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DIDYMA-GRABUNG 1990

Klaus TUCHELT*

1. Fundbearbeitung Und Veröffentlichungen

Die Arbeiten der Herbstkampagne 1990 fanden vom 9. August bis
29. September statt. Die Bearbeitung der Funde wurde bei der Keramik
von Ulrike Wintermeyer (Brunnenfunde und Auswahl der hellenistisch
kaiserzeit1ichen Fundkeramik 1990) und von Th. Schattner (archaische
Keramik), bei den Fundmünzen von H.R. Baldus fortgesetzt. Die fotogra
fische Dokumentation besorgte W. Schiele, die Konservierung und Res
taurierung von Keramik, Bronze und Münzen Antje Tuchelt. Die Auf
nahme der arehaisehen Fundkeramik schloB Th. Schattner ab; er begann
mit der Abfassung des Manusleripts für die Veröffentlichung, koordinier
te die EDV-Erfassung der Grabungsergebnisse und ordnete das Fotoarc
hiv der Grabung neu. P. Schneider setzte in Karlsruhe seine Studien zum
Ostbau des arehaisehen Temenos fort und besorgte die Dokumentation
der Bauaufnahmen für das Grabungsarchiv. L. Haselberger veröffentlich
te bei seinen Arbeiten am Apollontempel erzielte Ergebnisse in einer
Studie über "Seilkurve Oder Ellipse?" (AA 1991 Heft 2, 165 ff). Ein
Uberblick über die Ergebnisse der Didyma - Grabung seit Wiede
raufnahme der arbeiten im Jahre 1962 ist in der Sondemummer 1991
"Branchidai - Didyma" in "Antike Welt, Zeitschrift für Archaologie
und Kulturgeschichte", Band 22, erschienen, ein Bericht über
die Forschungen der Jahre 1985 bis 1989 von St. Mitchell im JHS
1989/90.

2. Ausgrabungen

Nach den Ergebnissen der in den Jahren 1989 und 1990 durchgeführ
ten Ausgrabungen laBt sich erstmals die Anlage und Ausdehnung des He
iligtums nordwestlich des Apollontempels in Umrissen skizzieren. Das
Gebiet mit der Jetzt über 200 m untersuchten bzw. freigelegten Heiligen

• Prof. Dr. Klaus TUCHELT, Podbielskiallee 69, postfach 330014 D-1OOO Berlin 33 AL
MANYA.
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StraBe und ihrer Randbebauung besteht aus drei Abschnitten: aus einer
Peripherie im NW mit Weihungen aus arehaiseher Zeit sowie einer bis
her erst seit spathellenistischer Zeit bekannten Randbebauung, aus einem
mittleren Abschnitt mit dem Artemisheiligtum und aus einem Abschnitt
im Südosten mit dem Übergang in den Heiligen Hain und den apollonbe
zirk.

Ausgrabungen wurden 1990 in zwei Gebieten durchgeführt: I. Eine
Flachengrabung im mittleren Abschnitt westlich der Felsbarre (s. den
Plan AA 1989,218 Abb. 89 Planquadrat XLV und bier Abb. 1) zwecks
Klarung des Artemisheiligtums im Westen und II. Untersuchungen des
südöstlichen abschnitts der Heiligen StraBe und ihrer Randbebauung vor
Eintritt in den Apollonbezirk (Planquadrat XLVI/XXXVI; bier Abb. 2 und
3).

ı. Die auf 40x40 m freigelegte Flache des westlich der Felsbarre
gelegenen mittleren Abschnitts umfaBt einen Teil des nach NW
abfallenden Gelarıdes mit einer Hangbebauung (Abb. 1). Von der
Bebauung sind meist nur die unteren Fundamentschichten erhalten, die
grolsraumige Flachen einschlieBen und nicht eigentlich für eine
Wohnbesiedlung sprechen. Beobachtungen scheinen daraufhinzuweisen,
daB die Bebauung nach Raumung abgetragen worden ist; spatere
Einbauten wurden vereinzelt festgestellı. Der. keramische Befund
stammt überwiegend aus dem 2./1. Jh.v.Chr, und dem ı. Jh.n.Chr Altere
ungestörte Depots mit Keramik des 7./6. Jhs v.Chr., Bronze- sowie
Holzkohleresten und Tierknochen wurden angetroffen, jedoch ohne
sicher erkennbare Baureste. Einer der schönsten Einzelfunde aus diesen
Lagen war eine für Ostionien seltene Kleinbronze in Gestalt eines Rindes
noch spatgeometrischer Zeit.

II. Der bereits in den Vorjahren auf ca 60 m festgestellte südöstliche
Abschnitt der trajanischen PflasterstraBe (StraBe I) erstreckt sich von
der nach Osten führenden StraBenbiegung im Nordwesten bis an die
moderne HauptstraBe im Südosten (Abb. 2 und 3). Die StraBenbiegung
führt über einen Gelarıdesattel Der Knickpunkt liegt auf der Ostseite. An
der Biegung verbreitert sich der Damm auf 6 m, um dann wieder mit ca 5
m Breite in Richtung des Apollonheiligtums überzuleiten. Das beidseitig
von einem Randstein gefaBte Pflaster aus groBen Kalksteinplatten ist
bis auf wenige Stellen gut erhalten. Der SO-Abschnitt lag unter einer ca
2 m hohen Verschüttung; sie enthielt Befunde, die das Ende der
StraBennutzung ins 7. Jh.n.Chr, datieren. Die altere Randbebauung an der
StraBenbiegung besteht auf der östlichen Hangseite aus einern Bau, des
sen Fundament und untere Sockelschicht aus durchgeschichteten,
verklammerten Kalksteinblöcken mit Aufschnürungen und 6.3x6.3 m
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Seitenlarıge erhalten ist (Abb. 4). Spater verbaute Architekturglieder
bleiben auf Zugehörigkeit zum Fundament dieses sog. Südostbaues zu
prüfen, um über die Bestimmung des an so exponierter Stelle errichteten
Bauwerks und seiner unmittelbaren Umgebung urteilen können (Altar?).
im NO und dem Hang folgend verlauft eine über 20 m freigelegte Stütz
mauer; davon erhalten ist die untere Schicht mit bis zu 0.75 m hohen, 0.6
m starken Ka1ksteinquadern. Südöstlich der Stützmauer befindet sich ein
Brunnenschacht, dessen Einschwemmung erst bis zu 5.5 m Tiefe aus
geraumt werden konnte (Brunnen 10). Ein weiterer Brunnen (ll) von ca
15 m Tiefe liegt östlich des Südostbaues und führt Frischwasser. Die aus
der letzten Benutzungszeit erhaltene Keramik seines Brunneninhalts
stammt aus dem 6.n.Jh. Jh.rı.Chr., darunter vollstandig erhaltene Gefalse,
Dİe Anlage von Südostbau und Stützmauer bestand zur Zeİt der StraBe 11
(2./1. Jh.v. bis 1. Jh.n. Chr.); sie blieb beim Bau der trajanischen Pflas
terstraBe (I) erhalten und wurde erst in nachantiker Zeit abgeraumt und
überbaut (4./6. Jh. n.Chr.).

Als wichtigstes Ergebnis für die Topographie des Heiligtums ist in
der Kampagne 1990 zu verbuchen: 1. Im SO-Abschnitt der trajanischen
StraBe befindet sich unter der Pflasterung keiner der drei im NW
festgestellten alteren StraBenhorizonte und 2. die Pflasterung endet İn

geradem Verlauf auf 5 ıp. Breite mit bündig zum Randsteİn verlegten
Platten. Die PflasterstraBe, deren Ende übrigens mit der Grabungsgrenze
zusammenfallt, hatte keine Fortsetzung nach Osten und bietet keine
Anhaltspunkte für einen .architektonisch, etwa durch ein Tor gefaBten
AbschluB (Abb, 2 und 3). Die trajanische StraBe mündete in die bereits
in den Vorjahren südlich der modernen HauptstraBe festgestellten
ausgedehnten Laufhorizonte, die zum Heiligen Hain westlich des
Apollontempels gehört haben. Der İn diesem Abschnİtt fehlende Befund
alterer StraBenhorizonte laBt zwei Schlüsse zu: 1) altere Horizonte
wurden anlaülich der Pflasterung in trajanischer Zeit bis auf die dort
anstehende Felsoberflache des Gelandesattels abgetragen oder 2) der
Verlauf der vorrömischen StraBenhorizonte befand sich an anderer Stelle.
Um diese für den Weg der Prozessionen zum Apollonheiligtumwichtige
Frage beantworten zu können, scheint es Anhaltspunkte zu geben: Die
vorrömischen Baufluchten des Südostbaues und der gegenüberliegenden
Fundamente einer Halle (West 2) verlaufen weiter westlich; der Abstand
erweiterte sich an dieser Stelle trichterförrnig auf ca 10 bis 11 m Breite
und ist auf die westlich des Apollontempels gelegene Gelandesenke
ausgerichtet, wahrerıd die Biegung der PflasterstraBe beim Südostbau
beginnt. Für die Herbstkampagne 1991 ist eine Untersuchung
vorgesehen, ob die Ausrichtung der vorrömischen Baufluchten mit dem
alteren Verlauf der ProzessionsstraBe zusamrnerıhangt. Für die
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Topographie von Didyma und für den Kult hatte dies erhebliche
Konsequenzen, da seit B. Haussoullier (1895/96) angenommen wird, der
Prozessionsweg sei in Fortsetzung der.PflasterstraBe an der Nordseite des
Tempels verlaufen. Die Schwierigkeit bei dieser Annahme bestand
immer darin, die Verengung auf 3.3 m Breite zwischen der NO-Ecke
des Tempels und der Terrassenmauer als Durchgang für die Prozession
zu erklaren. Dagegen hatten bei einem Verlauf an der westlichen
Tempelseite geeignete Vor aussetzungen bestanden, die Prozession durch
den Heiligen Hain und dann durch das sogenannte Stadion im Süden
nach Osten zu führen,

3. Konservatorische Massnahmen

Wie in jedem Jahr wurden konservatorische MaBnahmen auBerhalb
der Fundbearbeitung getroffen. Im Rahmen der Denkmalpflege und zur
Erhaltung des Ortsbildes von Yenihisar wurde die Restaurierung des aus
dem früheren 19. Jahrhundert stammenden sog. Hastahane fortgesetzt.
Das innerhalb des Ausgraburıgsgelandes befindliche Gebaude liegt heute
im Ortskern und innerhalb des antiken Apollonbezirks. Der Hof und das
ErdgeschoB wurden wie auch die übrigen Teile gesiehert und als Steinla
ger für Neufunde sowie für Bauglieder aus dem Tempelgebiet eingerich
tet, deren Erhaltung durch den Tourismus gefahrdet ist.
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Abb. 2- Didyma, Heilige Streôe, SO
Abschnitt mil dem Ende der
trajanischen Pflasterung an der
Grabungsgrenze, Zustand August
1990. NegNr. 90/108

Abb. 3- Didyma, Heilige StraBe, SO-Abschniumil Resten frühhyzantinischer
Uberbauung unddem Verlaufdermodernen Hauptstralle, ı 989. NegNe.
89/471



Abb. 4- Didyma, Südostbau an der Biegung der trajanischen Straüe, 1990. NegNr.
90/302
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ı990 YILI MİLET ÇALIŞMALARI

Volkrnar von GRAEVE*

Daha önceki yıllarda olduğu gibi 1990 yılı başında geçen kampanya
ile ilgili bilimsel raporlar hazırlanmıştır. 12 tablo ve 12 adet plan ve çi
zelge içeren 36 sayfalık 1989 kazı raporu "Istanbuler Mitteilungen" der
gisinde yayınlanacaktır. .

1990 kampanyası 30 Temmuz'da başlayıp 1 Eylül'e kadar sürmüştür.

