T. C. KÜLTÜR BAKANllGI
ANITLAR VE MÜZELER GENEL MÜOÜRLÜGÜ

Xi.
KAZı SONUÇLARI
TOPLANTISI
ii

ANTALYA-18-23 MAYIS 1989

Not

Bildiriler

kazı başkanlarından geldiği şekliyle

ve

SUllUŞ sırasına

göre

yayınlanmıştır.

ANKARA üNİvERSİTESi BASIMEVİ

ANKARA

1990

içiNDEKİLER

Sayfa
Fahri IŞIK, Havva YILMAZ
Patara. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1

Crawford H. GREENEWALT, Jr.
Sardis: Archaeological Research in 1988

23

Klaus TUCHELT
Bericht Über Die Arbeiten Der Didyma-Grabung 1988

43

W. Müller WIENER
1988 Yılı Milet Çalışmaları Raporu

53

Orhan BiNGÖL
Magnesia Ad Meandrum 1988

61

Sebastiana LAGONA
1988 Yılı Kyme Kazıları

69

G. Kenneth SAMS, Mary M. VOIGT
Work At Gordion In 1988

77

Afif ERZEN, Sait BAŞARAN
1988 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları

107

Coşkun ÖZGÜNEL

1988

Yılı Gülpınar Kazıları

125

Wolfgang RADT
Pergamon 1988 Kampanyası Raporu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135

Wolfgang RADT
Zusammenfassender Bericht Über Die Kampagne 1988 Von Wolfgang
Radt

140
III

Richard Martin HARRİsON
Emirdağ (Afyon)' da Amorium Birinci

Kazı

Raporu. . . . . . . . . . . . . ..

155

Ramazan ÖZGAN
1988 Knidos Kazısı Ön Raporu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

167

Christian LE ROY
Travaux Et Restaurations Au Letoon Et A Xanthos En 1988

177

Jürgen BORCHHARDT
Bericht Der Grabungskampagne in Limyra 1988

185

Haluk ABBASOGLU
Perge Kazısı1988 Yılı Ön Raporu

,

211

Fede BERTİ
Les Travaux A Iasos En 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

229

Daria De Bernardi FERRERO
Preliminary Report On The 1988 Exeavation Campaign . . . . . . . . . ..

245

Alain DAVESNE
La Campagne1988 A Meydancıkkale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 257
Adolf HOFFMANN
Aizani 1988 Arbeiten Im Stadion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

261

John DEVREKER
Pessinus (Pessinonte) 1988: Rapport Provisoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

275

Bedri YALMAN
İznik Tiyatro Kazısı 1988

301

Juliette de la GENIERE
La Campagne De 1988 A C1aros

,

Pontus HELLSTRÖM
Labranda 1988
Nurettin YARDıMCı
1988 Dönemi Harran

IV

Kazı Çalışmaları. .

325
341

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

347

Sayfa

--

Oktay ASLANAPA
İznik Çini Fırınları Kazısı 1988 Yılı Çalışmaları . . . . . . . . . . . . . . . . ..

363

Rüçhan ARıK
1988 Yılı Kubad-Abad

371

Kazı Çalışmaları

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

v

PATARA 1988

Fabri IŞIK.*
Havva YILMAZ
Patara; Xantos ırmağı ağzının yakınında konumlanmış, önemini tüm
antik çağlar boyu görkemli limanına, Delphi ve Delos'la eşdeğerde ApolIon
önbiliciliğine borçlu, adını söylencede Apollon'un Xanthos kızı Lykia'dan
olma oğlu Pataros'tan alan, yerli dilinde Patara'dan uyarlama bir Lykia
kenti. Xanthos, Pınara, Olympos, Myra ve Tlos'la birlikte Lykia Birliği'nin
ayrıcalıklı altı büyüğünden biri; halkının salt diğer Lykia kentlerinin değil,
Roma'nın yurttaşlık haklarına yaraşık görüldüğü, Birliğin politik nabzının
attığı, bu nedenle de ilgili Roma yöneticilerinin konakladığı bir metropol.
Erken Hristiyanlık Çağı'nda Metropolit'in oturduğu ve Aziz Nikolaus'un
doğduğu, erdemli öğretisini yetkinleştirdiği kutsal bir başkent'. Özlücesi;
ApolIon'dan, Grek düşüncesinin ışığından, göksel dinlerin aydınlığına uzanan yolda çağlarca Anadolu'nun güney-batıköşesinde görkemli bir geçmişin,
belki Lukkalılar'dan Osmanlı'ya kesintisiz bir varoluşun-, toprak, kum ba,taklık ve bitki örtüsünün karanlığından günyüzüne vurmayı beklediği bir
tarih, kültür ve sanat hazinesi; ve de Akdeniz'le 18 km uzunluğundaki benzersiz bir kumsal'la bütünleşen büyüleyici antik dokusuyla yabancıların
düşlediği bir turizm cenneti ...
. Acıdır ki, bu düşün gerçeğe dönüşmesi tez süreçte bir karabasanın labirentine sokmuştur Patara'yı. Burada kazı yapmanın bilim adına ve ülke(*)

(1)

(2)

Prof. Dr. Fahri IŞIK, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü 25240, ERZURUM
Y. Doç. Dr. Havva YILMAZ, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi, ERZURUM
RE, XVIII, 255 vdd. m. Patara (G. Radke); G.E. Bean, Lycian Turkey (1978) 82 vd.
P. Wittek, Menteşe Beyliği (1978) 107.167, II. Mehmed oğlu şehzade Cem'in 1478/79 yıl
larında Patara'da bulunduğunu belirtmekte ve kentin 15. yüzyıl sonuna dek varolduğunu
vurgulamaktadır. S. Buluç, ı. Araştırma Sonuçları Toplantısı (1984) 140, ise yazılı belgelere
dayanarak "Patara'nırı 16. yüzyıla, II. Bayazıt'a kadar yaşamını sürdürdüğünü" aktarır.
ı

özensizliği

tarihlemede

ipuçları

verebilecek midir; bunu süreç içerisinde sap-

tamayı ummaktayız. Örneğin bu tekniğin tepenin batı yamacında ı. 00 x
ı. 50m gibi boyutlu taşlarda yansılanan ilkel görüntüsü (Resim: 2), sanki
daha şimdiden bu umutları çoğaltmaktadır. Doğudan kuzey-batıya uzanan,
yüzeyleri kabartılmış dikdörtgen taşlı duvar dizgeleri (Resim: 3), İ. Ö. 4.
yüzyıl Priene geleneğini Akropol'e taşımıştır sanki; benzer izodom duvarlar
Mettius Modestus Takı'nın doğusunda da gözlemlenir. Mimari kalıntılar
arasında güney yamaçta izlenen, bazıları yerleşik konumlu sütun tamburlarının (Çizim: ı) niceliği ancak kazılar sonucu anlaşılabilecektir; şimdilik
bilinen, boyut ve işçilikte yakın benzerlerinin, temelleri bataklığa gömülü
"Basi1ika"nın batı eteğe yaslanmış görkemli apsisinin duvarlarında devşirme
malzeme olarak kullanıldığıdır.
yerleşimin eskiye yönelik tarihi konusunda yapısal kalın
bu bulanık resim, toprak üstünde göze çarpan çanakçömlek parçalarıyla bir ölçüde de olsa berraklaşmakta, burada İ.Ö. 7. yüzyılı da içine alan Arkaik evreden Roma çağı'na dek kesintisiz bir yerleşirnin
varlığını ortaya koymaktadır. Değişik genişlikte, özentisiz üç enine şeritli
bezeli bir kulp parçası (Resim: 4), değerlendirilebilinir nitelikteki buluntular arasında en erkenidir vıe benzerlerini doğululaşınış biçemin geometrik
gelenekteki geç 7. yüzyıl Ion ürünleri arasında bulur". Yerleşirnde süreklilik;
izleyen yüzyıldan siyah betili bezemeleriyle çoğunluğu Attika kökenli örnekler (Resim: 5)8, Klasik çağ Atina'sından biri yüksek- diğeri geç klasik kır
mızı - beti ressamının fırçasından çıkma iki usta yapıtından nitelikli parçalar
(Resim: 6)9 ile Hellenistik dönemin yaygın, kabartmalı kaseleri (Re-

Akropol'deki

tıların sergilediği

(7)

(8)

(9)
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Karş. R. Naumann-K. Tuchelt, IstMitt 13 /14, 1963/64,48 Ni. 31 Lev. 14,1 "i.Ö. 7. yüzyılın 2. yarısı"; üzeri bir çaprazla zenginleştirilmiş değişiği için bak. R. Töl1e-Kastenbein,
Das Kastro Tigani. Samos XiV (1974) 142 vdd. Res. 227 D.E. -ıö. 7. yüzyıldan 6. yüzyıla
geçiş". Olasılıkla bu türden "küçümsenmeyecek miktardaki geometrik desenli parçalar'ta.
Buluç, agy. 143, dayanılarak, kentin tarihi bu araştırmacı tarafından "geometrik döneme",
daha somut bir deyişle "1. binin başlarına" dek indirilrnek istenir, Buluç, agy. 140 vd.
Bunlarıdan biri üzerindeki nokta-ağ, Attika siyah-betili çömleklerinin yaygın örgelerindendir: Antiken aus dem Akademischen Kunstmuseum Bonn (1969) 132 Ni. 147 Res. 82;
J. Boardmann, Schwarzfigurige Vasen aus Athen (1974) 19 Res. 16; 161 Res. 256.260, ve
Lakonia'da da sevilir: E. Simon, Die griechischen Vasen (1976) Lev. 38.
Bu örgenin lonia'dan az sayıda uzantıları üçlüdür: E.W. Karydi, Samische Gefaesse des 6.
Jahrhunderts V. Chr. Samos Vi, 1 (1973) Ni. 505 Lev. 61; H.P. Isler, Das archaische Nordtor
und seine Umgebung im Heraion von Samos. Samos iV (1978) 104 Nr. 191 Lev. 52
"Lakonia-Attika siyah-betili", ve saçörgüsü örgesinin içine yerleşik özgün bir değişiğiyle
yöreselleşir: Karydi, agy. Ni. 539-543 Lev. 68. 69.
Baş'tan az bir kesimin korunduğu ilk parçada, kaşın alınla burnun kesişme noktasına dek
uzatılması özellikle Niobid-Ressamı sonrası ustaların, Polygnotos, Kleophon-Ressamı ve
Peleus-Ressamı'rıın yapıtlarında, N. Alfieri-P, E. Arias- M. Hirmer, Spina (1958) Lev. 63

sim: 7)ıo, yanı-sıra ince sarmaşık yapraklarının mat boya ya da kazıma
çizgiyle oluşturduğu kıvrık dallarla bezeli, olasılıkla ilki gibi dış kaynaklı bir
başka özgün yapınından kırıklarla (Resim: 8)11 belgelenir; ve tırnak-çentikli
yalın, kırmızı astarlı örneklerle (Resim: 9) Geç Hellenistik'in son evrelerinden Roma'ya sarkar--.
Bu bulgular ışığında Adalar öncelikli Ionia, özellikle de Attika'yla kurulan sıkı bağlantılar, Geç Arkaik'le birlikte yaygınlaşan parlak siyah ya da
siyahımsı kahverenginde saydam astarlı, yalın türün- ', aralarında kandillerinde bulunduğu (Resim: lo)ı4 sevilen görüntüsüyle pekişmekte ve Patara'nın tecimsel ilişkileri ile bu ilişkilerden kaynaklanan önemi konusunda
somut ipuçları vermektedir; üzerinde işlik baskıları bulunan üç parça da
(Resim: ll) bu olguyu geç dönemler için destekler niteliktedir'>. Başı ve
dizkapağından aşağısıkopuk, apıike türünde kabartma bir beti (Resim: 12),
çanak-çömleğe değgin çeşitliliği simgelerken; Medusa betimli bir başın piş
miş-topraktan anakalıbı (Resim: 13)., Patara'da küçük sanat kollarına iliş
kin yerel işliklerin varlığını tanıtlar.
Bu kısa süreli yüzeyaraştırmaları sonuçlarından görünen o ki, Akropolde yapılacak bilimsel kazılar salt kent kuruluşunu daha diplere, en azından'?
liman olarak hizmet verdiği yanıbaşındaki Xanthos'un günümüzde bilinen
Geç Geometrik evresine!", indirmekle kalmayacak; günyüzüne çıkabileceği

(10)

(ll)
(12)
(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

vdd., zaman biçeminin bir yansıması olarak tarihlernede yönlendirici gibidir. Kol ve giysiden az bir yerin korunduğu ikinci örnek, desenli giysinin ince, hafif ve çizgisel görüntüsüyle daha çok geç Klasiğe geçiş özelliklerini içermektedir; kolun kaba, hantal işlenişi
yanında beyaz çizik ve benekierin varlığı da bu evre yapıtlarında bulur benzerlerini: Karş.
Simon, agy. Lev. 226 ydd.
Bu tanınmış türün Patara'dan kenger yapraklı ve yumurta dizili Ion benzerleri için bak.
K. Tuchelt,IstMitt 21,1971,72 ydd. Nr. 134 ydd. Lev. 11.12; Isler, agy, 119 ydd. Nr. 314
ydd. Lev. 59-61.
Karş. Isler, agy. 113 ydd. Nr. 262 ydd. Lev. 57. 58.
Karş. Tuchelt, agy. 72 vd. Nr. 145 Lev. LL; V. von Graeve, IstMitt 25, 1975, 40 Lev. 14,2
(üst sıra); K. Tuchelt, IstMitt 30, 1980, 133 Nr. 70 Lev. 56; Isler, agy. 130 Nr. 402 Lev. 62.
Bu tür için bak. K. Tuchelt, IstMitt. 21,1971,68 ydd. Nr. 93 ydd. Lev. 8. 9; von Graeve, agy,
Lev. 13,2.3; H.P. Isler, Das archaische Nordtor und seine Umgebung im Heraion von Samos IV (1978) 105 ydd. Nr. 208 ydd. Lev. 53-56.
Siyahtan kahverengiye çalan parlak astarlı Klasik bir örnek, ağız biçiminde de yakın benzerini Attika kökenli bir Milet kandil parçasında bulur: W. Voigtlander, IstMitt 32,1982,
159 Nr. 338 Lev. 30, 4.
Türün örnekleri için bak. Isler, agy. 136 ydd. Nr. 457 ydd. Lev. 65.
Homeros'un Ilias destanında anılan Lykia'nın, salt Xanthos koyağı ile özdeşliği konusunda
bak. P. Frei, The Proceedings of the International Congress of Classical Archaeology
(1973) 819 ydd. özellikle de S. 826 Dn. 24.
Bu bilinen konuda özetle bak. C. Bayburtluoğlu, Lykia 55.
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belli zengin buluntularla-'' Anadolu'nun güney-batı ucunda anakara ve
denizden Batı uygarlığının yaratıcısı Ion kültür ve sanatının karşıkonula
bilinemez güçteki etki dalgalarıyla kuşatılmış bu yerli ve yaratılışta doğulu!",
gelenekseki halkın özgün ürünlerinin nicelik ve nitelikte daha bir aydınlık
kazanmasına da yardım edecektir. Onca önemi yanında, önbiliciliğiyle ünlü
Apollon kutsal alanının gizemini de çözebileceği olasılığına karşın, çıkacak
buluntuların korunabileceği bir depoyu da içeren yerleşik bir düzen kurulmadıkça, Akropol'e kazma vurma yanlısı değiliz.
Patara'nın Akropol topraküstü buluntularında ışıyan varsıllığı, Nekropol'lerinin görkeminde de yansılanmaktadır. Bir kentin toplumsal düzeyinin ayrıasıdır çünkü gömütler ve Patara'da -yoğun olarak- üç yerde, Likya için yaşamsal değerdeki antik limanın her iki yakasında ve Kurşunlu Tepe'de, tapınak-gömüt'ten lahit'Iere-", türünün olası tüm çeşitlerneleriyle
benzersiz bir görüntü sergilerler (Resim: 14). Bunları numaralandırma iş
lemleri sırasında göze çalan Geç Hellenistik'in değişik evrelerinden biri kı
rık (Resim: 15) diğeri aşınmış (Resim: 16), boğa başlarına asılı girlandlarla
bezeli iki yuvarlak sunak; Antalya Müzesi'ndeki yerel ürünlerden ayrımlı,
Anadolu'nun özellikle Rhodos ve Kos'u da kapsayan Ionia-Karia sanat
odaklarından tanıdığımız yapıtlarıyla özdeş biçimleriyle" Patara'nın çömleklerinden bellediğimiz komşularıyla yoğun ilişkilerinin de yontu dalında
somutlaşan belgesidirler. Bir metropololarak Romalı dönemlerde yaşanan
altınçağ, yine yüzeyden bir mimari buluntunun (Resim: 17) sarmal ve bezekIerindeki -Geç Roma sanatının çöküş sürecini örneklemesine karşın
nitelikli işçiliğinde okunmaktadır-s.
Kazı Çalışmaları

t.s.

100 yılı dolaylarında Roma'nın Lykia ve Pamphylia eyaletleri genel
valisi C. Trebonius Proculus Mettius Modestus tarafından yaptırı(18) Köy yaşlılarından Mehmet Kİrİş'İn söylediğine göre, 1951 yılında bir yabancının, anlaşılan
"Tritsch adlı bir ingiliz tarihçisi'tnin, tepe'nin doğu kesiminde açtığı bir deneme-çukurunda
bulunan "resimli kaplar", Akropol kazılarında buluntulara yönelik umutların somut bir
göstergesidir.
(19) E. Akurgal, Griechische Reliefs des VI. Jahrhunderts aus Lykien (1941) 108 Ydd. Karş. a.
Dn.28.
(20) Patara lahitleri için bk. V. İdil, Likya Lahitleri (1985) 50 Ydd. Kat. Ni. "Patara 1-9" Lev.
42-46.
(21) Karş.: Kırık parça için, D. Berges, Hellenistİsche Rundaltaere Kleinasiens (1986) 154 Ydd.
Kat. Nr. K 49 Ydd. Res. 92 vdd.; aşınmış parça İçin, Berges, agy. 161 ydd. Kat. Nr. K 63
Ydd. Res. 105 ydd.
(22) Yaklaşık olarak karş. O. Bingöl, Das İonische Normalkapitell in hel!enistischer und
römischer Zeit in Kleinasien. IstMitt. Beih 20 (1980) 160 vd. Ni. ı. 4 Lev, 16, 1.4 (sarmal),
Lev, 32, 1 .4 (yaprak).
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lan 23 ve "utku takı" olarak bilinen üç kemerli anıtsal yapı (Resim: 18)24,
çekici mimarisi, görkemi, iyi korunmuşluğu ve Kent-Akropol-Nekropol
kavşağındaki konumuyla Patara'nın simgesi sayılmış; olası "Kente giriş"
ve "suyolu" işlevi yanında doğusunda Doğu Nekropolü'nün ve belki Roma
yerleşiminin konumlandığı yamaca, batıda ise Akropol'e uzanan duvarlar
dizgesiyle bağlantısı gibi kent tasarına yön verici, çözüm getirici özellikleriyle kazılmada öncelikli yapıtlar arasında da ilk sırada almıştır yerini.
kenarından güney ve kuzeye uzanan duvar çıkıntıları ile dar
çörtenin işlevlerinin araştırılması, özellikle de bir duvarla bağ
landığı Akropol'le ilişkisinin saptanması amacıyla, kazıya anıt'ın batı ayağından başladık (Resim: 18): İçyüzünde açılan ilk açmanın (Çizim: 2) - 1 .50.
metresinde yaklaşık 0.30 m lik bir çıkıntıyla vurgulanan temele inilmiş (Resim: 19), ön alanındaki koyu renkli sert toprak içerisinde üstteki dolgu buluntularından ayrımlı, erken dönemden, ince duvarlı, açıkkırmızı ve nitelikli
çömlek parçaları bulunmuştur. Bu veriler antik yürüme düzeyinin stylobat'la belirlendiğinin göstergesi sayılabilir. Çünkü çıkıntıların iç yüzeyleri kabaca
bırakılmıştır ve bu düzeyde bazı taş kalıntıları da korunabilmiştir; ayrıca,
temel üzerine yerleştirilen ilk sıra duvar taşlarının özellikle bunun güneye
bakan karşılığında (Çizim: 2 TK 4) üsttekilerle özde ş, özenli işçiliği ve zeminin yine stylobat düzeyinde, -1.50 ile -1.70 m ler arasında, taşlarla sertleş
tirilmişliği (Resim: 20) bu görüşü doğrulamaktadır. Olasılıkla Bizans evresinde tak açıklığına yerleştirilen ilkel örgülü bir duvar kalıntısı (Resim:
21) ve kuzeyde 4.50 m uzunluğundaki uzantı duvarının Akropol'e dönen
dirseğine ekli (Çizim: 2 TK 2) aynı dönemden, yüzeyi -0.80 de, bir ikincisi,
yürüme düzeyinin bu açmalarda özgün yapısıyla saptanabilinemeyişinin de
nedenidir; Bizans yıkımı.

Her iki

alnacındaki

Tak'ın

ne

açılan

"üstünde ayak dolgusu içinden geçerek dar alnacında bir çörtekünk döşemi'v>, geniş boyutuyla ancak bol suyun akmasına yö-

(23) Mettius Modestus içinbak. Der Kleine Pauly III, 1285 m. Patara (R. Hauslik): "93'den
önce Praetor, yaklaşık 93-97 arası büyük olasılıkla M. Aquilius Regulus tarafından sürgün
ve 100-102 (?) dolaylarında Lykia ve Pamphylia'da legatus Augusti pro praetore"; bu konuda ayrıca, Tituli Asiae Minoris II, 2. Tituli Lyciae (1930) 158.
(24) Ch. Texier, Description de L'Asie Mineure III, 3 (1849)227 Lev. 190; E. Peterson-F, von
Luschan, Reisen in Lykien i (1889) 115 vd. Lev. 36; Tituli Asiae Minoris II, 2. Tituli Lyciae
(1930) 143 Res. ile; G.E. Bean, Lycian Turkey (1978) 86 Lev, 42; Buluç, agy, 142 Res. 9;
C. Bayburtluoğlu, Lykia 53 Renklires. ile.
(25) Tüm girişimlerimize karşın bu yüksekliğe ulaşabilen bir ayakçak bulamayışımız ve "taş aralarına kazıklar çakarak" çıkma önerisini de uygun görmeyişimiz nedeniyle, bu bilgi şimdilik
salt damda biten ağaçları temizlemek amacıyla oraya çıkan örenyeri eski korucusu C. Akgül'ün aktardıklarına dayanmaktadır. Önümüzdeki uzun süreli kazı mevsiminde sonuca götürücü bu önemli konuda kendi gözlemlerimize dayalı somut bilgiler edinebileceğimizi ummaktayız.
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nelik bir işlevle anlaşılabilirdi; anıtın aquadükt işleviyle-". Bu ayağın doğu
dakinden ayrımlı mimari özellikleri, her iki yanında duvar çıkmaları, bir
de boşluğa oluklanan çörten, bu olasılığı bir diğeriyle güçlendirmekteydi
sanki; duvara dayalı bir su deposuyla. Duvar yüzeyinde oluğun hemen altından başlayan ve taş aralarında topaklaşmış kireçlenme gibi veriler de
bizi duvar dibinde 2 m enindeki TK 7 açmasını kazmaya yöneltmiş (Çizim: 2),
sonuçta -0.50 metrede iri taşlardan oluşan toprak ve harç dolgulu, sıkıca
bir zemine ulaştırmıştır (Resim: 22). Bunun altındaki taban, 5 cm kalınlığın
da kireç karışımı bir bileşimle kazmanın bile işlemediği denli serttir ve düzensizdir (Resim: 23). Zeminin çimento gücündeki bu sert dokusu ilk anda
sızdırmamaya yönelik bir amacı, açıkça dendikte su tutma amacını akla getirmekte; bu varsayım, 3.75 m uzunluğundaki alanın -ayağın, her iki yanından bu kez batıya, Akropol'e koşut yönelen bağlantı duvarlarıyla (Çizim: 2 TK 3 ve TK 6. 8) ilişkisinden okunan- tak'la birlikte tasarlandığı gerçeğiyle de doğrulanır gibidir. Alanı tümüyle açmadan kesin yargılarda bulunabilmek zordur ve umarız sonsöz, elde edilebilecek somut veri ve bulgularla, önümüzdeki kazı mevsiminin ardından. söylenebilecektir.
Patara kazılarında asıl umulan, Xanthos ve Letoon'daki buluntuların
yetersiz kaldığı-? Lykia dilinin çözümüdür-'', Yazıtbilimin bu alanda ünlenmiş adı Günter Neumann ve kazımız üyesi Sencer Şahin'in buna yönelik
umutIarı belli ki, Patara'nın Lykia'ya asal liman oluşla kazandığı "tecim
merkezliği" konumundan kaynaklanmaktadır.Tak'ın doğu ayağının güney
alnacı önünde rast1antıyla açığa çıkarılan, arkası zıvana delikli dörtköşe
bir yazıttaşı, yerleşim alanının her bucağına dağılmış günyüzündeki sayısız
geç dönem ömeklerinin-? kazılarla çoğalacağının da habercisidir; doğa'nın
antik kent üzerine koruyucu bir örtü gibi gerdiği kum, bataklık ve sık ağaç
lıklar da, kazıbilim ve turizm adına umut yüklü bir geleceğin...

53: " ... bu kapı aynı zamanda doğu batı doğrultusundaki aquadukt'un
izlenimi yaratır".
(27) P.Frei, IX. Türk Tarih Kongresi. Kongreye Sunulan Bildiriler 1(1986) 365 vdd.; H. Metzger,
Anatolien II. Vom Beginn des ı. Jahrtausends Y. Chr. bis zum Ende der römischen Epoche

(26)

Bayburtluoğlu, agy,
uzantısı

(1969) 78.
(28) Lykia dilindeki yazıtlar için bak. E. Kalinka, Tituli Asiae Minoris I. Tituli Lyciae lingua Lycia
conscripti (1901). Bu dilin Eski Anadolu'yla olası akrabalığı için bak. M. Kishimoto,
Anadolu Araştırmaları II. Helmuth Theodor Bossert'in Hatırasına Armağan (1965) 283 vdd.;
G. Neumann, Mansel'e Armağan (1974) 637 vdd.; Metzger, agy. 74: "... olasılıkla Luvice'yle

akraba".
(29)

Patara'nın yayınlanan

(1930) 141 Ydd.
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Grekçe

yazıtları

için bak. Tituli Asiae Minoris II, 2. Tituli Lyciae
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SARDIS: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN 1988
Crawford H. GREENEWALT, Jr:*
Exeavation and research at Sardis in 1988 (June to mid-August) were
conducted by the Archaeological Exploration of Sardis (which is jointly
sponsored by the Harvard University Art Museums, Cornell University, the
American Schools of Oriental Research, and the Corning Museum of Glass).
For fundamental permissions and support, the Sardis Expedition is deeply
grateful to the General Directorate of Antiquities and Museums, DirectorGeneral Altan Akat, and all Officers and staff; and to the Manisa
Museum, Director Hasan Dedeoğlu, Officers, and staff. Government Representative İlhami Bilgin (Manisa Museum) by his tireless efforts, thoughtful advice, and heartening encouragement greatly facilitated every aspect
of the program.
A short exeavation season of one month concentrated on the same
two localities of the city site that have been the focus of exeavation in previous seasons: sectors MMS and ByzFort (Fig. 1 A and B).
At sector MMS (Fig. 1 A, 2) the two main occupation strata, Lydian
and Late Roman, that have been exposed in previous seasons continued to
be uncovered.
The Late Roman stratum features an architectural assemblage that
includes one or more residential complexes and a colonnaded street and
that flourished in the fifth and sixth centuries A.D. In 1988seven more spaces
of one residential complex and the lower part of an outside well were
excavated (Fig. 3, spaces V, XV A east end, Xvfl-Xxl ; the well is to left
of XIV). Most of the spaces were covered rooms, one or two may have been
open courts (Fig. 4). Secondary partitions that divided spaces and blocked
or narrowed doorways (Fig. 5) indicate a progressive compartmentalization
of interior space (which is alsa attested in other parts of the complex).
(*)

Prof. Dr. Crawford H. GREENEWALT Jr, University of California, Department of classics,
Dwinelle Hall Berkeley, California 94720, ABD
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Like other spaces too, these spaces had been emptied of their contents and
were being stripped of revetment and floor tiles when they were abandoned,
Iate in the sixth or early in the seventh century A.D. The relatively small
number of artifacts recovered from them included a lead seal, with crosses
on both surfaces and a two-word text that reads "(seal) of Kosmas the Deacon" (kosma diakonon: Fig. 6). The seal could be a stray, intrusive item that
has nothing to do with the occupancy of the residential unit; the Christian
symbolism and urban environment of the complex, however, would be compatible with the residence or office of an Early Christian deacon. From the
fillofthree rooms fragments oftwo dishes (in "Asia Minor Light-Coloured
Ware with 'champleve' treatment") decorated with across and fish have
been recovered; and in two other rooms prominent crosses appear on a water
basin and in wall painting. Like Early Christian deaconries, the residential
complex was located near a main street and a publicbath (i. e., the BathGymnasium complex to the north, which stilI functioned in the sixth century
A. D.; deacons were charged with washing as well as with feeding and cloth. ing the poor); and. the partly - excavated apsidal structure immediately
west of the residential complex (Fig. 3. far left) conceivably might have been
a chapel, which was a regular component of Early Christian deaconries,
Below the Late Roman stratum is the Lydian stratum, which contains
"Colossal Lydian Structure (presurnably a fortification of some kind) and
an adjacent residential complex (Fig. 7). Exeavation in the Lydian stratum
in 1988 concentrated on the west side of Colossal Lydian Structure. The
ariginal structure was bui1t ca. 600 RC., or a little earlier; in the first half
of the sixth century RC. it was augmented by an earthwork glacis or agger
(which stilI stands to a height of 12 m. and extends out from the ariginal
Structure 15 m. or more (Fig. 8). L. E. Stager has suggested that the earthwork may have been designed to protect the main Structure from sapping
and mining, which were common offensive techniques in ancient Near Eastem siege warfare. (Herodotus [4.200; 5. 115; 6. 18] reports several instances of mining operations by the Persians in the sixth and early fifth centuries;
and there is dramatic archaeological evidence for same from Old Paphos
on Cyprus.) Since the destruction of Colossal Lydian Structure in the middle
of the sixth century RC. may be a consequence of the siege, capture, and
partial sack of Sardis by Cyrus the Great of Persia (sometime between 547
and 542RC.), an anti-mining, anti-sapping earthwork could have specific
relevance as a defense against that Persian attack.
The earthwork is interrupted by a deep recess (Figs. 8, 12); which, when
Colossal Lydian Structure was destroyed in the mid-sixth century, became
24

filled with brick, most of it semi-baked. The brick had been dumped from
above, and evidently represents demolished superstructure of the structure.
Exeavation of the dumped brick in 1988 revealed a human ske1eton, of a
mature male (Fig. 9). The ske1eton is complete and partly articulated; but
the awkward anatomical relationship between articulated parts suggests that
it had been deposited piecemeal, as a result of natural decay of soft parts or
dismemberment. If the skeleton represents a casualty of the Persian siege,
dismemberment could be explained as punishment of the kind common in
ancient Near Eastem warfare.
The same deposit of dumped brick that contained the skeleton also had
contained the helmet, madeof iron and trimmed with bronze, that was recovered in 1987 (Figs. 10, 11). Skeleton and helmet rested in the same stratum of dumped brick (together with slight remains of two wood rods, one
of which conceivably might have been a spear); the helmet may or may not
have belonged to the man represented by the skeleton.
The helmet was the subject of further study in 1988 and 1989, which
has c1arified aspects of design and construction. X-rays, takenat the State
Hospital in Salihli and the Aegean University hospital at Bornova, and a
seetion through one small fragment show that the iron skull-piece had been
constructed of a series of triangular, wedge-shaped plates mounted on an
armature of radially - arranged bands. The construction principle is that
of a much later helmet type, the Spangenhelm, which is attested for Europe
and the Near East between the second and sixth centuries A.D. (In Spangenhehne, however, the plates of the skull-piece are attached to' the underside
of the armature of radial or cruciform bands, and there is normally a brow
band; whereas in the Sardis helmet the plates rest over the structural
armature and there is no brow band.) Another iron helmet of analogous
construction that is contemporaneous with the Sardis helmet was recovered
at Old Smyrna in 1951.
The x-rays also show that the decorative cords on the exterior of the
helmet were attached by small rivets. Presunıably, rivets also secured the
plates of the skull-piece to the armature underneath; but such rivets do not
appear in the x-rays, An alternative metallurgical joining technique, welding,
is an intriguing possibility, but seems improbable (given the construction
principle and the date of the Sardis helmet). Further examination is needed
to c1arify this issue. The lining of the helmet, which is attested by two small
pseudomorphs on the inside of the neck guard, has been identified as goat
leather (by Doç. Dr. Özcan Sarı, of the Agricultura1. Faculty of Aegean
University).
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The deposit of dumped brick that eontained helmet and skeleton
evidently refleets both a destruetion and a rebuilding of Colossal Lydian
Strueture. The Strueture was destroyed in the middle of the sixth century
B.C.; soon thereafter the brick superstrueture was dumped around the
truneated stump of the Strueture, and on its west side, stone and earthy
debris was piled over the earthwork and the dumped briek in the reeess. (The
final stage in that phase is not shown in Fig. ). The form and purpose of
the rebuilding remain unclear.
Equally unCıear, for an earlier phase of Colossal Lydian Strueture, is
the purpose of the reeess that interrupts the line of the earthwork (Figs. 7,
8, 12). The splayed design and massiye stone eonstruetion of the sides show
that it was a earefully-planned feature. (The side wall eontains a horizontal
sIot for a wooden beam, of whieh there are earbonized remains, Fig. 13.)
The baek wall evidently was solid and eontained no opening; therefore
the recess appears unlikely to have been the forecourt of a gate or passageway through the Strueture, unless there is an opening in the side wall to the
south, which has not been completely excavated. Resting upright in earthy
debris just above the gravel and tamped-earth "floor" surface of the reeess
were some eighteen nails, arranged in rows; like the twenty - odd nails exposed slightly to the west in 1987, but arranged İn different orientation
(Fig. 12). The purpose of the nails (to secure a wooden platform?) remains
to be explained.
At seetor ByzFort, the flat-topped spur that projects from the north
flank of the Acropolis (Fig. 14), exeavation sought to determine whether a
modern topographic feature reflects ancient construction. Does the shallow,
auditorium-like hollow on the east side of the spur reflect an interruption
in the terrace wall of the sixth century B.C. (which revets the steeper slopes
of the east and north sides) and a stepped or ramped approaeh to the spur
summit from below? Beacause of unexpectedly thick post-antique and Roman deposits in the hollow, and lack of time, exeavation barely penetrated
to the level of Archaie features, and the question remains unanswered. From
post-antique debris was recovered a fragmentary silver coin of the Aydinid
ruler Isa Bey (A.D. 1348-1404); whose era is for Sardis one of the most
poorly documented in the long history of the site.
A chance diseovery, from the locality of the Roman aquaduct southeast
of the Acropolis, was an inscribed block of a Doric frieze, which evidently
belonged to a Roman monument, perhaps a funerary monument (suggested
by P. Herrmann). The two inscribed words in the single surviving metope,
halieia and hopliten, and the carved wreath (evidently composed of two kinds
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of leaves , one kind oak) that encircles hopliten refer to a victory in anarmed
race at the games called Halieia.
At Bin Tepe, the tomb chamber in the huge tumulus that has long been
identified as the tomb of King Alyattes of Lydia (father of Croesus) was remeasured and drawn (in connection with a study of Lydian construction
techniques , by C.J. Ratte; Ph. D. dissertation, University of California at
Berkeley, 1989; Fig. IS). The layer of oak charcoal that overlies the chamber,
"sandwiched between its ceiling beams and the tumulus earth above, was
sampled for carbon 14 analysis and dendrochronological study. Carbon 14
analysis (by Beta Analytic, Inc.; Coral Gables, Florida) produced a date of
640 RC. =f 60 years; which is compatible with the identification of the tumulus as the tomb of Alyattes (d. 560 RC.). The growth rings present in
the samples, however, were too few to provide data for dendrochronology.
Other non-excavational projects of 1988 included study ofartifacts
recovered in previous seasons, further architectural recording of the Artemis
Temple (by F.K. Yegul), and preparation of proposals for display of Sardis material in the Manisa Museum (by RK. McLauchlin). Conservation
was a major effort of the season (Figs.: 16 and 17 show repaired and
restored items from the Lydian residential complex at sector MMS: a boatshaped pottery vessel with orientalizing decoration and grinding stones,
which for the picture have been reunited with their grinding bench and are
being demonstrated by a staff member.)
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Fig. 2 -

Sector MMS, lower right, and Roman Bath-Gymnasium cornplex ; balloon
photograph by E. and J. W. Myers
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Lead seal of Kosmas the Deacon, from sector MMS, Late Roman
residential complex
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Sector MMS, Lydian features: tentative recorıstruction ofwest side
of Colossal Lydian Structure , showing three consecutive phases,
ca. 600-540 B.C.
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Skeleton İn dumped brick, sector MMS, Lydian stratum

Heirnet from dumped brick , sector M MS. Lydia rı stratum:

reconstructiorı
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Helrnet from dumped brick, sector MMS, Lydian
straturn: reconstruction in exploded view
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Fig, 12 -- Seetor MMS. Lydiarı features; west side of Colossal Lydian Strueture. Plan of recess
(showing position of nails)
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Fig. 13 -

Seetar MMS, Lydiarı features; west side of Colossal Lydiarı Strueture. North side
of reeess (showing sı ot for wood bearn)

Fig, 14 -

Sector ByzFort, contour plan. Excavated segments of sixth century B. C. terrace wall
indicated in heavy black
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Fig, ı 6 -

Lydiarı

boat-shaped vessel witlı orientalizing decoration, from seetar M MS
Lydian stratum

Fig. 17 -

Grindingstones on grinding bench, seeter MMS. Lydian
stratum (dernonstrated by M.J. Rein)
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BERICRT ÜBER DIE ARBEITEN DER DIDYMA-GRABUNG 1988
Klaus TUCHELT*
In der Zeit vom 13. August bis zum 30 September 1988 fand in Didyma
eine Arbeitskampagnestatt; Ausgrabungen wurden nicht durchgeführt. Für
die Genehmigung und für die Entsendung ihrer Vertreterin, Frau Emel
Yurttagül, danke ich der Generaldirektion der Antiken und Museen.
Die Aufgaben bestanden in der Bearbeitung von Funden aus den Grabungen 1985 bis 1987, in topographischen Untersuchungen an der Heiligen
Strasse, İn der Restaurierung von Einzelfunden und in der Überprüfung und
Erganzung der Stein-Inventare.
Die Bearbeitung von Funden aus den Grabungen 1985 bis 1987 galt in
erster Linie einzelnen Komp1exen aus dem Artemisheiligtum und aus dem
Temenos an der Heiligen Strasse. Im Arteınisheiligtum wurde die Situation
der Felsbecken untersucht. Zum altesten Bestand dieses Heiligtums gehören
vier Felsbecken, von denen jeweils zwei, ein Quell- und ein Schöpfbeeken,
miteinander verbunden sind. Das östliche Beckenpaar war durch eine 20 m
lange Felsrinne verbunden (lstMitt 34, 1984, 195 f. 236 Abb. 8), wahrend
das westliche, durch eine schmale Felsrippe getrennt, benachbart war: das
Quellbecken bildet dort eine etwa quadratische Vertiefung mit Überlauf
undeiner ehemals wasserführenden Caverne über dem Boden, das zugehörige Schöpfbecken ist auf der Nordseite durch eine Mauer aus polygonal
zugerichteten Kalksteinen eingefasst. Die Anlage des westlichen Beckenpaars geht nach der Fundkeramik auf die Zeit um 700 v. Chr. zurück, wie
dies auch für das östliche Beckenpaar erschlossen werden konnte; allerdings
erfolgte die Zuschüttung und Überbauung bereits in hellenistischer Zeit,
vermutlich veranlasst durch den Rückgang der Wasserzufuhr, wohl auch um
Platz für neue Bauten auf der Felsbarre zu gewinnen. Die beiden Beckenpaare
waren Keimzelle eines Quellheiligtums auf der Felsbarre, das kulttypologisch
(*)

Prof. Dr. Klaus TUCHELT, Deutsehes Archaologisches Institut, Postfach 3300 14, D-lDDD
Berlin 33
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Anlagen entspricht, in denen eine weibliche Gottheit verehri wurde. In Didyma lassen sich die Einrichtungen auf der Felsbarre mit dem Lokalkult der
Artemis und ihrem Priestertum verbinden, das Hydrophoren bekleideten.
Nachuntersuchungen im Temenos an der Heiligen Strasse, auf halbem
Wege von Mi1et nach Didyma, führten zu einer abschliessenden Rekonstruktion des Grundrisses (Abb. 1). Wie sich herausgestellt hat, war zentraler Bestandtei1 des Temenos das halbkreisförmige Fundament einer Statuenbasis mit 15 m Durchmesser in der Achse eines theatron-ahnlichen
Platzes. Die Rekonstruktion ergibt eine Basis von ca 23 m Lange in der
Abwicklung. Mit der erhaltenen Mindestanzahl der dort gefundenen zehn
mannlichen bzw. weiblichen Sitzfiguren sind demnach knapp zwei Drittel
dieser Statuengalerie nachzuweisen. Dargestellt waren die Angehörigen eines
milesischen Adelsgeschlechts (Abb. 2).
Im Rahmen der Bearbeitung der arehaisehen Fundkeramik aus Didyma
hat Th. Schattner die aus dem Temenos stammende Keramik untersucht.
Es handelt sich dabei durchweg um Gebrauchsware, deren Formen aus dem
6. und 5. Jh. v. Chr. bekannt sind. Bine untere Zeitgrenze im 5. Jh. v. Chr.
Iasst sich bisher nicht festlegen, da stratifizierte, sogenannte nachpersische
Gebrauchskeramik noch immer in Ostionien fehlt bzw. aus dieser Zeit nicht
erkannt ist. Auffallig ist, dass im Temenos Amphoren als Vorratsgefasse und
grosse Schüsseln die Mehrzahl der Gefassformen stellen, wahrend Kochgeschirr kaum vertreten ist. In Zusammenhang mit anderen Beobachtungen
konnte erschlossen werden, dass im Temenos ungekochte Speisen, Backwerk
und Muscheln eine Rolle spielten. Reste von Tieropfern fehlten ganzlich.
Bine besonders zeitintensive Bearbeitung erforderrı die Dachziegel des
Ostbaues, die von P. Schneider durchgeführt wird. Aus der Fundmasse
konnten alle für das Dach verwendeten Formen nachgewiesen und in vielen
Fallerı wieder zusammengesetzt werden. Die bereits in den Vorjahren gemachte Beobachtung von unterschiedlichen Kalypterlangen sowie weitere
Untersuchungen führten zu einer Rekonstruktion des Ziegeldachs mit von
unten nach oben abnehmenden Deckziegellangen (Abb. 3). Die sich daraus
ergebenden Beobachtungen erbrachten neue Erkenntnisse zur Metrologie
des Dachaufbaues. P. Schneider stellte dabei fest, dass die Ziegel vor dem
Yerlegen durch Abarbeitung der Langen eigens zugerichtet worden sind.
Die Datierung und Funktion des Temenos liess sich naher bestimmen.
Der gesamte Befund zeichnet sich dadurch aus, dass nach seiner Zerstörung
kein Wiederaufbau erfolgt ist. Der Bezirk diente spater als Steinbruch und
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wurde von der Polis der Verwüstung preisgegeben. Nach dem Befund
und den stilistisehen Kriterien der Skulpturenfunde wurde die Anlage gegen
530/25 v. Chr. errichtet und im 5. Jh. v. Chr. zerstört. Dabei handelte es
sich nicht um eine Brandzerstörung, sondern um eine vorsatzliche Demolierung, die sich in besonderem Ma13e gegen die Gruppe der im Halbkreis versammelten Sitzbilder gerichtet hat; sie ist eher mit innenpolitischen Unruhen
in Verbindung zu bringen, wie solche in Milet 452 v.Chr. überliefert sind,
als mit kriegerischen Handlungen.
Die Forschungen zum Verlauf der Heiligen Strasse erbrachten neben
neuen topographischen Ergebnissen ausserhalb des Heiligtums von Didyma
chronologische Daten, die durch Untersuchungen und Aufarbeitung der
Grabungsbefunde im vorigen Jahre vertieft werden konnten. Die ausgewerteten Befunde stammen aus Suchschnitten und Sondagen, mit denen
die Strasse-zuletzt im Jahre 1987-auf eine Strecke von ca 250 m untersucht
worden ist. Nach der dort erhaltenen Stratigraphie ergibt sich , dass die uns
bekannte Strasse mit einer durchschnittlichen Breite von 6 m im Laufe der
zweiten Hiilfte des 6. Jhs v. Chr. erbaut worden ist. Die Anlage des Temenos
an exponierter Stelle dieser Landverbindung und als ausserstadtischer
Bezirk für einen milesischen Gentilkult steht damit zumindest in einem zeitlichen, wenn nicht in einem ursachlichen Zusammenhang.
Eine weitere Aufgabe der vorjahrigen Arbeiten bestand in der Bearbeitung der kaiserzeit1ichen Gebrauchskeramik durch Frau U. Wintermeyer,
Wie bekannt, liegt in Didyma eine stratif'izierte Chronologie der Keramik
vom 6. /5. Jh. v. Chr. bis ins 1. Jh. n. Chr. vor, deren Bearbeitung im Manuskript abgeschlossen ist (U. Wintermeyer, Typologie undChroııologle der helIenistischen Gebrauchs-keramik aus Didyma), Für die Bearbeitung der Fundkeramik seit dem 2. Jh. n. Chr. stützen sich die Untersuchungenauf Brunnenfunde und vereirızelternünzdatierteKomplexe spatantiker und frühbyzantinischer Zeit.
Als ein für das Arteınisheiligtuminteressantes Ergebnis ist aus der Bearbeitung der Fundkeramik hellenistischer und römischer Zeit der grosse
Anteil von Tafel-und Küchengeschirr zu verbuchen. Dies Iasst auf einen
ausgedehnten Speisebetrieb im Heiligtum schlie 13en. Nur bedingt, jedoch
aufschlussreich für die Opferbrauche, lassen sich damit die Massen von Tierknochenfunden in Verbindung setzen. Nach Erhaltung und Auswahl handelt
es sich dabei um bestimmte Skeletteile von Schlachtopfern, die roh abgefleischt und nicht verbrannt worden sind, d.h. es handelt sich nicht um Speiseabfall (J. Boessneck- A. von den Driesch, AA. 1983, 611 ff.; J. BoessneckJ. Schaffer, AA 1986, 251 ff.), Dies führt zu der Annahme, dass diese f'Ieisch-
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losen Skeletteile von Rind, Schaf, Ziege für eine Deponierung im Heiligtum
eigens ausgewahlt und dort abgelegt worden sind, ahnlich wie andernorts
die Hornzapfen als Keraton deponiert wurden. Der Begriff des literarisch
überlieferten Karikon tbyma, des "karischen Opfers", das aus nicht essbaren
Gliedmassen bestanden habe, trifft auf unseren Befund zu.
Nach diesem Überblick über die Ergebnisse der Depotarbeiten 1988
bleibt noch über die topographiseben Untersnebungen an der Heiligen Strasse
zu berichten. Veranlasst wurden diese Untersuchungen durch die rasch zunehmende Bebauung inner- und ausserhalb von Yenihisar-Didyma, zu der
auch die Errichtung einer zweiten Tankstelle über einem Abschnitt der Heiligen Strasse gehört. Im Zuge von Planierungsarbeiten wurde im Nordwesten von Didyma eine ausgedehnte Ruinenstatte bekannt, auf der Reste von
Sarkophagen zutage kamen (Abb. 4 s. antik mezarlar). Erhalten ist auf ca
30 m Lange ein Abschnitt des Strassendamms; der östliche Randstein ist
bis auf eine Lange von 800 m zu verfolgen.
Das Problem zunehmender Überbauung der Ruinenstatte wurde mit
den örtlichen Behörden und dem Denkmalschutz in İzmir (İzmir Rölöve ve
Anıtlar Müdürlüğü) ausführlich erörtert. Ein besonderer Dank gilt dabei
Frau Emel Yurttagül, die sich als Regierungsvertreterin dieser Problematik
angenommen hat. Als irreversibler Eingriff in den antiken Bestand und in
das noch intakte Ortsbild von Hisar mahallesi ist das Projekt einer Durchgangsstrasse zu beurteilen: Geplant ist eine 12 m breite Durchgangsstrasse
innerhalb der 1976 vom Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı (Karar No. ve
Tarihi A 229-13.11.1976) festgelegten Grenzen des sit alanı, die 50 m westlich des Apollontempels und über Ausgrabungsgebiet führen soll (lstMitt
21,1971.45 ff.; 23/24, 1973/74, 139ff.). Anstelle einer solchen Durchgangsstrasse wurde der von der Didyma-Grabung seit 1982 gemachte Vorschlag
einer Umgehungsstrasse im Nordwesten von Yenihisar und unter Berücksichtigung des sit alanı erneut vorgetragen. Auf Wunsch der Denkmalschutzbehörde in İzmir wurde auf der Basis des Türkisehen Landvermessungsplans
1:5000 der Verlauf der Heiligen Strasse und das Projekt einer Umgehungsstrasse neu aufgenommen (Abb. 4). Gleichzeitig wurde ein Plan für die archaologische Umgebung und Erschliessung von Hisar mahallesi, dem Ortskern
von Didyma, ausgearbeitet und den zustandigen Behörden zugeleitet (Abb. 5).
Ausser der in Didyma durchgeführten Arbeitskampagne im Herbst
1988 wurde seit dem X. Symposium im Mai 1988 ein Bericht über die Ergebnisse der Ausgrabungen 1985 und 1986 fertiggestellt (AA 1989 Im Druck),
Eine Serie aktueller Berichte über die laufenden Arbeiten ist von Mitarbeitern der Didyma-Grabung seit 1984 als Didyma Wegweiser in bisher 24
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Folgen erschienen. -Die Objektdokumentation wurde auf EDV umgestellt;
sie erfasst inzwischen alle Befunde aus den Grabungen von 1968 bis 1987.Auf dem von Professor Christian LeRoy initiierten internationalen Colloquium in Paris wurde im Juni 1988 über die Forschungen zum hellenistischen
"Naiskos" von L. Haselberger und vom Berichtenden über "Drei Heiligtümer von Didyma und ihre Grundzüge" referiert. -Ein Aufsatz über die Problematik der Perserzerstörung von Branchidai-Didyma in Zusammenhang
mit den neueren Grabungsergebnissen ist im AA 1988 erschienen.
Schliesslich ist hier noch ein Ereignis des Vorjahres zu vermerken, an
das die Didyma-Grabung gem denkt. Der langjahrige Hausmeister und
Yorarbeiter der Grabung, Herr İdris Üstündağ, wurde am 16. September
1988 mit der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet, die der deutsche Generalkonsul in İzmir, Herr W. Dilger, im Grabungshaus überbrachte. Die Didyma-Grabung verbindet mit dieser Auszeichnung
ihren Dank für die Mitarbeit von İdris Üstündağ; in den Dank eingeschlossen sind alle aus Yenihisar, die Jahr für Jahr an den Ausgrabungen
beteiligt sind.
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Abb. 5 _ DIDYMA-GRABUNG. Projekt zur archaologischen Erschliessurıg von YenihisarDidim. P. Schneider ta. Kleinhangs 1989
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1988 YILI MİLET ÇALIŞMALARI RAPORU
W. Müller WIENER *
1986/87 yıllarında olduğu gibi 1988 kampanyasında da, daha önce
yürütülen programdan arta kalan çalışmalara ve yayın çalışmalarının ön
hazırlıklarına devam edildi. Öncelikle de kısmen 1988 de başlanan emniyete
alma ve restorasyon çalışmalarının bitirilmesine çalışıldı. Kampanya 21
Ağustostan 24 Ekime dek sürdü. Prof. Dr. V. von Graeve, Prof. Dr. O. Feld,
Dr. R. Bol, Dr. K. Gödecken-Weber, R. Biering, M. Heinz M.A., R. Köster M.A., N. Koch ve Chr. Schwarz arkeolog olarak, Ing. 1. Blum, Ing. R.
Henschel, Ing. B. Weber ve H. Svenshon mimar ve D. Ankner ile St. Gussmann restoratör olarak, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesinden
fotoğrafçı Bay W. Schiele, kazı ekibini oluşturmaktaydı. İstanbul Ayasofya
Müzesi'nden Bay Süleyman Eskalan Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünü temsilen hazır bulunmuş ve kazı başkanlığı tarafıından yürütülmüş"
tür.
1-

Kalabaktepe'deki

Çalışmalar

Tepenin en üst terasındaki eski bir açınada ana kayaya kadar inilen beş
sondaj yapılmıştır. Bu sondajlarda, yalnız ortadakilerde yerleşim kalıntıları
in situ olarak gözlemlendi, fakat tümünde çok sayıda keramik buluntulara
rastlanch. Bu keramiklerin değerlendirilmesi ancak 1989 da yapılabilecektir.
Önemli buluntular arasında bir çömlek f'ınnını sayabiliriz. Alçak bir destek
duvarının üzerindeki terasta bulunan bu fırın, yaklaşık 3 m derinlikte olup
yamk kahverengi toprağıyla, diğer dolgu maddelerden kolayca ayrılabili
yordu. Civarında ele geçen keramik sayesinde M.Ö. 6. yy. ait olduğu söylenebilir. Uzunluğu 1,40 m ve genişliği 1,10 m olan fırmın çamurdan yapıl
mış dış duvarı 6-8 cm kalınlığındadır. Bu duvarların yalmz alt kısımları,
yakma yeri ve uzun dikdörtgen şeklindeki orta desteği (Resim: 1-2) ele geç(*) Prof. Dr. Ing. W. Müller WIENER Alman Arkeoloji Enstitüsü, Sıraselviler No: 123

. Taksim / İSTANBUL
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miştir.

