ear
ring, bracelets) is typical Persian. The nobleman's hairstyle is delibe
rately oriental in the shape of the squared beard.

2. The left wall of the tomb chamber has a long frieze of a pro
cession of horses, carts and servants. In the center is our nobleman,
seated in a throne - cart pulled by two horses. He is dressed for the
vayage in purple tunic and trousers, with a .kandys draped over his shoul
ders. His head is covered by a simple başlık with freehanging lappets;
a blue ribbon is tied around it. Beard and mustache as well as the man's
profile characterize him as identical to the protagonist of the main scene.

The meaning of the procession again is open to two interpretations.
The biographical reading is simply that of a typical vayage in the realm
of the nobleman; he is accompanied by his black horse, a baggage - horse,
servants, adomed cart for luggage, and a servant carrying the stepping
stool needed for mounting horse or chariot.

On the other hand, the setting in the tomb chamber may cail for a
symbolical interpretation, The vayage can be read as a departure scene
for the hereafter, a farewell vayage to a land where all amenities of the
present world are to be provided continually. The thought of a funeral
procession, an ekphora, is less probable because of the presence of the
live nobleman in the scene; nothing cogently points to funeral parap
hernalia.

3. On the right wall, the same protagonist again dominates the
scene. The theme of the frieze is a victorious battle against Greeks. The
tomb owner appears in the center. On horseback, he kills the leader of
the Greek forces with his spear. Local soldiers are wounding and chasing
Greek hoplites 'and auxiliary archers.

The tomb owner again has the tell- tale beard seen in the other
two friezes. For the battle he is dressed in purple tunic and trousers;
he wears a cap and shoes.

The scene first of all strikes us as biographical, more so than the
generic hunting - scenes which are familiar from Graeco - Persian art.
Here we may havea clue to the events and chronology of the Karaburun
tomb owner's life- did he indeed participate in a major battle against
the Greek forces at the time of Kimorı's intervention in Lycia and
Pamphylia? The absolute date of the tomb is estimated on stvlistic evı

dence to be around 470 B. C. which would allow for a reference to mili
tary act~ons against Cimon's troops, with participation of local soldiers
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from the Elmalı plain.The skeletal fragments from the Karaburun tomb
chamber show the owner to have been amuscular man, about 1.80 ın

tall, and about 50 years old at the time of his death. He had strong
large hands and may indeed have been a formidable warrior.

The importance of the battle scene in the Karaburun tomb ma)'
thus be its potential historical reality. The victory scene again ma)'
have had a continuous glorifying effect in afterlife for the nobleman
the celebration of permanent victory, but it~ direct message is one of
active collaboration with the Persian overlords in war as well as in
peace.

The history of the Elmalı plain and especial1y of the Bayındır area
is one of long duration and important local developments, as is evident
also from the recent discovery of a rich tumulus of Phrygian type by
the archaeological staff of the Antalya Museum in 1987. The ancient
looting of tomb chambers such as that of Karaburun has deprived us
of the specific confirmation of the historical message of this, burial,
which might have been provided by the seal of the owner and graffiti
on his belongings, Recent looting by villagers has destroyed the histo
rical context of a coin hoard from the Bayındır region dating to first
half of the fifth century B. C. We can only hope that archaeologists
will be able to bring to light the counterparts of such monuments as
the painted Karaburun tomb. Only then will we be able to distinguish
a traditional iconographic repertoire, as we know it from the Daskyleion
sculptures and other documents of Graeco -Anatolian- Persian art, from
specific regional 'and historical references. We then mayaıso be able to
see if the facial and anatemical features of the Karaburun nobleman
are specifically characteristic of him, or generic with his colleagues in
other Anatolian provinces of the Persian empire.
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Fig. : 1 - Karaburun Main Wall: Reclining nobleman

Fig. : 2 - Detail of ı: Head ~f nobleman
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Fig. : 3 - Nobleman riding in throne - cart,
Ief't wall processlerı

Fig. : 4 - Nobleman on horsebaek in batele against Greeks
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APHRODİSİAS, 1987

Kenan T. ERİM·

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'nün izin ve ilgileri ile New York Üniversitesi adına .antik Aphro
disias kentinde sürdürülen kazıların 1987 yılı kampanyasına 7 Temmuz
15 Ekim tarihleri arasında devam edilmiştir. Her yılolduğugibi bu mev
sim de normal kazı programımızın,yanı sıra onanm, inceleme, araştırma
ve yayın çalışmalarımız da sürdürülmüştür.

Çalışmalarımızın sonuçlarıyla ilgili 1986-1987 yılında yayınlanan

eserler arasında, 13 Kasım 1985 tarihinde Fransa'da Lille III Üniversi
tesi'nin denetimi altında düzenlenen Birinci Aphrodisias Kollokyumu'nda
sunulan 12 bildiriyi içeren kitap ile şahsen hazırladığım Aphrodisias.
Cityof Venus Aphrodite isimli yayınlar yer almaktadır. Aphrodislas. City
of Venus Aphrodite adlı kitap, son 25 yıldır antik kentte yapılan kazı ve
araştırmalardan elde edilen sonuçları ortaya koymaktadır. Bu kitapta
kazılarla ortaya çıkanlan yapılar ve heykeltraşlık eserleri ile diğer bazı

buluntular, bol resimlerle ve detaylı olarak sunulmakta, ayrıca Aphro
disias'la ilgili tam bir bibliyografya verilmektedir. Diğer taraftan mes
lekdaşımız R. R.R. Smith'in Sebasteion'un güney portikosuna ait Julius

. Klaudioslar Dönemi imparatorlarıylailgili kabartmalari inceleyen geniş

bir makalesine Journal of Roman Studies dergisinin 1987 yılı sayısında

önemli bir yer verilmiştir.

R. R. R. Smith 1987 yılı ağustosunda aynı dergi için Sebasteion'la
ilgili diğer pano ve kabartmaları incelemeye devam etmiştir. Ekip üye
lerimizden Nathalie de Chaisemartin, Tiberius portikosuna ve diğer ya
pılara ait girland-ve masklı frizlerin, özellikle yeni bulunan bu tür eser
lerin etüdlerini sürdürmüştür. Eylül ayında epigrafımız Joyce Reynolds
yeni bulunan epigrafik malzeme ile tiyatroya ait yazıtlarla ilgilerımiştir.

Joyce Reynolds ayrıca meslekdaşlanmız Dinu Theodorescu ve Seyhan
-Doruk'Ia beraber Aphrodite Tapınağı'nda bazı incelemelerini sürdürmüş
ve özellikle Dr. Doruk'un etüd ettiği, tapınağın M. S. II. yüzyılda geniş.

letilerek yeniden inşa edilen temenosuna ait epigrafik malzemeyi yeni
den elden geçirmiştir. Bu malzeme, Bizans döneminde tapınak bazilika

(*) Prof. Dr. Kenan T. ERİM, P.O. Box 584, Princeton Newjersey 08542/U.S.A.
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şekline dönüştürüldüğünde bazı duvarların yapımında yeniden kullanıl

dığı için bunların yeniden saptanmasıve incelenmesi gerekmiştir.Aphro
disias'ın yeni topoğrafik planının yapılması çalışmalarına ise Frankie
Steiner tarafından mevsim boyunca devam edilmiştir.

Kazı, araştırma ve onarım çalışmalarımız Aphrodisias'ın dört önemli
alanında sürdürülmüştür:

Tetrapylon'da Sebastelon'da, Tiyatro ve civarındaki Hamam yapı

sında ve şehrin Agora'sının Tiberius Portikosu (Güney Portikosu)'nda
oldukça verimli ve ilginç sonuçlara ulaşılmıştır.

Tetrapylon alanındaki kazılarımız, daha önce araştınlmamış olan
güneybatı bölümde, iki açma yapılarak sürdürülmüştür. Burada Tet
rapylorı'a ait, biri iki parça olmak üzere tam, diğeri yarım iki yivsiz sü
tun, Bizans Dönemi ev kalıntıları arasında diğer bazı mimari parçalarla
birlikte ele geçmiştir. Aynı alanda, 1983 yılında bulunan bir ayak ve
kaideye ait himation drapeli (Resim: 1) bir erkek vücudu ışığa çıka

rılmış ve iki parçalı bu heykel birleştirilmiştir. Eser muhtemelen M. S.
LV. yüzyıla aittir. Figürün en ilginç yönü, sol ayağının yanında rulolar
olmasına rağmen, sol elinde bir cilt kitap, yani bir kodeks (codex)
tutmasıdır.

Tetrapylon'daki restorasyon çalışmalarımız yine Efes restorasyon
ekibi başkanı Dr. Friedmund Hueberin yardım ve önerileri ile ağustos

ayında hızlanmıştır. Geçtiğimiz yıllarda temellerin hazırlanması için kal-
. dınlan tüm sütun kaideleri tekrar orijinal yerlerine konmuştur (Re

sim: 3). Gerhard Paul'un denetimi altında Ibazı sütunların ve yapının

batı cephesinin kemer (Resim: 2) ve yarım daire şeklindeki lünetinin
onarımına başlanılmıştır.Ayrıca geçen yıl başlanan, yapının mevcut tüm
parçalarının fotoğraflarınınçekilmesi, envanter ve çizimlerinin yapılması

konusundaki çalışmalar Dr. Seyhan Doruk ve kazı fotoğrafçımız M. Ali
Döğenci tarafından tamamlanmıştır. Gerek zaman darlığı, gerekse bazı

araç ve personel eksikliği nedeniyle Tetrapylorı'un dikilmesine başlanı

lamamıştır. Bu anastylosis 1988 yılı programımızın önemli çalışmaların-

dan biri olacaktır. ~

Sebasteion yapı kompleksinin doğu kısmında bilindiği gibi podyum
. üzerinde yükseldiği anlaşılan bir tapınağın kalıntıları 1980 yılında bu
lunmuştu. Bu sahada ve doğuya doğru geniş bir araştırma yapılmıştır

(Resim: 3). Bu kazılarda tapınağa ait bazı sütun tamburları, başlık ve
arşitrav parçaları elde edilmiş ancak alan Bizans ve Osmanlı dönemle
rinde çok tahribat görmüş olduğundan ümit edilen bazı sonuçlar alına

mamıştır. Kazı evinin kuzeyindeki depo ve garaj evi olarak kullanılan
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binanın altında önemli elemanların bulunabileceği düşünüldüğünden

1988 kampanyasında bu bina yıkılacak ve araştırmalar kuzeydoğu kı

sımda sürdürülecektir. Bu şekilde hem Sebastelon'un tapınağına ait yeni
malzeme bulunabilecek hem de Sebasteion ile 1986 yılında ortaya çıka

rılan «atrium avlulu evin» ilişkisi hakkında yeni bilgiler edinmemiz
mümkün olabilecektir.

Yukarıda adı geçen «atrium avlulu» yapının kazısına geçen yıl da
devam edilmiştir. Güneybatı ve kuzeydoğuya doğru açmalar Oluşturula

rak (Resim: 4) evin üç odası daha açılmış ve Sebasteion'un kuzeyindeki
apsidli yapı ile ilişkisinin bir bölümü ortaya çıkarılmıştır. Yeni açılan

odalardan ikisi, kısmen geometrik motiflerle süslü mozaik tabanıara

sahiptirler. Burada ele geçen eserler arasında, heykcl parçaları ve geçen
yıl bulunan, mavi mermerden işlenmiş .iki adet sunağın aynısı olan
üçüncü bir sunak yer almaktadır. «Atrium avlulu eva'in inşasına M. S. i.
yüzyılda başlanıldığı. ii. yüzyılda bazı ilaveler yapıldığı ve LV. yüzyılda

deprem nedeniyle su baskınına uğrayıp atrium kısmının bir çeşme ha
line getirildiği anlaşılmaktadır. Sebastelon'a olan yakınlığı ve 1986 yı

lında burada Aphrodite heykelciği taşıyan bir erkek büstünün bulunmuş

olması, bu evin bir dönemde dini bir 'fonksiyonu olduğu düşüncesini

akla getirmektedir. Geçici olarak gelecek raporlarımızda bu yapıyı «Ra
hip evi» olarak değerlendirmeye gayret edeceğiz.

1960 ve 1970 yılları arasında gün ışığına çıkarılan Aphrodisias'ırı

büyük tiyatrosu, bilindiği gibi Anadolu'nun en ilginç tiyatro yapıların

dan biridir. Akropol höyüğünündoğu eteğindekibu yapının inşası M. Ö. i.
yüzyılda tamamlarmuştır. Kazısından hemen sonra onarım çalışma

larına başlanılmasına rağmen ancak sahne binasının bazı sütunları di
kilmiş ve sahnenin arkasındaki Tetrastoon'da (M. S. LV. yüzyıl sonunda
düzenlenen agora alanı) bazı onarımlar tekrar ele alınmış ve iyi bir so
nuca ulaşılmıştır, Proskenlon'a ait yarım Dor sütunları 1970 senesinde

i
ortaya çıkarıldrktan sonra geçici olarak sahne önüne yerleştirilmiş, G.
Ioulios Zoilo..:; ithaf yazıtını taşıyan arşitrav blokları ise kazı evinin avlu
ve bahçesinde depo edilmişti. Geçen eylül ayında bu bloklar onarım gör
dükten sonra tekrar tiyatro sahnesine nakledilmiştir. Eski kazı notla
rına ve yazıtlarına göre yerleri yeniden saptanmıştır. Tüm sütunlar te
ker teker ele alınıp restore edildikten sonra sağlam bir şekilde yerlerine
dikilmeye başlanmıştır. Bazı sütunların arasına Bizans Çağı'nda ilave
edilen taş ve tuğladan yapılmış «perde» duvarları resimleri çekildikten
sonra zorunlu olarak yıkılmış ve sütunlar orijinal yerlerine oturtulmuş

lardır. Aynı şekilde arşitrav blokları da onarılarak sütunlar üzerine yer
leştirilmiştir (Resim: 5 - 6). Böylece M. Ö. 30 yıllarındaki proskerılon
logeien tümsüslemeleri ile birlikte, onu Aphrodite ve halka ithaf eden,
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tanrı Jü1 Sezar'ın oğlunun eski kölesi G. loulios Zoilos'un ismi ve ithal
kitabesi, asırlardan sonra yine orijinal yerinde sergilenmiştir.

Arşitravların üzerlerinde yer alan, çok sayıdaki korniş parçaları

kazı sırasında toplanmış ve kazı evinde muhafaza edilmişti. Bu parçaıar

üzerindeki yazıtlar sahne binasının M. S. II. yüzyıldaki değişiklikleri es
nasında yazılmıştır. Anlaşıldığına göre kornişlerin üzerlerinde bazı hey
keller bulunmaktaydı. Joyce Reynolds'un' yardımlarıyla yazıtlar incele
nerek sıraları saptanmış ve parçalar arşitrav blokları üzerine yerleşti

rilmiştir. Bazı eksik parçalar olmasına rağmen korniş sırasının büyük
bir kısmı tamamlanmış ve proskenlcer'un onarımı ile tiyatro ve sahne
sine daha etkileyici bir görünüm kazandırılmıştır.

Sahne binasının kuzey parados civarındaki yazıt veya arşiv duvarı

olarak adı geçen bölümün onarımmada başlamlmıştır. İmparator Konı

modos ve Septimus Severus'un mektuplarına ait tesadüfen temmuz
ayında bulunan yazıt parçası, duvar üzerindeki orijinal yerine yerleşti

rilmiş ayrıca müze deposunda saklanan çok sayıdaki diğer küçük frag
manlar tekrar elden geçirilmiş ve yerleri saptanmıştır. Bunlar 1988 yı

lında yerlerine yapıştırılacaklardır,

Tiyatronun güneyinde ve Akropol höyüğünün batı eteğinde inşa edi
len Tiyatro Hamamlarınınkazısı bazı nedenlerle önceki yıllarda tamam
lanamamıştı. Buna rağmen binanın tetrastoon'a M. S. LV. veya V. yüz
yılda bir kapı ile. bağlanan «Kalsersaalv'ın onarımına 1983 ve 1984 yıl

larında başlamlmıştı. «Kafsersaals'ın batısında mevcut iki duvar arası

geçen yıl kazılmış ve Tiyatro Hamamlarımn bir sudatorium'u (terleme
odası) ortaya çıkarılmıştır. Sudatorium'un ortasında uzun poligonal b,·
çimde, küçük, sığ bir havuz bulunmuştur (Resim: 7). Tabanlar bazı

kısımlarda çökmüş olmasına rağmen mermer döşemeli olarak oldukça
sağlam bir şekilde ele geçmiştir. Sudatortum'un «KaisersaaI» ile birleş.

me noktasındaBizans Devri'ne ait iki adet küçük paye ve başlıkları sap
tanmış ve bunlar yerlerine dikilmiştir. Ayrıca «KaisersaaI»'in güneyin
deki bir alanda 1961 de saptanan ve beş adet sütunu dikilen «Bazilika Aı>

olarak tanınan yapının kompozit başlıkları elden geçirildikten sonra
sütunlar üzerine yerleştirilmiştir.

1987 yılı çalışmalarımızın en hareketli noktası, agora sahası ve ci
van olmuştur. İki yıl önce keşfedilen ve Tetrapylon'un önünden güneye
doğru uzanarak Sebasteion'un propyloın'u önünden geçen ve tiyatro isti
kametine giden sokağın, 1986 yılında yaptığımız bir sondaj sonucu, Agora
Kapısı denilen yapının arka kısmından geçtiği saptanmıştı. Bu· yolun
devamını saptamak amacıyla geçen ağustos ayında daha güneyde, Akro
pol'un kuzeyine yakın bir alanda yeni bir sondaj yapılmıştır. Maalesef
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bu sondajda sokağın devamına rastlamak mümkün olmamıştır. Muh
temelen bu yolun kalıntıları geç devirlerde söküıüp dağıtılmıştır. Ayrıca

Roma çağı'na ait bu sokak Bizans Donemi'nce. V. yüzyılda da bazı de
ğişiklikler görmüş ve tahribata uğramıştır. Yine aynı alanda, kazıdan

önce bit zamanlar Geyre köyüne ait iki ev mevcuttu. Kazılar sırasında

burada bazı duvar kalıntıları saptanmıştır. Köyevlerinin daha eski bir
safhasına ait bir duvar köşesinde küçük bir vazo içerisinde 301 adet
Erken Osmanlı gümüş sikkeleri bulunmuştur (Resim: 8). Paraların çoğu
XV. ve XVI. asırlara aittir ve II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni
Sultan Süleyman dönemlerine tarihlendirilmektedirler, Bu da eski Geyre
köyünün bu devirlerde Akropol tepesi ve civarlarında yaşamaya başla.

dığına işaret etmektedir.

Bu sondajın kuzeyinde, Agora Kapısı'nın kalıntılarının tam kuzey
doğusunda bulunan eski bir köyevi, 1986-1987 kış mevsiminde çök
müştür. Evin enkazı eylül ayında kaldırıldıktan sonra temellerinin al.
tında araştırma yapılmıştır. Sahanın aynı zamanda Sebastelon'un güney
kısmını kapsaması nedeniyle, Sebastelon'a ait bazı parçaların elde edi
lebileceği düşünülerek alanda çalışmalara devam edilmiştir. Yüzeyden
çok az bir derinlikte Bizans Dönemi'ne ait bir apsidin izlerine rastları

mıştır. Bunun hemen doğusunda, daha derine bir seri, çok iyi bir şekilde

inşa edilmiş kemer ve nişlerle süslü, tonozlu bir koridor' (Resim: 9) sis
temi bulunmuştur. Yapının bazı özellikleri her ne kadar su yollarını ve
kanallarını andırıyorsa da bu kalıntılar önemli bir binanın alt kısmına

veya bir «cryptoporticus»'a ait olmalıdır. Buradaki kazılarda çok sayıda

mimari parçalar ile heykel fragmanları ele geçmiştir. Anoak bunlar ara
sında gerek Sebastelon'a, gerekse Agora Kapısı'na ait fragmanlara rası

lanmamıştır.

Agora çalışmalarımız alanın doğu ve özellikle kuzeydoğu köşesinde,

Tiberius Portikosu ile Agora Kapısı'nın birleştiği alanda sürdürülmüş

tür. Buradaki kazılar son yıllarda su basması nedeniyle zorunlu olarak
durdurulmuştu.Geçen yaz suların çekilmesinden yararlanarak geniş çapta
araştırmalar yapılmıştır. Agora Kapısı'nın nyınpJıaeum şeklindeki döne
mine ait havuzun önü tamamen açılmış ve bu alanda 1977 yılında bulu
nan kabartmalara ait yeni parçalar saptanmıştır. Bunlar arasında bir
Centauromachi panosunun (Resim: 10) yarısı bulunmuş ve kabartma
tamamlanmıştır.Yeni parça Apolle'yu bir centaurusla mücadele ederken
göstermektedir. Ayrıca Amazon ve Gigantların savaşları ile ilgili panola
rın bazı parçaları da bulunmuş ve eserler tamamlanabilmiştir.Bu arada
büyük boyutlu, oturan, çıplak bir erkek heykeline ait bel kısmı, hey
keltraş Apelles imzasını taşıyarı sandaletli bir ayak ve kaide krsmı ile
bir kadın başı aynı alandaki kazılarda ele geçmiştir.
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Kazılarımızın en hızlı ve verimli çalışmaları Tiberius Portikosu'nun
kuzey kanadında yapılmıştır. Portikonun sütun imideleri Agora Kapısı'nın

kuzey pyrgos'una (kulesine) (Resim: 11) kadar ortaya çıkarılmıştır. Bu
arada sütunlara ait bol miktarda tambur ve başlıklar bulunmuş, bunlaı

etüd edildikten sonra 12 adet sütun kısmen veya tüm olarak tekrar yer
lerine dikilmiştir. Kazılar sırasında kaidelerin önünde, muhtemelen M. S.
VII. yüzyıl depreminde yıkılan arşitrav ve friz blokları ortaya çıkarıl

mıştır. Friz bloklarından en az oniki tanesi sağlam olarak ele geçmiş

tir. Bunların hepsi girland ve masklarla süslü parçalardır ve çok üstün
kalitede bir işçilik göstermektedirler. Başların arasında çokgüzel Zeus,
Dionysos, satir, diğer tanrı ve tanrıçalar ile Hellenistik karakterde portre
tipleri ve komik masklar görülmektedir (Resim: 12-13 - 14- 15). Bu
eserler 1937 yılında Giulio Jacopi tarafından bulunan ve İzmir Müzesi'ne
nakledilen parçaların değişik ve yeni tiplerini oluşturmaktadırlar.Gele
cek mevsimlerde arşitrav ve sütunlar daıha iyi bir onarım gördükten
sonra tekrar yerlerine yerleştirileceklerdir.

1987 kampanyamızın son faaliyeti olarak gösterilebilecek çalışma,

14 Kasım günü Londra Üniversitesi'nin Kings College'inde meslekdaşı

mız Dr. Charlotte Rouche tarafından düzenlenen İkinci Aphrodisias Kol
lokyumu olmuştur. Bu kollokyum İngiliz ve Avrupalılarca büyük bir
ilgiyle izlenmiştir. Kollokyumda Aphrodite Tapınağı'na ve Aphrodisias
heykeltraşlığınaait sekiz bildiri sunulmuştur.Bu kollokyumun sonuçları

baskıya hazırlanmaktadır. 1989 yılı nisan ayında daha geniş üçüncü bir
kollokyumun düzenleme çalışmalarına şimdiden başlanılmıştır. Bu şe

kilde antik Aphrodisias kentinin ne kadar verimli ve önemli sonuçlar
verdiği dünya çapında anlaşılabilecektir.
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Resim : 1 - Tetrapbylon. Güneybatı alanı. «Hlmatlon» tipi beykel. Restore edil
dikten sonra
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Resim , 2 - Tetrap'ylon. Restorasyon çalışmalan
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Resim : 3 - Sebasteion. Doğu alanı ve araştırmatarın sonucu.
temelleri

Bizans



Resim: 4 - « Atrium ,a,vlulue'v», Genel görünüş ve güneydoğuya ba
kış. Önde yeni açılan mermer dösemelı oda

Resim i 5 - Tiyatro. Sahne. Restorasyondan sonra
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Resim 6 - Tiya-tro. Sahne. Restorasyondan sonra

Resim : 7 - Tiyatro Hamamları. Sudatorium ve banyo havuzu
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Resim : 9 - Cryptoporticus ve nişleri

Resim : 10 - Agoea. Agora kapısının önünde bulunan kabartma.
Centaurlarla savaş. Solda Apolle



Resim : II - Agora, Tiberius Portikosu ve Agoranın kuzey portıkosu; Kuzeye bakış
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Resim : 12 - Agora, 'rınerıus portiKOS1l:-PoÜKlet tipi atlet başı

Resim : 13 - Agora. ·IIDerıUS ı-orcıxosu. 1\.OmIK masıc ve Dıonysos başı
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Resim , 14 - Agora, Tiberius Portlkosu, Kadın başı ve erkek portresi (?)

Resim , 15 - Agora. Tiber'ius Portikosu. Friz bloku. .AJtlet (?i ve genç erkek
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FOUILLES ET RESTAURATIONS A HIERAPOLIS EN 1987

Daria De Bemardi FERRERO*

Les traıvaux de la Mission i talienne il. Hierapolis ont commence le
10 aoüt et ont termine le 16 septembre.

Les membres etaient : Daria De Bernardi Ferrero, dhef de la Mission,
professeur au Polytechnique de Turin; Francesco D'Andria, professeur a
I'Universite de Lecce, archeologue: Tu11ia Ritti, professeur il. l'Universite
de Naples, epigraphiste: Giorgio Bejor, professeur il. l'Universite de Pise,
archeologue: Maria Trojani, professeur il. I'Universite de Cosenza, aroheo
logue; Marc Waelkens, professeur il. l'Universite de Louvain {Belgique) ,
archeologue: Donatella Ronchetta Bussolati, cheroheure au Polytechnique
de Turin, archeologue: Grazia Semeraro, ehercheure il. l'Universite de
Lecce, ardheologue: M. Cristina Morsia, de la Mairie de Gene, arehiteete;
Franco Siciliano, arehiteete; Massimo Calcagno, architecte: Franco Mare
hisio, restaurateur; les eleves de la Faculte d'Architeeture de Turin: Fab
rizio Caneva, Walter Ceretto, Corrado Ceria, Marco De1la Croce, Nicola
Gullino, Paolo Tempia Bonda: les eleves de I'Universite de Lecce: M.
Piera Caggia, Annibale D'Andria, Lorella De Matteis, Valeria Melissano,
Marilisa Modugno, Leonardo Soorrano. Nalal Firat, eleve il. I'Universite
d/Istanbul a participe aussi aux travaux des fouilles. Le representant du,
gouvernement de Turquie a ete M. me I'lhame Öztürk du Musee de Bur
dur.

Les fouilles ont eu lieu dans la zone correspondanta l'antique agora,
il. est de la rue entre la porte de Frontinus et la porte 'byzantine.

Le long du côte ouest a ete poursuivie l'analyse stratigraphique et
celle des structures tardives qui ont occupe la surface de la stoa, dans le
cadre d'un chantier didaetique auquel ont participe les etudiants des
Üniversite de Turin, Lecce et Istanbul. L'etude des struetures a permis la
reconstruction graphique de deux maisons d'habitation byzantines, ca
racteriseespar fut.ilİ$ation,importantedemateriaııx.de. .reeınploiet par
le fait qu'elles sont disposees sur des axes qui ne respectent pas les alig
nements de la cite antique. Particulierement interessante est la decouverte

(*.) Prof. Dr. Daria. De Berna.rdi FERRERO, Via. Accademıa Albertina. 3 Bis 10123
Torino/İTALYA
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de structures antiques tardives sous le niveaus byzantins du Xl-Xfl erne
siecle de notre ere. Cel1esci sont sitvees le long de l'axel de la plateia
nord et appartinnent a la phase de la fin du erne siecle ap.J.e. lorsque
fut oonstruite la porte byzantine, Le fait que certains murs sont
appuyes sur les füts des colonnes ecroulees de la stoa dernontre qu'a
eette epoque les monuments de l'agora etaient deja en ruines. Les strue
tures de cette phase constituent un agrandissement des boutiques qui
s'ouvrent sur la plateia et qui sont transformees en maison d'habitation.