Aşağıdaki şahıslar 1990 kampanyasına katılmışlardır: V. v. Graeve, U.
Gans, H. Heinrich, M. Heinz, W. Held, N. Hoesch, M. Kerschner, Chr.
Kleiber, N. Koch, M. Krumme, H. Lohmann, N. Marquardt, B. Parake
nings, T. Scheer, U. Schlotzhauer, M. Seifert ve R. Senf arkeolog olarak;
1. Blumm, Sİ;. Greger, W. Müller-Wiener ve M. Pigur mimar olarak; A.
Hauptmann, U. Yalçın ve B. Schröder yerbilimci olarak; Antropolog M.
Schultz; Fotoğrafçı Ci. Heinrich ve restoratör olarak da R. Frölich, M.
Höpfer, ayrıç:a Bakanlık temsilcisi olarak Burdur Müzesi arkeologlann
dan IIhame Oztürk katılmıştır.

Bize çalışma olanakları sağlamış olan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerimiz sonsuzdur. Ayrıca yardım

cı olan ve emeği geçen tüm makam ve şahıslara, heyet arkadaşlarıma te
şekkür ederim.

1) Metot ve Belgelerne

1990 yılından itibaren Milet'te yeni kazı ve belgelerne yöntemlerinin
uygulanmasına başlanmıştır. Mimari çizimlerin bilgisayarla desteklenme
si bu uygulamaların başında gelmektedir. Alınan sonuçlar bu sistemin ça
bukluk, doğruluk ve isometrik çizimlerin çeşitliliği açısından umulandan
çok daha verimli olacağını göstermektedir. Buluntuların belgeIenmesi ve
kazı günlüğünün tutulmasında da bilgisayar destekli kontrolü, izlenmesi
ve düzeitrnesi kolay, hataya yer bırakmayan yeni bir metodun uygulan
masına başlanmıştır.

* Prof. Dr. Volkmar von GRAEVE. Institut für Archaeologie Ruhr-Universitat Boehum, Post
facı ı02ı48, D 4630, BochurnfALMANYA.
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2) Mi/et Antik Kenti Kalabaktepe Yöresi Kazı Çalışmaları

Arkaik dönem Mi1et kentinin güneybatısında bulunan Kalabakte
pe'de bu yıl da arkeolojik kazı çalışmalarına devam edilmiştir. Şimdiye

kadar kazılan alanın doğu yönünde geliştirilmesi ile iyi korunmuş Arkaik
döneme ait ev kalıntıları bulunmuştur. M.O. 7. yüzyıldan kalma 'büyük
bir ev ve avlusu ile yine buna benzer bir yapımn başlangıcı bulunmuştur.

Bu yapılar Prof-. Akurgal'ın Bayraklı kazısında bulduğu evlere benzerlik
göstermektedir, Ilk defa taş temel üzerine kalıpla dökülmüş kerpiç duvar
lara rastlanmıştır. Bu önemli gözlem bize o dönemin mimarisi hakkında
yeni kapılar açmıştır. Aynı zamanda 7. yüzyıldan kalına surların iç ke
simlerinin de kerpiçten yapıldığı ilk defa yine bu kampanyadaki buluntu
larla açığa çıkmıştır. Böylece şehir sur duvarlarının önemli bir özelliğini

daha tesbit etmiş olduk: Buna göre sur duvarlarının dışa bakan kesimleri
nin iri Gnays bloklarla, iç kesimlerin ise kerpiçle örüldüğü anlaşılmakta

dır.

Kazılarda bol miktarda seramik bulunmuştur. Bu seramik buluntula
rın değerlendirilmesi ve restorasyonları..tamamlanmıştır. Bunlardan bazı

ları müzede sergilenecek özelliktedir. Onemli buluntuların arasında mi
mari parçalar ve pişmiş topraktan levhalar da vardır. Bunlardan bazı

örnekler Resim 1 ve 2'de görülmektedir.

3) Mi/et Antik Kenti Zeytintepe Yöresinde Kazı Çalışmaları

Kalabaktepe'nin kuzeybatısındaki Zeytintepe'de yapılan kazı çalış

malarında rastlanan ana kaya üzerinde bulunan izler burada büyük bir ya
pının bulunduğuna işaret etmektedir. Rastlanan duvar kalıntıları ve te
mellerin nasıl bir yapıya ait oldukları henüz bilinmemekle beraber ele
geçen diğer buluntular ve tepenin stratejik konumu burasının Arkaik dö
neme ait kutsal bir alan olabileceğini göstermektedir, Bu soruyu önümüz
deki kampanyalarda yanıtlayacağımızı ümit etmekteyim. Burada bulunan
küçük bir yazıtta "Aphrodite" ismi geçmektedir. Bunun yanısıra keramik,
menner ve pişmiş toprak figürinlere ait bazı parçalar bulunmuştur (Re
sim: 3, a, b).

4) Arkeolometalurjik, Antropolojik ve Yerbilimsel Çalışmalar

Kalabaktepe buluntuları arasında maden ve keramik cürufu tesbit
edilmiştir. Bulunan keramik cürufları Milet'te yerli keramik yapıldığını

göstermektedir. Milet'te şimdiye kadar bulunan keramiklerin hangilerinin
burada imal edildiği, hangilerinin ithal edildiğini yapılan bilimsel çalış

malar sonunda açığa çıkarabileceğimizi umarak bazı örnekler Bochum i
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Ruhr Üniversitesi'nde incelenmek üzere Almanya'ya gönderilmiştir. Tes
bit edilen maden cürufları da Milet'te bakır, bronz, kurşun ve demir işlen

diğine dair delillerdir. Bu metallerin ne denli çevrede tahmin edilen veya
bilinen maden yataklarındaneldeedildiği veya ithal mi edildiği gibi soru
lan cevaplandırabilmekamacıyla, Milet çevresinde jeolojik araştırmalar

yapılmıştır. Ayrıca bazı örnekler alınarak incelenmek üzere Bochum
Ruhr Universitesi'ne gönderilmiştir. Jeolojik arazi çalışmaları sırasında

Milet antik kentine ait su kaynakları ve kanalları tesbit edilmiş, ayrıca

çevredeki bu günkü su durumu ile ilgili incelemeler de yapılmıştır. (Ge
niş bilgi için lütfen bk. Schröder ve Yalçın). Antropolojik incelemeler
Milet insanlarımn yaşam düzenleri ve sağlık durumları hakkında önemli
ipuçları vermiştir (bk. Schultz).

5) Diğer Çalışma/ar

Milet Müzesi avlusunda bir bölüm betonlanarak burada şimdiye ka
dar bulunan kitabeler ziyaretçilerin gezip görebilmeleri için sergilenmiş

tir (Resim: 4 ve 5). Burada yeni bulunacak heykel ve diğer önemli mer
mer parçaların da sergilenebilmesi için gerekli tedbirler alınmıştır. Balat
köyünde ve kazı alam çevresinde bulunan heykel, yazıt ve diğer mimari
menner parçalar taşınarak Milet Müzesi'ne teslim edilmiştir.

6) Restorasyon Çalışma/arı

ilk planda kazı esnasında elde edilen buluntular (seramik buluntular,
heykel ve rölyef parçalan v.s.) restore edilmiştir. Resim 6a, b'de örnek
olarak pişmiş toprak figürinlerden birinin restorasyondan önceki ve son
raki durumu görülmektedir. Sırf bu amaçla iki restoratör görevlendiril
miştir. Müzelik parçaların, restorasyonunda bunların orijinal renk ve gö
rümünlerinin mümkün olduğu ölçüde sağlamlmasına özellikle özen
gösterilmiştir. Bazı keramik buluntuları ele geçen parçaları yapıştırılarak

ve eksikleri alçı ile tamamlanarak sergilenecek bir kalitede müzeye dev
retmek mümkün olmuştur.

1990 kampanyası esnasında ayrıca Müller-Wiener tarafından önceki
yıllardan Büyük Kilise'de bulunan ve kaldırılan mozayik restore edilerek
tablo halinde sergilenrnek üzere Milet Müzesi'ne teslim edilmiştir.

Kazı esnasında bulunan duvar ve temeller eski haline uygun olarak
restore edilmişler, heyelan sonucu kaymış olanları molozlarla desteklene
rek tekrar düzeltilmiş ve konzerve edilmişlerdir. Kazı alamnın antik gö
rünümünü sağlamak amacıyla daha önce bulunan, ama toprak altında

kaybolmuş sur duvarları tekrar kazılarak restore edilmişlerdir.
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İlyas Bey Camii tabanı elisi keramik fayanslarla restore edilerek ta
mamlanmıştır.

Tiyatro girişinde, Kırkınerdiven Camii ve Jimnazyon restorasyonu
ile ilgili ön çalışmalar (çizim ve plarılar) yapılmıştır.

2. MİLETANTİK KENTİ YÖRESİNDE JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Bernt SCHRÖDER & Ünsal YALÇIN

1) Giriş

Milet ve yakın çevresinin jeolojik yapısı ile ilgili çalışmalar sırasında

özellikle arkeolojik açıdan önem taşıyan iki soru üzerinde duruldu:

- Arkaik Milet surlarında kullanılan Gnays bloklar nereden getiril-
di?

- Bugünkü içme suyu durumu, dolayısıyla Antik dönemde içme su
yu sorunu nasıl çözümlenebildi?

Arazi çalışmalarında Wilski'nin 1906 da çizdiği 1:50000 ölçekli hari
tadan yararlanıldı.

2) Gnays Blokların Hacminin Tahmini ve Geliş Yerinin Tesbiti ile
İlgili Çalışmalar

Daha önceki tahminler şehir duvarlarında kullanılan gnaysların su
yolu ile doğu yönünden getirilmiş olabileceğine işaret etmekte idi. Çevre
de yapılan ilk arazi araştırmaları, Milet yöresinde bu tür kayaçlann var
olmadığını ve dolayısıyla yukandaki tahminin doğru olabileceğini göster
mekte idi. Tertiar-sedimanları üzerinde kurulan Milet kenti şehir duvarla
nnda kullanılan bu gnayslar exotik özellikleriyle ilk anda göze çarpmak
tadırlar. 6 km uzunluğunda olduğu sanılan Arkaik Milet'in şehir duvarlan
için yaklaşık olarak 30.000 metreküp hacminde işlenmiş gnays blokuna
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu büyük miktarın uzun mesafelerden taşınarak

getirilebilmesi ancak deniz yoluyla gerçekleşebileceği varsayımından gi
derek Menderes masifinin batı uzantılarında jeolojik araştırmalar yapıl

mıştır. Gerçekten Myus yöresinde bulunan gnayslann mineralojik yön
den şehir duvarlarında kullanılan bloklarla aynı olduğu anlaşılmıştır.

Şimdiye kadar Myus-Antik kenti olarak kabul edilen mevkiin aslında an
tik bir taşocağı olduğu yüzeysel çalışmalar sonunda açığa çıkmıştır. Ya
rım kalmış bloklar Milet'te kullanılan bloklarla eşit büyüklüktedir. Ayrıca
blokların kesildiği yerlerin izleri de aynı standartta olup burasının Milet
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şehir duvarlannda kullanılan gnays blokların çıkanldığı antik taşocağı

olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir, Burada kesilen blokların toplam
hacmı 15-20 bin metreküp olarak tahmin edildi. Bir başka taş ocağı alanı

ise "Myus"un 3 km kadar kuzeydoğusuna düşen burun üzerinde bulun
maktadır. Buradaki taşocağı alanı o zamanki sahil çizgisinden 30 m yük
seğe kadar ulaşmakta olup "Myus" ile yaklaşık aynı kapasitededir (15
20000 m').