Bu orta destek yanma yerinin üstünü kapatan örtüyü taşımaktaydı.
Fakat örtüden bir şeyele geçmedi. Genellikle kaba moloz taşlardan oluşan
dolgu tabakada bulunan keramiklerin büyük bir kısmı, tepenin güney yamacında geçen seneler tesbit edilen daha eski malzemeye karşın, M.Ö. 6. yy.
aittirler. En üst platoda olasılıkla işlenmemiş taş parçalarının bu denli çok
sayıda bulunmasının nedeni henüz açıklanamamaktadır. Bu ancak daha geniş yüzeyde yapılacak bir araştırmayla aydınlatılabilir. Daha önceki arazi
şeklinin nasılolduğu sorusu da bu araştırmayla ortaya çıkabilir. Kesin söylenemeyecek bir zamanda ve henüz belli olmayan bir sebeple suni olarak yapıldığının dışında pek bir bilgi yoktur.
2 -

Büyük Kilise denilen

yapıdaki çalışmalar

1981 /82 yıllarında kilisede yapılan temel kazılarında, iyice araştırılma
mış doğu tarafta beş küçük sondaj yapıldı. Bu sondajların ana amacı, IV,
dönem apsid yapısının doğu taraflarının açıklığa kavuşmasıydı (bkz. IstMitt
32, 1982, 12 vd.). Bu çalışmalar sırasında, IV. dönemin temel çizgileri anlaşıldığından rekonstrüksiyonunu yapmak mümkün hale gelmiştir. Sondajlar bu bakımdan da faydalı oldu.
paralelolarak, kilise civarındaki mimari parçaların ölyapılmıştır. Bunlardan bir kısmı daha önce geçici olarak kataloglanmışlardı. Ayrıca kilisenin oldukça yıkık dış duvarları, moloz taşlarla desteklenmiş ve yükseltilmişlerdir (Resim: 3).

Bu
çümleri

3 -

çalışmalara

Diğer Çalışmalar

Arazi çalışmalarının yanında, depoda malzeme dokümantasyonu ve
planlanan yayınlara hazırlık gibi diğer çalışmalar da yürütülmüştür. Prof.
Dr. O. Feld "Bizans Dönemi Milet" adlı çalışmasının düzeltmelerini; Dr.
R. Bol, İmparatorluk dönemi heykellerini fotograflamak amacıyla, hem yerel
hem de İzmir Müzesi'nde çalışmıştır. Ing. B. Weber Heroa mimari parçaları
ve Dr. K. Gödecken-Weber daha önce bulunan keramik buluntular üzerine
çalışmışlardır. R. Köster, Roma mimari parçaları üzerine olan çalışmasını
sürdürdü. Arazi üzerinde yapılan detaylı araştırma sonuncunda ele geçen
çok sayıdaki mimari ve heykel parçaları ile mezar taşları müzeye götürülerek fişleme işlerinin tamamlanmasına devam edildi.
4 -

Restorasyon

Çalışmaları

Bu çalışmalar, Kutsal Yol'daki Ion galerisinde yoğunlaştırıldı. Böylece,
eksik yerleri beton ile tamamlanan sütunlara kanelür yapımı geçici olarak

54

bitirildi (Resim: 4). Bu aradaİlyas Bey Camii'nin medrese kompleksinde
1986-1988 yıllarında tanziminden sonra, karşısındaki dershanenin restorasyonu bitiriIdi. Bu çalışma geçen sene profilli tuğlanın teslim edilememesinden dolayı yapılamamıştı. Milas'ta bir tuğla harmanında imal edilen bu tuğlalarla kapı kemeri ve az tahrip olmuş kornişi tamamlandı, kısmen
de yenilendi (Resim: 5-6). Iç mekanda da taban aynı ince tuğlalarla döşen
di. Demir bir parmaklıkla girişe kapatılabilen salon, İslam mezar taşlarının
sergilendiği bir yer haline getirildi.
mekanların

Taş duvarları yıkık

bir durumda olan ve Büyük Kilise denilen yerdeki
emniyete alma çalışmalarından yukanda söz edilmişti (Resim: 3). Tüm
bu çalışmalar özel bağışlarla finanse edilmiştir.
işbirliği yapılarak, müzenin kullanılmayan avlusu zemin
müzenin bahçesindeduran yazrtların sergilenebileceği
şekilde düzenlendi. Bu arada köyün bir tarlasında ele geçen parçalar sergilendi ve envanteri yapıldı. 1981 de Büyük Kilise'de ortaya çıkarılan ve o zamandan beri kazı evinde bulunan mozaik temizlenerek, eksikleri tamamlandı
ve üç parçası 1989 da müzeye teslim edilecek hale getirildi.

Yerel Müzeyle

sağlamlaştırılarak,
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MAGNESİA AD MEANDRUl'.1 (1988)

Orhan BİNGÖL*
Aydın ili, Germencik ilçesi, Ortaklar Bucağı, TekinKöy sınırları içerisinde yer alan Magnesia'da 1988 yılı kazısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi, Dil ve
Tarih-Coğrafya Fakültesi adına 1.8. 1988-7.9. 1988 tarihleri arasında, 38
gün sürmüştür.

Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi Dekanlığı'run katkıları ile gerçekleştirilenkazımızı yörenin kamu
yöneticileri de ilgi ve yardımları ile desteklemektedirler. Bu nedenle başta
Germencik Kaymakaım Muammer Kutlu olmak üzere Ortaklar Belediye
Başkaru Kenan Yörük'e, ilçe Eğitim Müdürü Ahmet Görgün'e ve Ortaklar
Öğretmen Lisesi Müdürü Hüseyin Taşkın'a teşekkür etmeyi bir borç bilirim.
Hatay Arkeoloji Müzesi, müze araştırmacısı Faruk Kılınç'ın Kültür ve
Turizm Bakanlığı adına yetkili uzman olarak katıldığı ·1988 yılı Magnesia
Kazısında ayrıca Arkeolog MeralOrtaç ve Ayşe Deniz Ülkür ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı
öğrencilerinden Ömer Suat Zabcı, Özcan Şimşek, Nedim Akıner çalışmıştır.
1988 Magnesia

kazısında

uygulanan program

aşağıda belirtildiği

gibi

gruplandırılabilir:

.1 -

Yüzey

Araştırmaları

2 -

Çevre Düzenlemesi

3 -

Theatron

1-

Yüzey Araştırmaları

Bu

Kazısı

yıl yapılan yüzeyaraştırmalarında

üç adet daha yazıt saptanmıştır.
ikisi tel örgü ile çevrili Artemision kutsal alaruna getirilmiş-

Bu

yazıtlardan

(*)

Prof. Dr. Orhan :BİNGÖL, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı, ANKARA
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tir. Diğeri de Çerkez Musa Camii'nde duvar taşı olarak kullanılmış bir yazıttır. Bu yazıtlar epigraf Dr. Mustafa Sayar tarafından incelenmektedir.
en önemli buluntu, Hamam'ın
bir tarlanın kenarında, yağmur suyunun yıkaması
sonucu bir kısmının görünmesiyle saptanan bir heykel olmuştur. Yapılan
kazı sonucunda ı. 83 m boyunda, başı olmayan giyimli bir kadın heykeli bulunmuştur. Ufak parçalarıyla birlikte Aydın Arkeoloji Müzesi'ne teslim
edilen eser Roma devrine aittir (Resim: 1).
Bu

yıl

ki

yüzeyaraştırmaları sırasındaki

palaestrasının güneyindeki

2 -

Çevre Düzenlemesi

Magnesia'da koruma, düzenleme çalışmaları kapsamına giren alanların
gelen Artemision, her sene olduğu gibi bu yıl da bitki örtüsünden
armdırılmıştır, Ayrıca 1987 yılında temizlerıerek ortaya çıkarıtılan Çerkez
Musa Bey Camii'nde de bu çalışmalar sürdürülmüştür.
başında

3 -

Theatron

Kazısı:

(Resim: 2; Resim: 3).

1988 yılı kazılarının tamamı, geçen yıllarda ı. kerkisle 2. kerkisinin yakortaya çıkartılan theatronda yoğunlaştırıldı. Caveanın batı bölümünü açığa çıkartmak amacıyla yapılan kazılar sonunda 2. kerkisin üst
batı bölümü dışında tümü ile 3. ve 4. kerkisin üç alt sırasına ait temeller ortaya çıkartıldı. Bu çalışmalar sırasında, 1986 yılında da saptandığı gibi 2.
kerkisin beşinci sırasından itibaren oturma bloklarının yerlerine konulmadıkları gibi, 3. ve 4. kerkiste de hiç bir oturma sırasının yerinde olmadığı,
ortaya çıkartılan üç alt sıranın temellerinden anlaşılmıştır.
laşık yarısı

Oturma sıralarının önünde yer alan,I. 47 m genişliğindeki diazoma
da dördüncü kerkis ortasına kadar tamamen temizlenmiştir. Diazomanın
üstünde, üçü ikinci kerkisin önünde olmak üzere ve altısı oturma sıralarına
ait toplam sekiz blok ortaya çıkartılmıştır. Bazıları daha tamamlanmadan
bırakılmış olan bu bloklar da yapının yarım kaldığını göstermektedirler.
Üçüncü kerkisin doğu başlangıcında, diazomanın üstünde yedi basabir merdiven ortaya çıkartılmıştır. Bu merdivenle diazomanın içine
inilmektedir. Diazomanın kaplama bloğunun oyulması ile oluşturulan üst
basamak 62. 5 cm, diğerleri 74 cm genişliğindedir, yükseklikleri ise 29. 6
cm dir. Merdivenin kerkis tarafındaki yan duvarının üst bloğu yoktur. Onun yerinde ortaya çıkartılan küçük bir bloğun yeri henüz saptanmış değil
dir. Bu merdivenle, tabanı diazomadan 1.77 m aşağıda bulunan bir mekana
inilmektedir (Resim: 4). Bu mekanın üstünü kapayan, aynı zamanda diazomanın kaplaması olan bloğun merdivenin üstüne gelen alt yan kenarı,
maklı
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merdiveni kullananların başlarını çarpmamaları için, pek de düzgün olmayan
bir şekilde pahlanmıştır. Tabanı ve özellikle arka duvarı büyük bloklardan
oluşturulmuş bu mekanın batısında diğerinin simetriği olan ikinci bir merdiven daha yer almaktadır. İçine düşmüş olan çok büyük bir bloktan ötürü
(Resim: 5) tam olarak açılamamış olmasına rağmen bu merdivenin basamaklarının da ölçüleri alınmıştır. Burada üst basamak 67, diğerleri 78 cm
genişliğindedir. Yükseklikleri ise yine 29.6 cm dir. Burada da merdivenin
iki yan duvarının üst blokları ile mekanın üstünü örten blok da yerinde yoktur.
Böylece, büyük bir olasılıkla yedi kerkisden oluşan theatronun ortasın
da yer alan dördüncü kerkisin önünde, karşılıklı yerleştirilmiş yedişer basamaklı iki merdivenle, diazomanın içinden orkhestra seviyesine inildiği ortaya
çıkmıştır: .Merdivenlerle inilerı sahınlık iseorkhestraya çıkışı sağlayankapının
olduğu mekanı oluşturmaktadır.

1984/85 yılı kazıları sırasında yapılan sondajlarda diazomanın önünün
1.77 m yüksekliğinde bir profille aşağı indiği saptanmıştı. Bu yıl Germencik
Kaymakarnı Muammer Kutlu'nun temin ettiği bir kepçe ile diazomanın önüne yığılmış olan geçen yıllara ait atılma toprakla, Gümüş Dağ'dan belki de
bir heyelan sonucu inen mil tabakasının bir bölümünün kaldırılması işlemi
gerçekleştirilmiştir. Diazoma üst seviyesine kadar sürdürülen bu çalışmalar
dan sonra, birinci ve üçüncü kerkisin önünde yapılan kazılarda diazomanın
önü, alt profilinin bitimine kadar tümüyle ortaya çıkartılmıştır. Alt ve üstteki profilli silmeler arasındaki cephede, varlıkları geçen yıllarda da saptanmış olan nişlerle, dikdörtgenler prizması formunda çıkıntı yapan bloklar yer
almaktadır. Nişler 66....,73 cm genişliğinde olup alt profilin üzerine oturmaktadırlar. Yukarıda, ortada profilin yarısına kadar yükselen bir yarım yuvarlakla biten nişlerin yükseklikleri 1.30 m dir. Alt ve üst profiller arasında yer
alan blokların yükseklikleri böylece hepsinde aynı, genişlikleri ise farklıdır
(81-89 cm). Kaba yonu olarak bırakılmış olan ve 20 cm ye yaklaşan kalın
lıklarıyla bu blokların kabartma, ya da yazı için hazırlanmış olduklarını
'farsayabiliriz. Atlamalı olarak yerleştirilmiş olan niş ve blokların birbirleriyle
olan ölçümsel ilişkileri, onların simetrik düzenlenmiş olduklannı göstermekten uzaktır. Beş niş ve altı bloğun birbirlerinden olan uzaklıkları (1.201 .30 m) arasında fark olduğu gibi, kendi genişliklerinin de değişken olduğu
yukarıda belirtildiği gibi saptanmıştır. Blokların henüz tam olarak işlenme
miş oldukları, bitirildikleri zaman boyutlarının birbirine uyacağı varsayılsa
bile, tamamen bitirilmiş olan nişlerin boyutlarındaki farklılıklar asimetrik
bir düzenlemenin varlığını göstermektedir. Her kerkisin önüne belirli bir
sistemde yerleştirilmiş olmaları gereken niş ve blokların araliklarına ilişkin
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ölçüler incelendiğinde böyle bir kuralın uygulanmadığı anlaşılmaktadır.
İkinci kerkisin önünde, yanlarda birer niş ortada bir blok düzeninin, birinci
kerkisde de kaydırılarak uygulandığı, fakat bu arada iki kerkis arasındaki
merdivenin önüne bir bloğun daha yerleştirilmiş olduğu görülmektedir. Bütün bunlar, niş ve blokların kerkis ve klimaxlarla simetrik bir uyum içinde
olmadıklarını ortaya koymaktadır.
Ortadaki, üçüncü kerkisin ortasında yer alan ve dış görünümü ile diğerlerinden biraz daha büyük olan niş, yukarıda tanımlanan ve diazomadan
iki merdivenle inilen sahınlıktan dışa açılan kapıdır. 105 cm genişliğinde, üstü
yarım yuvarlak, profilin silmesine kadar uzanan 170 m yüksekliğindeki bu
kapıdan orkhestraya çıkılmaktadır. Yanlardaki blokların kapıdan uzaklıkları farklıdır (140 ve 119 cm).
Bu kapı ile theatronun ortası vurgulanmış olmaktadır. Bir başka deyişle
theatron ister beş, ister yedi kerkisli olsun, kapılı kerkis ortadaki kerkis olmaktadır. Bu koşullarda theatron beş kerkisli ise batıda bir beşinci kerkis;
yedi kerkisli ise doğuda bir, batıda da iki kerkisin daha bulunması gerekmektedir.
Diazomanın

ortaya çıkartılan doğu ve batı uçlarını birleştiren bir doğ
runun içinde kalan alanda kazı, diazoma alt profilinin bitimine kadar sürdürülmüş ve burada 1985 yılında da bazıları saptanmış olan, düşmüş yada
atılmış oturma blokları ortaya çıkartılmıştır. Burada, toplu olarak duran
altı bloktan bazısının, diazomaya temeloluşturan büyük blokların seviyesinden daha da aşağıda olmalarının nedenleri, yanıtlanması güç sorunların başında gelmektedir (Resim: 6).
Diazomanın doğu

ve batı ucunda yapılan kazılar sonunda, doğuda
içinin boş olduğu, bir arka duvarla öndeki profilli cephenin üstünün diazoma bloklarıyla kaplanması sonucu, arada tünel niteliği taşıyan
bir koridorun oluşturulduğu saptanmıştır. Bu koridorun kullanım amacıyla
yapılıp yapılmadığı araştırılacaktır. Güneyde ise diazomanın alt profilinin
bir metre kadar daha devam ettiği saptanmıştır. Diğer blokları ise yoktur,
içi de döküntü taşla doludur.
diazomanın

Yapılan kazılar sırasında

üst seviyelerde birkaç döküntü seramik parmil tabakası içinde en küçük bir kültür
kalıntısı bulunamamaktadır. Daha sonra ise merdiven salıınlığının içi de dahil olmak üzere yoğun bir dere taşı dolgusu ile karşılaşılmaktadır. Taban
seviyesinin hemen üstünde yer alan bu dolgunun, temel yapımında kullanı
lan taşların herhangi bir nedenle, belki de heyelan sonucu aşağıya akmalarıyla oluşmuş bir tabaka olabileceği akla gelen ilk olasılıklar arasındadır.
çasından
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sonra

karşılaşılan kalın

İkinci kerkisin batı bitiminde Bizans döneminde yapılan bir künk sistemine ait bölümler ortaya çıkartılmıştır. Mermer oturma sıralarının kırılıp,
oyularak künklere yatak açıldığı anlaşılmaktadır. Bu amaçla kırılan ikinci '
sıranın batı başındaki bloğa ait parçalar saptanmıştır.

Bu yıl, geçen yıllarda olduğu gibi oturma bloklarına ait parçaların birdevarn edilmiştir. Küçük parçaların yapıştırıldığı bu işlemler,
kazı yerinde elektrik olmaması nedeniyle restorasyona yönelik çalışmalara
dönüştürülememiştir. Ele geçirilen eksiksiz bloklar ve restore edilecek bloklarla birlikte theatronu yabancı malzeme kullanmaksızın onarmak olanak
dahilindedir.
leştirilmelerine

Geçen yıllara ait raporlarda da belirtildiği gibi bitirilmemiş bir yapı olan
theatronun bu özelliği, yapının daha da önem kazanmasına neden olmak
tadır. Oturma sıralarının tümünün birinci kerkisde yerlerine konulmuş olmalarına karşın, ikincide alttan dört sıranın tümünün, beşinci sıranın ise
dört bloğunun yerleştirildiği, daha üst sıralarda ise bu işleme henüz başla
.nılmadan yapının inşaasının durmuş olduğu anlaşılmaktadır. 3 ve 4. kerkiste
ortaya çıkartılan ve sadece temelden oluşan alt sıralar, bu konuda bir sonuca ulaşabilmemiz için yeterli bilgi vermekten uzaktırlar. İkinci kerkisin
altıncı sırasına ait olan üç blok bu yıl yerlerine konulmuştur.
Taş işçiliğinin

de sıralar, diazoma ve sıra ayaklarında çeşitli aşamalarda
geçen yıllarda saptanmıştı. Bu yıl da diazoma cephesinin
üst profilinin 2. kerkisden itibaren tamamlanmadığı, tüm yüzeyinin de perdahlanmamış olduğu anlaşılmıştır. Oturma sıralarının klimaxlara gelen uçlarında, genelde dört tırnaklı arslan pençesi olarak yapılan ayakların yerine,
birinci kerkisin birinci sırasının doğu ucundaki blokla, yeri bilinmeyen başka
bir blokta beş tırnaklı grifon pençesi olarak yapılmış olması dikkat çekicidir.
yarım bırakıldığı
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Resim: 1 -

Resim: 2 -
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Giyimli
heykeli

kadın

Theatron genel görünüş i. ve 2. kerkis

Resim: 3 -

Theatron genel görünüş

Resim: 4 -

MerdivenIi mekan (doğu
merdiven)
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Resim: 5 -

Resim: 6 -
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Orkhestraya

düşmüş

Merdivene

bloklar

düşmüş

bloklar

(batı)

1988 YILI KYME

KAZıLARI

Sebastiana LAGONA *
Kyme'deki 1988 yılı arkeolojik kazılarına 22 Temmuz günü başlanmış
ve 12 Eylül tarihinde son verilmiştir.
İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sürdürülen birinci hafta çalışmaları sıra
sında

bilhassa yayımlanacak malzemelerin (1982-1985 yıllarına ait) kataloglara nihai kayıt ve yerleştirilmeleri gibi işlemler yapılmış, 1 Ağustos'dan
itibaren de kazı mahallindeki çalışmalara başlanmıştır. Fotoğrafçı ve az sayı
da arkeologdan oluşan küçük bir grup müzedeki çalışmalarına bir hafta
daha devam etmiştir.
Türk hükümetince

Kazı

Komiseri olarak görevlendirilen Konya Et-

noğrafya Müzesi mensubu Bay Necip çay, İtalyan Arkeoloji ekibiyle faal
şekilde işbirliği

içinde

bulunmuştur.

1988 yılı kazıları yine Kyme'nin liman ve yakın çevresinde sürdürülmüş
tür. 1987 yılında açılan çukurlardan sağlanan veriler yamnda güney yamaçta
açılan yeni çukur sayesinde kentin yaşadığı bütün devreler hakkında ilginç
yenilikler sağlanmıştır. Evvelce bilinen yapıların başka özellikleriyle birlikte,
daha önceki devirlere ait (Çekoslovak arkeologlarımn bulduklarından da
eski) yapıların ele geçirilmesi mümkün olmuştur.
Herşeyden önce Ortaçağ yapısımn

ve yapıyı dışardan koruyan üç kuledevam. edilmiştir (dördüncü kulenin kuzeydoğudaki köşede
yeraldığı fakat bir çökme sonucu yıkıldığı düşünülmektedir).

nin

kazısına

Birinci kule etrafındaki kazı kuzeye doğru genişletilmekle, yapının inşa
tarihinden daha sonraki bir devreye ait, (yaklaşık 1500 yılları) gömütlere
rastlanmıştır. Bunlar, iki adettek kişilik ve diğeri de ortak gömülme çukuru
olarak tesbit edilmiştir.
(*)

Ord. Prof. Dr. Sebastiana LAGONA, Istituto di Archeologia, Universira di Catania, Via
di Sangiuliano 262, 95129 Catania, ITALYA.
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Aynı

sürdürülen (yapının doğu kıs
i. kulede zemin tabakasına varılmış ve içeriden
kuleye geçiş için kullanılan çok iyi korunmuş bir bağlantı noktası bulunmuş
tur. Yine bu yerde, t.s XII. ve XIII. yüzyıllar arasında tarihlendirilebilecek,
zengin miktarlarda pişmiş toprak kalıntıları ele geçirilmiştir.
zamanda

yapının doğu kanadında

mının ortasındaki) kazıda;

Ayrıca, yapının kuzey kanadında (ilk kazılar esnasında kat incelemesi
. kontrolü için) korunan tüm "kanıtlar"ın temizlenmesi ile aşağıdaki sonuçlar
sağlanmıştır:

t.s.

Xll ve XIII. yüzyıl arasındaki dönemde, çok çeşitli ve başka yafarkedilen (çok düzgün büyük blok taşlar, sütun parçaları gibi) malzeme ile ve süratle yapıldığı anlaşılan, limanın orta alanındaki
büyük yapının birçok kısmında, Bizans devrine ait olabilecek daha eski bir
yapının ayakta kalan kısımlarından yararlanılarak inşa edildiği görülmektedir.
pılardan söküldüğü

Ortaçağ'a ait yapı altında bulunan Bizans devri yapısının, uzun dikdörtgen bir plana haiz olduğu anlaşılmaktadır (bu yapının planına ait çizimi
yapmak halen mümkün olamamıştır). Muntazam, büyük kalker bloklarla
inşa edilen yapının güneydeki cephesinde, daha önceki devrelere ait andesit
duvardan yararlanılmıştır. Eski duvardaki başlama noktasından yaklaşık
20 m lik bir mesafede mevcut geçitin, yeni yapının bazı blok taşları ile kapatıldığı dikkati çekmektedir.

Bu devreye ait, pişmiş topraktan küçük parçaların meydana getirdiği
zemin tabakasına, kulelerin ilkinin eşik seviyesi ile aynı seviyede ve birden
fazla noktada rastlanmıştır.
Bunun hemen altında (A duvarının kuzeyinde ve basamaklı yapı yöresinin doğusunda) inceleme alanının orta kısmında yeralan A duvarının kuzeyinde büyük kaplama taşlarının meydana getirdiği zemin, bu yerdeki muhtemel Geç Roma devrine ait olabilecek buluntu olarak belirtilebilir.
10 metre uzunluğundaki kısmı bulunan,
sözkonusu bu zemin bir portik'in mevcudiyetini
düşündürmektedir. Buluntuyla ilgili tarihlendirme açısından ileri sürülen
görüş, bol miktardaki Geç Roma devrine ait pişmiş toprak parçaları ile kontrol etmek amacı ile yerinden oynattığımız büyük kaplama taşlarından birinin altında rastlanan sikkeden kaynaklanmaktadır.
Bu

aşamaya değin yaklaşık

doğu-batı doğrultusundaki

Önemli ölçüde mimari restorasyon deneyimine haiz, antik mimari uzmanı Prof. Giusseppe Pagnano'nun da 1988 yılı kazılarına katılması, geçtiğimiz yıllarda bulunan Klasik döneme ait yapının daha uygun ve ayrıntılı
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şekilde okunması fırsatını sağlamıştır.
duvarın

Lö. IV. yüzyılda inşaa edilen andesit

içe doğru olan cephesinin, tiyatronun ön

tarafındaki basılmakla

ezil-

miş toprak seviyesi ile ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Zira bu toprak sevi-

yesine ulaşabilniek üzere. daha evvelki bir devreden kalma bir mermer basamaktan yararlanılmaktadır. Giriş kısmındaki büyük kapının menteşe izleri
yine bu kısma ait buluntular arasındadır. Mermer basamaklar, Arkaik dönemin sonlarına ait, muhtemelen gömüt veya heroon gibi küçük bir yapıya
aittir. Nitekim bu yapının planını çizmenin mümkün olduğu görülmüştür.
Bu kerre andesit duvarın doğudaki en uç noktasında açılan çukur sayesinde, geçen yılki incelemede fark edilen mevcut büyük boyuttaki yıkılına
veya çöküntü nedeniyle açıkça görülemeyen, tarih sürecine göre de biribirini izleyen tabakaların bariz biçimde ayırt edilmesi mümkün olmuştur.
Aynı duvarın batı

kesiminde aşağıda belirtilen devirlere ait özelliklerin
ortaya çıkarılmış olması, bu tarafın da aynı tabakalara bariz biçimde tekabül ettiğini görmek açısından son derece ilginçtir.
Bulunanlar:
larında

Ortaçağ devri; Kuzey kanadında açılan (Çukur I) inceleme çukurbulunanlara benzer küçük taşlarla döşeli zemin parçaları.

- Bizans devri; andesit
sur tipi duvar.

duvarından

yararlanarak

inşa

edilen görkemli

- Geç-Arkaik jKlasik devir; doğu-batı doğrultusunda muntazam
bloklardan meydana gelen duvar. Bu duvarın Bizans devrine ait yapı tarafından, andesit duvarla kesiştiği noktada yıkılmış olduğu görülmektedir.
Önümüzdeki süreç içinde kazılara devam edilmekle, bu duvarın basamakları ile aynı doğrultuda olduğu görülen diğer yapıyla ilişkisini ortaya koymak mümkün olacaktır.
Güney yamaçta açılan yeni çukur sayesinde Roma ve Bizans devirlerine
ait diğer önemli veriler yanında, şehrin Arkaik devre ait yapılarının izlerine
rastlanmıştır. Bu şekilde önceki devrelere ilişkin de önemli bir aşamaya varıl
mıştır. Sözkonusu çukur, Prof. Ekrem Akurgal tarafından 1956 yılında kazı
lan ve bolca ıniktarda doğu tipi pişmiş toprak parçalarının ele geçirildiği inceleme noktasının hemen yakınında açılmıştır.
Daha eski devreye ait olan duvarın, kazının bu aşamasına değin 4,90 m
Sözkonusu bu duvarın muhtemelen arkaik yerleşme merkezine ait olduğu ve bulunduğu tabakada rastlanan Ege sahilleri,
Anadolu, Rodos, Korent yöresi üretimi bol miktardaki pişmiş toprak parçalarından t.ö. VIII. yüzyıla ait olabileceği düşünülmektedir.

lik

kısmı bulunmuştur.
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Arkaik dönem duvarı, 4,60 x 4, 75 m boyutlarındaki geniş bir odanın
içinde bulunmuştur. Bu odanın kuzey, doğu ve güney kısımlarında sınırlan
dırılmış olduğu dikkati çekmektedir, yöreyi kuzey kısmında çevreleyen duvarın temelleri için açılan hendekte bulunan kalıntılardan, İ. Ö. IV ve III.
yüzyıla ait olarak tarihlendirilmiştir.
Yine aynı mahalde, İ.Ö. IV-III. yüzyıla ait odanın hemen kuzeyinde
ve de çok iyi koşullarda korunmuş olduğu görülen bir kuyu bulunmuştur. Bu
ilginç kuyunun içi tamamen boşaltılamamış olmakla birlikte ilk aşamada,
daha eski kalıntılar yanında Hellenistik ve Roma devirlerine ait bol miktarda onarılabilir çanak parçaları ele geçirilmiştir.
Tiyatro'nun içinde yerleştiği geniş çukurun eteklerindeki toprak diliminin temizlenmesi bitirilmiş, ancak mevcut tahsisatın sona ermesi nedeniyle
kazıya başlanamamıştır.

Özetle, 1988 yılı kazısı Kyme şehrinin bilhassa Geç-Arkaik devrine
ilişkin enteresan buluntular sağlamıştır. Bunlar bilhassa somut biçimde iki
tepe üzerinde ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydeki tepede merrner basamaklı yapı
ve Ortaçağ yapısının kuzey kanadı altında kumlu taş bloklarından yapılmış
uzun duvar bulunmuştur. Güney tepesi üzerinde ise, kuyunun yakınında
Hellenistik duvarın altında büyük bloklarla inşa edilmiş duvar bulunmuştur.
nın

I. kule yakınında ele geçirilen Helenistik devre ait yazıt, Kyme
ticari faaliyetlerini anlatmakla son derece ilgi çekicidir.

güney tepesi üzerinde evvelce başlatılan inceleme
niceliklerini belirlemek amacıyla genişletile
cektir. Ayrıca, Ortaçağ yapısının kuzeyindeki yamaçta, tiyatroya bitişik geniş
yüzeyin işlevini belirlemek üzere incelemeler daha yaygın biçimde sürdürülecektir.
1989

sırasında
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yılında kazılar,

limanı

tesbit edilen

yapıların

Resim: 1 -

Ortaçağ yapısının doğu kısmına

Resim: 2 -

ait genel görünüm

Bir kulenin içi
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Resim: 3 -

Resim: 4 -

Büyük kaplama

taşlarının

döşemesi

Ortaçağ yapısının kuzeydoğu köşesi yakınında

daha önceki devirlere ait
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taban

kalıntılar

ele geçirilen

Resim: 5 -

Resim: 6 -

Ortaçağ yapısının kuzeydoğu köşesi yakınındaki

Güney tepesi,

duvar

sarnıç
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terstices were filled with finegrained sand and sealed with a non-acidic,
long-durability silicon building sealant (Dow Corning 790). Steel and plastic drain pipes were imbedded in the capping at several points to control
the flow of water.
Sir Bernard Feilden conducted a detailed structural analysis of the
wooden tomb under the Midas Mound, thought to the oldest wooden building still intaet in the world. He eonsiders the basic strueture of the tomb to
be sound and stable, aIthough a number of preventative measures need to be
undertaken, including eonsolidation of the eonerete shell that enelosses the
monument. His study is part of an on-going project to arrive at a complete
program of conservation for this unique monument,
The occupant of the wooden tomb in a sense "came to life" in 1988,
when the features of his head were reconstructed under the supervision of
Dr. A.J.N.W. Prag of the Manchester Museum. With the assistance of Prof.
Dr. Berna Alpagut of the Department of Anthropology, Ankara University,
Dr. Prag consolidated the original cranium and mandible of the individual
in order to make plaster casts, which served as the basis for the reconstruction by Mr. Richard Neave of the Department of Medicine, University of
Manchester. The resuIt (Fig. 2) is a distinguished, elderly gentleman with a
somewhat long face, substantial jaw, and markedly protruding lower lip.
The unusual front-to-back elongation of the skull, with flattened sides and
a ridge-like top, allows the possibility of tight bandaging of the head during
early childhood in order to achieve the lengthening.
In other activities, Mr. Stephen Koob of the Arthur M. Sackler Gallery,
Sinithsonian Institution , began a conservational analysis of the over 12,000
inventoried objects retrieved from the earlier cycle of excavations at Gordion.
Dr. Lynn Roller of the University ofCalifornia at Davis pursued research on
the cuIt of Kybele at Gordion, while Dr. Gerald Schaus of Wilfrid Laurier
University continued his analysis of West Anatolian Iron Age pottery from
the site. In Ankara, Dr. Elizabeth Simpson of the Metropolitan Museumof
Art eontinued her long-term project of analyzing, eonserving, and restoring
the wooden furniture from Tumuli MM and P, with Ms. LisaGoldberg serving as Conservator-in-Charge. Their work in 1988concentrated on a series
of plain, (i.e., non-inlaid) tables from Tumulus MM.
2 -

NEW EXCAVATlON ON THE CITY MOUND

Exeavation on the mound of Yassıhöyük took place between June 24
and August 6, 1988. The primary aim of this research was the recovery of a
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stratified sample of archaeological material for each major period of occupation at the site. In 1988, our focus was on two periods, the Late Bronze
Age and the HelIenistic period. Particular attention was paid to the colIection of animal bones, seeds, charcoal, and manufacturing debris, in order
to better understand changes in the economy of the settlement through time.
The large ceramic sample will not only provide evidence on changing techniques of manufacture, but will also contribute to a more precise chronology
based on a stratified sequence of local forms and fabrics.
The latest occupation levels of the site were explored in three "Upper
Trenches" (Operations 1, 2, and 7) laid out along the western edge of the
area excavated by Professor Rodney Young (Fig. 3). The most recent building remains (a few walls, an oven and a pit) date to Islamic or Late Byzantine
times. Beneath lay a mortared stone wall foundation that may represent the
Roman period. This foundation cut into welI-preserved HelIenistic architecture, deseribed in more detail below.
Underlying the HelIenistic buildings were deep deposits of layered trash,
cut by numerous pits thatwere also filled with trash. This HelIenistic and
Late Phrygian debries yielded large samples of pottery, bones, seeds, and
charcoal. Slag and crucible fragments provided ample evidence of metal
working. There was also evidence for alabaster working, and perhaps bone
and ivory working. Exeavation stopped just above the remains of the Middle
Phrygian period (formerly calIed the Archaic period).
The Iron Age and Late Bronze Age occupations were investigated in
four "Lower Trenches" (Operations 3, 4, 5, and 6), located in a part of the
site that had been eleared down to the Early Phrygian Destruction leve1 of
700 Re. by Young (Fig. 3). At the time of the destruction this was an open
courtyard, and it seems to have served a similar function in the immediately
preceding building phases. Just below the 8th century surface was a stone
drain (Fig. 12) encased in a deposit of elay and cobbles. Beneath the drain
sıratum were artificial fills that were apparently intended to leve1 the courtyard area, eliminating a downward slope to the east. The pottery in these
fills was typical of the wheelmade wares found in the subsequent Early Phrygian Destructionlevel.
The Lower Trenches were carried down almost 3 rneters, into deposits
dated to the Late Bronze Age. This period is discussed in greater detail
below,
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The Hellenistic "Abandoned Village"
Portions of two or three relatively well preserved buildings dating to
Hellenistic times were recovered in the Upper Trenches (Fig. 4). Within
Operation 2 was a large room that had been burned, preserving artifacts
in situ on the floor. The charred deposit resting above the floor indicated that
the room had been roofed with lightweight wooden beams covered by reeds;
there was no evidence of a mud layer above the reeds. Among the artifacts
on the floor were: abone cosmetic container; several unguent jars; the remains of a loom and weaving tools; metal tools, including a bronze fishhook;
a grinding stone and a mortar; and a large number of pottery vessels (Figs.
5-10). The latter included jars, serving bowls, and cooking pots, as well as
a very fine pilgrim flask.
The ceramics from these new excavations are being studied by Dr. Robert Henrickson of the Royal Ontario Museum in Toronto, Canada. He
reports that the Hellenistic potters used a relatively fine dayand finished
their products with care. The predominant color of the vessels İs gray, but
there are some buff examples with reddish-brown painted decoration (Fig.
6a-c, h). Almost all of the smaller vessels were thrown on a potter's wheel,
but hand-building methods, particularly coiling, were used on larger vessels.
An analysis of the pottery from the Hellenistic and underlying Late
Phrygian deposits will provide information relevant to our understanding
the history of Gordion: according to Livy, Galatians living in the Gordion
region fled before a Roman army led by Manlius Vulso in 189 Re. The
remains.of burned or abandoned Hellenistic buildings such as those found in
1988 have been identified with this event by some, but not all scholars working on the Gordion materiaL. The newly collected data should allow us to
date more precisely the construction and destruction of the abandoned village,
placing it more securely within the context provided by historical sources.
Evidence for change in the population at Gordion (i.e. the arrival of a significant number of Galatian immigrants) mayaıso come from flora1 and
faunal remains, since the food preferences of different ethnicgroups tend to
be distinctive and can sometimes be recognizedarchaeologically (see below).

The Late Bronze Age
Within the Lower Trenches, the Early Phrygian period was separated
from Late Bronze Age deposits by a distinct stratigraphic break. Sealed
beneath the earliest of the Iron Age /Phrygian courtyard fills (see above and
Fig. 14)were a succession of outside work areas. These contained pits, ovens,
and hearths, as well as poorly preserved walls. More substantial buildings
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that might have served as dweIlings presumably He outside the excavated
area, and rnay be represented by stone foundations in the north andsouth
balks (WaIl 27 in Fig. 14).
.
At the base of the sounding within Operations 3 and 5, a semi-subterranean bui1ding with stone walls was found (Figs. 13-15). Lying just above
the noor of this structure were a large number of broken pots, ground
tools, and part of a human skuIl. These artifacts presumably came from
another bui1ding that was being cleaned or remodeled. The pottery was wheelmade, fired to shades of orange. A wide range ofvessel typeswas represented,
including bowls, cooking pots, jars, large storage vessels, cups, and jugs; also
from this deposit was a vessel shaped like a Iıorse (Fig. 16-17). Slightly later in date are five complete pots, recovered from a small pit duginto the
building's collapse (Fig. 18). Typological paralleIsfor the ceramics associated with this structure suggest that it dates to the period of the Hittite
Empire. A direct relationship with the Hittites is also indicated by an impression of a seal bearing Hittite hieroglyphs (Fig. 19).
The nature of the relationship between the Late Bronze Age j"Hittite"
occupants of Gordion and the immigrant Phrygians is still not clear, A few
sherds of dark, burnished, handmade pottery ("Early Handmade Ware";
Fig. 20) were found in the deposits immediately underlying the Early Phrygian courtyard filIs, usually in pits. This handmade ware has nothing in
common with the light-colored wheelmade pottery found in the same and
earlier contexts. The burnishedhandmade vessels may document a link to
the west (e. g., Troy, sites in Thrace), but alarger sample is necessary before
any meaningful comparisons can be made. This sample wilI be obtained
through exeavation in 1989.
Animal and Plant Remains
A very important part of the new research at Gordion is the systematic
recovery of plant and animal remains in order to obtain information bearing on three specific questions. First, what was the nature of the subsistence economy in each major period of occupation? Second, were there
major changes in the natural environment (for example, deforestation), and
when did these changes take place ? Third, were there changes in the foods
consumed, in the way that animals were butchered, and in food preparation?
If such changes did occur, can they be related to the arrival of new elements
in the population, for example, the arrival of the Phrygians or the Galatians?
Approximately 40,000 animal bones were recovered in 1988, and have
been identified to the species level by Dr. Melinda Zeder and Susan Arter
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of the Smithsonian Institution. Domestic animals identified so far include
sheep, goat, cattle, horse, donkey, pig, dog, and chicken. Wild animals include cattle, pig, three species of deer, rodents, duck, turtle, rabbit, and fish.
Broad changes through time in the relative frequencies of both wild and domestic species at Gordion are already apparent. For example, domestic
sheep and goat are far more important in the Late Bronze Age than in the
Early lron Age which has a larger proportion of cattle.
A large and varied sample of botanical remains was also obtained. During the 1988 season, 229 sediment samples from the seven exeavation units
were taken for flotation, in order to obtain the charred plant materialwithin
the soil matrix. Although laboratory analysis of the archaeobotanical samples by Dr; Naomi Miller has just begun at the University Museum Applied
Science Center for Archaeology, it is clear that preservation of charred remains is superb, and the quantity of seeds and charcoal recovered was quite
high.
Miller has examined several of the richest, and therefore somewhat
atypical, samples for this report. Although the results are still preliminary,
the diversity of plant types in these samples is remarkable. In the seven complete samples examined thus far, over 65 different types of seeds and a variety
of other plant parts (straw, grain rachis fragments) have been identified. Cultivated plants include barley (probably hul1ed 2- and 6-row types), one-seeded einkorn, emmer, bread /hard wheat .rice, lentil, bitter vetch, and possibly
pea. In addition to the flotation samples, 107 charcoal samples were collected
for wood identification and radiocarbon dating.
3 -

REGIONAL SİTE SURVEY

The second field season of the Gordion Regional Survey took place
between June 25 and August 14, 1988. The Survey, conducted by Dr. William
Sumner of Ohio State University, extended to the Ankara çay to thenorth,
to the Purtek çay to the west, to the crest of Çile Dağ to the east, and to
Polatlı to the south. A total of 38 sites (inCıuding the excavated sites of Gordion and Polatlı) have been recorded within this region (Fig. 21).
The survey is best deseribed as a ful1-coverage regional reconnaissance,
designed to explore the complete range of environmental variation in the
region and to record all types of archaelogical sites. Survey intensity is not
uniform: the best known area is the land within an 8 kilometer radius of
Yassıhöyük, much of which was covered on foot in 1987, and was traversed
repeatedly on motorbike in 1988.
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At this early stage, any description of settlement around Gordion must
be considered speculative, but some patterns can be suggested. The Early
Bronze Age settlement system seems to be composed ofwidely scatteredsmall
settlements, each with an estimated population of about 100, for a total
regional population of some 3,300. By the Middle-Late Bronze Age period,
some settlements, including Gordion, had evolved into small regional centers. As the settlements increased in both number and size, the regional population, estimated at around 9000, would have approached modern levels.
In Phrygian times there may have been a slight decrease in the village
population, but the urban population at Gordion increased dramatically,
reaching perhaps 5,000. The regional population is estimated at 13,000, greater than that at present, Gordion's large population, and the fact that it served as the king's residence, suggest that it had a rural sustaining area extending well beyond the boundaries of the survey area.

The general pattern of settlement location, established in Early Bronze
times, remains in effect today. Settlements east of the Sakarya River are
concentrated below the 800 m contour on the well-watered lower slopes of
Çile Dağ and in the narrow side va1leys formed by spring fed streams and
torrents flowing westward toward the Sakarya from the mountain. Although
water is less abundant, a similar pattern prevails along the Porsuk and its
tributaries to the west,
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Fig. 2 -

Reconstruction of the the skuIl from the Midas Mound
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Cooking pots from the Hellenistic burnt room
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HelIenistic pottery found in the burnt room, Operation Z
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Helienistic pottery found in the burnt room, Operation 2
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Early Phrygian drain in operations 3 and 4
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Sites located by the Gordion settlement Survey
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1988 YILI ENEz KAZISI ÇALIŞMALARIi

Afif ERZEN*
Sait BAŞARAN
Kültür Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Başkanlığı,
İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Türk Tarih Kurumu ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun maddi destekleriyle yürütülen Enez'deki
(Ainos) arkeolojik kazı çalışmaları 1. Temmuz-Iü. Ağustos 1988 tarihleri
arasında yapılmıştır.
.
Bu yıl Enez kazılarına; Desinatör Arkeolog Özdemir Korkmaz, Kerem
Tokyay, Topograf Adnan Şakar, Arkeolog Gökçen Karagülle, Arkeoloji
öğrencilerinden Zafer Görür, Adnan Baysal, Veli Köse, Belgin Aksoy, İdi!
Soylu, Arzu Süer katılmışlardır. Bakanlık temsilciliğini Tekirdağ Müzesi'nden Fethiye Saral ile Konya Arkeoloji Müzesi'nden uzman Kazım Mertek
yapmışlardır. Ayrıca bu yılki çalışmalarımıza, Boğaziçi Üniversitesi Manyatizma ve Paleomanyatizma labaratuvarı elemanlarından Dr. Orhan Uyar
ile Jeofizik mühendisi Ertuğrul Ponat katılarak arkeomanyatik çalışmalar
da bulunmuşlardır. Enez kazılarına maddi ve manevi destek sağlayan tüm
kurum ve kuruluşlara, kazıda fiilen çalışan üyelere teşekkürlerimizi sunarız.

1988 Yılı Enez

kazıları

Kale içi ve Kale

dışı

olmak üzere iki

ayrı

alanda

yürütülmüştür.

A. Kaledeki

Çalışmalar

Kaledeki çalışmalara kale anagirişi ile Aya Sofya Cami arasında kalan
alanda devam edilmiştir. 1987 kazı sezonunda açılmasına başlanan bu alan(*)

(1)

Prof. Dr. AfifERZEN, Moda-Devriye Sokak No 17/10 Kadıköy i İSTANBUL
Dr. Sait BAŞARAN, İstanbul Üniversitesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, Öğretim
Görevlisi Fen PTT /İSTANBUL
Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nca desteklenmiştir. Proje sayısı 196-272 /
180-486
'
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daki H açması, bu yıl kuzey ve batıya doğru 3'er m. genişletilerek anakayaya kadar derinleştirilmiştir. H i olarak kodlanan bu açmada, kalede yapılan
diğer açmalarda olduğu gibi, yukarıdan aşağıya doğru Osmanlı, Bizans, Roma, Grek ve yerli Trak kültürlerini yansıtan tabakalar saptanmıştır. Bu açmada 2.50 m. derinliğe kadar hemen hemen aralıksız biçimde taş duvar
kalıntıları izlenmiştir. Tahribata uğradıkları için belirgin bir plan göstermeyen bu duvar kalıntıları, ortalama 0.60 m kalınlıkta olup, üzerilerinde yer
yer beyaz badana izleri bulunmaktadır (Resim: 1). Bu mekanlardan atılan
moloz içinde Osmanlı ve Bizans çağlarına tarihlenen sırlı ve sırsız keramik
kap parçaları, bakır paralar ile kapı söve taşları karışık bir durumda ele geçmiştir. Açmada, yaklaşık 2.50 m derinlikten itibaren toprak ve buluntu çeşidinin değiştiği gözlemlenmiştir. Kalınlığı 1.50 m olan bu ikinci tabakada
terra cigilata türü kap parçaları, kandiller ile pişmiş topraktan yapılmış bir
kadın portresi ele geçti. Tüm olarak ele geçen portre 5 cm yükseklikte olup
kırmızı astarlıdır. Yumuşak bir yüz ifadesine sahip olan portrenin ağız ile
burnu muntazam işlenmiştir. Gözler badem biçimli alın ise yüksektir. Saçlar alnın ortasından iki yana doğru kalın bukle1er biçiminde taranmış, alnın
üzerinde topuz yapmaktadır. Saçların diğer kısımları ise, bir örtü içine alın
mış gibi gösterilmiştir (Resim: 2). Aynı kalıptan üretildiği anlaşılan başka
bir portre geçen yıl çalıştığımız D açmasından ele geçmiştir. (Krş. ErzenBaşaran, "Enez (Anos) Kazıları, 1987 Yılı Çalışmaları", X. Kazı Sonuçları
Toplantısı II, Ankara 1988., s. 89-94, res. 7).
Açmanın

4. tabakası Grek Çağı'na tarihlenmektedir. Yaklaşık 3.90 m
derinlikten itibaren başlayan bu tabakada Hellenistik, Klasik ve Arkaik
dönemleri kapsayankeramik kap parçaları karışık olarak ele geçti. Bunlar
arasında, geometrik motiflerle bezenmiş eserler yanında, Korinth ve Oryantalizan stilde üretilmiş eserler de yer almaktadır. Bu açmada gün ışığına
çıkartılan keramik kap parçaları arasında, üzerinde Korinth tipi aslanın
betimlendiği parça ilgi çekicidir (Resim: 3). Aslan, açık devetüyü zemin
üzerine siyah boya ile yapılmıştır. Detaylı olarak betimlenmiş olan aslanın
yelesi adeta kabartmalı bir biçimde işlenmiş hissini vermektedir. Yine aynı
tabakada, üzerlerinde çiçek, rozet ve noktaların betimlendiği kap parçaları
ayın çağın ürünlerini oluşturmaktadırlar (Resim: 4). Bunların dışında, aynı
kültür tabakası içinde ele geçen ve M.Ö. 7. yüzyılın sonlarına tarihlenebilen
bir kap parçası (olasılıkla kapak) üzerinde, açık kahverengi zemin üzerine
siyah renklerle yapılmış bir kadın (tanrıça) figürü betimlenmiştir (Resim: 5).
Figürün arkasında siren önünde ise, eser kırık olduğu için cinsi seçilemeyen bir hayvan betimi bulunmaktadır. Başlar profilden, gövde ise cepheden
gösterilmiş olan figür ile sirendeki detaylar, kazıma tekniği ile yapılmışlar108

dır. Arkaik stilde üretilmiş olan bu eserin dolgu motiflerini şeritler, noktalar
ve çiçekler oluşturmaktadır. Aynı eserin iç tarafı üzerinde de benzer motif'lerin betimleri bulunmaktadır (Resim: 5). Bunların yanısıra yine bu açmada,
Korinth ile Oryantalizan stilde bezenmiş birçok keramik kap parçası ele
geçmiştir. Enez'de, gün ışığına çıkartılan bu keramik kap parçaları, bu kentin Arkaik Çağ'da dış dünyaya açılarak Korinth ile doğunun etkisinde kaldığını göstermektedir.