La strueture de ees constructiorıs est particuliere, avec des bancs
appuyes aux murs, un large emploi de briques et le reemploi des tuyaux
en terre cuite des aequedues qui n'etaient sans doute deja plus en usage
a eette epoque-la.

Une monnaie de Justinien (VI erne siecle de notre ere), retrouvee
sur le sol en terre battue, sous l'ebouleme~t des murs, constitue un ele
ment de datation pour l'abandon de ees constructions.

bes fouilles effectuees le lorıg du côte nord de la place a permis d'en
definir la limite, dans l'alignement de l'axe de la porte de Frontirıus. Sur
une vingtaine de metres a ete mise au jour une colonnade en marbre avec
le stulobates et les bases a leur place. Les structures tardives qui se sont
appuyees sur le monument ont permis la eonservation de fragment de
bases, d'un chapiteau corinthien, de la corniche a denticules, de sime a
tôte leonine,

La colonnade a laquelle correspond un aliıgnement de blocs au nord
pourrait constituer une partie d'une entree monumentale de la place ou
la façade d'une stoa qui fermerait l'agora du côte nord.

Le long du côte est se sont poursuivies les fouilles de la eolonnade
et de l'escalier en marbre de la basilique sud, avec le deplacement des
elements architectoniques une fois qu'a ete relevee la position exacte de
I'eboulement. il est a signaler, parmi les elementsen marbre recuperes,
un bloc portant une inseription grecque qui se refere a l'epoque d'Anto
nin le Pieux. La releve de l'eboulement du corps central, entre les basi
liques nord et sud, a ete poursuivi. A eel endroit, l'esca1ier semble inte
resse par des constructions d'epoque antique tardive (V - VI erne siecle
ap. J.e.) qui correspondent a des vastes decharges d'argile brülee qui
laissent supposer qu'il y avait des fours dans cette partie de l'agora aussi
comme le long du côte ouest,

L'anastylose d'un pilier de la basilique sud a ete comrnerıce aıvec

la pose d'un bloc sur lequel on a pose son cha:piteau ionique, deoore de
masque barbus de grand qualite artistique il rı'est pas ason hauteur
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et pourtant on a interpose entre la surface du bloc et le chaptteau des
morceaux de /bois rnais on avait le but de le sanver des touristes.

Dans la necropole nord T. Ritti et M. Waelkens ont termine le rele
vement des sarcophages, Cette annee 278 sarcophages ou fragınents de
sarcophagesont ete mesures, photographies et etudies, ce qui porte le
nombre total des sarcophages releves dans cette necropole a 1650 exemp
laires.

La zorıe de la necropole nord etudiee en 1'987 se situe vers son ext
remite nordva l'ouest de la route ancienne reliant Hierapolis a Tripolis.
La plupart des rnonuments funeraires y furent construits durant le 2eme
siecle ap. J. C. et dans la premiere moitie du siecle suivant. il est dair
qu'il s'agit de la seetion la plus riche de toute la necropole. Cela expli
que le nombre et les dimensions de monuments funeraires, de meme
que la tres grande concentration de sarcophages en marbre.

Les exemplaires les plus riohes sont ceux en provenance de l'atelier
de Dokimeion, dont on a retrouve plusieurs fragments; autant du type
a guirlandes que du type des sarcophages a colonnettes. il y a aussi plu
sieurs couvercles en dos d'ane, avec les rinceaux caracteristiques de
Dokimeion autour du tympan, de meme que de couvercles sous forme
de kllne, il est interessant de noter que ce dernier type semble avoir ete
Iimite localement.

Parmi les trouvailles les plus interessantes etaient des fragments
de deux enormes sarcophages avec de frise figurees. L'un, dont il ne reste
que le socle, representait probablement la farnille du defunt et 'Son chierı.

L'autre est le premier sarcophage a sujets mytologiques de la phrygie
et montrait sur un côte la Iiberation d'Andromede par Persee.

En 1986 on avait deja pü identifier un type de sarcophages a guir
landes demioacheves comme provenant de Thiounta, sur le territoire de
Hierapolis. Durant la demiere campagne on a pü les mettre en rapport
avec des exemplaires acheves, qui se trouvent actuellement dans la nec
ropole et qui representent done un type de sarcophages a guirlandes pm
duit loealement. Un des elemerıts les plus caracteristiques est la presence
au centre des côtes etroits d'un support en forme d'herrnees auquel sont
suspendues des lourdes guirlandes composees de fruits. Un fragment
avait meme la massue d'Heracles commesupport. Par contre sur les côtes
longs les supports centrals sorıt composes par des Amours, tandis que
ceux aux angles sont formes par des Victoires ailees. A I'interieur des
guirlandes se trouvent des rosettes et des tôtes de Meduse, alternant le
buste du defunt, Sur les côtes longs les grappes de raisins en bas des guir-
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landes, sont.parfois remplacees par des masques. La produotion de ces sar
cophages a commence au plus tard vers le milieu du 2eme siecle et a con
tinue Jusqu'au 3eme.

Finalement on peut mentionner plusieurs autres sarcophages en
marbre avec un decor plus lisse, dont le groupe principal est compose
par des eaissons canneles,

A côte de eentaines de caissons lisses en travertin, il y a aussi plu
sieurs sarcophages en travertin avec un decor, Parmi eux on peut menti
onner avant tout quelques exemplaires avec la representation du banquet
funebre, de meme que d'autres qui representent des scenes ou des outils
de travail,

Comme les autres annees, on a retrouve des dizaines de sarcophages,
en marbre et en travertin, qui permettent d'identifier toutes les phases
intermediairesentre l'extraction du bloc dans les carrieres et son finissage
dans la necropole.

On a repris, tourjours dans la necropole nord et parallelement al'etu
de des sarcophages, les releves et l'analyse de chaque structure funeraire
du point de vue technique, architectural conştructifet decoratif. L'objec
tif de ce travail comportera beaucoup des annees ear il ne sera pas seule
ment le eatalogue des batiments funeraires mais il sera destine a la redac
tion d'une stratigraphie historique de la necropole,

Le travail developpe en 1987 a pu identifier, dans la zone la plus elo
ignee de la ville, oü la route par Tripolis tourne a l'ouest, un tres probable
projet de eonstruetion pour les monuments qui donnent sur la rue. Les
structures funeraires semblent ôtre construites dans un bref laps de
temps, c'est a dire dans la deuxieme moitie du deuxieme siecle, comme
temoigrıentaussi les relatifs sarcophages,

Toujours dans la necropole nord on a commence, avee des moyens
plus sophistiques, le control du releve general execute dans les premieres
annees de travail de la Mission. Le nouveau plan sera complete par les
donnees des .sarcophages ainsi d'obtenir un plan stratigraphique et erono
logique de eette necropole, une des plus grande de l'Anatolie.

Au theatre on a releve le plan du batiment a l'etat actuel et ona fait
un petit sondage devant le mur posterieur de la scene dans le coin nord,
qui adernontre que la partie inferieure de ce mur peut ôtre date a l'age fla
vien. Lebut de ce travail est d'avoir la situation reelle du theatre apres les
restaurations et de reconnaitre son perimetre exterieur qui donne eneore
des problemes.
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On a aussi remonter sur terre les morceaux des tympans qui appar
tiennent au demdeme et au troisieme ordre de la scene,

En 1987 pour rerıdre hommage a Mr. Verzone et pour feter trente ans
d'activite de la Mission on a organiser une exposition qui illustre les tra
vaux excutesa Hierapolis. Elle a ete inauguree a İzmir le 18 septembre et
jusqu'au present elle a etea Turin, a Louvairı, a Lecce, eneore a Turin et
elle va ôtre inauguree dansces jours a Gene pour poursuivre son voyage
a Rome, Naples, Pise, Palerme et encore en Turquie a Denizli, Ankara et
Istanbul,

Mes remerciments vont a Mr. le Conseiller Dr. Nurettin Yardımcı,a
M. me Nimet Berkok, au Vali de Denizli Dr. Necati Bilican, au Directeur
du Musee de Denizli, Mr. Mustafa Tezean; une pensee reconnaissante au
representant du gouvernement de Turquie M. me İlhami Öztürk du Mu
see de Burdur qui a ete une aimable confrere pendant les travaux.
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LA CAMPAGNE 1987 A MEYDANCIKKALE

AIaIn DAVESNEtt

Lamission archeologique de Meydancıkkalea travaille sur le terrain
pendant six semaines, du 13 juillet au 24 aoüt 1987 ı. Avee le responsable
de la fouille, les participants ont. ete Pierre Leriche (CNRS, Paris) et
Jean-Christophe Jouffrey, archeologues, Nuran Ö~l-Davesne,architeete.·
e,tPrançoise Alabe (Ecole Prançaise d'Areheologie d'Athenes),
oeramologue. Nous les remercions tous de leur part active a la campagne
et il la redaction de ce rapport.

La fouille s'est effectuee dans trois secteurs differents : le hatiment
A, le rempart, la fosse rupestre.

1) Le Bütiment A: visible depuisIongtemps, il avait ete fouflle it
I'interieur en 1977 et 1980. En 1987, nousavons terminlle degagement
de I'interieur, dans les salles II et III, et commencea explorer l'exterieur
le long des murs ouest et nord,

Je rappellerai que le tresor hellenistiquede 5215 pieces d'argent
avait ete trouve dans les fondations des murs de la piece VII de eet
edifice. La salle III a ete fouillee jusqu'au rocher, confirmant que le
secteur avait ete utilise en carriere avant d'ôtre apıani pour preparer la
construction du bütiment A. De plus, la stratigraphie montre que les
niveaux paleoohretien et byzantin s'appuient sur le rocher et que Ies
installations anterieures ont ete bouleversees it cet endroit.

Dans la salle II, un sondage de contrôle a foumi un element
chronologique important: dans une tranchee de fondation, nous avons
decouvert un tetradrachme d'argent ptolemaique frappe it Sidon pendant

.Tannee 250/49. Son aspect, denotantune eertaine usure et des marques
de circulation,perment de penser que la piece est restee quelque temps sur
le marche avant son enfouissement il Meydancıkkale.Elle montre, apres
notre tresor. que nous estimons avoir ete enfoui entre i40 et 235, et une
Inscription a.ppartenant au debut du regne de Ptolemee III, que le site a

(*) Dr. Alain DAVESNE, Universite de Paris - Sorbonne 16 Bue la Sorbonne
75005 ·Paris/FRANSA.

(LL Rienn'aıurait ete possi;ble sans l'autorisation de la Direction Generale des
Antiquites de Turquie, l'aide du ımısee de Silifke, la competence et ls
compr~hensiondu commissaire de fouille, Eyyup Aksu. Nous leur en sommes
reconnaıssents,
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ete occupe les Lagides a partir de 246/5, au debut de la «troisieme
guerre de Syrie» Le gros oeuvre duIıatiment doit etre place a eette
epoque.

Nos efforts ont errsuite ete portes sur l'exterieur de I'edifice, a
l'ouest et au nord. il fut rapidement visible que les couehes hellenistiques
et pre-hellenistiques avaient en grande partie ete eliminees puisque des
murs paleochretiens reposent sur le roeher tandis que les eonstruetions
byzantines se situent a un niveau plus eleve. Malgre ces bouleversements,
nous avons reeueilli des renseignements stratigraphiques cornplemen
taires et l'histoire du batiment A semble se degager petit a petit:

Pendant la periode louvite, attestee en plusieurs endroits, on ne
construisit sans doute pas a l'extremite sud du site. Mais une exploitation
du roeher en carriere est remarquee dans ce secteur, Signalons que
toutes les eonstruetions ontete faites avee des bloes extraits sur place.
A I'epoque perse, un batiment officiel fut edifie, vraisemblablement
decore des reliefs figures de style persepolitain trouves a proximite, La
Campagne 1987 a revele la presence de cavites reetangulaires creusees
dans le rocher a distanees 'regulieres au pourtour du batiment A. Ce sont
vraisemblablement des trous de poteaux dont 1'usage rı'apparait pas
clairement.

C'est a l'epoque hellenistique, plus precisement dans les annees
246-240, qu'il faut attribuer la transformation et le gros appareil du
batiment A. La qualite de la construction est remarquable: les bloes sont
finement dresses a la pointe, le dessin des moulures ou les aretes aigues
des orthostates sont d'une grande precision, revelant 1'habilete des
tailleurs de pierre.

Le materiel associe est de fabrieation surtout regionale. Le petits
objets sont parfois de bonne faeture, eomme une applique en forme de
tôte d'Hermes, des figurines de terre euite, une palmette de bronze... Les
monnaies aecusent eneore la presence ptolemaique, notamment dans la
deuxieme moitie du Ille siecle av. J -C, La vaisselle, souvent mal
conservee, comprend peu d'importations et reflete un usage eourant.

Le site fut abandonne a la fin de l'epoque hellenistique pour ôtre
reoccupe quelques siecles plus tard. Meydancikkale avait alors perdu
son caractere strategique et son rôle regional preponderant. Les
constructions devinrent modestes et leurs fonetions sont d'ordre
domestique. Les objets utilitaires et eu1turels dominent, la ceramique est

. grossiere, avec des vases de grandes dimensions. La demiere installation
aneienne remonte a I'epoque byzantine: ap res un nouvel et long
abandon, la zone du batiment A fut reamenagee : les constructions
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forment un ensemble de maisons dans un complexe El vocation surtout
pastorale. Les monnaies de bronze, assez ahondantes, appartiennent aux
monnayages autonomes du Xle s. ap. J - C.

Parıni les objets decouverts, l'un nous a paru assez curieux: de
petites dimensions, il est fait d'une pierre tendre sculptee selon la forme
d'une tour quadrangulaire fortifiee. Ses faces presentent des graffites
varies traces El lapointe. Sur le cote principal, des personnages
schematises en bustes sont dessines sur le haut; au centre, trois signes
geometriques rı'ont pu ôtre interpretes: un animal a gauohe et deux
personnages en lutte completent la composition. Sur la face arr'iere, un
cavalier brandit une lance, Sur les petits côtes, le incisions sont plus
sommaires, mais on reconnait un homme tenant une lance.

Pres du rempart, nousavons fait un sondage preparatoire qui a
fourni des indications stratigraphiques. A l'est du batiment A, le rempart
etait epais de 1,20 m. envirorı, mais il ne fut pas reconstruit apres
I'epoque hellenistique.

Nous avons continue de vider le contenu de la fosserupestre .situee
juste au sud du batiment A. En 1986, nous etions arrives a-15 m. de la
surface et nous avions rencontre une grotte naturelle dont l'entree etait
encombree de nombreux blocs. Nous avons degage cet espace, puis nOU3
avons continue de descendre dans la fosse jusqu'a une profondeur de
20.50 m. A ce niveau, est apparue une. nouvelle grotte dans la paroi
occidentale. Cette succession de galeries naturel1es superposees est
caracteristique des reliefs karstiques et pourrait annoncer la presence
d'une nappe d'eau souterraine. Dans cette hypothese la fosse aurait ete
erensee afin d'alimenter le site en eau potable. Le materiel retrouve esi
plutôt pauvre, semblant appartenir au debut du Ile s. av. J-C.. comme
l'attestent des timbresamphoriques rhodiens. Des elements de decor
architectural en calcaire pourraient provenir d'un petit monument.

L'etude du matenel oeramique accumule depuis le debut des
fouilles a repris dans rıotre depôt. Les poteries hellenistiques et romaines
dominent, mais les tessons d'epoque c1assique ne sont pas absents.

~fin la recherche hors fouille se poursuit. Georges Le Rider et
Alain Davesne ont acheve leur travail sur le tresor monetaire dont la
publication devrait parattre prochainement. Un autre volume, consacre
il la fouille elle-meme, est en preparation. Par ailleurs, depuis le
dechiffremerıt des inscriptions arameennes du site, notre vision historique
de Meydancıkkale a ete sensiblement amelioree et nous possedons
maintenant le nom le plus ancien du site: Kirshu. Andre Lemaire, Helene
Lozachmeur et moi-meme avons presente sur ce sujet un expose devant
l'Academie des Inscriptions et Belles-Lettres en mai 1987.
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AIZANOI 1987, ARBEITEN IM STADION
(Zn Den Grabungsarealen s. abbe 1)

Adolf HOFFMANN*

1987 wurde im römischen Stadion von Aizanoi mit einer Reihe von
deutschen und türkisehen Mitarbeitem vom 17;8. bis zum 18.9. die erste
langere Arbeitskampagne seit 1984 unter meinerLeitung durchgeführt ı

Regierungsvertreter war Herr M. Oral Erbay vomMuseum Burdur.

AlIen Teilnehmem an der Grabung sei eberıso gedankt wie den
jederzeit hilfsbereiten örtlichen Behörden 2 und vol' allem der
Antikendirektion für die Erteilung der Grabungsgenehmigung, dem Deut
schen Archaologischen Institut Berlin für die Bereitstelhıng der finanzi
elIen Mittel und der Abteilung İstanbul für vielfaltigste Unterstützung.

Vershiedene Programmpunkte wurden 1987 in Aizanoi absolviert :

ı. Die 1984 ausgegrabenen, ohnehin mit wenig Mörtel sehr
nachlassig hergestellten Substruktionsmauern derWesttribüne waren
nie als frei liegende Bauteile gedacht würden am besten wieder mit
Erdreich bedeekt. Um eineralIzu schnelIen weiteren Zerstörung
vorzubeugen, wurde damit begonnen,: hier die Mauerkronen neu
aufzubauen (Abb.: 2). Des Weiteren wurden mit Hilfe eines Spezialisten
zerbrochene Marmorteile von der Fassade an der Bühnenhausrückfronı

zusammengefügt und das vom Museum Kütahya freundlicherweise zur
Verfügung gestellte Depot im ehemaligen Schulgebaude restauriert und
mit Stahlregalen versehen, so daf alIe am Ort verbliebenen Kleinfunde
und das magazinierte Steinmaterial zu weiterer Bearbeitung zukünftig
geordnet und leicht zuganglich sind.

(*) Doç. Dr. Adolf HOFFMANN, Alman Arkeoloii Enstitüsü, Sıraselviler No. 123
Taksim/İSTANBUL. . .

(I) Bei Grabung und Bauaufnalıme waren 1987 beteiligt : Die Architekturstu
denten An.ne-.Tanja Kruth, Margarete Stephan, Annette Wursthom, die
A'FchiiQlogiestudenten.. AYD.ur.Geliv 'und·"·Ahmet Ym:aŞ. ~ Ph~ph
Ahmet Aydın, der Zeichner Ahmet Atila, der Restaurator Leo H6lenstein
und der Geodat Dipl. - İng. Eberhard MeSer.

(2) Nach dem Wechsel des Museümsdirektors, Hemı Metin Pehlivaners, von
Kütahya nach Bergama seı ilim an dieser Stelle für die vertrauensvolle und
fruchtbare Zusammenarbeit eın ganz besonderer Dank ausgesprochen.
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2. Nach der 1984 erfolgten Freilegung und Untersuchung der
Prunkfassade an der Rückfront des Theater· Bühnenhauses galt das
Interesse primar der Ausbildung des bisher kontrovers beurteilten
Abschlusses am entgegengesetzten südlichen Ende des Stadions. Frühere
Sondagen hatten zwar schon ergeben, daf Steinrauber vor allem den
Südteil der Trfbünen mindestens ab der Spatantike demontiert und
ausgeplündert hatten, doch fanden sioh mit den Sondagen 8 und 10
dennoch die notwendigen Indizien, um in dieser Frage Klarheit zu
gewinnen (Albb. : 3-5). Darüber hinaus "konnten die Vorstellungen zum
bereits vermuteten unfertigen Endzustand des Stadions entscheidend
prazisiert werden. Obwohl meist nur eine oder zwei Ouaderlagen
oberhalb der wie üblich aus opus caementicium geschütteten Fundamente
erhalten waren, zeigten die Sondagen ein ganz eindeutiges Bild von
Gestalt und Aufbau dieses Abschlusses. Nicht halbkreisförmig mit einer
Sphendone endete das Stadion im Süden, sondem mit geraden
Fassadenmauerrı, die ahnlich wie bei griechischen Theatern zur Miıtte

mn allerdings eingezogen und etwas schrag gestellt waren. Völlig
eindeutig sind diese Fassaden nun jeweils nicht etwa 25 m, d.h, so lang
gewesen, wie die beiden Tribünen im Mittel tief sind, sondem mit ca
12 m. nur etwa halb so breit. An den Ost-und Westenden der verkürzten
Fassadenabschnitte brechen auch die Fundamentmauem unvennittelt
ab und es zeigt sich keinerlei Hinwis darauf, daB irgendeine Fortsetzung
begonnen worden oder vorgesehen war. Wie an der bereits 1984
untersuchten Nordwestecke der Vestribüne bestanden die Fassaden.
mauern oberhalb der Fundamente _aus abwechselnd gelegten und
gestellten, gro.Bformatigen Marmorplatten, die an den Innenecken
vielleicht zu massiven Risaliten vorkröpften oder die vorspringenden
Fundamente boten hier Platz für eine den Stadioneingang rahmende
Siiulenarchitektur. Bis auf das nicht vollkommen sicher zuzuordnende
Fragment eines korinthischen Kapitells fehlen zu einer genaueren
Rekonstruktion freilich aIle Bauteile.

Hinterden Marmorfassaden wurden die Tribünen im südlichen
Abschnitt allem Anschein nach im Wesentlichen über Erdkonsruktionen
(im Osten mit versteifenden Quermauem) errichtet, die nach aufsen,
also nach Westen und Osten, mit breiten Mauem abgestützt waren. Die
in diesem am tiefsten liegenden Bereich des Stadions eigentlich in
besonderer Höhe erforderlichen und damit ebenso kostspieligen künstli
chen Substruktionen hat man sich weitgehend erspart. Ein neuerliches In
diz dafür, daB die Finanzmittel zum Bau dieses für cine Landstadt wie
Aizorıoi ohnehin enorme Bauvorhaben vorzeitig erschönft waren und
man sich mit einer provisorischen Fertigstellung begnügte.
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'Vber die massiyen oder aus Saulen gebildeten Risalite hinaus sind
die Fassaden mit vielleicht erst nachtriiglich angebrachten Flachreliefs
geschmückt gewesen, Wohl auf der zweiten Binderschicht, also etwas
unterAughöhe, war an der Ostfassade eine Reihe von sieben unterschied
lieh ausgebildeten Priester -und Siegerkranzen eingemeilielt, in deren

. Mitte sieh Inschriften befinden (Abb.: 6-7). Der entspreehende, knapp
3 m. lange Maımorblock wurde im vergangenen Jahr in Faliage wenig
unter der Erdoberflachegefunden,

Mit den Insehriften werden die Verdienste, zivile und sakrale
Amter und sportliehe Siege, verschiedener Personen aufgezahlt, Die
vierte Inschrift von links etwa lautet 3: (Des) Oberprlesters .Eyryldes
der Prov1nz Asla für die Tempel in Pergamon ı oder die ıbenacb!barte

fUnfte Inschrift: (Des) Antonlus Askleplades (fur) selnen Steg Jnı

Rtngkıampf der Knaben In Olymp!a in Pfsa, Unklar 'ist dabei die
Bedeutung des Genitivs bei der Nennung der Personen. Er könnte etwa
heiBen «Z~ Ehren des ...lt ade);' auch «auf Kosten des ...LI>. Nach erster
Interpretation 4 handelt es sich um das-Denkmal einer bedentenden
Familie aus Aizanoi; MareusU1pius Eurykles etwa ist als Gesandter
Aizanois bei den Panhellerıischen Spielen in ·Atlıtm bekannt, Wenn auch
aus den Inschriften rıicht direkt abzulesen ist, ob diese Familie die
Finanzmittel zum Bau des Stadions zur Verfügung stellte, so darf doch
vermutet werden, dal! nur den Stiftem das Recht zugestanden wurde,
sloh an so prominenter Stelle und für jeden Besueher des Stadions
sichtbar darzustellen.

Ein weniger kunstvolles Graffito auf einem der benachbarten
Fassadenblöcke zeigt übrigens, daB neben den üblichen '\l'ettspielen Jm
Stadion von Aizanoi auch die dem römischen Geschmaek entsprechenden
Gladiatorenkampfe abgehalten wurden.

3. Die unerwartete Schragstellung der Südfassadenabschnitte fand
auf der Grundlage der im vergangenen Jahr von Eberhard Me.Bmer
durchgeführten elekronischen Vermessung" der Ruine und Hıret·
Umgebung eine überraschende Erklarung: Vor allem die bisher
vornehmlich erkennbaren,aber mit bloBem Auge kaum in Verbindiıng

zu bringenden A~enmauerfluchten der Tribünen verlaufen nicht
geradlinig und parallel zueinander, sondem sind naeh einem anseheinend

(3) Übersetzung Helmut MillIer, München, dem für seine Hilfestellung herz
Iiçh g~ankt sel.

(4) Die Bearbeitulljg der Inschrtrten hat dankenswerterweıse Michael Wörrle,
München, übernommen.

(5) Als Vermessungsgeri1te wurden benutat : Elektronische Totalstation Wild
T 1000 mit DI 4 und Epson-Rechner HX 20.
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regelmal3igen Plan verformt (Abb : 8). Und zwar ist die Osttribüne mit
einem Stich von ca. 2.3 m. etwa mittig einmal, die Westtribüne mit einem
ganz überraschend grolserı Stich von 6.5 m. in fünf Sektionen viermal
abgeknickt. Die Tribünenenden sind auf diese Weise nach innen
eingezogen, um so den Blick der Zuschauer auf das Spielfeld zu
verbessern: bemerkenswerterweise wurde die auf Grund der Sonnen
und Lichtverhaltnisse ohnehin bevorzugte Westtribüne mit der erheblich
starkeren Ausbuchtung noch weiter bevorteilt. Wir kennen dieses
Vorgehen von eiııigen griedhischen Stadien, im Ansatz und vielleicht mit
anderer Zielsetzung auch von einigen stadtrömischen Circusanlagen oder
dem Hippodrom in Konstantinopel, aber nirgendwo sonst in Kleinasien
konnte bisher -vielleieht auf Grund unzureichender Vermessungen
ein derartiger architektonischer Kunstgriff wie in Aizanoi, noch dazu
mit solcherPrazision ausgeführt beobachtet werden.

Im Süden steht nun die Fassade der Westtribüne exakt rechtwinklig
zu deren südlicher Endsektion, das bedeutet schrag zur Stadionachse
(vgl. Ab'b.: ~). Im Südosten lassen sich die Verhaltnisse noch nicht mit
gleicher Entschiedenheit beurteilen; möghcherweise wurde hier die
Fassade in Symmetrie zu ihrem westlichen Gegenstück errichtet.

Untersuchungen an den planmafiigen Eckpunkten der Stadiontri
bünen im Südwesten aınd Südosten ergaben ebenfalls keinerlei Hinweise
darauf, daf bereits irgendwelche vorbereitenden MaBnaıhmen zur Erri
ehtung der Tribünensubstruktionen getroffen worden waren. Vielmehr
fariden sich im Südosten mit Sondage 11 von der Orientierung des Sta
dions abweichende, aus Spolien und ohne Mörtel gefügte Fundament
mauern eines nicht weiter untersuchten Hauses. Sehr zahlreiche Brueh
stücke von Gebrauchskeramik und eine Herdstelle deuten auf eine zivile
Nutzung und eine Erbauung in byzantinischer Zeit.

4. Parallel zam Abbau des Stadions ist also in der Spatantike
eine Besiedlung seines Umfeldes wahrscheinlich und aııch die wenigen
geeigneten Substruktionsraume sind -wie verschiedene Spuren von
Veranderungen zeigen- wohl als Behausungen und Stallungen neu
genutzt worden. Darüber hinaus wurde mit Sondage 4 A in einem der
Tunnelgange der südlichen Westtribüne eine kleine frühbyzantinische
Kapelle freigelegt (Abb.: 9), deren östlicher, ehemals anscheinend
gewölbter AıbschluB leider zerstört ist. Mit Marmorschwelle, Türverschluf
und Plattenboden ist dieser schmale, lange Raum für den neuen Zweek
hergerichtet worden; die Wande wurden über einem Glattstrich aus
Lehm verputzt und bemalt. GroBe, sehr sorgfaltig ausgeführte, mit
Schmucksteinen reich besetzte Kreuze stehen in wohl dreifaeher

308



Wiederholung über einem vielleicht Marmorinkrustation nachahmenden
Sockel. Die Zwischenraume der Oberwand waren mit Blütenranken
gefüllt. In den Wandfugen fanden sich mehrere Öllampen, die dort wohl
abgestellt wurden, bevor der Raum mit bemerkenswertem Aufwand
dekorlert worden ist. Wegen des lehınigen Tragergrundes sind die Reste
der Malerei allerdings stark gefahrdet. Sie wurden mit Kunstharzbrücken
provisorisch gesichert, der Raum mit einer neuen Tür geschützt.