3. Jeolojik Yüzey Çalışmaları ve İçme SuyuSorunu

Yer yer karstik özellik gösteren kalkertaşı Bafa Gölü'nün batısından

başlayarak Akbük'e kadar uzanan platonun en üst katmanlannı oluştur

maktadır. Bugünkü Akköy'ün de üzerinde bulunduğu tepeler "Yeşilkavak

Platosu"nun birer parçası olup yer kayması sonucu ana platodan kopmuş

lardır ve bu her bir tepenin üst kesimleri yine kalkertaşından oluşmakta

dır. Kalkertaşının altındaki katmanlar su geçiren kumlu, kalkerli, yan kil
li ve su geçirmeyen tüflü, killi tabakalardan oluşmaktadır. Böylece her
tepe için kendine has bir yeraltı su sisteminden söz etmek yerinde olur.
Böylece mevsimlik (kış, ilkbahar) ve devamlı birçok kaynaklar oluşmuş
tur. Antik veya şimdiki kaynaklann prospeksiyonunda bitkisel örtünün
özellikleri gözönünde tutulmuştur. Omeğin kavak, söğüt, ceviz ağaçlan

veya kamış ve yeşil sahalar tabanın nemli olduğunu gösterir. Buna yerli
halkın da yardımlan eklenip, jeolojik genel yapı göz önünde tutularak
kaynaklann yerini tesbit etmek kolaylaşmaktadır. Yüzeysel araştırmalar

sonunda çok sayıda kanallar tesbit edilmiştir. Romalılar dönemine ait
olan bu su kanallan yer yer düne kadar kullanılmıştır. Sağlam kalan son
kanallar da 1955 depreminde yıkılarak kullanılmayacakhale gelmiştir.

Sonuç olarak zaten kıt olan içme suyu son damlasına kadar kullanıla

rak komplex bir kanal sistemi ile bir biriktirme havuzuna (depo) bağlan

mıştır. Kapasitesinin henüz bilinmediği bu depo kentin kurak yaz aylann
da susuz kalmamasını sağlamaktadır. Onümüzdeki yıllarda bu konuyla
ilgili prospeksiyon ve detaylı çalışmalar planlanmışttr.

3. ARKEOMETRİK VE METAllURJİK ÖN ÇALIŞMALAR

Ünsal YALÇIN

Kalabaktepe'de şimdiye kadar yapılan kazılarda elde edilen Arkaik
dönemden kalma buluntular arasında yanık seramik ve maden cürufu
tesbit edilmiştir. Bu buluntular iki önemli şeyi ifade etmektedir:

1) Bulunan yanık seramik fragmentler Milet'te Arkaik dönemde sera
mik imal edildiğini göstermektedir. Milet'te bulunan bu dönem seramik-
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lerin Samos, Girit ve diğer Yunan yerleşme merkezlerindeki buluntularla
benzerlik göstermesi, Miletlilerin kaliteli seramik eşyayı ithal edebilecek
leri tahminini getirmekte idi. Yalnız şimdiye kadar yapılan ön çalışmalar

ince seramiklerin önemli bir kısmının aslında Milet'te imal edildiği kanı

sını uyandırmaktadır. Alınan numunelerin minerolojik yöntemlerle ince
lenmesi, kimyasal analizler ve Milet çevresinde yapılan jeolojik araştır

malar bizi bu konuda aydınlığa kavuşturacaktır. Sonuçları önümüzdeki
yıllarda yayınlayacağımızı \fIDuyorum. Alınan numunelerin arkeometrik
araştırmaları Bochum Ruhr Universitesi'nde yapılmaktadır.

2) Yine Kalabaktepe'de bulunan maden cürufları ve metal fragment
lerden alınan bazı numuneler incelenmek üzere Bochum Ruhr Universi
tesi'ne götürülmüştür. Bulunan metal eşyaların çoğu bakır ve tunçtan
oluşmaktadır. Bunun yanısıra birçok bakır cürufunun da bulunuşu, Mi
let'te gelişmiş bir bakır işlemeciliği olabileceğini göstermektedir. Metal
fragmentlerin ve cürufların önemli bir kısmını demir oluşturmaktadır.

Yapılan ilk araştırmalar demirin Milet'te işlendiğini göstermektedir. Yal
nız demir hammaddesinin Milet çevresinden mi çıkarıldığı veya külçeler
halinde ithal mi edildiği konusunda bir şey söylemek şu anda mümkün
değildir. Bu ve buna benzer soruların cevabını halen devam etmekte olan
arkeometalurjik incelemeler verebilecektir. Metal buluntularda üçüncü
grubu kurşun oluşturmakta olup henüz analizleri yapılmamıştır.

Şimdiye kadarki gözlemlerin sonucu olarak Arkaik dönem Mi
let'inde hem metal işlendiğini hem de kullanılan seramik eşyaların önem
li bir kesiminin yerli olduğunu söyleyebiliriz. Işlenilen metallerin başında

bakır, tunç, demir ve kurşun gelmektedir. Imal edilen pişmiş toprak eşya

lar arasında hem ince hem de kalın seramik ve hem de terakottalar sap
tanmıştır.

Henüz araştırmaların başında olduğumuz için yukarıdaki veriler daha
çok yüzeysel makroskopik gözlemlere dayanmaktadır.

4. MİLETTE BULUNAN İNSANİSKELETLERİÜZERİNE

Michael SCHULTZ

1987 kazı kampanyasında Arkaik dönemden kalma 3 tanesi lahit
içinde 1 adedi toprağa gömülmüş olarak dört insan iskeleti bulunmuştur.

Şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonunda lahitre bulunan iskeletlerin
erkek, diğerinin ise çocuk olduğu anlaşılmıştır.

ı.70 boyunda leptosom tipteki yaşlı bir erkeğin iskeletinde (İskelet:
1) bir çok hastalık izlerine rastlanmaktadır. Birçok yerde kemik dokusu
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reaksiyonlan ve kireçlenme yapmış iç kanarna izleri görülmektedir. Ka
burga kemiği kınklan; 12. göğüskafesi kemiğinde kınk, omurga kemi
ğinde iltihaplar, sol baldır kemiğinde iyileşmiş iltihap izleri (Resim: 7) ve
sağ bacağın az yüklenmesi sonucu baş ve boyun kesimlerinde aşınma;

hemen her eklernde "arthrose"; iyileşmiş kaburga dokusu iltihaplan; kuy
ruk sokumunda doğuştan hata ve yaşlılık nedeniyle diş bozukluk ve has
talıklan. Mikroskobik incelemeler yüzeysel izlenimleri desteklemektedir:
Bu erkeğin vücudu öldükten sonra tütsülerımiştir. Bu tütsüleme işi her
halde uzun bir yolculukta cesedin dayanıklılığını artırmak için yapılmış

olması gerek.

1.65 m. boyunda .geniş omuzlu, fakat kaslan pek gelişmemiş ergen
bir erkek iskeleti de (Iskelet 2) birçok hastalık izleri taşıyor: Kireçlerımiş

iç kanarnalar, her iki baldır kemiğinde tahrişler; omuz, kol ve el eklemle
rinde hafif arthrose. Anlaşılan bu adam vücudunu fazla yıpratmamış. Üst
alın kemiğinin sağ tarafında sert bir şeyle yaralanma bir taraftan kafatası

nın iltihaplanmasına, diğer yandan da iç kanarnalara yol açarak beyin zan
iltihaplanmasınakadar gitmiştir. Bu adam bütün bunlardan kurtularak ya
şamını sürdürmüştür. Dişlerinin sağlık durumu iyi sayılır. Çocukluğunda

bir orta kulak iltihaplanması ve zaman zaman az beslenme fazlan geçir
miştir.

ı.73 m boyundaki erken gelişmiş geniş omuzlu diğer bir erkeğin is
keletinde de (iskelet 3) şu hastalık izlerine rastlanmıştır: Kalça ve omuz
eklemlerinde çok az dereceli arthrose; sağ alın kemiğinde iyileşmiş sert
bir şeyle yaralanma ve dolayısıyla burada kafatası iltihaplanması; kafata
sı içinde yer yer iç kanarnalara işaret eden kireçlenmeler (Resim: 8) ve
beyin damanna ulaşan beyin zan iltihapı; kronik olarak gözçukuru ve
alın çukuru iltihabı; dişlerin ve damaklann sağlık durumu gayet iyi. Ço
cukluğunda zaman zaman az beslenme belirtileri.

Tüm olmayan 4-6 yaşlanndaki bir çocuğun iskeletinde, bir süt dişin

deki çürükten başka, hiç hastalık izine rastlanmadı. Dişlerindeki aşınma

kaba yiyecekler yediğini gösteriyor.

Aynca Romalılardevrinden kalan rastlantı buluntu amfor ve çömlek
definelerinde mikroskopik ve makroskopik metotlarla beş çocuk iskeleti
kalıntılan tesbit edilmiştir (3 yeni doğmuş, 2 meme çocuğu).
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Resim: 1- Üzerinde iki tanekadın kabartması ihtivaeden terrakotta levha;
M.Ö. 6. yüzyıl

Resim:2- Üzerindekanatlı koç kabartması bulunan terrakatta levha; M.Ö.
6. yüzyıl



Resim: 3a. - Klasik dönemden kalma kadın başı

terrakotta mask

Resim: 3b- Klasik dönemden kalma kadın başı

terrakotta mask
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Resim: 4- Müzenin bahçesinde yeni düzenlenen taş eserler seksiyonundan görünüş

Resim: 5- Müzenin bahçesinde yeni düzenlenen taş eserler seksiyonundan görünüş



Resim: 6a- Arkaik döneme ait terrekotta kuros başının

restorasyondan önceki görünümü

Resim: 6b- Arkaik döneme ait terrakotta kuros, başının

restorasyondan sonraki görünümü
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Resim: 7- Yaşlı erkek iskeletine ait sağ baldır

kemiğinin röntgen fotografı (iskelet 1)
1 nolukısım eski birkemik
iltihaplanmasını, 2 ise sonradan
olmuş zedelenmeyi gösteriyor

Resim: 8- Alın kemiğinin iç kesimlerinde
oluşan kireçlenrrıeleri gösteren
"Rasterelektronmikroskop"la
çekilmiş fotoğraf (iskelet 4). Halka
şeklindeki çukurluklar dokudaki
değişimi gösteriyor



PERGAMON 1990 KAMPANYASı

Wolfgang RADT*

ŞEHİR KAZISI

İlk aşamada Geç Bizans kalıntılannın altındaki antik katlara ulaşmak
için, önceki yıl kazılmış olan alanda (Geç Bizans şapelinin kuzeyi, güne
yi ve doğusunda) daha derine iniImiştir.

Ortaçağ Yerleşmesi (~esim: 1)

Önceki yıla ait sonuçlarla karşılaştınldığında Geç Bizans yapılannın
planlannda herhangi bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Yalnız açılan

mezar sayısı önemli ölçüde artış göstermiştir (Resim: 5). Bizans dönemi
ne ait sokağın batısında, yani aynı zamanda 1989 yılı kazı sınınnın da ba
tısında, belirli bir taslak şeklinde tanımlanabilir durumda olan, plana da
işlenmiş mekanlarda kullanım amaçlannı aydınlatıcı hiç bir buluntu ele
geçmemiştir.

Antik Yerleşme (Resim: 2)

I. Peristylli Ev

Peristyili evin batı sınınna, yaklaşık kuzey-güney doğrultuda uzanan
ve planda çapraz taralı olarak verilen 26 m lik duvar ile ulaşılmıştır (ku
zeyde 3060/10 a'dan güneyde 3050/90 d'ye kadar). Peristyl (Peristylium)
ile sözü edilen bu duvar arasındaki alanda tümü Erken Roma evresine ait
bir dizi mekan (planda eğik taralı) yer almaktadır.

Evin uzun sınır duvannın kuzeye, caddeye kadar uzandığı düşünül

düğünde, daha yüksekte yer alan caddeden peristyili eve olasılıkla yan
dan geçişi sağlayan,birmerdiven içeren bir mekan ortaya çıkmaktadır.

Peristylin batısında, yaklaşık olarak kuzeyden ikinci ve beşinci sü
tunlann hizasında, ortalama 6x6 m lik büyük bir mekan bulunmaktaydı.