H 1 Açmasında 5: 00 m düzeyden itibaren keramik buluntuların biçim
ve renklerinde değişiklikler gözlemlenmiştir. Bu tabakada genellikle astarlı,
perdahlı gri renkli keramik türleri ele geçmiştir. Bu durum, önceki yıllarda
kalenin diğer kesimlerinde yapılan açmalarda da saptanmıştır. Boyalı Grek
keramiğindenfarklı yapıda olan bu keramik kap parçaları, olasılıkla Aeoller
veya yerli Traklar tarafından üretilmiştir. Bu tabakanın 5.25 m düzeyinde
gri renkli pişmiş topraktan yapılmış bir erkek portresi ele geçmiştir. Portrenin yüksekliği 3.2 cm dir (Resim: 6). Dar alınlı, oval ve patlak gözlü olarak
işlenmiş olan portrenin burnu iri yapılmış olup, alnından aşağı doğru düz
bir biçimde inmektedir. Dudak uçları yukarı kalkık, suni bir gülümseme yaratılmak istenmiştir. Oval biçimli olan yüz, ağız hizasından çeneye doğru
sivrilmektedir. Arkaik Çağ'ın bütün özelliklerini yansıtan portre, bir kabın
tutarnağı olarak yapılmış olduğu anlaşılmıştır. Aynı açmada, 5.80 m düzeyden itibaren anakaya düzeltilerek yapılmış bir duvar ortaya çıkmıştır. Açmanın güney kesiminde rastladığımız bu duvar doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Bu seviyede ele geçen keramik kap parçalarında azalma olduğu ve
6.30 m düzeyden sonra tamamen kesildiği görülmüştür.
B. Kale

Dışındaki Çalışmalar

Bu yıl kale dışındaki çalışmalanınızın ağırlık noktasını, Taşaltı mevkiindeki nekropol sahası oluşturmaktadır. Bu alandaki kazılarda, 1987 yılında
ortaya çıkartılan anıt mezarların güneyinde ve aynı doğrultuda yeni bir anıt
mezar gün ışığına çıkartıldı (Resim: 7). Anıt mezar boyutları 1.65 x 2.20 m
olan iki basamaklı bir kaide üzerinde yükselmektedir. Kaidenin doğu cephesiyle iki kısa tarafı düzgün ve itinalı bir işçilik göstermektedir. Bu kaide
üzerinde 0.85 xl. 80 m boyutlarında ve 0.30 m yüksekliği olan lahit oturtulmuştur. Kalker taşından yapılmış olan lahdin kaideye oturtulduğu alt
kısmında bir silme yapılmıştır. Lahit Antik Çağ' da soyulduğundan, ölüye ait
herhangi bir buluntu elimize geçmemiştir.
Yine bu açmada, yukarıda değindiğimiz anıtsal mezarın 0.50 m batı
ve buna paralel biçimde 0.90 x 2.40 m boyutlarında kireç taşından
yapılmış birlahit ortaya çıkartılmıştır. Lahit, anıtsal mezarın temel düzeyinsında
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de yerleştirilmiş olup, üzererinde biri semerdam ikisi düz biçimli üç adet kapak taşı bulunmaktadır.
Yukarıda sözü

edilen iki mezarın güney tarafında anıtsal mezara 0.90 m,
batısındaki lahite ise 1.25 m uzaklıkta, yine kireç taşından yapılmış baş
ka bir lahit ortaya çıkartıldı. Lahit, 0.75 x 2.10 m boyutlarında olup, kuzeygüney doğrultusundadır. Lahit çevresinde yüzleri düzgün kesilmiş taşlardan
örülü bir duvar kalıntısı yer almaktadır. Bu kalıntılar, lahiti içine alan bir
mezar odası veya bir mezar anıtına ait olmalıdırlar. Lahitin doğusunda yer
alan duvarda, üzerinde iki satırlık Grekçe yazısı olan bir taş bulunmaktadır
(Resim: 8). Birinci satırda <DIAONILlO (Filonido), ikinci satırda ise EPrON
(Ergon) (Filonido çalıştı) kelimeleri okunmaktadır. İçinde lahit bulunan bu
yapı kalıntısının uzun duvarları 5.50 m kısa duvarları ise 3.40 m boyutlarındadır. Lahit ve içindeki ölüye ait hediyeler günümüze değin sağlam olarak gelmiştir.
Bu alandaki çalışmalarımız sırasında..yukarıda değindiğimiz anıt mezarlar ve lahitlerden başka, 12 adet kiremit mezar ortaya çıkartılmıştır. Boyutları 0.40 x 0.70 m olan dört kapakla örtülü bulunan bu mezarların tabanlarında da aynı tip kiremitler kullanılmıştır. Farklı seviye ve yönlerde
yapılmış olan bu mezarlarda, genellikle iki iskelete rastlanmıştır. Ölülerin
mezara yerleştirilmelerindensonra, kiremit aralarının kireç harcıyla sıvanmış
oldukları anlaşılmıştır (Resim: 9-10).
1988 Yılı nekropol kazılarında ele geçen eserler oldukça zengin bir envanter oluştururlar (Resim: 11). Bunlar arasında 20 adet pişmiş toprak figürin bulunmaktadır. Figürinler, 7 no'lu kiremit mezarın dışında, mezar
kapağına adeta yatırılmış durumda ele geçmişlerdir. Dört ayrı kalıbın ürünü
oldukları anlaşılan figürinler, ayakta durur vaziyette yapılmışlardır. Kaba
bir işçilik gösteren f'igürinlerin yükseklikleri 12 ile 15.5 cm arasında değiş
mektedir. Ayrıca, figürinlerin sırtlarında 1.5 cm çapında pişme deliği bulunmaktadır (Resim: 11-12-13).
Nekropolde ölü hediye si olarak ele geçen eserler arasında pişmiş toprak
kaplar önemli bir yer tutmaktadır. Bunlar, genelde tek kulplu, geniş ağızlı,
şişkin ve basık gövdeli, ince hamurdan yapılmış olup, özenli bir işçilik gösterirler (Resim: 14-15). Ayrıca, ince uzun boyunlu, şişkin gövdeli pişmiş topraktan yapılmış şişeler, yayvan tabaklar (Resim: 16), toprak kandiller, bronz
sikkeler ile renkli camdan üretilmiş göz yaşı şişeleri (Resim: 17), nekropolde
ele geçen adak eşyalar arasında önemli bir yer tutmaktadırlar. Bu yılortaya
çıkarttığınıız L.no'lu anıt mezarın arkasında (batısında) yer alan lahitten, bir
diyademe ait oldukları anlaşılan iki adet altın yaprak ile 17 cm yüksekliğin-
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de çift kulplu anfora tipinde bir cam şişe ele geçmiştir. Cam şişe, özenli ve
ile ölü armağanların en kalitelilerinden birini oluşturur (Resim: 18).

ustalıklı işçiliği

molozun temizlenmesi sırasında, hangi mezara ait
beyaz ve ince grenli mermerden üretilmiş bir heykelin
başı gün ışığına çıkartıldı (Resim: 19) Boyun hizasından kırık olan baş 16 cm
yüksekliğinde olup, tam plastik olarak işlenmiştir. Portre, kısa saçlı olup,
yüzünün sağ kısmı ile burunda kırıklar bulunmaktadır. Oval yüzlü, donuk
bakışlı olan portrenin alm üzerinde saçlar iki yana taranmıştır. Bilekten
kırık olan sol eliyle kulağımn arkasındaki saçlarını düzeltir durumdadır. Yine, atılan toprak arasında, pişmiş topraktan yapılmış çıplak ve çömelmiş
durumda bir afrodit heykelciği ele geçti. Yüksekliği II cm olan heykelciğin
başı üzerinde bir kalatos bulunmaktadır (Resim: 20); Afrodit, kollarım göğüs üzerinde birleştirerek, elleriyle çıplak olan göğsünükapatmaktadır. İçi
boş olarak yapılmış olan heykelciğin sırtında yuvarlak bir delik bulunmaktaMezarlar

arasındaki

olduğu anlaşılamayan,

dır.

Nekropolün batısındaki yamaçta, nekropol sahasının genişliğini saptamak amacıyla 4.00 x 4.00 m boyutlarında bir açma yapılmıştır. Açmada
ana toprağa kadar inilmesine rağmen herhangi bir gömüye rastlanmamıştır
(Resim: ·21). Açmada, moloz yığını içinde, belirgin bir tabaka göstermeyen
Korinth, Oryantalizan, Klasik ve Hellenistik dönemlere tarihlenen keramik
eserlerden kap parçaları ele geçmiştir. Bu eserler arasında bulunan kırık bir
küse M.Ö. 6. yüzyılın karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Kasenin dış
yüzünde siyah boya ve kazıma tekniği ile yapılmış iri gövdeli kuşlar (ördekler olabilir) betimlenmiştir. Bu eser üzerinde yer alan betimlerle yapım teknikleri, yukarıda sözünü ettiğimiz HI açmasında ele geçen kapak ile yakın
benzerlik içinde olduğunu göstermektedir (Resim: 22). Yine, bu açmada
ele geçen eserler arasına, kırmızı figür tekniği ile yapılmış keramik parçalar
da yer almaktadır. Bunlardan biri üzerinde, karşılıklı oturan iki figür betimlenmiştir. Figürlerden sağ tarafta oturamn belden yukarısı çıplak olup,
başında bir çiçek tacı bulunmaktadır. Atletik bir vücuda sahip olan bu figür,
karşısında oturmakta olan sevgilisine tas içinde olasılıkla içki sunmaktadır.
Figürlerin giysileri bolkıvrımlı ve çiçeklidir. İyi bir ressamınelinden çıkmış
olduğu anlaşılan bu keramik parçası, Enez'de şimdiye dek ele geçen kırmızı
figür keramik türünün en güzel örneklerinden birini oluşturur (Resim: 23).
Bunlar dışında, yine bu açmada siyah astarlı, yuvarlak biçimli Klasik çağ
kandilleri ele geçmiştir (Resim: 24). Ayrıca, kırmızı. hamurlu keramikten
yapılmış sakallı bir erkeğe ait kabartma bulunmuştur. Kabartmamn yalmzca
bu kısmı günümüze değin korunagelmiştir. Uzun sakalı ve bıyığı olan bu fi-
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üzeri kabartmalı bir miğfer bulunmaktadır. Yüzünün iki
ise, miğferin altından çıkıp aşağı doğru sarkan örgülü saçlar mevcuttur (Resim: 24).
gürün

başında,

yanında

Bu yılki çalışmalarımız arasında, şehir içine dağılmış bulunan mimariye
ait eserlerin, Hükümet Konağı yanındaki boş arsaya taşınıp açık havada
teşhiri ve koruma altına alınması da bulunmaktadır. Bu eserler arasında, bir
inşaatın temel kazısından ele geçen dört adet Aeol sütun başlığı bulunmaktadır (Resim: 25). Sütun başlıkları yumuşak miyosen kalkerden yapılmış olup,
üzerlerinde yer yer aşınma olmasına rağmen, günümüze değin iyi bir biçimde korunagelmişlerdir. Başlıkların volüt1eri düz işlenmiş olan torustan (kuşaktan) çıkmaktadır. Volüt1erin nihayetlendikleri orta kısımda rozet veya
çiçek motifi bulunmaktadır. Volüt1er arasındaki boş alanlar ise, palmet motifleri veya rozetlerle doldurulmuştur. Üst kısımlarında zivana delikleriile
daha sonraki kullanımdan dolayı hatıl yuvaları bulunmaktadır. Tip olarak
İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde bulunan Mytilene başlığına benzerlik gösterirler.
Enez'de ele geçen bu arkeolojik belge bize, antik Enez (Ainos) kentinin
bir Aeol kolonisi olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Bu durum aynı zamanda tarihçilerin babası Heredotos'un verdiği bilgilerin sağlam temellere
dayandığını göstermektedir. Gelecek yıl Kale içinde, Nekropol sahasında,
Kral Kızı mevkiinde ve Has Yunus Türbesi'nin çevresinde çalışmalara devam
edilmesi düşünülmektedir,
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Resim:

ı

-

H

ı açması çalışmaları

Resim:

i-

H ı açması: Pişmiş toprak heykelcik başı (Roma çağı)
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Resim: 3 -

Hı

açması:

parçası

Aslan motifli keramik
(M.Ö. 7. yy. sonu)

E88 Ta.4

Resim: 4 -

H i

açması:

parçaları
E 'BB To.4

Resim: 5 -
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H ı açması: Kapak parçası (M. Ö.
7 yüzyılın sonu)

Keramik kap
(M.Ö. 6. yy. başı)

Resim: 6 -

Resim: 7 -

Nekropol

H i açması: Turamak olarak
erkek başı (M.Ö. 7. yy.)

alanındaki anıt

mezar ile

diğer

yapılmış

lahitler
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Resim: 8 -

Resim: 9 -

Resim: LO -
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Yazıtlı

mezar

odası

ve lahit (Roma

çağı)

Nekropolden bir kiremit mezar (Roma

Nekropolden iki kiremit mezar (Roma

çağı)

çağı)

Nekropol kazısında ele geçen eserler toplu halde

Resim: II -

Resim:

ı2

-

Nekropolden pişmiş
toprak heykelcik
(Roma çağı)

Resim: 13 -

Nekropolden pişmiş
toprak başka bir
heyketcik (Roma çağı)
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Resim: 14 -

Nekropolde

bulunmuş

Resim: 15 -

,'" {'
~

Nekropolde
kap (Roma

bulunmuş

çağı)

tek kulplu

çağı)

~e. N.
(

Resim: 16 -
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toprak kaplar (Roma

Nekropolde

bulunmuş

yayvan tabak (Roma

çağı)

Resim: ı 7 -

Nekropol, mezar buluntusu çeşitli cam şişeler
(Roma çağı)

Resim: 18 -

Nekropol, mezar bu!untusu çift
kulplu cam şişe (Roma çağı)
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Resim: 19 -

Nekropol buluntusu mermer
(Roma çağı)

başı

Resim: 20 :3
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4

5

_5

Nekropol buluntusu
Afrodit

(Roma

heykelciği
çağı)

kadın

E

'Vi
<>

o::
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Resim: 22 -

Yamaç açması: Kase parçası (M.Ö. 6. yüzyılın başı)

Resim: 23 -- Yamaç
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açması: Kırmızı

figürlü keramik

parçası

Resim: 24- Yamaç açması: Kandil, kabartınalı keramik parçası (Hellerıistik çağ)

Resim: 25 -

Aeol sütun başlıkları ile açık hava müzesinden bir görünüş
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1988 YILI GÜLPıNAR KAZILARI
Coşkun ÖZGÜNEL *

1980 yılından beri Kültür ve Turizm Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü ile, A.Ü. DTCP adına yürütülmekte olan Gülpınar kazı
ları bu yıl da EEMG. ile A.ü. ve Türk Tarih Kurumu'nun maddi ve manevi
katkıları ile 1 Ağustos-9 Eylül 1988 tarihleri arasında sürdürülmüştür. Kazıya, Bakanlık temsilcisi olarak Eskişehir Arkeoloji Müzesi'nden Nurettin
Çelem katılmıştır. Kazı ekibi Gül Özturanlı, İrfan Aydın, Hacer Toprak
(GSA. İst.) Abdullah Yaylalı (Atatürk Üni.), Yurdakul Biçer (Bilkent), Ayşegül Akalın, Erhan Öztepe, Arzu Yakut, Tufan Saç, Eda Akyürek,
Nalan Gürsoy, Zeynep Çizmeli ve Ayşe Eker'den (Ank. Üni.) oluşmuştur.
Geçen yıllarda olduğu gibi, bu yıl da, önce alan ve çevre temizliği yapıl
mış, daha sonra ise, temel çalışma alanı olan Apollo-Smintheus Tapınağı ile
çağdaş yerleşme alanlarında çeşitli çalışmalar gerçekleştirilmiş bulunmaktadır.
Tapınak Çalışmaları

1988 yılı çalışmalarında daha önceki yıllarda tasarımı yapılan ancak
zaman ve maddi koşulların yetersizliği yüzünden gerçekleştirilemeyen sondajlar yapılmıştır.
a) (Plan: 1, 2) Çalışmalara öncelikle Cella-Naos içindeki sondajlarla
başlamlmıştır. Söz konusu çalışmalar ile tapınak Stylobat'ı üzerinde gerçekleştiriImiş olabilecek Kurvatur -entasis- sisteminin var olup olmadığının
araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak öncelikle Cella-Naos
içinde 1.70 m genişliğinde ve dört kenar boyunca devam eden sondajlar yapılmıştır. Bugünkü "O" kotundan başlayan çalışmalar "1.65 m" kotunda
tamamlanmış ve 1985 yılında Cella-Naos içinde saptanan tuffa temel bloklarının sıralanmasındaki 6. ve 5. sıra tuffa temel blokları tamamen gün ışı(*)

Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sanat
Tarihi ve Arkeoloji Bölümü Çağdaş ve Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, ANKARA
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ğına çıkarılmıştır. Cella-Naos içinde gerçekleştirilen söz konusu sondajlarda
moloz ve yonga taşlardan oluşan dolgu malzemesine rastlanmıştır. Dolgu
malzemesi dışında hiçbir kültür buluntusu elimize geçmemiştir. Sondajlarda yapılan kurvatur sisteminin araştırılmasına yönelik çalışmalarda aşağıda
özetleyeceğimiz kimi gözlem ve sonuçlara varılmıştır:

(Plan: 1, 2)Cella-Naos sondajlarında gerçekleştirilen ölçümler sonucu
üzerinde kurvatur sisteminin kullanılmış olmasından söz
etmek henüz mümkün görünmemektedir. Kesin olarak emin olabilmemiz
için başka verilere de gereksinme duyulmaktadır. Söz konusu alanda 7. sıra
tuffa temel bloklarını izleyebilmek mümkün olabilseydi, üzerilerinde gerçekleştirilebilecek çalışmalar bize yeni veriler verebilecekti. Hem bu tuffa sırası
hem de mermer zemin üzerinde gerçekleştirilmiş olabilecek kurvatur sisteminin araştırılmasında ileriye dönük çalışmalar ile bir takım sonuçlara ulaşabilmek ancak zaman içinde mümkün olabilecektir. Önümüzdeki 1989
yılı çalışmalarında planlanmış olan yağhane son bölüm yıkım çalışmaları
belki in situ olarak yeni bulguları ortaya koyacaktır.
tapınak Stylobat'ı

hedeflenen diğer çalışmalar da gerçekleştirilmiştir.
Kazı çalışmalarının başladığı ilk yıllardan bu yana tapınağın güney-batı "giriş" dar cephesi üzerinden geçen yolun araştırılması amaçlanmıştır. Söz konusu alanda tapınak temel duvarlarını izleyebilmek mümkün olamamaktadır.
Çünkü zaman içinde meydana gelen tahribat ve yağhane-zeytin ambarlarının oturduğu temel, söz konusu kayıplara neden olmuştur. Çalışmalara
önce batıdan başlanılmış, peristasis-cella arasında kalan atkı duvarlarının
bulunduğu kesime kadar devam eden yüzey taraması şeklinde gerçekleştiril
miş; ancak amaçlanan temel duvarlarına rastlamak söz konusu nedenlerden
dolayı mümkün olmamıştır. Temel yüzeyinde peristasis ile atkı duvarları
pronaos'un güney-batı anta duvarları arasında kalan son atkı duvarının
önünde 2 x 2.50 m boyutlarında bir açma açılmıştır. Açmada bugünkü "O"
kotundan daha derinde "-0.65 m" kotunda başlayan çalışmalar, (Plan:
4, 5) -" 1.40 m". kotunda ana toprağa ulaşılması ile tamamlanmıştır. Bu
alandaki 2 x 2 m boyutlarındaki son iki açma da ilk açmanın önünde gerçekleştirilmiş ve ayın kotta başlayan çalışmalar "-1.46 m" kotunda ana
toprak ile karşılaşılması üzerine tamamlanmıştır.
b) (Plan: 3) Bu

yıl

Söz konusu çalışmalar sırasında aşağıda kısaca belirteceğimiz gözlem
ve sonuçlara ulaşılmış bulunulmaktadır. Bu sonuçlar hiç kuşkusuz, tapınağın
temel tasarımı üzerindeki problemlere açıklık getirmesi yönünden çok önemlidir.
Her üç açmada da yapılan çalışmalar ile, genel tuffa temel blok sıraları
içinde mevcut tuffa temel blok sıralarını tespit edebilmek (Plan: 3-5) müm-
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kün olmuştur. ilk açmada dört kat tuffa sırası tespit edilmiştir. Bu dört sıra,
tapınak genelindeki temel taş sıralamasında, temel yüzeyinde görülen altın
cı sıradan üçüncü sıraya kadar olan sıralamayı kapsamaktadır. Açmamn
peristasis'e bakan yüzünde, beşinci sıra tuffa temel bloklarımn biri üzerinde aşağı - yukarı 30 cm yüksekliğinde harfsel bir taşçı işaretine rastlanıl
mıştır. Söz konusu işaretin aymsı 1985 yılında gerçekleştirilen Cella-Naos
kuzey iç duvarındaki çalışmalarda da gün ışığına çıkarılmış bulunmaktaydı.
Aynı

alanda açılan ikinci açmada da dört sıra tuffa blok dizisi (Plan: 4)
Ancak açmanın güney -doğu kenarında beşinci sıra tuffa temel bloklarının moloz ve yonga taşlardan oluşturulmuş bir zemine oturtulması ilgi çekicidir.
saptanmıştır.

Son açmada ise

tapınağın taş

sıra arasındaki sıraları

temel sıralamasındaki beşinci ve üçüncü
saptamak mümkün olamamıştır (Plan: 5).

Çalışmaların sürdürüldüğü

alanda açmaların ilk ikisinde tapınak gücephesine paralel kenarlarda ve son açmada saptanamayan altıncı ve beşinci sıra tuffa temel blokları, tahribat nedeniyle görülememektedir. Özellikle tuffa temel bloklarının yüzeydekimi yerlerde kesilme suretiyle
tahrip edildiği anlaşılmıştır.
ney

dar-giriş

Söz konusu açmalar aracılığı ile, tapınak temel yapısı hakkında bazı
ilginç veriler gün ışığına çıkmış bulunmaktadır. Açmalarda ulaşılan ana
toprak-ana zemin ile tespit edilen ilk sıraların oturduğu yüzeylerde bir yuvalanma gözlenmiştir. Şöyleki, her üç açmada da ana toprak oyulmak suretiyle yataklar haline getirilmiş ve açmalardaki ilk tuffa-temel dizileri söz
konusu yataklara yerleştirilmiştir. Kimi yerlerde bu yatak-yuvalara toprak,
moloz - yonga taş karışımı ile dolgu yapılmış ve temeldeki yatak yükselti
birliği sağlanmıştır. Diğer taraftan temel sistemi, tasarım yönünden bir takım problemlere karşı önlemleri içerir. Bunları, depreme karşı ve kaygarı
sulu zeminin ortaya koyduğu problemlere karşı alınan önlemler olarak da
görebiliriz. Giriş bölümü, güneybatı köşesine yakın açmalarda gün ışığına
çıkarılan doğal-tuffa-ana kaya kalıntıları ise, bu bölümde bir anakaya-zeminin olduğunu ve daha önce de belirttiğimiz yuva-yatak olayı dışında kalan
yüzeylerin olduğu gibi bırakıldıklarım bize göstermesi yönünden de 1988
yılı çalışmaları için çokönemli bulguları içerir.
Söz konusu alanlarda tespit edilen tuffa temel sıraları ile ulaşılan ana
toprak seviyesinin önceki yıllarda tapınağın çeşitli kesimlerinde gerçekleş
tirilen çalışmalardan elde edilen verilerle karşılaştırmak mümkün olmuştur.
Öncelikle 1985 yılında Cella-Naos içinde sürdürülen çalışmalar sırasında tesbit edilen altıncı sıra tuffa temel bloklarından ancak dört sıra sağlıklı bir
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biçimde tesbit edilmişti. Özellikle ı. ve 2. sıraları görebilme olanağımız olamamıştı, Açmalarda genel tuffa sıralaması içindeki 4. sıra, ulaşılan ana toprak ile aynı seviyede görülmektedir. Yuva-yatak içine yerleştirilmiş 3. tuffa
temel sıralarının tapınak genelindeki tuffa temel sıralarından daha düşük
kotta oldukları saptanmıştır. Söz konusu araştırmaların ışığı altında tapınak
temelinin bu kesimde diğer kesimlerine nazaran daha yükselmiş bir zemin
üzerine oturtulduğu anlaşılmış bulunmaktadır.
Kazı çalışmaları sırasında ilk açmada ele geçen ve çoğu Geç Hellenistik
evreye ait olan seramik, sağlam bir kültür tabakasını içermemektedir. Son
açmada dolgu malzemesi içinde ele geçen bir mermer blok ilgi çekicidir.
-0.85 m kotunda ele geçen bu mermer blok, gösterdiği veya seçilebilen detayları ile, yan veya tepe akroter parçası olmasını akla getirmektedir.

1988 yılı çalışma programı içinde, yukarıda bahsedilen çalışmalar dı
tasarlanan kimi araştırma ve kazılar da gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Özellikle 1987 yılında tapınağın kuzey dar cephesi bitişiğinde, Halil
Tekin'e ait tarlada başlanan ve bitirilemeyen çalışmalara devam edilmiş ve
önemli içerikteki buluntular gün ışığına çıkarılmıştır.
şında

c) -1987 yılına ait çalışma döneminde tapınağın kuzey (kuzeydoğu) keönündeki alanda başlatılmış ve kimi verilerini geçen yıl açıkladığımız
(1987) çalışmalar, bu yıl özellikle i 5 ve J 6 gridleri içinde yoğun bir şekilde
sürdürülmüştür (plan için bakınız 1982 yılı kazı raporları EEMG.). J 6 karesi içinde yapılan çalışmalar sırasında tapınağın kuzeydoğu kenan ile güneydoğu kenarının birleştiği köşeye yakın konumda yeralan Halil Tekin'e ait
bahçe havuzu altında toprağa gömülü olarak oldukça iyi korunmuş bir friz
bloğu (1.48 x 0.78 m) ion kymationu ile taçlandırılmış detayları ile birlikte
ele geçmiştir.
narı

Söz konusu çok kıymetli buluntu üzerinde, yine Homeros'un İlyada
destanında terennüm ettiği Akha-Troia savaşları ile ilgili bir sahne yer almaktadır. İlyada XVIII. kitapta yer alan bölümde görüleceği gibi; sahnede
Akhilleus'un yoldaşı, arabacısı Patroklos'un cesedini bir örtü ile örtmesi betimlenmiştir.

i 5 ve J 6 karelerinde-gridlerinde yapılan çalışmalar sırasında pek çok
mimari eleman parçası yanında, frizlerden kopmuş birçok figür parçası da
ele geçmiştir. Ayrıca bu alanlar içinde döküntü diyebileceğimiz bol sayıda
Bizans seramik parçaları da toplanmıştır.

d) Bir çalışma ise tapınağın güney-batı giriş-dar cephesi önündeki
alanlarda gerçekleştiri Imiş ve özellikle E 9, 10 ve F 10 kareleri içindeki alan128

la.da yoğunlaştırılmıştır. Söz konusu çalışmalar ile bu kesimde tapinağa ait
mimari parçaların var olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Nitekim F 10 karesi içinde sürdürülen çalışmalar sırasında daha önce örneği
mevcut olmayan bir kaset bloğu az tahrip edilmiş biçimi ile gün ışığına çıka
rılmıştır. Aynı kare içinde sürdürülen çalışmalar sırasında pek çok mimari
eleman ve seramik parçası ile friz bloklarından kopmuş parçalar bulunmuş
tur. Bunlar içinde bir kadın başı parçası, Aphrodite'yi anımsatması ile önemlidir.
içinde öngörülen başka bir araştırmamız
köyüne 6 km. kuzeyde yer alan Tuzla köyündeki eski camiideki
taş kaldırma çalışmaları idi. Murat Hüdavendigar zamanına ait ve daha önce
de Bizans döneminde kilise olarak inşa edilen yapının ön ve ana cemaat
yerleri, Apollo Smintheus Tapınağı'nın cella duvar blokları ve diğer mimari
parçaları ile döşenmiş bulunmaktaydı. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alı
nan izinle ön cemaat yerinde yapılan taş kaldırma işlemleri sırasında, Cella
duvar bloklarıma kimi yerde olduğu gibi, kimi yerde ise Bizanslılar tarafın
dan işlenmiş bir biçimde kullanıldıkları saptanmış ve gerekli olan envanter
ve ölçüm işleri yapılarak özgün durumuna getirilmiştir. Bu çalışmalar sıra
sında ana cemaat yerinde ISO'ye yakın eella-blok (mermer) ve diğer mimari
elemanlara ait malzeme tesbit edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda eğer tapınak
ta bir onarım gerçekleştirilecek olursa yapılacak bir anlaşma ile söz konusu
malzemenin alınması gerekecektir.
e) Bu

ise,

yılki çalışma programı

Gülpınar

buyana ileriye dönük olarak sürdürülen onarım ön
da devam edilmiş, 1986 yılında başlanan ion başlığı tamamlama ve onarım çalışmaları özverili bir biçimde sürdürülmüştür.
f) 1981

yılından

çalışmalarına

bu

yıl

g) Çalışmalarımıza ek olarak kazı deposunda saklanan mimari parçalar
ile seramik buluntuları tekrar bir sınıflandırmaya tabi tutulmuş, envantere
yönelik çalışmalara olanak hazırlanmıştır.
Sonuç olarak 1988 yılı çalışmaları tapınak temel tasarımına yeni bakış
ve mimariye bağımlı yeni yontu (Friz) yapıtı ise, Homeros'un
İlyada Destanı'nın önemli bölümlerinin Hellenistik Devir'de yapı plastiği
olarak betimlenmesi ile bugün için Anadolu-Yunan mimarisinde hala ünikliğini koruduğunu belgelemektedir.

lar

kazandırmış
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PERGAMON 1988

KAMPANYASı

RAPORU
Wolfgang RADT*

Kampanya 2 Mayıs ile 22 Ekim tarihleri arasında yürütüldü.Her zaman
gibi, bu kampanya süresi içinde de restorasyon ve kazı çalışmaları
zamanın büyükbölümünde birlikte gerçekleştirildi.
olduğu

Şehir Kazısı

Kazıların

esas kısmı Hera Kutsal Alanı ile antik ana yol arasındaki 20 x
35 m boyutlarında ve geçen yıl kazılan alanı kapsamaktaydı. Aysondaj ve temizleme çalışmaları yapılmıştır.

yaklaşık
rıca

Orta

çağ Yapıları

(Resim:

ı.4)

Bizans ev duvarları bir plan verecek şekilde ancak yer yer bir bütün oluş
tururlar. Plana bakıldığında bu, Geç Bizans döneminin üç değişik evresi kolaylıkla anlaşılmamaktadır. Ayrıca yapıların tarihlendirilmesi (12.-14. yy)
ve evlerin genel tanımı ve dökümü açısından, bundan önceki ön raporda
sıralanan kriterler geçerlidir.
Antik Yapılar (Resim: 2)
Bizans örtü tabakasının altında ortaya çıkan antik yapılar genellikle Roma İmparatorluk dönemine aittirler.
ı

-

Peristilli Roma Evi (Resim: 5. 8-10)

Planda, Erken Imparatorluk dönemine ait Peristilli Ev kesiminde görülen duvarların hemen hemen tümü bu evle ilgilidirler. Avlu, planda
(*) Prof. Dr. Wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Sıraselviler No: 123, Taksim /İs
TANBUL.
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a 216,27 / b. 215,71 düzeyleri etrafında yer almaktadır. Roma evinin sorıra
dan BizansIılar tarafından yıkılması dolayısıyla, çok az bir yükseklik elde
edilmesine rağmen şu ayrıntılar saptanabilmektedir:
Avlu 6 x 4 veya 6 x 5 sütun ile çevrilidir. Avlu çevresinin kuzey, batı ve
doğu yönlerinde galeriler ve galerilerin ardında mekanlar bulunmaktadır.
Avlunun güney tarafından da bir galeri ile çevrelenip çevrelenmediği, oradaki
yoğun erozyon tahribatı nedeniyle saptanamamaktadır.
Evde duvar resmi, mozaik ve benzeri hiç bir bezerne unsuru kalmamıştır.
Ancak kuzey batıdaki bölümün (Niv. 216,51) tabanında yer döşemesinden
izler vardır. Döşemenin aslında mermerle kaplı olmasından ve mekanın
büyüklüğünden ötürü bu yerin özel bir anlamı olmalıdır.
yan sokaktan, zeminle aynı düzeyde
düşünmek mümkündür. Seviye bakımından bunun için en uygun yer sokağın
doğusundaki evin girişiyle karşıkarşıya bulunan yerdir.
Evin

bir

girişini, doğu tarafındaki

Evin avlusuna çapraz olarak ve sokaktaki kanala
kanalizasyon tertibatı vardır.

doğru açılan itinalı

şekilde yapılmış

2 -

Peristilli

Teras'ın

güneyindeki mekanlar (Resim: 6)

Hellenistik olduğu açıkça anlaşılan bu teras duvarının güneyinde L biçiminde bir dizi mekanlar vardır. Bunlar 8 x 8 m büyüklüğündeki bir avlunun çevresinde yer almaktadırlar (Niv. a. 212,60; b. 211,93).
Avluya giriş yalnız doğu taraftan ve Hera Kutsal Alanı'nın bittiği duvarın kuzeyindeki yokuş bir sokağın üzerinden olmalıdır. Etrafı odalarla
çevrili bu avluya giriş bir ölçüde karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu karmaşık
lık evin Roma zamanında bağımsız bir ev olduğu düşüncesini zayıflatmak
ta dır.
Avlu çevresindeki odaların yapı tarihçeleri pek kesin değildir. Hepsi ilkin Roma döneminde yapılmıştır. Ancak kuzeydeki odaların güneybatıdaki
odadan daha önce yapıldığı açıkça belirgindir (Niv. a. 212,60; b. 212,38).
Bugüne kadar, kazı alanının güneybatı ucundaki oda ikilisinin (Niv. 212,46;
212,43) ne amaçla yapıldığı anlaşılamadı.
3 -

Güney Bölgedeki Erken Dönem

Duvarları

(Resim: 3)

a) Arkaik tahkimat duvarları
Bu yıl kazılan 20 m lik toprak şeridinin tümü boyunca bu sur duvarı
izlemek mümkündü. Böylece duvar şimdilik 40 m uzunluğunda ortaya çık136

tı. Bu yıl kazılan duvar kesimi hiçbir yerinde önceki yıl kazılan Niv. 211,90
daki kayalarda olduğu kadar yüksek değildi. Ama duvarın kalıntıları kuş

ku götürmeyecek şekilde tespit edilebiliyordu. Duvar yeni kazılan kesiminde işlenmemiş iri taşlardan oluşmaktadır.
Duvarın

hemen bitişik bölgesinden bu yıl bir takım keramik parçaları
Bunlar üzerinde Arkaik bezerneler bulunduğu gibi Aiol yöresine özgü.
grikeramiğe çok fazla miktarda rastlandı. Ele geçen bu buluntuların Arkaik
döneme tarihlenmesi gerekmektedir.
çıktı.

lı)

Klasik Dönem Duvar ları

Önceki kampanya sırasında 4050 /84+94 ve 85+95 bölgesinde birbirine
paralel iki duvar dizisi meydana çıkarıldı. Bu duvarların büyük bir olasılık
la M. Ö. 5.-4. yy yüzyıllardan bir kapı yapısına ait kalıntılar olduğu söylendi.
"Hepding Duvarı" adı altında çoktan beri bilinen duvarın, bu duvarların gurubuna dahil edilmesi bu tarihlerneye ters düşmemektedir. Hepding
Duvarı (Niv. 204,83) güneydoğu uzantısı hafif şaşmakla birlikte bu duvarların doğrultusuna paralelolarak devam etmektedir.
c) Philetairos Dönemi Sur

Duvarı

Niv. 206,21 deki duvar (orada "Hepding Duvarı" Philetairos Duvarı
görünmektedir) ve batıda yaklaşık 40 m uzaklıktaki bir duvar
parçası (Niv. 210,57) doğrultu ve yön bakımından birbiriyle çok iyi uymaktadır. Bu arada gelecek kampanyalarda yapılacak kazılar bu duvarların ne
derece birbirlerine ait olduğu sorusunu çözmeye yardım edecektir.
nın altında

Sokak

Sondajları

(Resim: 7)

Hellenistik dönem cadde sistemini araştırmaya yarayan sondajlar daha
biçimde yapıldı. Sondajların çoğunda, sokağın altındangeçen ve
kayalara oyulmuş kanalizasyon kanalları ortaya çıkarıldı. Oldukça düzenli
bir cadde sisteminin yer yer beklenmedik şekilde bir takım düzensizliklere

yaygın

uğradığı anlaşıldı.
Şehir Kazısı

Restorasyon

Peristilli Ev'in emniyete

Çalışmaları

alınması

ve kısmi restorasyonu

Bu kampanya sırasında kazılan peristilli ev, kazı çalışmalarının bitiminden sonra görü1meğe değer bir duruma getirildi. Bu amaçla avlu yüzeyini
güneyden sınırlayan eğimli bir destek duvarı yapıldı. Stilobat kendi taş-
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larıyla gerektiği

kadar

onarıldı.

Görünümü

somutlaştırmak

için üç sütun

parçası yerleştirildi.

Hera

Tapınağı harabesinin

restorasyonu

Hera Tapınağı 1911 yılında, kutsal alanın, kazılmasından sonra
W. Dörpfeld tarafından restore edilmiştir. W. Dörpfeld bunun için tapınak
saçağından ve alınlığından kalan kısımları merdivenin en üst basamağına
yeniden yerleştirmişti.
Aradan geçen 80 yıl içinde o zaman yerleştirilen mimari ögelerin çoğu
tekrar yere düşmüş bulunuyordu. Bu bölümler bulunabildiği kadarıyla yeniden yerlerine kondu. Tapınağın içinde kült heykelinin kaidesi, belirli parçaların gereği gibi yerleştirilmesiyle ve ayrıca yerdeki taş levhaların yenilenmesiyle güvenceye alındı.
Şehir Kazısı Dışındaki Çalışmalar

Mezar tümülüslerinin

araştırılması

(Resim: 11)

Bergama Ovası'ndaki antik tümülüslerin planlandığı üzere araştırıl
bir Jeo-Radar aygıtı yardımıyla başlanabiIdi. Bu özel metodla yapılan çalışmaların sonuçları, boş odaların bulunması yüzünden şimdiye kadar pek cesaret verici değildir. Bergama tümülüslerinde ileride değişik jeofiziksel yöntemler denenmelidir.
masına,

Bir Bizans kulesinin emniyete alınması
Bergama Müzesi ile ortak finansman ve yakın bir işbirliği çerçevesinde
Geç Bizans dönemine ait surun yuvarlak bir kulesinde
tehlikeli kısımlar emniyete alındı.
yapılan çalışmalarda

Bergama Müzesi için bir heykelin kaideye

oturtulması

(Resim: 12)

1981 yılında Traian Kutsal Alanı'nda ele geçen ve Bergama Müzesi'nin
avlusunda bulunan Roma imparatorlarından birine ait zırhlı heykel dikildi. Bunun için suni taştan bir kaide yapıldı ve suni taş kaplanmış arıtılmış
çelik dübeller yerleştirildi.
Traian
Kazı

Tapınağı

(Resim: 13)

ve Arkeolojik

Çalışmalar

1987 yılında Eumenes II dönemine ait surun kuzey kesiminde ortaya
çıkan Hellenistik yapıların kuzey batıya doğru izlenmesine devam edildi.
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Kale

duvarının arkasında kuzeybatıda

örgülere ve

yangın

izlerine

Restorasyon ve Yapıın

kalan

mekanın

içinde basit

taş

raslandı.

Çalışmaları

Traian Tapınağı'nda beş ay içinde yürütülen çeşitli çalışmaların yalnız
en önemlilerinden söz edilebilir. Tapınağı yeniden kurma çalışmaları çerçevesinde suni taştan birçok mimari öge yeniden yapıldı. Bunlar arasında
sekiz adet sütun gövdesi ve frize ait üç mimari parça sayılabilir. Tapınağa
ait orijinal mimari parçalar büyük ölçüde tamamlanmış, pek çoğu da özenle
elden geçirilmiştir. Tapınağın kuzeybatı köşesinde, stilobatların hazırlan
masından sonra ilk üç sütun yerlerine kondu. Bunlardan köşedekine
bir başlık da yerleştirildi. Tamamlanan kesimdeki üç sütunun kanelürleri büyük ölçüde bitirildi.
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Zusammenfassender Bericht iiber die Kampagne 1988 von Wolfgang Radt
Wolfgang RADT*

Die Kampagne dauerte vom 2. Mai bis zum 22 . Oktober. Wie üblichliefen die Restaurierungs- und Ausgrabungsarbeiten einen groüerı Teil der
Zeit nebeneinander.
Stadtgrabung

Die eigentliche Grabung beschrankte sich auf die im Vorjahr schon
angegrabene Flache von 20 x ca. 35 m zwischen Heraheiligtum und antiker
Hauptstraüe, Aufıerdem wurden Sondagen und Reinigungsarbeiten unternommen,
Mittelalterliche Bebauung (Abb. 1.4)

Die byzantinischen Hausmauern fügen sich nur stellenweise zu vol1standigen Grundrissen zusammen, Aus dem Übersichtsplan gehen zudem
diese Grundrisse, die drei verschiedenen spatbyzantinischen Bauphasen
angehören, nicht ohne weiteres hervor. Im übrigen gelten für die Datierung
(12.-14. Jh.) und die allgemeine Beschreibung der Hauser und ihres Inventars die Kriterien, die schon im 1etzten Vorbericht zusammengestellt worden
sind.
Antike Bebauung (Abb. 2).

Die unter der byzantinischen Deckschicht zutage gekommenen antiken
Bauten gehören ganz überwiegend der römischen Kaiserzeit an.
1. Römisches Peristylhaus (Abb. 5. 8-10)

Obwohl nicht al1e im übersichtsplan sichtbaren Mauerrı im Bereich
des frühkaiserzeitlichen Peristylhauses zu diesem Haus gehören, hebt es
(*)
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sich doch auf den ersten B1ick schon von seinerUmgebung ab. Der Hof
liegt im Plan um die beiden Niveauzahlen a. 216,27/b. 215,71. Wenn auch
die Reste des römischen Hauses wegen der spateren Abtragung durch die
Byzantiner nur in geringer Höhe erha1ten sind, so werdendoch fo1gende
Einze1heiten klar:
Der Hof war von 6 x 4 oder 6 x 5 Saulen umstanden, Arif derN~,W
und O-Seite 1agen um den Hof Hallen und hinter den Hallen Raume. We~
gen der starken Erosionsschaden auf der S-Seite ist nicht festzustellen.rob
der Hof dort auch dort von einer Halleumschlossen war.
Von Wandma1erei, Mosaiken u.dgL. hat sich in dem Haus nichts erhalten, auüer Bodenp1attenabdrücke im Unterboden des nordwest1ichen
Raumes (Niv. 216,51). Dieser Raum wird,wegen der ursprüng1ichen Marmorausstattung des Fuübodens und auch wegen seirıer Gröüe, eine besondere
Bedeutung gehabt haben.
Den Eingang des Hauses wird man sich von der Seitengasse unmitte1bar öst1ich, zu ebenderErde vorzustellen haben. Vom Nivean her die günstigste Stelle 1ag unmitte1bar gegenüber dem Hauseingang des östlich der
Gasse 1iegenden Hauses.
Schrag unter dem Hof des Hauses und weiterführend in den Gassenkanal lauft ein gut gebauter Entwasserungskanal.
2 -

Raume südlich der Peristyl-Terraesse (Abb. 6)

Südlich einer starken hellenistischen Terrassenmauer liegen rnehrere
Raume L-förmig um einen rund 8 x 8 m groüen Hof (Niv. a 212,69; b.
211,93).
Der Zugang zu dem Hof kann nur von Osten her über eine rampenförmige Gasse unmittelbar nördlich der Abschluôrnauer des Heraheiligtums
und paralle1 zu dieser mög1ich gewesen sein. Der Hof mit den umgebenden Raumen war a1so nur verhaltnismaüig umstandlich zu erreichen, was
dagegen spricht, daü es sich in römischer Zeit um ein eigenstandiges Wohnhaus handelte.
Die Baugeschichte der Raume um den Hof ist yerwicke1t. Allewurden
erst in römischer Zeitange1egt, wodurch aneh-der Hof erst eigent1ich entstand, und zwar die nördlichen offenbar frühe als der südwest1iche Raum
(Niv. a. 212,60; b. 212,38). Bisher unk1ar istdie Zweckbestimmung des Doppe1raumes am SW-Ende des Grabungsarea1s (Niv, 212,46; 212, 43).
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Frühe Mauern im Südbereich (Abb. 3)

a) Archaische Befestigungsmauer
Die Mauer konnte auf die volle Breite des dies Jahr ausgegrabenen
Gelandestreifens (20m) weiterverfolgt werden. Damit ist sie jetzt auf rund
40 m Lange bekannt. Die in diesem Jahr ausgegrabene Mauerstrecke war
zwar nirgends so hoch erhalten wie bei dem Felsen mit Niv. 211,90 in der
Grabung des Vorjahres, aber ihre Reste lieüen sich unzweifelhaft feststellen.
Die Mauer besteht auch in der neu ausgegrabenen Strecke aus unbearbeiteten, meist groüformatigen Steinen.
Aus dem unmittelbaren Bereich der Mauer kamen dies Jahr zahlreiche
Keramikfragmente mit arehaisehem Reifendekor sowie ungewöhnlich groüe
Mengen sog. aolischer Grauware. Die archaische Zeitstellung des gesamten
Befundes bestatigt sich darnit weiterhin.
b) Mauern der klassischen Zeit
In der Kampagne des Vorjahres wurden zwei einander parallele Mauerzüge im Bereich 4050/84+94 und 85+95 freigelegt und als vermutliche
Überreste einer Toranlage des 5.-4. Jhs. angesprochen.
Dieser Datierung widerspricht nich die jetzt vorgenornmene Zuordnung
der schon lange bekannten sog. Hepding-Mauer zu diesen Mauerzügen.
Die Hepding-Mauer (bei Niv. 204, 83) verliiuft in südöstIicher Verliingerung
leicht parallel verschoben zu diesen Mauerrı.
c) Phlletairische Stadtmauer
Von Richtung und FIucht her passen die Strecke bei Niv. 206,21 (dort,
wo die Hepding-Mauer unter der phiIetairicshen hervorkommt) und ein
kurzes Stück rund 40 m weiter westlich (bei Niv. 210,57) gut zusammen,
Grabungen dazwischen sollen in der niichsten Kampagrıe die Frage der
Zusammengehörigkeit lösen helfen.

Gassensondagen (Abb. 7).
Die Sondagen, die der Suche nach dem Straüensystem der hellenistischen
Zeit dienen, wurden weiter ausgedehnt. Die meisten Sondagen waren fündig,
d.h, es wurde der in den Felsen eingearbeitete Abwiisserkanal, der unter
der Gasse verlief, freigelegt. Es stellte sich heraus, daB ein vermutlich recht
regelmaüiges Straüensystem stellenweise von ganz unerwarteten UnregeImaôigkeiten unterbrochen ist.
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Restaurierungsarbeiten in der Stadtgrabung
Sicherung und Teilwiederherstellung des Peristylhauses Das in dieser
Kampagne ausgegrabene Peristylhaus wurde nach Abschluf der Grabungsarbeiten in einen prasentablen Zustand versetzt. Dazu wurde eine geböschte
Stützmauer errichtet, die die Hofflache im Süden begrenzt. Der Stylobat
wurde mit den originalen Steinen soweit nötig repariert. Es wurden drei
Saulenstümpfe zur Veranschaulichung aufgestellt.
Wiederherstellung der Ruine des Heratempels
Der Heratempel war im Jahre 1911, nach der Ausgrabung des Heiligtums, von W. Dörpfeld restauriert worden. Dazu hatte Dörpfeld noch vorhandene Teile des Tempelgebalks und des Giebels auf der obersten Stufe
der Freitreppe wiederaufsetzen lassen.
In den vergangenen fast 80 Jahren war der gröBte Teil der damals aufgestellten Architekturteile wieder umgeworfen worden. Die Teile wurden,
soweit noch auffindbar, erneut aufgestellt und die Kultbildbasis innerhalb
des Tempels durch Zurechtrücken ihrer Bauteile und erneute Abdeckung
mit Steinplatten gesichert.
Arbeiten Ausserhalb der Stadtgrabung
Erforsehung von Grabtumuli (Abb. ll)
Mit der geplanten Erforschung der antiken Tumuli in der Ebene von
Pergamon konnte durch den Test-Einsatz eines Geo-Radargerates ein Anfang gemacht werden. Die Ergebnisse mit dieser speziellen Methode sind,
was die Auffindung von Hohlraumen angeht, nicht ermutigend. In Zukunft
sollen weitere geophysikalische Methoden an den Tumuli von Pergamon
erprobt werden.
Sieherung eines byzatinisehen Turmes
In enger Zusammenarbeit mit dem Museum Bergama, die auch eine
gerneinsame Finanzierung umfaüte, wurden stark einsturzgefahrdete Teile
eines Rundturmes der spatbyzantinischen Stadtmauer gesichert.
Aufsoekeln einer Statue für das Museum Bergama (Abb. 12)
Für die Aufstellung der im Jahre 1981 am Trajaneum gefundenen Panzerstatue eines römischen Kaisers im Hof des Museums Bergama wurde
ein groüer Kunststeinsockel hergestellt und die fachmannische Aufsockelung
mit kunststeinumk1eideten Edelstahldübeln vorgenommen.
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Trajaneuın

(Abb. 13)

.Ausgrabungsarbeiten und archaologische Tatigkeit Die 1987 angeschnittene he11enistische Bebauung nordöstlich der eumenischen Burgmauer
wurde weiter nach NW verfolgt. Innerhalb des nordwest1ichsten Raumes
hinter der Burgmauer wurden bescheidene Steinsetzungen und Brandste11en
gefunden.
Restaurierungs-und Bauarbeiten

Von den vielen.verschiedenen Arbeiten, die wahrend fünf Arbeitsmonaten am Trajaneum durchgeführt wurden, können hier nur die wichtigsten
.
erwahnt werden.
Es wurden zahlreiche Teile für den Aufbau des Tempels in Kunststein
hergeste11t, u.a, acht Saulentrommeln sowie drei Werkstücke der Frieszone.
Originale Stücke von der aufgehenden Architektur des Tempels wurden in
gröüerer Anzahl erganzt.zahlreiche Teile wurden harıdwerklich überarbeitet.
Ap der NWcEcke des Tempels wurden nach dem Vorbereiten der Stylobate
die ersten üs
drei Sauleri wiederaufgeste11t, die Ecksaule mit Kapite11. Das Kannelieren der drei Saulen in den erganzten Partien von oben her konnte schon
zum groüen Teil abgeschlossen werden,
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EMİRDAG (AFYON)'DA AMORİuM BİRİNCİ KAZı RAPORU

Richard Martin HARRISON*
Giriş

Frigya'daki Amorium Ankara'nın 170 km güneybatısında ve Afyon'un
70 km kuzeydoğusundadır. 1987 senesinde arkeolojik bir araştırma yapıl
mıştır (Anatolian Studies 38 (1988) 175-188; VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Ankara, 1989) ve Türk makamları 1988 de kazı yapılması için izin
vermişlerdir. Yerimiz Hisarköy (Amorium) idi. Gurupta 42 işçi ve Bay
U. Hoşgören (Afyon Müzesi'nde çalışan resmi temsilci) ve Bayan İ. Fıratlı'nın
da dahilolduğu 10 eleman vardı. Afyon Müzesi Müdürü Bay A. Topbaş'a
bizi desteklediği için müteşekkiriz. Ankara'da (Türkiye-Kültür Bakanlığı'
mn Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü), Afyon'da (Afyon Valisi ve Müzesi), Emirdağ'da (Kaymakam) ve Hisarköy'de (bilhassa Muhtar) tarafından
teşvik edildik ve desteklendik.
Amacımız Amorium'un Klasik Devir'den Orta Çağ'a kadar, bilhassa
küçük bir Roma kasabasından, 838 de Araplar tarafından tahrip edilen, bir
Orta çağ şehrine büyüyüp, gelişmesini araştırmaktı.

Genel Saha
Amorium içindeki küçük Hisarköy köyü çok fakir, fakat plato civarın
daki diğer bütün köyler nisbeten zengindir. 10 km yarıçapındaki dairede,
kuzeye doğru zengin yeşillik ve dereler, merkezde buğday ve güneyde dağlar
görülmektedir (Şekil: 1). Sekiz ve dokuzuncu asırlarda şehir ve civarını
iyice tasvir eden Bizans ve Arap metinleri mevcuttur. Bu metinlerden piskopos'un gizlice (güneye) dağlara (Theophanes, 716) gittiği hikayeleri anlaşılıyor; Büyük basilikanın (kuzeydoğu köşesi) yukarı kapılarında halkı
toplayan Silentarius (Theophanes, 742); 838 de (iyi yeşi1lik ve derelerin 01(*)

Richard Martin HARRISON, University of Oxford 36 Beaumont Street Oxford OX 1,
2PG, İNGİLTERE
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duğu)

iki mil kuzeydeki ilk Arap ordusu (A.A. Yasiliev, Byzance et les Arabes 1 (Brussels, 1935, 161); Sabah savaşan ve çadırlarına gidip öğle yemeği
ni yiyen Araplar (aynı referans, 1965). (Geçen sene ağustos ayında sabah
6 dan 1'e kadar çalıştık; öğleden sonra çok sıcak idi). Genel araştırma sahasında biri baş taban, biri friz olan üç yazıt bulduk:
(i) Hisarköy. Hüyük merkezinin takriben 1 km kuzeydoğusunda bir
Roma-Frig.dikili taşı. Yüksekliği 1,16 m olan kireçtaşı, ve harflerin büyüklüğü 0,025-0,035 m. Üç satır yazıt ve kabartma (Resim: 1).
(ii) Hisarköy. Roma-Frig dikili taşı. (i) daki sahada. Kireçtaşı. 0.92 m
yüksekliğinde ve harfler 0.003-0.0035 m. Üç satır yazıt ve kabartma.
(iii) Hisarköy. Kireçtaşı. Yüksekliği 0,335 m. Harf(ler) 0,185 m. Yazıt
en aşağı iki satır idi. Bu eski Latin imparatorluğuna ait ve belki de İmparato
run ismidir.
(iv) Hisarköy. Üç fascialı, tepesi kırılmış bir Roma baş tabanı, Beyaz
mermer. Uzunluğu 1,60 m, yüksekliği 0,50 m, kalınlığı bilinmiyor.
(v) Suvermez. Amorium'dan 40 sene evvel getirilmiş. Kabartmalı Roma frizi. Kireçtaşı. Toplam uzunluğu 3,155 m. İki parçaya kırılmış
(MAMA 7 (1954) de neşredilmişti, no 293).
Mermer heykeller

arasında

Orta

Çağ'a

ait (1 ı.

asır)

parçalar da

vardı.