5. Weitere Sorıdagen wurden im Bereich der Ostriibüne durchge
führt, wobei sich mit Sondage 12 zeigte, daB die massiyen Kammersubst
ruktionen im Osten schon ca. 57 m vor dem planmafiigen Südende
abbrechen und sich entsprechend der festgestellten, sehr vielgeringeren
Breite der Südfassade als mauerverstarkte Erdkonstruktionen fortsetzten.
Im Westen erbraehte Sondage 9 einen ahnlichen Saclıverhaltmit einem
nicht exakt symmetrischen Ende der Substruktionen bei 47 m vor der
Südfassade.

Sondage 13 galt der Untersuchung der Tribünenkonstruktion· im
Nordosten, die allerdings noch nicht abgeschlossen ist.

6. Mit Hilfe eines von der Belediye in Kütahya gemieteten Krans
konnte die nahere Untersuchung des mittig in die Westtribüne
eingefügten, massiv. aus grolsen überwiegend Kalksteinouaderrı konstrui
erten Gebaudes in Angriff genommen werden, das mit sechs überwölhten
Zugangen von Westen, einem daran anschlieBenden, ehemals
überwölbten Saal und drei mit weiten Bogen überspannten Öffnungen
zur Spielflache als ein Torbau angesehen worden war. Auah hier sind
noch keine endgültigen Ergebriisse erzielt worden, aber verschiedene
Tatbestande verbieten die weitere Interpretation als Torbau, Und zwar
wurden die genannten «öffnungen» sicher schon wahrend der Bauzeit
-dies lassen zumindest statische Überlegungen vermuten- mit einer
ebenfalls massiv aus Kalksteinquadern errichteten Konstruktion zur
Sicherung der Gewölbe über dem genannten Saal zugesetzt und femeı

Iauft das Sockelprofil des Tribünenpodiums vor dem «Torbau» durch,so
daB dieser vom Stadion aus gar nicht zuganglich gewesen sein karın.

Gestalt und Bedeutung dieses möglicherweise nicht von Anfang an
geplanten, aber nach Erkennen eines Entwurfsfehlers notwendig
gewordenen Einbaus Iassen sich bisher noch nicht sicher bestimmen. Es
scheint nach den in Resten gefundenen Bauteilen eine kleinformatige
Zierarchitektur gewesen zu sein. Deren Fries war mit einer auf Grund
der geringen Anzahl der Bruchstücke noch nicht Indentifizierten
Inschrift versehen und - vielleicht zwischen Sauleri oder in Nischen
standen Skulpturen. Armfragmente einer Figur und mehrere Teile eines

309



Flügels, zu einem Vogel oder. einer Nike etwa gehörig, konnten geborgen
werden. Hier erhoffen wir von der diesjahrigen Grabung weitere
Aufschlüsse.

Mit einer ganzen Reihe von Besonderheiten und Eigenarten - es
sei vor allem an die in den vergangenen lahren vorgestellte, sehr
unkonventionelle Prunkfassade an der Rüokseite des Theaterbühnenhau
ses oder auch an die singulare Korubination von Theater und Stadion
generell erinnert - erweist sich das Stadian von Aizanoi immer mehr
als ein durchaus ungewöhnliches, im Rahrnen des standardisierten

.Baurepertoires im römischen Kleinasien eine Sonderstellung einnehmen-
des Gebaude,
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Abb. ı 2 - Westtribüne. restaurlerter Nordabschnitt Von Süden
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Abb. : 4 - Südfassade, Ostabschnitt von westen tsondage 10)

Abb. : 5 - Südfassade, Südwestecke von
Süden (sondage 8)
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PESSINUS (PESSINONTE) ı987

John DEVREKER *

Une equipe "de I'Universite de Gand a effectue une eampagne -.. de
fouilles du ler aoüt jusqu'au 11 septembre. Elle fut dirigee par le profes
seur J. Devreker. Y ont egalement participes : le Dr. H. Thoen, archeolo
gue en ehef, charge de l'etude archeologique, assiste par mesdames J.
Bungeneers et M. - Chr. Gielens et messieurs L. Bauters et J. Hollevoet.
Les arehiteetes etaient Ivo et Peter Yerhaeghe. Le gouvernement turc
etait represente par M. Turhan Kayabey, assistant au musee de Tarsos.
Nous tenons a remercier vivement 1'Eski Eserler ve Mti-zeler Genel Mü
dürlüğü et tout specialement le Dr. Nurettin Yardımcıquj nous a accorde
la permission de reprendre les fouilles sur le site. Nousadressons egale
ment nos remerciements les plus eordiaux a l'Ambassade belge a An
kara pour son soutien ineonditionne1.

Avee la reouverture des fouilles, nous avons entame un nouveau
secteur (I), appele communement l'aeropole dont une earte topographique
avait ete dressee l'annee precedente (voir plan ı). Deux tranchees
ont fait 1'objet de fouilles : PESS. 87/ı/ı (voir plan 2; photo n° ı) d'une
superficie de 20 metres sur lüet 1/2 (voir plan 3; photos nOs 2 - 3) eouv
rant une superficie de 20 metres sur 5 avee une annexe de ı metre sur 3.
Ainsi au total 303 m' de terre ont ete deplaces.

Les traees les plus anciennes remontent a la periode hellenistique
tardive (2e - ler siecle av. J. - C.) : une fossette dans la tranchee ı/ı (n°
20') eontenait de la ceramique peinte d'un grand interer appartenant a
eette epoque.

Les restes de la periode romaine (fin ler siecle av. J. - C. - 4e/5e
siecle apres J. - C.) consistent essentiellement en tombes. En tout, on
en a decouvert ıs: 9 dans la tranchee ı/ı et 6 dans la tranchee 1/2, de
sorte que 1'endroit plutôt qu'ıın aeropole, s'avere etre une necropole.
Quelques exemples sont decrits dans l'annexe ı.

(*) Prof. Dr. John DEVREKER, Seminaire d'Histoire Andenne Blandijnberg 2, 9000.
Ga.nd/BELÇIKA.
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Dans tous les cas contrôlables il s'agit d'ensevellissements collectifs
dans des tombeaux a inhumation.

Structurellement, 4 types peuvent etre distingues : ,
type n° 1 simples fosses: 5 (nOs 1/1/37,38-42,51,55,1/2/1(0).

type n° 2 tombes construites en briques : 1 (n° 1/1/43; photo n° 4).

type n° 3 fosses entourees et protegees par des tuiles : 3 (n"s 1/1/17,
16,44).

type n° 4 tombes a ciste en marbre: 6 (n° 1/1/46'; 1/2/60,8,24',61,
63) dont une en forme de sarcophage (n° 1/2,61).

Chronologiquement, les tombes couvrent pratiquement toute la pe
riode romaine.

Les simples fosses furent essentiellement creusees durant le Haut
Empire. Une de ces tombes (n° 1/1/37) nous livra une lampe a huile en
terre sigillee de Çandarlı fabriquee du temps d'Auguste, Une petite lampe
en ceramique noire, provenant d'une autre tombe (n° 1/1 38) se situe
dans la tradition hellenistique tardiye et peut etre datee grossierernent
dans la periode ler siecle av. J. - C. - ler siecle apres J. - C. Le remplissage
d'une grande tombe collective dans la tranchee 1/2 (n° 1(0) contenait
des tessons d'epoque augusteenne datant ainsi la tombe du Haut Empire.

Les 6 tombes a ciste en marbre (nOs 1/1 46'. 11/2 60, 8, 24', 61, 63) en
revanche ont une datation plus recente. Une seulement etait intacte (n°
1/2,61; photo n° 5). Cette tombe en forme de sarcophage, decouverte les
demiers jours de la campagne a une profondeur de plus de 3 metres,
hebergeait les squelettes de 2 personnes, sans doute du sexe feminin (pho
to n° 6). Nous trouvames comme mobilier funeraire un flacon en verre,
une paire de boucles d'oreille en or, une bague en bronze, une bague en
argent pourvue d'un intaglio en agate rouge, representant le dieu Mars
(photo n° 7),2 peignes en bois et 3 aiguilles a oeil. La decouverte d'une
paire de chaussures en cuir (photo n° 8) et surtout des lambeaux de tex
tile (photo 11' 9~' procure une va leur scientifique unique a ce tombeau que
le flacon en verre permet de dater du 3e siecle.

Les autres tombes a ciste furent perturbees et pillees lors de la
construction ulterieure d'edifices. Un grand tombeau tres peuple se trou
vant encore partiellement dans le profil (n° 1/2, 63) est compose, du
moins pour une partie, de rnateriel de remploi (e. a. 2 fragments de steles
a porte) de sorte qu'il appartient a la fin du bas empire ou au debut
de l'ere byzantine.

Les edifices furent eriges en calcaire. Du materiel de remploi en
marbre provenant de tombeaux pilles, fut incorpore dans leurs fonda-
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tions. Leur elaboration s'est manifestement faite en plusieurs phases. La
succession de 3 niveaux de sol par endroits en donne la certitude. Nous
avons recupere une monnaie des annees 330/333 dans les fondations d'un
de ces murs (rı" 1/1, 6) obtenant ainsi le terminus post quem de cette
construction. Le terrain entier est parseme de silos creuses dans le sol
calcaire ou marneux (rı" 1/1, 3, 4,33,39,40) ainsi que de pithoi ou jarres
a provision (1/1, 54, 56, 34, 45; 1/2, 50, 8, 53) ıdont 4 sont intactes (rı's

1/1/34, 45; 1/2/8', 53). Deux d'entre elles sont de dimensions impressio
nantes (nOs I 45, II 50).

Un mur monumental (n° 1/2/ 31) construit en calcaire merite une
mention speciale. Sa largeur de 2 metres indique une fonction defensive
evidente, le materiel de remploi (un fragment de stele ıa porte et une pierre
decoree de 3 rosaces) une datation tardive.

Les autres constructions aussi se situent pour l'essentiel vers le de
but de l'epoque byzantine. Pour un rapport detaille de lastratigraphie et
chronologie relative du site, voir annexe II.

Un follis d'Heraclius, trouve juste au-dessous de la surface (n°
PESS. 87/I/lOb4), d'apparance banale, se revele une rarete.: il s'agit d'une
imitation locale d'une emission de Constantinople des annees 629 - 639
faite a Neapolis (Nablus), apres la conquôte de la Palestine en 634 i.

En guise de premieres conclusions, nous pouvons dire que le see
teur de Pessinonte, nomme «acropole» par les voyageurs du 1ge siecle
qui y virent encore de nombreux vestiges aujourd'hui completement dis
parus ', a servi de necropole des le debut du Haut Empire et peut-etre
meme avant, et fut converti par la suite, a la fin de la periode romaine au
plus tôt en une zone d'habitation.

D'autre pant nous avons scrute les alentours du village a la recherche
d'inscrip.tions et de monuments, Nous avons trouve 5 fragments de
steles a porte dont une dans un tombeau recemment pille en face de l'ac
ropole, dans la necropole de l'autre côte de la route pour Sivrihisar. Elles
ont ete transportees au musee de Ballıhisar.

Le tombeau se trouvant au commencement du territoire de Dinek
dans un champ de blea 200 metres gauche de la route pour Dinek, a 2 'km.
du centre de Ballıhisar et trouve I'annee passee. a ete completement (vide
de sorte qu'une etude a pu etre faite de sa construction, executee avec du

Cl) Voir W. Hahn, Moneta Imperıi Byzantini. III Ven Heraclius bts Lee III
Alleinregierung, Wien 19l1i1, p. 110 et pl. 12 x 24.

(2) Voir J. Devreker & M. Waelkens, Les fouilles de la Rijks-universiteit te Gent
ıl Passinonte 1967-1973, I, Brugge 1984, pp. 33-36.
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materiatı de remploi, a savoir avec deux steles a double porte aux côtes
longs et avec deux steles a une seule porte, aux côtes courts. Juste a côte
Ies fouilles clandestines ont ete poursuivies: on a ereuse au tour d'une
pierre lourde qu'on a laissee par la suite parce qu'elle ne faisait pas par
tie d'une construction. il nous a fallu 2 tracteurs pour la redresser. C'est
une magnifique stele a porte, richement decoree, du type G. avec des pi
liers de coin en forme de bomos que l' on trouve ~ Pessinonte apartir
d'Antonin le Pieux jusqu'au milieu du 3e siecle '. Elle porte l'inscription
funeraire de Philonikos, fils d'Asklepios et date vraisemblablement du 3e
quart du 2e siecle ' (photo n° 10).

A Dinek meme nous avons etudie une autre stele a porte ainsi qu'un
fragment d'une inscription encastre dans le mur d'une maison. A Yaka
pınar nous avons pu mettre la main sur un fragment d'une stele a deux
portes tandis que dans le vieux village de Çaykoz, l'inscription honorifique
trouvee l'annee passee a ete completement degagee. Cet endroit d'ailleurs
meriterait un examen minutieux car d'autres antiquites se cachent
dans les ruines des maisons. Nous avons pris des mesures de securite
pour preserver ces monuments ainsi que ceux decouverts en 1986.

Nous esperons que notre campagne a contribue a I'elargissement
et la conservation du patrimoine turc.

Annexe i

Description de quelques tombes par L. Bauters et J. Bungeneers

Les tombes ne deviennent visibles qu'a une profondeur de ± 90 cm.
sous lasurface aotuelle du sol. Ceci s'explique par le fait que la cou
leuret la composition de leur remplissage se distingue a peine des couches
superieures du sol vierge. Le remblai des fosses se compose principale
ment d'une terre marneuse melangee a des pierres cakaires et est pra
tiquement identique pour toutes les tombes.

Tombe 17

Localisation: tranchee PESS. 87/1/1, profil A- B.
Dimensions: tombe partiellement fouillee.

- profondeur sous la surface: de 40 a 164 cm.
- longueur fouillee : 50 cm.
- largeur maximale: 98 cm., a la base: 64 cm.

(3) Voir M. Waelkens, Die kleinasiatischen Türsteine. Typologische und epig
raphische Untersuchungen der kleın-asiatlschen Grabreliefs mit Scheintür,
Mainz am Rhein 1986, p. 6. 283.

(4) Cfr. Waelkens o.c. n" s 726. 767.
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Deseription :

Fosse probablement reetangulaire creusee dans le sous-sol ea1caire
et rempİie d'une terre rnarneuse comportant quelques fragments de ce
ramique, e. a. de la sigillee et de la poterie fine; a la base fragments de
tuiles (tegulae) et un bloe de marbre, mais pour la partie fouillee aueune
traee d'ossements humains.

To.~be 36

Localisation : tranchee PESS. 87/1/1, sous le mur 6.

Dimensions :

- profondeur sous la surfaee: de 132 a 245 em.
- longueur: 240 em.
- largeur: 100 em.

Deseription :

Fosse reetangulaire erensee dans le sous-sol ealeaire. La tombe
proprement dite se dessine dairement apartir d'une profondeur de 207
cm., est protegee par des tuiles et eontient un squelette intaete alonge
sur le dos, la main droite repliee sur le bassin, la tôte dirigee vers le
sud-ouest. Le remplissage au-dessus de la tombe est compose de diffe
rentes eouehes de terre marneuse melangee a deş pierres ea1caires et
contenant plusieurs petits fragments de ceramique.

Tombe 37

Loealisation: tranchee PESS. 87/1/1, sous le mur 6.

Dimensions :

- profondeur sous la surfaee: de 87 a 161 em.
- longueur: 200 em.
- largeur: 98 em.

Deseription :

Fosse reetangulaire creusee dans le sous-sol ea1caire. Tombe
probablement eol1eetive remplie avee differentes couehes sableuses
contenant une lampe intaete en sigillee, des fragments de ceramique, des
restes de bois, des clous et d'autres objets en fer, les ossements humains
dişperses sur toute la: surfaee appartenant dairement a differents
individus.

Datation:

Lampe en sigillee de Çandarlı d'epoque augusteenne,
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Tombe 38-42

Localisation : tranchee PESS. 87/1/1, sous le mur 6 perturbe.

Dimensions :

- profondeur sous la surface: de 136a 172 cm.
- longueur maximale: 400 cm.
- largeur variable: ± 100 cm.

Description :

Tombe probablement collective (tres perturbee) creusee dans le
sous-sol calcaire ou bien fosse remplie de restes de tombes pillees et con
tenant e. a. des clous en fer, des ossements humains de plusieurs indivi
dus, des fragments de ceramique et une lampe quasi intacte 'en cerami
que a vemis no ir.

Datation:

Lampe a vemis noir de traditon hellenistique ler siecle avant, ler
siecle apres notre ere.

Tombe 43 (photo n° 4)

Localisation: tranchee ~ESS. 87/1/1, sous le mur 8.

Dimensions :

- profondeur sous la surface: de 105 a 200 cm.
- fosse - longueur: 170 cm.

- largeur: 95 cm.

- tombe construite en briques sciees en deux
- longueur fouillee : 90 cm.
- largeur interne: 42 cm.

Description :

Fosse rectangulaire creusee dans le sous-sol calcaire.

Le coffrage de la tombe est compose de six niveaux de briques dont
le dernier ressort vers l'exterieur sur les deux côtes longitudinaux.

Dimensions des briques sciees : 29,5 x 12,5x 5 cm.

L'interieur de la tombe est enduit d'une mince couche ca1caire
blanche. Son remplissage consiste en plusieurs couches superposees avec
et sans ossements humains, ces demiers ne se trouvant plus en place et
appartenant a plusieurs individus, et comportant quelques fragments de
ceramique et de verre ainsi que des c1ous.
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Tombe 44

Loealisation: tranchee PESS. 87/1/1, sous le mur 8.

Dimensions :

- profondeur sous la surfaee: de 83 a 183 cm.
- longueur : 300 cm.
- largeur: 180-200 cm.

Deseription :

Fosse reetangulaire ereuse probablement pour le pillage (et la dest
ruotiorı) de deux tombes taillees dans le sous sol calcaire. Des deux tombes
il ne resteplus que les parties les plus profondes, l'uned'elle ayant
eu probablement un eoffrage en briques et l'autre en tuiles.

Tombe 46'

Loealisation: tranchee PEiSS. 87/1/1, profil C-D.

Dimensions: tombe partiellement fouillee.

- profondeur sous la surfaee: de 80 a 160 cm.
- longueur fouillee : 130 cm.
- largeur maximale: 130 cm.

Deseription :

Tombe, probablement a eaveau de pierre en marbre, pillee et per
turbee lors de la eonstruetion du mur 47.

Tombe 51

Loealisation: tranchee PESS. 87/1/1, au sud du mur ıl.

Dimensions :

- profondeur sous la surfaee: de 67 a 122 cm.
- longueur: 230 cm.
- largeur: 180 cm.

Deseription :

Fosse reetangulaire erensee pour le pillage d'une ou de plusieurs
tombes (efr. T44) completement perturbees lors de la eonstruetion d'un
mur. Le reınplissage de la fosse est compose d'une terre ealeaire utilisee
eomme eouche de stabilisation d'un niveau de sol en mortier marneux.
ce eontexte a Iivre bon nombre de restes d'ossements humains ainsi que
les fragınents de trois vases en terre euite.
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Annexe II

Stratigraphie et chronologie relative du site par J. Hollevoet et
H. Thoen

ı ° Quelques conslderatlorıs generales

La surface actuelle du terrain tres accidente est parsemee de blocs
de pierre provenant des constructions antiques. il s'agit surtout de blocs
en pierre calcaire ayant servi de fondations pour les batiments et les
murs d'enceintes ainsi que de fragments de marbre provenant des tombes
a caveaux pillees et detruites. Exceptionnellement des restes de fon
dationsen place emergent du sol.

Une couche humique moderne d'epaisseurvariable (10-40 cm.) re
couvre 'la totalite du terrain et contient de nombreux restes architectu
raux.

Directement sous cette couche se distingue tres' nettement une
couche de remblai devant indubitablement ôtre mis en rapport avec la
depredation du site a une epoque assez recerıte, D'une epaisseur normale
de ± 70 cm. elle suit generalement-a la base tres nettement un ancien
niveau de sol en mortier marneux mais presente en divers endroits de
grandes poches se rapportant sans aucun doute au pillage des structures
antiques (murs, puits, silos). Bon nombre de restes archeologiques en
place se trouvent sous la couche de remblai. Ceux-ci sont generalement
creuses dans le sol vierge naturel compose d'un materiel dur, crayeux
tres blanc vers le nord de la tranchee PESS. 87/1/1, d'une terre marneuse
melangee a de petites pierres calcaires versle sud de cette tranchee et
enfin, dans la tranchee PESS. 87/1/2 comportant un eomplex de niveaux
crayeux, marneux et meme pierreux.

2° Deseription du profil ouest de la tranchee PESS. 87/1/2
(Profil C.D) (Plan n° 4)

Phase ı: les tombes

Les struetures les plus anciennes sont les deux tombes romaines 63
et 24. La tombe 63 est eneore pourvue de son caveau en blocs de marbre
Neanmoins cette tombe collective a probablement ete pillee lors de la
eonstruction du mur 17. De la tombe 24' il ne reste plus que les fonda
tions en petites pierres ealcaires entassees au-dessus d'un Iit de cailloutis
melange a du charbon de bois. Le caveau en blocs de marbre a sans doute
ete enleve lors de l'edificatiorı des eonstructions plus tardives. Le seul
element de datation pour les tombes nous est fourni par lapresence, par
mi les pierres de la tombe 63, d'un fragment d'une stele a porte ce qui si
tue cette tombe au Bas-Empire.
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Phase 2: ·les coerstructlons. en dur

La deuxieme phase d'occupation du site est caracterisee par la pre
sence de plusieurs batisses .en dur. Des couches de nivellement servent
de base pour la construction d'un sol a mortier marneux, se ratachant
aux fondations de murs en pierre calcaire, L'epaisseur de ces couches va
rie de 45 cm. a 110 cm. Le remblai est compose d'un materiel mameux
et de pierres cakaires et contient outre de la ceramique des fragments de
marbre provenant d'anciennes tombes romaines. Le sol meme quant a
lui consiste en une co-iıche de mortier gris d'une epaisseur d'environ 20
cm. au-dessus duquel l'on a applique un mortierblanc calcaire epais de
± 5 cm.

Cinq murs se rapportent a des constructions en dur (9, 13, n, 18 et
31). Quatre de ces murs appartiennent probablement il un ou plusieurs
batiments. Du mur 13 il ne reste plus que le trace en negatif. Les murs 9
et 18 ont ete edifies en pierres calcaires tandis que pour le mur 17 lui,
construit partiellement sur une dalle de la tombe 63, on a aussi reemp
loye quelques petits blocs de marbre. Une petite annexe en pierres cal
caires, blocs de marbre et carreaux en terre cuite, ayant sans doute servi
de foyer, s'adosse il ce mur.

De tout autre- caractere que les murs precedents, le mur 31 quant
il Iui, est probablement un mur d'enceinte. il s'agit d'un mur avec pare
ment compose de gros blocs de roche calcaire tres reguliers et de .dalles
de marbres completes provenant de tombes romaines pillees, Au milieu
le remblai est compose de pierres calcaires entassees et de terre marneuse.
Un bloc de roche calcaire du parement est pourvu d'un motif rosace.

En ce qui coreerne la chronologie de ces constructions en dur la st
ratigraphie montre tres dairement qu'elles appartiennent a uneepoque
plus tardive que les tombes romaines, dont la tombe 63 nous foumi un
termlnus post quem, c'esta dire le Bas-Ernpire, il semble done que ces
constructions doivent ôtre da te es de l'epoque byzantine, ce qui pourrait
ôtre confirme par le motif decoratif du mur 31.

Les recherches futures devront determiner la relation exacte entre
les differentes traces d'habitat et le gros mur d'enceinte.

3° Deseription du profil est de la tranchee PESS. 87/1/2
(profil A-B)

Phase ı: les tombes

Ici aussi, les deux tombes 61 et 100 appartiennent il la premiere
phase d'occupation du site. La tombe la plus ancienne est la tombe 100.
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il s'agit d'une tombe collective amenagee au-dessus d'un puit ayant pro
bablement servi a l'extraction de la roche calcaire. Le materiel apparte
nant a ce contexte date generalement de la fin du ler siecle avant et du
debut du ler siecle de notre ere. La tombe 61 quant a elle est une tombe
a caveauen bloc de marbre. il s'agit d'une tombe intacte contenant deux
squelettes, probablement de femmes, qui peut etre datee, d'apres le mo
bilier, du 3 erne siecle de notre ere.

Phase 2: tes constructions en dur

La deuxieme phase d'occupation du site est, ainsi que pour le pro
fil ouest, caracterisee parola presence de plusieurs constructions en dur.
Contrairement acelui-ci, l'on a pu aperçevoir plusieurs phases dans l'ame
nagement de ces constructions. Mentionnons ici, par exemple la presence
de deux niveaux de sol au milieuet meme de trois niveaux vers le sud
du profiL. Le complexe 50 quant a lui, . consiste en differentes phases
d'amenagement et de destruction de grandes jarres aprovisions ou pithoi.
Le mur en pierre calcaire 2, construit au-dessus de ce complexe, appar
tient a une phase plus recente d'occupation du site

Notons aussi que la relation exacte entre les differents niveaux de
sols et les murs en pierres, ainsi que le rapport entre les murs 2,9, 13 et
1Set le mur d'enceinte 31 (photo n° 3) doivent encore ôtre eclaircis. En
fin, en ce qui concerne la chronologie no us referons a nos constatations
au sujet du profil ouest et rappelons que la deuxierne phase d'occupation
doit vraisemblablement ôtre datee de l'epoque byzantine.
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İZNİK TİYATRO KAZıSI, 1987

Bedri YALMAN *

Bursa ilinin kuzeydoğusundayer aları İznik Gölü 'kiyısmda M, Ö, IV.
yüzyıl başlarında kuruları ve günümüze tarihi kesintiye uğramadan gelen
nadir yerleşim yerlerinden ibiri İznik (Nikaia) dlçesinde, Roma dönemine
ait açık hava tiyatrosu kalıntılarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski
Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 8.5.1987 gün ve 02.5.1.680 (16)
4180 sayılı izinleri ile 1.7.ı987 tarihinde başlanan VlIl, dönem kazı çalış

maları 1.9.1987 tarihinde sona erdirilmiştir' _2,

(*) Beclri YALMAN, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Şube Müdürü, Ahmet Hanı

di Tanpınar Cad. No. 21, Saydam İş Merkezi, Kat. 5, BURSA.

(l) Bursa Kültür ve Turizm Şb. Müdürü Aıkeolog Bedri Yalınan başkanlığın

da, Arkeolog Veysel Tolun, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arke
oloji ve Sanat Tarihi bölümünden Avni Kulunyar, Naları Tokmak, Sanat Ta
rihçi Handan Kuruçay, Sosyal Antropoloji bölümünden Hüma Erk kazı ala
nında açmaların yönetimini;

TopoğrafAdnan Şakar Avni Kulunyar VE.' Nalan Tokmak ile topoğrafik ve mi
mari buluntulann plana geçirilmesini;

Arkeolog-restoratör Hüseyin Akıllı, Hacettepe Üniversitesi Arkeolon ve
Sanat Tarihi bölümü öğrencilerinden Ayşe Pelin Şahin, Aslıhan Öncel, İs

tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi öğrencilerinden Yahya
Aktar, Songül Kesici ve Rabia Emekligil Osmanlı seramik f'ırmınm kazıl

ması, konservasyon ve İznik müzesi'ne nakli çalışmalarını;

Anadolu Üniversitesi Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Seramik Bö
lümü Öğretim Üyesl Turgut Tuna, Seramikçi Desinatör Meliha Çoşkun Tuna,
ayni bölüm öğrencilerinden Alp Çam, Fatma Özbulun, Yasemin Naldemir.
Sevgi Çürnen, Sema Dündar ve Pınar Çam'dan oluşan grup geçmis kazı dö
nemlerinde ortaya çıkarılan çini ve seramik buluntUıarının ayrımı, bakım,

onanm ve çizimlerini;

Sanat Tarihçi Desinatör Kaya Zengin buluntuların çizim ve envanter ça
Iışmalarını, Arkeolog Ali Zafer Çakmakçı eserlerin fotoğraflamasım. İstan

bul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Lerzan Kukul ve Nu
ray Ertaş eserlerin temizliği, konservasyonu, depo ve katalog çalışmalarını

gerçekleştirdiler.