* Dr. wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Ayazpaşa Camii Sak. 48, 80090 Gümüş

suyu/!STANBUL.
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Bu kare mekandan açılan iki kapı ile arkadaki geniş, fakat daha az derin
liğe sahip odaya bağlantı sağlanmaktaydı (Niv, a. 217.27/b. 216.47). Ana
Roma evresinde (2. yüzyıl) bu odada önemli bir değişiklik gerçekleştiril

miştir: Zemin yükseltilmiş, kapılar iptal edilmiş ve böylelikle peristylli
evle olan geçiş bağlantısı kesilmiştir. Odaya batıdan giriş yapıldığı en ya
kın olasılıktır. Erken Roma evresinde, bu mekanların güneyine bitişik du
rumda, oldukça geniş bir kapıyla giriş yapılan ve 9.5xıo m lik ölçüleriyle
kareye yaklaşan büyük bir salon bulunmaktaydı. Bu salonu, büyüklüğün
den yola çıkarak peristylli evin "baş mekanı" olarak düşünmemiz gerekir.
Ancak köklü değişimler geçirmiş olması nedeniyle, bir zamanlar muhak
kak ki çok görkemli biçimde döşenmiş bu mekanda, dekorasyona ait hiç
bir iz ele geçmemiştir.

Daha ana Roma evresinde (planda siyah olarak belirtilmiştir) salo
nun kapısı kapatılmış ve bütünün dörtte biri büyüklüğünde yeni bir me
kan elde edilecek şekilde kuzeybatı bölümü duvarlarla ayrılmıştır.

2. Peristylli Evin Batısındaki Alan (Resim: 2, 6)

Peristylli evin uzun sınır duvarının batısındaki alanda, daha sonra Bi
zans şapelinin inşasıyla birlikte oldukça bozulmuş olan büyük bir yapı

daha yer almaktaydı.

Bu alanın kuzeybatı köşesinde, şapelin hemen kuzeyindeise oldukça
iyi durumda kalmış bir mekan topluluğu kazılmıştır. Bu mekanların geli
şim aşamaları açıklıkla izlenebilmekte ve yapı bütününü "küçük el sanat
ları merkezi" olarak tanımlayacak bir işlev belirlemesine gidilebilmekte
dir.

Mekanın zeminine ve daha aşağıdaki kaya zemine, batı duvarı bo
yunca üç küçük havuz yerleştirilmiştir. Aynı şekilde kuzey duvarının bu
lunduğu yere de biraz daha büyük bir havuz açılmış, havuzlar kiremit to
zundan hazırlanmış bir harçla su geçirmeyecek şekilde sıvanmıştır. Doğu

duvarı boyunca ise bir su iletim sistemi geçmektedir. Mekanın güneybatı

köşesinde, içinde bir ocak bulunan (planda F ile gösterilmiştir) dikdört
gen bir niş yer almaktadır. Sıkışık bir mekan içinde bir arada düzenlen
miş olan duvarlar boyunca sıralanan havuzlar, fazla miktarda su kullanı

mı ve ocak, birkaç yıl önce Trajaneum alanındaki kazıda da karşılaşıldığı

gibi, bir boyahane veya tabakhaneye işaret etmektedir.

3. Arkaik Sur (Resim: 2, 5, 6,7)

Önceki yıl kazı alanının doğusunda kalıntılarına rastlanan arkaik sur,
199ü'da kazı alanının bütün genişliğini kapsayacak biçimde saptanabil-
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miştir. Kazı sonunda, arka arkaya kademelenmiş üç duvar sırasının oluş

turduğu hatortaya çıkmıştır (Resim: 7). Tarihlerneye yardımcı keramik
bulmak amacıyla, duvar içinde kaya zemine kadar ulaşan derin sondajlar
yapılmıştır. Elde edilen malzeme duvarın Arkaik Çağ'a ait olduğunu

açıkça göstermiştir.

Üç sıra hattın arka arkaya yamaç üzerinde kademelenmesi, duvarın
tipik yapım ilkesini ifade etmektedir.

Z Yapısındaki Kazı (Resim: 8-14)

W. Dörpfeld'in i 909 tarihli kazı günlüğündeki bir kayıttan hareketle,
Demeter Kutsal Alanı'nın kuzeydoğu köşesinden 12 m uzaklıkta dik ya
maçta bulunan, sadece beyaz Roma mozaiği kaplı yaklaşık i m' lik me
kan parçası yeniden kazılmış ve sondaj düzenli bir kazı halinde genişle

tilmiştir.

a) Mozaikli Mekan Üzerindeki Geç Bizans Yerleşmesi (Resim: 4)

Alanın kuzey kanadında iki mekan açılmış, bunlardan batıdakinde

bir pithosun alt kısmıyla karşılaşılmıştır. Mekanların önünde bir avlu yer
almaktadır. Açmanın içinde, güneyde ve kısmen de açmanın dışında, baş

ka bir Geç Bizans evinin duvarları saptanmıştır. Evde, 13. yüzyıl.için ka
rakteristik olan tuğla örgülü duvar nişi biçiminde bir ocak (F) bulunmak
tadır.

Sıkıştırılmış toprak zemine sahip (Niv. 2 i 4.07) bu ocaklı mekanın

batısında iki dar bölme yer almaktadır. Her iki bölmenin zemini taş lev
halarla özenli biçimde kaplanmış, hem zemin, hem de duvar yüzeyleri
kalın, sert, beyaz bir sıva ile örtülmüştür. Bu düzenleme, bölmelerin şa

raphanelerde üzümlerin pres edildiği toplama havuzları olduğunu akla
getirmektedir.

b) Mozaikli Mekan (Resim: 3, 4, 8-14))

Mozaikli mekanın iç ölçüleri 7.35x7.35 m dir. Mekanın üzerindeki
yığıntı kuzeydeki dik yamaçta, 3 m den fazla bir yükseklikteydi. Güney
de ise azalarak sıfıra yaklaşmaktaydı. En alçak durumda güneybatı köşe

sinde olduğu için, mozaikli zeminin buradaki beyaz diş bandı bir miktar
zarar görmüştür. Bunun dışında mozaik çok iyi korunagelmiştir (Resim:
13). Mozaikli mekaff,'biri güneybatı köşede, diğeri ise doğu duvarında ol
mak üzere.iki girişlidir. Doğudaki, ana giriş olup,kuzeyinde bir duvar nişi

açılmıştır.
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Batı duvarının ortasında bulunan açıklığın bir kapı ya da bir rıiş olup
olmadığı, mevcut kısıtlı kazı sınırları dahilinde şimdilik belirlenememek
tedir. Olasılıkla bir kült nişi söz konusudur.

Mekanın duvar yüzeyleri zengin stuko bezeme ile kaplanmıştır. Bu
düzenlemenin rekonstrüksyonunu oluşturmak için henüz erkense de, kır

mızının özel bir yer tuttuğunu, bununla birlikte sarı, mavi ve beyazın da
kullanılmış olduğunu, izlerden yola çıkarak söylemek mümkündür (Re
sim: 9-10).

Mozaikli mekanın stuko bezerne parçalan ve çatı kiremitlerinden
oluşan molozları arasında, batı duvarının kuzey bölümünde, parçalanmış
durumda, dionisiak motiflerle bezeli, küçük bir pithosu andıran, kulplu
bir kült kabı (Resim: 12) bulunmuştur. Kulplara dionisiak başlar, masklar
ve büstler apıike edilmiştir. Mekanın kare mozaik tabanı, (Resim: 13) be
yaz bir dış çerçeve, geometrik motifli renkli bezeme bantları ve 16 eşit

parçaya bölünmüş yaklaşık 3x3 m lik bir orta alandan oluşmaktadır. Par
çalar sekizgen olup, her biri renkli birer örgü bantla çevrelerımiştir. Orta
alanın dış kenarlarında trajedi ve komedi (Resim: 14) maskları Dionysos
ve Pan başları bulunmakta, dört adet iç alanda ise antitetik duruşta iki dö
ğüş horozu ile karşılıklı duran bir kaplan ve bir panter yer almaktadır.

Sağ/am/aştırmave Bina Yapımı

Gymnasium batı hamamının X ana salonun üst kuzeyinde bulunan
Roma dönemi su deposunun duvarları, ana salonun içine yıkılına tehlike
si göstermekteydi. Tehlikeli kısımlar desteklenerek sağlamlaştırıldı. Kazı

evinin batısında yapımına geçen yıl başlanan keramik ve küçük buluntu
deposu bitiriidi. Bu yapı için bağışta bulunanlara ve gerekli izni veren
makamlara tekrar teşekkür ederiz.

TRAJANEUM

Kazı ve arkeolojik çalışma/ar

Trajan Tapınağı avlusunun batısında bellisınır dahilinde orada bu
lunması olası Trajaneum'dan önce inşa edilen yapıların aydınlatılması

amacıyla kazı yapıldı. Bu deneme kazılarının sonuçları pek verimli değil

di. Antik taş döşemenin altında ortaya çıkan Hellenistik bir kaç duvar ka
lınıısı ve bir sarnıç dışında hemen hemen her yerde kabaca işlenmiş kaya
yüzeylerine rastlandı.

Doğu Anıtı denilen anıtın orijinal yeri ana kayaya kadar temizlene
rek arkeolojik bakımdan incelendi.
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OnarımÇalışmaları, (Resim: 15)

Onarımla ilgili olarak gerçekleştirilen çok sayıdaki çalışmaların ya
nında, birçok mimari parça da yerlerine konmuştur. Bunlar arasında şun

lan sayabiliriz: Batı uç yapıdaki propylonun diğer mimari parçaları, tapı

nağın bazı stylobatları, kuzeybatı alınlığının mimari provası ve
kuzeydoğu tarafının frizi. Tapınak sütunlarına yiv açılması çalışmaları

sona erdirilmiştir.

PERGAMON 1990

Wolfgang RADT

STADTGRABUNG

Es wurde in erster Linie in dem schon wahrerıd des Vorjahres ausge
rabenen Bereich (nördlich, südlich und östlich der spatbyzantinischen
Kapelle) tiefer gegraben, um unter den spatbyzantinischen Resten in die
antiken Befıındevorzudringen.

Mittelalterliche Bebauung (Abb. 1)

Gegenüber dem Plan des Vorjahres hat sich am GrundriB der
spatbyzantinischen Bauten kaum etwas geandert, Die Anzahl der freige
legten Graber hat sich wesentlich erhöht (Abb. 5).

Die bisher nur angegrabenen Raume westlich der byzantinischen
Gasse, also auch westlich der Grabungsgrenze von 1989, sind zwar in ih
ren Umrissen schon mit Sicherheit zu erkennen und in den Plan aufge
nommen, doch hat sich noch keinerlei Inventar gefunden, das auf eine
Zweckbestimmung schlieBen lieBe.

Antike Bebauung (Abb. 2)

1. Peristylhaus

Die westliche Grenze des Peristylhauses wurde mit der kreuzschraf
fiert angegebenen Mauer erreicht, die sich mit einer Lange von rund 26
m etwa nordsüdlich erstreckt (von 3060/ıoa im Norden nach 3050/90d
im Süden).

in dem Gelandestreifen zwischen dem Peristyl und dieser Mauer be
fanden sich eine Reihe von Ranmen. Alle diese Raume gehören der frü
hen römischen Phase an (im Plan schrag schraffiert).
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Denkt man sich die lange Begrenzungsmauer des Hauses nach Nor
den bis zur StraBe verlangert, so ergibt sich ein Raum, der einst vermut
lich eine Neben-Zugangstreppe zu dem Peristylhaus, von der höher gele
genen StraBe aus, enthalten hat.

Westlich der Mitte des Peristyls, etwa auf der Höhe der 2. und der 5.
Saule von Norden, lag anschlieBend an die Halle ein rund 6x6 m groBer
Raum. Von diesem quadratischen Raum führten zwei Türen in einen da
hinter gelegenes, breites aber wenig tiefes Zimmer (Niv, a. 217.17/ b.
216.47).

In der römischen Hauptphase (2. Jh.) wurde eine einschneidende
Veranderung mit diesem Zimmer vorgenommen. Es wurde durch rigoro
se Höherlegung seines FuBbodens und durch Zusetzen seiner Türen für
das Peristylhaus unzugarıglich gemacht. Es liegt rıahe, zu vermuten, daB
er nun von Westen zu betreten war.