Kazılar

İlk kazı mevsiminde, güneybatıdaki şehir surlarında, ana sur duvarı ve
geçirdiği

evreleri anlamak üzere üç açma açtık (A, B ve C hendekleri; Şekil:
2 ve 3). B hendeği dışı dört-köşe iyi bloklarla yapılmış büyük bir üçgen kule,
A hendeği aynı kulenin içinde ve C hendeği muhtelif dönemlerden kalma
dört köşe bir kuleden ibarettir. Ana şehir surları takriben 3 m idi. Asıl kazı,
kasabanın güney kısmında inşa edilmiş Geç Roma /Erken Bizans döneminden kalan büyük bir bina idi. (D, E ve F hendekleri; Şekil: 4, Resim:
2-3) 20 x 20 m ölçüsünde, üst yapısı olan bir binamn köşesi. İki girişi olup,
bir dönemde bu girişler kapatılmış. Bu kısım daha büyük bir binamn bölümüdür. Hem D, hem E'nin inşaat hendekleri olduğu belli oluyor. Çok katlı
binada esaslı bir taban yok. Anlaşıldığına göre altıncı asır sonu veya yedinci
asır başlarına ait kaba kireç taşından yapılmış iki sütun ve monogramlı bir
sepet başlık var. Bu binanın altında iki ocak veya fırın, yuvarlak petek şek
linde bir kiler ve Son Roma devrinin biraz evveline ait malzemeler bulundu. Mesela; Phocaean-Roma tipi beşinci asır sonu veya altıncı asır baş
larına ait ince topraktan yapılmış çömlekler ve camlar. Yukarı seviyeler,
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bilhassa son zamanlarda, çok müdahaleye
ait az malzeme bulduk.

devirlerine

açmasında, bir metre derinlikte birkaç kaba
ve iki metre derinlikte bir sokağın kısmı olduğu
tahmin edilen bir alan bulundu. Mezarlık sahasındaki G hendeğinde Erken
Roma devrine ait Dorik sitilde altı adet tamamlanmamış sütun başlığı
bulundu (Şekil: 5; J.J. Coulton, Anatolian Studies 32 (1982), 45-59 ile mukayese edin.)

Daha sonra

kazılan

uğramış. Bizans'ın son

H

pişmiş toprak şamdan ayağı

Önemli Buluntular
1. Roma devrinden kalma bezemeliakik taş (E. 36 hendeğinden, 0,33 gr.)
Mr. M. Henig şöyle yazıyor: Uzun chiton giymiş bir kadın, bir eliyle
aynayı tutuyor ve diğer eliyle saçlarının buklesini düzeltiyor. Bir alt çizgi var.
Bu tip, M.Ö. birinci asır ortalarına ait Venus Genetrix diye bilinen meşhur
(giyimli) Venus ile daha eski kavram olan Aphrodite Anadyomene'i kaynaş
tınyor. Kesim sitilinden anlaşılabileceği gibi, M.S. birinci asır veya ikinci
asır başı olma ihtimali var.
mış

2. Roma devrinin başlarına ait Dorik usulünde altı tane tamamlanmasütun başlığı (kare abakus eni 0.82 m; Açma G.2; Şekil: 5, Resim: 4).
3. Kireç

E

taşından yapılmış monogranılı

sepet başlığı (uzunluğu 0,535 m,

hendeği).

4. Bizans dönemine ait pişmiş toprak şamdan ayakları (A. 5). (Muhtelif hendeklerde 30 tane örnek bulundu) (Resim: 5).
5. Bizans işi demir ok (solenarion) (Hendek F. 46; 0.07 m).
dekte ve aynı seviyede iki örnek bulundu) (Resim: 6).

(aynı

hen-

6. Arap işi (Emevi) bronz ağırlık (535 gr.; Hendek B. 14). İki yazıt görüldü, biri ünvan ve isim (Amir LS?U?K ı), diğeri iki kelimeden ibaret
(standart ağırlık, tam ağırlık). Amir, Erken Abbasi devri'nde ve Emevilerde
mühim bir ünvan idi. (The School of Oriental and African Studies, London'daki Dr. A. H. Mortan yardımcı oldu).
Tartışma

Kazıdan Roma ve Bizans devirlerine ait hem askeri hem sivil malzemeler çıktı. Şehir surlarında, Sofya, Selanik ve İskece'de beşinci ve daha
sonraki asırlara ait kule1ere benzer sağlam yapılmış üçgen kuleler bulundu.
Saray veya esaslı bir idari bina olduğu sanılan, büyük ve önemli olan yapı,
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altıncı

veya daha sonraki asırdan kalma. Erken Bizans devresine ait esaslı
bir bina olmasına rağmen, az sayıda bronz eşya veya terrakota lamba bulundu. Diğer taraftan, çok demir ve yerli çanak çömlek bulundu. Bu Amorium'a mahsus bir şey mi? Eski-Orta çağ Türkiye'si hakkında çok az bilgimiz var.
Gelecekte

yapılacak iş

Birinci mevsim çalışmaları temel amaca ulaşmakla beraber, bir giriş
mahiyetinde idi. Temel binaları, ana sokağı, şehir surlarım ve yukarı şeh
ri kronolojiye dayanarak araştırmağa devam etmeği tasarlıyoruz. Amorium bölgesi araştırmalarına başlanacaktır,
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5 -

4 -

Amorium, D.E ve F

tranşeleri

Amorium, G tranşesinde bulunan tamamlanmamış Dor başlıkları

Resim:

ı

- Romano-Phryg mezar

taşı

(Amoriurn)

Resim: 2 -

Geç Roma

yapısı

D (Amorium)
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Resim: 3 -

D bölümü kesitinde tabakalar (Amorium)

Resim: 4 -

Roma
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Çağı'na

ait

tamamlanmamış

Dor

başlıklar, G

(Amorium)

Resim: 5 -

Resim: 6 -

Bizans çağı pişmiş toprak şamdan ayağı, A. 5 (Amorium)

Bizar:s çağı demir ok F. 46 (Amorium)
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1988 KNİDOS KAZısı ÖN RAPORU
Ramazan ÖZGAN*
Muğla viIayeti, Datça ilçesi sınırlarında
rulmuş ünlü Knidos antik yerleşim yerinde

yer alan Tekir Burnu'nda kuilk defa, hepimizin de çok iyi
bildiği gibi, İngiliz araştırmacı Sir Charles Newton 1856-1858 yılları arasında
kazı ve araştırmalar yapmış, kısa bir süre sonra da çalışmalarını ilim alemine sunmuştur ı. Newton'un bu çalışmalarında şehrin planı çıkartılmış ve
kentin İ.Ö. 4. yüzyılda yaygın olan Hippodamos sisteminde kurulduğu
sa ptanrrııştır.
Newton'un yayınlarından aşağı yukarı birasır sonra Knidos'ta araştır
malara tekrar başlanılmıştır. Bu çalışmalar, on yıl kadar Amerika Birleşik
Devletleri Long Island Üniversitesi öğretim elemanlarından Prof. Dr. Iris
Cornelia Love tarafından sürdürülmüş ve büyük bir potansiyelle şehrin en
önemli yapıtları çok hızlı bir şekilde gün ışığına çıkartılarak, çalışmalar ön
raporlar halinde tanıtılmıştır-. Bu ikinci dönem çalışmalarda da Newton'un
şehir planı olduğu gibi kabul edilmiş (Çizim: 1) ve yeni bir şehir planına gereksinim duyulmamıştır.
Knidos'taki bu ikinci dönem kazı çalışmaları da on yıl sonra (1977)
ve 1987 yılına kadar bu güzel ve antik dönemin çok görkemli
şehri kendi haline terkedilmiş ve bakımsız bir ören yerine dönüşmüştür-.
durdurulmuş

(*)
(ı)

(2)

(3)

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi Fen -Edebiyat Faküıtesi Arkeoloji-Sanat
Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı, KONYA
C.T. Newton, A History Discoveries at Halicarnassus, Cnidus, and Branchidae. Vol. II, 1,
(1862). Datça yarımadası ve Knidos için daha sonraki yıllarda da yine İngiliz bilimadamları önemli araştırmalar yapmışlardır: G.E. Bean and J. M. Cook, The Annual of the British School at Athens = BSA 47, 1952, s. 171 vd.; BSA 50, 1955, s. 147 vd.; BSA 52, 1957,
s. 58 vd.
Machteld J. MelIiıik ve C. Irıs Love, American Journal of Archaeology = AJA 72, 1968, s.
137 vd.; AJA 73,1969, s. 216 vd.; AJA 74,1970, s. 149 vd.; AJA 75, 1971, s. 173 vd.; AJA 76,
1972, s. 61 vd.
1987 yılı yaz sezonunda Fethiye Müze Müdürlüğü'nün denetiminde Knidos'ta çevre düzenlemesi ve temizliği yapılmıştır. Ayrıca Datça Merkez Jandarma Komutanlığı'ndanteslim alı-

167

Şehrin

bu bakuıısızlıktan kurtarılması ve daha evvelki kazı ve araştır
da bilimsel açıdan meyvelerini ve neticelerini almak üzere üçüncü
dönem kazı ve araştırmalara 1988 yılı ağustos ayında başkanlığımda başlanıl

maların
mıştır.

Bu ilk çalışmalara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ödenekleri ile başla
mensubu bulunduğum Selçuk Üniversitesi de çok cüzi bir oranda
çalışmalarımızı desteklemiştir. Bu desteği sağlayan kuruluşlara ve özellikle
de çalışmalanmıza aktif olarak katılıp kıymetli katkılarda bulunan bütün
kazı üyelerine içtenlikle teşekkür ederim.
nılmış,

Çalışmalarımızın

ilk günlerinde çevre temizliği ve düzenlemesi yapılır
ken, bir yandan da kazı öncesi durumları saptamak için imkanlar dahilinde
fotoğraflar ve slaytlar çekimi yapılmıştır ki, bununla da genellikle ayakta
kalan yapı kalıntıları, şehir surları ve kuleleri, şehrin Hippodamos planını
gösteren teras ve yolları, terasların koruma duvarları hedeflenmiştir.
Ödeneklerin çok yetersizliği, başlangıç olarak zaten ayrıntılı ve geniş
bir kazı çalışmasına izin vermiyordu. Bu nedenle, bir yandan yarım
kalmış tiyatro binasının orkestrasını boşaltırken, bir yandan da esas olarak
amaçladığımızhedefe ulaşabilmekti; bu da mevcut kazısı yapılarak gün ışığı
na çıkartılmış yapıları bilimsel açıdan tanımak, tanıtmak ve yorumlamaktı.
kapsamlı

Çalışmalarımızın

daha sağlıklı ve daha bilimsel bir yolda yapılabilmesi
için şehrin yeniden bir planına gereksinim duyulmuştur. Özellikle kentin
halka açık yapılarını içeren merkezinin plankarelere bölünüp, plankarelerde
gerek kazı yerlerinin gerekse mevcut yapıların sağlıklı bir biçimde ve tam
ölçülere uyularak yerleştirilmesi gerekir. Zira bunun klasik devir şehir plancılığı için önemli bir katkısının olacağı inancındayız. Bu tür çalışmalar şüp
hesiz ne arkeologların ne de mimarların yapabilecekleri çalışma olup, sadece
jeodezi mühendislerinin başarabilecekleri bir çalışmadır',
gibi Iris Love başkanlığında yürütülen kazı
bir güç -potansiyel kullanılmış, ortalama her gün yüz
işçi ile çalışılarak şehrin kült merkezini oluşturan ve teraslara serpiştirilen
tapınaklar ve çevreleri gün ışığına çıkartılmıştır. Bu potansiyel ne yazık ki
sonraları bilimselliğe dönüştürülememiş ve bilinen problemlerin hiç birisine
çözüm getirilememiştir,
Biraz evvelde

bahsettiğimiz

çalışmalarında büyük

(4)
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narak, Knidos'a götürülen 90-100 adet yontu parçası orada zor şartlar altında birleştirilerek
Arkaik döneme ait bir yontu kazanılmış ve bilim alemine sunulmuştur. Bkz. R. Özgan, Ein
neues archaische Sitzbild aus Knidos, Festschrift N. Himmelmann, Bonn 1989.
Olasılıkla bu önemli girişim ve çalışma Alman Araştırma Merkezi'nin (DFG) parasal yardı
mı ile İ.T.Ü. Jeodezi Anabilimdalı öğretim elemanlarınca gerçekleştirilebilecektir.

Bu ikinci dönem kazı çalışmalarında yapılan en heyecanlı keşiflerden
birisi şüphesiz şehir merkezinin en üst terasında yer alan ve ünlü yontucu
Praxiteles'in Aphrodite'sine adanmış ve arkeoloji ilmine "Knidos Aphroditesi" olarak geçmiş olan tanrıçanın yuvarlak tapınağı ve doğusundaki altarıdır>, Zira Iris Love tapınağın bir benzeri olan Tivoli Hadrian Villası'ndaki
yuvarlak tapınakla içinde bulunmuş olan Aphrodite yontusunu örnek olarak
göstermiş ve bu benzerlikten dolayı da bu tapınağın Aphrodite Euploia'ya
ait olduğunu iddia etmiştir. Bu saptamaya yuvarlak yapı çevresindeki kazılarda ele geçen değişik figürinler ve mermer yontu parçaları da neden olarak gösterilmiş fakat bütün bunlara rağmen, bu yuvarlak yapının kesinlikle
Aphrodite Tapınağı olduğuna dair herhangi bir belge ne yazık ki bugüne kadar ele geçmemiştir. Bundan dolayı bu yuvarlak yapının Aphrodite Euploia'ya ait olup olamayacağı bizce henüz belli değildir. Diğer taraftan bizim
bu yıl yapı etrafında sürdürdüğümüzsınırlı ve küçük çaptaki araştırmaları
mızdan da anlaşılacağı gibi, yuvarlak yapının bir kaç safhada yapılmış olduğu, ilk safhada yapının yerli tüf taşından yapıldığı, daha sonraki safhada ise ilk safha elemanlarının tekrar dolgu malzemesi olarak kullanıldığı
gözlemlenmiştir. Altar yakınında yapılan küçük çaptaki kazılarda ele geçen
küçük buluntular da genellikle Geç Hellenistik Erken Roma dönemlerine
işaret etmektedirler ki, bu da yuvarlak yapının Praxiteles'in Aphroditesi
için yapılmadığını göstermektedir. Bu düşüncelerimizi destekler durumda
olan diğer önemli bir husus ta, aşağıda göreceğimiz ve Knidos Topoğrafyası
için önemli olan "Nymphen Altarı"nın yeri ve yorumudur" (Çizim: 2).
Bu altar Amerikalı meslektaşların Knidos'ta yaptıkları bir diğer önemli
Yuvarlak yapının hemen güneyinde ve orta terasta ortaya çıkartıl
mış olan bu monumental altar (Çizim: 2) ve firiz plakalarının7 (Çizim: 3)
bazıları tarafımızdan da ele alınmış ve ileride şüphesiz daha ayrıntılı olarak
keşiftir.

araştınlacaktır.

Hermes ve Nymphe'Ierin betimlemelerini içeren bu f'iriz plakalarının
bir tanesindeki figürleri yapmış olan sanatkar Antiocheia'lı Theon'un da
adı yazılıdır", Rhodos, Kos ve Kaunos'ta da çalışmış olan Theon genellikle
t.ö. II. yüzyılın ilk yarısında faaliyette bulunmuş olup, asrın ortalarına doğ
ru da Knidos'ta çalışmış olmalıdır.
(5)
(6)
(7)
(8)

C. Iris Love, AJA 76,1972, s. 70 vd.; AJA 77,1973, s. 419 vd.
C. Iris Love, AJA 76,1972, s. 393 vd.; AJA 77,1973, s. 422 vd.; Türk ArkeoJoji Dergisi, 20,2,
1973, s. 97 vd.; 21.2, 1974, s. 85 vd.
Bkz. Dipnot 6.
C. Iris Love, AJA 77, 1973, s. 422 Dipnot 37,; aynı Türk ArkeoJoji Dergisi 21,2, 1974, s. 94
Dipnot 37.; N. Chr. Stampolidis, AA 1984, s. 124 vd.
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Yunanlı

genç meslektaşımız Nikolaos Stampolidis yaptığı ayrıntılı
bir firiz plakası üzerine kazılmış olan "Nymphai" yazıtından bu
monumental altan "Nymphe Altan" olarak yorumlamış ve Knidos'ta kültü mevcut yeraltı dünyasının tanrılarıyla bağlantı kurmaya çalışmıştır.
çalışmada",

Bu yılki çalışmalarımız da saptayabildiğimiz önemli bir nokta da, bu
monumental altarla ilgilidir. Bu da gerek mimari ve gerekse ölçüleri ve içeriği
açısından birbiriyle bağlantısı olan iki yazıt bloğunun aynı anıta, hatta bu
altara ait olma ihtimalidir (Çizim: 4). Her iki blokta da çalışan ustalarm adları yazılı olup, birisi biraz önce sözünü ettiğimiz Antiocheialı Theon'dur.
Her iki yazılı blok ta gösterdikleri biçim açısından altarların ön sağ ve sol
yanaklarına ait olmalıdırlar. Her iki blokta da söz konusu yapıtın veya yapıt
ların, yani altarların Tanrı ApolIon Karneios'a adanmış olduklan açıkça belirtilmiştir. Diğer sanatkarın adını içeren blokta da hafif zedelenmelere rağ
men, içerdiği beş satırlık yazı okunabilmekte ve gerek Londra RM. ve gerekse Knidos'ta ele geçen diğer iki yazıtın (Nr. 79 ve 138) yardımlarıyla "Zenodoıos Menippou Knidos" olarak tamamlanmakta ve okunabilmektedir. LO
Her iki blok yazıtın bu önemli işaretleri sayesinde çeşitli antik dönemin
yazarları tarafından sözü edilen kutsal ApolIon'un, dolayısıyle Hexapolis'in
ve yine dolayısıyle Triopion'un yeri aşağı yukarı belirtilmiş olup, bu kutsal
alanın da kesinlikle şehrin batısındaki teraslarda olduğu anlaşılmaktadır.
Yaptığımız kısa

zamandaki ilk çalışma ve ölçümler ve bunların değer
gerek bu firiz plakalarının ve gerekse altarın yanakları
nı oluşturan yazıtlı blokların ne yazık ki sözünü ettiğimiz "Nymphe Altarı"
veya "Monumental Altar'a " uymadıkları, aksine aynı yere yakın Aphrodite
Altarı'na ait olabilecekleri düşünülmeye başlanmıştır. Şayet bu düşüncemiz
gerçekleşirse, söz konusu yazıtlı bloklarla firiz plakalarının, bulundukları
terastan bir aşağıdaki terasa zamanla düşmüş veya taşınmış olabilecekleri
kabul edilmelidir. Diğer önemli ve heyecan verici nokta ise, o zaman yuvarlak
yapının tanrıça Aphrodite'ye ait olup olamayacağı iyi bir tartışma konusu
olarak konumunu sürdüreceğidir.
lendirilmesi

sonuçları,

Diğer

küçük bir çalışma alanımız ise, yine Amerikalıların gün ışığına
"Street Junction A" olarak adlandırdıkları küçük bir sahayı içermektedir! 1. Orta terasın hemen altında ve Monumental Altar'ın 30-40 m
kadar güneyinde yer alan (Çizim: 1) bu küçük sahada, kazımızın değerli
elemanı Dr. Bankel ve öğrencilerimiz büyük bir özveri ile çalışınış ve olumlu
çıkartıp

(9) Bkz .Dipnot 8.
(lO) Aynı sanatkarın adını Knidos kökenli başka yazıtlarda da okuyabiliyoruz, Bkz.
AJA 77,1973, s. 418.; Türk Arkeoloji dergisi 21, 2, 1974, s. 89, 107.
(ll) AlA 76, 1972, s. 69 vd.
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Le. Love,

neticeler almışlardır. Gerek malzemenin niteliği ve gerekse işçiliği yönünden
yüksek kalitede olduğu görülen yapltın bütün elemanları teker teker ele alı
narak envanterlenmiş ve yapılan çalışma ve rekonstrüksiyonlar neticesinde
buranın büyük bir olasılıkla teraslar üzerinde yer alan kutsal alan ve tapınak
lara girişi sağlayan "Proplylon" olabileceği tezi Sayın Dr. Hansgeorg Bankel
tarafından ileri sürülmüş ve yapının olasılıkla İ. Ö. IV. yüzyıla ait olabileceği
söylenmiştir. Bu tezin doğruluğuna işaret eden diğer bir nokta da, yapıtın
kuzeybatı köşesinde oldukça fazla aşınmış ve halen in situ halinde bulunan
kapı eşiğinin varlığıdır. Şayet bu tarihlerne doğru ise, Knidos'ta şimdiye
kadar saptanabilen en eski yapının Propylon olduğu ortaya çıkmaktadır.
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TRAVAUX ET RES'fAURATIONS AU LETOON ET A XANTHOS EN

1988
Christian LE ROY*
La campagne a dure du 8 Aoüt au 20 Septembre 19881
1- LES TRAVAUX A XANTHOS
A -

Cathedrale paleochretienne

1 -

Nef centrale: etudes.ireleve et depose des mosaiques,

Ce travail a permis de retrouverles fragments de l'opus sectile qui avait
precede la mosaıque et de mettre aujour la semelle de mortier sur laquelle
reposait ce premier revôtement du sol.
*)

Prof.Dr. Christian LE ROY, 45, RueD'ulm 75230 Paris Cedex OS-FRANSA.

(1) Participants:

- Christian LE ROY (Prof. Dr.),Professeur a L'Universite de Paris I, Directeur de la mission;
- Jean-Pierre SODINI (Prof. Dr.), Professeur a L'Universite de Paris i;
- Andre BALLAND (Prof. Dr.), Professeur a L'Universite de Bordeaux
- Jacques des COURTILS (Dr.), Martre de conferences a L'Universite de Saint-Etienne;
-Erik HANSEN (Dr.), Professeur d'architecture a L'Academie des Beaux-Arts de Copenhague (Danemark);
- Patrick WEBER (Dr.), Professeur d'architecture a L' Academie des Beaux-Arts de Strasbourg;
- Marie-Patricia RAYNAUD, dessinatrice (Centre national de la Recherche Scientifique,
Paris);
- Jean - Marc DUPAGE, restaurateur;
- Alain ZUMSTEEG, etudiant stagiaire, topographe, Ecole Nationale des Sciences, Arts et
Industries de Strasbourg;
- Jean-Luc WENDLING, etudiant stagiaire, topographe, Ecole Nationale des Sciences, Arts
et Industries de Strasbourg;
- Gisele LE ROY, chargee de L'intendance;
- Emel YAGCI, representant La Direction Generale des Antiquites et musees de Turquie.
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On a pu de plus montrer que la nef centrale, apres que l'eglise eüt ete
desaffectee, avait servi de necropole a une communaute chretienne, On a en
effet retrouve une vingtaine de tombes orientees Est-Ouest et depourvues
de tout mobilier. Les fosses avaient ete creusees en perçant le sol de mosaıque.
en profondeur, elles avaient ete reeouvertes de dalles de pierres. La meme
fosse a ete utilisee plusieurs fois: a ehaque nouvelle inhumation, les restes
de la precederıte sepulture etaierıt ponsses dans un angle. L'absenee de mobilier funeraire ne permet pas de proposer une date precise pour eette necropole,
Le bon etat des squelettes fait penser a une date recente (XVIII erne siecle ?).
2 - Bas-côtes: travaux de restauration. On aremis en place les mosaı
ques deposees en 1987, apres restauration, consolidation et pose d'une "semelle" epaisse destinee a empôcher l'apparition de vegetation parasite. Pour
permettre l'ecoulement des eaux de ruissellement, le plan de pose a ete legerement incline, de façon impereeptibIe a l'oeil nu mais suffisamment pour empôcher la stagnation des eaux de pluie.
B -

Prospection eplgraphique.

Dans le eadre de la preparation d'un prochain supplemerıt au Corpus
epigraphique sur I'acropole romaine et byzantine a permis de retrouver environ trente inscriptions nouvelles, toutes d'epoque imperiale romaine. Ces
nouveaux textes apportent des renseignements importants sur la ville de
Xanthos a cette epoque, On a ainsi une dedicace de l'empereur Vespasien;
la mention d'un culte du "dieu pere" (patrôos theos); celle d'edifices .non encore identifies: des thermes (baneion) et un bouleuterion.

c-

Topographie et urbanisme

A la demande de la Direction Generale des antiquites et musees de
Turquie et de la Direction du musee archeologique d' Antalya, on a commence une operation de prospection et de releve topographique sur I'acropole
romaine de Xanthos. Le nouveau releve est foride sur la determination topographique de 250 points, avec une precision de 5 cm quant a leur emplacement, et de 2 cm quant a leur altitude. Ce reseau fonne un canevas qui
permet de situer ensuite exactement les structures architecturales deja visibles
ou qui pourraient apparaitre au cours de futurs travaux. II est deja possible
de eomprendre, dans ses grandes lignes, l'implantation urbanistique de la
cite antique. Deux axes, se eoupant a angle droit, eonstituent probablement
le cardo et le decumanus, selon la strueture habituelle dans les villes romaines
d'Anatolie. Le long du cardo est implante un vaste quartier d'habitation
dispose sur un quadrillage orthogonal respeetant l'alignement des deux
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grands axes. Les vestiges des maisons sont en partie d'epoque byzantine, mais
leur implantation reprend visiblement le plan de l'epoque romaine. Plusieurs
places ou edifices sont visibles (agora, thermes). Le style des decors architecturaux est remarquablement homogene. On pourrait penser qu'une grande
phase de reconstruction a affecte l'ensemble de la ville, peut-ôtre il l'epoque
des Severes (debut du III erne siecle de notre ere). A l'exception de quelques
portions du rempart, il n'y a pas de vestiges visibles attribuables il l'epoque
hellenistique.
Les communications avec l'exterieur se faisaient par un pont sur le
fleuve Xanthe, dont on a retrouve les vestiges. Sur le flanc Ouest de 1'acropole
un couloir voüte en zig-zag, sur une pente tres forte, part d'une poterne
ouverte dans l'enceinte et pennet de descendre ver s le fleuve.
L'approvisionnement en eau etait assure par un aqueduc debouchant
pres de la porte Nord-Est.
Parmi les trouvailles faites en surface, il faut relever un grand bloc
fragmentaire portant sur une face un bas-relief representant un avant-train
de lion (Fig. 1). L'oeuvre denete clairement une influence orientale, et pourrait remonter au debut du Yeme siecle av.LC. Son interôt est certain pour
l'etude des courants artistiques en Anatolie au debut de l'epoque Cıassique.
II -

LES TRAYAUX AU LETOON

A -

Sondage au Nord-Ouest du temple de Leto (Fig. 2).

Un sondage de 7 x 5 m a ete ouvert il 1'angle Nord-Ouest du temple
hellenistique, il s'agissait de verif'ier l'implantation des fondations et d'etudier 1'environnement immediat du monument.
1 - Les fondations du temple sont posees directement sur le rocher
qui a ete entaille pour former une etroite tranchee de fondation remplie d'eclats de taille. il y a 7 assises de fondation. Les deux assises inferieures sont
, composees de grands blocs heterogenes et n'etaient pas faites pour ôtre vues.
Les 5 assises superieures sont regulieres, en appareil isodome. L'arete NordOuest a ete taillee sur 5 assises 1 /2, correspondant il la hauteur visible.
2 - Avant la construction du temple, avait ete edifiee une grande base
orientee Est-Ouest, fondee sur desblocs de remploi. Celle-ci a ete ensuite
coupee par la fondation du temple. La ceramique associee est peu significative, mais ne semble pas anterieure il l'epoque hellenistique,
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3 - Apres la construction du temple, une large tranchee a ete ouverte
parallelement au batiment. Elle a ete partiellement occupee par une large
fondation en gros blocs non tailles, formant une sorte de mur d'abord parallele au temple puis venant s'appuyer contre les fondations de eelni-ci apres
un court retour Est-Ouest. L'extremite Sud de cette fondation avait ete
decouverte en 1981, dans un sondagepratique pres de l'angle Sud-Ouest du
temple. II est done assure qu'elle courait tout le long du côte Ouest du batiment. Le volume laisse libre entre cette fondation et le temple a ete rempli
avec une terre rouge riche en tessons et en briques. La partie superieure de
la forıdation n'etait pas faite pour ôtre visible ni pour recevoir des assises
visibles: il ne s'agit ni d'un Iit d'attente ni d'uneassise de reglage. Le niveau
du sol contemporain de la fondation se situe immediatement au - dessus de
celle-ci, dont le crete n'etait done pas visible.
4 - Sur le sol passant au-dessus de la fondation gisait une grande
stele, pres de sa base. La surface en est entierement recouverte d'une epaisse
couche de concretions calcaires. On aperçoit cependant quelques traces de
lettres, qui montrent que la totalite de la surface etait inscrite.
5. La fonetion de la fondation etablie sous le niveau du sol est probabIement de mettre l'infrastructure du temple a l'abri des boues et des terres
apportees par les inondations hivernales, Elle joue le rôle d'un sontenement
etayarıt le remblai qui supporte le sol de passage. Ce nouveau sol est a un
metre au - dessus du sol contemporain de la construction du temple.
6 - Un mur de sontenement a ete bati dans le prolongement de la
fondation Ouest du temple, vers le Nord.ll est fonde sur des blocs remployes.
L'elevation est en ealcaire brun tendre. Une seule assise est conservee audessus des fondations, mais il est clair qu'il y avait deux assises supplementaires, Iiees par des goujons verticaux. Le niveau de la terrasse ainsi definie
constitue un sol de passage.
Ce mur de soutenement est dans le prolongement exact du soutenement decouvert en 1965 et au pied duquel se trouvait la stele des Kyteniens,
On peut sedemander si, entre cette stele et celle decouverte en 1988, il n'y
avait pas toute une rangee de steles inscrites.
B -

Architecture du temple de Leto,

Seu1e la couche superficielle d'alluvions avait ete enlevee a l'Ouest du
temple. De l'eboulis de blocs eritasses sous et dans les alluvions plus de
soixante nouveaux blocs ont ete extraits, Les blocs decouverts appartiennent
aux murs de la cella et a la superstructure. lls permettront de completer la
reconstruction graphique du côte Ouest du ternple.
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c-

La source sacrôe (Fig. 3 et 4)

On a etendu et complete le sondage ouvert en 1986, et Leve un nouveau
plan au 1 j20e. II a ete ainsi reconnu que ni la fondation du temple hellenistique ni celle de la rampe ne reposent sur le dallage ancien, ce qui est normal
et conforme a la logique architecturale. Les blocs du dallage ont ete enleves
pour permettre le passage des blocs de fondation qui reposent directement sur
le rocher.
Le grand escalier tantôt repose directement sur le dallage au Sud, tantôt
s'enfonce sous le niveau du dallage al'Ouest, tantôt repose sur la terre vierge
au Sud-Est, tantôt enfin s'appuyait sur le roclıer taille a l'Est. En niveau et
en direction, l'escalier menait done a l'esplanade rocheuse situee devant
et au Sud des edifices B et E, a I'emplacement actuellement occupe par l'eglise
paleochretienne. On peut se demander si cet emplacement ne serait pas celui
de l'autel des sacrifices mentionne par les inscriptions.
En etendant le sondage vers l'Ouest autant quele pennettait la presence
du massif de l'escalier d'epoque romaine, on a constate que le dallage changeait de nature: au lieu de grandes dalles polygonales de calcaire tres dur,
on a des dalles en pierre tendre et sableuse, tres attaquee par l'humidite, et
de forme rectangulaire. il est probable que nous avons affaire a un remaniement lie a l'etablissement definitif de la "voie sacree" a l'epoque helIenistique.
On peut, en conclusion, proposer pour ce secteur la sequence suivante:
-

vers la fin du Vle siecle av. J. C. (date des plus anciennes offrandes
recueillies dans la source): mise en place du grand dallage polygonal;

-

epoque hellenistique: remaniement He ala mise en place du dallage
de la "voie sacree";

- epoque hellenistique tardive; le dallage est recouvert d'une couche
de chaux, retrouvee en 1986 et 1988. La seule explication de cette operation
apparemment paradoxale est qu'il fallait empôcher l'eau de remonter entre
les interstices des dalles.
- premier siecle de rıotreere: les infiltrations et la nappe phreatique
ayant provoque l'affaissement du dallage, l'ensemble du secteur est desaffecte et remblaye, La fouille de 1988 nous a fourni a cet egard un termimıs
post quem: au contact du sol de chaux, on a en effet retrouve une monnaie de
bronze tres usee, qui s'est revelee ôtre une imitation d'un bronze de Nimes
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d'epoque augusteenne. C'est la premiere fois qu'une monnaie de ce type
est decouverte dans la partie orientale de l'empire romain. Elle temoigne
du mouvement des Iegions romaines et apporte la preuve que la mise hors
service du dallage n'est pas anterieure au ler siecle de notre ere.
Cette date est confirmee par le contenu du remblai. Ce dernier renfermait de nombreux petits fragments de stuc peint en blanc, bleu ou rouge.
il est probable que ces debris appartiennent au revôtement stuque de la colonnade hellenistique dont plusieurs fragments (tambours de colonne, chapiteau, fragment de corniche) avaient ete retrouves en 1986 dans le remblai du
mur de sontenement de la source.
On no tera enfin que c'est egalement la date qui est attestee par les inscriptions pour les travaux effectues au propylee du sanctuaire. Ce dernier
a done fait a cette epoque l'objet de remaniements tre s importants.
D -

Etude osteopathologique

Le Dr. Michael Schultz, osteopathologue (Universite de Göttingen), a
examine le materiel osseux des tombes paleochretiennes du Letoon, L'etude
amontre que 20 % seulement des individus ne sont pas parvenus a l'age
adulte, ce qui est une proportion relativement faible: Les conditions de vie
en Lycie a cette epoque ne semblent pas avoir ete tres defavorables. La proportion d'adultes de sexe masculin est superieure a la moyenne. II est possible que cela tienne a l'existence d'un couvent d'hommes lie a l'eglise du
Ve siecle de notre ere.
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Fig,

Fig, 2 -

-

Xanthos, nouveau relief de
L'acropole

Letoon, sondage au Nord-Quest du
temnle de Leto
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Fig, 3 -

Fig. 4 -
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Letoon, dallage archaıque et rampe
au Sud du temple de Leto

Letoon, escalier de la source sacree et
fondations de la rampe du temple de
Leto

BERıeHT DER GRABUNGSKAMPAGNE IN LIMYRA

1988

Jürgen BüRCHHARDT*

Als Mitarbeiter waren in der diesjahrigen Kampagne tatig: Herr Dr.
Günther Stanzl und Herr Dipl. - Ing. Paul Knoblauch als Bauforscher sowie
die Studenten der Architektur, Frau Claudia Haberl und Herr Friedrich
Randl, zur Bauaufnahme am Ptolemaion. An einer Neuvermessung der
Stadtanıage arbeitete Herr Andreas Konecny, der auch die neu gefundene
Kolonnadenstraüe vermaü. Herr Mag. Roman Jacobek führte die Grabung
der byzantinischen Kirche auf dem Burgberg fort und leitete die Reinigungsarbeiten im Bereich des sog. Bischofspalastes. Herr Mag. Thomas Marksteiner begann mit der Untersuchung der Bauperioden auf der Zitadelle. Herr
Fritz Blakolmer führte die Grabung in Nekropole V weiter, Herr Martin
Seyer beendete die Aufnahme der hellenistischen und römischen Skulpturfragmente, Frau Ingrid Mader setzte die Bearbeitung der Keramik fort,
assistiert von Frau Ursula Fischer und Frau Janser çanak. Frau Karoline
Zhuber - ükrog beendete die zeichnerische Aufnahme der Terrakotten, begann mit der Aufnahme der Kleinfunde und entlastete den Grabungschef
bei der Verwaltung. Herr Dr. Joachim Gorecki vervollstandigte den Katalog
der Münzfunde. Der Grabungsleiter begann mit dem Katalog der Bauskulptur vom Ptolemaion unterstützt von Herrn Martin Seyer und Frau Dr.
Anastasia Pekridou-Gorecki. Frau Iris Borchhardt setzte die zeichnerische
Aufnahme der Fragmente vom Fries des Kenotaphs für Gaius Caesar fort.
Dem Studium der epigraphischen Zeugnisse in lykischer Sprache widmete
sich Herr Prof. Dr. Günter Neumann. Herr Samin Şişmanoğlu studierte die
Metallfunde in den Depots.
Die Restaurierungsarbeiten an der byzantinischen Mauer leitete Herr
Ahmet Ardıçoğlu; die Restaurierungen der Architektur, der Plastik und der
Kleinfunde übernahmen Frau Carolin Bohlmanıı und Herr Mustafa KulkuL.
(*)

Univ.-Prof. Dr. Jürgen BOReHHARDT, Institut für Klassische Archaologie, Universitat
Wien, Franz Klein-Oasse 1, A-1190 Wien, AVUSTURYA.
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Die photographische Dokumentation der Grabung und der Funde lag in
den Handen von Herrn Wolfgang Reiter.
Für die fruchtbare Zusammenarbeit danke ich dem Regierungsvertreter, Herrn Edip Özgür, vom Museum in Antalya. Der Generaldirektion
der Antiken und Museen in Ankara bin ich für die Entsendung des Restaurators Herrn Mustafa Kulkul und für die Genehmigung, den Kran des
M useums von Antalya benutzen zu dürfen, zu Dank verpflichtet.
1 -

Das Verteidigungssystem Limyras: Die Oberburg
Thomas Marksteiner

Das vorrömische Verteidigungssystem Limyras soll in den nachsten
Jahren bearbeitet und im Rahmen einer Dissertation vorgestellt werden. Zu
diesern Zweck wurde wahrend der Kampagne 1988ein Messnetz ausgesteckt,
das eine einheitliche Aufnahme der in schwierigem Gelande weit auseinanderliegenden Festungsanlagen und Mauerschenkel garantieren soll. Das
Unternehmen wurde durch das groüzügige Entgegenkommen von Herrn
Ing. Glass von der Fa. Geodimeter in Wien ermöglicht.
Weiters wurde eine detaillierte Aufnahme der Oberburg und des östlichen Mauerschenkels der Burg vorgenommen. Derartige Arbeiten waren
schon in den 70er Jahren von W. Wurster ausgeführt und die Ergebnisse
in einem Vorbericht veröffentlicht worden-. Die Verwendung moderner
Messmittel und der veranderte Forschungsstand rechtfertigen jedoch eine
Wiederaufnahme dieser Tatigkeiterı-.
Bei den Vermessungsarbeiten wurde deutlich, daf die Oberburg Umbauten erfahren hat. Es lassen sich 2 groBe Bauphasen unterscheiden. Die
erste heute erfaübare Anlage in diesem Bereich ist klassisch und gehört wahrscheinlich in das 4. Jh. Dazu zahlen die beiden annahernd rechteckigen Baukörper der N-und S-Bastion, das Tor im SW und die grossformatige Bruchsteinmauer im O. in hellenistischer Zeit erfolgten grosszügige Umbauten
und Wiederherstellungsarbeiten. Dabei wurde die N-Bastion durch eine
angeböschte Mauer verstarkt, ein grosser Turm und Magazine im NW-Eck
der Oberburg angelegt und dabei wahrscheinlich die ursprüngliche Anlage
erweitert und etwa mittig im Verlauf der O-Mauer ein nach innen zu
vorspringender Turm erbaut.
(1)

(2)
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s. W. Wurster, AA 1974,259 ff.
Dr. -Ing. W.W. Wurster bin ich zu groflem Dank verpfliehtet, da er auf altere Reehte verzichtete und seine Untersuehungsergebnİsse grofszügig zur Verfügung stellte.

2-

Die Grabung in Nekropole V
Fritz Blakolmer

Im Zuge der Installierung eines Bewasserungskanals am W'-Auslaufer
der Nekropole V stieüen Bauarbeiter 1987 und 1988 auf Reste gebauter
Grabmaler, die nun teils im Theaterdepot aufbewahrt werden, teils neben
der Kanaltrasse liegengelassen wurden, Beim Ausnehmen des westlichen
Innenzwickels des Tumulusgrabes i 12 wurde deutlich, daf der Sarkophagkasten aus dem Felsen gehauen ist. Die eigentlichen Freilegungsarbeiten
umfaüten die öst1iche Halfte der im Vorjahr begonnenen Sondage, d.h. das
sichhinter Grab 6 erstreckende Areal von etwa 18 m Lange und einer
Breite zwischen 5 und 5,8 m (Abb. 1-2b).
Im NO hinter Grab 6 liegt Grab 7, dessen einfache Fassade eine bisher
nicht gesehene, dreizeilige, griechische Inschrift tragt, Im Grabinneren und
auf der Vorterrasse lag v.a. Keramik in groüer Zahl, die üblichen Grabinventarien, die hier im Zuge der Grabplünderungen zu Bruch kamen, Auf
derselben Felsterrassierung befindet sich das bislang nicht erkennbar gewesene Grab 113, das seltsamerweise in der Antike nicht geplündert wurde,
sodaü sich trotz einer möglichen Störung des Befundes wahrend der Freilegungsarbeiten die Skelette mehrerer Individuen, einige Ganzgefafie, vier
Münzen und andere Beigaben fanden. Etwa 7 m nördlich hinter Grab7
erstreckt sich die zweiteilige Fassade von Felsgrab 114. Sein Inneres weist
u.a. Auflager und Nuten für eingezogene Holzbohlen auf, die auch durch
einen angedübelten Steinsockel gestützt wurden. Wahrend sich auf der Vorterrasse von Grab 114 hauptsachlich die Grabkeramik fand, beinha1tete
das Grabinnere auch Knochenklein, Bruchstücke des Türsteins, eine bronzene Spiegelscheibe und einen mit einer Goldschicht überzogenen Bronzeohrring mit rosettenförmigem Aufsatz, dessen Gegenstück hangabwarts, südlich
davon entdeckt wurde (Abb. 3a).
Konnten bereits in der vergangenen Kampagne zahlreiche und über
eine weite Flache hin verteilte Spuren von Blockbruchtatigkeit entdeckt
werden, so wurde dieses Bild der Quadergewinnung aus dem anstehenden
weiısen Kalkgestein nun dermaüen intensiv, daf man mittlerweile von einem
"Steinbruch zwischen den Grabern" sprechen muS. Das' Bruchschema liiSt
sich als flachiger Abbau definieren, der sich infolge des abschüssigen Terrains auf bisher mindestens 6 Abbauterrassen verteilt. Als Abbaumodus
wurde das Schrotverfahren angewandt, wie die zahlreichen Schrotgraben
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und -wande zeigerı'. Die Bruchsohlen weisen keine einheitlichen Normformate auf. Offensichtlich handelt es sich -wenigstens teilweise- um Auftrage auf festeMaüe.
Von der.Steinbruchtatigkeit ausgespart wurden lediglich die Grabfassaden und ihre Vorterrassen, nach deren .Orientierung und der der Felsspalten
sich auch die Lage der Bruchsohlen richtet. DaB dieser groısangelegte
Quaderabbau jüngeren Datums als die Benutzungs-phase der lykischen
Fassadengraber ist, wird durch manche Beschadigungen der Graber sowie
v.a. durch das Fehlen von Reparaturspuren an diesen zerstörten Stellen
klar. AuBerst aufschluüreich sind z.B. die Arbeitsspuren westlich neben
Grab 114. Die Steinmetzen legten den Schrotgraben ursprünglich zu eng
an das Grab, sodaf sie dessen Seitenwand durchstieüen und die Grabenflucht
weiter nach S hin korrigieren muüten. Bei der Herausarbeitung eines Schrotgrabens über Grab 7 wurde der rechıe Teil des Gebalks der Grabfassade
zerstört, Beim Abkeilen des hier gewonnenen Quaders entstand ebenfalls
ein Loch in der Grabdecke. Aus der Keramik der Graber 7 und 114 laBt
sich in etwa der Beginn des 3. Jhs. v.Chr. als Terminus post quem für den
Quaderabbau ermitte1n.
Steinbruchtatigkeit in unmittelbarer Nahe der Grabhereiche darf an
sich nicht verwundern, herrscht doeh ein prinzipieller techniseher Zusammenhang zwischen Felsgrabern und Steinbruch sowie vermutlich auch ein
rechtlich-organisatoriseher. Spuren von Blockbruchtatigkeit bei den Grabbezirken um Limyra finden sich ferner urımittelbar bei Nekropole I, iııınitten
von Nekropole II und am NO-Ende von Nekropole V4. Im vorliegenden
Fall dürften der Quaderbruchtatigkeit jedoch ganz spezielle Motive zugrundeliegen. Da mehrere Felsrinnen, die in der vergangenen Kampagne als
Abfluükanale angesprochen word en waren, nun ebenfalls als Schrotgraben
zu identifizieren sind, muf davon ausgegangen werden, daf auch der Sarkophagkasten des Tumulusgrabes 112 erst im Zuge des Quaderabbaus auf
der ihn umgebenden Felsterrasse entstanden ist. Das Problem der zeitlichen
Einordnung von Grab 112 und der Steinbruchtatigkeit erfahrt durch ihre
kausale Verknüpfung jedoch keine endgültige Klarung,

(3)

(4)
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Vgl. zur Abbautechnik v.a, J. Röder, AA 1967, 118ff; ders. JdI 86,1971, 294ff; W. Wurster,
AA 1969,16 ff; A. Dworakowska, Quarries in Ancient Greece, BibIiotheca Antiqua 14
(1975), 131 ff.
J. Borchhardt, VI. Kazı Sonuçları Toplantısı 1984,422, Abb. 10-1 ı.
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Zur Grahung am Naos des Ptolemaions
.Iiirgen Borchhardt

Mit Hilfe des Kranes und von Traktoren wurden die Grabungen unterhalb des Vermessungsnetzes westlich der byzantinischen Mauer fortgesetzt (Abb. 3b bis 5b). Jeder Block wurde im Steinplan mit einer Fundnummer festgehalten und mit einer Iaufenden Nummer versehen, eheer
auf der Arbeitsterrasse im Süden aufgestelltwurde. Die Freilegung des dreistufigen Fundamentes und der unteren Orthostaten-Schar der W-Seite erbrachte die eindrucksvolle Feststellung, daS das Podium Kurvatur aufweist.
Sowohl an der West-als auch an der Nordseite stecken in den Fugen z.T.
Metallstifte, deren Existenz wohl darauf hinzudeuten scheint, daS zu den
Festspielen (Ptolemaia) das Podium mit Blumengirlanden geschmückt werden konnte. Vom Dach wurden Antefixe gefunden.
Nach einem einheit1ichen Schema wurden 100 Blöcke vom Naos auf
Transparentpapier im Maüstab I: 20 gezeichnet (Abb. 6 und 7). Überraschungen ergab die Katalogisierung der Bauskulptur. An der NW-Ecke waren
auf dem Podium die Löwen als Paüganger vom Typus der MausoleumsLöwen von Halikarnassos aufgestellt gewesen. Dem west1ichen Löwenkopf
konnte ein Teil der Schnauze angepaüt werden (Abb. 8a). In der Skulpturengalerie des Theater-Depots wurde die originale Situation am Bau mit
Hilfe des Dreibeins wiederhergestellt, d.h. der nördliche Löwe wurde mit
seiner Plinthe und seiner Bauchstütze in das Oberlager des TraufgesimsEckblockes eingelassen (Abb. 8b). Eine Rezeption der Eck-Aufstellung
von Löwen finden wir an dem Qasr-el-Abd in Araq-al-Amir>,
Zahlreiche Fragmente von marmornen, ca. 2,30 m hohen, mannlichen
und weiblichen Statuen lassen darauf schlieüen, daf in der Cella der peripteralen Tholos alle drei ptolemaischen Herrscherpaare aufgestellt gewesen
sein können. Bine Wade und ein angewinkelter Arm (Abb. 9a) erinnem an
den Thermenherrscher.
Ein neuer Block vom Akroterion belegt, daf sich eine gewaltige Schlange um die Knospe eines Akanthuskelches legte wie bei einem hellenistischen Grabzeichen aus Rhodos (Abb. 9b).6 Die Schuppen der Schlange wird
man sich gemalt vorzustellen haben. Ihr Kopf muf das Akroterion abgeschlossen haben. Vermut1ich blickte sie nach Osten.
(5)
(6)

E. Will, Syria 64,1987, 253ff. Abb.1.
H. Laurter-Bufe, AM 98, 1983, 155ff. Taf. 39, 1.2; 40. 3. (diesen Hinweis verdanke ich
Bernhard Schmaltz).
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Mehrere marmorne Fragmente deuten auf eine kolossale Reiterstatue
hin, die aus mehreren Teilen zusammengesetzt war: ein Pferdehuf, zwei
Fragmente eines Pferdeschweifes, der untere Teil des Ortbandes eines Schwertes sowie ein Fragment, das eine mit einem Pferd verzierte Bronzeapplik
auf Lederunterlage über einer leicht bewegten Satteldecke zeigt (Abb. ıoa
und İOb)". Bine solche Reiterstatue eines gepanzerten Strategen kann wohl
kaum zur Bauskulptur des Naos gerechnet werden. Hier darf an ein Votiv
gedacht werden, das im Temenos aufgestellt wurde.

4 -

Die römische Strasse beim PtoIemaion
Andreas Konecny

In der Kampagne 1988 wurde der Graben südöstlich des Ptolemaions
erweitert, um den schon 1987 ansatzweise ergrabenen Stylobat mit an seiner
O-Seite anschlieüendem Steinplattenpflaster weiter freizulegen und möglicherweise etwas über die Funktion dieser Anlage zu erfahren (Abb. 11-12b).

Wahrend der Kampagne 1987 waren südöstlich des Ptolemaions Teile
eines ungefahr NO-SW-verlaufenden Stylobats und eines Plattenpflasters
aus groüen, rechteckigen Kalksteinplatten freigelegt worden. Heuer wurde
in diesem Areal an zwei Stellen gegraben: ungefahr 40 m südöstlich des Ptolemaions, um die Grabung des Vorjahres auszuweiten und ungefahr 50 m
südöstlich davon, um den weiteren Verlauf der Anlage festzustellen.

Im NW-Bereich des Areales SO 12 Nord konnte ein ungefahr 20 m langer
Abschnitt eines zu dem im Vorjahr entdeckten parallel laufenden, von ihm
ungefahr 8, 2m entfernten Stylobats und ungefahr 30 rn-' des an diesen anlaufenden Kalksteinplattenpflasters freigelegt werden. im SO-Bereich wurde
die Verlangerung der Straüe freigelegt. Ungefahr 6,2 m östlich des O-Stylobats fand sich im SO-Abschnitt des Areals eine parallel dazu laufende Bruch
steinmauer, deren Oberkante im Gelande noch an einigen Stellen geortet
werden konnte. Auf dem Plattenpflaster lagen einige Bruchstücke typisch
römischer Granitsaulen und unwesentliche Reste von schlecht gearbeiteten
korinthischen Kapitellen.
Das Plattenpflaster besteht aus regelmaüigen, rechtwinkelig zu den
Stylobaten verlegten, 0.55 bis J ,05 m breiten Reihen rechteckig geschnit(7)
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Vgl, z.B. das Reiterstandbild von Melos im Athener National-rnuseum: J. Marcade, BCH
100,1976,394 Abb. 12 (diesen Hinweis verdanke ich Bernhard Schmalz).

tener Kalksteinplatten. Die StraBe ist von ihrer Mitte nach O um 0,12 ın
pombiert. Ihr Gefalle in Langsrichtung betragt etwa 0,5% . Unter dem 0Stylobat lauft, durch Abfluflrinnen unter dem Stylobat indiziert, ein KanaL.
Die Stufen des O-Stylobats sind 0,32 m breit und 0,42, respektive 0,34 m
hoch und an der Unterseite fasciert. An der Oberseite eines zerbrochenen
Blocks der oberen Steinlage im NW-Abschnitt der Grabung fand sich ein
0,05 m langes, mit Blei vergossenes Dübelloch.
Der W-Stylobat ist an den ergrabenen Stellen schlechter erhalten als
der im O liegende; es konnte aber festgestellt werden, daf er weder die Fascierung an der unteren Stufe besaü, noch daB die unter dieser liegende Fundamentplattenlage an ihren Randem oder Stoüfugen gekehlt war. Es verlauft
also kein Kanal unter dem W-Stylobat.
Die so festgestellte, nach ihrer Art wohl in die spatrömische Epoche
zu datierende (der Block mit dem knapp anseiner Kante liegenden, an dieser
Stelle offensichtlich zwecklosen Dübel ist wahrscheinlich eine Spolie) Sauleristraüe führt genau auf das Ptolemaion zuund sollte an dessen noch nicht
geortete Temenosmauer bzw. an eine in dieser gelegene Toranlage angelaufen
sein (Abb. ll).
Der weitere Verlauf der Straüe konnte noch nicht festgestellt werden.
Nach erstem Augenschein dürfte aber in byzantinischer Zeit die groüe, vom
O-Tor her die O-Stadt von Limyra querende Strafıe etwas südlich des SOAbschnittes von SO 12 in-den Verlauf der spatrömischen Straüe eingebunden haben. Zumindest der N-Teil der Straüe wurde auch in byzantinischer
Zeit weiter verwendet. Das zeigt die wegen ihrer Mauertechnik (unsauber
geatbeitete Bruchsteinmauer mit vielen Ziegeltrümmern im Mörtelverband)
wahrscheinlich İn die byzantinische Epoche zu datierende, vermutlich der
noch an keiner Stelle freigelegten O-Begrenzung der Saulenhalle der Straüe
folgende Mauer. Die Strafle wurde wahrscheinlich in der Spatantike durch
ein Erdbeben zerstört. Einige Saulenbruchstücke lagen noch in situ; der
Rest wurde wahrscheinlich in anderen Bauten wiederverwendet.