(2) Kazı çalışmalanmız sırasında gôsterdikleri ilgi ve yardımlanndan dolayı

İznik Kaymakamı Ümit Oltulu'ya Belediye Başkan Vekili Mehmet Hasbioğ

lu'na, İznik D.S.İ. Müdürü Şener Dinç'e, İznik 147. Karayolları Şefi İsmet

Özden'e ve Müze Müdürü Ali Zafer Çakmakçı'ya teşekkür ederim.
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İznik Selçuk Mahallesi, Saraybahçe mevkiinde yer alan tiyatro
kalıntısı, gölden 400 metre doğuda, kent surlarından3 90 metre kuzeyde,
kilise alt yapısından4 35 metre kuzeybatıda yer almaktadır (Çizim : 1).

1987 yılı VIII. dönem kazı çalışmaian beş ana konuda yoğunluk ka
zanmıştır.

a) Tiyatronun güneydoğu, kuzeydoğu ve prosceaniumunda oluştu

rulan açmalardaki kazı çalışmaları,

b) Kilise temellerinin ve caveanın güneyinde gerçekleştirilen aç
malarda ortaya çıkanlan toplu mezarlıktaki çalışmalar,

c) Cavea'da açığa çıkarılan Osmanlı seramik fırınının kazılınası,

konservasyonu ve müzeye nakli,
d) 1980 yılından itibaren gerçekleştirilen VII kazı döneminde ele

geçen çini ve seramik buluntularınınbakım, onarım, tasnif ve motif tes
pit çalışmaları,

e) VIII kazı dönemini içine alan çalışmalar sonunda açığa çıkarı

lan Tiyatro bölümlerinin stratigrafik, topoğrafik ve plan çalışmaları.

·1986 yılında açığa çıkarılan kilise kalıntısının güney . duvarından
3,30 m. güneyde, tiyatronun XI. beşik tonozlu mekanının batısında, VI.
trapozaidal tonozlu mekanın üzerinde başlatılan 6 x 6 m. boyutlu 40. aç
mada, 0,30 m. derinde kuzeydoğu, güneybatı uzantılı moloztaş kireç kum
harcı ile örülü bir duvar kalıntısına rastlanmıştır (Resim: 1).

0,75 m kalınlığındaki bu duvarın açınada belirlenen uzunluğu 5,60
m. dir. Güneydoğuya doğru uzanmaktadır.Duvan oluşturan moloz taşlar

arasında"kiremit ve tuğla kırıkları dolgu malzemesi olarak kullanılmış

tır. Taşlardan bir kısmı tiyatronun yapı malzemesine ait olup, kırılarak

ikinci defa kullanılmıştır.

Duvarın XI. trapozaidal tonozun başlangıcına ıkadar devam ettiği

kalan izlerden anlaşılmaktadır.

Kilisenin güney duvanndan itibaren açılan bölümünde, tiyatronun
yapımı sırasında çevre taş ocaklarından getirilen rekrıstalize kalker
bloklar işlenirken açığa çıkan moloz taş ve yongalar, kireç kum harcı

ile örülerek cavea oturma basamakları ve kerkides temelleri oluşturul

muştur. Bunlar daha sonra kesme taştan yapılan basamaklarla örtülmüş

tür.

(3) Alfons Maria Schneider - Walter K.arnapp, Die Stadtmauer von İznik (Nıcaea),

Berlin 1938.
(4) i Bedri Yalman - İznik'teki Kilise Alt Yapı Kazısı. VIII. Türk Tarih Kongresinden

ayrı basım TTKB s. 457-466 Ankara 1979.
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VIII. yüzyıl başlannda Nikaia (İznik) Arap ordulan tarafından.

kuşatılmıştır. Bu akınıara karşı koymak için Bizans imparatoru III.
Leon (717 -741) Tiyatronun kesme taşlarını söktürerek, surların güçlen
dirilmesi ve yükseltilmesi için kullanmıştır!",

Açmada belirlenen basamak temelleri üzerinde bu nedenden dolayı

herhangi kesme taştan yapılmış oturma setine veya kerkidese rastlan
mamaktadır.

Basamak temellerinin 5 m. uzunluğundaki kısmı açmada belirlen
dikten sonra, kilisenin güney duvarına kadar olan bölümde derinleştir

me çalışmalan gerçekleştirilerek,basamak temellerinin uzantısı takip
edilmiş ve 9,9 m. lik kısmı açığa çıkarılmıştır.

Basamak temellerinin genişlikleri 0,60 - 0,65 m. yükseklikleri ise
0,35 m. dir. 2,55 m. derinliğe ulaşılan açmada, yedi basamak temeli açığa

çıkarılmıştır (Resim: 2).

Kuzey güney uzantılı olan oturma basamak temelleri hafif bir yay
yaparak güneye dönmektedir.

6x6 m, boyutlu açılan 41. açma 40. açmanın batısında yer almak
tadır. 0,75 m. kalınlığındaki duvarın uzantısı burada 3 m. daha devam
ederek, toplam 8,60 m. ye ulaşmaktadır. Kalan kısmın en yüksek bölü
mü 1,40 m. dir.

1972 öncesi kamu kuruluşlarınca tiyatroyu örten toprak tabakala
rının bir kısmı göl kıyısı ve bataklıklara dolgu olarak taşınması sırasın

da, duvarın kuzeybatı uzantısı yıkılmıştır.

Duvar, kilise duvarının batı köşesinden 6 m., doğu köşesinden

9,5 m. uzaklıktadır. Kilise güney duvarına paralel uzarımamakla birlik
te, duvar tekniğinde bazı benzerlikler göstermektedir (Resim : 3).

Duvarın, kilise kalıntısına yakınlığı, başka bağlantı izinin bulunma
Il?-ası nedenleri ile kiliseyi çevreleyen bahçe duvarı veya daha sonra ge
liştirilen açmalarda belirlenen seramik atölyesi ile bağlantılı olabileceği

söylenebilinir.

Bu açmada da bir öncekinde belirlenen oturma basamak temelleri
nin devamı açığa çıkarıldı. 2,70 m. uzunluğunda ve 1,65 m. genişliğindeki

temellerden bazı moloz taşlar sökülmüş olmasına rağmen ortaya çıkarı-

(5) Alfons Maria Sohneider - Walter Karnapp, Die Stadtmauer von İznik (Nıoeeal.

Berlin 1938 s. 49.
(6) Beclri Yalman - IV. Kazı Sonuçları Toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1981,

Ankara 1982 s 233.
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lan dört basamak temelinde belirlenen yükseklik ve genişlikler aynı öl
çülere sahiptir.

6x 6 m. boyutlu olarak başlatılan 42. açma 40. açmaya güneyden
bitişiktir.

V. trapozaidal tonozlu mekan ileVIII. ve IX. beşik tonozlu mekan
lara ait kalıntıların belirlenmesi amaçlanmıştır.Bu mekanlar arasındaki

bağlantıları belirlemek ve tiyatronun diğer kısımları ile bütünleşmesini

sağlamak istenmektedir.

Açmanın batısında başlanan derinleştirme çalışmalarında r m. de
rinlikte moloz taş, kireç kum harcı ile örülmüş V. trapozaidal tonozlu
mekana ait kalıntılara ulaşılmıştır. Kalıntıların kuzey güney uzantısı

1,80 m. doğu batı uzantısı 0,80 m. dir.

Açmanın güneybatısında moloz taş, tuğla, kiremit, çini, seramik
ve fırın malzemelerinin yoğunlaştığı 0,70 m. kalınlığındaki yoğun küllü
tabakalar Geç Bizans dönemine aittir. Sarı, yeşil ve tonlarından oluşan

monocrome tabak ve kaseler seramik fırınında pisirim esnasında oluşan

yüksek dereceli ısı nedeni ile yanmış ve buraya dökülmüştür.

Ayni kısımda az miktarda XVI. yüzyılOsmanlı seramik ve çinileri
ne ait beyaz hamurlu, siyah, yeşil, mavi, kırmızı renklerin hakim olduğu

lale, sümbül, şekaik, karanfil gibi çiçek vedallarla bezenmiş kap parça
larına ait örnekler bulunmaktadır.

Açmanın güneyine yakın kısımda fırın artıklarının oluşturduğudök
me tabakalar içinde bazı Geç Bizans tabak ve kaseleri açığa çıkarılmıştır.

Kapların yüksek harar:etten formları bozulmuş, renkleri değişmiş, ha
murları koyu gri, siyaha dönüşmüş, birbiri arasındaki üç ayakların ya
pışarak kaldığı kaplara ait son derece yoğun örnekler bulunmuştur.

1,5 m. derinlikte gri damarlı rekristalize kalkerden yapılmış ve V.
trapozaidal tonozlu mekana ait olduğu belirlenen, doğu batı uzantılı kik
lopien rektogonal taş bloklar açığa çıkarıldı. Bir kısmı sökülmüş olan
tonoz örgü taşlarından kuzeydekinin uzunluğu 3,25 m., eni 0,56 m., ka
lınlığı 0,60 m. dir.

V nolu tonozun iç kısmı fırın artık malzemeleri ile dolu olup, to
nozun oturduğu kuzey duvarın bir kısmı açıktadır.

VIII. ve IX. mekanları örten kesme taştan örme beşik tonozların

tamamen yıkılmış olduğu belirlenmiştir.

42. açmaya batıdan, 41. açmaya ıse güneyden bitişik olan 43. aç
ma 6 x 6 m. boyutlu olarak başlatılrmşnr.
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Üstteki Osmanh dönemine ait mavi beyaz, Rodosişi, Haliçişi ve
Miletişi seramik parçaları yanında, seramik fırınına ait yardımcı mal
zemeler bulunan tabakanın altında gri kahverengi toprak tabakası içinde
yeşil, sarı, hardal sarısı, monocrome ve sırlı Bizans seramikleri bulun
muştur.

2.20 m. derinlikte üç adet rnoloz taş kireç kum harcı ile örülmüş

cavea oturma basamak ve kerkides temelleri açığa çıkarıldı. Bu temel
ler doğudan güneye ve batıya doğru hafif bir yay çizmektedir.

V. trapozaidal tonozun kesme taşları ve moloz temellerinin önem
li kısmı yerlerinden sökülmüş veya zemine çökmüştür.

42. açmaya güneyden bitişik olan 44. açma 6 x 6 m. boyutlu gerçek
leştirilmiştir.

Üst kısımdaki toprak içinde seramik ve fırın yardımcı malzemele
rine ait parçaların yoğun şekilde bulunduğu, tuğla, kiremit, moloz taş,

seramik ve çini parçalarından oluşan bu tabaka kaldırıldıktan sonra,
monocrome Geç Bizans devrine ait seramik parçaları, üç ayaklar, sirnit
ler, karpuz dilimleri arasında rastlanan kabartma K harfli, yıldız motifli,
eğri hat ve nokta dizili, mühür baskılı olan üç ayak örneklerinden yüz
lercesi günümüze intikal etmiştir.

İznik seramik atölyelerinin belirlenmesi bakımından son derece
önemli olan bu belgeler, Geç Bizans dönemine aittir.

Seramik fırmlarınmyiiksekısı nedeni ile çökmesi sonucu kullanıl

maz hale gelmesinden sonra içindeki seramikler, makaralar. kasetler,
menfez delikleri, zirıterleşmiş tuğlalar, sırça yalakları, sırçalar, yardımcı

fırın malzemesi ile birlikte bir kısmı buraya taşınmıştır.

45. açma 43. açmanın güneyinde, 44. açmanın batısında, kuzey gü
ney uzantılı ve 6 x 12 m. boyutlu olarak başlatılmıştır.

Açmanın güneyinde moloz taş kireç kum harcı ile oluşturulmuş

l,OS m. kalınlığındaki sandık duvar yer almak.tadır.

Bu duvarın bazı taşları sökülerek, 2,5 m. doğu batı, 2,65 m. güney
kuzey uzantılı, yarım çember planlı, zemini tuğla döşemeli 2,17 m. yük
sekliğinde bir niş oluşturulmuştur (Resim: 4). Batısında 0,65 m. kalın

lığında, 0,60 m. yüksekliğinde 1,10 m. uzunluğunda moloz taş ve çamur
ile örülmüş duvar kalıntısı bulunmuştur. Ayni duvarın doğuda da de
vam ettiği kalan izlerden bellidir.

Bu kısımda 7 m. doğu batı uzantılı duvar kalıntısının doğusunda

1,55 m. uzunluğunda 0,16 m. genişliğinde kireç kum harcı ile oluşturul

muş bir ark, 0,70 x 0,80 m. boyutlu ufak bir havuza bağlanmak.tadır.

343



Arkın güneyinde 0,35 m. yüksekliği, 0,90 m. uzunluğu ve 0,66 m.
eni olan tiyatro oturma basamaklarından kırılan parça, temel görevi
yapmaktadır.Duvara paralel uzanan 0,75 m. lik kısmı kalan ikinci duvar
kalıntısı He bunun kuzeyinde uzanan 0,85 m. kalınlığında moloz taş, tuğ

la parçaları ile örülmüş duvar kalıntısı, doğu batı yönünde uzanrnakta
olup, 4,60 m. dir.

Açmanın batı kenanndan 0,70 m. doğuda duvar uzantısı içinde 0,75
m. ağız genişliği, 0,30 m. derinliği olan bir ocak kalıntısı ortaya çıkarıldı

(Resim: 5). Ocağın çember şeklindeki duvarı 0'10 m. kalınlığındadtr.

Tuğla ile örülmüş olup, zemin kısmı ufak taşlarla döşenmiş ve çamur ile
sıvanmıştır. Ocak içinde bol miktarda kül bulunmuştur. Ocak ağzının

önünde 0,60 m. genişliğinde 0,45 m. uzunluğunda tuğla döşemeIi bir set
yer almaktadır (Resim: 6).

Ocağın yer aldığı duvar 'kalıntısı içinde Geç Bizans dönemine ait
mermer bir direk başlığı bulunmuştur (Resim: 25).

Açmadarastlanan kalıntılar bir seramik fırınının işletilmesini te
min maksadı ile kurulmuş bir atölyeye ait olup, batıya doğru devam
edeceği anlaşılmaktadır.

Proscaerıium'un güneyinde 27. ve 28. açmalarda açığa çıkarılan du
var kalıntılarınınbirbiri ile olan irtibatlarını tespit edip, yapılıŞ nedeni
ni belirlemek maksadı ile başlatılan kazı çalışmaları sırasında, kuzey
güney uzantılı duvarın alt kısmının tiyatrodan alınan kiklopien regtogo
nal mimari parçalarla örüldüğü, bir kısmının kırılarak kullanıldığı, ara
larında kireç kum harcının bulunduğu belirlenmiştir.

Kesme taşlı bö1ümün üzerinde dört sıra tuğladan duvar devam et
mektedir. 2 m. derinliğe inilen bu kısımda tuğla bölünıün üzerinde tiyat
roya ait parçaların kırılarak örüldüğü bir duvar kalıntısı açığa çıkarıldı

(Resim: 7). Bu duvarda güneyden absis tipIi duvara, kuzeyden ise tiyat
ronun sahnesine dayarımakta, bir köşe yaparak batıya doğru uzanmak
tadır. Kalınlığı 0,8 ile 0,85 m. arasında değişiklik göstermektedir.

Kazılan bölümdeki toprak içinde harç, fresk parçaları, mermer len
to parçaları ile tuğlalara rastlanmıştır. Tuğlaların 0,04 - 0,065 m. arasın

da kalınlıkları 0,32 - 0,36 m. arasında değişen uzunlukları vardır. Harç
kalınlıkları 0,04 - 0,055 m. arasında değişiklik göstermektedir.

Güney kuzey uzantılı 2,15 m uzunluğuı-daki duvar, köşe yaparak
batıya doğru devam etmektedir. Nişler tuğla ve harç ile doldurularak
düzlenmiştir. Doğu batı uzantısı 2,65 m. dir. Üstten belirlenen kısmı

ise 3,80 m.dir.
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Kuzeydoğudaki çıkış tüneli (vomitorium ), batıda köşe yaparak ab
sis şeklinde dönüşü olan bölümün duvar 'kalınlığı 0,75 m. dir. Bu kısımda

da alt 'taraf tiyatroya ait mimari parçalarla oluşturulmuşolup, üstte tuğ

la ile harç örgüye yer verilmiştir. Ulaşılan derinlik 1,75 m. dir.

A!bsiısin ortasında kapı sövesi şeklinde yerleştinilenkesme taş blok
lar arası moloz taşlarla doldurularak iptal edilmiştir (Resim: 8). 0,85
m. genişliğindeki bu böiümün kapı veya pencere olabileceği düşünülebi

linir.

Genelde tiyatroya ait mimari parçalar kullanılarakyapılan ve kazı

çalışmalarımız sırasında kuzeyine ait bir bölümü açığa çıkarılan colosal
Bizans devrine ait yapının, orchestrada da devam edeceği anlaşılmakta

dır (Çizim: 2).

YapılıŞ nedeni ve kesin tarihi önümüzdekı yıllarda gerçekleştirile

cek kazılar sonunda belir1enecektir 7.

Açmalarda açığaçıkarılan iskeletlerden, kilise kalıntısmın güne
yinde ve duvar yakınında bulunanlar, normal ölüm sonrası kilise içine
ve çevresine gömülen cesetlerin oluşturduğu mezarlarda bulunmaktadır

(Çizim: 3).

87/1 nolu 'İıskdet 40. açmanın güneydoğusunda, açma kenanndan
1,40 m. içeridedir. Doğu batı uzantılıdır. İskeletin kafatası batıdadır.

Sırt üstü yatırılmış olup, kollar göğüs üzerinde çaprazdır. Birbirine pa
ralel uzanan bacakların dizden aşağıdaki kemikleri önemli derecede eri
miştir.

Kafatası, omurga ve kaburga kemiklerinde erimeler bulunmakta
dır. 0,95 m. b0YUtlU olan iskelet bir çocuğa aittir".

87/2 nolu iskelet 87/1 in 0,25 m. kuzeyindedir. Önemli kısmı erimiş

olup kafatası kısmen belirgindir.

87/3 nolu iskelet, açmanın kuzeydoğusunda0,90 m. içeride, gövdesi
nin .yarıya yakın 'kısmı kiremitle örtülmüş, doğu batı uzantıh bir me
zarda bulunmuştur.

Mezarın 0,90 m. lik kısmı kiremit, 0,68 m. 'lik bölümü toprakla ör
tülüdür. Kiremitlerden .açık kalan bölümler tuğla ve taşlarla kapatılmış

tır. 0,32 m. derindeki bu mezarda 1,70 m. uzunluğunda, doğu batı uzan-

(7) Bedri Yalınarı - VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II. İznik Tiyatro Kazısı 1985.
Ankara 1986 s. 234.

(8) Doç. Dr.Metin Özbek - Kiliseden Çıkan Bebekler ve Ölüm Nedenleri (İznik.

Bizans Çağı) - İznik Tiyatro Kazısı ı986 - Basılmamış kazı raporu,
\
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tılı kafatası batıda, sırt üstü yatırılmış, kollar hel üzerinde 'kavuşturul

muş, bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır.

87/4 nolu iskelet 41. açınada 1.15 m. derinde duvardan 2,3'0 m.
güneyde 40. açma kenarından 1,80 m. batıda açığa çıkarılmıştır. Kafatası

batıda olup, doğu batı uzantıhdır. Sırt üstü yatırılmış, yüzü göğe bakar
şekildedir. Kollar göğüs üzerinde çapraz, bacaklar ibirbirine paraleldir.
İskeletin önemli .kısmı eridiğinden, uzunluğu belirlenememiştir.

87/5 nolu iskeletin sadece iki bacağı kalmıştır. 41. açmada kilise
duvar kalıntısına paralel uzanan iskelet sınt üstü yatırılmış olmalıdır.

Gövdenin diğer bölümü, 1972 yılında kamu kuruluşlarıncaalınan toprak
sırasında dağılmış olmalıdır.

87/6; iskelet 41. açmanın güneydoğu köşesine yakın, doğu kenarına

1,5 m. güney kenarına 0,60 m. uzaklıkta 1,35 m. derinlikte belirlenen,
bele kadar olan kısmı kiremitle örtülü mezarda ortaya çıkarılmıştır. Ki
remitler arasında kırık parçaların bololuşubunların ikinci kez mezarda
kullanıldığını belgelemektedir,

Mezarda belirlenen sağlam kiremitler 0,52 m. uzunluğunda, 0;32 m.
eninde ve 0,025 m. kalınlığında, hafif içe doğru eğiktir.

Mezar kuzeybatı, güneydoğu uzantılıdır. Kafatası kuzeybatıdadır.

Sırt üstü yatırılmışolup, kollar göğüs üzerinde çapraz, bacaklar birbiri
ne paraleldir.

İskelet kısmen erimiş olmasına rağmen uzunluğu 1,70 m. olarak
belirlenmiştir.

87/7; mezar 1,16 m. derinde, duvar kalırmsından ayaklar 0,50 m.
kafatası 1,35 m. güneydedir (Çizim: 3). Hoker şekilde yatırılmış, baş

güneybatıdadır.Kafatası yana dönük olup yüz güneye bakmaktadır. Gö
ğüs kısmı da kafatası gil.i yana dönüktür. Kollardan bini bu nedenle vü
cudun altında kalmıştır. Diğeri göğüs üzerindedir.

Bacaklar dizden kıvrılmış olup birbiri üzerindedir (Resim: 9).

87/8; iskelet 87/7. iskeletin batısındadır. Duvar kalırmsından ayak
lar 1.10 m, kafatası 1.50 m. güneydedir. 1,65 m. derinlikte çıkarılan is
kelet, doğu batı uzantılı, sırt üstü yatırılmış, ayaklar birbirine paralel
dir. 1,78 m. uzunluğunda olup, dizlerde kemik kalınlaşması ve gözenek
ler oluşmuştur.Bunlar romatizmal bir rahatsızlığı belgelemektedir.

87/9 nolu iskeletın kafatası duvar kalıntısından0,44 m. güneydedir.
Güneybatı, kuzeydoğu aızantılıdrr. Sırt üstü yatırılmış olup kollar göğüs

üzerinde çaprazdır. 0.75 m.lik kısmı açığa çıkarılmış olup birbirine pa
ralel uzandığı anlaşılan bacaklar duvar altında kalmaktadır.

346



87/10 iskelet 40. açmada cavea kalıntılarının en uç sınırından 3,70
m. batıda doğu batı uzantılı, kafatası batıda kalacak şekilde sırt üstü
yatırılmıştır. Kısmendağılmış olup bir çocuğa aittir.

87/11 nolu iskelet 87/10 daki iskeletiri 0,95 m. güneyınde 0,40 m.
derinde bulunması nedeni ile kısmen tahrip olmuştur. Birbirine paralel
uzanan bacak 'kemikleri ise belirgindir Cavea kalıntısına ait sınırdan

2,15 m. içeridedir.

87/12; iskelet 41. açmada 0,90 m. derinde, açmanın doğusundan2,70
m, kuzeyiriden 2,20 m. içeride ayak kemikleri belirlenen iskelet sırt

üstü yatırrlmış olup sağ kol bel üzerinde, sol kol yanda uzanmaktadır.

Kuzeybatı güneydoğu uzantılı olup baş kuzeybatıdadır.Bacak ke
mikleri birbirine paralel uzanmaktadır.

87/13 nolu iskelet 87/12 ye paralel uzanmaktadır. Ayak kemikleri
diğerinden 0,85 m. kuzeybatıdadır. 0,90 m. derinde ortaya çıkarılmış

olup, sırt üstü yatırılmıştır. Kollar bd üzerinde birbirine kavuşturul

muş, hacaklar birbirine paralel uzanmaktadır.

Kafatası kuzeybatıda olup, kemiklerden bir kısmı dağılmıştır.

87/14 nolu iskelet duvar ,kalıntısımn 2,15 m. güneyinde sırt üstü
yatırılmış olup doğu batı uzantılıdır. Bacaklar 'biribir'ine paraleldir. Bel
den yukarısı tespit edilememiş olup, kalan kısmı 1,27 m. uzunluğundadır.

87/15. iskelet 14 ün 0,26 m. güneyinde, ona paralel uzanmaktadır.

Sırt üstü yatırılmış, bacaklar birbirine paraleldir. Doğu batı uzantılı

olup, baş batıya gelecek şekilde olmakla birlikte belirlenememiştir.Ka
lan kısmın uzunluğu 1,50 m. dir.

87/16 nolu iskelet 87/14 ve 87/15 nolu Iskeletlerin üzerinde güney
batı, kuzeydoğu uzantılıdır. Sırt üstü yatırılmış olup kafatası güneyba
tıdadır. Kollar bel hizasırıda birbirine kavuşturulmuştur.Bacaklar hafif
dizden kıvrık ve birbirine paraleldir. 1,65 m. uzunluğundadır.

87/17 sadece kafatası halinde günümüze ulaşmış olup, 87/16 nolu
iskeletinkafatasınıngüneyindedir.

Bu kafatasının 87/15 nolu iskelet gövdesi ile bir ilişkisinin olabi
leceği, bunun ise antropolojik çalışmalar sonrasında belirlenebileceğian
laşılmaktadır.

87/18. iskelet 40. açmanın kuzey kenarından 1,30 m. güneyde, gü
neybatı, kuzeydoğu uzantıh bir çoçuğa aittir. 0,30 m. derinde bulunma
sından dolayı önemli kısmı dağılmıştır. Cesetin sırt üstü yatırıldığı, kol
ların göğüs üzerinde çapraz, bacakların birbirine paralel uzandığı kalan
izlerden bellidir.
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87/19 nolu iskelet 40. açmada duvar kalıntısından 0,80 m. kuzeyde
1,15 m. derinde, belden yukarısı kiremitle örtülmüş 'mezar, doğu batı

uzantılıdır.

Sırt üstü yatırılmış, kollar bel ilzerinde birbirine kavuşturulmuş,

bacaklar birbirine paraleldir. 1,66 m. uzunluğu sahiptir.

87/20 nolu çocuk kafatası kilise köşesinden 4,15 m. güneydedir. Ka
lan izlerden diğer kemiklerin eridiği anlaşılmaktadır.

87/21 nolu çocuk iskeleti cavea kalıntısının sınırladığı bölümden
2,35 m. batıda 0,45 m. derinde 1,05 m. uzunluğunda ortaya çıkarılmıştır.

Doğal etkiler nedeni ilc kcmiklerirı eridiği ve dağıldığı görülmüştür".

Bunun yanında görülen dağınık insan kemiklerinin, yeni gömülme
ler sırasında parçalanan iskcletlere ait olduğu düşünülebillnir.

87/22 nolu iskelet 41. açmanın güney batısındadır. Sırt üstü yatı

rılmış olup kuzeybatıgüneydoğuuzarıtılıdır. Kollar bel üzerinde kısmen

çaprazdır. Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. Kafatası gövdeden
ayrılmış ve ters durmaktadır.

Açmada 1,45 m. derinlikte ortaya çıkarılan iskeletin gövdede uzun
luğu 1,58 m. dir.

87/23. iskelet 40. açmada cavea kalıntılarının başlangıçından 4 m.
batıdan 1,20 m. derinde doğu batı uzantılı olup boyu ı.55 m.dir. Kafata
sı batıdadır. Bele kadar olan bölümü kiremitle örtülüdür. Kiremitlerden
kalan en büyük parçanın uzunluğu 0,32 m. eni 0,18 m. kalınlığı 0,03 m.
dir. Sırt üstü yatırılmış, kollar bel üzerinde kavuşturulmuş, bacaklar
birbirine paraleldir. .