Südlich anschlieBend an diese Raume befand sich in der frühen rö
mischen Phase ein groBer, fast quadratischer Saal von 9.SxlO m Sei
tenlange, der über eine besonders breite Tür zu betreten war. Dieser Saal
muB wegen seiner besonderen GröBe der Reprasentationsraum des Pe
ristylhauses gewesen sein. Leider ist von der Ausstattung des einst sicher
sehr prachtigen Raumes garnichts erha1ten, da spater tiefgreifende
Verarıderungenan ihm vorgenommen wurden.

Noch in der römischen Hauptphase (schwarz im Plan) wurde die Tür
des Saales zugesetzt und sein nordwestliches Viertel durch Mauern abge
teilt, sodaB ein neuer, nur noch etwa ein Viertel so groBer Raum entstand..

2. BERElCH WESTLlCH DES PERISTYLHAUSES (Abb. 2, 6)

In dem Bereich westlich der Iangen Begrenzungsmauer des Peristyl
hauses lag ein weiteres groBes Gebaude, das aber in seinem Zentrum
durch die byzantinische Kapelle irreparabel gestört ist.

In der Nordwestecke dieses Areals, unmittelbar nördlich der Kapelle
wurde ein verhaltnismaüig gut erhaltener Raumkomplex ausgegerabeiı,

dessen Entwicklungsstufen sich noch gut greifen lieBen und der Rücks
chlüsse auf die Zweckbestimmung des ganzen Gebaudes als Handwerks
bzw. Kleingewerbe-Zentrum zulalst.

In den FuBboden des Raumes und in den darunterliegenden fels wur
den entlang der Westwand drei kleinere und an der Nordwand ein
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gröBeres Becken eingetieft, die mit Ziegelmehl-Mörtel wasserdicht ver
putzt waren. Entlang der Ostwarıd verlief eine Wasserleitung. In der Süd
westecke des Raumes war eine rechteckige Nische abgeteilt, in der sich
eine Feuerstelle (F im Plan) befand. Die an den Wanden des Raumes auf
gereihten Becken, die offensichtliche Verwendung von viel Wasser und
die Feuerstelle, ane auf engem Raum einander zugeordnet, machen die
Deutung auf eine Farberei oder Gerberei wahrscheinlich, wie sie vor eini
gen Jahren schon im Bereich des Trajaneums ausgegraben worden ist.

3. Archaische Stadtmauer (Abb. 2, 5,6,7)

Die im Vorjahr im östlich benachbarten Gebiet nur in verstürzten
Resten aufgefundene archaische Stadtmauer konnte 1990 in der gesamten
Breite des Grabungsareals erfaBt werden.

Die Freilegung lieB die Verlaufe von drei hintereinander gestaffelten
Mauerschalen deutlich werden (Abb. 7). Tiefe Sondagen wurden inner
halb der Mauer bis auf den Fels geführt, um datierende Keramik zu fin
den. Das Scherbenmaterial zeigte eindeutig, daB die Mauer aus archaisc
her Zeit stammt.

Bei dem 'Aufbau aus drei Schalen, die hintereinander aufwarts am
Hang gestaffelt warerı, handelt sich offenbar um das typische Konstrukti
onsprinzip dieser Mauer.

Grabung In Bau Z (Abb. 8-14)

Einem Hinweis im Grabungstagebuch von 1909 von W. Dörpfeld
folgend, wurde von uns rund 12 m östlich von der Nordostecke des De
meterheiligtums entfernt am steilen Hang eine etwa 1 m' groBe Raumec
ke mit weiBem römischem Mosaik emeut ausgegraben. Diese Sondage
wurde anschlieBend zu einer regularen Grabung erweitert.

a) Die Spdtbyzantinische Bebauung über dem Mosaikraum (Abb. 4)

Auf der Nordseite des Areals wurden zwei Raume angeschnitten,
von denen der westliche noch den Boden eines Pithos enthielt. Vor den
Ranmen lag ein Hof. Südlich im Schnitt und noch ein Stück im Gelande
.darüberhinaus lieBen sich Mauern eines anderen spatbyzantinischen Hau
ses feststellen, das eine der für das 13. Jh. typischen Feuerstellen (F) in
Form einer aus Ziegeln gemauerten Wandnische enthie1t.

Westlich dieses Raumes, der einen gestampften ErdfuBboden bei
Niv. 214.07 hatte, fanden sich zwei schmale Kompartimente, die beide
sorgfaltig mit Steinplatten gepflastert und Mf diesen FuBböden und an
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den Wiinden mit einem dichten, harten, weiBen Verputz versehen waren.
Diese Ausstattung liiBt darauf schlieBen, daB es sich um Becken handelte.
Man könnte z.B, an Becken zum Weinkeltem denken.

b) Der Mosaikraum (Abb. 3, 4, 8-14)

Der Mosaikraum ist im InnenmaB rund 7.35x7.35 m groB. Die Vers
chüttung an dem steilen Hang war auf der Nordseite über 3 m hoch, auf
der Südseite lief sie gegen Null aus. Am niedrigsten war sie an der Süd
westecke, weshalb der weiBe AuBenstreifen des Mosaikbodens dort auch
leicht beschadigt ist. Ansonsten ist das Mosaik von bestem Erhaltung
szustand (Abb. 13).

Der Mosaikraum hatte mindestens zwei Eingange, einen in der Süd
westecke, und einen in der Ostwand. Dieser war der Haupteingang.
Nördlich von ihm befand sich eine Wandnische.

Ob eine in der Mitte der Westmauer befindliche öffnung eine Tür
oder eine Nische war, konnte wegen der engen Grabungsgrenze noch
nicht sicher festgestellt werden. Die Wahrscheinlichkeit spricht aber für
eine Kultnische.

Die Wiinde des Raumes waren mit einer reiehen Stuckdekoration
versehen. Für eine Rekonstruktion dieser Ausstattung ist es noch zu früh,
doch IaBt sieh jetzt schon sagen, daB die Farbe rot bei den aus Stuck her
gestellten Wandquadern eine besondere Rolle. spielte, daB aber auch gel
be, blaue und weiBe Stuckreste vorkommen (Ab7' 9-10).

Zwischen dem Schutt von Stuckfragmenten und Dachziegeln des
Mosaikraumes fand sich vor dem Nordabschnitt der Westwand, in viele
Fragmente zerbrochen, ein mit dionysischen Motiven geschmücktes
Kultgefaf (Abb. 12). Das Gefaf hatte die Form und die tongrundige
Machart eines kleinen Pithos, war jedoch mit Kolonnetterıhenkeln verse
hen. An diesen Henkeln befanden sich, in Form von Appliken, eine An
zahl von dionysischen Köpfen, Masken und Büsten.

Der quadratische Mosaikboden des Raumes (Abb. 13) besteht aus ei
ner weiBen iiuBeren Randzone, mehreren bunten Schmuckbandern mit
geometrischem Dekor und einem Mittelfeld von rund 3x3 m GröBe, das
gleichmiiBig in 16 Einzelfelder aufgeteilt ist. Die Felder sind achteckig
und werden jedes von einem bunten Flechtband umschlossen. An den
iiuBeren Randem des Mittelfeldes befinden sieh Masken der Tragödie,
der Komödie (Abb. 14) sowie Köpfe von Dionysos und Pan, wahrend
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die vier inneren Felder die Darstellungen von zwei antithetischen
Kampfhahnen und zwei sich gegenüberstehenden Feliden, einem Tiger
und einem Panther, zeigen.

Sicherungs und Bauarbeiten

Unmittelbar nördlich oberhalb des Hauptsaales X der Westthermen
des Gymnasions waren Mauerteile des hochgelegenen römischen Was
serreservoirs Yakut eirısturzgefahrdetund drohten in den Hauptsaal ab
zustürzen. Die gefahrlich überhangenden Teile wurden durch Untermau
erung gesichert.

Der im Vorjahr begonnene Bau eines Depots für Keramik und Klein
funde, westlich des Grabungshauses gelegen, konnte abgeschlossen wer
den. Den Spendem und der Genehmigungsbehörde sei hier nochmals be
sonders gedankt.

TRAJANEUM

Ausgrabungsarbeiten und Archdologische Tdtigkeit

Im westlichen Hofbereich des Trajanstempels wurden streng beg
renzte Flachengrabungen durchgeführt, um Aufschlüsse über eine evtl.
dort vorhandene Vorgangerbebauung zu gewinnen.

Die Ergebnissse dieser Testgrabungen waren mager. Direkt unter
dem antiken Plaltenpflaster kam, auBer wenigen hellenistischen Mauer
resten und einer Zisterne, fast überall der abgearbeitete Fels zutage.

Der ehemalige Standplatz des sog. Ost-Denkrnals, an der Nordseite
des östlichen Trajaneums-Hofes, wurde bis auf den Fels gereinigt und
archaologisch untersucht.

Restaurierungen (Abb. 15)

Neben zahlreichen anderen Arbeiten im Zusammenhang mit der Res
taurierung wurden u.a. aufgestellt: weitere Bauteile des Propylons im
Ostkopfbau, Stylobate des Tempels, eine archilekturprobe des NW
Giebels und der Fries des NO-Giebels. Die Tempelsaulen wurden fertig
kanneliert.
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Resim: 5- Şapelin güneyindeki arazide batıdan doğuya bakış. Sandık şeklindeki taş

konstrüksiyonlar mezardır. Bunların hemen altında ve yanında, arkaik şehir

surlarının işlenmemiş, büyük taşları bulunur.
Bliek von Wcsrcn naeh Osten über das byzantinische Graberfeld südlieh der
Kapelle. Die kistcnartigcn Steinsetzungen sind Graber. Unmittelbar darunter und
daneben liegen die groüen, unbearbeitcten Steine der arehaisehen Stadtmauer

34



Resim: 6- 1990 kazı alanının ve yakın çevresinin balondan çekilen fotografı. Kuzey sağ üst
taraftır (Krş. Resim 1 ve 2). Kazı taş döşeli antik yolun güneyindedir. Yolun
kuzeyinde daha önceki şehir kazısından bir bölüm
Ballonfoıo des Grabungsgebictcs 1990 und seiner lJmgebung. Norden ist oben
rechrs (vgl. Abb. ı und 2). Das Grabungsgebict liegt südlich der gepflasterten
antiken Straüc. Nördlich der Stmfle cin Ausschnitt aus dcr alteren Stadtgrabung
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Resim: 7- Kontrol kesidi KPt (Krş. Resim 2). Kuzeyden güneye bakış. A: Arkaik ön duvar.
B: Arkaik cephe duvarı. D: Hcllcnistik rampanın kenan
Kontrollschnitt KP 1 (vgl. Ahb. 2). Blick von Nordcn nach Süden. A: archaische
vormeucr. B: archaische Frorıtmauer. C: archaische Untcrrrıauenmg der
rückwartigcn Mauerscitc. -W: Verderkente der 'Hellenistischen Wegerampe'
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Resim: 8- Z yapısındaki mozaikli mekanın kazı alanı (okun altında çerçeveli) ile Demeter kutsal alanı arasındaki

ilişki (Resmin sol kenarında propylonun sütunları) güneyden kuzeye bakış.

Lage des Grabungsgebietes 'Mosaikrawn in Bau Z' (Rahrnen unter Pfeil) im Verhalmis zum
Demeterheiligtum (am linken Bildrand die Saulen des Propylon). Blick etwa von Süden nach Norden



Resim: 9- Mozaikli mekan. Düşmüş stuko yapı elemanları

Mosaikraum. Verstünter Stuck (Blendquader)

Resim: 10- Mozaikli mekan. Stuko parçalarının koruma altına alınması

Mosaikraum. Bergung von Stuckresten
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Resim: 11- Mozaikli mekan. Kült kabı parçalarının buluntu
durumu
Mosaikraum. Scherben des Kultgefbfles in
Fundlaze

Resim: 12- Mozaikli mekanda ele geçen kült kabı
Kultgefaf aus dem Mosaikraum
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Resim: 13- Mozaikli mekan: doğudan bakış

Mosaikraum. Blick von Osten
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Resim: 14- Mozaikli mekan. Mozaikterin ilk temizliği

Mosaikraum. Erste Reinigung der Mosaikeri

Resim: 15- Trajaneum. Tapınak frizinin yerine konması

Trajaneum. Wiederaufbau des Tempelfrieses
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ASSAS 1990 YILI KAZI VE ONARIM
ÇALIŞMALARI

Ümit SERDAROGLU*

1990 yılı kazı mevsimine temmuz ayı başında kazı evindeki eksiklik
lerin giderilmesi, malzeme bakımı ve hazırlanmakla başlandı.