5. Byzantinische Forschungen
Roman J acobek
Die Arbeiten an der Kirche am Burgberg
In der Kampagne 1988 wurde das Hauptaugenmerk der Untersuchung
auf den noch unaufgedeckten Bereich zwischen Kirchennordmauer und der

191

die "Kirchenterrasse" begrenzenden senkrechten Felsabarbeitung gerichtet''.
Ein dem Serapis geweihter Altar im Narthexbereich der ersten Kirchenphase,
Abarbeitungen am gewachsenen Felsen und ein Felsaltar? im NO der Kirche
sowie zwei Steinbecken an der Nordmauer der Kirche weisen auf einen
heidnischen Kultbereich hin. Bei den Sondagen dieser Kampagne konnten
aber keine weiteren Hinweise darauf gefunden werden.
Beim Ergraben der Flache NI (Abb. 13a) wurden die Reste einer Trikonchos-Seitenkapelle freigelegt (Abb. 13b); diese Form von Seitenkapellen
ist bei den Kirchen des 5. /6. Jhs. in Lykien relativ haufig.
In Flache N2 konnte eine die Felsabarbeitung von O nach W entlangziehende Mauer aufgedeckt werden, die beweist, daf die Kirche mit den im
NW liegenden Gebauden einen (Kloster-?) Komplex bildete. Eine kurze
Quermauer mit Tür verband diese Mauer mit der NW-Ecke der Seitenkapelle. Eine Anhaufung von Keramik-und Glasscherben öst1ich der Quermauer,
vor allem in den Ecken zum Fels bzw. zum Trikonchos weist auf einen Müllablagerungsplatz hin. Der durch die Sondage N2 angeschnittene Bereich
könnte somit als Küche oder als Refektorium eines Klosters gedeutet werden. Die Keramik hat ein einheitliches Erscheinungsbild und ist wegen der
typischen Ausguütüllen mit einer Kanne aus Jordanien vom Ende des 7.
Jhs.l'' und mit einigen Töpfen aus dem Wrackfund von Yassı Ada aus der
ersten Halfte des 7. Jhs. 11 direkt vergleichbar. Die erste Phase der Kirche
kann durch die Bauplastik an das Ende des 5. bzw. den Beginn des 6. Jhs.
datiert werden, die Kirche dürfte von da an bis zu den Arabereinfallen ab
der zweiten Halfte des 7. Jhs. in Benützung gewesen sein.
Unbestimmte Zeit nach der Zerstörung der Anlage wurde das Geliinde
planiert und auf den Mauerresten des Trikonchos eine einfache Kapelle
errichtet. Die Nordmauer der alten Basilika, die Quermauer mit Tür sowie
die Nordkonche des Trikonchos waren nur mehr in ihren Fundamenten
erhalten und verschwanden unter der Erde. Eine deutliche Baufuge zwischen
Kapelle und jüngerer Kirche liiBt vermuten, daf diese Kirche erst nach der
Kapelle entstand, die Kapelle also eine improvisierte Übergangslösung darstellte.
(8)

Zu den Kampagnen 1987/87 s. R. Jaeobek, JböByz 37,1987, 329ff; ders. in: J. Borehhardt,
X. Kazı Sonuçları Toplantısı 1988.
(9) Siehe W. Wurster, AA 1974, 261. 264f. Abb, 6. Eine vergleiehbare Altarform findet sich in
Panoias (Nordportugal). S. dazu R.A. Wild in: ANRW II, 17.4 (1984) 1739 ff. 183lf.
Abb. 48-49.
(10) Der Königsweg. 9000 Jahre Kurıst und Kultur in Jordanien, Austellungskatalog Köln (1987)
334. Nr. 333.
(11) G.F. Bass, Yassı Ada 1(1982) 173ff. Nr. P35, P37, P40.
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Im Anschluf an die Grabungstatigkeit wurden die durch Auswitterung
gefahrdeten Mauerstücke der Kirche durch eine Steinschar aus Trockenmauerwerk gesichert,
Untersuchungen in der Oststadt .
Um die byzantinische Bebauung im Bereich der Oststadt weiter zu erarbeiten, wurde in der diesjahrigen Kampagne der sog. Bischofspalast vom
Pflanzenbewuchs befreit, Nach dieser ersten Reinigung ist der Grundriü des
Gebaudes (Ausmaüe ca. 60 x 40 Meter) allerdings noch nicht ausreichend
erkennbar, um eine Planaufnahme durchführen zu können. Die Mauern
bestehen aus gemörteltem Bruchstein mit Ziegeldurchschüssen, die Raume
waren von Tonnengewölben überdeckt, Eine weiterführende Untersuchung
soll in der Kampagne 1989 durchgeführt werden.

6 -

Die Keramik von Limyra

Ingrid Mader
Mitarbeiterinnen: J. Çarnak und U. Fischer
Wahrend der Grabungskampagne·1988 wurde die Keramik von nachfolgenden Grabungen zeichnerisch und photographisch aufgenommen: SO 10
(Nekropole V) Li 1987 /88, SO 9 ("Palastgrabung") Li 1987 und SO 11
(Hanghauser) Li 1987.
SO 10- Nekropole V
Neben zahlreichen Kalyxkraterfragrnenten (Kertsch style), KantharosFragmenten von Gebrauchsgeschirr sind vor allem die in
groüer Zahl vorkommenden Unguentarienfragmente erwahnenswert, Zumeist handelt es sich um GefaGe, die zu den "fusiform" Typenzu zahlen12
und gegen Ende des 4. Jhs. bis zum Ende des 3. Jhs.zu datieren sind (Abb.
14a, 1,2). AU8 dem ungeöffneten Grab 113 konnten fünf Ganzgefaüe sichergestellt werden. Darunter ein hellenistischer Reliefbecher (Abb. 14a, 3)
attischer Herkunft, der vermutlich in das letzte Viertel des 3. Jhs. v. Chr. zu
datieren ist.13

fragınenten und

(12) V.R. Anderson-Stojanovic, Pottery of the Helienistic and Early Roman Periode at Stobe
(1977) 253 ff.
(13) S.I. Rotroff, The Athenian Agora XXIII (1982)18.
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Abb. 2a -

Nekropole V, Luftaufnahmen der "Sondage" (Neg. Nr.: Li 88/1597, R.
Jacobek)

Abb. 2b -

Nekropole V., Ansicht der "Sondage" von Süden (Neg. Nr.: Li 88/477, W.
Reiter)
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Nekropole Y; Ohrring aus Grab 1 ı 4 (Neg, Nr.: Li 88 /60 ı, W
Reiler.)
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Ptolemaion, Grundrif des Naos, Rekonstruktion von G. Stanzl
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Abb, Sa -

Abb, Sb -
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Ptolemaion, Luftaugnahme des Naos, Stand 1988 (Neg. Nr.: Li 88/1598, R.
Jacobek).

Ptolemaion, Blick auf SW-Seite des Naos (Neg, Nr.: Li 88/173, W. Reiter).
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Abb, 8b -

Bauplastik des Ptolemaions,
Löwenkopf (Neg. NI'.: Li
. 88/387, W. Reiter)

Bauplastik des Ptolernaions, Rekonstruktion
eines Löwens der NW-Ecke (Neg. NI'.: Li
88/lıl, W. Reiter)
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Abb. 9a -

Abb, 9b
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-

Bauplastik des Ptolemaions, Armfragmerıt einer
mannlichen statue (Neg,
Nr.: Li 88/207, W.
Reiter).

Bauplastik des Ptolemaions, Akroterblock (Neg, Nr.: Li 88/326, W. Reiter

Abb, IOa -

Abb, 10b -

Grabung beim Ptolemaion, Skulptur fragment
eines Pferdeschweifes
(Neg, Nr.: Li 88/234, W.
Reiter).

Grabung beim Ptolemaion, Skulpturfragrnent
des Ortbandes einer schwertscheide (Neg. Nr.:
Li 88/252, W. Reiter).

205

" \\

~

S012Nord
~
\\

~

,\

.~

\\
\\

~

~
,\

,

~

,\-

, - ......'
\.-

-

,

-

S012Süd

N

r
Li88 !lIreich südli:h

Abb.

206

ıı

-

~ptolanıiıions

Plan des Areals südlich des Ptolemaions, SO 12, A. Konecny
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Abb. 12a -

SO 12 Nord, Pflasterung der römischen Stra13e,Zeichnung A
Konecny.

Abb. 12b -

SO 12 Süd, römische Strafle mit
O-Stylobat (Neg. Nr.: Li 88/564.
W. Reiter).
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p.J. R.J 1987, LU. 'er

.
Abb.
13a -
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Kirche am Burgberg,

2
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Oi,23u.ı

Abb. 14a -

Keramik aus Limyra, Zeichnung i. Mader.
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Abb. 14b -

Keramik aus Limyra, Zeichnung i. Mader
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Abb. ISa -

Abb. ı Sb -
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W-Bereich der Grabungsinsel mit Byzantinischer
Mauer (Neg. Nr.: Li 88/1328, W. Reiter).

Osmanisehes Grab in Limyra (Neg, Nr.: Li 88/1401, W. Reiter).

PERGE KAZISI 1988 YILI ÖN RAPORU
Haluk ABBASOGLU*
Pergekazısı

1988 yılı

çalışmaları,

o zamanki

adıyla

Kültür ve Turizm

Bakanlığı, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi "Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları

Merkezi" tarafından, hazırlık çalışmaları dışında 15.8.1988-24.9.1988
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazımız, Eski Eserler ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'nün yamsıra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Dekanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve
Mobil Oil T.A.Ş. tarafından parasal yönden desteklemiştir '.
Kazı

ekibi, bu satırların yazarımn başkanlığı altında, Başkan Yardım
Ahmet Vedat Çelgin (Arkeolog), Prof. Dr. Sencer Şahin
(Epigrafya Uzmam, Köln Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Güler Çelgin (Epigcısı Araş.Gör.

(*)
(1)

Prof. Dr. Haluk ABBASOOLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü.
Verdiği izin ve ödenekler ile 1988 yılında ilk kez başkanlığımda yürütülen Perge Kazı ve Onarım Çalışmalarımn yapılmasına olanak sağlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Eski Eserler
ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün tüm yetkililerine teşekkürü bir borç biliriz. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, sağladığı ödenek ve araç-gereç ile çalışmalanmıza büyük destek olmuştur. Başta Dekan Sayın Prof. Dr. Nurhan Atasoyolmak üzere -tüm Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür etmek bizim için zevkli bir görevdir. Türk Tarih Kurumu yıllardır
gelenekselleşen parasal katkısım esirgememiştir. Kurumun başkanı Sayın Prof. Dr. Yaşar
Yücel'e ve Yürütme Kuruluna teşekkür ederiz. Keza Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu
çeşitli kazılara parasal destek sağlamaktadır. Bu yardımlarından dolayı Kurumun Başka
nına, Yönetim Kurulu Üyelerine ve Genel Müdürü Sayın Çelik Gülersoy'a şükranlarımızı
arz ederiz. Mobil Oi! T.A.Ş.'nin bu yılki çalışmalara katkısı bizlere çok yardımcı
olmuştur, Sayın Savan Zorlu ve şirketin diğer yetkililerine teşekkürlerimizi sunarız. Ayrıca
Sayın Erol User, Sayın Ural Aydıner, Sayın Nedret Çemberci ve Sayın Erol Koparan'ın
sembolik fakat çok değerli katkıları için kendilerine teşekkür ederiz.
Perge'deki çalışmalarımız sırasında bize yardımlarını esirgemiyen, bizleri çeşitli konularda
destekleyen Antalya Valisi Sayın Erol Tezcan'a, Antalya Kültür Müdürlüğü ile Antalya Müze'sindeki tüm meslektaşlarımıza ve görevlilere, Aksu'nun o zamanki Belediye Başkanı Sayın
Hüseyin Acun'a teşekkür etmek bizim için bir borçtur.
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rafya Uzmanı), Araş. Gör. Ahmet Yaraş (Arkeolog), Araş. Gör. Emel Karayel (Filolog), Araş. Gör. Y. Mimar Gü1sün Tanyeli (İ.T.Ü), Mimar Sevim Sılay (i.T.Ü), Mimar Hasan Çelik (İ.T.Ü), Arkeolog Hacı Zeyrek, Teknisyen Akif Doğan ile, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencileri Mehmet Karahan, Nalan Fırat, Melisa
Orhon, Veli Köse; Yıldız Üniversitesi Restorasyon Yüksek Okulu öğren
cisi Elvan Akan ve Köln Üniversitesi Arkeoloji öğrencisi Gabriele Schmitz'
den oluşmuştur. Kazı ekibimize, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına,
Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanlarından Arkeolog Emine
Aynur temsilci olarak katılmıştır.?
1988 yılı

çalışınalarmı-

dört ana

başlık altında

1. Ana sütunlu caddedeki (la) dükkanlann
2. Tiyatro (A)

kazısı

kazısı

3. Demetrios-Apollonios
4; Epigrafya

toplamak mümkündür:

Takı onarımı

çalışmaları

1 --:-- Ana Sütun lu Caddedeki (Ja)

Dükkanıarın Kazısı

Bu yılki çalışma programının bir bölümünü, kentin belkemiğini meydana
getiren, kuzey-güney doğrultusundaki ana sütunlu caddenin (la) iki yanında,
portiklerin gerisinde sıralanan dükkanıardan üçünün kazılması oluşturmuş
tur. Bu caddenin büyük ölçüde kazılarak ortaya çıkartılmış olmasını gözönünde tutan ekibimiz, turistik gezilerin genellikle sütunlu cadde boyunca
yoğunlaştığını da dikkate alarak, ziyaretçilere iyi bir fikir verebilmek amacı
ile, doğu ve batıdaki dükkanlardan hiç değilse bazılarının temizlenmesine
karar vermiştir. Bu amacın gerçekleştirilmesi için en uygun dükkanlar olarak, doğu poftiğinin gerisindeki diziye ilişkin en güneydeki ilk üç dükkan
seçilmiştir. Bilindiği gibi, burada, ana sütunlu cadde (la) , agoranın kuzeyinde doğu-batı doğrultusunda uzanan ve ele geçen yazıtlardan dolayı kazı
ekibince "Tacitus Caddesi" olarak isimlendirilen cadde ile bir köşe meydana
getirmektedir. İşte bu yılki çalışmalarla, sözkonusu köşeyi oluşturan dükkanların temizlenip onarılarak ayağa kaldırılması hedeflenmiştir.
(2)
(3)
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Bu yıl için ön görülen programın gerçekleşmesini sağlayan kazı kurulunun tüm üyelerine,
özverili çalışmaları için kalpten teşekkür ederim.
Bkz. H. Abbasoğlu, XI. Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu Bildiri Özetleri, 18-23
Mayıs 1989 Antalya, s. 28-29;
H. Abbasoğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek KurumuBülteni, 12, 1989, s. 26-27.

Çalışmalara

önce, tam köşeye isabet eden 1 no.1u dükkanın kazısıyla baş
bunu daha sonra 2 ve 3 no.1u dükkanıarın kazısı izlemiştir (Resim: 1)
Üç dükkanın da kazısı sırasında, özellikle üst seviyelerde, daha önceki
yıllarda ana sütunlu cad denin kazısından çıkan ve bu kesime dökülen moloztoprak karışımı dolgu ile karşılaşılmış ve sözkonusu dolgunun kaldırılması
sağlanmıştır. Daha sonra, her bir dükkan, taban seviyesine kadar inilmek
suretiyle tamamen temizlenerek ortaya çıkartılmıştır (Resim: 1-4). Dükkanlardan sadece köşede yer alanın (1 No. lu dükkan) tabanının mozaikle
kaplı olduğu tesbit edilmiş; diğer iki dükkanda ise, taban mozaiğine rastlanmış,

lanmamıştır.

Düzgün olmayan dörtgen biçimindeki planları, düzensiz taş ve tuğla
lardan, özen gösterilmeksizin inşa edilmiş duvarlarıyla (Resim: 2-4) Geç
Antik ve Bizans dönemlerini yansıtan dükkanıarın kazısı sırasında, moloz
ile karışık vaziyette, çanak-çömlek parçaları, pişmiş topraktan yapılmış duvar çivileri ve özellikle taban seviyesinde, çok bozulmuş halde bronz sikkeler
ele geçmiştir. Belirtilenlerin dışında kayda değer buluntu vermeyen dükkanıarın kazı ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasından sonra, yıkılmış
fakat kullanılabilir durumda bulunan kapı söveleri vinçle yerlerine konularak
geçici onarımıarı gerçekleştirilmiştir (Resim: 2).
Gelecek yıllarda diğer
lerin ve dükkanıarın nihai
2 -

Tiyatro (A)

dükkanıarın kazısına,

onarımıarına

sütunlu caddenin, portikdevam edilmesi planlanmaktadır.

Kazısı

1988 çalışma programında esasen tiyatro kazısınınbulunmadığını, hemen belirtmek isteriz. Ancak, sonradan yerinde yapılan gözlem ve tetkikler
sonucu, tiyatronun bu şekilde bırakılmayıp, kazısının tamamlanınası gerektiği görüşüne varılmıştır.

İlk iş olarak, orkestranın içinde bir tepecik oluşturan, sahne binasına
ilişkin enkazın

(Resim: 5) temizlenmesi için, ekibimizin mimarları tarafın
dan, topoğrafik ölçümlerle karelaj sistemi kurulmuştur (Resim: 7-11). Daha
sonra, geçen yılki ekibin bıraktığı yerden itibaren, oluşturulan karelaj sistemine göre, tüm kalıntıların (mimarlık, heykeltraşlık eserleri, küçük buluntular v.s.) yerlerinin saptanması ve büyük parçalarda vinç kullanılmak
suretiyle kaldırılması işlemine geçilmiştir. Çalışmalara, yıkılma tehlikesini
önlemek düşüncesiyle, öncelikle üst seviyelerde yer alan blokların tesbiti
ve kaldırılmasıyla başlanmış ve basamaklı bir biçimde orkestra tabanına
kadar inilmiştir, Son günlere dek devam eden bu çalışmalar sonucu, orkestramn içinde sahne binasının enkazının oluşturduğutepecik, statik açıdan bıra213

kılmasını şimdilik gerekli gördüğümüz çok az bir
temizlenerek ortadan kaldırılmıştır (Resim: 6).

kısmı

hariç, büyük ölçüde

Tiyatroda gerçekleştirilen çalışmalar sırasında ele geçen, skeneye ait
mimari parçalar numaralarıdırılarak(AS. 88 . I-AS. 88. 317), büyük bir kısmı,
yakındaki stadiona götürülmüş ve burada, daha önceki yıllarda yapılmış
olan düzenlemeler de dikkate alınarak, ileride bir restorasyon sözkonusu
olduğunda kolayca bulunabilecek şekilde düzenlenmiştir.
Kazılar

sonunda çeşitli mimari elemanların (Resim: 12-13) yanısıra,
birçok heykeltraşlık eseri de ele geçmiştir ki (hepsi 149 parçadır), bunlar arasında, sahne binasındaki yeri henüz saptanamayan Gigantomakhia ve Kentauromakhia frizlerine ilişkin kabartma parçaları (Resim: 14), çeşitli başlar
(Resim: 15-17) ile, özellikle bir kolosal Herakles heykeline (Farnese Tipi)
ait fragmanlar (Resim: 18-19) ve bir Hermes heykeli torsosu (Resim: 20)
sayılabilir.

de

Tiyatro kazısında bu yıl gün ışığına çıkartılan buluntular içinde iki tane
blok yer almakta olup, her ikisinin de onur yazıtı kapsadığı anla-

yazıtlı

şılmıştır.

3 -

Demetrios-Apollonios

Takı Onarımı

Kentin iki ana caddesinin kavşak noktasında bulunan taktaki çalış
malar, Y. Mimar Gülsün Tanyeli'nin nezaretinde, 1-17 Eylül 1988 tarihleri
arasında yürütülmüştür. Onarım için yeterli ödenek sağlanamadığından, gerekli olan boru iskele alınamamış, ayrıca iyi nitelikte taşçı ustası da bulunamamıştır. Bu önemli sorunlar nedeniyle çalışmalar pylon elemanları üzerinde yapılan işlemlerle sürdürülmüştür ki, bunlar şu şekilde sıralanabilir:
a. F-L sıralarının mevcut
(Resim: 21).

taşları

kum püskürtme yöntemiyle temizlen-

miştir

b. Daha önce
borularının geçeceği
tır

işaretlenen

ve kılavuz delikleri açılan, öngörme kılıf
çekirdekler F-I sıralarındaki tüm taşlarda boşaltılmış

(Resim: 22).

c. Bu işlemler sırasında, G sırasındaki taşın çatlak olduğu daha önce
tesbit edilmiş yerlerden kırılacağı anlaşılmış ve taşın sağlamlaştınlması için
bu noktadan ikiye ayrılması sağlanmıştır. Daha sonra bu iki parça asil çelik çubuklar yerleştirilierek, araldit ile yapıştırılmıştır.
d. 1981 yılında kemer taşlarının yerlerini ve yönlerini saptayabilmek
için yaptırılan ahşap kemer kalıbının çürüme si ve tehlike arzetmesi nedeniyle
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sökülmesine karar verilmiş ve taşlar yere indirilip, beton üzerınde yanyana
da sökülmüştür.

dizilmiş, ahşap kalıp

e. Üzerinde işlem yapılan tüm taşlara, kaldırma kolaylığı sağlamak
üzere, dübel takılmıştır.
4 -

Epigrafya

Çalışmaları

Bu yılki epigrafya çalışmaları, Köln Üniversitesinden Prof. Dr. Sencer
Şahin'in yönetiminde gerçekleştirilmiş, kendisine, gene aynı üniversite öğ
rencilerinden Gabriele Schmitz ile Yard. Doç. Dr. Güler Çelgin yardımcı
olmuştur.

Daha önceki yıllarda yapılan kazılarda ele geçen ve ören yerindeki depo
olarak kullanılan barakada saklanan yazıt parçalarının estampaj, çizim ve
fotoğraflama işlemleri, bu yılki epigrafya çalışmalarının önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Bunun yanısıra, bu yıl tiyatro kazısında bulunan iki onur
yazıtı ele alınarak, geçici değerlendirmeleri yapılmıştır. Prof. Dr. Sencer Şa
hin ayrıca, 125 kadarı Perge'den, 26 kadarı da kentin territorium'una ait
köylerden olmak üzere, Hellenistik devirden Bizans dönemine kadar tarihlenen, 150'ninüstünde, daha önce muhtelif yerlerde yayınlanmış yazıt
ları toplayarak, bilim dünyasına bir katalog halinde sunmuştur (R. Merkelbach-S, Şahin, "Die publiezierten Inschriften von Perge", Epigraphica
Anatolica ll, 1988, s. 97 v.d.). Bu yayın, ileride yayınlanacak olan Perge
yazrtları corpus'unun öncüsünü oluşturmaktadır.
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Resim: 2 -

Ana sütunlu caddede (Ja) bulunan ve bu yıl
1, 2 ve 3 no.lu dükkanlar. Kazı ve temizlik çalışmalarından sonra, genel görünüm, güneybatıdan.
kazısı yapılan,

Resim: 3 -

1 ve2 no.ludükkanlar, batıdan.

Resim: 4 -

2 ve 3 no.lu

dükkarılar, batıdan.
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Resim: 5 -

Tiyatro. Orkestrada sahne binasının enkazının oluşturduğu tepecik, kazı
çalışmalarının başlangıç aşamasında, güneybatıdan.

Resim: 6 -
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Tiyatro. Kazı alanının bu
görünüm, güneyden

yılki çalışmalardan

sonra
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Tiyatro kazısında ele geçen, Eros tasvirleriyle süslü bir aedicula ahnlrğı (scaena
frons'a ilişkin)

Tiyatro

kazısında

ele geçen, kabartma figürlü bir

saçaklık

parça s;

Resim: 14 -

Resim: 16 -

Tiyatro kazısından. kentauromakhia frizine ilişkin bir parça

Tiyatro kazısında ele geçen bir erkek başı

Resim: 15 -

Resim: 17 -

Tiyatro
çen bir

kazısında

elege-

kadın başı

Tiyatro kazısında bulunan bir
satyr başı
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Resim: 18 -

Resim: 19 -
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Tiyatro kazısında ele geçen büyük bir Herakles heykeline (Farnese tipi)
ilişki parçalardan biri, bulunduğu sırada

Aynı

heykelin bir diger

parçası

Resim: 20 -

Hermes heykeli torsosu, temiz!ikten sonra.

Resim: 21 -

Demetrios-Apollonios

Takı onarım çalışmalarından

sıralarına ilişkin taşların

Resim: 22 -

Taktaki

bir görünüm, F-L
kum püskürtme yöntemiyle temizlenmesi

onarım çalışmalarından diğer

bir görünüm; öngerme
geçmesi için bu yıl çekirdek boşaltma işlemine
tabi tutulan F-I sıralarına ilişkin taşlardan iki tanesi, sözkonusu hazırlık işleminden sonra.
kılıf borularının
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LES TRAVAUX A IASOS EN 1988
Fede BERTİ*
Les travaux de la Mission Archeologique de Iasos se sont dereules du
7 aoüt au 25 septembre.
L'architecte E. Pagello, madame D. Baldoni, monsieur M. Landolfi et
l'assistant A.R. Caravella y ont pris part.
Nous adressons nos remerciements II la Direction Generale d'Ankara,
II monsieur Altan Akat et II madame Nimet Berkok, ainsi qu'a la Direction
du Musee de Milas, monsieur Sabahattin Çelen et monsieur Haluk Yalçın
kaya, puisque -cornme par le passe- ceux ci nous ont ete d'une aide efficace.
Monsieur Akan Atila, du Musee d' Antalya, etait le Commissaire du
Gouvernement. On doit le remercier de nous avoir en permanenee aide de
ses conseils et pour avoir ete tres disponible. Quelques etudiants de la Faculte
d' Archeologie et d' Architecture d'Ankara ont collabore II nos activites aussi
bien pour ce qui concerne les travaux d'analyse et la restauration des Iragments, que pour les dessins d'elements architectoniques.
Qu'on me permette de les remercier et de les nommer (Itır BayburtluCengiz Kurt et Yeşim Nalcıoğlu) pour le serieux et la part active qu'ils
ont pris II ces travaux.
oğlu,

Madame Berna Alpagut, malgre ses nombreux engagements, a trouve
le temps de suivre personnellement les dernieres phases du travail commence
il y a quelques annees, Elle a charge deux de ses jeunes collaboratrices de
preparer les ossements, trouves dans la necropole de I'Agora, au transport II
Ankara.
il s'agit de decouvertes effectuees en 1979, 1983, 1985 et 1987 et c'est
ainsi qu'a ete conclue la phase preliminaire que l'on devait obligatoirement
effectuer sur place.
(*)

Prof. Dr. Fede BERTİ, Museo Archeologico Nazionale Via XX Settembre 124 44100
Ferrara, İTALYA
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le dois dire tout de suite que l'on a privilegie la revision et la restauration
des materiaux en depôt par rapport aux fouilles. Le travail n'est certainement
pas termine, mais on ne pouvait pas penser qu'ille serait etant donne l'ampleur de la tache et la breve duree de notre presence a Iasos.
le tairai l'utilite evidente de cette operation, dont on attend beaucoup
de resultats: de la verification de situations stratigraphiques liees aux
explorations de secteurs determines de la vi11e, a la reconnaissance de classes
ceramiques specifiques a analyser.

En ce qui concerne les fouilles, no us avons accompli deux interventions.
La premiere est nee d'une façon tout a fait inattendue, a la suite des
travaux de fondation d'un nouveau batiment pour le stockage des materiaux,
L'endroit choisi pour la construction est situe derriere la Maison de
la Mission. Plus precisement il se trouve tout pres du mur du côte ouest du
perimetre irregulier de la propriete domaniale.
On a explore une superficie de 3.60 metres (N-S) par 5.60 (E-O), qui
correspond a la partie sud du nouveau batiment. C'est ici qu'on a decouvert
un petit secteur d'une des necropoles de la ville (Fig. 1).
Le terrain, legerement ineline a l'Est et preseritant quelques effleurements de roche, laissait presque apercevoir en surface une tracede mur(A).
Ce1ui-ci delimitait l'angle N-O d'une construction par la suite definie
par les fouiHes dans son extension et sa planimetrie: une piece fermee -rnôme
partieI1ement- de trois côtes, L'avancee du mur Nord a ete refaite dans un
second temps.
On a egalement trouve presque en surface les 16 tombes, distinguees
par typologie et par orientation.
Certaines d'entre eI1es etaient directement appuyees contre la roche,
qui descend rapidement vers le bord de mer grace a quelques marches artificie11es.
La couche de terre etait peu epaisse, puisqu'elle atteignait au maximum 70 cm. dans la partie orientale.
Deux pans de mur courts et mal conserves, et d'une epaisseur differente,
qui s'elevaient entre la tombe 9 et la tombe 12 (laquelle etait placee au dessous) appartiennent a une periode anterieure.
Une grande partie des tombes etaient contenues dans des amphores,
taillees a hauteur d'epaule et entourees de petites pierres pourIes proteger
de la pression du terrain.
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Une autre pierre en obstruait l'embouchure.

Quand on obtenait la ferıneture de la toınbe par l'intermediaire d'une
seconde amphore, celle-ci etait taillee a i /3 du corps.
Description des tombes:
1- dans amphore, orientee O-E. Profondeur -0.76.

cr.

2- dans vase
88, 5926) oriente SSE-NNO. Profondeur -0.33. A
l'interieur une assiette (I. 88, 5906) (Fig. 2).
(1.88, 5926) Corps en fuseau avec l'epaule arrondie. Argile rouge tre s
micacee. Engobe rose. H.Mx. 46; 022.
(1 .88, 5906) Large base plate, bord bas evase, rebord en amande. A
l'interieur des incisions concentriques et rosette 'imprimee. Argile pale
et ro se, micacee, tendre. Vemis rouge en partie disparue. H. 4; 0 base
10.5; 0 bord 15.2.
Attribuable, peut-ôtre, a la production Eastem Sigillata B (ESB) samienne. Cf. P. Hellströın, Labraunda, pp. 32~33,et, pour des formes
presque semblables, H.R. Robinson, The Athenian Agora, V, G, 25,
tab. 57, 61 e G 26, tab. 4 (premiere moitie du i siecle av. J.e.) et
surtout AA. VV., La Puglia dal Paleolitico al tardoromano, Milano
1979, p. 360, fig. 637, attribuee a la production samienne du II siecle
apr. J.C.
3 -

dans amphore, orientee N-S. Profondeur -0.43.

4 - dans "cappuccina',avec cotes formes de pierre la plupart cassees,
Orientee O-E. Profondeur -0.41. Long. 0.0.76, largh.0.50. THe de la
personne inhumee vers l'Ouest.
5 - a fosse, delimitee par des petits blocs de pierre. Orientation O-E.
Profondeur -0.70/0.76. Long. I, largh. 0.45. Depourvue de couverture.
Personne inhumee, la tôte a l'Ouest.
6 -

dans amphore,

orierıtee

O-E. Profondeur -0.80.

7 - a fosse, avec une tuile pour couverture. Orientee O-E. Profondeur -0.87. Long. 0.76, largh. 0.50. Au dessous de la tuile fragments d'une
fiole en verre de couleur bleu clair, tres mince, le col elance. Tôte de la
personne inhumee vers l'Ouest.
Tuile de 0.80 xO. 50 x 1.5/3. Elle est legerement inetırvee. Sur la partie
superieure, tout pres du rebord, un sillon longitudinal. Pate micacee,
noisette rosee, rouge a l'interieur.
231

8-

dans amphore (1. 88, 5925), orientee O-E. Profondeur -0.85.

1.88, 5925. Corps cylindrique qui est ferme par une petite pointe. Epaule
troncoconique, anses doubles. Argile rougeatre et engobe de la meme couleur. H. mx. 73.5; 0 epaule 25.
9 -

dans amphore, orientee NNE-SSO. Profondeur -1.05.

10 -

dans amphore, orientee O-E. Profondeur -0.83.

II -

dans amphore, orientee O-E. Profondeur -0.90.

12 - dans amphore, orientee NNO-SSE. Profondeur -1.04. Fermee
par une autre amphore.

13 -

dans amphore, orientee NNE-SSO. Profondeur -0.84 IL. 08.

14 - de typologie indeterrninee, puisque elle se situait au dessous du
mur A. Thelastron 1.88, 5922 (Fig. 3).
1.88, 5922. Base en anneau, corps hemispherique avec bec et anse, qui
fait defaut maintenant, et qui etait greffee presque sur l'epaule. Celle ci
est horizontale et munie d'une large ouverture au centre. Argile rougeatre, micacee, Quelques traces de vernis rouge. H. 5.2; 0 base 3.5.
Quelques considerations sur "thelastra" dans une tombe du III siecle
av. J.C. (moitie) ant ete recemment presentees par D. Michaelidis, dans
D.M., M. Sznycer, A phoenician graffito from tomb 103/84 at Nea
Paphos, RDAC 1985, 249-252.
15 - a fosse, orientee O-E. Profondeur -0.95. Couverıe par une bande de schiste irreguliere, dont les diınensions maximales sont de 1 .40 x 0.90.
Personne inhumee, tôte au S-E.
16 - en amphore (1.88,5923), orientee O-E. Profondeur
mee par une autre amphore (1.88, 5924).

~1.14.

Fer-

1.88, 5923. Corps cylindrique qui est ferme par une petite pointe. Epaule
troncoconique, anses doubles. Argile noisette et engobe jaunatre. H. mx
77, 0 epaule 28.
1.88, 5924. Epaule arrondie avec anse a ruban. Corps ovoide evase
au fond, qui est ferme par une pointe. Argile rougeatre et engobe jaunatre, H. mx, 56, 0 mx. 31.
Quelques observations de caractere plus general et qui concernent egalement la chronologie, nous sont fournies par les materiaux en couche:
- 1.88, 5908. Unguentarium a bulbe. Argile rouge, micacee; quelques
traces de vernis rouge. H. 6.8; 0 mx. 4.8; 0 base 2. Cf. E.G. Pember-
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ton, Ten, helIenistic graves in ancient Corinth, Hesperia 54, 1985, tav,
80,50 et pp. 284-286, et, pour les trouvailles de lasos, D. Levi, Le oreficerie di Iasos, dans Bollettino d' Arte, 1964, 214. La table 23,4,9 nous
presente les exemplaires les plus proches du nôtre, lequel, bien que depourvu de cou, semble appartenir au type IV classifie par L. Forti, Gli
unguentari del primo periodo ellenistico, in Rendieonti Accademia di
Archeologia, Lettere ed Arti di Napoli, XXXVII, 1962, p. II et tab.
VII, 3. L'arc chronologique de ce type IV irait jusqu'au dernier quart du
III siecle av. J.C.
- 1.88, 5909. Petite tôte de femme. Les cheveux, repartis au centre de
la tôte, encadrent le visage par des meches ascendants. Argile noisette,
ro see, micacee, tendre, plus grise dans le noyau. H. mx. 4.8 x 3.5.
- 1.88, 5910. Petite tôte de femme. Les meches de cheveux descendent dans le cou. Haut diademe en forme d'arc recouvert d'un voi!e
qui cache egalement le dos. Des boucles d'oreilles il petit globe. Argile
rougeatre, micacee. H.6.5.
- 1. 88, 5911. Petite tôte de femme. Les cheveux sont surmontes d'un
haut diademe, Argile grisatre, H. 3.5

- 1.88, 5912. Fragment de statuette. Pied gauche sur une haute base
parallelepipede. Vetement tombant au sol. Argile rouge. H. 5.5.
- 1.88, 5913. Main gauche, les doigts replies et le pouce ecarte. Argile
rouge, micacee. Cm. 5.5 x 3.2.
-

1.88,5914. Torse de petite poupeet "). Argile noisette, tendre. H. 4.

- 1.88, 5921. Pieds de figurine, les jambes croisees sur base paralleIepipede. Argile rouge, tendre. H. mx. 5 x 4.5.
- 1.88, 5907. Anse de brazier avec tôte de satyre, le nez camus, les
yeux ronds, des meches de cheveux sur les tempes, Argile rouge. H.mx.
8 x 8.
- 1.88, 5918. Feuille de plomb irregulierement polygonale avec deux
.
trous. Cm. 3 x 3.7.
-:- 1.88, 5920. Pointe de fleche en bronze, avec amorce cylindrique,
trois ailettes. Long. 3.7.

a

On doit ensuite mentionner les fragments de "coupes megariennes"
(Fig. 4). Leur decoration (ovules, ovules et petits globes, petites couronnes
de globes avec petales aux points d'intersection, meandre, petales epointes
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et rosette) semble caracteriser ia production de ia seconde moitie du II siecle
av. J. e. (1).
Ces fragments sont en argile essentiellement de eouleur grise et vernis
noir. On a egalement trouve un fragment de lampe de type "efesien" avee
masque et palmette et petits fragments de vitre. Comme on l'a yu, les
tombes se repartissent de la maniere suivante:
i "eappuccina"

3

a fosse

II en amphore
i

irıdefinissable

Leur coneentration et le fait qu'eIIes contiennent des individus morts
tres jeunes, ne laissent transparaitre aueun element permettant de deduire
des associations de type famiIial ou bien l'existenee d'une subdivision du site
a titre prive.
La superposition de la tombe 7 a la tombe 15 et la forte concentration
des tombes 3, 4, 5 peuvent ôtre imputees au trop grand nombre de tombes
dans eette petite partie de terrain.
Ces fouilles ont eu Iieu pratiquement les derniers jours de travail, e'est
pourquoi il n'a ete possible d'assembler que quatre des onze amphores retrouvees, CelIes ci sont tres representatives des autres.
In 1.88, 5925 et 1.88, 5923 on reconnait immediatement un type d'amphore tre s repandu et d'epoque tardo-hellenistique: l'amphore de Kos (Fig.
5).
La forme des anses (retrouvees en fragments a côte de eertaines de ees
amphores), depourvue de l'apophyse qui distingue le developpement de la
forme au cours du i siecle apr. J.e., semble ôtre un facteur non negligeable
pour la chronologie.
L'unique exemplaire restaure de l' amphore-eouverCıe (1.88, 5924).
presente dans son profil des details qui rappellent plus les produetions de
l'Italie que de la Grece (Fig. 6).
Meme si ni la eouleur de l'argiIe ni son epaisseur-sans faire etat d'autres
considerations- semblent eonfirmer eette affirmation.
(1)
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Voir, sur les "coupes megariennes" de Iasos l'encadrement de R. Pierobon, La ceramica e
la vita della citta: le coppe a rilieve ellenistiche, dans Studi su Jasos di Caria, Bolletino d' Arte,
Supplemento al n. 31-32, 1985, 83-92.

te vase 1.88, 5926 est i part. ta pate fortement micacee par sa coloration rougeatre tre s caracteristique, presgue rosee, semblerait ôtre un indice
suffisant pour supposer qu'il s'agit d'une fabrication regionale voire locale
(Fig. 7).
Parmi ces quelques element s (dans une demiere analyse atypique) les
amphores de type Kos permettront de definir l'epoque des tombes.
A notre avis, celles-ci remontent encore au i siecle av. J.e. Les materiaux
restants garantissent toutefois que lesmômes fonctions de necropole etaient
accompIies ici (ou plus precisement dans une zorıe toute proche) des le II,
voir des le III siecle av. J.e. 2
Les statuettes d'argile, les "coupes megariennes'ıles Iampes, les "unguentaria' semblent en effet temoigner d'une pratigue cu1tuelle envers les defunts
et il faudra les considerer comme des offrandes funeraires,
Tout ceci a deja ete mis en evidence, pour Iasos, sur la base d'elements
bien plus significatifs et eclatants, par exemple en marge de decouvertes Iiees
aux tombes hellenistiques des necropoles de terre ferme-,
Le fait que cette côte rocheuse qui donne au Sud sur le 'mare piccolo'
ait ete utilisee par les habitants de la ville comme lieu de sepultures ne doit
pas apparaitre comme une decouverte recente,
La typologie de ces modestes tombes ne revôt pas non plus un caractere
de nouveaute puisque le rite en amphores apparait confirme et tout a fait
usuel en relation a certaines tombes a chambre.
D. Levi decrit de telles trouvailles dans ses rapports sur les premieres
annees de fouilles: il y avait des amphores a l'interieur des deux tombes a
chambre de l'isthme mais elles se trouvaient surtout au dessous du sol et,
a l'exterieur, adossees aux murs et superposees.
Les inhumations en amphores touchaient les côtes de la tombe a chambre
dans le village-.
(2)

(3)

II faut ajouter it ceux de 1988 les materiaux suivants, des trouvailIes sporadique survenues
dans la zone de la Maison de la Mission en 1968 et 1974:
- 1.68,1623. Partie inferieure d'une tete, Argile micacee, rosee, H. 3. 2. (VI siecle av. J.e. ?)
- 1.68, 1624. Partie anterieure d'une tete de femme ceinte d'un diademe, avec des boucles
d'oreilles ıl globe. Argile pille, tendre. H. 4.7.
- 1.74,4027. Fragment d'un buste de femme avec un drape qui couvre le sein. Argile rouge.
H.4.5.
Cf. D. Levi dt. 213 ss., pour de beaux exemplaires de statuette en argile; R. Pierobon cit.,
89-90 pour I'emploi des 'coupes megariennes' en libations relatives au culte funeraire.

235

il ne reste actuellement, dans les depôts de la Mission, que 8 amphores
de telles sepultures et des materiaux disparates qu'elIes contenaient.
il s'agit d'exemplaires en argile de couleur ou rosee ou rougeatre (m.
inv. 5799, 5796, 5797, 5798, 5794, 5792, 5793, 5795).
lls ont un corps tubulaire, qui est ferme par un petit bouton ou une petite pointe, une epaule ripide, tres peu developpee, des anses doubles. Un seul
conserve l'embouchure, le cou et les anses avec apophyse relevee. Ceci constitue un element qui permet de distinguer certaines formes a partir du i siecle
apr. J.C.
Cette rapide parenthese annonce non seulement une enquôte plus
analytique et approfondie sur la eirculation des recipents de transport, mais
en quelque sorte fait la lumiere sur les decouvertes effectuees en 1988.
il nous manque beaucoup des elements destines a elaborer une sequence
chronologique, capable d'etablir de quelle maniere des amphores datant du
i siecle apr. I'C. peuvent s'inscrire dans un rapport de precedence ou jet de
contemporaneite avec des batiments a chambre, dont l'excellente construction en blocs monolithiques a suggere une datation a l'epoque hellenisticoromaine.
Puisqu'il existe, de toute façon, dans les coutumes funeraires de Iasos,
un rapport precis entre les champs de personnes inhumees en amphores et
les tombes a chambre, on devra se demander si meme dans le cas present,
le mur superficiel, mentionne au debut de ce rapport, ne represente pas les
restes d'un batiment funeraire rentilise ensuite plus recemment. Cependant, le
fait qu'il ait ete edifie en eelats de pierres nous ramene a une tradition de
construction differente de la precedente, pour laquelle mr. D. Levi> forgea
le terme de "cario-lelego", la considerant comme le resultat de l'element
autochtone de la population.
S'il en etait ainsi, les 16 inhumations retrouvees recemment representeraient une zone sepulcrale avec des elements precis d'anteriorite et d'autonomie par rapport a la construction dont elles se trouvent au dessous du
niveau de pavement.
La seconde intervention a ete menee sur la stoa orientale de l'Agora,
plus precisement au niveau du 15° et 16° entre - colonnement, afin de verifier la presence du passage qui permettait la liaison entre l'Agora meme et
les quartiers sur les flancs de I'ile. L'ensemble -comme on le sait- est oriente
N-E JSO s'adossant a l'Ouest a l'enceinte de la ville d'epoque hellenistique.
(5)
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D. Levi, dans ASAtene cit., 510.

La stoa meridiorıale est la seule des q uatre a a voir ete entierernent fouillee. Elle presertte une double nef de 25 colonnes frontales et 13 piliers medians.
Ason extrernite orientale s'ouvre [e Caesareum et ason extremite occidentale une des archives de la ville. Celle-ci fait office de porticus post
scaenam paul' le Bouleuterion et conduit au temenos d'Artemis Astias, qui
se developpe derriere elle. Si la. stoa meridiorıale represerıte l'elernent majeur
d'un point de vue fonctionnelet architectonique parce qu'elle se rapporte
a certains des batirnents publics et sacres les plus importarıts de lasos, le
merite d'avoir restitue des donnees epigraphiques et structurelles fondamentales pour l'histoire de I'erısemble revient a la stoa orientale, avec la
double inscription des anrıees 136 et 138 apı'. J.e. et les nornbreux blocs de
I'erıtablement tripartite, de decoratiorı exuberanteı").
L'Agora dAdrien s'ouvrait en divers points. Un acces par la zone portuaire se trouve entre le Bouleuterion et la tour d'epoque hellerıistique.

il a ete obstrue pendant l'age byzantine. C'est seulement pendant cette
periode que fut ouvert un acces sur la stoa orientale. Une porte devait s'ouvrir
egalernent sur la stoa orientale. Le 16° entre-colonrıernent est apparu comme le plus approprie pour les recherches: il est au centre de la colonnade,
preserıte les signes dun passage intense et on a retrouve a côte un chapiteau
d'arıte avec le debut de la courvure d'un are.
Cependant les fouilles rı'ont pas donrıe resultats escornptes. Au dessous
d'uııe utilisation prolorıgee du site pendant l'age byzantin (Fig. 8), qui a
fractionne la zone par de nombreux rnurs, en retirant essentiellement une
petite fonderie de forme circulaire, est apparu l'hourdis de pavement de la
stoa. Celui-ci est en eelats de pierre disposes en chevrons avec co ulis de chaux.

a

II est traverse par un conduit seetion rectangulaire. Le conduit possed e les côtes et la couverture en terre cuite, une chute et une augmentation
de seetion vers l'exterieur de la piece et est obstrue par une cOLMe de chaux
en face du mur frontal des boutiques (Fig, 9).
Ce mur ne preserıte pas d'ouvertures vers l'Agora, mais la piece etait
ouverte vers l'Est, de l'autre côte, cornme le dernontre le seuil retrouve la.
Cependant il rı'en reste pas moins que sur le pavement de la petite
piece se trouve un deuxieme chapiteau d'ante avec le commencement de la
courvure dun are. Ce qui nous suggere d'intensif'ier dans cette partie de la
(6)

Cr. E. Pagello, II foro romana imperiale. Corısiderazioni preliminari, dans Studi su lasos di
Caria, cit., 137-150 et G. Pugliese Carratelli, Le due dediche della stoa orientale, ibidem,
151-154.
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colorınade nos recherehes du passage menumental vers Ics quartiers Est

de la vilIe.
Le materiel etait abondarıt ; il s'agissait essentiellement de
la plupart attribuable II La periode byzantine. Les objets qui se
sont peu nornbreux : il faut seulernent mentionner un fragment
(1.88,5855) sur lequel etait grave le nam: {]~oLlO<:I-IO~ (Fig,
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ceramique,
distinguent
d'arnphore
10).

Fig, 1 -

Iasos. La necropole derriere de la
Maison de la Mission

O_
L -

....

Fig. 2 - Iasos. L'assiette de Ia tombe m. 2
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Fig. 3 -

Iasos. Le thelastron de la tombe m. 14

Pig, 4 -

Iasos. Fragments de "coupes megariennes"
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Fig, 5 -

Iasos. Amphore de la tombe nr,
16

Fig, 6 -

Iasos. Amphore-couvercle
de la tombe nr. 16
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Fig. 7 -

Iasos. Amphore de la tombe 2

•

Fig. 8 -
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Iasos. Stoa orientale de I'Agora,
Les niveaux byzantins avec la
fonderie GL droite)

Fig. 9 -

Fig. 10 -

lasos. Stoa orientale de l'Agora,
Le pavement de la piece avee le
eonduit et le ehapiteau d'ante.

lasos. Fragrnents d'amphore avec
inscription gravee
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PRELIMINARY REPORT ON THE 1988 EXCAVATION CAMPAIGN
Daria De Bernardi FERRERO*
The works of the Italian Archaeological Mission at Hierapolis were carried out from the 4th August to the l8th September 1988.
The members of the Mission for 1988 were: Daria De Bernardi Ferrero,
leader of the Mission, full professor at the Polytechnic School ofTurin; Francesco d' Andria, archaeologist, full professor at the University of Lecce; Tullia
Ritti, epigraphist, full professor atthe University of Naples; Anna Paola
Ruggiu Zaccaria, associate professor at the University of Venice, archaeologist; M. Pia Rossignani, archaeologist, associate professor at the Catholic
University of Milan; Marc Waelkens, archaeologist, associate professor at
the Catholic University of Lovanio (Belgium); Donatella Ronchetta Bussolati, archaeologist, researcher for the Polytechnic School of Turin; Adriana
Travaglini, numismatics, researcher for the University of Lecce; Grazia
Semeraro, archaeologist, researcher for the University of Lecce; Elena Miranda, epigraphist, researcher for the University of Naples; M. Cristina Morsia, architect, Common of Genoa; Massimo Calcagno, architect; Franco
Marchisio, restorer; Maria Coppola, restorer; Svevo Salvini, photographer;
the students of the Department of Architecture of Turin: Fabrizio Caneva,
Walter Ceretto, Corrado Ceria, Nicola Gullino, Paolo Tempia Bonda; the
students of the University of Lecce: Maria Piera Caggia, Annibale D' Andria,
Lorella De Matteis, Patrizia Guastalla, Valeria Melissano, Leonardo Scorrano; the student of the University of Istanbul: Nalan Fırat. The leader
of the Turkish government was Mr. Ali Önce, assistant to the Museum of
Antalya.
The exeavation plan expanded in the area of the agora; the object was
to give further definition to the north-west and east sides. Soundings were
equally carried out along the south side, delimited by the big fortification
wall of the IV-V centuries A.D., but they didn't give any significant result.
(*)

Prof. Dr. Daria De Bernardi FERRERO, Via Accademia Albertina 3 Bis 10123 Torino /
İTALYA.
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Along the east side the exeavation of the landslides and of the dumps
placed in front of the central body of the stoa - basilica was executed, where
new architectonic ornamental elements in marble belonging to the face, with
figurative capitals, were found. Particularly interesting in regards to monuments in this area was the discovery of a quadrangular base for a statue, with
the Greek inscription celebrating a certain Palladius taking office as strategos.
it was alsa possible to state preciesly that during the Iate ancient age the whole
area was marked by a big handieraft activity concerning tile-making. This
manufacturing area was delimited by a long wal1 bui lt with reemployed materials, on the east-west axis; north of this extended discharges of manufacturing waste, bad kilned and burnt tiles, clots of melted Cıay, fragments of
kilns.
in seetion the se remains appear Cıearly in their triangular form as
masses of rubble stored up in this free area. The observations made this
year confirm the data assembled in the previous campaigns, explaining the
reason for the important destructions of this rnonumental area after its
exclusion from the urban area, as were built the fortifications datables in
the period after Theodosius. it was at that time that in this area the tile
kilns were set up. A reconstructive essay of the big marmarean stairs was
begun along the south side of the stoa-basilica and the bases for a
crane were built that will allow the lifting and setting of several blocks
of marble belonging to thisbuilding.