87/24 nolu kafatası 87/23 nolu iskeletin ayak parmakları arasında

dır. Gövdesine ait herhangi bir iz bulunmamaktadır.

87/25 nolu çocuk kafatası 87/23 nolu iskeletin 0,13 m. kuzeyinde
dik şekilde bulunmuştur.Yüz kuzeye doğru dönüktür.

87/26 nolu iskelet, kilise kalmtısının güney duvarının 0,98 m. güne
yinde, 0,90 m. açma derinliğinde, cavea sınırından 3,20 m, batıda, otur
ma basamak temelleri oyularak meydana getirilen 0,24 m. genişliği,

0,80 m. uzunluğundaki yuvaya bacak ve ayaklar yerleştirilmiş,doğu batı

uzantı1ı iskeletin boyu 0,156 m. dir. Batıda olması gereken kafatası bu
lunmamaktadır.

Ceset sırt üstü yatırılmrş, kollar bel üzerinde kavuşturulmuş,bacak
lar 'birbirine paralel uzanmaktadır.

(91 Bedri Yalman - IX. Kazı Sonuçlan 'Toplantısı II, İznik tiyatro Kazısı 1986
Ankara 1987 s. 312.
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87/27 nolu iskelet 43. açmada ortaya çıkarılan oturma basamak te
mellerinden üçüncüsü üzerinde, güneybatı kuzeydoğu uzantılı, sırt üstü
yatınlmıştır. Kafatası güneybatıdadır. Kollardan biri bel üzerinde diğe

ri omuza doğru uzanmıştır. Kalça kemikleri orijinal yerinde olmayıp, ba
cakkemikleri bulunmamaktadır (Çizim: 3), (Resim: Iü).

87/28 nolu iskelet 87/27 nolunun 0,16 m. kalça kemiği yakınında

kafatası bulunan iskelette kollar bel üzerinde birbirine paraleldir. Bu is
keletin de basamak temelleri üzerine yatırıldığı, belden aşağısının bulun
madığı dikkat çekicidir.

Toplu mezarlığa bırakılan cesetlerin güneydoğudaki son grubunu
teşkil eden iskeletlerden biridir (Çizim: 3) (Resim: 10-11).

87/29. iskelet aynı grubun kuzeybatı. güneydoğu uzantısından

dır. 43. açma kenarından 2,90 m. içeride sırt üstü yatmlmıştrr. Kollar
bel üzerinde birbirine paralelolarak kavuşturulmuştur.Bacaklar birbi
rine paraleldir. Diğer iki iskelete göre ters yönlüdür (Resim: lü),

87/30 nolu iskelet 87/28 noludan 0,50 m. mesafede olup sadece ka
fatası elimize geçmiştir. Gövdeye ait herhangi bir iz bulunmamaktadır.

87/31, seramik fınnının konservasyon ve nakil çalışmalan sırasın

da güneydoğu kısmında 1,60 m. derinde 0,50 m. genişliğinde açılan bo
lümde doğu batı uzantılı kafatası. batıda sırt üstü yatırılmış iskeletin
bele kadar olan bölümü açığa çıkarıldı. Kollar bel üzerinde birbirine pa
ralel uzanmaktadır.

87/32. Kafatası, Osmanlı seramik fırınının müzeye nakli için taba
nına kalas yerleştirilmesi maksadı ile doğusunda açılan 2 x 2,5 m. bo
yutlu kısmın güneydoğu köşesinde yüzü göğe bakar şekilde bulun
muştur.

87/33, ayni bölümün kuzeybatısında bir kafatası olarak ele geç
miştir.

87/34. iskelet 33. nün doğusunda kemikleri birbirinekarışmışhal-
de, sadece kafatası belirgin olarak bulunmuştur. \

87/35; Aynı bölümün kuzeyinde 3·1. iskelet karışık durumdadır.

Kafatası tespit edilmiştir.

87/36,35. iskeletin doğusundadır.Kafatası belirgindir.

8Z/37 ayni bölümün güney kenarında bir kafatası bulunmuştur.

41. ve 43. açmalar arasındaki bölümün kazılarak birleştirilmesi so
nunda kilise duvarından 4 m. güneybatıda 1,90 m. derinde önemli .kısmı
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parçalanmış 11 iskeletten oluşan toplu mezarlıkta, kafatası, omurga, ka
burga, kol ve bacak kemikleri birbirinden ayırt edilerniyecek şekilde ka
nşmış olup, tespit edilenler numaralanmıştır.

87/38 nolu iskelet sırt üstü yatırrlmış, kafatası bulunmamaktadır.

Kollar bel üzerinde kavuşturolmuş bacaklar birbirine paralel uzan
maktadır. 1,47 m. 'boyutludur. 'Kafatasımn batıda olması gerekmekte
dir (Çİzİm : 3) (Resim: 12).

87/39. iskelet 38 in 0,53 -0,38 m. kuzeyindedir. Güneydoğu, kuzey
batıuzantılıdır. Sırt üstü yatırılmış ayaklar birbirine paraleldir. Ele
geçmeyen kafatası kuzeybatıda olmalı idi. Kalan kısmın uzunluğu 1,35
m. dir (Resim: 12).

87/40. iskeletin 'kalça kemikleri ve bir kafatası kalmış olup, bazı

ayak kemikleri dağınık halde bulunmuştur. 87/38. İskeletin ayak kemik
leri yanındadır.

87/41 nolu dskelet 40.dan 0,53 m. doğuda yer almaktadır. Sırt üstü
yatırılmış, doğu batı uzantılıdır. Kafatası batıdadır. Sağ kolu bel üzerin
de, sol kolu dirsekten kıvrık göğüse çaprazdır. Bacak kemikleri dağılmış

olmakla birlikte birbirine paralel uzandığı belirlenmektedir. 1,61 m.
uzunluğundadır (Çizirn : 3) (Resim: 12).

87/42. kafatası 41. iskeletin 0,35 nı. kuzeydoğusunda, ters vaziyet
te bulunmuştur.

87/43. kafatası 42. kafatasının 0,47 m. güneydoğusundadır. Etrafın

da ayak, kaburga ve omurgalara ait parçalar bulunmaktadır.

87/44. iskelet parçaları 41 ve 43 nolu iskeletler arasındaki dağınık

kemikler içinde belirlenmiş,bir kafatasından ibarettir.

87/45. iskelet 39. nun batısında açma sınırındadır. Önemli kısmı da
ğınık vaziyettedir.

'Bulunan iskeletler üzerinde Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Antropoloji Bölümü ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatemi
Bölümü gerekli incelemeleri gerçekleştirmektedir.

1981 yılı kazı çalışmaları sonunda cavea üzerinde 12 nolu açınada

ortaya çıkarılan Osmanlı seramik Iırınının10 - 11 bulunduğu alanın or
taya çıkarılmasıiçin fırının müzeye nakli gerekli görülmüştür.

(LOL Bedri Yalınan - IV. Kazı Sonuçları Toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı ı981, An
kara 1982 s. 232-233.

(LLL Bedri YaIrnan - İznik Tiyatro Kazısında Bulunan Seramik Frrını, t.o. Edebi
yat Fakültesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi, Sanat Tarihi Yıllığı XIII İstan

bul 1988 s. 161-169.
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Seramik fırınını örten 0,20 m. kalınlığındaki tabaka kaldırıldıktan
sonra, fırın içine koruma amacı ile 1981 yılında doldurulan göl kumu bo
şaltıldı. Fırının iç kısmının tümü açığa çıkarıldı.

Dış duvarların belirlenmesi için 0,75 m. genişliğinde ve 2,5 m. de
rinliğindeki kısımlar kazıldı.

Fırının seramik pişirme bölümünden günümüze çok az duvar kıs

mı kalmasına karşın, ateşlik bölümü (külhan) günümüze iyi korunarak
ulaşmıştır. İç kısmının doğu batı uzantısı 0,90 m. kuzey güney uzantısı

1 m. olarak belirlenmiştir.

Odunun yakılmak üzere korıduğu basık kemerli ağız kısmının ge
nişliği 0,40 m, günümüze kalan yüksekliği 0,32 m. yan duvarların kalınlı

ğı 0,38 m. dir.

Ateşlik duvarlarında uzun yıllar toprak basıncı nedeni ile içe doğ

ru hafif bir bombe meydana gelmiştir. Ateşlik kısmının yüksekliği 1,40
m. dir.

Pişir.me bölümünün tabanını taşıyan iki kemer (Resim: 13), duva
rın dış yüzeyinden başlamaktadır. Burada 0,80 m. kalınlığında 0,32 m.
genişliğinde içinde saman parçaları bulunan ateşe dayanıklı tuğlalar

kullanılmıştır. Doğu batı uzantılı birbirine paralel olan bu basık kemer
lerin arasında 0,14 m. kenar genişliği olan 12 tane kare delik yer almak
tadır.

Ateşliğin iç duvarları 0,02 ile 0,25 m kalınlığında killi bir çamurla
sıvanmış,ateşin devamlı yalanıasındandolayı zinterleşmiştir.

'Güneyde görülen yayvan niş kısmının ateşlik tabanından 0,9 m. yu
kanda 0,14 m. derinliğinde 0,80 m genişliğinde ve 0,34 m. yüksekliğinde

dir. Bu kısmın sırçalığa ait olduğu, ön tarafında görülen sır akıntıların

dan anlaşılmaktadır.

Fırının külhan ağzının önünde, üç yönden çevreleyen bir taş duvar
ile karşılaşıldı (Resim : 14). 0,40 m. yüksekliğindeki kısmı günümüze
ulaşan bu duvarın eni 0,95 m. uzunluğu 1,35 m. dir. Doğal taşlardan ça
mur bağlantılı olarak örülmüştür.

Duvarıdankalan kısımlarınuzunluğudoğuda0,33 .m., batıda 0,63 m.,
kuzeyde 0,59 m. olduğu, genişliklerinin. ise 0,19 ile 0,26 m. arasında de
ğiştiği belirlenmiştir '(Resim : 15).

Ortaya çıkarılan bu duvarın kuzey rüzgarlarından ateşlik ağzının

etkilenmesiniönlemek maksadı ile yapıldığı sanılmaktadır.

Fırının güney duvarı dışında 1,5 x 3 m. lik bölümü-B m. derinliğe

kadar kazıldıv.Buradan0,15 x 0,15 m. kalınlığında 2,5 m. boyutlu ahşap

taşıyıcı hatıllarfırının askıya alınması için yerleştirildi.
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Fırın tabanının oturtulmasını sağlayacak 0,05 x 0,10 m. kalmhğm
da 2,20 m. uzunluğunda 22 kalasın yerleştirilmesi için, doğudan 2,5 x 2,5
m. boyutlu ve 2,5 m. derinlikteki kısım kaldırıldı.

Fırın çevr:e çalışmaları sırasında yeşil, hardal sarısı, bej, limon
renkli, kırmızı hamurlu, sırlı Geç Bizans seramik parçaları yanında

sigraffito tekniği ile işlenmiş kuş figürlü seramik parçaları ile slip tek
niğinde yapılmış seramiklere rastlandı.

Seramik fırınının dış duvarlarının açığa çıkarılması için yapılan

kazı çalışmaları sırasında 1,58 ve 1,76 m. derinlikte rastlanan 32, 33, 34,
35, 36 ve 37 nolu iskeletlerin önemli kısmı, fırın yapımı sırasında tahrip
olmuştur.

Fırını oluşturan tuğlalar içinde 0,42 m. uzunluğunda olanların ya
nında 0,37; 0,20; 0,12 m. olanlara da rastlanmaktadır. Kalınlıkları ise
0,10; 0,09 m. dir. Bunların arasında killi çamur dolgu olarak kullanılmış

tır. İç ve dış yüzeyleri de aynı tip çamur ile sıvanmıştır. Dıştaki sıvanın

özentisiz yapıldığı, çakıl, taş, tuğla ve kiremit parçaları ile dolgulu oldu
ğu belirlenmiştir,

Sıvanın önemli kısmı dökülmüş, tuğlalar ve sıvalar yeteri kadar ku
rutulup, dış cephedeki artık maddeler temizlendikten sonra gerekli sert
leştirmeye hazırlanmıştır (Resim : 16).

Fırının batı cephesi alttan 2,12 m. genişliğinde üç sıra tuğla ile örül
müş bir kaide ile birlikte açığa çıkarılmıştır. Kaideden her iki yönde de
0,18 m. içeriden başlayan 1,82 m. genişliğinde ve kalan kısmı 0,87 m.
yüksekliğinde fırın duvarı belirlenmiştir.

Doğuda 2,02 m. genişliğinde ve 0,24 m. içeriye giren bölümden
sonra 1,05 m. yükseklikte duvar kısmının tümü açığa çıkarıldı.

Burada da tuğla boyutları batıdaki gibi değişiklikler göstermekte
dir (Resim: 16).

Güneyde 1,68 m. genişliğindeki taban kısmı 1.40 m. genişliğindeıki

ana gövdeye geçmektedir. Batısı 1.10, doğusu 1 m. yüksekliğe sahiptir.
Tuğlalardaölçü farklılıkları bulunmaktadır.

Yapıldığı yıldan günümüze kadar nemli toprak içinde kalan duvar
ların kurutularak sertleştirilmelerinintemini için üç gün devamlı güneş

ışıkları, zaman zaman yansıtıcı levhalar 'kullanılarak fırın duvarlarının

kurutulması sağlanmıştır.

Kuruyan duvarlarıniç kısmı, selülozik tiner, araldit, sertleştirici ve
hızlandıncı karışımından oluşan eriyik, fırça ve pompa yardımı ile en
ufak gözeneldere ıkadar püskürtülerek gerekli sertleşane sağlanmıştır.
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Dıştaki duvarlar içinde aynı metod uygulanmış olmakla b irlikte
araldit yerine polyester 'tarbi'k edilmiştir. Ayrıca hazırlanan eriyik fırça

ile yüzeylere birkaç. kez sürülmüştür.

İç yüzeyler mülaj kağıdı üzerine gazete kağıdı ve alçıya batırılmış

çuval bezi ile örtülmüş, mala ve el yardımı ile alçıyla kaplanmıştır (Re
sim: 17 - 18).

Dış yüzeyler ilk önce İnce bir 'çamur tabakası ile örtüldükten sonra
alçıya batırtları çuval bezi yardımı ile kaplanıp, 'kalın 'biralçı tabaka ile
sıvarıarak gerek yerinden çıkarılması ve gerekse nakli sırasında oluşacak
sarsıntılara karşı yeterli dirence kavuşturulmuştur (Resim: 19).

Fınnın toprak üzerinden kesilerek, taşıyıcı platforma oturtmak
maksadi ile 0.15 x 0.15 m. boyutlu iki kalas arasında 1,85 m. açıklık kala
cak şekilde doğu ve batı duvarlarının altına yakınkısımlara ycrleştiril
dikten sonra doğu batı uzarrtılı olacak şekilde alttan zeminin toprak 1r
tibatı 'kesilerek 0.05 x 0.10 m. boyutlu ahşap levhalardan 22 adedi yerleş

tirilmiştir.

Fırının araca yüklenmesi ve araçtan Indiı-ilmesisırasmdayapılacak

kaldırma işlemi için 'çelik halatların 0.15 x 0.15 m. boyutlu kalaslara
bağlanmasının riskli görülmesi üzerine 2.65 m. uzunluğunda 1.10 m.
genişliğindebir uçtan 0.37 diğer uçtan 0.31 m.lik ikişer kollu demir şase

yaptınlarak fırın zemininin oturduğu 22 kalasırı altına, uçlar dışta kala
cak şekilde yerleştirildi (Resim: 20).

Resmi araç ve teknik personelin IL katkısı ile ülkemizde ilk defa
bir Osmanlı seramik fırını müzeye nakledilmiştir (Resim : 21 - 22).

Seramik fırını, restitüsyon çalışmaları 'tamamlandıktan sonra ge
rekli restorasyon çalışmaları yapılacaktır.

1980 yılından itibaren vnı dönemdir kesintisiz gerçekleştirilenka
zı çalışmaları sonunda açığa çıkarılan seramik. çini, seramik fırını yar
dımcı malzemesi ve fırın parçalarının tasnif,konserva:syon, restorasyon,
çizim ve değerlendirmeçalışmalarınabaşlandı.

Açmalarda belirlenen seramik. çini ve fırın yardımcı malzemeleri
nin geniş alana yayılmış olması, yeni parça ve örneklere rastlanması bu

(12) İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji bölümü okutmanı Arkeolog - Restoratör
Hüseyin Akıllı'ya, İznik 147. Karayolları Şefi İsmet Özden'e, D.S.İ. İznik ovası

sulama ve pompalama tesisleri müdürü Şener Dinç'e ve İznik Belediye Baş

kan V. Mehmet Hasbioğlu'na sağladıkları her türlü teknik yardımdan do
layı teşekkür ederim.
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çalışmalann daha uzun vadede ve yoğun malzeme ile gerçekleştirilmesi

ni gerektirmiştir.

VII kazı dönemini içine alan ve 500 sarıdık içinde depolanan 45000
parça malzemenin tasnif çalışmaları sonunda Klasik, Hellendstik, Roma,
Bizans ve Osmanlı devrine ait kesintisiz bir kronolojinin devam ettiği,

yoğunluğu ise Osmanlı seramiklerinin oluşturduğu belgelenmiştir.

Buluntular, tarih, imalat, dekor Ile teknik 'ibenzerliklerine göre ken
di aralarmda tasnif edildi.

Kullanımlarına göre fırın malzemesi, mutfak malzemesi,' duvar
çinileri ve diğerleri olarak dört ana gurupta toplanmasısağlandı.

Fırın malzemeleri üç ayaklar, semer veya karpuz dilimleri, çivili
simitler, plakalar, mıhlar, simitler, dairesel ve eğri destek parçaları, ısı

kontrol çubukları, pişirme kapları ve kasetler, makaralar, üç boynuzlu
mesnetler, çeşni parçaları, as kı çivilerinden oluşmaktadır13 _ 14.

Üç ayaklar; sırlanan tabak ve kaselerin pişirme sırasında birbirle
rine değip yapışmalarını, önlemek ve fırının pişirme bölümünü en ikti
sath şekilde kullanımak maksadı ile kapların arasına sivri uçları'aşağıya

gelecekşekildeüst üstte dizilmesini temin maksadi ile kullanılmıştır.

Ka1ıpta yapılanlar arasında çeşitli motiflere sahip olanlara rastlan
maktadır (Resim: 23 - 24).

Kasetler: sürahi ve bardak formundakikaplarınpişirimindeJmlla
nılmak üzere yapılan kasetler, saksı formundadır. Pişirme şartlarına gö
re fırının çeşitli yerlerinde, fırın tabanı ve cehennemlikte kullanılmakta

dır.

Çivili simitler; seramik çamurundan, üzerine konacak kabın kai
desine uygun hazırlanan sirnit, üzerine ufak konik çiviler. sivri uçları dı

şa gelecek şekilde sirnitüzerine dizilir. Tabağın .kaidesi bu uçlara otura
cak şekilde yerleştirildikten sonra hafifçe bastırrlarak çivilerin uçları

tabağın kaidesine uygun bir düzeye getirilir.

Tabağın, akan sırlar nedeni ile rafa yapışmasıbu şekilde önlenebil
mektedir.

Raf plakaları: kare, dikdörtgen, oval ve dairesel formlu, kilden ya
pılmış ince plakalar, ayaksiz fırınlarda pişirmek üzere üst üstte dizilme
işleminde kullanılmıştır.

(13) Turgut Tuna - İznik Tiyatro Kazısında Bulunan Seramik Malzemelerin De
ğerlendirilmesi,Eskişehir ı988 - yayınlanmamış rapor.

(ı4) Oktay Aslanapa- VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı Il, İznik Çini Fırınları

Kazısı ı985 Çalışmaları, Ankaraasse S. 319-320.
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·P,lakalann 'boyutlarında belli bir standart bulunmamaktadır.Oval
(pide) tipli olanlar iJçinde 0.30-0.40 ın uzunluğundave 0.10-0.15 m. enin
de olanlara rastlanmaktadır..

Semerler (karpuz dilimleri); fırının pişirme bölümünde tabak ve
kaselerisı birbırine zarar vermeden üst üstte dizilmeleri amacı He kap
lar arasındaki aralıkiara uyacakşekilde yapılmıştır15. Aynı malzeme
tabaık veya kase kaldeleri altına keskin, sivri uçları yukarıya gelecek şe

kilde konrnakta ve sırlarm plakaya yapışması önlenrnektedir.

Üç boynuzlu rnesnet: fırına yerleştirilen kapların tamarnı sırlı ise
homojen ısı yüksekliğineulaşılmak için bu fırın yardımcımalzemesi kul
lanılmaktadır. Bu mesnetin üzerine raf plakası ve onun üzerine de üç
ayaklar yardımı ile sırlı kaplar dizilir.

Makamlar; ortası ince, iki yanı geniş birer daireden oluşan bu mal
zemenin makaraya benzerliği nedeni ile bu isim verilmiştir.

Ateşe dayanıklı kilden yapılmıştır. Bunların uzun olanları h.rm raf
larının sıralanmasında 'kullanılmaktadır. Kısa boyutlular ise pişirilecek

kapların raf aralarmaen uygunşekilde konmasını temin etmektc kulla
nılmaktadır15.

Çeşni parçaları: bunlar gözleme deliğine yakın konulacak olan
deney (çeşni) parçalarında sırın ısı miktarınagöre oluşan değişi'klikleri

ni belirlemekte kullanılıyordu.

Alınan ve dekorlanan kırık bir parçaya ufak bir delik açılır, bu bir
seramik hamuru parçasırıadeliğiyukarıya gelecek şekilde dikeyolarak
oturtulur ve pişirme ameliyesi sırasında ince bir pişmiş toprak çubukla
veya telle deliğinden taktırılarak fırın dışına alınır ve incelenir.

,"-r

Fırın mıhları;pişirmebölümünde birbirinin yanma dizilerek mf-
lar oluşturmaya yarayan bu aletler 16 hazır olan yuvalam yerleştiril

diğinden bozulanlar-kolaylıkladeğiştirilebilmekte idi. Bunların uçları

dairesel, kare ve altıgen olarak değişiklik göstermektedir.

Askı çivileri; ortası delikli iki cephesininde motiflenip sırlanması

gerekli süs parçalarının fırında pişirilebilmesi için hazırlanan ikoni bi
çimli mesnetlerdir,

tısı Bedri Yalınan - İznik Tiyatro KazısındaBulunan Seramik Fırmı, t.ü. Edebiyat
Fakültesi Sanat Tarihi Araştırma Merkezi, Sanat' Tarihi Yıllığı XIII. İstan

bul 1988 s. 168.
(L6) Yılmaz Önge - A Ceramic oven discovered in Ahlat, fifth International

Congress of Turkish Art, Budapest 19'76 s. 479'-492,.
«Beyihan Karamağaralı» Ahlana bulunan bir çini fırını, ayrı basım s.
67-93.
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Sivri kısmı üste gelecek şekilde oturtulduktan sonra, uç kısma

dengeli duracak şekilde deliğe geçirilerek kullanılmıştır.

Isı kontrol çubukları; fırın içindeki ısının çeşitli bölümlerinde,
seramiklerin pişirilecek dereceye gelip gelmediğini kontrol için kullanı

lan bu pişmiş toprak çubuklar, seramik hamurunun üzerine dikey şekil

de konmaktadır.

Isı derecesine göreçubuklarınne derecede eğildikleri gözlerıerek.

pişirici tarafından uygulama yapılmakta idi 15.
. .

Bizans seramik buluntuları: Bunlar içinde kalıpta ve tornada şekil

lendirilen seramik kapların, üç ayakların ve mutfak eşyasının yoğunluk

ta olduğu anlaşılmıştır.

Kaplar içinde, bilhassa dip kısımları sağlam olarak günümüze gel
diğinden bunlar üzerinde incelemeler yoğunlaşıtırılmıştır.

Kullanılan hamur kırmızı ve beyaz olmak üzere iki türlüdür. Kap
lar doğal bir kille astarlanmişve kazıma (sigraffito) tekniği ile dekorlan
mıştır. Kurşunlu sır çeşitli tonlarda yeşil, sarı renktedir.

Kullanılan dekor kartal motifidir, Gagadan kan damlar şekilde ve
ya bir yılan tutar şekilde de işlenmiştir. Kartal veya kuşlar elle gelişi gü
zel çizildiğinden karikatürize görünüşlüdür.

Diğer motifler halat, tarak izi, rozet, bitki, palmet, yarım palrnet,
dama, :hayvan figürinleri ve monogramlardan oluşmaktadır.

Selçuk geçiş dönemi serarnikleri: 1075-1079 yılları arasında İzoik'i

ellerinde tutan Selçuklular, Bizans seramik ustaları ile işlbirliği içinde ba
zı seramikler üretilmesini sağlamıştır.

. .
Teknik, dekor, stil ve yorum yönü ile Selçuklu devri özelliklerini

yansıtan parçalar, Bizanslı ustaların etkisinde kalarak üretilmiştir. Sig
raffito tekniğindeelma yeşili, sarı ve yer yer akıcı başilm renklerle boyarı

mıştır.

. Erken Osmanlı seramikleri; Anadolu Selçuklularından sonra Bey
likler dönemindeki iç karışıklıklar her türlü sanat faaliyetlerini de etki
lemiştir. Üretim sadece ihtiyaç gidermek maksadr ile yapılır olmuştur.

İznik/in Osmanlılar tarafından fethedihnesinden sonra (Miletişi)

Erken Osmanlı seramikleri ürefilmeye başlamıştır. Bu başlangıçta mal
zeme, form, dekor, maliyet, pazarlama ve kullanım alanları gözönüne
alınarak üretime geçilen seramiklerdeki imalat safhası şu şekilde gerçek
leştirilmiştir:
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İznik ve çevresinden elde edilen çömlekçi kiline kuvars kumu ve sır

ça ilaveederek bir müddet yoğrularak seramik hamuru elde ediliyordu,

Seramikler çarkta, elde ve ikalıpta formlarına uygun şekile getiril
dikten sonra rötuşlanıyordu,Bilhassa mutfak eşyaları seramik çarkında

şekillendie-iliyor, hafif kuruduktan sonra gerekli rötuşları yapılıyordu.

Kap üzeri fırça veya astar boyasıdökülür ve içinde açık yer kalma
yacak şekiilde çalkalanıp, astar tekrar boşaltılırdı. Bu işlem be1İ.i bir hü
rıer gerektirrnekteydi.

Astarın görevi seramiğinharnuru ile sır arasındaki genleşmeyi uy
durmak ve kırmızı hamur rengini kapatmaktır.Ayrıca astar daha düzgün
bir yüzeyoluşturmaktadır.Dekor imkanı, astarlı zeminde daha iyi yapı

Iabilmektedir.

Dekorlama insize tekniği ile sivri uçlu bir kalem ile yapılıyordu.

Tiya:tro kazısında bulunan sivri uçlu kemiklerin bu maksatla kullanıldık

lan anlaşılmıştır. Kullanılan kalemler içinde demir ve domuz dişleri de
dikkat çekicidir.

Kullanılan fırçalar ise at kılından. ve kümes hayvanlarının tüylerin
den faydalanılarakyapılmakta idi.

«Miletişi» Erken Osmanlı seramiklerinde genellikle bir merkezden
'başlayan ve bunun iç ve dışının süslenmesi ile gelişen bir dekor anlayı

şı bulunmaktadır.Merkezde kalan dairenin içi altıgenler. üçgenler, rozet
ler ve silistik bitki motifleri (Çizim : 4 - S - 6), çiçekler, nadiren de kuş

figürleri ile bezenmektedir. Merkezin etrafında şualar ile stilis'tik yaprak,
zencerek ve bozulmuş meandr motiflerine rastlanır (Çizim : 4, S, 6).

Serbest fırça dekorlarnalarında ise yaprak motifleri revaçtadır.

Kullanılan boyalar mangan oksit - mor, kromit - siyah, bakıroksit- türku
vaz, kobaltoksit-Jacivert renklerden oluşmaktadır.

Kapların dışları fırça ile kafes, dalga motifleri ile bezenmiştir. Za
man zaman meandırlar görülür. Dekorun üzerinde bazen bakıraksit da
ha ziyade kullanıldığı için yeşil renge dönüşmüştür.