19 Temmuz'da nekropol alanında temizlik yapıldı ve kazı alanının

gridleri yenilendi. 24 Temmuz'da Bakanlık Temsilcisi Bergama Müze
si'nden Sayın Reyhan Körpe'nin ekibe katılması ile de kazılara başlandı.

Bu mevsim nekropolde ve tiyatroda kazı yapılmış, Athena Tapınağı'nın

kuzeybatı cephesinde onanm ve yerleştirme işlerine devam edilmiş, li
manda ve çevrede sualtı araştırma ve fotoğraflama işleri yapılmıştır.

Geçen yılolduğugibi bu yıl da kazı ekibimize Almanya'nınMünster
Üniversitesi'nden Prof. Dr. Reinhardt Stupperich ile birlikte 6 Alman ar
keoloji ögrencisi ve tıp doktoru ve Arkeolog Bayan Wanda Wolskakatıl

dı. Kazı ekibirnizde Suna Serdaroğlu, Sema Abay, Ayşın üzügül, üzlem
Bayraktar, Fuat Yılmaz, Füsun Dokuz, Eşref ılter, Yalçın Mergen, Arzu
Süer, Işık Soytürk arkeolog olarak, Seriye Yılmaz mimar, Ercüment Us
luer, ümür Kiper, Ece Pala, Xdil Saygılı restorasyon öğrencileri, Necibe
Köse, Elvide Akdağ, Hülya üzkal heykeltraşlık öğrencisi olarak katıldı

lar. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ndenÇelik Topçu da kazı baş

kan yardımcılığınıüst1endi.

Kazı hazırlıkları yapıldıktan sonra 24 Temmuz günü kazılara başlan

dı. Bu yıl işçi kaynağı büyük ölçüde Foça Açık Cezaevi mahkumlarından
yararlanılaraksağlandı.

NEKROPOL ÇALIŞMALARI

Nekropolde Füsun Dokuz, 'Ayşın Özügül. Özlem Bayraktar, Arzu
Süer ve Alman öğrencilerAxel Filges, Tido Janssen, Michael Zelle, Jörg
Gebauer, Dieter Bischop, Federico Utili çalıştılar.

• Prof. Dr. Ümit SERDARDGLU, Cihangir Havyar Sokak, 11/4, Taksimi iSTANBUL.
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Ece Pala, Ömür Kiper, Ercüment Usluer, İdil Saygılı da restorasyon
çalışması başlayineayakadar bu gruba yardımcı oldular.

Bu yıl çalışmalara EX, DX, CX, EI ve CI kareleri ile başlandı. Yü
zeydeki otlu toprak temizlendikten sonra üzerlerindeki moloz taş yığıntı

kaldınldı.

CX Karesi Çalışmaları

Polygonal teras duvarının önünde seviye indirme çalışması -275'te
başladı. Bu kesimde ele geçen buluntular, DX v~.EX karelerinde bulu
nanlar ile aynı özellikte olup parçalar halinde M.O. 6. yüzyıl başlan ile
sonlan arasına rastlayan yüz yıllık bir süre içinde tarihlenebilen çeşitli

kaplara ve terrakotta heykelciklerine ait parçalardan oluşmaktadır. Açma
nın ilk büyük buluntusu -3.62'de ortaya çıkanlan 7 no'lu Iahittir. Kuzey
batı, güney-doğu doğrultusundadır. Içinde bulunan iskelet çok tahrip ol
muş durumdadır. Lahit açıldığındaölü hediyelerinin kanşık yerleştirilmiş

olduğu görüldü.

Yapılan temizleme sonucu 43 parça eser ortaya çıkartıldı. Bunlar
içinde küçük lekythoslar, küçük skyphoslar, bir amphoriskos, bir atlı fi
gürin, oturan maymun heyke!ciği, oturan erkek figürinleri, fenike camı

alabastron, bronz küpeler başlıcalarıdır. Bu mezann buluntulan da 1988
yılındaki 7 ve 8 no'lu Hihit mezar buluntulan ile çağdaştır. Bu buluntula
nn M.Ö. 480-470 tarihlerine tarihlenmesi gerektiği kanısındayız. Daha
sonra açılan 4 rıo'lu Hihitten çıkan lekythoslar da aynı çağdandırlar. 4
no'lu liihitle paralelolan 8. no'lu lahit içinde ilk belirlemeye göre birden
fazla gömme yapılmıştır. Içinde bulunan iskelet kalıntıları bunu göster
mektedir. Lôhitten çıkan iki adet kyliks, M.O. 5. yüzyıl başlarına tarihle
nen büyük lekythos, eski geleneği devam ettiren bir tiptir ve üzerinde si
yah figür tekniğinde resim işlenmiştir.

Bu buluntulann beraberinde bir bronz ok ucu, bir gümüş yüzük hal
kası ve okunamayan bir bronz sikke ele geçti. 9 no'lu lahit ise, buluntula
nna göre bir kadın mezandır.Nike heyke!ciği, oturan kadın heyke!ciği ve
bir bronz ayna bize bu fikri veriyor.

12 no'lu lahir ise bulduğumuz stryglise bakılırsa bir erkek mezandır.

Kemikler çok dağınık ve erimiş olduğundan cinsiyet tayinini iskeletten
yapmak olanağı bulunamadı. Bu liihitten çıkanlan bir bronz, bir demir
stryglis korumaya alındı.

Bu açmada h-i/5 te pithos gömme bulundu,ıı rıo'lu bu gömme bir
sivri dipli pithosa yapılmış, ağzına taş kapatılmıştır. Içinden dağılmış ke
mikler ve 3 adet okunamayan bronz sikke bulundu.
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13 ve 14 no'lu gömmeler de pithos içine yapılmıştı. Ancak -3.70 al
tındaki bu seviye bize göstermektedir ki lahit gömmeler, altlannda rastla
dığımız Arkaik tabaka üzerine yapılmıştır. Bu yapılırken de tabaka geniş

ölçüde tahrip görmüştür. 10 no'lu mezarda rastladığımız Korinth arybal
losu ve skyphos bunu açıkça gösterdiği gibi, çevreleri olasılıkla, dağıtıl

mış bir Arkaik gömmenin artıklan olan Arkaik parçalarla doludur.

DX Karesi Çalışmaları

Diğer yandan D X e.k/1-5 ve e, f, g/5A karelerine rastlayan kremas
yonun temizlenmesine girişildi. Kremasyon içinde yanmış kemik parça
ları, yanmış Arkaik kyliks parçaları yanısıra, parçalanmış yanık aryballos
parçaları çıktı. Yakma sırasında ateşe atılan ölü hediyeleri olduğu anlaşı

lıyor. Bu kare açmada ayrıca- bir polygonal teras duvan da ortaya çıktı.

Ayrıca bu açmada daha üst seviyede geçen yıllar açtığımız lahitlerin
arasındaki dolgu toprağın temizlenmesi sırasında parçalar halinde ve bir
birine uymayan Arkaik seramik parçaları da çıkıyor.

a-efl-5 te bir lahit ortaya çıkanldı (55 no). Bu arada bir skyphos par
çası olması muhtemel üzerinde parçalanmış meander motifi ve çizgi ban
dı bezemesi var. Karışık olarak erken 5. yüzyıl parçalan da bulunuyor.

-3.15 seviyedeki 55 no'lu lahdin kapağı düz ve üç parça halindedir.
Açılan bu lahdin içinden 29 adet buluntıı gün ışığına çıktı. Lühitte, bodur
lekythoslar, terrakotta kadın aplikleri, demirden yapılma stryglis, alabast
fonlar, parmak hizasında bir demir yüzük vardı. Erken 5. yüzyıla tarihle
rnek istediğimiz bu lalıdin otıırduğu toprak tabanda (-3.23) 50 no'lu me
zarın da, Arkaik tabakayı tahrip ederek yerleştirildiği anlaşılıyor. Bu
karedeki çalışmalar bu seviyede bırakıldı.

EX Karesi Çalışmaları

Polygonal duvar üzerine ve önüne rastlayan döküntüler kaldınldık

tan sonra seviye inildi -2.00 den başlayarak siyalı figürlü kap parça
lanna rastlandı. Bunlar açık ve-kapalı kaplara ait parçalardı. -2.W'da
yanık odun parçalan, dağılmış kömür ve aryballos kınkları ile karşılaşıl

dı. -296'da al9'da bir Ionia kyliksi bulundu. Kyliks bej astarlıdır. Bir ur
na'ya ait olduğunu sanıyoruz. Bu seviyede geniş bir kremasyon olduğıı

anlaşıldı. -345. m de orijinal tabana inildikten sonra bu kesimde kazı dur
duruldu.

CX Karesi Çalışmaları

CX karesinde açılan 18 no'lu pithos içinden birden fazla kafatası par
çaları çıkması akla toplu ölüm olayını getirmektedir. Olasılıkla birlikte
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yakılarak, kalanlar bir pithos içine konmuş olmalıdır. İçinde birlikte bulu
nan bir lekythos parçası ile tamam bir aryballos bize bu pithosu M. O. 6.
yüzyılortalarına tarihlerne olanağı vermektedir.

Aynı karedeki 21 rıo'lu pithos içinde iki adet İonia kyliksi, bir arybal
los, küçük tabak parçaları ve kafatası üzerinden 1 çift bronz küpe çıktt.

Bütün bu buluntular bize CX karesinde -3.60 -3.20 m seviyesinde
belirli bir Arkaik gömme katının varlığını kanıtlamaktadır.

EI ve CI Kareleri Çalışmaları

EI :':Ie CI kareleri toprak üst seviyesinden itibaren temizlenmeye baş

landı. Ustteki otlu toprak ve moloz karışım kaldırılırken bulunanlar ge
nelde karışıktır ve yukarı kısımlardan akma ile gelip birikmiş görünmek
tedir. Polygonal duvarlardan 1.00 m aşağıda ilk karışık buluntular geldi.
Bunlar arasında kırmızı figür tekniğinde boyanmış parçalar, megara tipi
örnekler vardır.

Erde -2.75 ten aşağıda a-b/2'de 2 no ile adlandırdığımız bir urna gel
di. Urna 19.5 cm ağız genişliği ve 38 cm boyunda, omuzdan kulplu bir
çömlektir ve ağzında kapak yerine bronz bir kase ters olarak kapatılmış

tır.

Aynı seviyede bulunan bir başka urna ise yana yatık ve boyundan kı

rılarak kullanılmış, omuzdan çift kulplu bir çömlektir (3 no). Boyu kırık

halde 23 cm dir. Içlerinden külle ve toprakla karışık kıymık halinde ke
mik parçaları çıktı.

-2.90'da b/2'de yana yatırılmış bir oinokhoe (4 no) bulundu. Ağız

kısmı kuzeye bakan bu kabın ağzı bir Ionia skyphosu ile kapatılmıştı.

Onun batısındaki 5 no'lu urna ise omuz hizasından kırılmış çift kulplu bir
çömlektir. Içlerinden herhangi bir buluntu çıkmadı.

-3.53'de a/2-3'te, tabanı üzerine oturan omuzdan ağıza çift kulplu bir
çömlek sağlam bulundu (6 no). Ağzında ters kapatılmış bir skyphos var
dı. Ikisi de kırmızı hamurlu idi. Urnanın içinde toprak vardı. Külleri top
rağa karışıp kaybolmuş olmalıdır.

a/3 ve -3.42'de ağızda ters kapatılmış kırmızı hamurlu skyphos olan
bir urna daha bulundu (no 7). Urna gri hamurlu bir sürahidir. Içinde 7 cm
boyunda bir boyalı Korinth alabastronu çıktı.