Along the north side the identification of a second row of columns and
the recovery of several architectural fragments reemployed in Iate structures
that had strongly damaged this building allawed a better identification of
the structures delimiting the place. An essay carried out along the axis of the
calannade eastward allawed the determination of the corner structures between the stoa-basilica and the north porch of the agora.
On the west part bedding excavations of Byzantine houses set on the
marmarean stoa of the classical age were made. Several pieces were brought
to light, with wal1s made of reernployed materials and bricks regularly disposed; these pieces look west to the big plateia. In the min of the wal1s were
found several fragmentsof pottery, mostly belonging to vases of comman
use, datables between the V and VI centuries. The electronic sieving of the
ground allawed the recovery of an important group of bronze coins of the
Iate Roman and Byzantine age, same of them of a certain rarity. In this area
nearer to the Frontinus door structures after the VI century weren't surveyed.
A partial anastylose of a marble column was made: it belongs to the medial
raw of the stoa.
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In the area of the Frontinus door the employment of pneumatic hammers allowed the destruction of the calcaire crust covering, under a thickness
of 2 m., the level of the street, reestablishing an evocative image of the monumental entrance at Hierapolis along the paved road flanked with the travertine shop-fronts built in the doric style of the ıst century A.D.
In the large area of the northern necropoIis the work of plotting and
of restoration was carried on. A group of students of architecture completed
the check (aIready begun the last year) of the topographic survey of the area,
datable to the first years of work of the Mission by using very modem and
sophisticated equipment. Contemporaneously the survey of the funerary buildings, more than 200 in the northern necropolis, was begun, examined particularly for their style, their dimensions, their building technique and their
decoration. This work will allow the fixing of same lines of development in
the funerary areas immediately next to the urban settlement and the verification of the use of different building techniques for the burials over a
period of time. Mareaver this survey locates the presence of IocaI skilIed
workers bound to the building yards of the necropolis and of workshops of
,scuIptors next to the travertine quarries openedon the hill overhanging the
town.
M. Waelkens and T. Ritti continued their research on the sarcophagi
in the necropoleis of Hierapolis. A few checks were made in the northern
necropolis, where between 1984 and 1988 same 1650 sarcophagi had been
studied. The final plan of this necropolis will be completed in 1989. Anather
hundred sarcophagi have been studied in a small necropoIis situated on
the western slopes of the ancient city, where most of them noware embedded
in the calcareous deposits, which accumulated there since antiquity. They
can be attributed to the later ıst and to the 2nd centuries A.D .. With a few
exceptions bearing rather simp1e reliefs, most of them are completeIy smooth.
On the slopes dominating the ancient site towards the East same 400
sarcophagi have been located on a preliminary map, which will be used to
study that area in 1989.
M. WaeIkens alsa studied 37 fragınents belonging to 31 different sarcophagi, now kept in the Archaeological Museum at Pamukkale, butcoming from various sites nearby (a. o. Tripolis, Laodicea and Tabai). All of
them can be dated to the 2nd and 3rd centuries A.D. and were carved in
various Phrygian workshops. Nineteen fragments, mostly belonging to garland or eolumnar sarcophagi, could be identified as works of the Imperial
workshop at Dokimeion, Same others with heavy fruit garlands an taeniae
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presenting enormous knots above their supports in the shape of Victories,
Putti of Herms, could be attributed to a local workshop which used the high
quality Thiounta marble.
Some funerary buildings have been restored. The choise fell on three
graves: no. 81, no. 64 and no. 65, considered interesting either for their style
or for their location, despite their degrading state.
The 'grave no.8l in particular was the object of a quite extensive restoration; of big dimensions, it's a significant example of the more diffused
funerary style at Hierapolis during the 2nd and 3rd centuries A.D.. Jt's a
house-grave with a quadrangular plan with inside three funerary beds placed
along the walls in two superimposed orders, with a plane covering on
which were laid two sarcophagi. In a particular1y important position (it
looks on the ancient road that from northern led to the town, crossed nowadays by a large number of touristic coaches, lorries and cars that have largely
hampered the course of the works), it was ruined, missing about a half of its
covering and part of its erected structure. The telluric movements during
the centuries brought about a state of a heavy static ruin, because of the
rotation, displacement and ruin of blocks of wall and covering of big dimension.
First of all the blocks fell down in the surrounding area were located.
As regards the restoration of the building it was before all necessary to take
down, after having carefully numbered the blocks, a large part of the still
standing structure of the grave. Then it was reassembled with a certain difficulty because of the dimensions and the weight of the building elements
(some tons) and the orography of the site presenting considerable differences
of leveL. In this last phase metallic cramps were employed to bind one
another the blocks of the last stone row, restoring the ancient fixing way
(system) that can still be plotted by the traces of the joints.
Contemporaneously to this more binding restoration those of the no.
64 and 65 graves were concluded, The first looks like a litt1e bui1ding with
a plane slab roof of modest dimensions so that it can be set among the
funerary basements for sarcophagi, it also used for depositions-as shows
the inner room, accessible through a litt1e opening.
The second, no. 65, fixed (defined) by the inscription with the term of
bomos, funerary altar, appears it also as support for a marmarean sarcophagus coming from the Dokimeion quarries. it has a double funerary room
accessible through two openings. One of the two blocks acting as door has
been found.
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The exeavation executed pointed out the step base from which cornes
out the building strueture. The presenee of the marmorean sareophagus on
the roof, pointed out by the inseription on the western side was confirmed by
the diseovery of several manufaetured marmorean fragments that let think
to a pillar-sarcophagus. Very next one another the two graves were first of
aLL exeavated, till the level of originary ground was reaehed (about a meter
under the present one), then they were eompletely reassembled, after having
recovered and, if possible, restored the originary bloeks.
Again in the northern neeropolis an exeavation essay was exeeuted on
the front of the no. 1 grave. The grave is plaeed along the edges of the neeropolis road, few metres from the thermal plant, outside the built - up area.
The exeavation was necessary to give alarger settlement of the architectonic strueture of this funerary building, the biggest of the whole northern
neeropolis. Originally on a base inCıuding two funerary rooms eoveredby
barrel vaults, stood an upper temple - shaped strueture: a funerary eell
should have been preeeded by a pillar-poreh nowadayseompletely ruined,
but several fragments and trabeation bloeks on the ground are reeognizable.
The soundings on the faee towards the road have shown the strueture of a
marmorean flight of steps leading to the temple-shaped storey. Moreover .
along the edges of the road brickwork water pipes were brought to light and
three building phases have been singledout, These pipes should be used for
the water vietualling of the neighbouring thermal building and, afterwards,
of the byzantine quarters outside the walls, probably leading the water from
an aqueduet dug out in the rock on the hill overhanging the neeropolis.
Next to this funerary monument there is another grave, it is also objeet
of excavation. It's an house-grave with plan roof supporting sareophagi included in a little garden, details mentioned in the inseription. The monumental step-base on which rose the funerary room presenting inside the usual
two-storied sepulchral beds was brought to light. Three steps with the last
one seat iron and decorated with lion paws, acting as funerary bank,
run along three sider of the building, datable to the first half of the
2nd century of our age. The funerary area of this grave was employed to
build Iate houses: the exeavation did in faet point out the implantation
of a briek-paved plaee, put near the western side of the funerary room.
Fragments of late-byzantine glazed pottery, found close to the fireside,
loeate this building phase in the last years of life of the town.
In front of the no. la) grave faee two important fragments were found:
the upper part of a funerary stelle and part of a sareophagus ease in marble
249

of Dokımeion. The stele enriches the series of the alteady known testimorıies
connected to the diffusion of gladiator performances at Hierapolis. it shows
an armed gladiator with face and body turned to the left to face the enemy.
The gladiator name İs engraved on the stele drip-stone and the mates of the
figure show his triumph crowns.
One of the short sides of the sarcophagus has been found; its decoration
with winged Victories supporting a garIand with leaves and fruits keeps
still the originary freshness of the work. Because of its features the work
can be dated, like the grave, to the second half of the 2nd century; so
it's probable that the sarcophagus in question is one of those mentioned in
the inscription and located on the roof of the grave itself.
Inside the town the study of the habitation quarter has been pursued.
Along the edges of the road flanking the theater on the norhern side a group
of houses, of which at least three following building phases are readable, was
the object of a f'irst general survey that will be followed by an archeologieal
research. The purpose is to c1arify the question of the lots and of the transformations during the time of this block of houses holding a particular interest because ofits closeness to the two most important public buildings of
the town, like the theater and the Apollonian temple.
At last the rearrangement and the listing of the coins found during. the
excavations was begun, in order to rebui1d the features and the working of
the Mint of Hierapolis, stilI active during the Byzantine age.
My best thanks to the officials of the Eski Eserler ve Müzeler Genel
Müdürlüğü for their availability with regard to the Mission, partieularIy
Mrs. Özden Candır and Meral Doğu, the Director of the Denizli Museum
Mr. Mustafa Tezcan Ali Celal and the officer of the Turkish government
by the Mission Mr. Ali Önce of the Antalya Museum.
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Fig, 1 -

West Agora

Fig, 2 -

Frontinus Gate and Domitian Street.
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Fig. 3 -

Fig. 4 -
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Tomb no 81

Tomb no 81 after restoration
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LA CAMPAGNE 1988 A MEYDANCIKKALE
Alain DAVESNE *
En 1988, nos efforts ont ete portes dans p1usieurs directions: la fouille
no us a permis, pendant cinq semaines, d'achever l'exploration du baüment
"AOO, de continuer a descendre dans la fosse profonde et d'ouvrir une serie de
sondages dans le secteur nord. Mais no us avons voulu aussi ameliorer la
presentation du site en facilitant son acces et par de petites restaurations.
Nous avons fait progresser l'elaboration de nos publications. Enfin , avec
l'Universite de Konya, nous avons entrepris une prospection dans la region
de Gülnar.
i -

LA FüUILLE

1 -

Le batiment A

il s'agit du grand edifice dans lequel fut decouvert, en 1980, le tresor de
5215 monnaies d'argent. L'interieur en avait ete entierement degage et nous
nous etions alors aperçu qu'un ilot d'habitations byzantin avait ete construit
autour de Iui. Nous avons done voulu fouiller la peripherie du batiment pour
en completer l'histoire.
En 1987, on avait travaille sur les côtes ouest et nord; en 1988, nous
avons termine avec les côtes est et sud. La couche de terre etait peu epaisse,
de 30 a 80 cm environ,et la stratigraphie est Iimitee; dans les meilleurs des
cas, on distinguait trois ou quatre couches. Les plus anciennes sont bouleversees et les plus recentes sont melangees: on rencontre ainsi des monnaies
hellenistiques a côte de pieces du Xle siecle apres J-c. Ces demihes sont
abondantes dans la couche superficielle oü l'on trouve encore des bijoux modestes ou des objets utilitaires. Les traces d'epoque hellenistique ou perse
sont presque inexistantes a ceı endroit. On atteint finalement le rocher qui a
servi de carriere avant la construction de notre batiment A.
(*)

Dr. Alain DAVESNE, 39, Rue des Entrechats 95800 Cergy-st Christophe, FRANSA

257

2 -

La fosse

Une cavite verticale reguliere se trouve a une trentaine de metres au
sud du batimerıt A. Presentant une ouverture de 3 m sur 2 ın environ, elle
s'enfonce tre s proforıdement dans le rocher. Elle etait obstruee par un
reınplissage que nous nous efforçons de vider d'annee en annee. En 1988, nous
sommes parvenus a une profondeur de 29 m environ, sans avoir atteint encore le fond. L'amas de terre et de pierres degage contenait, jusqu'a - 23 m
environ, du materiel antique divers et des ossements d'animaux. Au dessous, elle devient sterile, Nous avons fait appel a des specialistes de la
detection de l'eau pour en savoir plus: ceux-ci nous ont indique la presence
d'une petite nappe d'eau 2 ou 3 m plus bas , ce qui ne fut pas probant, car il
avait plu deux jours plus tôt, Cette fosse garde done toujours son mystere.
L'hypothese d'un puits a eau reste la plus vraisemblable; la date de la
construction semble ôtre anterieure a l'epoque hellenistique,
3 -

le secteur nord:

La conception urbaine du site nous echappe encore partiellement.
L'entree principale est entierement fouillee et nous supposons la presence d'habitations dans la zone centrale, avant d'atteindre le batiment A et secteur sud.
Nous souhaiterions connaitre maintenant comment l'entree fortifiee etait
reliee au reste du site. Nous avons done ouvert une serie de sondages sur
la largeur du terrain et juste au sud de l'entree. Ceux-ci ont revele un ensemble de murs en petit appareil, appartenant a plusieurs etats, il est eneore
trop tôt pour donner une interpretation generale, mais nous avons deja obtenu quelques indications.
il semble qu'un long mur est - ouest barrait le passage, ce qui obligeait
sans doute a le contourner pour se diriger de l'entree vers le coeur du site.
Ce rnur etait commun a des piecesjuxtaposees ouvertes vers le sud. Celles-ci
contenaient un materiel assez different, A l' ouest, une piece preserıte une
succession de murs a l'interieur desquels une suite de couches apportait des
objets paleochretiens puis hellenistiques, Dans la piece du milieu, on a atteint assez rapidement une couche de destruction tres nette dans laquelle etait
môles des cornes de chevres sauvages et des vases entiers brises en place.
Ces derniers, en terre cuite ou en bronze, etaient tres abondants: on rencontrait un certain nornbre d'amphores de grandes dimensions. L'une d'entre
elles etait recouverte d'une couche de chaux sur toute sa surface. Mais on
rencontrait aussi des marmites, des cruches, des coupes ou des assiettes.
Certains objets bien conserves etaient rapidement reconstitues,
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Plus it l'est, un espace etaıt moins riche en materiel, mais que1ques dalles
ecroulees laissent it penser qu'un passage etait proche.
H ı

-

LA PRESENTATION DU SITE
l' acces au site

L'entree fortifiee a ete fouillee jusqu'au rocher et l'espace actuel est
plein de denivellations qui obligent it franchir plusieurs obstac1es pour visiter
le site. Nous avons commence it amenager un passage maintenu par un mur
de soutenement constitue de blocs antiques.
2 -

la tombe de la pente orientale

La tombe est a ete nettoyee et on a maintenu les terres environnantes
par la construction de murs de terrasse. Pendant ces operations, nous eümes
la surprise de trouver, it côte de la tombe principale, une tom be plus petite
qui avait ete bouleversee par les pillards. Un enorme bloc l'obstruait sur le
haut: son profil etait semblable it celui des blocs formant le toit de la grande
tombe et il n'etait pas douteux qu'elles etaient toutes les deux contemporaines (debut du Vle s. av. J-c.). Nous avons pu faire basculer ce bloc, mais
l'interieur du monument avait ete video Nous avons pu retrouver, malgre
tout, un peu de materiel dont les restes d'un crane d'enfant, ce qui pourrait
expliquer la petite dimension de la tombe par rapport it sa voisine.
3 -

Les statues

En avant et de part et d'autre de l'entree de cette tombe avaient ete
trouvees deux statues incompletes et brisees. Faites d'une pierre friable,elles
avaient souffert de leur transport au musee de Silifke. Une restauration
. s'averait necessaire, M. Sırrı Özenir, restaurateur des musees de Konya,
venait nous aider, grace it I'aimable autorisation de la Direction generale
des Antiquites et des Musees de Turquie. Les statues ont ete reconstituees et
redressees dans une salle du musee de Silifke.
HI -

LES PUBLICATIONS

Le volume il de la collection consacree it nos fouilles est l'etude du tresor hellenistique de 1980. il est dü it G. Le Rider et A. Davesne, aides de .
plusieurs contributeurs. Sa parution est une question de quelques mois.
D'autre part, la preparation du volume i de la meme collection touche
it sa fin. Dans cet ouvrage figureront des travaux sur l'entree du site, les reliefs
perses, les inscriptions grecques et arameennes, la tombe louvite.
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IV -

LA PROSPECTION ARCHEOLOGIQUE AUTOUR
GÜLNAR

DE

Meydancıkkale

se trouve dans la chaine du Taurus, a une quinzaine de
kiloınetres de la mer Mediterranee et a environ 700 m d'altitude. Les dernieres recherches ont mentre que ce site, qui s'appelait d'abord Kirshu, avait
joue un rôle regional au moins des le Vlle siecle avant J-C: ville royale sous
le roi louvite Apuashu, il fut encore une forteresse munie d'un pouvoir administratif sous les Perses, avant de devenir une garnison et un poste de commandement militaire a l'epoque hellenistique. Aussi s'est - on demande
pourquoi un etablissement de cette importance avait pu se creer dans un
endroit apparemment plutôt isole. Afin de chercher a resoudre ce probleme
nous avons engage avec le Doç. Dr. Levent Zoroğlu une prospection systematique autour de Gülnar.
Je ne parlerai pas ici de ces travaux dont nous entretiendra M. L. Zordans la seetion Recherches, mais je livrerai quelques refIexions sur
Meydancıkkale par rapport ason environnement. Nous avons, sous reserve
de complernents, recense une vingtaine de sites antiques dans un perimetre
situe entre Aydıncık, Gökbelen et Kuskan. Ceux-ci se trouvent, pour la
plupart, sur des points eleves et, sans doute, le long d'itineraires entre la
côte et l'interieur. Dans ce reseau de places-fortes, Meydancıkkale joua certainement un rôle preponderant, par une situation strategique interessante
au confluent de deux vallees et par une configuration extremement favorable.
Grace a ses falaises, le site etait assez facile a defendre; son etendue (7S0
m de long) et sa fonne plane et allongee en faisaient un lieu privilegie
d'installation et de surveillance.
oğlu

Avant de clore cet expose, il me faut souligner l'aide precieuse que nous
avons reçue de la Direction Generale des Antiquites, de Şinasi Başal, Directeur du musee de Silifke, de Sırrı Özenir, Restaurateur des musees de Konya, de Kadir Yanık, notre Commissaire de fouille, et des membres de l'equipe:
N. Ozal-Davesne, Françoise Traunecker -Laroche et Philippe Donze,
architectes, Amaury Faivre d'Arcier, etudiant. Qu'ils en soient tous remercies.
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AIZANOI 1988 ARBEITEN IM STADlüN
Adolf HOFFMANN*
In Çavdarhisar jAizanoi wurde 1988 wurde mit einer Reihe von deutschen und türkisehen Mitarbeitern vom 4.8. bis zum 8.9. unter meiner Leitunggearbeitetı. Regierungsvertreter war Herr Ramazan Peker vom Museum
Aydın.

AlIen Mitarbeitern sei für ihren Einsatz ebenso gedankt wie den Behörden in Çavdarhisar und Kütahya für bereitwillige HilfestelIung und-wie
in den Jahren zuvor - der Antikendirektion für die Erteilung der Grabungsgenehmigung, dem Deutschen Archaologischen Institut Berlin für die Zuteilung der finanzielIen Mittel und der Abteilung Istanbul des DAl für alIe
Art von Unterstützung, welche die Durchführung der Kampagne erst ermöglichte.
Objekt der Untersuchungen war erneut das römische Stadion von Aizanoi, dessen Erforschung im Wesentlichen abgeschlossen werden konnte, so
daü 1989 nur noch einige Erganzungs- und Restaurierungsarbeiten notwendig sein werden. Ziel der Arbeiten des vergangenen Jahres 1988 war es:
1. Die südliche Eingangssituation weiter zu untersuchen,
2. die nahere Ausbildung der Tribünenbauten, vor alIem des Podiums
zu klaren und
3. Funktion und Aufbau des "Torbaus" in der Westtribüne sowie
Ausmaf und Zweck der nachtraglichen Veranderungen zu bestimmen.
(*)
(1)

Doç. Dr. Adolf HOFFMANN, Deutsches Archaologisches Instıtut Posfach 33 00 14 D-lOOO
Berlin 33, F. ALMANYA
Bei Grabung und Bauaufnahme waren 1988 beteiligt: Der Archaologe Dr. Carsten MeyerSchlichtmann, die Archaologiestudenten Aynur Geliç, Hans Christoph von Mosch und
Ahmet Yaraş, die Architekturstudenten Anne-Tanja Kruth, Margarete Stephan, Annette
Wursthorn, der Photograph Ahmet Aydın, der Zeichner Ahmet Atila und als Gast Sebastian Molineus.

261

4. Ferner wurde die Fundbearbeitung aufgenommen.
Zu 1. 1987 konnte festgestellt werden, daf die Tribünen nach Süden,
also zur Stadtseite hin, mit Fassaden aus Marmorquadern abschlossen.
Entsprechend der polygonal gebrochenen Grundriflform der Tribünen
standen die Fassadenmauern-ahnlich wie bei einem griechischen Theater die
Analemmata - schrag zur Stadionachse. Nach den Fundamenten zu urteilen,
rahmten Risalite den Eingang, deren Gestalt im Einzelnen auf Grund der
starken Zerstörungen freilich nicht bestimmt werden kann. Unklar war
auch die Ausbildung des Stadioneingangs zwischen diesen Risaliten. Mit
Sondage 8/10 (Abb. 1, zur Lage s. Abb. 2) konnten 1988 keinerlei Baureste,
Fundamente oder auch Raubgruben in diesem Bereich festgestellt werden.
Ein Eingangsbau etwa in Form einer Kollonnade wie Z.B. bei den Stadien
in Milet ader Ephesos hat demnach nicht existiert. Dieser Beobachtung
kommt besondere Bedeutung zu: Die Spielflache des Stadions war zur
Stadtseite hin offen, so daf sowohl von Theater und Stadion auf das Stadtzentrum, als auch umgekehrt vom Stadtzentrum aus auf Stadion und Theater
der Blick unverstellt war. Beide Bereiche waren auf diese Weise optisch eng
miteinander verbunden; der Gesamtplanung muf ein übergreifender stadtebaulicher Gedanke zugrunde gelegen haben. Die Grundriübezüge verdeutlichen die Planungsabsichten: Die Theater /Stadion-Achse zielt in der VerIangerung nach Süden auf den Altarplatz vor dem Zeustempel (Abb. 3).
Wenn auch diese Verbindung auf Grund der zwischengeschalteten Tempelportikus nicht unmittelbar erfahrbar gewesen ist, kann damit doch nur eine
sehr bewuüte ideelle Verknüpfung von Kultp1atz und Sportstatte beabsichtigt
gewesen sein. Positionierung und Ausrichtung des Stadions erhalten so einen
neuen Sinn und verstandlicher wird auch die Ausbildung der Fassade an
der Rückseite des Bühnenhauses. Sie ist Endpunkt einer weitgesparınten
Blickachse in einem bedeutungsvollen stadtebaulichen Bezugssystem. Und
zweifellos dienten sowohl die Tribünen als auch deren schraggestellte Fassaden zugleich der gezielten Kanalisierung dieser Blickachse. Das NegativErgebnis der Sondage 8/10 hat somit aufschluüreiche Erkenntnisse zu Planungsgrundlagen und -zielen des Stadion - Theater-Komplexes geliefert.
Zu 2. Die Grundriüform der Tribünen konnte bisher nur annahernd
von der Auüenkontur des Stadions her bestimmt werden und zum Aufbau
der Tribünen lieferte nur die Fassadensondage an der Bühnenhausrückseite
begrenzte Informationeri. Zu diesen Fragen sollten mit einer Reihe kleinerer
Sondagen weitere Einzelheiten erforscht werden. Die vollstandige Freilegung
der Tribünenpodien hatte zwar die ehemalige Spielflache des Stadions deutlicher sichtbar werden lassen, aber erhebliche Restaurierungsprobleme ohne
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weİteren wissenschaftlichen Gewinn zur Folge gehabt. In aIlen Sorıdagen

(S 12w, IS-17, 19-21 und Torbausondage; zur Lage s. Abb. 1) konnten unter
der nach Norden ansteigenden Verschüttung- zumindest Basis-und Sockelprofil des Podiums festgestellt werden, die nur im unmittelbaren Anschluf
an die am weitesten aus dem Boden ragende Südfassade ausgeraubt worden
waren. Ohne bisher erkennbare Zusammenhange differiert der Bearbeitungsstand der Profile allerdings erheblich. Bereits an der Bühnenhausfassade war
zu beobachten, daB der Podiensockel dort als Rohprofil belassen wurde
(Fassadensondage 1984); in diesem Zustand befindet er sich z.B. auch in
der Mitte der Osttribüne, wahrend die Profile an der gegenüberliegenden
Westseite fertig ausgearbeitet sind. Der Sockel lauft hier im übrigen vor dem
zunachst vermuteten Torbau nur schmale Durchgange freilassend durch;
der "Torbau" kann auch deshalb als solcher nicht genutzt gewesen sein.
Wahrend sich vereinzeltnoch die umgestürzten Podienplatten am Ort
fanden (Abb. 4. S), konnte die am Bühnenhaus erhaltene Deckplatte mit
Kopfprofil nirgendwo sonst gefunden werden. Die Hinterfüllung des Po diums bestand durchgehend aus geschichteten, mörtelgebundenen Bruchsteinen.
In der Mitte und am Südende der Osttribüne haben sich die Ansatze
von schmalen, parallel zum Podium geführten Treppenaufgangen erhalten
(Abb. 6, 7)3.

Entgegen der zuvor geauüerterr', aus der Aufıenkontur des Stadions
abgeleiteten Vermutung sind nach den Ergebnissen des letzten Jahres anscheinend beide Tribünen in fünf Abschnitterı. polygonal gebrochen gewesen
(Abb.8). Die konkave Krümmung betragt innen beidseitig gut 7 m, so daf
die Breite der Spielflache sich von annahernd 29 m an den Enden zur Mitte
hin auf fa st 44m erheblich erweitert. Auüen-und Innenkrümmung stimmen
ohne bisher ersichtliche Begründung bei der Osttribüne nicht völlig überein.
Nachdem sich heute nach starken Winterregen am Nordende des
Stadions haufig groüe Mengen von Stauwasser sammeln, war die Klarung
der Frage nach der ehemaligen Stadion-Entwasserung von besonderem
Interesse. Zwar konnten Sammel-und Ableitungskanale noch nicht nachgewiesen werden, doch besaf die Spielflache ein Nord-Süd-Gefalle von 1.43 m
(2)
(3)
(4)

Das Soekelprofil liegt im Norden des Stadions bis zu 1.60, im Süden 0.50-1. Om unter üK
Gelande, der ErosionswaIl der Tribünen reicht infolgedessen weit in die Spielflache hinein.
Die Verwendung von Spolien für die Treppenstufen könnte auf eine provisorisehe, vielleieht
aueh auf eine nachtragliche FertigsteIlung der Treppen hindeuten.
Vgı' den Berieht 1987
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oder 0.67 %, das ein Ablaufen des Wassers zur Eingangsseİte hin sicher
garantierte.
. Der im Bereich des Bühnenhauses beobachtete Ziegelsplittbelag der
Spielflache fand sich nur noch vereinzelt im nördlichen Bereich des Stadions;
im übrigen hat es einen einfachen, hin und wieder unregelmaüig mit kleinen
Steinbrocken und Marmorabschlag verdichteten Erdboden gegeben.
Zusatzliche Sondagen an der Nordostecke der Osttribüne (S 18, vgl.
Abb. 2), wo bauliche Überreste oberirdisch nicht erkennbar waren, haben
auch unterirdisch keine Baureste ergeben, so daf nur der Mittelabschnitt
der Osttribüne in voller Breite fertiggestellt gewesen sein kann. An der Nordost- bzw. Siidostecke dieses Mittelabschnitts sind zwar Fundamentansatze
für eine Fortführung sowohl der Aufienmauer als auch des SubstruktionsKammersystems vorhanden; sie endenjedoch bald und scheinen nie wirklich
benutzt worden zu sein.
Zu 3. Zweife1 an der zunachst als sinnvoll erscheinenden und mit dieser
Absicht wohl auch geplanten Funktion als Torbau waren für das Sondergebaude in der Mitte der Westtribiine bereits geauüert worden. Die Durchgange
zum Stadion hin sind, was schon zum Ende der Kampagne 1987 sichtbar
wurde, mit breiten Mauern weitgehend zugesetzt. Schwere Seliaden an den
Torpfeilern hatten diese Maünahme anscheinend noch vol' der "Fertigstellung" des Stadions notwendig gemacht. Ob statische Problerne oder Schaderı
infolge eines Erdbebens dafür verantwortlich waren, LaSt sich nicht zweifelsfrei klareri. Sicher ist, daS der Torbau nach dieser Erganzung als solcher
nicht mehr genutzt werden konnte. Nach Auskunft des Podiensockels waren
die nachtraglich eingerichteten, zum Teil mit steigenden Tonnengewölben
iiberdeckten Kammern nur über schmale Zugange vom Stadion aus erreichbar. Sie dienten vielleicht als Lagerraume. Zum architektonischen Aufbau
oberhalb dieser Karnmern (Abb. 9), wo auf Grund einer kleinen Zahl gefundener Bauteile eine kleinformatige Zierarchitektur anzunehmen ist, sind
weitere Anha1tspunkte nicht zu verzeichnen>. Die Auswertung der Inschriftenfragmente auf den Architraven dieser Zierarchitektur, die auf eine Bauinschrift hinzuweisen scheinen, ist noch nicht abgeschlossen''.
Wichtige Hinweise auf die Geschichte des Stadions lieferte vol' allem
die noch fortzusetzende Untersuchung der siidlichen der drei Kammern vol'
(5)

(6)

Zu den im letzten Bericht erwahnten Bruchstüeken einer Marmorskulptur mit Flügeln sind
einige Teile neu hinzugekommen, ohne daf eine Rekonstruktion des Objektes damit möglieh
geworden ware,
Die Bearbeitung der Insehriften hat dankenswerterweise wiederum M. Wörrle, München,
übernommen,
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dem Torbau (I in Abb, 2). Pragefrische Münzen belegen eine Zweitnutzung

dieses Raumes ab konstantinischer Zeit. Verschiedene Horizonte und erheblich anwachsende Niveaus zeigen, da13 er über einen langeren Zeitraum
wohl intensiv bewohnt worden ist. Eingebettet in die spaten Siedlungesschichten fand sich ein intaktes, mit einer Marmorplatte abgedecktes Marmorgefaô,
das wahrscheilich als Vorratsbehalter diente (Abb. 10). Fragmente verschiedener anderer Gefaüe aus meist farbigem Marmor, sowie zahlreiche Elemente von opus sectile, dazu groüe Mengen von Marmorabschlag und vielfaltige Spuren der Zerteilung des groüformatigen Marmorrnaterials aus dem
kaiserzeitlichen Stadion deuten hier möglicherweise auf eine Marınorfabri
kati on in spatantiker Zeit hin. Weder erscheint in diesern Bereich des
Stadions der gehaufte Gebrauch von aufwendigen Marmorgefüüen",
noch von opus sectile plausibel, wahrend die Fertigung derartiger Objekte
an dieser Stelle durchaus denkbar ware.
Neben den bisherigen Zeugnissen spatantiker Nutzung im Stadion (der
Kapelle in den Substruktionen der Westtribüne und dem vermutlichen Wohnhaus an der Südostecke der Osttribüne'') liefem die neuen Beobachtungen
weitere Hinweise auf eine intensive Besiedlung in dieser Zeit, die mit dem
gleichzeitigen Abbau der alten Bausubstanz einherging. Da13 die Erwerbsquelle ,der Bewohner, wie bisher zu vermuten war, nicht ausschlieBlich
der Verkauf des Baumaterials-seien es Steine oder Metall-gewesen
sein könnte, werden vielleicht die Befunde im "Torbau" erweisen. Die
Grabungsarbeiten sollen hier 1989 zum Abschluf gebracht werden.
Zu 4. Die Fundbearbeitung von Keramik und Münzen durch C. Meyer-Schlichtmann und H.C. von Mosch", die erst für den zweiten Komplex
fertiggestellt werden konnte, hat vor allem für die Datierung und die Geschichte des Stadions entscheidende Aufschlüsse erbracht.
Die Münzfunde reichen mit einem Exemplar bis in hellenistische Zeit
zurück. Wie bei der Keramik, die z.T. ebenfalls in die Zeit vor dem Bau des
Stadions datiert wird, ist dieser Umstand mit der Planierung des Bauareals
vor Baubeginn zu erklaren, für die Abfallmaterial aus dem Stadtbereich herangeschafft worden sein wird. Füllschichten über dem gewachsenen Boden,
die auf ein ursprünglich sehr viel bewegteres Gelanderelief als heute
(7)
(8)
(9)

Ein weiteres, allerdings in das 3. Jh. datierte Marmorgefaf wurde in den Nordostthermen
von Aizanoi gefunden , AA 1987, 335.
Vgl. den Bericht 1987
Beiden Mitarbeitern danke ich sehr für ihre Berichte, die den folgenden Ausführungen zugrundeliegen und die in dem in Vorbereitung befindlichen 2. Vorbericht zu den Arbeiten im
Stadion von Aizanoi im AA veröffentlicht werden.
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schlieüen lassen, waren bei unseren Sondierungsarbeiten in gröüerem

Umfang zu beobachten.
Aufschluüreich sind darüber hinaus in ganz besonderem Maüe die
Münzfunde aus den Auffüllungen der Substruktionskammern für die Tribünen, mit deren Hilfe die Bauzeit des Stadions naher eingegrenzt werden
kann. Die spateste, offenbar nicht lange in Umlauf gewesene Münze stammt
hier aus der Zeit Julia Domnas (Inv. Nr. Aiz M 84/7-1). Nicht vor Beginn
des 3. Jhs. n. Chr. kann hiernach das Stadion fertiggestellt worden sein.
DaB auch die Baudekoration, spezielldie Kapitelle der Bühnenhausrückfassade nach stilistisehen Merkmalen derselben Periode zugerechnet werden
müssen, stützt diese Annahme ebenso wie eine erste Analyse der Keramik.

Der überwiegende Teil der Münzen stammt aus der Spatantike,
mit einer Konzentration um die Mitte des 4. Jhs. Eine Begründung hierfür
ist oben bereits genannt worden. Die spateste Münze wird in die Zeit des
spaten 5. Jhs. datiert, in diesem Zeitraum muf die spatantike Besiedlung des
Stadions zu Ende gegangen sein. Byzantinische Münzen fanden sich nicht,
wohl aber einige islamische, die freilich nicht mehr als von gelegentlischen
Besuchern im Stadion künden.
Wahrend die allerdings nicht sehr zahlreichen hellenistischrömischen
Münzen z.T. wenn auch nicht aus dem Westen des Imperiums, so doch aus
entfernteren Münzstatten Kleinasiens stammen!'', reduzierte sich der Handelsaustausch Aizanois nach Auskunft der Münzen in der Spatantike anscheinend auf das nahere Umfeld vornehmlich im Nordwesten Kleineasiens.
Die Untersuchung der Keramik hat vorlaufig folgende Ergebnisse gebracht. Abgesehen von relativ spaten oberf'lachennahen Funden stammt das
Material fast ausschlieBlich aus Auffüllungen, ist also nicht am Ort verwendet worden und befindet sich als Schutt von weiter her herangeschafft in
stark fragmentiertem und abgenutzten Zustand. Ganz überwiegend handelt
es sich um Reste von meist grobem Gebrauchsgeschirr lokaler Produktion,
deren Qualitat als nicht sonderlich hoch bezeichnet werden kann. Anspruchsvoller sind nur einige vereinzelte Importstücke. Ware des ı. und frühen
2. Jhs. n. Chr. ist selten. Bei allgemeiner Unsicherheit in der Datierung der
Keramik aus der spaten Kaiserzeit muf der Groüteil der Funde aus dem
Stadion wohl dem spaten 2. oder frühen 3. Jh. zugerechnet werden, ein
Zeitansatz, der die Datierung seiner Fertigstellung auf Grund von Münzen
und Baudekoration zu untermauern verspricht.
(10) Den entferntesten Prageort weist mit Rhodos eine helIenistische Münze, Inv. Nr. Aiz M
87/18, auf.
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Abb. 1 -

Aizanoi, Stadion, Sondage 8/10 von Westen
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Stadion; Rekonstruktionsskizze zu den Treppenaufgangen
der Osttribüne (nach S 16)
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Abb. 9 -

Stadion, Torbau der Westtribüne von Osten

Abb, LO -
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Marmorgefaü aus Raum i der Torbausondage

PESSINUS (PESSINONTE) 1988: RAPPORT PROVISOIRE
John DEVREKER*

La eampagne de fouilles de l'Universite de Gand s'est deroulee du ler
aoüt au 10 septembre. Elle fut dirigee par le professeur J. Devreker. Y ont

egalement participe: le Dr. H. Thoen, archeologue en ehef, charge de l'etude
archeologique, assiste par mesdames J. Bungeneers et M.-Chr. Gielens et
messieurs L. Bauters, J. Hollevoet et K. Verlaeckt. Les architeetes etaient P.
Dekimpe et i. Yerhaeghe. Monsieur A. Ervynck s'est occupe de l'etude paIeontologique. Toute l'equipe etait aux bons soins de Monsieur J. Debruyne.
Le gouvernement turc etait represente par M. Dursun Öcalan. Nous tenons
a remercier vivement 1'Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü.
Nous avons continue les fouil1es dans le seeteur communement appele
aeropole (I), par lequel nous avons reouvert les foui11es l'annee passee. De
meme qu'en 1987, deux tranchees ont fait 1'objet de fouilles. La premiere
PESS. 88/113 (voir plan ı; photos 1-2) situee dans le prolongement de la
tranchee ı 12 (voir plan 2) fait 25 m. de long sur 6,5 m. de large et a une
extension de 8 sur 2,50 m., soit une superfieie de 162,5m"; la seeonde PESS.
88/114 (voir plan 3; photos 3-4), implantee au N-E de la tranchee 1/1
(voir plan 2), de 20 sur 5 m.,couvre une superfieie de 100 m 2 •
Nos conclusions de l'annee passee se sont confirmees, a savoir qu'il
faut diseerner deux grandes phases d' oceupation du site: la premierese
caracterise par 1'utilisation du terrain eomme necropole des l'epoque hellenistique tardive, la seeonde par 1'implantations de bôtiments en dur, a la
fin de la periode romaine au plus tôt (voir annexe i avee plan 4).
i - La necropole

Vingt-huit tombes ont ete trouvees, soit 26 dans la tranchee 1/3 et 2
seulement dans la tranchee 1/4. Ouelques unes sont decrites en detail dans
(*)

Prof. Dr. John DEVREKER Seminaire d'Histoire Ancienne Blandijnberg 2,9000 Gand
BELÇiKA
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l'annexe II. il s'agit surtout de tombes a inhumation (24 ex). Pas plus de 4
tombes eontenaient des restes d'incineration: 67a, 71, 73 et 75. Ce sont d'ailleurs les plus aneiennes: la tombe 67a a livre de la ceramique hellenistique
(photos 5-6). Par consequent il est probable que la petite fosse 20', trouvee
en 1987 dans la tranchee 1/1 doive ôtre mise en rapport avee une tombe
perturbee datant de eette epoque.
Les 24 tombes
gories.

a inhumation peuvent ôtre divisees en deux grandes cate-

1°) Les petites fosses a inhumation individuelle: 8 au total, dont les
deux tombes 38 et 44 de la tranchee 1/4 ainsi que les tombes 67b, 74a, 74b,
88, 91 et U. 11; a eette categorie appartiennent probablement aussi les tombes 85, 97 et 101. Les tombes 74 b et U. 11 eontenaient ehaeune une monnaie
de Deiotaros (63-41 av. J.-Chr.), posee dans la bouehe du defunt-.
2°) Les grandes tombes a eaveaux en pierre, ayant servi a plusieurs
inhurnations. il y en a 13 au total, situees exc1usivement dans la tranchee
1/3: 68, 70, 72, 81, 87, 89, 90, 95, 98, 99, 100, U. 18 et U. 19.
Comme nous l'avons deja constate l'annee precedente, ee type de tombe
date essentiellement du Bas Empire et du debut de l'epoque byzantine. La
tombe U. 18 eontenait une monnaie de Diocletien datant de la periode 285293/5 2 et U. 19 une monnaie indeterminable du 4e siecle, En plus le
degagement eomplet de la tombe 63 dans la tranchee 1 /2 a livre eneore deux
monnaies du 5 e siecle, une de l'empereur Theodose II (402-450 apres J.Chr.)3 et une autre de Marcien (450-457 apres J.-Chr.)4. Ceei prouve
que la necropole est restee en usage au moins jusque dans la seeonde moitie
du 5e siecle apres J.-Chr.
Toutes ees tombes ont ete pillees, soit dans l'antiquite a l'oeeasion de
eonstruetions ulterieures soit dans des temps plus recents, a deux exeeptions pres, a savoir les tombes 81 et 95. Si, ap res la decouverte sensationnelle
l'annee passee de la tombe 61 eontenant des bijoux, des fragments de textile
et une paire de ehaussures en cuir ,notre deception etait grande, no us fumes
d'autant plus saisis d'emotion en ouvrant les tombes inviolees, Dans la tombe
95 reposait une jeune fernme de 20 a 25 ans avee a ses côtes ses deux enfants
(1) Respectivement du type. J. Devreker et M. Waelkens, Les Fouilles de la Rijksuniversiteit te

Gent a Pessinonte 1967-73. I, Brugge 1984, p. 174n° 6 ou 7 et SNG v. Aulock 14, 6101.
(2) Roman Imperial Coinage V 2 p. 248 n° 275 et p. 256 na 323; A.S. Robertson, Roman Imperial Coins in the Hunter Coin Cabinet, IV, p. 238 n° 69.
(3) Le revers est efface.
(4) Robertson o.c. V p. 486 na 1ı.
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respectivement d'un an et d'un an et demi (voir Annexe III). lls n'ont pas
pu ôtre ensevelis en une seule fois. Le squelette adulte a ete perturbe lors de
l'inhumation d'un des enfants. La tombe 81, entierement construite de
steles a porte reemployees (photo n° 7), etait l'ultime demeure d'une famille
constituee d'un homme de 25 a 30 ans et d'une femme de 17 a 20 ans avec
leur enfant de 4 a 7 ans entre eux (photo n° 8) L'absence totale de mobilier
funeraire dans ces 2 tombes tardives, comparee avec la richesse de la tombe
87 /1/2/61 du 3e siecle suggere-t-elle un appauvrissement de la population
sinon un changement dans les coutümes funeraires ? L'etude des squelettes
de la tombe 61 a revele qu'elle ne contenait pas 2 femmes, comme nous
l'avons pense, mais bien un homme et une femme de 20 a 30 ans poses sur
les squelettes perturbes d'au moins 4 individus parrni lesquels 2 enfants.
La plupart des nouvelles tombes a caveaux avaient egalement ete
reemployees. Ainsi la tombe U. 18 contenait au minimum 11 adultes, la
tombe U.l9 egalement 11 adultes et 4 enfants.
Malgre qu'elle soit violee la tombe 100 no us a permis la plus belle
decouverte... le dernier jour: une belle bague en or de 22 carat, pesant 5 gr.
la pierre precieuse rouge incluse (photo n° 9).
Demographiquement ce qui frappe le plus, e'est le nombre d'enfants
et d'individus jeunes parıni la population ensevelie de Pessinonte. L'üge
de 45 ans est rarement depasse. il y a apparemment autant d'hommes que
de femmes. Le nombre d'enfants est probablement sonsestime du fait que
leurs squelettes se conservent mal, Dans aucun cas la eause direete de deces
n'a puôtre determinee, En revanche, quelques pathologies ont ete decrites
e. a. des fraetures gueries, des affeetions rheumatiques, earie et frequemment la perte de dents. La tombe 68 contenait des restes de poissons et quelques fragments de grands mammiferes, parmi lesquels certainement le porc.
il n'est cependant pas sur qu'il s'agisse de dons funeraires et non de materiaux qui ont penetre dans la tombe lors de sa perturbation. Les couehes
archeologiques atı-dessus des tombes eontiennent en effet toujours des fragments de squelettes d'origine animale. Ces restes d'animaux sont sans doute .
a mettre en rapport avec la transformation de la necropole en zone d'habitation. Nous avons note la presence des especes suivantes:
- Equus sp., probablement l'ane (equus africanus f. asinus);
- Sus serofa f. domestica, le porc domestique;
- Ovis ammoıı f. aries et /ou eapra aegragus f. hircus, mouton et /01}
chevre;
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- Bos primigenius f. taurus, le bovin domestique,;
- restes de poissons provisoirement indetermines:
- restes de petits rongeurs egalement indetermines.
II - Les constructions en dur
Apres l'abandon de la necropole, le site a ete amenage en forteresse
et en quartier d'habitation ıl l'epoque byzantine. Un mur d'eneeinte (14)
d'une epaisseur de 2,2S m. a ete recoupe dans la tranchee 1/3. Plusieurs
autres murs doivent ôtre mis en rapport avee ce grand mur d'eneeinte e.a.
le mur 8 contre lequel une stele ıl porte (13) a ete reernployee, bordant un
espaee dont le solest (21) conserve (photo n° 10).
.
Les fondations se caracterisent par le reemploi de pierres en marbre
provenant d'edifices et de tombes anterieurs, Dans la tranchee 1/4 ont ete
examines les restes (S) d'une ehambre carree de 4 m. ainsi qu'une petite
annexe. Dans les fondations de eelle-ci se trouvaient le eouverc1e (24) et le
fond (6S) d'un sareophage romain en marbre de la Zieme moitie du 2e ou
debut du 3ieme siecle, fabrique en Asie mineure> (photo n° 11).
Comme l'annee derniere, le terrain entier est parseme de silos erenses
dans le sol (i /4 /46, 47 et 48) ainsi que de fosses oü des pithoi ou jarres ıl
provision furent enfouies (i /3 /93, K2, K3, K4, KS, S8, 102, SO et SI; 1 /4/66,
67, 68 et 70).
Seulement 6 sont corıservees. Elles sont toutes endommagees (K2, K3,
K4, KS, SO et SI). Une est particulierement interessante (K4). Elle est pourvue d'une inseription (sans doute un nom) et de decorations et eontenait
un moule en marbre (photo n° 12) ainsi qu'une petite boite en euivre renfermant une matiere organique.
Un seeau en plomb de 1'empereur Basile II (976-102S) nous fournit une
indieation importante eoneernant la duree de l'oeeupation byzantine''.
Signalons enfin que les fouilles ont enriehi le musee lapidaire d'une
dizaine d'inseriptions dont S proviennent de la seule tombe 81. D'autres
eneore furent decouvertes au village. Elles sont toutes ıl l'etude et seront
editees proehainement.
(5) cr. G. Koeh & F. Sinn-Henninger, Römisehe Sarkophage, Münehen 1982, n: 483 p. 500
(Perge), n° 536 p. 548 (Konya), p. 556 (Kaisareia); A. Topbaş, Rev. Areh. 1987, 2, pp. 361374 (Apamea en Phrygie).
(6) Voir A. Laurent, Les sceaux byzantins du medaillier Vatiean, Citta del Vaticano 1962, p. 8
n° 11; G. Zaeos & A. Veglery, Byzantine Lead Seals I, Basel 1972, n° 75, le.
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ANNEXE i
STRATIGRAPHIE ET CHRONOLOGIE DU SITE
par Y. HOLLEVOET et H. THOEN

Par l'implantation de la tranchee PESS. 88/.1 / 3 nous avons atteint la
limite meridionale du plateau du site de "l'acropole". Ceei nous a permis de
contrôler la formation geologique du plateau ainsi que de completer les observations stratigraphiques faites pendantla campagne de 1987.L'oecupation
sur le plateau s'est etablie sur un sous-sol compose de couches alternees
de pierre ealcaire et d'une terre marneuse vers le sud, et d'une terre calcaire
blanche tres dure vers le nord.
Les deux grandes periodes d'oeeupation reconnues l'annee precedente
se sont confirmees eette annee: l'utilisation comme necropole dans une premiere periode, suivi par la construetion d'edifices en dur.
Periode i: la necropole

Les observations supplementaires se rapportent aussi bien i la chronologie qu'a la typologie des tombes.
Les tombes les plus anciennes datent manifestement de l'epoque hellenistique tardive. il s'agit de quelques tombesi incinerations eonstruits en
mud-bricks (67a, 71, 73 et 75). il est par consequent probable que la petite
fosse 20' retrouvee dans la tranchee PESS. 87 /1 /1 doive ôtre mise en rapport
avee eette premiere phase de l'amenagement de la necropole, CeIIe-ci
a ete etablie apparemment sur une pente de plateau Iegerement inclinee vers
le sud et oiı la couche de surfaee etait composee d'une terre ealcaire blanche.
L'apparition du rite de l'inhumation peut ôtre mis en relation avee le
debut de I'epoque romaine, au ler siecle avant J.-Ch. il s'agit principalement de simpIes fosses contenant generalement un individu (67b,74a, 74b,
88, 91, VII, ainsi que probablement 97 et 101). Une tombe perturbee (85)
etait sans doute protegee par des tuiles. Les fosses i inhumations coIIeetives
manquent dans la tranchee PESS. 88/1/3. Les tombes 74b et UII eontenaient
chacune une monnaie de Deiotaros (63-41 av. J. -Chr.), livrant un terminus
post quem pour la datation de ees tombes.
Vers la fin du Haut-Empire ou le debutdu Bas-Empire apparaissent les
grandes tombes i eaveau en pierre i inhumations eoIIeetives. Trois grands
types peuvent ôtre distingues,
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- Le type le plus ancien se caracterise par l'amenagement de caveaııx
de blocs de marbre tres reguliers, comme la fameuse tombe 61 de la campagne 1987 datant du 3e siecle: les tombes 68, 72, 87, UI8 et peut - ôtre
aussi 100 de la tranchee PESS. 88/1/3; la tombe UI8 contenait une monnaie
de Diocletien, datant de la periode 285-293/5 ap. J. -Chr.
- Le second type est caracterise par l'utilisation de blocs de pierre calcaire irreguliers: 70, 89, 90, 95, 98, 99 et U19. Le seul element de datation
provient de la tombe U19, qui a livre une monnaie indeterminable du 4e
siecle, Cette tombe fut edifiee directement contre la tombe UI8, utilisant
la paroi meridionale de cette demiere coınme base de construction.
- Le dernier type se caracterise par la reutilisation de blocs de marbre
tailles (81). il faut y ajouter aussi la tombe 63 de la tranchee PESS. 87 ii 12
dont le degagement comp1et fut acheve cette annee et qui livrait encore deux
monnaies, l'une de l'empereur Theodose II (402- 450 ap. J.-Chr.) et une
autre de Marcien (450-457 ap. J.-Chr.). Ceci prouve que la necropole est
restee en usage au moins jusque dans la seconde moitie du 5e siecle ap. J.-Chr.
La plupart des tombes ont ete pillees lors de la construction des batiments ulterieurs dans la deuxieme periode.
Periode II: l'habitation
Apres I'abandon de la necropole le site a ete amenage en forteresse et
en quartier d'habitation a l'epoque byzantine. La legere pente vers le sud
fut rehaussee avec une couche de remblai contenant du materiel romain
perturbe, Beaucoup de blocs de marbre provenant des tombes a caveaux ou
d'edifices romains ont ete incorpores dans les substructions des batiments.
Un grand mur (14) d'une epaisseur de 2,25 m. , peut ôtre mis en relation
avec le mur 31 de la tranchee PESS. 87 ii 12. il s'agit probablement de murs
d'enceinte. D'autre murs, construits en bIocs de pierre calcaire, sont de dimensions plus reduites et appartiennent aux habitations mômes, Plusieurs
niveaux de sols en mortier marneux ont ete observes dans le profil etudie.
Neuf fosses avec ou sans vases a provisions ou pithoi ont ete recoupees (K2,
K3, K4, K5, 50, 51, 58, 93 et 102); dans 6 cas les pithoi ont ete retrouves
en place.
Un sceau en plomb de l'empereur byzantin Basile II (946-1025 ap. J.Chr.) nous fournit une indication importante concernant la duree de l'occupation byzantine.
Enfin une couche de remblai d'une epaisseur variable d'environ 1 m.,
mais pouvant atteindre plus de 2 m., est a mettre en rapport avec le pillage
et la destruction du site a une epoque assez recente,
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ANNEXE II
DESCRIPTION DE QUELQUES TOMBES
L. BAUTERS
J. BUNGENEERS
Y. HOLLEVOET
1 - Tombes il incineration
Tombe 67a

Localisation:

tranchee PESS. 88 /1 /3, sous le mur 2.

Dimensions: - profondeur sous la surface: de-l72

a -182 cm.

- longueur: 210 cm.
- largeur: 85 cm.
Description :

Tombe perturbee orientee NNE-SSO; fosse rectanguIaire delimitee par des "mudbricks" (15x8x6 cm.);
couche cendreuse comprenant quelques fragments d' os
brüles d'une personne adulte, mobilier compose de
deux fusaiolles en terre cuite ainsi que plusieurs fragments d'un pot a decor peint; un anneau en fer; le
tout recouvert d'une couche cornpacte formant le fond
de la tombe a inhumation 67 b.

Datatiorı:

ceramique de tradition hellenistique tardive.

2 -

a inhumations
Tombes a fosse comprenant des ensevelissements

Tombes

A.

individuels,

Tombe 74a
Localisatiorı:

tranchee PESS. 88/1/3, au NO de la tombe 70.

Dimensions: - profondeur sous la surface: de -215

a- 241 cm.

- longueur: 180 cm.
- largeur: 60 cm.
Description:

tombe orientee NNE-SSO, fosse erensee dans le soussol calcaire plus ou moins rectangulaire et remplie
d'une terre marneuse; squelette alangee sur le dos, la
tôte vers le SSO, les bras plies sur le bassin, les jambes
legerement repliees; sans mobilier.
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Tombe 74b
Loealisation:

tranchee PESS. 88 j1 /3, sous la tombe 74a.

Dimensions: - profondeur sous la surfaee: de -215

a -243 cm.