İznik Tiyatro kazısında ortaya çıkarılan seramiıkbuluntulardan

XV, XVI ve XVII. yüzyıl bulunmları tasnif edilmiş olup detay inceleme
leri önümüzdeki yıllarda yapılacak ekip çalışmaları sonunda gerçekleşti

rilecektir.

Kazı döneminde açığa çıkarılan ufak buluntulardan bir kısmı aşa

ğıda kısaca özetlenmiştir.



Mimari parça-uzun. 1,25 m., eni. 0,75 m., yük. 0,33 m. dir28;.Açmada
bulunmuştur. Beyaz mermerden yapılmış olup, scaenıum'a-artblr par
çadır. Silmeler, kurt dişi ve yumurta dizisi motifleri ile dekorlanmıştır,

Direk başlığı-yük. 0,42 m., kenar uzun. 0,20 m., eni. 0,15 m. dir.
45. Açmada, Osmanlı devrıineait duvarıda kullanılmıştır.Sekiz kenarlı yek.
pare mermer direğe bağlı iken kırılmıştır. Tabanı karedir. Cephelerinde
stilistik akantus yapraklan ve volüt1eri ile haç şekilleri işlenmiştir (Re
sim: 25)".

Sütun başlığı- tiyatronun yanındaki kilise alt yapıısında bulun
muştur4. YÜ!k. 0,25 m., taban çapı. 0,35 m., uzun. 0,50 m., eni. 0,43 m.
dir. Gri renkli kalkerdendir. Dairesel taban merkezinde demir bağlantı

yuvası vardır. Dikdörtgen tablalıdır.

Ufak kase-yük 0,062 m., kai, ça. 0,()48 m., ağ. ça. 0,11 m. dir. 40.
Açınada bulunmuştur. Kırmızı hamurludur. Kesik konik kaidelıi!dir. Ko
yu hardal renklidir. İç içe çember hatlı dekorludur (ReS'Lm : 26).

Kemer parçaları-bronzdan yapılmıştır. Oval tiplidir, 40. Açmada
bulunmuştur. Ön yüzünde merkezde ufak dikdörtgen delik yer almakta
dır. Kazıma olarak yapılmış stilistik bitki motiflidir. Diğeni şekil bakı

mından aynı olmakla birlikte, dekorsuzdur (Resim: 27).

Kolye sarkıtı - mumlu ipten yapıldığı için bozulmadan günümüze
kadar gelmiştir.

42. Açmada bulunmuş olup, toplu mezarlıktaki cesetlerden arta !ka
lan bir süs eşyasıdır.

Uzun. 0,013 m., eni. 0,01 m., ıkal. 0,06 m., dir. Merkezdeki beyaz
renkli nesnenin etrafında birbirine geçme olarak işlenmiş mumlu ip kol
yeyi oluşturmaktadır (Resim: 28).

El baltası- uzun. 0,48 m., eni, 0,36 m., ·kal. 0,012 m. dir, 42. Açmada
bulunmuştur. Çağla yeşili renkli taştan yapılmıştır. Kesici kısmı keskin
leştirilip iki yanı cilalanmıştır.

Sikkeler - Çukur tipteolup 41. açmada iskelet yanında bulunmuş
tur. Birinin üzerinde kumaş parçaları yapışarak günümüze kadar ulaş

mıştır. Geç Bizans dönemine ait sikkelerin çapları 0,028 m., kaL. 0,001 m.
dir.

Sikkelerin kenarları girintili çıkınnlıdır. Konkav :kısımda kabartma
olarak işlenmiş haleli ve elinde incil tutan, oturur şekilde İsa ile konveks
kısımda yan yana duran kral ve kraliçe işlenmiştir (Resim: 29r
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Motifli üç ayak - 44. açmada bulunmuştur.Uzun. 0,114 m., kaL. 0,022
m. dir. Üçgen şekildeki üç ayağın üst kısmı düz olup, alt yüzeyinin mer
kezinde kabartma sekiz kollu yıldız motifi ile kollar arasında birer ay
motifi işlenmiştir. Kalıpta yapıldığı belirlenmiştir. Uçlardaki çıkıntılar

kınk ve sır kalıntılıdır (Resim: 24).

, Üç ayakkalıbı - 44. Açınada bulunmuştur. Uzun. 0,85 m., eni. 0,045
m., kaL. 0,03 m. dir.

Kırmızı hamurlu olup, bir yüzeyi düz, diğer yüzeyinde ise yapılmak

istenen üç ayağın motifli modeli, negatif olarak işlenmiştir.

Kazı çalışmalannaparalelolarak, heyetçe yapılan "Çevre ineelemele
ri sırasındaOsmaneli (Levke) Kapı ile Yenişehir Kapı arasında kent içine
bakan surların eteğinden geçen karayolunun açılışı sırasında yapılan de
rinleştirme çalışmalan sonunda surlara temel görevi yapan taşların

Roma ve Bizans dönemlerine ait çeşitli yapılardan alman mimari parça
lar açığa çıkan1mıştır.

Belirlenen mimari parçalar arasında tespit edilen oturma basamak
taşlanmn yoğun olması son. derece dikkat çekicidir (Resim: 30-31).
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Resim ; 1 - Kilise yakınında açığa çıkarılan duvar kalıntısı

Resim : 2 - Duvar kalineısı ve oturma basamak temelleri



Resim : 3 - Kilise kalıntısımn güneyinde yer alan duvar ve tiyatro
oturma basamaktemelleri

Resim ı 4 - Tiyatro moloz taşlı duvar kalıntısının içine açılan nişin

görünüşü
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Resim i 5-

Tiyatro caveasmm güneyinde tes
pit edilen duvar ve ocak kalıntısı

Resim i 6 - Duvar Içine yerleştirilen ocak ve tuğıla. zemini
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Resim : 7 - Tiyatro,nun Proscaenium kısmında açığa çıkanlan aosıslı

yapı kalıntısı

Resim : 8 - Tiyatronıın scaenlum ve orchestra kısmına Inşa edilmiş

colosal Bizans yapı kalıntısı
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Resim: 9-

87/7 nolu Iskeletın genel i'Öriin.üşü

Resim : 10 - 43. açmada ortaya çıkarılan Iskelet gurubu
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Resim : 11 - 87/28 nolu iskelet

Resim : 12 - 41 ve 43. açmatar arasında

kailan kısımda açığa çıkarı

ian topilu mezarlığa ,Illit bir
bölüm
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Resim i 13 - Seramik fırırımın pişirme bölümünün tabaınını taşıyaın

kemerlere ait ayak izleri

Resim: 14 - Seramik fırınının külhan ağzı önündeiki duvar katınDsı



Resim: 15 - S,eramlk tırını ve onundeki duvar kalıntısı

Resim 16 - Seramik fırınının dış duvarlarının görünıüşü

367



368

Resim: 17 - Seramik frrmının iç yüzeylerimim kağıt. çuval bazi ve
alçı ile kaplanması

Resim : 18 - Farının iç kısmının korumaya alınmış durumu



Resim : 19 - Seramik fırınınan dış y'Ü

zeylerinin alçı ile kaplan
mış görünüşü

Resim : 20 - Fınımı vinç yardımı ile
yerinden kaldırrhşı
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Resim : 21 - Osmanlı seramik fırınının vinçle tiyatro sahasındaki

yerden kaldrrrlmıs e:öriinii.o;:ii

Res'im : 22 - Fırının müzeye götürülmek üzere komvona yüklenişi



Resim : 23 - Motim üç ayak ômeklleri

Resim: 24 - Yıldız ve ay motifli üç ayak
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Resim : 25 - Mermer direk ba-şGığı
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Resim : 26 - Geç Bizans dönemlne aitkasenin
üstten ve yandan görünüşü

Resim : 27 - Kemer parçaları
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Resim : 28 - Mumlu iplik ile örülerek yapılmışkolye sarkltı
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ReSim : 29 - 41. açmada iskelet yanında bulunan sikkelerin önden ve arkadan
görünüşleri
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Resim : 30 - Surıarın temellerinde belirlenen tiyatro oturma basamak
taşları

Resim : 31 - Osmaneli (Lerke) Kapı yakınmda sur temellerindeki
tiyatro oturma basamak taşıarı
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iZNiK TiYATRO KAZISI 1987

Çizim: 4 - İznik Tiyatrosu'nda bulunanaynı özelliklere sahlp Miıletişi seramik
!lerden örnekler
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iTK A30 ilK A43

iZNiK TiYATRO KAZısı 1987

Çizim : 5 - Miletişi seramiklerden aynı özellikılere sahip kapların çizimi
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ilK A26

ıZNiK TiYATRO KAZISI 1987

Çizim : 6 - Çeşitı1i açmalarda açığa çıkarılan Mlletlşl seramiklerden örne'kler
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İZNİK ÇiNİ FIRJNLARI KAZISI
1987 YILI ÇALIŞMALARI

Oktay ASLANAPA *

Anadolu/da Türk Sanatı ile ilgili en eski kazılardan olan «İznik Çini
Fırınlan Kazısrsnın 1987 yılı, çalışmaları. 6 Temmuz 1987 günü başla

mış, alan çalışmaları 16 Ağustos 1987 günü bitirilmiştir. Bu yıl Kazı Ku
rulu, Başkanlığımda, Prof. Dr. Şerare Yetkin, Başkan Yardımcısı Doç.
Dr. Ara Altun, Mimar M. Baha Tanınan'dan oluşmuş, Bakanlık Yetkili
Uzmanı olarak İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nden Cihat Soy
han görevlendirilmiştir.Bakanlık onaylı listesindeki çok sayıda uzman
ve Sanat Tarihçisi ile öğrenciler kazıda uyumlu bir ekip olarak çalış

mışlardır,

Bakanlık ödeneği dışında, Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Turing
ve Otomobil Kurumu çalışmalarımızamaddi destek sağlamışlardır. Ka
zının bitiminde Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu aracılığı ile sağla

nan 250.000 TL.'lık 'bir yardım, Müze deposuna çelik raf alımı için Müze
•

Müdürlüğü emrine gönderilmiştir.

İznik Kaymakamı Ümit Oltulu, Belediye Başkanı Erdoğan Savaş

kazı ile yakından ilgilenmişler ve Belediye'nin kazı çalışmalarına çok
yardımı olmuştur. İznik'de uzun yıllardan beri sürmekte olan kazı ça
lışmaları işi tanıtıcı olması bakımından faaliyetler hakkında, kazı kam
pımızda ilgililere açıklamalarda bulunulmuş, Atatürk'ün İznik'i ziyaret
lerinin yıldönümü törenlerine ekibimiz çelenkle katılmıştır. Bunun gibi
faaliyetlerin kazıların amacının daha iyi anlaşılabilmesi açısından ka
muoyu oluşturmakta faydalı olacağı kanaatindeyiz. Mahalli basını ay
dınlatmak üzerekazı süresince üç basın bülteni hazırlanarak dağıtıl

mıştır.

Bu yıl kazı kampı olarak merkezdeki Kılıçarslan tıkokulu tahsis
edilmiş, daha geniş olan bu binada, kilitli bir salonda geçici depo, en
vanter ve restorasyon istasyonu oluşturularak, buluntuların tasnif ve
geçici değerlendirmeleri ile restorasyonları yapılmıştır. Kazı Sonunda,

(*) Prof. Dr. Oktay ASLANAPA. İstanbul Ündversitesl, Edebiyat Fakültesi. Ar
keoloiı ve Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı Fen,
PTT, İSTANBUL.
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10 envanterli eser, 65 envanterli etüdlük buluntu ve 114 torba tasnifli
etüdlük malzeme tutanakla İznik Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Depo, geçen yılki raporlarımızdada arzetmiş olduğumuz gibi, son
derecede yetersiz kalmaktadır. Bahçedeki eski deponun bir bölümü Müze
Müdürlüğü tarafından bizim için 'ayrılmış, burası imkanlar nisbetinde
biraz düzeltilerek, 1981 - 1987 yıllarının etüdlük malzemesi ile bir kısım

envanterli etüdlükler belli bir sıra dahilinde burayataşınmıştır.Ancak
bu depo sadece sandıklı ve torbalı malzemenin, tasnifleri bozulmadan
korunmasına bile elverişli değildir. İç depoda, son zamanlarda sık sık

sayımlar sebebiyle sandık ve torbaları dağılmakta olan malzemenin bir
dereceye kadar derli toplu bulunmasına şimdilik çare olarak görülmüş

tür. Müze'nin depo imkanlarının islahı halinde tüm malzemenin esaslı

değerlendirilmesiçalışmalarımümkün olacaktır. Nitekim bu yılın önemli
bir bölümü, yayın hazırlıkları için malzemenin yeniden fotoğraf çekimi
ve değerlendirilmesine ayrılmışken, planlanan bu çalışmalar, sayıma

rastlaması ve depo imkanlarının elverişsizliği yüzünden istenildiği gibi
tamamlanamamıştır.

«İznik Çini Fırınları Kazısı», 1963 yılında başlatılan bir geleneğin

devamıdır. Konu İznik'in tamamıdır. Yüzey Araştırması, Sondaj, Kazı,

Değerlendirme Çalışmaları ve Restorasyon bir bütün olarak ele alın

makta, İznik'in tarihi dokusunun tamamı üzerinde çok yönlü çalışıl

maktadır.

Bu çok yönlü çalışmada kalabalık bir ekip görevalmakta, günlük
çalışmalar, akşam seminerlerinde değerlendirilerekertesi günün çalışma

planı hazırlanmaktadır. Bu koordineli çalışmaları gerçekleştirmek için
konunun çeşitliliği sebebiyle yani yöntemler geliştirilmekte ve yetişen

kuşaklar için de yararlı olmaktadır.

Yüzey Araştırmalan: Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ara Altun so
rumluluğunda yürütülmekte olan bu çalışmalar, yayınlanabilecekşekilde

son şeklini almak üzeredir. Bu yıl da, Elbeyli tarafından kaynaklarda
sözü edilen iki hamamdan birisi, tarlalar arasında bulunarak çalışma

lara hız verilmiş, ayrıca, Lefke Kapısı dışında, tatil günleri yapılan araş

tırmalar ilgi çekici sonuçlar vermiş, Müze Müdürü de alınarak, yapı İz

leri ve Namazgah taşları ile erken tarihli mezar taşları tarlalar arasında

atılmış olarak tesbit edilmiş, Eşref Baba Mezarı olarak bilinen yerde,
eski taşların sökülerek yerine yenilerinin konulduğu görülmüş, özellikle
su yolları bakımından künklü bölgeler ve hazneler bulunmuştur. Taşlar,

Ziraat Teknisyenliğinin aracı temin edilerek Müze'ye nakledilmiş, bu
bölgede daha dikkatli olunması için ilgililer uyarılmıştır. Bu arada Bağ-
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kur Evleri olarak bilinen ve yapımı sırasında pek çok kalıntının tahrip
edilmiş olduğu anlaşılan göl yakınındaki bölgede, bazı yükseltiler, saray
olabileceği görüşü ile incelenip ölçümleri ve röperli krokileri hazırlanır

ken, dozerle fosseptik kanalı açma çalışmasına rastlanınış,Müze Müdüro
olay yerine getirilerek, burada iki farklı kotda tuğla su yolunun tesbiti
yapılarak önlem alınması sağlanmıştır.

Sondaj: 198:1 yılındaki bir sondajda, ekibimizin Arabacı Sokak'da
tesbit etmiş olduğu geniş altyapı çevresinde yoğun bir yapılaşma başla

mış olduğundan buradaki tesbitler için bir ekip kaydırılmıştır. Eskiden
Kumbaşı Sokağı'nıngerisinde hiçbir yapıgörülmezken,1981 yılından bu
yana surlara doğru Arabacı Sokağı'nın oluştuğu, 1981 raporu ile birlikte
krokisi Genel Müdürlüğe ve Müzeye gönderilmiş olan altyapının iki ya
nma ve Kumbaşı Sokağı tarafındaki parsele inşaat yapıldığı, Arabacı

Sokak üzerinde bulunan giriş ağzınında yol açılırken kısmen traşlanıp

doldurulduğu görülmüştür. Dahası, Kumbaşı Sokak üzerindeki yeni in
şaatın foseptikçukurunun, tesadüferi diğer ağız kısmına açıldığı (hay
retle görülmüş, Müze Müdürü, Belediye Başkanı ve Fen İşleri

Müdürü yerine davet edilerek durum gôsterilmişnir. Yapı sa
hibinden değiştirme taahhüdü alınarak, batıdaki ağız tarafından

çalışmaya başlanmış, içinin dikkatle boşa1tılmasına girişllmiş

tir. Bu arada batı üst seviyede yan yana iki küçük. parçalanmış tonozlu
bölme açılmış, bunların daha önce altüstedilmişmezar hücreleri olduğu
görülmüştür.Karışık iskelet parçaları ile birlikte, burada iki bronz parça
bulunmuş, ilk temizliklerinden sonra, bunların röliker menteşesi şek

linde iki haç olduğu anlaşılarakenvanterealınmıştır. Diğer buluntular
çeşitli keramik malzeme olup bir kısmı envanterlik niteliktedir. Hücre
lere kum doldurulmuş, içte açılan bölümleriri tuğla işçiliği bakımından

çok ilgi çekici olduğu görülmüş, basamaklı giriş bölümüne demir kafes
kapı yaptınlarak kilit takılmış ve anahtarı Müze Müdürlüğüne teslim
edilmiştir. Bu alandaki çalışmalar, 1987 yılında, yapı kalıntısının öne
mini ilgililere göstermek ve bir bakıma tescilini yapmak açısından ele
alınmış, devamı planlanmıştır.

Ayasofya Apsisi doğusunda daha önceki yıllarda devam eden kur
tarma kazısı alanında, bu yıl taksi durağı kaldırıldığından, son parçala
rın traşı yapılarak bir miktar daha ıbulurıtu elde edilmiş ve tasnife
alınmıştır.

İsmail Bey Hamamıarkasındaki alanda ve Akçeşmeçevresinde 1986
çalışmaları sırasında ortaya çıkarı bazı yapı kalıntılarının tarlada bu yıl

ekim yapılarak tahrip edildiği şüphesi doğmuş, tarla sahibinin buradaki
ekini kazımız süresi içinde kaldırmasındansonra yapılan sondajda, tah-
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ribat bulunmadığı tesbit edilmiş, bu alandaıki kazının önümüzdeki mev
simlerde devam edeceği yazılı olarak tarla sahiplerine bildirilmiştir.

BHD Alanındaki Kazı: 1984 yılından beri sistemli bir kazı alanı

haline gelmiş olan Hamam Sokak - Maltepe Sokak köşesindekiBHO kodu
verilmiş kazı alanınımızdaki atölye ve fırınların ve içinde yer aldıkları

altyapının aydınlatılmasınabu yıl da devam edilmiş, bu alanda iki fırının

yerinde sertleştirme ve restorasyon çalışmalarıda tamamlanmıştır. Bu
yıl E-9, 0-9, 0-10 plankarelerindeki çalışmalar yoğunluk kazanmış, daha
önce açılmış olan alanlardaki kısmi çalışmalarada devam edilmiştir.

Bu yıl, geçen yılolduğu gibi, doğudaki yarım fırın ateşliğinin araldir
karışımları ile sertleştirme ve koruması yapılarak kesit verebilecek tarz
da yerinde restorasyonu gerçekleştirilnıiş,her iki fırın da yeniden sun
durma altına alınmıştır. Doğudaki plankare sınırlarında üst tabaka
toprak hafriyatı yapılmışı, altta yeni bir fırın izlenimi uyandıran böl
melerde, kısmen ince mermer döşeme kalıntılarına rastlanmış, geçen
yıl rastlanan künklü hypocaust sistemının bu yönde devam etmekte ol
duğu anlaşılmıştır. Bu bölgede, atölyenin belki de fırın duvarlarından

birisi, sistemi çökertmiş olarak, kesit şeklinde son günlerde belirmeye
başlamıştır. Bu bölgedeki araştırmalar bir sonraki yıla bırakılmıştır.

Bu alan, gittikçe bir açıkhava müzesi şeklinde, Osmanlı dönemi Türk
çini - keramik atölye ve fırınlarının gösterilebileceği bir alan haline gel
mekte ve kazıekibinde bu yolda fikir oluşmaktadır.Alanın etrafı dikenli
ÇiL ve uyarı levhaları ile çevrilerek ilgiiilere korunması yolunda gerekli
yazılar yazılmıştır. BHO alanı yakınında her yıl kurulan ilk yıkama ve
tasnif istasyonu bu yıl da kurularak çalışılmış, tasnifleri yapılan bulun
tular kazı kampımızdaki istasyona nakledilerek değerlendirmeye alın

mıştır.

Bulusıtu Değerlendtrilmestı 1987 yılı kazı ve sondajları buluntu
açısından geçen yıllara göre zayıftır. Restorasyon ve eski parçaların de
ğerlendirme çalışmaları üzerinde daha Iazla durulınası planlanmış oldu
ğundan bu durum normaldir Bu yıl BHO alanının 0-10 açması en zengin
buluntuyu vermiştir. 18 büyük torba sırsız kırmızı hamurlu keramik ya
nında çok miktarda fırın malzemesi buradan çıkmıştır. Miletişi denilen
gurup ağırlıklı olmak üzereçeşitli tekniklerden buluntu bunu izlemek
tedir. Diğer bölgelerdektkeramik bulunıu daha az fakat kaliteli parça
lardır. Maden eserlerden yine 0-10 da elde edilen bir Bakır Roma sikkesi
ve Arabacı Sokak'daıki altyapıdan çıkan iki brom: haç hiçimindeki röli
ker kilidi belirtilebilir. Altyapıdan ayrıca Bizans ve Osmanlı keramiği

tn Bu konuda ayrıntılı bilgi, Restoratör - Arkeolog Hüseyin Akıllı tarafından

Arkeometri bildirisinde sunulacaktır.
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elde edilmiş olmakla birlikte sayıca çok azdır. Burada iki de üçayak bu
lunması ilgi çekicidir. Belediye İşhanı inşaat! sahasında ve BHD alanı

nın çok yakınında bulunan ve esnaf tarafından toplanmış olup, ekibimi
zin ilk yıkama istasyonuna getirilerek teslim edilen keramik buluntu
lar arasında mavi - beyaz şamdan parçası envantere alınmıştır.

Belediye İşhanı İnşaat Alanı: 1964 yılından beri yapılan kazılarda,

fırın ve atölye bölgesi olarak yoğunluğu belli olan Hamam Sokak üze
rindeki Belediye Işhanı İnşaatı alanında, bina yıkımı ve makineli toprak
hafriyatı sonucu bazı tırın izlerinin belirdiği 1987 bahar aylarından beri
ekibimiz elemanlarınca çeşitli fırsatlarda tesbit edilmiş olmakla birlikte,
müze, eleman yetersizliğinden hafriyatı tam olarak izleme imkanına sa
hip olarnamış, çok çabuk dağılan fırın kalıntılarıda anlaşılan bu arada
gözden kaçmıştır Ekibimizin sürekli olarak İznik'de bulunduğu yaz ay
larında bu alanda yeraltı suyuçıkıp, inşaat alanı göl halinde olduğun

dan yakın bir inceleme yapılarnamış, ancak birisi batıda,.diğeri doğuda

kalan özellikle iki fırın kesitinin tesbitlerinin yapılması gerektiği yo
lunda ilgililer defalarca uyarılmıştır. Kazının kapanmasındansonra baş

layan inşaat çalışmaları sırasında, ilgi çekici bir fırın ateşhanesinin sağ

lam olarak belirdiği yolundaki Müze Müdürü Ali Zafer Çakmakcı/nın

ihbarını değerlendiren Başkanlığımız, küçük bir kurtarma ekibi teşkil

ederek İznik'e yol1amışsada, Belediye -Müteahhit -Müze Müdürlüğü arn
sırıda uzlaşma mümkün olamamış, konu adliyeye intikal etmiş, çalışma

yarım kalmıştır.Ancak, sözkonusu fırın inşaat alanı kenarında kalmakta,
yanındada bir fırın daha çıkma ihtimali bulunmaktadır. Bu: durumda
yaz mevsimine kadar korunabildiği takdirde ekibirnizin çalışması müm
kün olacaktır.

İznik içindeki tarihi yapı tesbitleri, yüzeyaraştırmaları,çevre de
ğerlendirmeleri,kazı, sondaj ve restorasyon çalışmaları ile bir bütün
halinde yürütülen çalışmalarımız, aynı zamanda korumaya yönelik uya
rıcı bir nitelik kazanmıştır.Bu yolda İznik'de Ilgililer nezdinde kamuoyu
yaratılmasına çalışılmaktadır. Bunun sonuçları alınmayada başlanmış,

Belediye sur çevrelerini temizleyip tarihi eserler etrafında çevre düzen
lemelerine girişirken, halk da konuya daha sıcak bakarak daha çok yar
dımcı olmaya başlamıştır. Müze'nin eleman bakımından takviyesi, İs

tanbul'a yakın olan İznik'e sık sık gitme imkanı bulan ekip elemanla
nmızın uyarıları, ilgililerin ve halkın konuya daha sıcak bakmaları ile
İznik'in tarihi yapısının korunabilmesi için henüz geç kalınmamış olu
nabilir.
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Resim : 1 - Elbeyli/Esbeklj Hamarnı kalıntısı

Resim: 2 -

İznik/Bağkur EV'leri doğusuında su
yollan

388
Resim , 3 - İznik!Arabacı Sokak, altyapı sondalı



Resim : 4 - Altyapının Kumbaşı Sôkağı fosseptik çukuru
na açılan güneyağzı

Besim : 5 - Altyapıda tonoz örgüsü

Resim : 6 - ıznik/BHO kazı alaını ve fınnlar
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Resim.: 7 - BHD kazı alanında suudurma altındaki

fırın ateşlıaınelerl

Resim : 8 - BHD kazı alanında, doğudaki ikinci fınn
ateşhanesi (restorasyon)

Resim : 9 - BHD kazı alanı, doğu

yönünde E. 10 plan
karesinden kesit
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Resim: 10 - BHDo, O. 10 plankaresinden sırh - sırsızbııluntular

Resim: 11 - BHO, D. 10 plankaresinden çeşi1ıli fınn malzemesi

Resim : 12 - BHO, O. 10 plankareslndesı daıngaılı üça,faklar
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Resim: 13 -
BHD. D. 10 plankaresinden. tjim
lenmlş Miletişi denilen teknikde
kase

Resim i 14 - BHD. E. 9 plankaresinden. mavi - be
yaz üzümlü tabak parçası

Resim, 15 - BHD. D. 10 plankareslnden, Rodosişi

denilen teknikde Cragmanlar
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Resim : 16 - İznik/Hamam Sokak Belediye İşhanı

hafdyatından toplanmış bulunmlar

Resim : 17 - Ayasofya sondalından çeşitli fragınanlar

Resim : 18 - İznik, Arabacı Sokak, altyapı sondaşıe

dan slip ve sgrafitto tekniğinde tüm
Ienmlş parça,ilar
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Resim: 19 - Altyapı sondalından kuşlu sgrafitto dip parçası

Resim : 20 - Altyapı sondajmdan röliker kflldl,
kabartma



Resim: 21-

Altyapı sondajmdan röliker kili
di,kazıma

Resim: 22 - BHD, D. 10 Roma İmparatorluk sikkesI (bakır)



r

Resiıh : 23 - Hamam Sokak, Belediye İşhanı 'inşaat Blll!J1 (yaz 1987)

Resim : 24 - Hamam Sokak, Belediye Işhanı inşaat alanında açığa

çıkan fınn ateşhanesi (Eylül 1987)
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1987 YILI KUBAD· ABAD KAZıSı

Rüçhan ARıK *

1980 yılındanberi başkanlığım altında sürdürülmekte olan Kubad
Abad Selçuklu Külliyesi kazılarının 1987 yılına ait bölümü 1ı.8.1987

16.9.1987 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.

.Yaklaşık bir ay devam 'eden 1987 yılı çalışmaları - geçen yıl oldu
ğu gibi - Küçük Saray'ınkuzeydoğusundakisahada yapılmıştır.