Yukarıdan beri kısaca tanıtmaya çalıştığımız seçilmiş bu örnekler EI
ve CI karelerinde -3.20 seviyesinden itibaren yaygın bir urna gömme ta-
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bakasına rastladığımızı göstermektedir. Bu tabakada kremasyon da var
dır.

KVIII Karesi Çalışmaları

Çalışılan EX, DX kare alanlarının 25 m uzağında Kvm karesi açıl

dı. Açma kenar kotu -5.24 m dir. Amaçlanan taş döşemeli kutsal yolun
devamının kontrolü olmasına rağmen yavaş ve dikkatli bir çalışma yolu
izlendi. Bunun doğru olduğunu ilk 0.50 metrelik derinlikten sonra kuzey
batı güneydoğu yönünde uzanan bir duvarın üst yüzünün gün ışığına çıkı

şı gösterdi. Bu duvar güneydoğu köşede kuzeydoğu yönde uzanan bir
başkası ile birleşti. Ilk duvarın ortasında 126 cm genişlikte bir eşik plaka
sının oluşu yololması gereken noktanın üst seviyesinde bir konut olma
olasılığı fazla bir yapının varlığını ortaya çıkardı. Bu yapı içinden kanşık

çanak-çömlek parçaları çıktı. Bir stratigrafi saptama olanağı yok. Yapının
dışında aşağı inildiğinde -6.10 ve -6.30 seviyeleri arasında iki adet balsa
marium bulundu. Ancak buluntular bir yapı katına işaret etmemekte idi.

Roma Çağı terra sigillataları ve Hellenistik Çağ megaraları ile az sa
yıda sarı ve açık yeşil sırlı Bizans çanak çömleği birlikte gelmekte idi.

KVill'de -6.65 m inildikten sonra, K IX karesinde de aynı seviyeye
inilmek üzere çalışılmaya başlandı ve -6.80'e inildikten sonra şimdilik bı

rakıldı. Bu açmanın buluntuları da KVIII'dekilerle paralellik gösteriyor.
Mimari açıdan fakirdir ve ele geçen en sağlam buluntu -6.69 m seviyede
bulduğumuz, tahtta oturan ve başına yüksek bir polos giymiş, pişmiş top
rak kadın heykelciğidir. Bu seviyede parçalar halinde başka figürinler de
bulunmuştur. Bunlar özellikle iilI de çok sayıda ele geçtiler. Yine bu ke
simde, ağız kenarı inci dizisi, Ion kyması ve meander kabartmalı mat si
yah astarlı Hellenistik açık kap ve küse parçaları yoğundur. KVm ve
KIX'daki kazılar bu mevsim için bu tür buluntularla sona erdi.

Nekropol alanındaki çalışmalar 26.08.1990 tarihinde kazı olarak so
na erdi. Ancak buluntuların temizleme ve koruma işlemleri ve envanter
çalışmaları eylül ayı orjasına kadar sürdürüldü.

TİYATRO ALANI ÇALIŞMALARI

1990 yılı tiyatro alanı çalışmalarında geçen yıl da burada çalışan Ar
keolog Fuat Yılmaz alan sorumlusu olarak görevaldı ve Arkeolog Yalçın

Mergen yardımcı olarak ona katıldı.

Çalışmalar 02.08. 1990'dan 11.09.1990 gününe kadar sürdü.
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Tiyatro kazısına geçen yıl bırakılan noktadan, theatron kısmının batı

ucundaki ikinci dilimden, bu bölümün temizlenmesi ile başlandı.

Gerek geçen yılki gerek bu yılın temizlenen alanı geçen yılın rapo
runda da belirttiğimiz gibi 1881 Amerikan kazısı sırasında temizlenme
miş ve hipotetik olarak çizimi yapılmış kısımdır. Amerikalılar kuzey
güney doğrultusunda ve tam ortadan bir yarma yapmışlardı. Bu nedenle
tiyatronun yapı olarak uğradığı deformasyon bilinmiyordu. Bu yıl yaptı

ğımız kazı sonucu üst bölümden itibaren kaldırdığımız toprağın altından

ilginç bir durum ortaya çıktı. Ikinci kerkides geriden ve büyük olasılıkla

üstten gelen kayma veya akma sonucu iki dilim arasındaki merdivenler
den başlayarak güneye doğru itilmiş ve daireseloturma yayı kırılarak ile
ri kaymış, dolayısıyla sıralar seviye de kaybetrnişlerdir. Bu durum soyul
muş olan oturma sıralarının altındaki dolguda da görülebilmektedir. Her
ne kadar tüm theatron temizliği yapılmadan kesin birşey söylenemese de
onarım sırasında çok büyük zorluklarla ve sorunlarla karşılaşacağımız

kanısındayım. Daha sonra hazırlayacağımız restorasyon projesinde bazı

seçenekler sunmamız ve bunların tartışılması gerekecektir.

Bu kanatta yapılan kazılar sonucu alt ve üst kavealar arasındaki dia
zomaya açılan tonozlu galerinin taş kaplı döşemesi ile tonoz başlangıcına

kadar yan duvarları ortaya çıkarıldı.

Sınırlı parasalolanaklar genişletilirse 1991 yılında tiyatro kazısını

genişletip hızlandırmayı amaçlamaktayız.

SUALTI ÇALIŞMALARI

Assos limanı çevresi ile yakın kıyılarda 1988'den beri geliştirmeye

çalıştığımız sualtı survey çalışmalarına 1990 da daha geniş teknik olanak
lı bir film ve fotoğraflama ile bir çeşit sualtı envanter çalışmasının ilk
adımı atıldı. Sualtı çalışmaları, toprak üstü çalışmalarından çok farklı tek
nik olanaklara ve zamana ihtiyaç gösterdiğinden mali açıdan da geniş bir
destek gereği vardır. Ekibirnizde yer alan tüm uzmanlar gerçek bir özveri
ile çalışmışlardır. Mevsim sonu ve kısıtlı parasalolanaklar nedeni ile bu
yılın sualtı araştırması tam gün çalışılarak 10 günde tamamlandı. Harita
üzerinde belirlenen alanlarda -60 m ye kadar olan derinlikte belirli nokta
lar görüntülendi. Gerek kazı evinde gerek daha sonra geçen yıllarda çeki
len video filmlerle karşılaştmldrğında, oldukça kritik bir tablonun ortaya
çıktığını söylemek durumundayız. Iki mevsim arasında ve aradan geçen
kış mevsiminde daha önce belirlenen amphora kümelerinde %90 eksil
me gözlenmiştir. Kıyıda gerek balıkçılar gerek jandarmanın gözlem alanı
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dışından dalınarak yasak bölgelere girildiği ve dipten eski eser yağma
Iandığını düşünmekteyiz.Daha önce var olduklarını resimselolarak sap
tadığımız kalıntılann başka türlü kaybolınuş olması mümkün görülme
mektedir. Denizlerin altında ne olup bittiği belirli noktalar dışında

bilinmiyor. Bu nedenle bizim kazı ekibimizin bir kolu olarak sualtı araş

tırma ekibini geliştinnemizin kültürel servetlerimizin korunması ve kol
lanması açısından çok önem ve anlamı olduğu ortaya çıkmaktadır. Sık ve
yakın takip için sahil güvenliğin olanakları sınırlı, limandaki jandarmanın
ise hiç yoktur. Çevre balıkçılannın da bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Genel Müdürlüğümüzün üç yıldan beri büyük bir iyiniyet ve sağdu

yu ile bize verdiği desteğe minnettarız. Bu ekibi geliştirmeyi ve donatına

yı milli bir görev sayıyoruz. 1991 yılı çalışmalarını, daha uzun süreli ve
giderek daha deneyimli hale gelen uzmanlarımızia kuzeybatı Ege sualtı

surveyi için bir başlangıç çalışması haline getirmeyi amaçlıyoruz.

RESTORASYON ÇPjLIŞMALARI

Akropoldeki Athena Tapınağı'nın restorasyon çalışmalan bu yıl daha
çok hazırlıkla geçti. Akropole yürür vinç çıkannadaki güçlük nedeni ile
daha önce kullandığımız boru üç ayaktan, boru eklemek suretiyle bir bo
rulu vinç yapma çabalarımız çok iyi sonuç vermedi. Sistem çalışmakla

birlikte çok emniyetii olamadı.

Ayrıca 12 m lik boru, ağır olan blokların 6 metre kadar yükseğe kal
dırılması sırasında üst uçtan büküldü. Takviye edilmesine rağmen sonuç
çok başarılı olmadı. Buna rağmen, tapınağın batı cephesinin tüm orijinal
alt tanburları yerine kondu ve kuzeybatı köşede, yapay taş tanburlardan
ikisi de orijinal alt tanbur üzerine yerleştirildi. Bu yılki restorasyon çalış

malarının en verimli kısmı, ekibirnizde bulunan M. Sinan Universitesi
Heykel Bölümü öğrencilerinden üçünün, geçen yıllarda diktiğimiz sütun
lardaki yapay parçaların rötuşlarını yapmaları oldu. M. Sinan Universite
si öğrenci ve öğretim üyelerinden bir grup bu sütunun başlık dahil tüm
parçalannın poliester kalıplarını aldı. Aynı işlemler tapınağın arşitrav,

triglif metop ve sima blokları için de yapıldı. Böylece önümüzdeki yıl su
tünlan yivleri ile daha hassas dökebiImek için gerekli önemli bir çalışma

gerçekleştirilmiş oldu.

Bu yıl ören yeri girişlerinden özel idarece sağlanan gelirden hiç pay
alınamadığından i 99ü'da gerçekleştinneyi planladığımız sur onarımı ve
tiyatro onarımına devam edilemedi ve teknik donanımın sağlanmasına

olanak bulamadığımız gibi i 987'de onardığımız antik mendirek de aynı
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nedenle tamamlanamadı. Mendirek, dış yüzüne dalga kıncı dökülmedi
ğinden körfezin şiddetli lodos dalgalanna açıktır ve yıkılıp dağılma tehli
kesi vardır.

1991'de bu maddi olanağın kullanılması sağlanırsa geniş çaplı resto
rasyon gerçekleştirilebilecektir.

KAZ! Evİ ÇALlŞMAl..ARI

1990 yılında kazı evi çalışmaları,buluntu envanteri, buluntu temizli
ği, koruma ve onanm çalışmalan ile, Dr. Wanda Wolska ve Marmara
Universitesi'nden Dr. Oğuz Polat'ın katkıları ile, 1981 den beri bulunan
iskelet buluntular üzerindeki çalışmalardan oluştu.

1990 yılında tüm buluntulann 10 yıllık resimli ve çizimli envanteri
yapılmıştır. Aynca kazı evinde şahsıma ait cihazlarla bir fotoğraf labora
tuvan da oluşturduk, Böylece buluntuları gününde resimlemek olanağı

bulunacaktır. Bu yıl buluntu onanmında geçen yıllardaki kadar başarılı

olamadığımızı belirtmek isteriz. Bunun nedeni buluntu çokluğu, sürenin
azlığı ve yalnız bir restoratörümüzün mevcut oluşudur. 1991'de bu eksik
lik giderilıneye çalışılacaktır.

İskelet buluntularr üzerindeki araştırmalann ilginç sonuçlar getirece
ğine inanıyoruz. Bu suretle antropolojik özellikler, belli ölçüde ölüm ne
denleri, beslenme durumları, geçirdikleri hastalıklar üzerınde bazı bilgi
ler elde edebileceğiz.

1990 yılında, Münster Üniversitesi ile sürdürdüğümüz bilimsel işbir
liği çerçevesinde, 1981'den beri gün ışığına çıkartılan, terra-sigillata, ter
rokotta figürinler, yazıtlar, Hellenistik çanak çömlek buluntulan, metal
objeler katılan Münster Universitesi öğrenci ve arkeologlanna konu ola
rak verilmiş ve 1991 yılı başında ilk Assos raporu Almanca olarak Wal
ter de Gruyler yayınevi tarafından yayınlanmıştır. 10 yıllık kazı sonuçla
n, topografya, mimari, kazı günlüğü ve türlerine göre buluntular büyük
rapor-kitap halinde çift dilli olarak 1992 yılında yayına hazırlanmış ola
caktır.