- longueur maxima1e conservee: 170 cm.
- 1argeur maxima1e conservee: 80 cm.
Descriptiorı:

tombe orientee NNE-SSO, perturbee par les.tombes
70 et 74a; fosse erensee dans le sous-so1 ealcaire et
probab1ement reeouverte de "mudbrieks", sque1ette
allonge sur le dos, la tôte vers le SO avee dans la
bouche une monnaie comme obo1e.

Datation:

terminus post quem: monnaie de Deiotaros (63-41
av. l.-C.).

Tombe U 11
Loea1isation:

tranchee PESS. 88 /1 /3 extension.

Dimensions: - profondeur sous la surfaee de -144

a -196 cm.

- Iongueur: 115 cm.
- largeur: 38 cm.
Deseription: - fosse orientee E-O creusee dans le sous - sol ealcaire
et reeouverte de blocs de pierre ealcaire irreguliers,
sque1ette d'ado1eseent (e) allonge (e) la tôte vers l'E et
pourvu d'une monnaie comme obo1e dans la bouche.
Datation:

terminus post
avant l.-C.).

querrı:

monnaie de Deiotaros (63-41

Tombe 38
Loea1isation:

tranchee PESS. 88/1 /4, dans le eoin B.

Dimensions: - profondeur sous la surfaee: de -124 a -152 cm.
- longueur fouillee: 150 cm.
- largeur fouillee: 50 cm.
Deseription:
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tombe partiellement fouillee orientee N-S, a eoffrage
en bois probab1ement du ler siecle apres l.-C.,
squelette alonge la tôte vers le S., sans mobilier
apparent pour la partie fouillee,

B. Tombes Et eaveau
A.

ıl

bloes de marbre tailles.
Caracteristiques generales :
- eaveau reetangulaire forme de gros bloes de marbre
soigneusement travailles et non-reemployes.
- fentes soigneusement bouchees avee un enduit ealeaire
- eouverture composede 2 ou 3 dalles de marbre.

Tombe 87
Localisation:

tranchee PESS. 88 /1 /3,
88/1/2.

ıl

côte de la tombe 61 de PESS.

Dimensions: - profondeur sous la surfaee de -225 ıl -366 cm.
du eaveau
- longueur exterieure: 246 cm.
- longueur interieure: 176 cm.
- largeur exterieure: 138 cm.
- largeur interieure: 93 cm.
de la fosse - longueur: 375 cm.
- largeur (ensemble avee tombe 61): 340 cm.
Deseription:

tombe violee orientee E-O, dalle de eouverture brisee.
Ossements de plusieurs individus eritasses dans la
partie orientale; au milieu de la paroi nord squelette
d'enfant intaet alonge la tôte vers 1'0; mobilier Iimite
ıl quelques menus restes de tissu et de cuir.

Tombe U 18
Loealisation:

tranchee PESS. 88/1/3 extension.

Dimensions: - profondeur sous.la surfaee: de -166
du eaveau

de la fosse

Deseription:

-

ıl

-282 cm.

longueur exterieure fouillee: 194 cm.
longueur interieure fouillee: 85 cm.
largeur exterieure : 144 cm.
largeur interieure: 177 cm.
longueur fouillee: 255 cm.
largeur (pas ıl distinguer de eelle de la tombe U 19):
315 cm.
tombe pillee orientee E-O, eontenant les restes de
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plusieurs individus probablement allonges la tôte
vers 1'0; mobilier compose de quelques restes de tissu
et de cuir dont une petite bourse contenant une monnaie, un peigne en bois corıserve partiellement ainsi
que les restes d'un anneau en fer.
Datation:

Terminus post quem: monnaie de Diocletien (285293).

B. Tombes a caveau composees de blocs de marbre reemployes
Caracteristiques generales:
- coffrage rectangulaire compose de blocs de marbre de
reemploi provenant de tombes du Haut Empire; dans
certain cas les pierres ont ete retaillees pour mieux
ôtre ajourees,
- fentes soigneusement bouchees avec un enduit calcaire.
Tombe 81

Localisation :

tranchee PESS. 88/1/3, dans le profil K-C.

Dimensions: - profondeur sous la surface: de -210 a -366 cm.
du caveau
- longueur exterieure fouillee: 177 cm.
- longueur interieure fouillee: 227 cm.
- largeur exterieure: 193 cm.
- largeur interieure: 111 cm.
de la fosse - longueur fouillee: 250 cm.
- largeur: 255 cm.
Description: - tombe orientee E-O; parois composee de fragments
de steles aportes avec inscriptions reemployees; couverture composee d'un füt de colonne en marbre avec
inscription, d'une stele en marbre avec inscription et
d'une da11e en marbre; restes de 3 individus allonges
la tôte vers 1'0; squelettes appartenant a deux adultes
(homme de 25-30 ans et femme de 17 a 20 ans) et un
enfant de 4-7 ans situe entre les deux; un des adultes
tenant l'enfant dans le bras, l'autre tenant les mains
croisees sur le bassin; l'un des adultes portant un habit
en cuir ainsi que des sandales l'autre apparemment
seulement des sandales; aupres du crane du squelette
situe au nord, epingle et anneau de fer (boucle
d'oreille?).
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C. Tombes eaveau eonstruİtes de petits bloes de pierre ealcaire
Caracteristiques generales:
-

eaveau reetangulaire
parois composees de petits bloes de pierre ealcaire
parfois avee reemploi de petits bloes de .marbre
l'interieur totalement recouvert d'un enduit ealcaire
dalles de couverture de pierre calcaire irregulieres
aves parfois reemploi de blocs de marbre.

Tombe70
Localisation:

tranchee PESS. 88/1 /3 entre les murs 5 et 19.

Dimensions: - profondeur sous la surfaee: de -165 a -300 cm.
du eaveau
- longueur exterieure: 194 cm.
- longueur interieure: 112 cm.
- largeur exterieure: 189 cm.
- largeur interieure: 143 cm.
de la fosse - longueur: 320 cm.
- largeur: 245 cm.
Deseription:
tombe pillee orientee S-E -N-O, contenant bon nombre de restes osseux, un bouton de euivre, 2 fragments
d'une epingle en fer ainsi que probablement une partie
d'une epingle en os.
Tombe U 19
Localisation:
Dimensions: du eaveau
de la fosse Deseription:

Datation:

tranchee PESS. 88 /1 /3, extension a côte de la tom be
U 18.
profondeur sous la surface: de -192 a -284 cm.
longueur exterieure fouillee: 216 cm.
longueur interieure: 182 cm.
largeur exterieure: 158 cm.
largeur interieure: 96 cm.
longueur fouillee: 260 cm.
largeur (pas a distinguer de eelle du tombe U 19)
3J5 cm.
tombe pillee, orientee E-O; eonstruite contre la tombe
U 18 et incorporant une des parois de cette demiere
et contenant les restes perturbes de plus de 10 individus dont plusieurs enfants; quelques restes insignifiants de textile ainsi qu'une monnaie.
monnaie indeterminable du 4ieme siecle,
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ANNEXEIII
ETUDE ANTHROPOLOGIQUE
par Anton ERVYNCK
Laboratoire de paleontologie R.U.G.
Notre responsabilite dans le projet comprenait l'etude prelirninaire des
ossements humains, mis au jour pendant les fouilles. La description detaillee
du contenu de toutes les tombes sera presentee ailleurs. Id nous ne donnons
que quelques impressions generales et un catalogue des trouvailles.
Les Sepultures
On constate, dans les quelques tombes a caveau non perturbees, que
les corps se trouvent toujours en position allongee sur le dos. La plupart des
tombes ont, toutefois, ete utilisees plusieurs fois et, dans ces cas on a concentre
les ossements deja presents dans les coins de la tombe, ou l'on a mis le
corps du defunt simplement au-dessus des restes deja presents. En aucun cas,
la presence de restes d'animaux est attestee dans les tombes non perturbees.
La conservation des restes osseux n'est pas bonne dans les tombes a
caveau. Les causes exactes de cette condition ne sont pas facile a etablir. Dans
ces tombes les corps ne se trouvaient pas enveloppes par des depôts, ce qui
leur rendait peut-ôtre plus susceptibles aux fluctuations meteorologiques. A
l'interieur de ces tombes, souvent peu profondes, les conditions de decomposition pouvaient ôtre aerobes au Iieu d'ôtre anaerebes. Cela aussi peut ôtre
impropice a la conservation des os. Enfin, nous ne devons pas oublier que
le sol a Pessinus est plutôt sableux, ce qui pourrait provoquer un impact important de la percolation des pluies.
Quand les tombes etaient reutilisees, les restes deja presents n'etaient
pas seulement perturbes mais souvent aussi couverts par le sable qui tombait
en creusant le sol. Ces ossements enveloppes par des depôts ont plus de
chance de rester conserves que les restes exposes directement a l'air. La conclusion triste est que les squelettes non perturbes se trouvent en tre s mauvais
etat, tandis que les ossements bouleverses sont les mieux conserves,
La mauvaise conservation n'est pas le seul facteur qui rend l'etude anthropologique difficile. Le remploi repete des tombes a cause, comme deja mentionne, de graves perturbations. En plus, il faut considerer les activites secu-
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laires de chercheurs de tresor. Les perturbations par ces demiers ne se Iimitent pas a l'interieur des tombeaux et on n'est jamais sur que tous les ossements de la sepulture perturbee sont restes dans celle-ci. En effet, plusieurs
fois au cours des fouilles, des ossements humains ont ete trouves dans le sol
entourant une tombe. La recherche anthropologique devait done s'orienter
premierement sur la question du nombre d'individus dans les differentes
tombes, mais, dans presque tous les cas, il parait iınpossible de reconstituer
les squelettes de tous les individus enterres dans un meme contexte. Nous
ne pouvons done que proposer un nombre minimum d'individus presents
dans une tombe. Le nombre d'enfants ou de jeunes adolescents surtout ne
correspond generalement pas aux nombres reels, a cause des probabilites
tres restreintes de conservation de leurs squelettes.
Les tombes reutilises et done collectives peuvent garder les restes d'individus provenant d'une meme famille, mais l'etude anthropologique preIiminaire n'a pas constate de caracteres congenitaux qui pourraient confirmer
cette proposition. Neanmoins, dans des cas particuliers, la position des squelettes et I'etude des ossements suggerent des groupes familiaux.
La Population Du Necropole

Les restes humains analyses jusqu'a maintenant montrent la presence
d'autant d'hommes que de femmes dans la necropole de Pessinus. Les estimations de I'age a laquelle ils sont decedes donnent l'impression que l'on
ne survivait rarement au-dela de 45 ans, it l'epoque. La perturbation des
squelettes dans les tombes collectives rend impossible la comparaison de
la duree de la vie entre les sexes. Les restes d'enfants sont, malgre la mauvaisc
conservation, relativement nombreux indiquant une mortalite importante
infantile et juvenile.
Dans aucun cas nous avons constate des phenomenes pathologiques ou
des signes de violence ou d'accident , qui pouvaient indiquer la cause directe
de la mort. Nous avons seulement identifie quelques fractures gueries, des
particularites dentaires et quelques autres pathologies, postcraniennes, de
moindre importance,
Tombe 88.13.ULL

Restes humains, inhumes dans le sol, representant un squelette complet
mais tres fragmente, il s'agit d'un seul individu que nous pouvons identifier
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comme un enfant d'entre 13 et 16 ans. Le sexe des ado1escents ne peut jamais ôtre atteste.
Tombe 88.13. U18.1

Tombeau il caveausepulture il inhumation. Plusieurs sque1ettes incomplets sont presents dans la tombe, qui a ete perturbee par des pillards. Le
calcaneum est l'os le mieux conserve, Nous trouvions 9 exemplaires droits de
forme adulte, ce qui nous donne le nombre minimum d'individus dans cette
categorie d'age, La presence d'un radius d'un enfant d'environ un an et demie
et quelques epiphyses non fusionnees des os longs d'un adolescent,
augmentent ce nombre minimum jusqu'a II individus. Les mensurations
montrent au miminum la presence de deux hommes et quatre femmes dans
le groupe des adultes. Des dents isolees indiquent un individu d'entre 35 et
45 ans. Sur une clavicule nous constatons une fracture guerie, Cette tombe
a clairement ete utilise plusieurs fois.
Tombe 88.13. U19.1

Tombeau a caveau, sepulture a inhumation. Plusieurs squelettes incomplets dans une tombe gravement perturbee. Les cranes sont mieux conserves qu'en general et nous montrent un nombre minimum d'individus de 10
personnes (Fig. 1). Ce nombre a ete corrige par l'analyse des os postcraniens,
qui nous donne le bilan de II adultes, tous plus que 20 ans. Un individu a
atteint l'age de 35 ans et un autre meme 45 ans. Aussi presents sont les restes
de deux enfants, respectivement entre 16 et 18 ans et de moins de 15 ans.
Deux autres enfants plus jeunes sont decedes il un age entre 5 et 7 ans et il
moins de 5 ans. Le nombre minimum d'individus final est done de 15 personnes. Dans le groupe des adultes sont presents les restes de 3 femmes et 4 hommes, au minimum. Cette tombe a ete reutilisee a plusieurs reprises.
Tombe 88.13.87

Cette tom be a caveau , contenait les restes inhumes d'au moins trois
enfants, dont le premier avait un age d'un an et demi, tandis que les deux
autres, plus ages, n'ont pas atteint l'age de 6 ans. Ces restes sont accompagnes des squelettes de 4 adultes, au minimum, parmi lesquels on peut identifier
un homme et deux femmes. Un de ces adultes est age entre 20 et 25 ans,
les ossements des autres individus sont trop fragmerıtes pour une interpretation. Cette tombe a dairement ete reutilisee a plusieurs reprises.
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Tombe 88.13.95

Cette tombe a caveau, contenait les restes inhumes d'une femme entre
20 et 25 ans, accompagnes des squelettes de deux enfants. L'enfant le plus
jeune n'etait qu'un nourrisson, probablement enterre au meme instant que
la femme (sa mere ?). Le corps du deuxieme enfant, qui n'a pas atteint I'age
de deux ans (Fig.2), a dil ôtre mis dans la tombe plus tard, parce qu'a cette
occasion on a deplace quelques os de l'adulte et le squelette du premier enfant.
Probablement, il s'agit d'un groupe de famille.

289

N

r..:

00

'W
o

~
i

C
L

290

i
i
i

LJ..

u)

:::J:11

Z~

I'

~+-

'~

,,',1

-O
wc,,)

a..~

291

292

ro
ro
if)
if)

w
Q.

293

Photo:

Photo: 2

294

ı

Photo: 3

Photo: 4

295

Photo: 5

Photo: l'i

296

Photo: 7

Photo: 8

297

Photo: 9

Photo: LO

298

Photo : 1 ı

Photo: 12

299

ıZNİK TIYATRO KAZISI 1988

Bedri YALMAN*
Bursa ili İznik ilçesi merkez Selçuk Mahallesi Saraybahçe mevkiinde
29L. l l.a-L; 29L II a-2 pafta, 165 ada, 26 parseldeki Roma devrine ait açık
hava tiyatrosu kalıntılarında Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nünI4.6.1988 gün ve 5182sayılıkazıruhsatnamesi
ile 5.7.1988 tarihinde başlanan lX. dönem kazı çalışmaları 25.8.1988 günü
sona erdirildi ı,2.
1988 yılı kazılarına başlamadan önce, Boston Üniversitesi Arkeoloji
bölümü ilgililerince-, tiyatronun hava fotoğrafları "An aerial atlas of
Turkish antiquities"te yer almak üzere Bakanlığımızın izinleri ile çektirilmiştir' (Resim: 1).
(*)
(1)

(2)

(3)

Bedri YALMAN, Kültür Müdürlüğü, Müdür Yardımcısı, Ahmet Hamdi Tanpınar cad.
No. 21 Saydam İş Merkezi Kat 5, BURSA
Bursa Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Arkeolog Bedri Yairnan'ın bilimsel başkanlığın
da, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümünden Doç. Dr. Metin
Özbek, Antropolog Tülay Diker, Nermin Can, İstanbul Üniversitesi Edebiyat .Fakültesi S.
Antropoloji bölümünden Ayten Aktuğ, Hüma Erk tiyatrodaki toplu mezarlığın kazılması
ile bulunan mezarlar ve iskeletler üzerindeki çalışmaların yürütülmesini;
S. Tarihçi Avni Kulunyar, Ayşe Pelin Şahin, Aslıhan Öncel, Pınar Erdal, Arkelolog Veysel
Tolun ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat tarihi bölümü öğren
cilerinden Selda Ekici, Oğuz Alp ve Yalçın Mergen kazı alanındaki açmaların yönetiminde,
açığa çıkarılan eserlerin bakımı, onarımı, çizimlerinin yaprlmasını;
Hacettepe Üniversitesi Edebiyat faküıtesi öğretim üyelerinden Suavi Aydın ve Sanat Tarihçi
Meltem Öncel kazılan bölümlerde açığa çıkarılan mimari kalıntıların plana. geçirilmesi, depo
ve katalog çalışmalarını;
Anadolu Üniversitesi T. Güzel Sanatlar seramik bölümü öğretim üyesi Turgut Tuna ile Seramikci, Desinatör Meliha Çoşkun Tuna açığa çıkarılan eserlerin, çini ve seramiklerin bakımı,
restorasyonu ve çizimlerini, Sanat Tarihçi, Desinatör Kaya Zengin buluntuların çizim ve
envanter çalışmalarını gerçekleştirdiler.
Çalışmalarımız müddetince gösterdikleri ilgi ve yardımlarından dolayı İznik Kaymakarnı
Ümit Oltulu'ya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Hasbioğlu'na, Müze Müdürü Ali Zafer
Çakmakçı'ya teşekkür ederim.
Prof. J.Wilson Myers-Eleanor Emlen Myers, Boston University, Department of Archaeology
675 Commonwealth Avenue Boston-Massachusetts 02215.
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111-112 yıllarında Roma İmparatoru Trajanus (98-117) tarafından
Bithynia Metropolis'i olan Nikaia (İznik)'da Proconsul Plinius? gözetiminde yapılan açık hava tiyatrosundan günümüze kalan kalıntıların güneyi kalın
bir toprakla örtülüdür (Resim: 2). Güneydoğuda yer alan tonozlu mekanların, güneybatıdakilere nazaran dahafazla tahrip gördüğü belirlenmiştir.

IX. dönem kazı çalışmaları tiyatronun güneydoğu, güney ve kuzeyinde
cavea, diazoma ve scaeniurn bölümlerinde gerçekleştirilmiştir.
1986 yılında açığa çıkarılan kilise kalıntılannın'' güneyindeki kısmını
belirlemek, doğu ile batı cavea kısımlarının birbiri ile irtibatlarını sağlamak,
alt ve üst cavea'yı ayıran diazoma'nın bu kısmını belirlemek amacı ile yeni
açmalar oluşturulmuştur.

46. Açma: 45. ile batıdan irtibatlıdır. Yüzeyi meyillidir. Güneyden,
moloz duvar kalıntısı ile çevrelerımiştir. 6x8 m boyutludur. Güneydeki 2,5 m kalınlığındaki sandık duvarın güney cephesindeki kesme taş örgünün tümü yerinden sökülmüştür. 3,LO m yüksekliğindeki kısmı
ayakta kalan duvar, moloz taş kireç kum harçı ile örülmüştür. Belirlenen
doğu batı uzunluğu 22, 40 m dir (Resim: 3).
diazomayı sınırlayan

Sandık duvarın kuzeyinde moloz taşlar sökülerek 0.90 m yüksekliği ve
3,20 m genişliğinde bir platform oluşturulmuştur. Bu kısmın doğusunda,
kuzey yan duvarı sandık duvardan 1,80 m içeride olan 0,95xO,80 m boyutlu
bir ateş ocağı yer almaktadır. Ocağın zemini Roma ve Bizans dönemlerine
ait değişik boyut ve özellikteki tuğlalarla döşenmiştir. Ağız kısmı batıya açık
olan ocağın diğer yüzeyleri moloz taşlı duvar sökülerek yapılmış olup
0.80 m yüksekliği vardır (Resim: 4).
Ocağın

zemini batıdan bir dizi dikey tuğla ile sınırlanmıştır. Uzun süreli
kullanılmış olmasından dolayı zemin tuğlaları parçalanmış ve çevre kül1e
dolmuştur'', Kuzey köşesine ters şekilde Bizans dönemine ait bir başlık
konmuştur. Beyaz mermerden olan başlığın sadece bir cephesindeki bezemeler yarım işlenmiştir. Diğer cephelerindekiler kabartma bitki ve haç motifleri ile bezenmiştir.
(4)

(5)
(6)
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A.M. Schneider-Die Römischerı und Byzantinischen Denkmaler von İznik (Nicaea) 1943s.8.
Bedri Yalman- VII. Kazı sonuçları Toplantısı. İznik Tiyatro Kazısı 1986 Ankara 1987 s.
304-313.
Prof. Dr. Muammer Dizer, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli rasathanesi Gök ve yer bilimleri
araştırma ve uygulama merkezinden Dr. Orhan Uyar ve Müh, Ertuğrul Ponat Ocağın yaşını
tesbit için kül ve taş, tuğla örnekleri almıştır.

Ocağın doğusunda 0.70 ın genişliğindeki duvar kalıntısı 1,40 m kuzey
güney uzantılı gittikten sonra, köşe yaparak 3,20 m doğuya doğru devam
etmektedir. Moloz taş, tuğla ve kiremit parçaları ile dolgulu olan duvar,
çamur ile örülmüştür. Duvarın, 0.30 m kalınlığındaki diazomaya ait blok
taşlar üzrerine oturduğu belirlenmiştir.

Bu duvarın önünde 1,20 m uzunluğu 0,90 m genişliği ve 0,35 m yüksekgünümüze ulaşan, ikinci bir duvar yer almaktadır. Duvarın
kuzeyinde dikdörtgen tablalı beyaz mermerden yapılmış sütun başlığının
yan yüzlerinde dil motifli bezemeler bulunmaktadır.
liğindeki kısmı

Duvarın
muştur.

güneyinde Bizans dönemine ait bir kabartmalı parça bulunMermerden yapılmış parçanın bir yüzünde insan figürüne ait gövde

kısmı kalmıştır.
Duvarın

1 m uzunluğu, 0,60 m kalınlığı ve 0,40 m
ayakta kalan duvara bağlı, 0,50 m uzunluğu 0,35 m
olan bir başka duvar kalıntısı bulunmuştur.
0,80 m

doğusunda

yüksekliğindeki kısmı

kalınlığı

Bu duvarların 0,70 m kuzeyinde 1,70 m uzunluğu, 0,65 m genişliği ve
0,40 m yüksekliğinde ve aynı teknik özelliklere sahip bir duvar kalıntısı daha
yer almaktadır.
Moloz taştan, çamur harç ile örülmüş bu duvar, 45 . açmadaki
ile birlikte 3,40 m uzunluğundadır.

uzantısı

4 m uzunluğu, 2,70 m genişliği olan diozama temelinden 4 kesme taş
blok in situ olarak bulunmuştur. 0,65 m genişliğinde ve 0,35 m yüksekliğin
deki basamak temelleri ise belirgindir.
47. Açma: 44. açmaya güneyden
5x6 m boyutludur.

bitişiktir. Batısında

45. açma yer al-

maktadır.

1987 yılında başlatılan V. VIII. ve IX. beşik tonozlu mekanların günümüze ulaşan kalıntıları m açığa çıkarmak maksadı ile çalışmalara bu yılda
devam edilmiştir.
Açmada bol miktarda seramik fmnı malzemesi, üç ayaklar, makaralar,
karpuz dilimleri, kasetler, simitler, destek konileri ve seramik parçaları buLunmaktadır.
Fınn yardımcı

malzemesi içinde damgalı olanlar dikkat çekicidir. Kaile elde edilen bu parçalar üzerinde yıldızlar, mührü
süleyman, nokta kümeleri, eğri hatlar ile noktalardan oluşan motifler hakim
süslemeler arasındadır.

lıptan baskı tekniği
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Açmada bulunan üç ayak kalıbı yıldız ve ay motiflerinden oluşmakta
olup, bu tip kalıptan çıkan üç ayak örneklerine rastlanmaktadır".
Semerler

arasında yapılan

ayrı çeşite rastlanması

guruplamada boyut ve

şekil bakımından

52

ilginçtir.

Seramik parçalarının tasnifinde, monocromeların yanında sigraffito
ile yapılmış olanlara rastlanmaktadır. Hakim olan renkler yeşil ve
tonları, hardal sarısı, limon küfü ve bejdir.
.
tekniği

Seramikler içinde tüm ve tüme yakın çeşitli boyda kaseler, tabaklar,
çanaklar yer almaktadır. Bizans ve Osmanlı dönemine ait seramiklerden elde
edilen kap formları, bu konuda araştırma yapanlara ışık tutacak çeşitlilikte
dir.
Böylesine bol malzemenin bir arada bulunmasının nedeni, pişirme anın
da yüksek ısı altında kalan seramik fırınlarının içindekilerle birlikte çökerek
dağılmasıdır. Bu fırınlardan bazılarının tüm malzemeleri ile birlikte buraya
taşınarak atılması sonucu bu kalın tabakalar oluşmuştur.
V., VIII. ve IX. tonozlu mekanlara boşaltılan bu artık malzeme içinde fırın tuğlaları,kasetler, gözetleme konileri, çamur sıva artıkları, boya
kapları ve zinterleşmiş parçalar ile eüruflara bol miktarda rastlanmaktadır.
47. açrnada ulaşılan derinlik 1.80 m sandık duvarın üst kodundan ise
derinlik 6,5 m. dir. Diazomanın zemininden ise derinlik 2,90 m dir.

ulaşılan

45. açmada bir kısmı devam eden ve uzunluğu 10 m ye ulaşan kiklopien
regtogonal rekristalize kalker bloklarla örülmüş duvar, Vni. beşik tonozlu
mekanın batı kısmını oluşturmaktadır (Resim: 5).
Kuzeyde trapozaidal mekanın başlangıcından 2 m güneyde 0,70 ın ge2,05 m uzunluğu 0,50 m yüksekliği olan duvar kalıntısının 5 m güneyinde benzer özelliklere sahip 2 m uzunluğu 0,60 m yüksekliğindeki
kısmı kalan bir başka duvar kalıntısı açığa çıkarıldı (Resim: 6).
nişliği

Açmanın güneybatısındaki
nın

devam
tedir",

ettiği

ve

asfalt yolun güneyinde de duvar kalıntıları
için yolun kaldırılması gerekmek-

bunların belirlenınesi

48. Açma: Caveanın güneyinde, diazomanın üzerindedir. 8x6 m boyutlu olup, doğudan 46 . açmaya bitişiktir. Güneyinde 3 m genişliğindeki
(7)
(8)

304

Bedri Yalman, X. Kazı sonuçları Toplantısı ll. İznik Tiyatro Kazısı 1987 Ankara 23-27 Mayıs 1988 S. 354 R. 24.
Yıldız Teknik Üniversitesince hazırlanmakta olan İznik kenti koruma amaçlı imar planında
bu yol iptal edilmiştir.

sandık duvar yer almaktadır. Kuzeyde 3,80 m uzunluğu 0,80 m
kesme taşlarla döşenmiş bir zemin ortaya çıkarıldı.

genişliğinde

Sandık

duvann kuzeyinde 3,30 m genişliğindeki zeminden sonra bazı
kiklopien bloklarla örülmüş, diazoma bölümüne ait
parçalar belirlenmiştir. 2,40 m genişliğinde ve 4,30 m uzunluğundaki bu kısım,
1980 yılındaki kazı çalışmalarında belirlendi ği gibi, batıda da devam etmek-

parçaları sökülmüş,

tedir",
Diazomanın kuzeyinde devam edilen derinleştirme
adet oturma basamak temeli açığa çıkarıldı.

çalışmalarında

üç

Diazomanın yanında

görülen 3,90 m uzunluğu 0,70 m genişliği ve 0,90 m
çamur harcı ile örülen duvarın kuzeyinde bir
ocak kalıntısı belirlenmiştir. Ocağın uzun zaman kullanılmış olduğu, küllerden ve yer yer parçalanmış tuğla zeminden anlaşılmaktadır.

yüksekliği

olan, rnoloz

taş,

Aynı duvarın

güneyinde doğu batı uzantılı benzer niteliklere sahip
0,60 m kalınlığında, 3,5 m uzunluğunda ve 0,70 m yüksekliğinde bir başka
duvar yer almaktadır. Bu duvarın doğusunda 46. açmada biten 4,60 m uzunluğu olan bir başka yığma taş duvar açığa çıkarıldı (Resim: 7).
Açınada ağız kenarında ufak çentikler bulunan, kırmızı hamurlu, yeşil
renkli, sırlı bir tabak Geç Bizans dönemine aittir. 0,187 m ağızçapı,0,062m
kaide çapı ve 0,045 m. yüksekliği bulunmaktadır.

Monocrome birçok benzer parça açmada
meyi oluşturmaktadır.

sık

rastlanan seramik malze-

Açmanın

kuzeyinde 1. tabakayı oluşturan Osmanlı seramik fırınından
çıkarılarak çevreye dökülen küller içinde XVI. yüzyıl İznik çini ve seramik
sanatının en seçkin örneklerine ait parçalar ele geçirilmiştir. Bulunan polycrome Osmanlı seramikleri içinde XVI. yüzyıla ait Rodos işi çiçek, dekorlu
parçaların yanında, patlıcan moru, kobalt mavisi, koyu mavi, lacivert renklerle desenlenmiş erken Osmanlı (Milet işi) seramiklere ait birçok parça bulunmaktadır.

Açmada bulunan demir dövme çiviler, nallar, zincirler, kulp ve halkalar
günlük hayatta sık kullanılan malzemelerdir.
49. Açma: Tiyatronun güneyinde 48. açmaya

doğudan bitişik

olacak

şekilde başlatılmıştır. Güneyinde moloz taş, kireç kum harçı ile örülmüş sandık

duvarla

sınırlıdır.

(9)

Bedri Yalman, İznik Tiyatro Kazısı 1980, III. Kazı sonuçları Toplantısı Ankara 1981 s. 32
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Açmanın

l. 30 m derinliğinde kiklopien regtogonal kesme taş bloklarla
tonozlu mekanın üst kısmı açığa çıkarılmıştır. Tonozun üzerinde yer alması gereken moloz taş kireç kum harçı ile örülmüş olan bölümlerin 3,5 m uzunluğundaki kısmı tamamen tahrip olmuştur. Kuzeydeki kı
sımda ise duvarın bir bölümü sökülmüştür.
örülmüş beşik

Açmanın tonoz

üzerindeki kısmında, zemini tuğla ile örülmüş bir ocak
(Resim: 8). Ocağın yanında tiyatroya ait kesme taştan yapıl
mış bir parça dikeyolarak kullanılmıştır. Bunun yanında 0,90 m uzunluğu,
0,70 m yüksekliğindeki kısmı günümüze kalan bir duvar kalıntısı yer almakaçığa çıkarıldı

tadır.

3 m genişliğindeki diazomaya temel görevi yapan moloz taş kireç kum
ile örülmüş düz zemin üzerine oturtulmuş kiklopien rekristalize kalker
bloklardan sonra oturma basamaklarına ait temeller açığa çıkarıldı.
harçı

Açmanın doğusunda

moloz taş ve tuğla ile örülen kuzey güney uzantılı
duvar kalıntısının katkı maddesi çamurdur. Günümüze kalan duvarın uzunluğu 2,40 m. yüksekliği ve kalınlığı 0,70 m. dir. Açmada dik açı yaptıktan sonra doğu batı istikametine yönelen duvarın uzunluğu ise 3,20 m. dir.
Osmanlı dönemine ait bu duvar kalıntılarının 1987 yılında İznik Müze-

si'ne nakledilen seramik
(Resim: 9).

fınnı

ile bütünleşen bir atölyeye ait

olduğu anlaşıl

mıştır

Seramik atölyesinin uzun yıllar kullanıldığı, çatısının ahşap olduğu,
dövme çivilerle birbirine çakıldığı, bazı kısımlarda saçağın güneydeki sandık
duvarın üzerine oturtulduğu belirlenmiştir.
Kalıntıları ele geçen beş ocak, sır yapımında, renk ve diğer maddelerin
hazırlanmasında kullanıldığı

de

düşünülmektedir

gibi, atölyedeki
(Resim: i O).

çalışanların

yemek

pişirdikleri

Açmanın güneyinde beşik tonozun üzerinde Milet işi seramikler ile
Geç Bizans dönemine ait 0,175 m yüksekliğinde, 0,225 m uzunluğunda ve
0,31 m. taban uzunluğu olan mermer bir sütun başlığı ele geçirilmiştir. Baş
lığın ocak yanında bir kaide olarak görev yaptığı anlaşılmaktadır.
Açmanın

kuzeyinde bol miktarda Osmanlı dönemine ait çini ve seramik
XVI. yüzyıla ait Rodos işi çok renkli bitki desenli örnekler, mercan kırrnızısı ile dikkat çekmektedir.

parçaları açığa çıkarılmıştır.

Batıda

belirlenen diazoma ve basamak temellerinin güneydoğu, kuzeybu yılortaya çıkardığımız güney kısımdakilerle bağlamak

batı kısımlarını
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ıçın yaptığımız toprak kaldırma çalışmaları sırasında, birbirine paralel
uzanan kesme taştan iki duvar uzantısının açığa çıkmasını sağlamıştır. Duvarlar kuzey güney yönlüdür. Tiyatroya ait olup in situ olarak ele geçmiştir.
Bu kısmın yeni bir tali vomitorium olup olmadığı önümüzdeki yıl yapılacak
derinleştirme çalışmaları sonunda kesinlik kazanacaktır.

50. Açma: Scaenium kısmımn kuzeybatı bölümünde 6x7 m boyutlu
kuzey güney uzantılı olarak başlatılan çalışmalarda rastlanan ilk tabaka
0,90 m olup, Osmanlı döneminde dökülmüş toprak ve çöplerden oluşmak
tadır.

şan,

1,40 m kalınlığındaki ikinci tabakada; kül ve kömür artıklarından olubelki de bir ekmekçi fırını artıkları olduğu samlan içinde herhangi bir

buluntuya rastlamlmayan topraktan ibarettir.
Geç Bizans dönemine ait üçüncü tabaka 1 m kalınlığındadır. Beyaz
kumlu kireçli kıs-m bir duvaı yıkıntısına aittir. Moloz taş ve tuğla ile
. örüldüğü anlaşılan duvar kalıntısının polyerome fresklerle kaplı olduğu
ele geçen parçalardan anlaşılmaktadır. Fresklerde kullamlan renkler kırmızı
mavi, yeşil, bej, kahverengi, gri, sarı, eflatun ve beyazdır. Motif olarak
geniş bantlar, yumurta dizileri ve yapraklar işlenmiştir (Resim: 11).
Geçmiş kazı dönemlerinde scaenium'un kuzeydoğusundaki ni şler önünde belirlenen Bizans duvarımn bir uzantısı olan bu kalıntılar, boyutları oldukça geniş yapılmış önemli bir Bizans yapısına ait olmalıdır. Tiyatronun
yer aldığı yerin "Saray Bahçe" olarak anılması, bu önemli kalıntımn bir
saraya ait olup olamayacağını gündeme getirmektedir. XIII. yüzyılda "Nikaia
İmparatorluğunu"İznik'te Bizans İmparatorluğu olarak devam ettiren Laskarislere ait bir kalıntı olduğu kesindir.

3,60 m derinde rekristalize kalker, regtogonal bloklarla örülmüş duvarın
iç kısmı kaba işlenmiştir. 0,85 m genişliktedir. 5 m lik kısmı açığa çıkarıl
mıştır. Duvarın batı uzantısı 1,10 m uzunluğunda 0,70 m ve 0,45 m genişli
ğinde

un

iki basamaklı bir merdivenle kesilmektedir. Bunun simetriği scaenium'yer almaktadır.

kuzeydoğusunda

Kesme taşlı duvara kuzeyden 0,85xO,65 m ve 2 m
iki paye destek yapmaktadır.
Açmada belirlenen

nişin

güney-kuzey

batıda 0,85 xO,55 m

uzantısı 2,40

m,

doğu-batı

lik

uzan-

tısı 3,40 m dir (Resim: 12). Üst kısmı beyaz mermer ile kaplıdır. Merrner-.

ler birbirine demir kenetlerle bağlantılıdır. Ayrıca üstlerine oturtulmuş olan
mermer bloklarla demir saplamalarla bağlantı sağlandığını gösterir yuvalar
vardır.
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Bu mermer blokların scaenium'un cephesini süsleyen kabartma motif'li
frizlerden oluştuğu sanılmaktadır. Bunlara ait herhangi bir in situ buluntuya
rastlanmamakla birlikte, İznik surlarından Lefte Kapı'nın doğu cephesinde,
İstanbul Kapı'nın dış cephesinde ve Lefke Kapı'nın güneyinde sur üzerinde
belirlenen, bugün yere düşmüş ve bazı parçaları müzeye nakledilmiş, savaş
sahneleri ve adak hediyelerinin naklini gösterir kabartmaların Tiyatrodan
sökülerek buralarda kullaıuldıkları anlaşılmaktadır (Resim: 13)10.
Niş'in üzerini kaplayan merrnerler üzerinde Geç Bizans döneminde
üç taş, dokuz taş gibi oyunlar için çizilmiş şekiller ile 0,16 m boyutlu, bir
elinde haç taşıyan insan figürünü kazınarak belirtilmiştir.
Yarım çember şeklindeki ana niş ve çevresinin alt kısmında mermerden
süpürgelikler, lotus palmet, inci dizisi ve defne yaprak dizisi ile mükemmel
bir işçilikle bezenmiştir.
Nişin üst kısmını kaplayan ınermer tabakanın güneye bakan yüzünde bir
rölyef yer almaktadır. İnci dizisi, lesbos kymationu ile bezenmiştir. Süpürgelik ile üstteki rölyefli kısım arasında kalan ve demir bağlantılardan kalan
yuvalardan da anlaşılacağı gibi bu kısmın rnerrner bir friz ile kaplı olduğu,
bunlardan çok az örneklerin günümüze ulaşmış olması mahiyetlerini belirlememizi sağlamaktadır.

Bu frizin üzerinde Roma devrinde kullanılan savaş gereçleri,
kamalar, zırhlar, pazumentler, kalkanlar işlenmiştir.

miğferler,

mızraklar,

Kazıda bulunanlardan başka, İznik Müzesi deposunda 1823 envanter

nolu,

niş

içine ait bir friz

parçası

daha

belirlenmiştir (Resim:

14)LL.

Tiyatroyu örten toprağın önemli bölümünü kaplayan ve kat kat birbiri üzerine yatırılmış insan cesetlerinin çürümesi ile oluşan tabakalar içinde
yüzlerce iskelet bulunmaktadır (Resim: 15).
Tiyatronun doğusunda yer alan kilise kalıntısının güneyinde, yeni mezarlarm çıkarılması, bu kalıntıların iki gurup mezarlığın mevcudiyetini vurgulaması bakımından önemlidir. Birinci gurup savaş sonrası ölenlerin üst
üstte gömüldükleri geniş toplu mezarlık, ikinci grup kilise içi ve çevre mezarlığıdır.

41. açmada oturma basamaklarıru açığa çıkarmak maksadı ile 2,20
m den itibaren başlanan derinleştirme çalışmalarında 88/1-8; 20-26 ve 3637 nolu 12 iskelet açığa çıkarılmıştır.
(10) Kurt Bittel, Das Alamannia-Relief in Nicaea (Bithyniae)-Sonderdruck. Stuttgart 1954 p. 1122; Tafel I-b; ô-a, b; 8-b.
(1 I) 1823 env. nolu merrner friz parçası 0,50 111 yük. 0,50111 eni 0,035 111 kaL. da olup, 5.6.1967
yılında antikacı E. Altınölçek'ten 75.-TL. satın alınmıştır.
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Cesetler genellikle sırt üstü, doğu-batı uzantılı, kafatası batıya gelecek
Bir kısmında kafatasıarı ters veya geriye doğru dönüktür. Üç tanesinde eller cinsiyet uzvu üzerindedir. Kollar göğüste çapraz veya
bel üzerinde birbirine kavuşturulmuştur. Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. Tespiti yapılabilinen iskelet boyları 1,58-1,74 111 arasında değişiklik
göstermektedir. Tüm iskeletlerin cinsi erkektir.
şekilde yatırılmıştır.

43. açmada oturma basamak temellerinden itibaren 2,10 m den başla
tılan derinleştirme çalışmaları sırasında 88/9-17 ve 27-28 noları verilen 11
iskelet

açığa çıkarıldı.

Genellikle doğu batı uzantılı, sırt üstü yatırılmış, kafatasıarı batıdadır.
Kollar göğüs üzerinde veya bel üzerinde çaprazdır. Bir kısmında eller cinsiyet uzvu üzerindedir. Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. İskelet boyları 1,68 - 1,75 m arasında değişiklik göstermektedir. Tümünün cinsiyeti erkek olarak belirlenmiştir.
49.

açmanın

kuzey kısmında 2.40 m de başlatılan derinleştirıne ça88/18-19 ve 29-35 nolan verilen 9 iskelet açığa çıka

lışmaları sırasında
rıldı.

İskeletler cavea meyilinden dolayı kafatasıarı yukarıda, ayakları da-

üstü yatırılmıştır. Kuzey-güney uzantılı olupkafatas-:
güneydedir. Eller cinsiyet uzvu üzerindedir. Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. Erkek cinsiyetinde olup, bazı kısımları tahrip gördü-

ha

aşağıdadır. Sırt

ları

ğünden dolayı boyları belirlenememiştir.

Her üç açmada da iskeletlerin bulunduğu tabakalarda GeçBizans dönemine ait seramik parçaları, etüdlük nitelikte Bizans sikkelerine rastlanmıştır.

88/20 nolu iskeletin göğüs kafesi içinde 0,095 111 uzunluğu, 0,012 m eni
olan demirden bir mızrak ucuna rastlanması ölüm nedenini vurgulaması bakumndan önemlidir.
Bir kısım iskeletin bel hizasında
(Resim: 16).

bazı bakır parçaları

ve kemer

tokaların:a

rastlanmaktadır

Kazıda açığa çıkarılan

ufak buluntular:

Sütun başlığı-Mermerdendir. 46. açmada
üst tabla gen. 0,28 m alt tabla gen. 0,18 m dir.

bulunmuştur.

Yük. 0,23 m

Üst ve alt tablaları kare şeklinde olup, alttakinde demir yuvası vardır.
Cephelerden birinde kabartma olarak işlenmiş daire içinde altı kollu bir haç
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diğer

yanlarda altı sivri yapraklı rozet çemberle çevrelenmiştir. Etrafında
stilistik sarmaşık motifleri yer alır. Bir yüzündeki motif yarım işlenmiştir.
G. Bizans dönemine aittir (Resim: 17).
Direk başlığı-Beyaz kalkerdendir. 46. açmada bulunmuştur. Yük.
0,155 m üst tabla uzun. 0,285 m alt tabla eni 0,21 m dir.

Ü st ve alt tablaları dikdörtgendir. Yan yüzeyleri üstten alta doğru daralarak inmektedir. Uzun yüzeylerde üçer, dar yüzeylerde bir tam ikişer yarım
kabartma yuvarlak dilimli Dil motifleri sıralanmaktadır.
Figürün parçası-Mermerdendir. Yük. 0,19 m Eni 0,165 m, kaL. 0,125 m
dir. G. Bizans dönemine aittir. 46. açmada bulunmuştur.
Başı

ve

zırh

tamamen
bulunan bir

kırıktır. Sağ
şahsa

kol dirsekten
aittir (Resim: 18).

bükülmüş,

üzerinde pelerin

Süpürgelik parçası-Beyaz mermerdendir. Uzun. 0,53 m, eni 0,14 m,
kaL. 0,075 m dir. 50. açmada bulunmuş olup, ll. yy aittir.
Düz bir hat üzerinde inci dizisi, lotus palmet dizisi
(Resim: 19).
Ufak kase-Pişmiş topraktandır. Yük. 0,052 m,
0,025 m dir. 47. açmada bulunmuştur.

ağ.ça

işlenmiştir.

0,095 m, kai. ça.

Kırmızı hamurlu yeşil, sarı renkli ve sırlıdır. İçte iç içe helezonlu kazıma

motifler yer

almaktadır.

Küse-Pişmiş

dir. 46. açmada

Koyu

yeşil

renkli boya akmalan

toprak. Yük. 0,065 m,

Ağ.

vardır.

ça. 0,164 m, kai.ça: 0,06 m

bulunmuştur.

Kırmızı

hamurlu dışı kahverengi, içi ensüze çember, bitki,
metler ve stilistik spirallerle dekorlanmıştır (Resim: 20).

yarım

pal-

Çanak-Pişmiş topraktandır.

Yük. 0,82 m, ağ.ça.0,176 m kai. ça. 0,095 m
dir. Beyaz hamurlu olup, içte iki çemberin sınırladığı alan mavi, yeşil,
beyaz hatlarla dolgulanmıştır. Dışta ağız kenarında içinde noktalar bulunan
yarım çember dizisi, gövde de yeşil, beyaz mavi hatlar iç içe üçgenler oluş
turmaktadır. Halka kaidelidir. XVlI. yy. Osmanlı dönemine aittir
(Resim: 21).
Kf.se-Pişmiş topraktandır.

m dir. 47. açmada

Yük. 0,07 m,

ağ.

ça. 0,145 m, kai. ça 0,06

bulunmuştur.

Kırmızı hamurludur. İçi açık yeşil, sarı renklidir. Yeşil ve kahverenkli,

merkeze
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doğru akıtma

boya

hatları

ile

dekorlanmıştır.

Gövde dışa doğru yayvanlaşıp,
Halka kaidelidir (Resim: 22).

genış ağız kenarında birleşmektedir.

Büyük kase- Pişmiş topraktandır. Yük. 0,11 m, ağ. ça. 0,228 m, kai.
ça. 0,084 m dir. Kırmızı hamurludur. İç kısmı sarı boyalı, sarı, yeşil, kahverengi akıtma boya tekniği ile çizilmiş çemberlerle dekorlanmıştır. Beyaz astarlı ve sırlıdır (Resim: 23).
Büyük kase- Pişmiş
ça. 0,075 m. 47. açmada

topraktandır.

Yük. 0,108 m, ağ. ça. 0,235 m, kai.
hamurludur. Bombeli baş
layıp ağız kenarına doğru yayvanlaşmaktadır. Halka kaidelidir. Beyaz astarlı ve sırlıdır. İçi sarı renklidir. Ensüze hatlarla altı yaprak motifli bir rozet,
ağız kenarında üçer paralel hat arasında bir dizi kırlangıç kuyruğu motifi
yer almaktadır (Resim: 24).
bulunmuştur. Kırmızı

Üç ayak kalıbı-Pişmiş topraktandır. Uzun. 0,13 m, eni. 0,104 m, kaL.
0,043 m dir. 47. açmada bulunmuştur.
Kırmızıhamurludur. Üst kısmı bombelidir. Ayak bölümleri kısmen zedelenmiş

sekiz ay

olmakla birlikte belirgindir. Ortada sekiz kollu bir
(Resim: 25).

yıldız etrafında

sıralanmıştır

Kaset-Pişmiş topraktandır.

YÜk. 0,107 m,

ağ.

ça. 0,122 m, tepe ça.

0,06 m delik ça. 0,028 m dir.
Kırmızı hamurlu, kesik konik görünümlüdür.
tepesinde bir delik yer almaktadır.

Ağız kısmı geniş

olup,-

Kemer tokası-Bronzdandır. Uzun-O,068 m, eni 0,038 m, kaL. 0,009
dir. 49. açmada bulunmuştur. S şeklinde olup, iki ucu grifon başı şeklinde
işlenmiştir. Ortada kare prizma bölümünün yüzeylerine kesik, eğri hatlar iş
ın

lenmiştir.

Bunların haricinde rüzgar gülü, yıldız, eğri hat ve nokta motifli üç ayaklar, yüksükler, saç iğneleri, kemer tokaları, sikkeler, yağ kandilleri diğer bulun tuları oi uşturmaktadır.
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Resim: 1 -

Resim: 2 312

Tiyatronun balonla

çekilmiş

hava

fotoğrafı

Tiyatronun güneyinden 35 yıl önce çekilmiş bir resmi

Resim: 3 -

Güney ve batı kısımlarının kazı sonrası genel görünümü

Resim: 4 -

46. Açmada ortaya

çıkarılan

ocak
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Resim: 5 -

47. Açmada

Resim: 6 -

314

açığa çıkarılan

47.

Açınada

VIII. beşik tonoz ve temellere ait

birbirine paralel uzanan duvar

kalıntıları

kalıntılar

Resim: 7 -

Seramik Atölyesine ait

Resim: 8 -

kalıntıların

genel

49. Açmada bulunan ocak

görünüşü

kalıntısı
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Resim: 9 -

Resim: ı o -
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Tiyatronun güneyindeki seramik atölyesi ve diazoma
genel görünüşü

Açığa çıkarılan tuğla örgülü ocak kalıntısı

kalıntılarının

Resim: i i -

Resim: 12 -

50. Açmada bulunan fresk

50 Açmada

parçalarından

açığa çıkarılan

iki örnek

scaeniumdaki

nişin

genel görünümü
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Resim: l3 -

Surlarda bulunan ve tiyatro sahnesinden
örnek

olduğu

belirlenen kabartmalardan bir

Resim: 14 - İznik Müzesi deposunda belirlenen tiyatro frizlerine ait bir parça
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mezarlık uzantısından bir

Resim: 15 -

41. Açmada bulunan toplu

Resim: 16 -

İskeletin bel hizasında bulunan kemertokaları

görünüm
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Resim: 17 -

Resim: 18 -
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Ocak yanında bulunan sütun başlığının iki ayrı
cephesinden görünüşü

Figürün

parçası

Resim: 19 -

Resim: 20 -

İnci, lotus ve palmet dizisi ile dekorlu mimari parça

Geometrik ve bitkisel motiflerle bezemeli kase

321

Resim: 2 i -

322

Renkli çizgi

hatları

ile bezerneli

Osmanlı

dönemine ait çanak

Resim: 22 -

Akıtma

boya

tekniği

ile

desenlenmiş

kase
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Resim: 23 -

Akltma boya tekniği ile iç içe çemberlerle
bezenmiş büyük kase

Resim: 24 -

Sgrafitto

Resim: 25 -

Yıldız

tekniği

ile

desenlenmiş

ve ay desenli üç ayak

kahbı

kase

LA CAMPAGNE DE 1988 A CLAROS
Juliette de La GENIERE *
La reprise du chantier de Claros par une mission française en 1988, apres
27 ans d'interruption, est due a la bienveillance de la Direction des Antiquites
de Turquie que j'ai plaisir a remercier ici. Les difficultes rencontrees sur place
ont pu ôtre surmontees grace a l'aide de nos deux grands voisins, M. Selahattin Erdemgil, Directeur du Musee d'Ephese, et Mustafa Uz, Directeur de la
fouilIe de Teos. Au retour a Paris l'exploitation des donnees recueillies sur
place doit beaucoup aux renseignements et aux conseils qu'a bien voulu nous
donner madame Louis Robert. Enfin les contributions des societes Accor
et Peugeot ont ete precieuses,
Reprendre le chantier de Claros c'est recueillir le tres riche heritage des
decouvertes faites par les savants qui nous ont precedes.
Ce sont d'abord les prospections systematiques de Schuchhardt en 1886,
auquel on doit l'identification de Colophon et de Notion; ce fut ensuite la
decouverte du sanctuaire par Macridy Bey qui entraina un debut d'exploration avec Ch. Picard en 1913, permettant l'identification des Propylees du
sanctuaire; enfin les 12 campagnes de Louis Robert mirent aujour l'autel et
le temple d'Apollon, (Plan: 1) l'aute1 et la temple d'Artemis pour ne citer
que les monuments les plus importants. De gigantesques fragments de statues permettent d'evoquer un group e (ApolIon, Artemis, Leto) qui occupait
le fond de.la cella.etqui trauve une ilIustration sur une monnaie de Colophon au temps de Commode (180-193 ap. J.C.).
Les annees qui se sont ecoulees entre 1961 et 1988 ont transforrne certains secteurs du domaine d' ApolIon en un maquis touffu qui ne ressemblait
guere au beau bois de frene evoque par Pausanias (VI, 5, 10). Nous avons
chasse sans repit les plantes veneneuses qui servaient d'abri aux araignees,
(*) Prof. Dr. Juliette de la GENIERE, Universite de LilIe III Charls de Gaulle, Villeneure
d'Asq BP 149 59653 FRANSA
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aux scorpions, aux serpents, cherchant
avIon de Claros chante par Nicandre.

a restaurer

la situation du bathys

Ce nettoyage etait evidemrnent la tache la plus necessaire et la plus urgente. Au-dela de ce premier travail, la reflexion sur les bilans des missions
precedentes a conduit l'enquôte en deux directions:
- d'abord on s'est interroge sur ce que Schuchhardt et ses successeurs
appelaient la grotte de l'oracle primitif.
- on s'est attache ensuite, par deux sondages menes a I'irıterieur du
perimetre de la foui11e ancienne, a preciser les etapes de la frequerıtation du
lieu sacre ainsi que la chronologie des principaux monuments.
La grotte, dite de l'oraele, est en realite un sanctuaire de la deesse
anatolienne, Cybele,
Rappelons comment s'etait forme la theorie qui plaçait le plus ancien
oracle d' ApolIon dans la grotte situee a 400 m d'altitude au - dessus de la
vallee de l' Ales. C'est Schuchhardt qui, lors de ses prospections en 1886,
n'ayant pas rencontre de traces du temple d' ApolIon dans la plaine, avait
remarque a côte d'une grotte de la montagne des murs et des fragments
architectoniques en marbre; il identifia aussitôt ce lieu au sanctuaire oraculaire
d'ApolIon. Curieusement Macridy Bey et Ch. Picard, qui commencerent
l'exploration du sanctuaire pres du fleuve Ales, Louis Robert, qui la poursuivit, n'ontjamais remis en question cette attribution. Et pourtant un (1)
relief trouve par un paysan aux abords de la grotte et publie par Macridy
Bey permet d'attribuer a la grande Mere phrygienne ce lieu sacre: il s'agit
d'un petit relief fragmentaire sur lequel Cybele, qui tient un tympanon dans
la main gauche, se presente de face tandis que deux petits quadrupedes (un
sanglier et?) appuient leurs pattes de devant contre son ample vôtement.
Ce type de relief cst bien connu dans les sanctuaires de Cybele, comme celui
de la Panajir Dag a Ephese ou celui de Magnesie du Sipyle. Ainsi la Mere
Phrygienne reside au-dessus des terres cultivees et protege toutes les vies
de la montagne sauvage.
Apollon, quant a lui, demeure dans la plaine, cultivee en vigne dans
l' Antiquite, et aujourd'hui occupee par des plantations de citronniers. A
quand remonte sa preserıce en ce lieu? Pour obtenir la repouse a interrogative
nous avons rnene dans le sanctuaire deux sondages en profondeur que
l'affleurement de l'eau a rendu particulieremerıt difficiles et qui a rendu
necessaire l'usage des pompes.
326

Sondage 1.