Bu sahada, 1986 yılı kazısı sırasında XXXI-JJ, XXXI-KK, XXXI-LL.
XXXII-KK plankareleri ile XXXII-II, XXXII-JJ, XXXII-LL ve XXXIII-LL
plankarelerinde çalışılmış; bunlardan XXXII-II karesinin duvar tarafın

da tabii kaya zemine kadar inilmiş; XXXI-JJ'de düzgün yüzeyli taş dö
şeme seviyesinde faaliyet bırakılmış ve XXXII-KK plankaresi pe
XXXII-JJ de, onunla aynı seviyeye getirilmişti. Buna karşılık XXXI-LL,
XXXII-LL ve XXXIII-LL plankarelerinde biraz daha derinleşilerek; hem
sur duvarına başınç yapan toprak kütlesi kaldırılmış; hem de, hangi
amaca hizmetettikleri kesin olarak anlaşılamayan iki kargir duvar par
çası açığa çıkarılmıştı, XXXI-KK plankaresi ise kısmen açılmış ve ta
mamlanması 1987 yılına bırakılmıştı.

Bu yılki kazı faaliyetlerinde; geçen yıl kazısı belli seviyelerde bıra

kılan ve. tamamlanamayan XXXI-JJ, XXXII-JJ, XXXI-KK plankareleri
nin açılmasına devam edilmiş; ayrıca merdivenin önündeki döşemenin

batrya doğru devam edip-etmediğini tespit amacıyla, planda XXXI-II
kodunu taşıyan alan kazılmış; bunun batısındaki XXXI-HH ile güneyba
tısında yer alan XXXII-HH karelerinde başlatılan çalışmalar, kazı süre
si içinde bitirilemediğindengelecek yıla bırakılmıştır.

1985 yılındanberi çalışılmakta olan Küçük Saray'ın kuzey duvarı

boyunca uzanan alan, saraydan kuzeye doğru alçalan bir eğime sahip
tir (Resim: 1). Eğimin şekli, bu alandaki toprak kütlesinin, saraydan
dışa doğru düşen kalıntılardanoluştuğunugöstermektedir.

İLk önce ele alınan XXXI-II plankaresinde. - 2.14 m. kodundan
yaklaşık 1,00m. derinliğe kadar kayda değer bir buluntuya rastlanılama-

(*) Prof. Dr. Rüçhan ARıK, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakül
tesi Dekanı, ANKARA.
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mıştır. Bu derinlikten sonra tuğla, kiremit ve harçtan oluşan bir tabaka
nın altında; iyice dağılıp un-ufak olmuş harçlardan müteşekkil yumuşak

bir tabakanın içerisinde bol miktarda çini, çini-mozayik ve cam buluntu
larla karşılaşılmıştır. Tabakanın kalınlığı, toprak kütlesinin meyline uy
gun olarak, açmanın güney kenarında, yaklaşık 1.00 m.'lik bir boyuta
ulaşmaktadır. XXXI-II karesinin kazısının tamamlanışı esnasında, röper
noktasına göre 4.03 m. derinlikte, açınanın kuzey kenarı boyunca kıv

rılarak aşağı-yukarı doğu-batı istikametinde uzanan ve XXXI-JJ karesin
deki merdivenin önünde bulunan döşemenin altına doğru devam ediyor
görünen bir taş döşemeye rastlanıldı (Resim: 2). Düzgün olmayan taş

larla oluşturulmuş 'bu kuruluşun fonksiyonu kesin olarak anlaşılama

mıştır.

XXXI-JJ plankaresinin kazısı sırasında ise; merdiven kalıntısının

kuzeybatı ve kuzeydoğu köşelerinin hemen dibinde, geçen yıl bulunanla
ra benzer, yarı dairesel planlı birer zıvana (Resim: 3) daha tespit edildi.
Bunlardan batı taraftakinin içerisinde, dağılmış durumda ahşap parça
ları bulundu.

Bundan sonra; yine geçen yıl bltirilemeyen XXXI-JJ ve XXXI-KK ka
relerinin açılması işlemi birlikte gerçekleştirilmiştir.XXXI-JJ açmasın

da, döşeme taşlarına dokunulmadan yapılan hafriyat; buradaki taş döşe

menin merdivenle aynı döneme ait olamayacağı ihtimalini düşündürmek
tedir. Çünkü, döşeme seviyesinden daha aşağıda da çini ve çini-mozayik
parçalan bulunmuştur.Döşemenindoğu tarafındakalan sahada, merdive
nin kuzeydoğu köşesinden itibaren, XXXI-KK plankaresinin ortasından

kuzeydoğu istikametinde uzanan bir duvar kalıntısının varlığının anla
şılması üzerine, çalışma bu noktada yoğunlaştırılmış ve sonuçta söz ko
nusu kalıntının; üzeri moloz taş ve harçla kaplı, tuğla örgülü bir kuru
luştan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 4). Kalıntının üst sınırı

nın, döşeme ile aynı seviyede oluşu, bunun; döşemeyle kaplanılan alanın

tesviyesi amacıyla inşa edilmiş bir seki olabileceği ihtimalini akla getir
mektedir. Kazıda ortaya çıkarılan bütün mimari kalıntılar, plan üzerine
de işlenmişlerdir (Plan : 1).

Son üç yılda Küçük Saray'ın kuzeydoğusundaortaya çıkarılan mi
mari unsurlarının kesin bir tahlilini yapmak için vakit henüz erkendir.
Fakat yine de, elde edilen verilerden hareketle bazı yorumlara gidi
lebilir.

Herşeyden önce, merdiven kalıntısının güneye doğru yükselen ba
samakları, bu kuruluşun sarayla bir ilişkisi bulunduğunu düşünmemi

ze yol açıyor. Daha önceleri Katharina Otto-Dorn'un yaptığı kazılarda;

bizim, merdivenin iki yanında tespit ettiğimiz zıvanalarınbir benzerinin.
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merdivenin hemen güneyinde, saraya bitişik bir biçimde uzanan dikdört
gen kuruluşun doğu kenarında bulunmuş olması da bu düşünceyi des
teklemektedir. Merdivenin kuzeybatıköşesindekizıvananın içinde karşı.

mıza çıkan ahşap parçalardan hareketle; zıvanaların, ahşap desteklere
yuva vazifesi gördüğünü ileri sürebiliriz. Ancak bu direklerin, merdi
vene ait ahşap korkulukları mı takviye ettikleri, yoksa daha başka bil
fonksiyona mı sahip oldukları konusunda bir yargıya varmak çok güç
tür. Merdivenin önündeki döşemenin, merdivenin inşasından sonraki bir
döneme ait olması ihtimaline, geçen yılki kazı raporunda dikkat çekil.
mişti. Döşemenin doğusunda bulunan tuğla malzemeli kalıntı ise; taş

döşeme arneliyesisırasında doğuya, yani göle doğru eğimli alanın tasvi
yesi amacıyla yapılmış olabilir.

XXXI-II ve .XXX-JJ plankarelerinin sınır1adığı alan içinden merdi
vene doğru uzanan taşlar ise, ilk 'bakışta bir su tesisatının üzerini kapa
tan bir kuruluş izlenimi bırakmaktadır (Resim: 5,·6). Ancak bunların

altında herhangi bir sondaj çalışmasıyapılmamıştır.

Sonuç olarak, bu döşemenin fonksiyonu konusunda ancak önü
müzdeki yıllarda daha doyurucu görüşler ileri sürülebilecektir,

Kazılan alanlarda dikkati çeken bir diğer husus; toprak kütlesinin
stratigrafik bir özellik arzetmesidir. Saray duvarından kuzeye doğru ai
çalan bir kesit ortaya koyankütlede üç tabaka tespit edilebilmektedir.
En üstte yaklaşık 1.30 m. kalınlığında moloz taşlı bir toprak tabakası

vardır. Bu tabakaıda kayda değer bir buluntuya rastlanılmamaktadır.

Bunun altında, ortalama 1.00 m. kalınlığa sahip ve kuzeye doğru Ineele
rek, XXXI kodlu plankarelerin ortaya yakın bir hizasında sona eren ta
baka ise; kiremit ve tuğla kınklarının altındakalan, harçlı yumuşak

topraktan oluşmaktadır. Kazıda ele geçirilen buluntuların hemen hemen
tamamıbu tabakada yer almaktadır.Daha sonra, tabii kaya zemine kadar
devam eden ve buluntu vermeyen sert, sıkı toprak tabakası gelmektedir.
Böylesine düzenli bir tabakalaşma gösteren toprağın, daha önce yapılan

kazılar esnasında dışarıya atılmış kazı toprağı olmadığı aşikardır. Çün
kü, şimdiki mevcut mekanlardan dışarıya atılmış bir toprak kütlesinde;
örtüye ait olan kiremit parçalarının, tabiatiyle en altta kalmaları gere
kirdi. Oysa yukarıda da belirtildiği gibi, kiremit ve tuğla parçaları bulun
tu tabakasının üstünü kaplamaktadır. Ayrıca, kazılar sırasında oldukça
sağlam durumda bulduğumuz yıldız çiniler de, toprak kütlesininvdaha
önce yapılan kazılara ait olmadığınıgöstermektedir. Çünkü bunların ba
zıları, yıldız ve haçvari çinilerden oluşan kompozisyonu kısmen muhafa
za eder şekilde bulunmuşlardır (Resim: 7). Bu buluntulu tabakanın,

sarayın şimdiki mevcut mekanlarına ait olması da mümkün değildir.
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Zira, zemin katın duvarlarının örtü sistemine kadar sağlam oluşları, çi
nilerin, zemin kattan dışarıya düşmüş olamayacaklarınıgözler önüne se
riyor. Yukarıda izah edildiği gibi, tabakalaşma düzenleri nedeniyle, bun
ların daha erken tarihlerde insan eliyle drşarıya atılmış olabileceği ihtimali
de çok zayıftır. Öte yarıdan kazısını yaptığımrz sahada, Küçük Saray'a
bitişik bir yapı kalıntısına ya da buna işaret edebilecek herhangibir
bağlantı izine-de - şu aşamada - rastlamlamarrııştır. Buna karşılık

Küçük Saray'ın mevcut duvarlarının tek katlı bir yapı için fazla kalın

oluşu, tonozların takviye kemerleriyle desteklenişi, zemin kattaki dar ve
uzun dikdörtgen mekanların dış duvar tarafındaki kenarlarında, yuka
rıdan gelen ve daha sonra dışarıya açılan künklerin varlığı, ayrıca Bü
yük Saray'dan farklı olarak daha özelili ve sağlam bir işçilik gösterişiyle

birlikte, sarayın içerisinde yukarıya çıkmayı sağlayan bir merdivenin
mevcudiyeti; sarayda bir üst kat ihtimalini akla getirmektedir. Ancak
bu şekilde, yapının kuzeyindeki toprak kütlesinin durumunun izahı

mümkün olabilmektedir. Fakat, bu konuda da daha kesin şeyler söyle
yebilmek için Küçük Saray'ın çevresinin tümüyle açılmasım beklemek
gerekecektir.

Buluntulara gelince; açılan plankarelerin tümünde, yukarıda ifade
edilen tabakada buluntular ele geçirilmiştir. Açmalar içerisinde bilhassa
XXXII-HH plankaresinde - henüz kazısı bitlrilmemiş olmasına rağmen 
diğer açmaları gölgede bırakacak kadar zengin ve fikir veren buluntular
ortaya çıkarılmıştır. Kazıdan çıkan objelerin temizlik, restorasyon ve
envanter işlemleri yapıldıktan sonra, müzelik değerde bulunanlar, Kon
ya Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Bu yılki buluntular, Kubad-Abad'ınklasik sekiz uçlu yıldız çinileri,
haçvari çiniler, çeşitli biçimlerde kesilmişçini-mozayikler,sırh ve sırsız

seramik parçaları, cam, metal ob ieler !it' dört adet sikkeden oluşmakta

dır. Bunlardan farklı olarak, mukarnaslı bir kavsaramn kilit taşına ait
olmalarımuhtemel, düzgün kesilmiş birkaç taş parçası da buluntular ara
sında yer almıştır.

Bazıları sağlam olarak ele geçirilen, bir kısmı ise mevcut parçaları

mn restorasyonuyla tamamlanmaya çalışılan yıldız formlu çinilerde
zengin bir figür programı izlenmektedir. XXXII-HH plankaresinde bu
lunan yıldız çinilerden üçünün üzerinde bağdaş kurmuş insan figürü yer
almaktadır. Bunlardan 87-XXXII-HH-108 envanter numaralı çini, dört
parçaya ayrılmış vaziyette bulunmuş ve parçalar birleştirilerek üçte
ikilik bir böiümü tamamlanmıştır.Krem renkli ince gözenekli hamura
sahip çininin üzerindeki figür, tam ortaya bağdaş kurmuş durumda
resmedilmiştir. Değirmi çehresi, çekik gözleri, minyon ağız ve burnu,
uzun saçlarıyla Ortaçağ Türk Tasvir Sanatı için karakteristik yüz tipini
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tekrarlamaktadır. Sağ elinde bir mendil vardır. Ancak, sol eli boş görün
mektedir. Çininin üzerinde, figürün dışında kalan boşluklara rumiyi an
dıran soyut bitkisel motifler işlenmiştir (Resim: 8). '

87-XXXII-HH-1ıo envanter numarasını taşıyan ikinci figür1ü çini
de, parçalanmış durumda ortaya çıkarılmış ve mevcut 8 adet parça bil'
leştirilerek, büyük ölçüde fikir verecek bir hale getirilmiştir.Aynı hamur
özelliğine sahipçinideki bağdaş kurmuş figürün sağ eline, bu defa nan
andıran bir meyve tutuşturulmuştur (Resim: 9). Bir haleyle kuşatılmış

olan başta, üç parçalı bir taç ya da örtü vardır. Örtü aşağıya doğru ine
rek boynu kapatmaktadır.Burada, diğerinden farklı olarak, krem renkli
fon, koyu renkli bitkis-el desenlerle kaplanmıştır.

Yine aynı kareye ait, 87~XXXII~HH-165 envanter numaralı üçüncü
çininin bağdaş kurmuş figürü ise, sağ elinde 'balık tutmaktadır (Resim:
10). Figürün sol tarafındakiboşluğa da, baş aşağı sarkan ikinci bir balık

figürü resmedilmiştir. Balık tasvirinin, !burç-gezegen sembolü olarak fi
gürlü çinilerde kullanıldığı kabul edilmektedir. !Bu figürün kaftanı, çok
sayıda berıekleriyle, diğerlerine göre daha gösterişli işlenmiştir. Fon,
noktalamayla dolgulanmıştır. Her üç figürde ide kaftanlar kobalt mavisi
renktedir. Kaftanların yakaları ve beldeki kemerler, fon ile aynı renk to
nunda 'çizgilerle belirtilmişlerdir. Kollarındaki tiraz bantları, 'tasvir edi
lenlerin sarayerkanındankişiler oldukları kanısını uyandırmaktadır.

İnsan figürlü çiniler gibi fikir verebilecek parçalar halinde gün ışı

ğına çıkardığımız diğer figürlü 'çini örnekleri üzerinde; fantastik yara
tıklardan bir sirenin başı Ve gövdesinin bir kısmı tespitedilebilmekte
(Resim: 11), kartal, doğan, şahin ya da tuğrul türlerinden birisine ait
olmaları muhtemel yırtıcı ve avcı kuşlar, tavus ya da balıkçıl benzeri
kuşlar ve gerçeğe uygun resmedilmiş yırtıcıolmayan'kuş türleri; köpek.
kurt, ayı, pars gibi hayvan figürleri görulebilmektedir.

Bu hayvanlar içerisinde yırtıcı ya da avcı olarak vasıflarıdırılan.

aynı zamanda kudret ve egemenliği sembolize eden kuşlar, çini üzerinde
tek figür halinde tasvir edilmişlerdir (Resim: 12, 13, 14). Bunlar, sem
bolize ettikleri kavramların anlamlarına yaraşır bir şekilde kanatlarını

ve güçlü pençelerini iki yana açmışlardır. Başlar ise profilden tverilmiş

tir. Tavus ya da balıkçıl benzeri kuşlar da tek başlarına çininin ortasına

yerleştirilmişlerdir.Ancak bunlar, yırtıcı kuşlara göre, tabii görünüşle

rine ve duruşlarına daha yakın şekillendirilmişlerdir (Resim: 15).

Yırtıcı olmayan küçük kuş türleri; çininin ortasındaki bir hayat
ağacının iki yanında simetrik olarak duran kuş çiftleri halinde yansıtıl

mışlardır. Bunlarda tabiata sadakat dikkate şayandır (Resim: 16, 17).
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XXXII~HH karesinde bulunan bir çini üzerindeki pars figürünün
çchresi pek seçilememektedir. Fakat diğer çini parçalarında karşımıza

çıkan köpek, kurt ve ayı figürlerinde hayvanlar güler durumda verilmiş

ler ve sempatik tavırlarıyla adeta kişileştirilmişlerdir.Hayvanların kişi

leştirilmesi uygulamasıyla" daha önce, i8. yy. dan bir Emevi eseri olan
Kusayr-ı Amra fresklerinde karşılaşıyoruz. Bu uygulamalar aynı zaman
da, Beydaba'nın ünlü «Kelile :ve Dinme-sini akla getirmektedir. Bilin
diği gibi, söz konusu doğu klasiğinde hayvanlar kişileştirilerek, ders ve
rici hikayeler anlatılmaktadır. Köpeklerin başları geriye dönüktür
(Resim: 18). Sağ ayakları yukarıyakaldırılarak geriye çekilmiş, arka
ayaklardan sağ taraftaki ileri doğru atılmış, kuyruk ise arka ayakların

arasından !öne doğru kıvrılmıştır. Ayakların bu düzeni çakala benzeyen
bir başka hayvan ile güçlü bir kıvrımla şekinendirilmiş kalın boynuyla
kısmen sağlam 'bulabildiğimiz kurt figüründe de izlenmektedir (Resim:
19). Ancak kurt diğerleri gibi törensel bir !yürüyüşte olmayıp, öne doğru

hamle yapmaktadır.Hayvanlarıngövde, baş, kuyruk ve ön plandaki ba
cakları' kobalt mavisiyle renklendirilmişlerdir.Geri planda kalan bacak
tar, patlıcanınoru gibi koyu bir renkle boyanarak. adeta derinlik duygu.
su yaratılmaya çalışılmıştır. XXXII~HiH karesine ait küçük bir çini par
çası (Env. no. 87-XXXII-HH-198) üzerinde gülen bir ayının başı görülmek
tedir. Buna ikarşıdık, aynı plankarede bulunan bir başka çini parçası (Env.
no. 87-XXXII-HH-109)'ndaki ayının başı ve gövdesinin büyük bir kısmı

anlaşılabilmektedir.Fakat çininin sırları yer yer dökülmüştür (Resim .
20).

Bu arada XXXI-II plankaresinde bulduğumuz,yarısı mevcut olma
yan bir yıldız formlu çini parçasındaki hayvan figürü, türü itibariyle di.
ğerlerinden tümüyle ayrılmaktadır. Figürün gövdesinin altkısmı ve ba
cakları, çininin mevcut olmayan diğer parçası üzerinde kalmıştır. Eli
mizde bulunan kısımlarından tespit edilebildiği kadarıyla, bu hayvan
kısa kuyruğu, iri gövdesi kısa ve çok kalın boynu ve öne doğru uzanan
boynuzuyla bir fil olmalıdır. (Resim: 21). Kubad-Abad çinilerinde tasvir
edilen diğer hayvan türlerinin çoğu Anadolu'da yaşamaktadır. Fakat,
filin sadece Afrika ve Hindistan gibi bölgelerde yaşadığını biliyoruz.
Türk süsleme sanatlarındam, pek sık kullanılan bir hayvan figürü de
ğildir. Böyle bir örneğe biz, Konya Kalesi'nden gelen taş parça üzerinde
kabartma olarak rastlıyoruz. Ayrıca, geçen yılki kazı raporlarına göre
Haluk Kararriağarah tarafından yapılan Ahlat Kazısı'nda m figürlü bir
seramik 'Parçası bulunmuştur.

Yukarıda zikredilen örneklerden başka, çok sayıdaçini parçası üze
rinde çeşidi hayvanlara ait kanat, bacak, perıçe. gövde kısımları belli ol
maktadır.
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Bazı çini parçalarından anlaşıldığı kadarıyla, yıldız formlu çiniler
de, sadece figürlü kompozisyonlar değil; aynı zamanda bitkisel süslemeler
de yer alabilmektedir. 87-XXXII~H'H·104 envanter numarasını taşıyan

başka bir örnek ise; şeffaf sır altına zeytüni yeşil ve kobalt mavisi renk
lerle işlenmiş stilize bitkisel bezemenin yanısıra, küçük bir vazo ya da
sürahi motifiyle de dikkati çekmektedir (Resim: 22). Bu çini tam orta
dan kesilmiştir. Buluntular arasında böyle kesilmiş çok sayıdaFigürlü

çini de vardır. Öyle anlaşılıyorki bunlar, buluntularla yaptığımız rekons
titüsyonda da görüleceği gibi (Resim: 23) çinilerin duvara monte edilişi

esnasında, duvarın köşesi ile haç kolları arasında kalan boşlukların dol
durulabilmesi maksadıyla kesilmişlerdir. Kesiliş tarzları, bunların baş

langıçta böyle imal edilmeyip, sonradan kesildiklerini göstermektedir.

Kubad-Abad kazılarında bu yıl ç.karrlan yıldız çiniler de; - tıpkı

haçvari çiniler ve çini-mozayikler gibi - hamur, teknik ve renk uygula
ması bakımlarından, daha önceki kazılar sırasında bulunan örneklerden
farklı değillerdir. Yalnız burada şu noktaya değinmek gerekiyor.
Kubad-Abad'da 1987 yılında bulunan ve sıraltı tekniğini ihtivaeden yıl

dız formlu figürlüçinilerde; figürün dışında kalan alanların bezenişi

açısındanüç ayrı uygulama belirlenebilmektedir:

Bir grup örnekte fon, süzgeci andıran noktalarla oluşturulmuş bir
bezemeyle kaplanmıştır. Bunun ise iki varyantı vardır. Bazılarında nok
talı bezeme sadece yıldız uçlarının içine işlenmekte; geriye kalan kısım

larda natüralist eğilimli dallar kullanılmakta; diğer bir kısmında ise fon,
tümüyle noktalarla doldurulmaktadır.

Bazı çinilerde, figürün dışında kalan alan tümüyle çizgisel karak
terli stilize bitkisel bezemeyle süslenmektedir. Bunlarda fon krem renkli,
bitkiler ise siyaha yakın koyu renktedir. Üçüncü bir grup teşkil edenlerin
özelliği; figürün haricindeki yüzeylerde fonun koyu renkte boyanması,

iri rumi veya yarım palmetlerden oluşan bitkisel bezemenin ise 'boyan
madan astar ya da hamur rengiyle bırakılmasıdır.

1987 yılı çalışmalarında bol miktarda haçvari çini parçaları ile
çini- mozayikler de buluntular arasındayer almaktadır.Sıraltıya da Iüster
tekniklerindeki haçvari çini parçalarında da alışılmış renklerle stilize
bitkisel motifler işlenmiştir. Bazı parçalar üzerinde ise damalı veya zile,
zaklı geometrik kompozisyonlar uygulanmıştır (Resim: 24, 2S).

/

Çini mozayiklerin çoğu düz türkuaz ve kobalt mavisi renkli üçgen,
yamuk. dikdörtgen, paralelkenar gibi formlar ihtiva etmektedirler. Bazı

mozayikler ise, bitkisel desenli haçkolu parçalarından kesilerekelde
edilmişlerdir. Bunlardan poligonal formda kesilen bir mozayiğin ortası

da delinmiştir (Resim: 26).
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Çini ve çini mozayiklere nazaran daha az sayıda olan sırlı seramik
ler, çoğunlukla kapların ağız kısımlarına ait parçalardan ibarettir. Bun
lardan sarı boyalı bir parçanın üzerinde delikler dikkati çekmektedir.

Geçen yıllarda olduğu gibi, diğer buluntularla birlikte, bol miktarda
parçalar halinde ele geçirilen camlar: beyaz, açık eflatun, sarı, açık sarı..

mor, krem rengi, gül kurusu gibiçeşitli renklere sahiptirler. Düzgün ol·
mayan bombeli şekillenişlerive çok değişik renkler ihtiva etmelerine ba
kılırsa; bunlar, döneminde sarayın şebekeli pencerelerini oluşturuyor

lardı.

Metal buluntular içerisinde sadece iki ok ucu, bir kemer tokası ile
kesici alet parçaları zikredilebilir (Resim: 27,28).

Bu yıla ait sikkelerden üçü XXXI-II karesinde bulunmuş; diğeri

ise 1986 yılına ait kazı toprağının elenişi esnasında ele geçirilmiştir. Her
dört sikke de bakırdan kesilmiş olup, İslami döneme aittirler.
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ALANYA KALESi, ı987 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

M. Oluş ARıK"

Alanya Kalesi 1987 yılı kazı çalışmaları, 10 Ağustos - 18 Eylül 1987
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.Bu yıl, İçkale dahilindeki XIV ve
XIII no.lu mekanlar ile, X I, X J, XI i ve XI J plan karelerinde kazı ça
lışmaları yapılmış; ayrıca )ÇI b kodlu sarnıç da ternizlenmiştir,

A. XiV NO. LU MEKAN:

XIV no'ıu mekan, İçkale'nin güney-doğu köşesindeki 'burcun güney
batısında kalan ilk mekandır. Hatırlanacağı üzere, bu kısımda mevcut
birbirine bitişik iki mekandan XV no'ıu olanı, 1986 yrlı kazı çalışmaların

da temizlenmişti. Her iki mekanın da sonradan inşaedildikleri, sur du
varlarına birleşme tarzlarından belli olmaktadır.

Dıştan6 m. yüksekliğindeki XIV no.lu mekan, yaklaşık2.45 x 3.15 m.
ölçülerinde dikdörtgen bir alanı kaplar. Vaktiyle sivri beşik tonozla
örtülü olduğu mevcut kalıntılardan anlaşılmaktadır. Burası, pencere
iken sonradan büyütülerek kapı haline getirilmiş bir açıklıkla XIII no.lu
mekana bağlanmaktadır.Mekanın 3.'5 m. ye yakın olan toprak ve moloz
dolgusu bu sezonda boşaltılarak şaplı zemin ortaya çıkarılmıştır.

Zemin, kuzey köşeden ıtibaren güney köşedeki dışarıya açılan deli
ğe doğru 1.10 m. lik bir eğim yapmaktadır. Kuzey - doğu ve güney -batı

duvarlarında, duvar boyunca yaklaşık 25 cm. eninde tuğladan birer set
yer alır. Tuğlalar yaklaşık olarak 25x25x5 cm. ölçülerindedirler. Meka
nın güney -doğu duvarında, örtü seviyesinden itibaren 2.5 m. aşağıda,

vaktiyle çinilerin tutturulduğu alçı tabakalar bulunmaktadır.Bunlar aşa

ğıya doğru 1.5 m. devam edip, kuzey-doğu duvardaki kapının eşik se
viyesinde düzgün bir biçimde kesilınektedir.Diğer duvarlarda da yer yer
izlerine rastladığımız 'bu alçı tabakaların üzerine, 'kalan izlerden anlaşıl

dığına göre 2Ox20 cm. ölçülerindeki kare çinilerin tutturulduğunudüşü

nüyoruz.

Mekanın kuzey köşesinde zemine yakın bir 'Seviyede kısmi yangın

tabakasına da rastlanmıştır.

(*) Prof. Dr. M Oluş ARıK, Ankara üniversitesi Dil ve Tarih Coğııa,fya Fakül
tesi, Sanat Tarihi Analbilim Dalı Başkanı, ANKARA.
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Burada, tuğla setlere oturan ahşap döşemeye sahip bir tuvalet veya
gusülhane ıbulunduğunu; eğimli şaplı zeminin de.ıgüney köşedeki delikten
kirli suyu duşarı atmaya yaradığını tahmin ediyoruz.

XIV no.lu mekanın buluntuları, toprak dolgunun en üst noktasın

dan başlayarakzemine kadar hemen her seviyede ele geçmiş olmakla bir
likte, esas olarak zemine yakın kısımlarda yoğunlaşmıştır. Buluntuların

çoğunluğunuçini, çini mozaik ve alçı süsleme parçaları teşkil etmektedir.
Bunların yanısıra sırlı ve sırsız seramik parçaları, fresk parçaları, cam
kırıkları, bir adet seladon parçası ve altı adet İslami sikke ele geçiril
miştir.

Çini mozaiklerde türkuvaz renkli kare, dikdörtgen, yamuk ve altı

gen şekillerin yanısıra, lacivert ve patlıcan moru renkli altıgenler degö
rülmektedir. Bunların hamur kalınlığı 1-4.25 cm. arasında değişmekte;

çoğunluğunu ise 2.1. - 2.8 cm. kalınlığında olarılar teşkil etmektedir
(Resim: 1).

XIV rıo.lu mekandan. türkuvaz renkli kare ve dikdörtgen formlu
levha çiniler de bol miktarda çıkmıştır. Bunlardan kare formlu olanla
rının, kare Ievhaların izlerine nazaran, vaktiyle yukarıda değinilen in-situ
alçı tabakaların üzerinde değerlendirildiği düşünülebilir.

Bu yıl XIV no.lu mekanda yapılan çalışmalar, sıraltı tekniğindeki

kare formlu çinilerin, Alanya'da da kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu
çinilerde bitkisel süslemeler, yazı ve hayvan figürleri yer almaktadır

(Resim: 2).

Yıldız çini parçalarında, kare çinilerde olduğu gibi, şeffaf türkuvaz
sır altına lacivert renkli stilize palmet - rumi bileşimine dayanan süsle
meler ile şeffaf sır altına mavi, krem, zeytuni yeşil renklerin kullanıldığı

kuş figürleri yer almaktadır. Yıldız çinilerin içerisinde bütün yüzeye tek
bir bitkinin hakim olduğu 'örnek dikkati çekmektedir. Bir tepe yaprağı

ve iki yan yaprağı.bulunan' bitkinin dışmda kalan yüzeyler stilize bitkisel
motiflerle dolgulanmıştır. Fon lacivert, süslemeler açık renkle verilmiş

ve üzerine şeffaf türkuvaz sır çekilmiştir (Resim:'3).

Sıraltı tekniğindeki haç kollarında, daha önce XV no. lu mekanda
bulunanlar gibi, yüzeyinde palmet, rumi 'Veya çifte rumi - palmet bile
şimli süslemelerin yer aldığı örnekler çoğunluğu teşkil etmektedir. Pal
met motifinin yer aldığı örneklerden iki tanesinde, palmet, hamurun
rengi üzerinde sadeceçizgilerle belirtilmiştir. Daha öz örnekte, orta
daki madalyonun içinde dama şekilli süsleme ve eksenlerde bu madal
yona birer düğümle bağlanan daha küçük madalyonlar yer almaktadır.
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Alçılarda «T» biçimi meydana getiren geometrik şekillerin arala
rında kabartma dilimli rozetler, okunamayacak derecede bozulmuş çi
çekli kufi yazılar (Resim: 4), kıvrık dallı süslemeler ve şebeke parçaları

görülmektedir, Bunların çoğunluğunu, üzerinde kabartma rozetlerin yer
aldığı bordür parçaları meydana getirmektedir. Bazı parçalarda «T"
formlu sahaların kırmızı renkle boyandığı dikkati çekmektedir.

Seramiklerde sgraffito ve slip tekniğinde yapılmış parçalar ele ge
çirilmişdir. Bunlardan aynı kaba ait olanlarının mümkün olduğu öL
çüde birleştirilmeleri sonucunda sgraffito tekniğinde iki ayrı kase elde
edilmiştir. Eksik parçaları bulunmakla birlikte form ve süsleme hak
kında bilgi edinilebilmektedir: Ağız çapları 25 cm. olan yüksek kaideli
kaselerden birinin dış yüzü yeşil sırlıdır; iç yüzünde ise açık yeşil ve
kahverengi renklerle çizgisel desenler yer almaktadır. (Resim: 5). Diğer

kaserıin iç yüzü yeşiL, kahverengi ve sarı ile stilize bitkisel süslemeli,
dış yüzü düz kahverengi sırlıdır.

Çini hamuruna çok benzeyen bir hamura sahip küçük bir seramik
parçasında kiremit kırmızısı astar üzerine altın yaldızla süslerne yapıl

dığı görülmektedir (Resim: 6).

Ele geçirilen çok küçük bir seladon parçasında sır, açık yeşil renk
Iidir,

Camlarda lacivert, mavi, sarı ve yeşilimsi renkler seçilebilmektedir.

Fresk parçalarında ise gri, siyah, kiremit kırmızısı ve yeşil renkler
görülmektedir.

Sikkelerden beş tanesi bozuk durumdadır. Bir tanesi ise H.12231
M.1808/9 tarihli gümüş Osmanlı parasıdır.

B. XIII NO. LU MEKAN:

İçkale'nin güney - doğu köşesindeki burç, kuzey - doğu güney - batı
doğrultusunda yaklaşık olarak dikdörtgen bir, alanı kaplamaktadır. Sel
çuklu devrinde inşa edildiğini düşündüğümüz burcun güney - doğu du
varının dış yüzünde üstte bir 'kitabe yeri mevcuttur; ancak kitabesi gü.
nümüze gelernemiştir.

Mekanın güney - doğu ve kuzey - doğu duvarlarında birer pencere.
kuzey-batı ve güney- batı duvarlarında ise birer kapı yer almaktadır.

Güney -batıdaki kapı, XIV no. lu mekanın inşa edilmesinden sonra pen
cereden çevrilmiş olmalıdır. İç duvar yüzeylerinin sıvalı olduğu mevcut
kalıntılardananlaşılmakta:bunlardan güney - doğu duvarında zikzak şek

linde kırmızı renkli freskler görülmektedir.
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Mekan kazı öncesi dururnuyla, güney - batı duvarın önünde 1.85 m.
den başlayıp, kuzey-xloğu duvarda 1.00 m.ye inen toprak ve moloz ile
doluydu. Bu dolgu boşaltılarak mekanın içi temizlenmiştir. Kazı çalış

maları sonucunda burcun Selçuklu dönemindeki inşaından sonra bir ta
dilat geçirdiği anlaşılmıştır.

Dolgunun en yüksek noktası olan 1.85 m. den itibaren tesviye edi
lerek inilirken, yaklaşık 1.()() m. aşağıda mekanın batı köşesinde tuğla

döşemeye rastlanmış; ancak döşemenin mekanın her yerinde devam et
mediği görülmüştür. Döşeme kalıntılarına hiç dokunulmadan aralarında

kalan moloz ve toprak dolgu yine tesviye edilerek temizlerımeye devam
edilmiş; yaklaşık 0.80 m. daha inildiğinde kuzey ve doğu köşelerde

harçlı zemin izlerine rastlanmıştır, Buiurrtuların ışığında bakılırsa bu
ranın Selçuklu devri zemin seviyesi olması lazımdır. Mekanın kuzey-batı

duvarındaki kapıya yakın bir yerde dolgu toprak kaldırılınca fresk izleri
ortaya çnkmıştır. Süslemenin niteliği hakkında kesin bir şey söyle
rnek mümkün değilsede, güney -batı duvardakilerden farklı olarak daire
sel formlar ile, kırmızı, sarı, maviye çalan yeşil renklerin kullaıuldığı

belli olmaktadır. Fresklerin bulunduğu kısmın hemen önünde küller içe
risinde erimiş metal cu rufları ele geçirilmiştir.

Bu seviyeden daha aşağıdaki dolgu topraktayapılan sondaj çalış

malarında, kuzey- batı duvarın kuzey köşeye yakın bir yerinde moloz
taşla yapılmış kuzey- batı, düney- doğu doğrultusunda uzayan bir duvar
kalıritısı ortaya çıkarılmıştır. Temel seviyesinde. bir kısmı kuzey - batı

duvarın altında kalan duvar parçası, yaklaşık 0180 m. kalınlığındadır ve
mekanın içine doğru yaklaşık 0.82 m. uzayarak burada kesilmektedir.
Şimdilik kaydıyla duvarın mahiyeti hakkında birşey söylemek mümkün
değildir. Ancak burcun inşaı sırasında temelin altında kaldığı ve bunun
üzerine zemin döşendiği anlaşılmaktadır. Selçuklu devri zemininin al
tındaki dolguda yaptığımız çalışmalar sonucu bu duvar kalıntısından

başka çoğunluğuRoma devri olmak üzere Türk öncesi dönemlere ait bol
miktarda sırsız seramik parçaları ve bozuk durumda altı adet sikke ele
geçirilmiştir. Buluntular incelendiğinde bunların başka bir yerden geti
rilerek burcun inşaı sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığını söy
leyebiliriz. Yukarıda sözünü ettiğimiz duvar parçasıda dolgunun bir kıs

mını teşkil etmektedir ve Türk öncesi devidere ait olması kuvvetle muh
temeldir.

Kazı çalışmalarında ele geçirilen buluntuların seviyeleri ve kons
. trüksiyonun durumu gözönüne alındığında, burcun Selçuklu dönemindeki
inşaı sırasında, tabanın Roma devri malzemesini de içeren bir dolgu
ile tesviye edilerek harçlı bir zemin döşendiği; daha sonra belki de Sel-
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çuklu çağı içindeki bir tadilatla zeminin yükseltilecek bu kez tuğla ile
döşendiği düşünülebilir.

XIII no. lu mekanın moloz ve toprak dolgusu içerisinde çini, çini
mozaik ve seramik parçaları, form ve işlevi hakkında fikir vermeyen çe
şitli renklerdeki cam kırıkları, mıhlar,·bir adet kandil askısı ve sırlı

taşlar ele geçirilmiştir.

Türleri konusunda bilgi sahibi olamadığımız sırsız seramik parça
larının yanısıra sgraffito tekniğindeki seramik kase kaideleriyle gövde
lere ait parçalar bulunmuştur.

Çini mozaiklerde lacivert ve türkuvaz renkli yamuk, kare ve dik
dörtgen parçalar görülmektedir. Bazı türkuvaz parçaların sırlarında pat"
lıcan moru renkli lekeler dikkati çekmektedir. Bunların bir imalat ha
tası olmaktan çok, bilerek yapılmış olduklarını düşünmekteyiz. Çini
mozaiklerin aralarında sıraltı tekniğindeki parçalardan kesilmiş altıgen

örnekler de yer almaktadır.

Sıraltı çinilerde yıldız ve haç kollarına ait parçalar bulunmuştur.

Yıldızlarda karşılıklı duran kuş figürlü parçalar, şeffaftürıkuvaz sır al
tına lacivert ve siyah renkle işlenmiş bitkisel süslemeli parçalar ve geo

/ metrik şekillerin yer aldığı örnekler görülmektedir. Haçkollarında ise
çifte rumi - palmet bileşimli kompozisyonlar bulunmaktadır.

Haç kollarından en dikkat çekici olanı tuğla döşemenin alt sevi
yesinde bulunan küçük boyutlu örneklerdir (Resim: 7). Krem renkli,
sert ve gözeneksiz hamurlu, çoğunluğu düz patlıcan .moru sırlı, bir ta
nesi ise siyah sırlı bu haç kollarının boyut olarak en yakın benzerleri
Konya Köşkü çinilerinde görülmektedir.

C. İçkale'nin güney - doğusunda, güney - doğudan sur duvarı, güney
doğu köşede freskli bir burç (XIII no. lu mekan), kuzey - doğudan yine
sur duvarı ve buna sonradan bitiştirildiği her halinden belli olan tuğla

ayaklı ve haç tonozlarla örtülü fevkani bir yapı, kuzey -batıdan da kar
şılıklı olarak yerleştirilmiş mekanların yer aldığı muhtelif yapı toplu
lukları tarafından çevrilen ve hal-i hazırda «Saray» diye anılan geniş bir
düzlük bulunmaktadır. Bu düzlüğün güney- batı kenarını ise, batı kö
şeden güney köşe istikametine doğru mütemadi .bir duvar, bir teras
meydana getirecek şekilde sınırlandırmaktave güney köşede sur duva
rına yaslanarak nihayetlenmektedir. İşte bu duvarın, aşağı yukarı güney
köşeye yakın bir yerinde, dıştan oldukça anıtsal tuğla bir duvar ve buna
iç taraftan güney -doğu yönünde dik olarak uzanan kaplama taşları düş

müş diğerbir duvar kalıntısı ile sınırlanan sahada kazı çalışmalarına

başlanmıştır. Kazısı yapılmadan önce bu saha, tamamen toprak ile dol-
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muşıtu ve bugünkü gezinti sahasından yaklaşık 2.50 - 300 m. kadar bir
yükselti meydana getiriyordu (Resim: 8-9).

En üst noktadan itibaren tesviye ederek sürdürülen çalışmalar ta
mamlandıktan sonra, bu sahada, güney - doğu, kuzey -batı istikametine
uzanan, yaklaşık 9.15 x4.80 m. ölçülerinde dikdörtgen planlı bir yapının

temel kalıntıları ortaya çıkarılmıştır.

Göçtükten sonra mekanın içine dağılan mevcut kalıntılara göre,
sözkonusu yapının vaktiyle sivri beşik tonozla örtülü olduğu; öte yandan
bilhassa beden duvarlarındaki eklerden de muhtelif devirlerde birtakım

onarımıardan geçtiği ve asli halini kaybettiği anlaşılmaktadır.

Buna göre, mekanın iki uzun kenarında üçer sıra halinde, karşılıklı

ve eşit aralıklarla yer alan alan gayet muntazam taşlardan inşa edilmiş

dikdörtgen planlı duvar kütleleri, ilk inşaat safhasına ait olmalıdır. Ni
tekim birbirine bakan dış ve iç yüzleri, vaktiyle sıvalı oldukları anla
şılan bu kütlelerin, sonraki bir müdahale neticesinde aralarının moloz
taş ve kısmen tuğla veya kiremit kırıklarından oluşan dolgu malzemesi
ile kapatıldıkları mevcut izlerden de belli olmaktadır.

Güney - batı tarafından tuğla duvara bitişik ve bu haliyle müsıakil

birer ayak şeklinde sıralanan duvar kütlelerinden sonra, yine bu hizada
batı köşeye doğru mütemadi bir duvar kalıntısı ve bunun hemen karşı

sındada diğer duvarın devamı niteliğinde, fakat şimdilik nasıl devam
ettiği belirlenemeyen bir başka duvar kalıntısı bulunmaktadır. Sözko
nusu duvar sırasının güney ucunda yer alan bir duvar daha vardır. Bu
duvar da, güney - doğuya-doğru dönerek 2.15 m. devam etmekte ve bu
noktada nihayetlenmektedir. Yapının sadece bu kenarına münhasır dik
kat çekici diğer bir husus da, burada genişlikleri 1.02 m. ile 1.10 m. ara
sında değişen ve vaktiyle pencere olmaları lazım gelen dört adet açık

lığın da bulunmasıdır ki, bunlardan güney köşedeki ilk ve batı köşeye

yakın iki tanesinin sonradan örülerek kapatıldığı ve bu işlem sırasında

geri kalan bir açıklığında, muhtemelen bu mekana kuzey-doğu tarafın

dan bitişik diğer mekanla irtibatı sağlayan bir: kapı olarak değerlendi

rildiği, kazı çalışmaları sonucunda kapı eşiğinin ortaya çıkarılmasıyla

anlaşılmıştır.

Öte yandan, mekanın güney -batı tarafındaki tuğla duvara bitişik

olarak uzanan duvar kütlelerinin, «saray» diye anılan sahayı, yukarıda

da işaret edildiği gibi, batıdan güney istikametine doğru bir teras mey
dana getirerek sınırlandıranduvar kalıntıları ile irtibatı olduğu kuvvetle
muhtemeldir. Şimdilik bu ve kazı sonucunda ortaya çıkarılan diğer du·
var kalıntılannın fonksiyonu tam anlamıyla aydınlatılamamıştır.
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Birbirine paralelolarak uzanan duvar kütlelerinin aralarının, daha
sonra yapıldığını düşündüğümüzbir müdahale neticesinde kapatıldiğına

yukarıda değinilmişti. Bu işlem sırasında, mekanıgüneydoğudan sınır

landıran ve bugün bir kalıntı halinde mevcut moloz taş yığma duvarın

da inşa edildiği düşünülebilir. Nitekim, sözkonusu duvarın, bizim ilk
inşaat safhasına ait olarak düşündüğümüzdüzgün kesme taşlı duvar ka
lıntısına birleşme tarzı, duvarın buraya sonradan ve büyük bir ihtimalle
mekanın güney - doğu kenarını oluşturmak amacıyla inşa edildiğini gös
termektedir. Bu duvarın, vaktiyle düzgün kesme taş ile kaplı olduğu,

güney - doğusunda surlara bakan dış yüzündeki izlerden de açıkça anla
şılmaktadır. Bu duvar kalıntısının kuzey -doğu istikametinde nasıl de
vam ettiği, bu sahada yapılacak çalışmalarla aydınlatılabilecektir.

Şüphesiz sözkonusu mekanda en ilgi çekici durum, güney - batı ta
rafından tuğla duvara bitişik ve müstakil birer ayak gibi sıralanan du
var kütlelerinin güney köşeden itibaren ilk ve ikincisinin iç yüzlerinde,
dolgu ile duvar arasında düşey konurnda yer alan düz türkavaz renkli
levha çinilere tesadüf edilmesidir. Duvar kalınlığı boyunca uzanan çini
lerin sırlı yüzleridolgu tarafına; arka yüzleri ise duvarabakmakta; ay
rıca bu yüzlerinde duvar yüzeyine tutturulmak üzere yapılmış yivler bu
lunmaktadır. Her ne kadar, bu yivler çinilerin duvara tutturulmaları için
hazırlanmışsa da, ilk inşaat safhasina ait olduğunu düşündüğümüziç yüz
leri sıvalı duvar kütleleri ile çiniler arasında, mesela alçı kalıntıları gibi
vaktiyle bu çinilerin duvara monte edildiğini gösteren hiçbir emare yok
tur ve bu haliyle çiniler birbirleri üzerinde boşlukta durmaktadırlar.

Kanaatimizce, bir niş gibi içe doğru girinti yapan bu 'kısımlar, vaktiyle
levha çinilerle tezyin edilmiş; bilahare bir üçüncü inşaat safhasında du
var araları kapatılmış ve bu müdahale neticesinde çiniler dolgu ile duvar
arasında kalmış olmalıdır. Çinilerin boşlukta durmaları veya çinili kı

sımların sonradan doldurularak kapatılmasının sebebi şu an için açık

lanamasa da, mevcut kalıntılara göre en akılcı açıklama bu şekilde ifade
edilebilir. '

Hiç kuşkusuz diğer bir muammada, buraya sonradan inşa edildiği

belli olan anıtsal tuğla duvardır. Gerçekten de, dış yüzü testere dişine

benzergirinti veçıkıntılara sahip tuğla duvar, yaXf noturne'kana bi
tişik sur duvarının üstündeki mevcut kalıntılardanda anlaşılacağı üzere
kuzey - doğu istikametinden gelen ve bu haliyle arkad gibi uzanan to
.nozların yükünü karşılamak,ya da vaktiyle burada mevcut olması lazım

gelen fevkani katı, güney- batı tarafından desteklemek için inşa edilmiş

olmalıydı: Nitekim tuğla duvar ile buna bitişik iç tarafta yer alan taş

duvar arasındaki dilatasyon, sözkonusu tuğla duvarın !buraya daha son-
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raki bir ıinşaat safhasında ve mutlak surette «payanda» vazifesi görmek
için eklendiğine işaret etmektedir.

Esasen bu sahada bir fevkani kat aramamız haklı sebeplere dayan
maktadır. Zira İçkale'nin güney- doğu köşesine yakın ve buradaki sur
duvarına sonradan eklendikleri açıkça belli olan XLV ve XV no. lu me
kanlardan, bilhassa XV no. lu mekanın, tıpkı Konya Köşkü'ne benzer
tarzda bir «Cihannüma» gibi değerlendirildiği, dolayısıyla bu mekana
girişin, vaktiyle hemen gerisinde kuzey -batı tarafta yer alan, fakat bu
gün tamamiyle ortadan kalkmış bir ikinci kat ile irtibatlandığı düşü

nülecek olursa, sözkonusu katın burada mevcut tonozların üst ·kısmına

tekabül etmesi ve böylelikle kuzey - batıya doğru genişleyen bir teras
meydana getirmesi; bu terasında, alt katta arkad gibi uzanan tonozlu
galerilerden oluşan bir cepheye sahip olması hiç de ihtimal dışı değil

dir. Nitekim kuzey - doğudaki surun üst kısımlarında tesadüf ettiğimiz

tonoz kavsine ait kalıntılar, aradaki mesafenin büyüklüğü gözönünde
tutulursa, vaktiyle bu sahada birbirine bitişik tonozlu galerilerin mev
cudiyetini gösterdiği gibi, XV no. lu mekana girişinde ancak bunların

üstünden sağlanabileceğineişaret eder.

Tuğla duvarda karşımıza çıkan diğer bir husus da, duvardaki iki
mazgal penceredir. Bunlardan güney köşeye yakın olan pencere .epey
tahrip olmuştur. Pencerelerin dışa doğru daraldığı görülmektedir. Bu
haliyle, tuğla duvardan hem payanda olarak istifade edildiği, hem de iki
mazgal pencere vasıtasıyla mekana ışık girmesinin sağlandığı düşünül

melidir. Pencere aralarında görülen derinliği az iki boşluğun, iskele izleri
olduğu kanaatindeyiz

Kazı çalışmaları esnasında, güney -batı istikametinde uzanan duva
rın batı ucuna yakın ve buradaki mütemadi duvar kalıntısına sonradan
bitişik olarak inşa edildiği açıkça belli olan 0.60 m. eninde ve 0.80 m.
kalınlığında muhdes bir tuğla ayak 'kalıntısıda ortaya çıkarılmıştır.

Mevcut tuğla ayak kalıntısının, genellikle 24 x 24 x 5 cm. ölçülerinde kır

mızı renkli ve gözenekli kare tuğlalar ile kısmen de yarım tuğlaların,

dokuz sıra halinde ve 2 - 3 cm. arasında değişen derzlerle birlikte üstüste
istiflenmesi suretiyle örüldüğü ve zeminden itibaren yaklaşık 0.:80 m.
yükseldiği tesbit edilmiştir.

Tuğla ayak kalıntısının, hemen karşısındaki şimdilik nasıl devam
ettiği kesinlik kazanmayan duvar ile irtibatı olduğu, dolayısıyla bir ke
mer ayağı oluşturmak için buraya inşa edildiği açıktır. Burada, daha
tuğla ayak inşa edilmeden önce, ilk inşaat safhasında bir kapının mev
cut olduğunu kabul etmememiz için hiçbir sebep yoktur. Zira duvar-n
burada, rnekanın kuzey- batısında bir kapı yapacak şekilde güney-batıya
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doğru dönmesi başka türlü açıklanamayacağı gibi, bu duvarın karşı hi
zasında mütemadi duvar kalıntısı üzerinde tesadüf ettiğimiz zıvanada
bu sayede bir anlam kazanmış olacaktır.

Şüphesiz tuğla ayağın inşa edilişi, burada daha önce mevcut oldu
ğunu düşündüğümüz kapının harap olmasından sonraki bir safhada,
yani buraya yeniden bir kapı yapılması veya eski 'kapının ihya edilmesi
gibi bir ihtiyaçtan doğmuştur. Böylelikle, kazı sonucu ortaya çıkarılan

muhdes tuğla ayağın, tuğla kemerli kapının kemer ayağını oluşturdu

ğunu ve bu ayak vasıtası ile yaklaşık 3.15 m. olan eski kapı genişliğinin

0.60 m. daraltıldığını ifade etmiş oluyoruz. Tuğla ayak ile hemen kar
şısında yer alan duvar arasında, tuğla ayak kalınlığında uzanan gayri
muntazam taşlardan yapılmış diğer bir eşik kalıntısıda, kanaatimizce
tuğla ayakla aynı zamana aittir. Tuğla ayağın iç köşesinden itibaren, du
vara bitişik olarak mekanın güney köşesine doğru yaklaşık 4.20 m. uza
nan 0.32 m. genişliğinde bir seki de ortaya çrkarılmışnr.Bu sekinin hangi
amaçla inşa edildiği şimdilik anlaşılamamıştır.

Mekanda yürütülen kazı çalışmalarında, son olarak, doğu köşede

tuğla döşeme kalıntısınada tesadüf edilmiştir. Bu duvardaki, kapı eşiği

olarak düşündüğümüz yerden -0.45 m. aşağıda yer alan döşemenin. bu
kesimde yoğunlaşan örtüye ait göçükler nedeniyle büyük ölçüde tahri
bata uğradığı görülmektedir.

Mekanda yürüttüğümüz çalışmalarda, muhtelif tip ve tekniklerde
pek çok buluntu da elde edilmiştir.

Şüphesiz, buluntular arasında en dikkat çekici ve belki de en önemli
olanı, XI J plan karesinde, örtüye ait kalıntıların hemen üzerindeki top
rak tabakasındave birbirinden farklı mesafelerde bulunan sekiz köşeli yıl

dıza tamamlanacak şekildeki yazılı çinidir (Resim: 10). Çininin bir ya
rısı üç parça halinde bulunmuş ve tarafımızdan birleştirilmiştir. Tek
parçadan oluşan diğer yarısı ise, yazı bandındaki kırık sebebiyle birleş

tirilememiş ve bu halde muhafaza olunmuştur.

Diğer Ihuluntular arasında rastladığımız iki çini örneğide, bizce
oldukça önemlidir. Bunlardan biri, iki parça halinde bulup birleştirdi

ğimiz sıraltı tekniğinde yapılmış düz türkuvaz renkli yıldız çini (Resim:
ll), diğeride düz patlıcan moru sırlı iki adet haç koludur.

Bu sahada ele geçen buluntular arasında, yoğunluk sırasına göre,
kalınlıkları çoğu 2.3 cm. olmak üzere 1.5 - 2.45 cm. ve enleri çoğu 4.6 cm.
olmak üzere 1.4 - 5.9 cm. arasında değişen, çoğunlukla kırık durumda
oldukları için boyları hakkında kesin bir ölçü tesbit edemediğimiz dik-
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dörtgen çini mozaikler başta gelmektedir. Renkler genellikle türkuvaz
olup, 'yanısıra laciverte yakın mavi renge de rastlanabilmektedir.

Kare çini mozaiklere de oldukça bol sayıda rastlanmaktadır.Kare
mozaiklerin ölçüleri 3.2"x3.2 cm. ile 5.1 x 5.1 cm. arasında değişirken,

kalınlıklarıda 1.55 cm. ile 3.5 cm. arasında değişmektedir. Renkler ge
nellikle türkuvaz olup, yanısıra patlıcanmoru ve kobalt mavisine de rast
lanmaktadır.

Bunlardan başka, aynı sahada üçgen, beşgen, dörtgen ve deltoit
şeklinde çini mozaiklere de tesadüf edilmiştir.

Aynı sahada, düz türkavaz renkli dikdörtgen çini levhalar, düz
türkavaz renkli haç kolları ve ayrıca iki adet türkavaz renkli konik
çini mozaik örneğide bulunmuştur. '

Sıraltı tekniğinde yapılmış çini örnekleri de, zengin bir repertuvar
sunarJar. Bunlar zikzak şeklinde, damalı veya çifte rumi - palmet süsle
meye sahip olabildikleri gibi (Resim: 12), pek sık rastlanmayan düğümlü

madalyon şeklinde süslemeye sahip olanlarıda vardır.

Buluntular arasında kaşitraş tekniği ile yapılmış bir çini parçası,

sıraltı tekniğindeki örneklerden kesilmiş çini parçaları, sıraltı tekniğin

deki figür1ü çini parçalarıda vardır,(Resim: 13).

Çini parçaları arasında lüster tekniğindeki örneklere de rastlan
maktadır. Bunlardan birinin üzerinde, muhtemelen fırınlama sırasında

meydana gelen türkuvaz sır akıntısı dikkat çekmektedir.

Aynı sahada iki parça halinde profilli ve kavis yapan mermer par
çaları ile üzerindeki süsleme hakkında herhangi bir fikir vermeyen fresk
ler de bulunmuştur.
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Resim: 3



Resim: 4

Resim: 5
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Resim i 12

Resim: 13
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