Le premier sondage, suivi par Liliane Delattre, a ete implante
pendieulaire du côte ouest de l'autel d' ApolIon (2,50 x 2 m) (2).

a la per-

Les plus aneiens vestiges de la presence humaine en ce seeteur sont
conserves dans une strate de terrain (c. 14) qui reeouvre la terre vierge granuleuse. Un revôtement en ivoire d'une fibule en lunettes(3) rappelle les typologies du VIIe siecle, tandis que les autres objets presents dans la meme strate
sont datables dans la deuxieme moitie du Vle siecle. La proximite d'un lieu
de sacrifice est indiquee par la strate suivante (c. 13) qUİ eontenait des os
brüles et un grand nombre de fragments de terres euites egalement brülees
(publiees par Nuran Şahin) (4,5): les tôtes et les drapes de statuettes viriles orientent les comparaisons vers les modeles ioniens de Pitane ou de Samos et vers
les Mantelfiguren de E. Langlotz que ce savantdatait, comme Higgins, dans
la deuxieme moitie du Vle siecle av. J.e. Une statuette analogue est bien
datee vers 540/530 dans une tombe recemrnent decouverte a Vergina. La
strate contİent aussi deux tôtes de style severe (6). Des attributs plus specifiques
rappellent le caractere apollinien du culte, comme des feui1les de laurier en
bronze, ou la lyretenue par certains kouroi. Quant a la ceramique, elle
confirme eette chronologie, couvrant une periode comprise entre la f'in du
style de la chevre sauvage et des coupes a vernis noir du milieu du Ve siecle,
Les couches superposees a la strate 13 contiennent un materiel bien
datable au IVe siecle av. J.e.; sur ces couches s'installent les fondations de
l'autel d' ApolIon (7); parmi les objets deposes avant la construction de l'autel
on remarque des fragments de statuettes d'un personnage masculin tenant une
lyre dont le drape rappelle des modeles du IVe siecle avance (8). Plusieurs
remblais ont accompagne la construction de l'autel; l'un d'eux, c. 6, stabilise
deux blocs munis dans leur partie superieure d'un anne au de fer auquel
etaient attaches les animaux destines au sacrifice, comme on peut le voir sur
un relief du temple de Domitien a Ephese. Le sol antique a disparu et le
terrain s'est progressivement rempli, recouvrant la partie superieure de ces
bloes. Le document le plus recent de ce secteur est une monnaie de Lieinius
(312-324) qui temoigne de la frequentation du sanctuaire au Bas- Empire.
Existe-t-il un lien chronologique entre l'autel et le temple d' ApolIon? (9)
Ont-ils ete batis dans le cadre d'un meme programme? Pour tenter de repondre a cette interrogative nous avons ouvert le sondage 2 (M. Schwaller).
Sondage 2.

il a ete etabli entre les temples d' ApolIon et d' Artemis, a la perpendieulaire du long côte nord du temple d'Apollon et du côte sud du petit
temple d'Artemis (long.: 7,20 m; larg.: 1,70 m) (lO).
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Notre sondage aete mene jusqu'au terrain vierge, qui paralt ôtre urt
gravier de lagune. Le plus ancien mobilier remonte il la fin du VIIe s. av.
J.C. (ceramiques subgeometriques) mais la masse du materiel des couches
profondes parait datable dans la premiere moitie du Vle siecle (coupes il rosettes, bucchero, cotyles il levre en ressaut, coupes ioniennes, amphores);
Avee ces fragments on a trouve des dechets de taille, dont certains sont de
marbre, et de grosses pierres; ce materiel parle d'un edifice relativement
proche qui pourrait remonter au milieu du Vle s. av. ıe.
Cette phase richement documentee est suivie d'une longue periode muette,
ou presque, scellee par plusieurs remplissages. Les fondations de la krepis
du temple d' Apollon s'installent sur ces couches steriles, Une importante
strate de remplissage (c. ll) est alors mise en place pour cacher les fondations de conglomerat du temple; un pied de vase verni, datable dans la
deuxieme moitie du IVe siecle, fournit ainsi un terminus post quem ou ad
quem pour la construction de la krepis.
En meme temps le remblai c. II sert il masquer, vers le nord, une assise
de fondation qui appartient il un etat precedent du temple d'Artemis, Or, au
contact de l'un des blocs qui la constituent un depôt de 164 monnaiesde
bronze (ll) a ete recueilli; il etait place vraisemblablement sous un sol, aujourd'hui disparu, qui aurait ete situe au niveau du lit d'attente de cette assise
de conglomerat comme de l'euthynteria du temple d' Apollon. Faut-il considerer ce tresor comme un depôt de fondation? La question n'a pas encore
de reponse tout il fait convaincante. En tout cas une exacte chronologie des
monnaies qui le composent est doublement importante puisqu'elle commande
la date de la construction de la krepis du temple d' Apollon comme cella d'un
etat precedent du temple d' Artemis.
Frappees au meme type ces monnaies presentent au droit la tôte d'Apollon lauree, au revers un cavalier brandissant une lance. Sous les jambes des
chevaux on releve des noms de magistrats, dont plusieurs sont connus par
deux inscriptions celebres de Colophon datees dans les deux dermeres decennies du IVe siecle av. J.e. D'apres les etudes de Ph. Kinns et d'apres M.
Amandry, ces monnaies sont datables il la fin du IVe ou au debut du IIIe
s. av. J.C~ II en resulte que la construction du temple d' Apollon a ete entreprise peu apres cette date; il en va de meme pour un etat anterieur du petit
temple d' Artemis.
Apres avoir brievement resume les resultats de ces sondages menes en
1988, je rappellerai que leurs dimensions reduites n'autorise pas il presenter
des conclusions mais qu'elles permettent au moins de poser concretement
plusieurs problemes.
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1 - Les strates profondes ont livre un materiel datable au Vle s. av.
J. c., c'est-a-dire que desormais le kouros et la kore decouverts lors des
fouilles de Louis Robert ne sont plus isoles de tout contexte. L'elargissement
du champ chronologique n'a cependant pas permis d'illustrer les legendes
anciennes du sanctuaire, celles de Manto, de Mopsos, qui appartiennent au
Ile Millenaire, periode bien represente dans les cites voisines, Ephese, Clazomenes, et meme a Colophon oiı une tombe a coupole a ete exploree. Cette
phase a-t-elle reellement existe a Claros? Seules des prospections systematiques de la basse vallee de l' Ales pennettraient de repondre a cette question.
2 - Un rapprochement des observations faites dans les sondages 1 et 2
donne quelques indications sur la topographie du sanctuaire des l'epoque
archaıque: aux restes de sacrifices decouvertes pres de 1'autel .repondent les
traces de construction aux abords du temp1e; si ces elements devaient se
confirmer par la suite ils indiqueraient que temp1e et autel etaient alors voisins
du lieu qu'ils occuperent ensuite, en d'autres termes que la topographie du
sanctuaire etait alors definie dans ses grandes lignes.
3 - Les sondages ont' indique que, tres probablement, 1'autel d' Apollan, son temple, et un etat precedent du temple d' Artemis auraient fait partie
d'un.môme programıne. Partout la stratigraphie 'conduit a une date dans la
premiere moitie du Ille s. et les monnaiesdu tresor ont permis de preciser cette
chronologie. Elles ont ete frappees avantles evenements traumatiques de
302-294, l' offensive de Prepelaos contre Colophon et Teos, les guerres et
l'insecurite qui precedent la deportation des habitants a Ephese, refondee par
Lysimaque sous le nom d'Arsinoeia; recits des historiens qui ont ete confirmes par les observations faites lors des fouilles de Colophon: l'habitat sur
la coIline, florissant au IVe s., preseritait d'evidentes traces de destructions
et un abandon brutal que les fouilleurs ont mis en relation avec ce transfert
force de la population.
Le renouveau du sanctuaire de Claros aura occompagne la renaissance
de la cite qui suivit la mort de Lysimaque en 281; retour de la population qui
favorise 1'essor de Colophon de la Mer plus que de Colophon 1'Ancienne.
L'epoque grand programıne clarien permet de sous-entendre la bienveillance
active des Seleucides ; si en effect Seleucus, liberateur des cites ioniennes apres la bataille de Korupedion, reçoit un culte a Colophon, comme a Priene
et a Erythrai, c'est peut-ôtre parceque ce personnage, qu'une inscription
d'Erythrai designe comme le fils d' Apollon, aura encourage la reconstruction
du sanctuaire de Claros, qui aura ete poursuivie apres sa mort, survenue tres
rapidement.
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4 - Pour le temple d'Apol1on le raffinement a et6 pousse dans İes
moindres details comme l'a moritre le sondage 2. En effet la jonction des blocs
de marbre etait rythmee par des appliques de bronze (traces d'arrachements
observees par 1. Rougetet). Le choix du motif decoratif pour le temple oraculaire d' Apollon n'a pas ete Iaisse au hasard: il s'agit de la traduction en bronze
d'un astragale d'ovideı l Z). L'utilisation de ces petits os pour la consultation
des sorts est bien connue et, tout pres de Claros, a Didymes, un monumental astragale de bronze pesant 93 kg env. et porteur d'une dedicace a -Apollon souligne le lien existant entre cet objet et la mantique apollinienne. On
sait que cet enorrne astragale, datable au Yle s. av. J. e. a ete decouvert a Suze
oiı il avait ete ernporte par les soldats de Darius apres le pillage de Didymes,
La presence des astragales a Claros au Il le s. souligne la solidite d'une
tradition enracinee en Ionie, qui conferait a cet objet une valeur de symbole
dans le cadre de la religion apollinienne,
Le sanctuaire se caracterise par un exhaussement rapide du parfois
des hornmes, Apres l'epoque
hellenistique et le debut de l'Empire, bien representes aux abords de la
voie sacree (etudiee et nettoyee par Roland Etienne), c'est probablement
au He s. ap. J.e. que fut edifie un nouveau temple d' Artemis accompagne
d'un important apport de terrain. Or, a la meme epoque, un enorme remblai
fait d'eclats de marbre, observe par Nuran Şahin dans le prolongement sud
du sondage 2, rehausse le sol tout au long du côte sud du temple d'Apollon.
Cette masse de marbre revele en meme ternps l'importance des travaux executes alors sur le temple d'Apollon; on a probablement termine le peristyle,
comme l'indique une inscription sur l'architrave oü Louis Robert a reconnu
la titulature de l'empereur Hadrien.
5 -

a des remblais naturels mais souvent a l'action

Ainsi le sanctuaire aurait connu au He siecle ap. J.C. une periode
grandiose au cours de laquelle la construction du temple d' Artemis accompagnerait l'achevement du programme dessine quatre siecles auparavant pour
le temple majeur,
Tels sont les problemes et hypotheses que la poursuite du travail sur le
terrain devra confirmer ou infirmer, en tous les cas preciser davantage.
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ecuche 14; revetement en ivoire de fibule
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Fig.: 7 -

Sondage

ı YU

de l'ouest

Fig.: 8 -

336

Terres cuites fragmentaires:
homme ıl la lyre (Sondage 1)
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LABRANDA 1988
Pontus HELLSTRÖM*
The Swedish excavations at Labranda, which started in 1948, were official1y finished in 1960. Since then, publication work has been going on.
In connexion with this, research campaigns to ok p1ace in 1979, 1983 and
19851• Duringthis work it became apparent that complementary excavations
were necessary both for a proper publication of the excavated buildings and
for a better understanding of the site. Thanks to the generosity of the competent Turkish authorities a new exeavation permit was issued in 1987. The
new excavations started with the campaign of 1988, deseribed in the present
report. In the program for the reopened excavations at Labraunda it was
stated that the first aim of the excavations was to fill some of the most important gaps of information that exist since the previous excavations. This
regarps especial1y the interiors of the two andrones and the unexcavated
north-eastern quarter of the site. The second aim regards preservation work.
The most urgent part of this concerns architectura1 marbles and inscriptions.
(*)

Ass. Prof. Pontus HELLSTRÖM, Medelhavsmuseet, Box 5405, S-114 84 Stockholm,
İSVEÇ.

(1)

For the permission to carry OU! the excavations deseribed in this report, we express our warm
thanks to the Directorate General of Antiquities.For generous assistance during the work
we thank the Directors and the staffs of the Museum at Milas, under whieh Labranda now
belongs, and of the Bodrum Museum, to the eolleetions of whieh many previously exeavated
pieces of arehiteeture, seulpture and inseriptions from Labranda belong. This year's work was
performed for 5 weeks between 29 August and 1 October. The staff consisted of Ass. Prof.
Pontus Hel1ström(Director), Ass. Prof. Paavo Roos (Ass. Director), Architect Dr. Thomas
Thieme and Architect Fredrik Löfvenberg. We also wish to thank Mr. Mehmet Tuna,
curatoı at the Aydın Museum, who fulfilled the duties of Commissionary of the Ministry.
For thefinal report of the work in 1979, see P. Hel1ström & T. Thieme, Labraunda 1:3,
The Temple ofZeus, Stoeklholm 1982, and foı preliminary reports on the work in 1983 and
1985, see P. Hellström, "Labraunda 1983", in II. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara
1985, 131-138, and id., "Labraunda 1985", in IV. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara
1987,157-166.
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In the north-eastern part of the sanctuary, immediately north of the
propylaea area, there is a large structure. it has a huge, weIl-built façade with
a series of large entrances looking towards the propylaea to the south.
Behind these doorways is a row of oblong rooms. The façadewith the rooms
behind strongly recaIls the agora building at Alinda. The present structure
has, however, been tentatively identified as" the palace'<'. During the Swedish excavations 1948-1960 this structure was not investigated. In the 1930's,
however, when A. Laumonier made his sketch plan of the site, this area was
also measured and mapped.t From his plan the structure appears to be roughly square in plan and along its eastern edge a series of rooıns can be seen
facing west.

Before the start of excavations, the entire area of this structure was deared from thick vegetation of thorny bushes, which grew especiaIly dense
along the southern and eastern borders. it was then confirmed that the structure is roughly square in plan. Immediately to the west of this square structure foIlows the unexplored bastion to the north of the monumental staircase,
and to the east of a second staircase leading north up to the Andron B
terrace. Between the bastion and the "Palace", at the foot of the monumental staircase there is a corridor running north, forming the western limit of the
"Palace"," which was now renamed "Area W", in accordance with the previous exeavation system with 1etters designating exeavation areas.
The southern side of Area W is thus facing the proylaea. The four rooms
along this side, the western three of which have large, weIl-preserved openings towards the propylaea area, are situated on the same level as the propylaea. The fourth room also had the an identical entrance, which is now
only partly preserved. The ground behind them to the north is on a higher
level, to which there is no visible direct access from these rooms. To the
north, the higher level is bordered by arising formation of bedrock and
by smaIl remains of waIls to the north-east; this probably indicates the northern border of the structure. There are no visible traces of rooms here. To
the west, no building remains are visible, whereas to the east the structure is
borderedby the line of rooms aIready noted and drawn by Laumonier. After the superficial deaning of the area, it was confirmed that there was here
a line of rooms looking west. The southernmost room in this line even had
(2) . A. Westholm, Labraunda i: 2, 1963, p. 109.
(3) A. Laumonier, BCH 60,1936, PI. 36.
(4) For a plan of the southerrı part of this structure, adjoining the propylaea area, see K. Jeppesen, Labraunda 1:1,1955, pl. 22. Cf. also the sketch plan prepared in 1960: A. Westholm,
Labraunda 1:2, 1963, folded plan (reproduced in Il. Araştırma Sonuçları Toplantısı, Ankara
1985, p. 137, Fig. 1).

its threshold gneiss block still lying in situ. Since it could be assumed that
the present structure consisted of a central open area surrounded on some or
all sides by rooms, the most reasonable assumption concerning the eastern
rooms was that they formed the rear part of a stoa looking west, it was then
decided to test by exeavation whether any remains of a colonnade were present to the west of these rooms, An exeavation trench running westwards
from the front wall of the rooms was therefore laid out. Since,however, it
became apparent to us at this moment that the area was privately owned
and that the property was unregistered, exeavation had to be postponed
untillater but for a small test trench of7x2 m. This trench was, however, large
enought to establish that a gneiss stylobate was situated in the expected position. In front of the stylobate three unfluted marble column drums were lying,
obviously in the same position as when they fell. To establish the date of the
colonnade there were no loose finds of use for the chronology.
Cleaning up in the rooms of this stoa gaye some further results concerning the architecture of this part of the structure in Area W.It was then established that thereare here five square rooms. Possibly thete was a sixth
room to the south. Here, however, there is a huge pile of gneiss ashlars making investigation without previous exeavation virtually impossible. Of the
five rooms, at least four have assymmetrically placed entrances. The size
of the rooms is ç. 6.3 m square. Takert together with the assymmetrically
placed entrances this indicates that the rooms were built for ritual dining.
Each room would take II couches of a size of 1.8 x 0.9 m. The entrances
are placed in accordance with these measurements. Each entrance was flanked by two windows. The walls of the rooms are built of well-cut gneiss ashlars in regular courses of headers and stretchers without elamps. The masonry appears to be of typical Hecatomnid design and workmanship. Most
of the walls of the rooms are preserved to a height of several wall courses;
in the rooms, however, there are many large fallen blocks from the upper
parts of the walls making detailed study of the architecture difficult before
excavation.
In the andrones the problems connected with the removal of large amounts of gneiss ash1ars were studied. In Andron A the previously excavated stucco floor at the north-western corner was eleared and documented.
There is reason to believe that this floor has at least two main levels, the later
one presumably Roman. Hopefully, other parts of this floor, which may hide
a 4th century BC mosaic, might be discovered under the gneiss ashlars in
the centre of the building.
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The three westernrooms İn the 4-room suite of the so-caI1ed Terrace
House II, immediately to the south of the Temple, were roofed in 1953 to
serve as exeavation store house. This roof was renewed in 1960. Room 1 (the
western room) has continuously been used for the storing of architectural
blocks and marble sculpture, whereas the second and third rooms, which
were previously used for storing of equipment, have in later years been functioning as store room for the guard. However, the roof, which is of the traditional flat type (but resting on iron rail) had to a large extent collapsed over
the first room, and was in great need of repair over the second and third
rooms. The marbles of room 1 were therefore evacuated, which also entailed
exeavation of a thick layer of dayand earth that had fallen from the roof
into the room. The remaining part of the roof over this room was then taken
down and the beams and the dayand earth were taken away. This room
now remains unroofed. The roof of room 2 was not touched. This room continues to function as a store room for the guard. !ts roof is in ıoo bad a
shape to permit restoration but has soon to be completely renewed, beams
and all. The roof of room 3 was the best preserved one and it was decided
that this room should for the time being serve as temporary store room for
sherd-boxes and exeavation tools. The roof was restored by being given a
new layer of impervious dayand the entrance was provided with a new door.
In the room wooden shelves for sherd-boxes were built along one of the side
walls. Along the opposite wall the marbles from room 1 were stored.
Finally, during the last days of the campaign, a peasant's house, situated
immediately above the ancient stadium to the west of the shrine, was purchased, to be used as a base for future work at Labraunda..
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1988 DÖNEMİ HARRAN KAZı ÇALIŞMALARI
Nurettin YARDIMCI*

1988 Dönemi Harran kazı çalışmalarımız bu
Kasım 1988tarihleri arasında yapılmıştır .
. Bu dönemdeki

kazı çalışmaları

30 işçi ile

yıl

19

çalışmalar:

1988 ile 27

sürdürülmüştür.

Bu yıl kazı çalışmalarımız yalmz höyük üzerinde A
37. DD plankarelerinde sürdürülmüştür (Plan: 1).
35, 36. DDplankaresindeki

Kasım

sondajında

35, 36,

(Plan: 2)

1984-1985 dönemi çalışmalarımızda ortaya çıkardığımız ev kompleksine ait mekanlarda kazıya devam ettik (Resim 1, 2, 3).
Kompleksin ı. odası 3x4 m ebadında bir mekandır. Odanıntüm duçift sıra 25x25 cm ebadındaki tuğlalarla örtülü olup, kuzey kısmında
75 cm bir girişi bulunmaktadır (Resim: 4,5).

varları

Duvar yüksekliği 2.30 m olup, bugün höyük üzerinde açığa çıkarılan en
yüksek duvardır. Bu tuğla duvarlar tek sıra olarak konmuş taş temel üzerinde yükselmektedir. Duvarların iç yüzlerinde yer - yer dökülmesine rağmen
2, 3 cm kalınlığında sıva izleri bulunmaktadır. Odanın en önemli özelliği,
güney duvarı üzerinde tabandan 50 cm yukarıda, 85 cm genişliğinde 120
cm yüksekliğinde ve 51 cm derinliğinde bir nişin bulunmasıdır. Nişin sağlam
olan doğu duvarında görülen 3 cm 'lik girintiler ahşap rafların konulduğunu
ortaya koymaktadır (Resim: 6).
Bu odanın hemen batısında yine bu oda ile bağlantılı bir tandır odası
görülmektedir. Değişik çaplarda (35, 38, 40, 47, 48, 50 ve 62 cm) ki, bu tandırlar hemen hemen oda yüzeyini kaplamıştır. Oda kuzey-güney yönünde
(*)

Dr. Nurettin YARDıMCı, Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü
ANKARA.
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4.95 m doğu-batı yönünde 3.35 m'dir. Doğu kapı girişi 73 cm batıdaki
girişi ise 85 cm'dir (Resim: 7, 8). Doğu duvarında taş ve tuğla örgü görülür.
Burada bir sıra taş düz olarak 2. ve 3. sıra taşlar ise balık kılçığı tekniğinde
yerleştirilmiş olup, bunun üzerinde tuğla örgü yükselmektedir. Duvarın mevcut yüksekliği ise 120 cm' dir. (Resim: 9, 10).
Kuzey duvarı taş temel üzerine kerpiç örgülü olup, 50 cm
65 cm yüksekliğindedir.

genişliğinde,

Batı duvarı taş

kenarlarında

cm varan

temel üzerine kerpiç ve yer yer tuğla örgülüdür. Kapı
ise 25x25 cm ebadlarındaki tuğlalarla örülü olan duvar 92

yüksekliğini korumuştur.

Sözünü ettiğimiz tandır odasının güneyinde tek
mekanlarda çalışmalarımızı sürdürdük.

sıra taş

ve kerpiç ile

ayrılmış

Bu oda da kuzey-güney yönünde 4 m

doğu-batı

yönünde 2.70 m dir.

Bu odanın da doğu duvarı, öndeki mekanın doğu
için yine balık kılçığı tekniğinde örülü olup, duvar
ye kadar kendini korumuştur.
duğu

Güney

duvarı taş

maktadır. Batı duvarı

duvarı uzantısı

yüksekliği

ol105 cm

ve tuğla kırıkları ile örülü olup yüksekliği 1 m yi bulise 1.30 m yükseklikte olup tamamen kerpiç örgülü-

dür.
Odanın girişi 90 cm genişliğinde olup giriş üç sıra üst üste konmuş büyük blok taşlardan ibarettir (Resim: 11). Taş ebadları 50x45 cm dir. Doğu
duvarı önünde tek sıra tuğla ile ayrılmış foseptik çukuru 2.80 cm çapın
dadır (Resim: 12).

37. DD plankaresindeki

çalışmalar:

(Plan: 2)

1987 döneminde yaptığımız çalışmalarımızda bir ev kompleksinin sı
etmeye başlamıştık. Plankarenin batısı boyunca sözünü ettiği
miz kompleksin işlik ve bazı oturma mekanlarını açığa çıkarmıştık. Ancak
güneydeki kesimin bir kısmını ortaya çıkaramamıştık. Bu yılki çalışmaları
mızı bu alanlarda yoğunlaştırdık (Resim: 13, 14).
nırlarını tespit

Açmanın güneybatı köşesinde tuğla kırıkları

ile döşeli odanın doğu
sunda uzanan 12 m lik bir alan görülmektedir. Taban tamamen 25x25 cm
ebadlarındaki tuğla ile döşelidir (Resim: 15).
Kuzey-güney yönünde 13 sıra tuğla tespit edilebilmiştir. Ancak mekanın
ve kompleksin güney cephesinin tümü açığa çıkarılamamıştır.
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12 m uzunluğundaki bu mekanın önünde 6 paye yer alır. Bu payeler
itibaren 62x40, 66x40, 66x40, 90x40, 66x40 ve 62x40 cm ebadların
dadır (Resim: 16, 17).

batıdan

Payeler arasındaki
sim: 18, 19).

açıklık

ise standart olup tümünde 1.55 cm dir. (Re-

Bu payeIerin tuğla kemerlerle birbirine bağlı olduğu tespit edilmiştir.
Özellikle 4. payede yükselen kemer taban üzerine olduğu gibi devrilmiştir.
(Resim: 20).
dan

Kemerler 4 sıra taş üzerine konulan 25x25 cm ebadlarındaki tuğlalar
oluşmaktadır. Kemerin yüksekliği ise tabandan itibaren 2.50 m ile 3 m

arasında değişmektedir.

var ile ikiye

12 m lik bu alan 4. payeden 35 cm lik ince bir du-

bölünmüştür.

Açıkladığımız bu evin batı ve güney cephesi sokakla çevrili olup kare
plan vermektedir (18 x 18 m dir). Batı ve güney cephesi mutfak ve odalarla
çevrili olup kuzey-güney yönünde 14.70 m batı-doğu yönünde 12.70 m
ebadlarındaki avluya açılmaktadır (Resim: 21, 22).

Halen yörede avlu ve avluya
mümkündür.
Bu

açılan mekanların

benzerlerini görmemiz

yılki çalışmalarımızın yanı sıra geçtiğimiz yıllarda çalışmalarımızı

sürdürdüğümüz

A, B, C

açmalarında

da genel temizlik

çalışmaları yapıl

mıştır.

Toplanan çanak çömlek 2 ana gruba ayrılmaktadır. Birinci büyük grup
parçalardan oluşmakta hamur, renk, astar ve niteliklerine göre yan
gruplara ayrılmaktadır.
sırsız

İkinci grup ise bu yıl az rastladığımız sırlı yeşil ve mavi renkte olan parçalardan oluşmaktadır. Genellikle bej, kırmızı kum ve mika katkılı kaba mutfak kaplarına ait parçalar ile Use ve çömlek parçalarından ibarettir.
Kazı

bitiminde

çalışılan alanların

1 /50 ölçekli tespit çizimleri ve plan-

ları çizilmiştir.

Gelecek kazı döneminde çalışmalarımıza devam edilmek üzere 1988
dönemi Harran kazı çalışmalarına son verilmiştir.
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İZNİK ÇİNİ FıRıNLARı KAZISI 1988 YILI ÇALIŞMALARI

Oktay ASLANAPA *
İznik Çini Fırınları Kazısı'nın 1988 yılı çalışmaları, 5.8.1988 günü hazırlık ekibinin İznik' e hareketiyle başlamış, 14.9. 1988 günü alan çalışma

ları tamamlanarak 15.9.1988 günü kazı kampı kapatılmıştır.

Bu yıl Prof. Dr. Oktay Aslanapa

Başkanlığında,

Doç. Dr. Ara Altun'un
Kurulu'nda Prof. Dr.
Şerare Yetkin ve Mim. M. Baha Tanınan bulunm.uş, sayıları yirmibeş civarında değişen çeşitli kademelerde uzmanlar ile öğrenciler kazı ekibini meydana getirmiştir. Ayrıca mahallinden on kadar işçi kazıda çalışmışlardır.
Başkan Yardımcılığında yürütülen çalışmalarda Kazı

1981 yılından beri sürdürülen İznik Çini Fırınları Kazısı'nın ikinci dönem. çalışmalarında daima kalabalık bir uzman ve öğrenci ekibi bulunmuş,
bu ekip, yeni geliştirilen yöntemlerle, çok yönlü bir çalışma içinde olmuştur.
Çini kazısı yanında, İznik'in mimari mirası ve koruma -tesbit çalışmaları,
çini-keramik üretim merkezi olan İznik'de mimari ile çini-keramik üretimi
arasındaki çeşitli ilişkiler açısından da ele alınmıştır. Nitekim Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Ara Altun yönetiminde ayrı bir ekip, çalışmalar süresince bir yüzeyaraştırmasını devam ettirmektedir. Bunun ön sonuçları,
1/1000 paftalar üzerinde işlenip raporlandırılarak, Bölge "Koruma Kurulu'na gönderilmiş ve İznik koruma amaclı imar planı için alınan karara esas
olmuştur.

Kazı Kampı olarak Valilikçe tahsis edilen Merkez Kılıçarslan İlkokulu
kullanılmış,

burada kilitli bir odada denetim altına alınan Envanter ve Restorasyon Merkezi kurularak buluntuların yıllık değerlendirmeleri yapılmış
tır. Uzman Belgin Demirsar yönetiminde kazı ve sondaj alanlarından elde
edilen çeşitli buluntular yıkama ve tasnif ekibi tarafından düzenli olarak te(*)

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA ,Kazı Başkanı-İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Fen P.T.T.-34459 İSTANBUL.
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mizlendikten sonra seçimleri yapılarak etüdlük envanter çizimleri ve fişleri
hazırlanmıştır. Bu yıl bu çalışmalara Bakanlık Yetkili Uzmanı Aynur Gökmen de fiilen katılarak yardımcı olmuştur. Bu işlemler sonucunda; 92 envanterli etüdlük buluntu ayrılmıştır. 8 Envanterlik eser kazının Bakanlık
envanterine alınmış, bunlardan başka toplam 129 torba etüdlük parça buluntu alanları ve tekniklerine göre tasnifli ve listeli olarak sandıklar içinde
İznik Müzesi'ne teslim edilmiştir. İznik Müzesi'nin etüdlük deposu hala düzensizdir. Geçen yıl kazımızın da katkısı ile eser deposu bir dereceye kadar
düzene girmiş olmakla birlikte, etüdlük deposu arzu edilen tasnifleri yapmak
için elverişli değildir. Çalışmaların tatil edildiği zaman kazı kampında,
hiçbir kazı buluntusu kalmamış, araç-gereç de Belediye'nin tahsis ettiği bir
depoda muhafaza altına alınmıştır.
İznik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı bu. yıl da gerekli her türlü
Kolaylığı göstermişlerdir.

öncelikle BHD kodu verilmiş olan sürekli kazı alaHamam Sokak ile Maltepe Sokak köşesinde Belediye
Hamamı karşısında bulunan ve 1983 yılından sonra sistemli bir kazı alanı
haline gelen bu bölgede, halen, İznik'de yerinde korunmuş ve sertleştirme ile
restorasyonu tamamlanarak sundurma altına alınmış iki çini-seramik fırını
ateşhanesi ile Osmanlı dönemi seramik atölyesinden oldukça önemli bir kesit
ortaya çıkarılmıştır. Burada çeşitli bölümler ve çökmüş fırın izleri ayrıntıla
rı ile tesbit edilmiş durumdadır. Bu yıl gride göre devam ettirilen plankare
çalışmalarında, alanın doğu kesimindeki üç plankarede çalışılmış, E-lO açması Miletişi denilen teknikte çok sayıda Osmanlı keramiği, fırın malzemesi
olarak çok sayıda üçayak ve sır kalıntıları ile, sırlanmamış bozuk imalat buluntuları vermiştir. Plankarenin güneydoğu köşesinde geç dönem kuyusunun
bitişiğindeki izler, burada çökmüş bir fırının izleri olarak değerlendirilmiş
tir.
Bu

yılın çalışmaları

nında yoğunlaşmıştır.

Bu yıl bu alanda koruma ve restorasyon çalışmaları ile 1989 İznik Yılı
gözönüne alınarak çevre düzenlemesi de planlanmış, fakat uzman nezaretinde, tütek ve kuyu restorasyonu dışındakiler gerçekleştirilememiştir. Sundurmanın yükseltilmesi ve yeni çit için malzemenin bir bölümü sağlanmakla
birlikte, ödenekler yetmediğinden yapımı tamamlanamamıştır.
1981 yılında ilk sondajı yapılıp geçen yıl devam edilen ikinci bir kazı
Sokak'daki altyapıdır. Bu yıl, üst moloz ve çöp tabakası temizlenerek, etrafı çitle çevrilmiş ve böylece daha fazla tahribi önlenmiştir.
Çünkü 1981 tesbitinden sonra bütün uyarılara rağmen üstüne gelecek şekil
de ev ve sokak oluşumu engellenememiş, hatta tonozlannın delinerek elekalanı, Arabacı
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trik direği yerleştirme hazırlığı bile son anda ekibimizin müdahalesi ile
önlenmiştir. Burada üst seviyede ana yapıya ait duvar izleri ve döşeme ile
bir mezar hücresi açığa çıkarılmış, altyapı kontrol edilmiş, çizim ve ölçüm
çalışmaları yapılmıştır. Sonuçta altyapının çok geniş olmasına rağmen, üste
tesbit edilen duvar ve yapı .izlerinin buna göre küçük olması da dikkate alı
narak, buranın Saray Bölgesine dahil olduğu görüşü kuvvet kazanmıştır.
Bu çevreye

yakın

olan ve

Bağkur

Evleri olarak bilinen çevrede, geçen

yıl yapılan tesbitlere göre i ve II rıumaralı hafriyata başlanmış ,duvar izle-

mesi yapılarak tümseklerdeki yapı kalıntıları hakkında fikir edinilmiştir.
İki ayrı döneme işaret ettiği tahmin edilen yapı kalıntılarının tescile esas ola.
cak çizimleri gerçekleştirilmiştir.
Her iki çalışma da İznik'de hızla tahribe uğrayan mimari mirasın tesbit
ve korumasına yöneliktir. Nitekim aynı zamanda, İsmail Bey Hamamı batısında, Beyler Mahallesi İlkokul İnşaatının hafriyat alanında çıkan duvar
ve döşeme izleri de ekibimizce tesbit edilmiştir.
.
Ayasofya güneyinde kamulaştırılmış olan alanın gridlernesi yapılarak
bu yıl bir plankarede çalışmalar sondaj mahiyetinde yürütülmüş, kil tabakası
na rastlanmıştır. Bu bölge 1964 yılı kazılarında ortaya çıkarılmış bulunan
fırınlara yakındır ve arazi kamulaştırılmış olduğu için rahat çalışma imkanı
vardır. Burada bu yıl E-2 plankaresi çalışılmıştır.
Ekip elemanları Suriçi İznik halihazır paftaları esas alınarak yüzey araş
devam etmiş, bu arada çeşitli tesbitler Müze'ye ve Belediye'ye yazı
ile de duyurularak önlem alınması istenmiştir. Nitekim 8.9.1988 akşamüstü
Deliklikaya mevkiinde Şubat-Mart aylarında makine ile yamaç düzlenirken
ortaya çıkmış ve tahrip olmuş freskolu bir mezar odası da tesbit edilerek Müze'ye gerekli işlemler için haber verilmiştir. Belediye'de askıya çıkarılan bir
imar paftasında 1963 yılında kazı ile ortaya çıkarılmış olan İznik'in en erken
Osmanlı yapıları Orhan İmaret Camii ve hamamının işaretlenmeden arasın
dan yol geçirildiği görülmüş, durum resmi yazı ile Belediye Başkanlığı'na biltırmalarına

dirilmiştir.

Uyumlu ve ilgili bir ekip halini almış olan İznik Çini Fırınları Kazısı
ekibi, İznik'in tarihi mirası ile her yönüyle ilgilenen uzmanlaşmış bir çalışma
örneği vermekte ve kısıtlı imkanlarla hedeflenen noktaya ulaşınaya gayret
etmektedir. Son sekiz yılın çalışmaları toplu olarak 1989 İznik Yılı vesilesiyle
tek bir kitap halinde yayınlanmış olacak;' yüzeyaraştırmalarınınsonuçları
da ayrı bir kitapta toplanacaktır.
(1)

Oktay AsJanapa-Şerare Yetkin-Ara Altun, İznik Çini Fırın/arı Kazısı 1981-1988, II-Dönem,
İstanbul 1989.
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1988 YILI KUBAD-ABAD

KAZı ÇALŞIMALARı

Rüçhan

ARıK

*

Başkanlığım altında yapılmakta

Külliyesi

Kazısının

bu

yılki

olan Kubad - Abad Selçuklu Saray
bölümü 18 Ağustos-30 Eylül 1988 tarihleri ara-

sında gerçekleştirilmiştir.

Bu yılki çalışma esnasında, geçen yıldan kazısı bitirilemeyen XXXIHH ve XXXII-HH plankarelerinden başka, XXXI-GG, XXXII-GG,.
XXXIII-GG, XXXI-FF, XXXII-FF, XXXIII-FF, XXXI-EE, XXXIlEE, XXXIII-EE, XXXIV-EE, XXXII-DD, XXXIII-DD ve XXXIV~DD
olmak üzere toplam onbeş plankarede çalışılmıştır.
Önceki yıllara ait kazı raporlarında da belirtildiği gibi, stratigrafiye imkan tanıyan kazı sahasındaki göçük toprak kütlesinde üç ana tabaka görülmektedir. Bunlardan, yukarıdan itibaren birincisi; moloz taş, tuğla kırık
ları ve yumuşak göçük toprağından oluşmaktadır. Yalnız, bunun nihayetinde, ikinci tabakanın üstünde tespit edilen 10-15 cm. lik ince, sert toprak
kütlesi, üstteki tabakanın çok daha sonra oluştuğunu ortaya koymaktadır.
Öyle anlaşılıyorki, bugün ikinci tabaka olarak belirlediğimiz; üstte bol
kiremit kırıkları, altta ise zengin bir çini, çini -mozayik , cam, v.d. gibi buluntulardan ibaret tabakanın üzerinde uzunca bir süre başka bir tabaka mevcut değildi ve zamanla yapıdan düşen parçalarla en üstteki tabaka teşekkül
etmişti. Bu yıl da, SelçukluÇağı'na ait buluntular, sözünü ettiğimiz ikinci tabakada ele geçirilmişlerdir.
Üçüncü tabaka ise sert toprak kütlesinden oluşmakta ve tabii kaya zemine kadar devam etmektedir. Çalışmanın sonunda, bu tabakanın Eski
Çağ'a ait mimari kalıntılar ve küçük buluntular ihtiva ettiği anlaşılmıştır.
Kazıda gün ışığına çıkarılan küçük buluntuların temizlik, onarım ve
envanterleri yapılmış, mimari kalıntıların ölçüleri alınarak gridli plana işlen
mişlerdir (Plan: 1).
(*)

Prof. Dr. Rüçhan ARIK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih
ANKARA.

Coğrafya

Fakültesi

Dekanı,
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Küçük Saray'ın kuzeybatı duvarından itibaren kuzeybatıya doğru gittikçe alçalan göçük kütlesini kapsayan ve numaraları yukarıda ifade edilen
plankarelerde tespit ettiğimiz tabakalaşma, tabii kayalık zeminin göl istikametindeki meyline uygun şekilde oluşmuştur.
1988 Yılı kazısında mimarı buluntu olarak; Küçük Saray'ın batı köşesi
ile Büyük Saray'a doğru uzanan ihata duvarı arasında kalan sahada açığa
çıkarılan duvar kalıntıları ile XXXII-,-GG, X:XXUI-GG karelerindeki duvar
kalıntısı ve su sistemine ait kalıntılardan söz edilebilir:
Bu duvarlardan, Küçük Saray'ın batı köşesi ile iliata duvarı arasında
kalanlar harç lı ve moloz taşlı kuruluşlar olup, inşai özellikleri bakımından
Selçuklu veya sonrasına maledilebilirler.
Bunların altında,

XXXIII-EE karesinde -2.66 m.'deki harçlı duvar kaSelçuklu öncesi bir dönemden; XXXII-GG, XXXIII-GG, XXXIIDD, XXXIII-DD, XXXII-EE plankarelerindeki çamur harçlı moloz taşlı
duvar kalıntıları çok daha eski devirleriden kalmadırlar.
lıntısı

1988 yılı kazısı sırasında açığa çıkarılan mimarı kalıntıların malzeme
ve inşa tekniğinin yanısıra, yapılaşma tarzlarına da dikkate alarak- farklı inşa
aşamalarında meydana getirilmiş olduklarını düşünmekteyiz.
En alttan

başlamak üzere

bu

kalıntılar şu şekilde

izah edilebilirler:

a) XXXII-EE, XXXII-DD, XXXIII-DD, XXXII-GG, XXXIII-GG
plankarelerinde tabii kayalık zeminin hemen üzerinde çamur harçlı moloz
taşlı duvar parçaları. Kazı sahasında bunların yer aldığı seviyede bol miktarda sırsız seramik parçaları, çakmak taşları (obsidienler), parlak perdahlı,
üzerleri boyalı ince, sert seramik parçaları ile XXXII-HH karesinde -3.48
m de, kırılmış vaziyetteki bir küpün içerisinde bebek iskeleti bulunmuştur.
Bütün bunlardan hareketle söz konusu kalıntıların Eski Çağ'a ait oldukları
sonucuna varılmıştır. Bebek iskeleti, obsidienler ve bunlarla aynı seviyedeki
seramik parçaları, Fakültemiz Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Kutlu Emre tarafından M.Ö.lII.-II. bine yani Eski
Tunç çağı'na tarihlenmişler; diğer bir kısım seramik parçalarının ise -Prof.
Dr. Orhan Bingöl (D.T.C.P. Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi)'e göre-M.Ö. i. yüzyıla ve Roma dönemine ait oldukları anlaşılmıştır.
verilen plankarelerdeki Eski çağ mimarı kalıntılarıyla aşağı yukarı aynı kodda (-2.66. m ve -2.50 m) XXXIII-EE ve
XXX1II-DD plankarelerinde birbirleriyle köşe yapacak şekilde birleştikleri
anlaşılan beyaz kireç harçlı, moloz taşlı duvar kalıntıları ise Selçuklu çağı
b)

372

Yukarıda numaraları

yapılaşma.sının altında kalıyor

bir döneme ait

olmaları

görünmektedirler. Bu yüzden Selçuklu öncesi
muhtemeldir.

c) Yukarıda açıklanan Eski Çağ'dan kalma duvar kalıntılarını yer yer
ortadan biçerek geçen, Selçuklu çağı'na ait çifte künkten oluşan su sistemi;
önceki yıllarda ortaya çıkarılan ve doğu tarafta XXXI-LL plankaresinin
içindeki sur duvarı dibinde sona eriyor gibi görünen künklerin devamı niteliğindedir. XXXII-DD plankaresinde -2.54 m. kodunda yer alan kuruluş,
kayalık zeminin göle doğru eğimine uygun bir biçimde gittikçe alçalarak
XXXII-EE plankaresini diagonalolarak katettikten sonra, XXXU-GG karesinin kuzeydoğu köşesine kadar devam etmektedir. Fakat, XXXI FF ve
XXXII-FF plankareleri arasındaki kısmı bugün için mevcut değildir. XXXIGG karesinin kuzeydoğu köşesinde bir kırılma yapması gereken kuruluş;
1986 ve 1987 kazılarında gün ışığına çıkarılan XXXI-HH ve XXXI-JJ plankarelerindeki üzeri döşeme taşlarıyla kaplı künklerle birleştikten sonra, Küçük Saray'ın kuzey köşesindeki merdivenin önünde mevcut döşeme taşları
nın altından geçerek göl tarafındaki sura kadar devam etmekte ve XXXI-LL
plankaresinin içinde sona ermektedir (Resim: 1,2).
d) Küçük Sarayı kuşatan duvarlarla bağlantısı bulunan ve Büyük Saray'a doğru uzananihata duvarı ile bunun kuzeydoğu kenarı boyunca devam ediyor görünen; -1.78 m kodunda taş döşeli zemini bulunan dar ve
uzun mimari kalıntı; yukarıda bahsettiğimiz Eski çağ kalıntıları ile kireç
harçlı iki duvar parçasının üstünde yükselmektedir. Bu ihata duvarı ile taş
döşeli zemine sahip mekanı sınırlayan duvar; ince kumlu; orta serdikte beyaz
kireç harcıyla inşa edilmişlerdir. Bu açıdan Küçük Saray ve Büyük Saray'da
kullanılan harçla aynı özelliği göstermektedirler. Bu duvarlarda, tıpkı Büyük
Saray ve diğer duvarlarda olduğu gibi, içerisinde tuğlaya da kiremit kırığı
bulunmayan moloz taş malzeme kuilanılnuştır. bu nedenle söz konusu
duvar ve mekan saraylarla aynı inşa aşamasında meydana getirilmiş olmalı
dır (Resim: 3).
e) Bir de, Küçük Saray'ın batı köşesine bitiştirilmiş, fakat aralarında
organik bağ bulunmayan bir duvar kalıntısı vardır. Bu duvar, XXXIII-FF
plankaresinin içinde 2,70 m batıya doğru devam ettikten sonra sarayın batı
duvarına paralel bir biçimde güneye doğru dönmektedir. Bu duvarın köşe
sinde tuğla kullanılmış (Resim: 4), diğer kısımlarında ise moloz taş ile bunları adeta çerçeveliyor görünen tuğla kırıklarına yer verilmiştir (Resim: 5).
Duvarın kuzeye bakankısmında derz yerleri sıvanmıştır. Fakat harcın karakteri saraylarla aynıdır. Ancak, sarayın duvarına bitiştirilişinde organik
bağ bulunmayışı, bunun sarayın inşasından sonra eklendiğini gösteriyor. Yapıldığı zaman için kesin birşeyler söylemek zor olmakla birlikte, üzerindeki
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hatıldan

hareketle, yine Selçuklu

çağı

içerisinde, fakat

farklı yıllarda inşa

edildiği düşünülebilir. Bu duvarın köşesinde kullanılan tuğlaların boyutları

Büyük Saray'da ve Küçük Saray'ın zemininde kullanılan tuğlalardan daha
büyük olmasına karşılık; XXXI-KK plankaresinin içinde kalan duvar kalın
tısındaki tuğlalarla aynı büyüklüktedir.
f) Bu duvar ile Büyük Saray'a doğru uzanan ihata duvarını birleştiren
yeri ve diğerlerinin üzerine bindirilişinden de anlaşılacağı
gibi bir sonraki aşamaya işaret ediyor. Burada da harcın karakteri aynıdır.
Ancak, moloz taşların arasında bu defa bol miktarda kiremit kırığı kullanıl
mış ve taşlar, kiremit kırıklarıyla adeta çerçevelerımiştir (Resim: 6).
duvarı ise; bağlantı

g) BüyükSaray'a doğru uzanan ihata duvarının XXXIV-EE karesi
içinde kalan köşesinden Küçük Saray'ın güneybatı duvarına doğru devam
ederek birleşen duvarda daharç özelliği diğerleriyle benzerdir. Moloz taşlı
duvardaki taşların arasında tuğla ya da kiremit kırıkları görülmemektedir.
Fakat bu duvarın Küçük Saray'la birleştiği yerde de dilatasyon sözkonusudur. Aynı durum, ihata duvanyla birleştiği yerde de olabilir.
h) Bu arada, Büyük Saray'a doğru devam ediyor görünen taş döşemeli
diagonal tarzda bitiştirilmiş tuğla kuruluşun
durumu henüz anlaşılamamıştır. Önümüzdeki yıl yapılacak çalışmalar sonunda bu soruna bir çözüm bulunabilecektir.
mekanın güneydoğu köşesine

Küçük buluntulara gelince; Selçuklu çağı buluntuları, yukarıda açık
lanan bol kiremit kırıkları ihtiva eden tabakada ve hep aynı seviyede ele
geçirilmişlerdir. Bunlar, önceki yıllarda olduğu gibi çini, çini-mozayik, cam,
v.d. gibi buluntulardan başka; XXXllI-FF ve XXXIII-EE plankarelerinde
yaklaşık 2.00 m.den itibaren ortaya çıkan alçı buluntulardan oluşmaktadır
lar. Çini buluntular arasında, üzerinde keçi figürü bulunan bir yıldız çini
dikkati çekmektedir. Ayrıca XXXll-HH ve XXXII-GG plankarelerinin arasında dağınık durumda düzgün kesilmiş prizrnatik taş parçaları bulunmuş
tur. Bunların bir kısmı birleştirilmiştir. Sözkonusu tabakada, keçi figürlü
yıldız çininin dışında, siren, yırtıcı kuş, simetrik kuş, insan figürlü ya da bitkisel desenli sıraltı tekniğinde çiniler ve heraldik duruşlu bir siren figürüyle
süslenmiş yıldız çinilerden de söz edilebilir (Resim: 7, 8, 9,10,11).
Bu arada, lüster tekniğinde çini ile bol miktarda çini-mozayik ve az
seramik fragmanı buluntular içinde yer alımştır (Resim: 12).

sayıda sırlı

Selçuklu tabakasında yer yer sırsız seramiğe de rastlanmış ;
kiremit, tuğla ve tuğla-mozayik ile birkaç metal obje ele

sayıda

tir.
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ayrıca

çok

geçirilmiş

Cam buluntularla, bilhassa XXXII-HH açmasının kuzeybatı köşesi
hemen altında 1. SOxl. 00 m.lik bir alanda yoğun
olarak karşılaşılmıştır. Burada, camların, çinilerin hemen altında ve arada
herhangi bir harç döküntüsü dahi olmaksızın yer alışı dikkatiçekmektedir.

yakınında, çini tabakasının

XXXIII-FF ve XXXIII-EE plankarelerinde ise diğerlerinin aksine yak-2.00. m den itibaren bol miktarda alçı parçaları bulunmuştur. Alçılar üzerinde geometrik desenlerin yanı sıra yrprarırnış durumda figür ve
yazı unsurları tespit edilmektedir (Resim: 13).
laşık

İkinci tabakada, yazıları okunamayacak kadar harap vaziyette birkaç
İslami sikke ile XXXII-HH ve XXXII-·~GG kareleri arasında dağılmış hal-

deki profilli taş
(Resim: 14, 15).

parçaları, diğer

Selçuklu

buluntularını teşkil etmişlerdir

Üçüncü tabakada en dikkati çeken buluntu, XXXII-HH plankaresinde
-3.48. m. de ele geçen küp içindeki bebek iskeleti olmuştur. Parçalanmış
durumdaki küpün içindekibebeğinkafatası ve vücudun diğer kısımlarıng ait
birkaç kemik, sıkışık toprak kütlesinin arasında bugüne .kadar gelebilmiş
tir. Kemiklerin arasında bir adet obsidiende yer almaktadır (Resim: 16).
Bu tabakada bol miktardaki sırsız seramik ve obsidienler ile bir adet taş baltanın tahlili söz konusu tabakanın esas itibariyle Eski Çağ'dan kalma buluntuları ihtiva ettiğini (Resim 17, 18), ancak yer yer Roma Devri seramiklerinin de bu tabakaya karıştığını ortaya koymuştur. Bu tahlillere göre Eski
çağ buluntuları, M.Ö. 3,-2. bine yani Eski Tunç çağı zaman dilimine oturtulmakta, bir kısmı seramik ise M.Ö. 1. yüzyıl Roma Devri'ne verilmektedir.
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