Böylece hazırlıklan 10 Temmuz'da başlayan 1990 yılının kazı çalış

malan 12 Kasım 1990 günü 4 aylık bir süre sonunda sona erdi.
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ENEZ (AİNOS)KAZISI.
1990 YILI ÇALIŞMALARI

AfifERZEN*
Sait BAŞARAN

Başkanlığımız altında 10 Temmuz- IO Ağustos tarihleri arasında yü
rütülen.Enez (Ainos) kazısı, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün yanısıra, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (DE
TAM)ı, Türk Tarih Kurumu, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun
katkıları ile olmuştur, Ayasofya Müzesi uzmanlarındanMüjgan Harman
kaya'nın bakanlık temsilciliğini yaptığı kazımıza, Istanbul Universitesi
Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Oğretim üyelerinden Doç. Dr. Meh
met Ozdoğan, Yrd. Doç, Dr. M. Ihsan Tunay, aynı..böIümün öğrencile

rinden .:veli Köse, Ipek Akyel, Banu Uçar, Filiz Oğüt, Sibel Unlü, Şi

rin E. Ozonur, Sermin Yurtgüven, Topograf Adnan Şakar ve kamp
müdiresi Şadiye Başaran katılmışlardır. Parasal destek sağlayan kuruluş

lara ve büyük bir özveriyle çalışan kazı elemanlarına teşekkürlerimizi su
narız.

1990 yılı Enez kazı çalışmalarıbeş ayrı alanda gerçekleştirilmiştir.

1. Kaledeki Çalışmalar

Kale ana girişinin kuzeyinde i 989 yılı çalışmalarıyla ortaya çıkartı

lan ve büyük bir olasılıkla Geç Roma çağı'na tarihlenen taş duvar ile sur
duvarı arasında kalan alanda IOxIO m boyutlarında yeni bir açma yapıldı.

Açmanın batı kesiminde batı-doğu yönünde dikdörtgen biçimli dört ayrı

mekan ortaya çıktı. Bu mekanların uzunlukları ile genişlikleri farklı ölçü
lerde yapılmışlardır. Mekanlardan en güneyde olanı 1.25x3.25 m ortada
kilerin uzunlukları aynı (4.15 m) genişlikleri ise birinin 1.28 m, diğerinin

1.35 m dir. Kuzeydeki dördüncü mekanın uzunluğu 3.25 m, genişliği

1.52 m dir. Basit taş işçiliği gösteren ayırıcı duvarların, kalınlıkları 0.40

• Prof. Dr. AfifERZEN, Moda Devriye sok. Nil Apı. ı7/1O KadıköYlİSTANBUL.
Dr. SaitBAŞARAN, t51'<inhul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bö
lümü, Fen}P'IT, ISTANBUL.

1 Enez kazıları İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu (DETAM) tarafından desteklenmektedir.
Proje sayısı 196-2721180-486. Her türlü desteği sağlayan Fon elemanlarına ve özellikle Fon
sekreteri Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim'e şükran borçluyuz.
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m 'dir. Mekanıann tabanlan sal taşlanyla döşeli olup üzerlerinde ve du
varlarda kesif yangın izlerine rastlanmıştır. Meklinlara girişi sağlayan

herhangi bir kapı aralığına rastlanmarİıış olması ilginçtir. Mekanlardan
atılan moloz yığını arasında ve taban üzerinde altıgen biçiınli tıığlanın

çok miktarda bulunması dolayısıyla, mekanların üzerlerinin tıığla ile dö
şeli olduğu görüşünü ileri sürmemize neden olmaktadır. Ancak, yapı

kompleksinin bütünü açılamadığı için, mekanlarm işlevini anlamak bu
gün için olası değildir. Bu yapı kompleksine ait duvarlar ile 1989 yılı ça
lışmalarında ortaya çıkartılan ve mekanların güney duvannı oluştııran

1.00 m kalınlığındaki duvar arasında herhangi bir organik bağ bulunma
dığı gibi, işçilikleri de farklıdır. Sözü edilen meklinlann doğusunda 1.20
m genişliğinde ve 10 m uzunluğunda kuzey-güney yönünde uzanan ince
uzun bir koridor bulunmaktadır. Koridorun 1.00 m kalınlığı olan doğu

duvan içinde 1.45 m genişliği bulunan bir kapı aralığı yer alınaktadır. Bi
na kompleksinin dışına açılan bu kapının güneyinde 1.00x1.00 m boyut
lannda 2.00 m derinliğinde bir çöp çukuru, doğusunda ise mevcut derin
liği 13 m olan duvarlan kesme taşlarla döşeli yuvarlak kesitli bir kuyu
yer almaktadır (Resim: 1). Çöp çukuru bize, gerek binanın tarihi ve ge
rekse içinde yerleşenlerin sosyal yaşamlannı yansıtan önemli buluntıılar

vermiştir. Genellikle yeşil sır altına sigrafito tekniği ile yapılmışkeramik

kapların yanında cam eserler de, bu dönem sanatının ne denli gelişmiş ol
duğunu göstermektedir. Keramik buluntular arasında, ayaklı kadehler
(Resim: 2), yayvan veya çukur tabaklar (Resim: 3, 4), sürahiler oldukça
fazla miktarda bulunmuştıır. Tabaklann iç kısımlan sır altı sigrafito tek
niği kullanılarak kuş (olasılıkla kumru), zincir veya dairesel motifler ya
pılmıştır. Küçük boyutlu kırıklarla da olsa, bu denli zengin bir çanak
çömlek koleksiyonunun çöp çukurundan ele geçmiş olması, bu bina ka
lıntısı sahibinin maddi refah düzeyini yansıtması açısından önemlidir.
Aynca, 11 veya 12. yüzyıla tarihlenen bu çanak çömlekler, Enez sera
mikçiliğinin Eski Çağ'da olduğu gibi, Bizans Çağı'nda da becerili ellerde
olduğunu göstermektedir.

2. Taşaltı Nekropolü Çalışmaları

Bu yılki nekropol çalışmalan üç ayn açınayla gerçekleştirildi.1 nolu
açma mezar anıtı ile batısındaki yamaç arasında kalan alanda yapıldı. Aç
ma 3.00x7.00 m boyutlannda olup, 5.20 m derinliğe kadar indirilmiştir.

Açmada üç ayn gömü tabakası saptanmıştır. Birinci tabaka, mevcut üst
yüzeyden 2.30 m düzeyine kadar inmektedir. Bu gömü tabakası içinde,
üçü örme taş, ikisi kiremit olmak üzere beş adet mezar ortaya çıkartılmış

tır. Doğu-batı yönünde yapılmış olan bu mezarlardan üç tanesinin boyu
diğerlerine göre küçük olup, içlerinden çocuk iskeletleri çıkmıştır. (Re
sim: 5). Bu tabaka mezarlannda adak eşyasına rastlanmamıştır.
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Açmanın ikinci tabakası yaklaşık olarak 3.60 m derinliğe kadar in
mektedir. Tabakada, üç adet kiremit kapaklı mezar ile duvarları taşlarla

örülü büyük bir aile mezarı bulundu. Aile mezannın içten içe boyutlan
1.46x2.12 m olup, 0.60 m derinliğindedir (Resim: 6). Günümüzden önce
kanştınlıp soyulduğu anlaşılan mezardan, dokuz adet bakır sikke ile altın

bir klips parçası ele geçmiştir. Klips parçası dikdörtgen biçimli altın bir
levhanın ikiye katlanmasıyla oluşturulmuştur. Her iki tarafta beşer adet
yuvarlak çıkıntı mevcuttur. Çıkıntılann altında üç adet delik ve bu delik
lere geçirilmiş üç adet altın tel halka bulunmaktadır (Resim: 7). Mezar
dan ele geçen sikkelerden en eski olanı M.S. 1. yüzyılın başlarına, en ye
nisi ise, M.S. 3. yüzyılın sonlarına tarihlenmektedir. Bu sikkelerden
anlaşılacağı üzere, mezar yaklaşık olarak üçyüz yıl boyunca kullanılmış

tır. Mezardan ele geçen diğer eserler arasında 34 adet cam boncuk ile piş

miş topraktan yapılmış kandil bulunmaktadır (Resim: 8, 9).

Ayın tabakanın diğer mezarları yukarıda da belirttiğimiz gibi, kire
mitlerden yapılmıştır. Burada kullanılan kiremitlerin biçim ve ölçüleri
farklıdır. Bu yüzden kiremitlerin ayrı ayrı atölyelerde üretilmiş olabile
ceklerini sanıyoruz. Mezarlardan ele geçen adak eşyaları arasında, pişmiş

topraktan yapılmış şişeler, yayvan tabak ile toprak kandil bulunmaktadır

(Resim: 10, 11).

Kiremit mezarların kaldınlmalarından sonra, açmada derinleştirme

çalışmaları yapılmıştır. Buradan atılan moloz toprak içinden çoğunlukla

Klasik ve Hellenistik çağlara tarihlenen birçok keramik kap parçası ile
damgalı amfora kulpları ele geçti. Karışık durumda ele geçen bu eserle
rin, yamacın üzerindeki Grek dönemi yerleşmesinden yuvarlanmış olduk
larını sanmaktayız.

Açmada saptanan üçüncü mezar tabakası, mezar anıtının temel sevi
yesindedir. Bu tabakada, biri mezar anıtının batısında diğeri ise, ikinci ta
bakada ortaya çıkartılan aile mezarının güney tarafındaki boşlukta olmak
üzere, iki adet kiremit mezar saptanmıştır. Mezarlar, kuzey-güney doğ

rultusunda olup, içlerinden birer iskelet çıkmıştır. Mezar anıtının batısın

da yer alan mezarın içinden, konik dipli uzun boyunlu cam şişe ile iskele
tin sol bileğinden iki adet bronz bilezik ele geçmiştir (Resim: 12).
Bilezikler mezarın bir kadına ait olduğunu göstermektedir. Aynı tabaka
nın ikinci mezarından ise, yalnızca kulpsuz bir maşrapa elimize geçmiş

bulunmaktadır.

Açmada, mezar anıtının temel seviyesinden 0.30 m derine inildiğin

de, anıt ile kadınmezarı arasındaki alanda dağınık bir vaziyette birçok is
kelete rastlandı. Iskeletlerin etrafına plansız birçok moloz taşı yerleştiril-
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miştir. Bu iskeletlerin, tekrar kullanılmak üzere bir veya birkaç Hlhit için
den alınarak çukur içine atılmış olabileceklerini sanmaktayız.

Nekropol alanında yaptığımız ikinci açma, yukarıda sözünü ettiğimiz

açmanın 12 m kuzeyinde, yol ile 1986 yılında ortaya çıkartılan mezarlar
arasındadır.Açma, 3.00x7.50 m boyutlarında olup, bu dar alanda dört gö
mü tabakası içinde dokuz adet kiremit, dört adet Hlhit olmak üzere onüç
mezar ortaya çıkartıldı. En üstteki ı. tabaka içinde doğu-batı yönünde iki
adet kiremit mezar bulunmuş, ancak içlerinde herhangi bir adak eşyasına

rastlanrnamıştır,2. görnü tabakasında ise bir Iahit, dört adet kiremit me
zar ile üzerlerinde kapak bulunmayan toprağa yatırılmış iki adet iskelet
ortaya çıkartılmıştır. Ikinci tabakanın bütün mezarları kuzey-güney yö
nünde düzenlenmiştir. Bu tabakada ortaya çıkartılan kiremit mezarların

kapak boyutları: genişlik 39-41 cm, uzunluk ise 65-70 cm arasında değiş

mektedir. Ust üste ikişer kiremit kapak kullanılarak yapılan bu mezarlar
semerdam biçimlidir. Bu mezarlarda ikişer iskelet saptanmış olup, içle
rinden hiçbir adak eşyası ele geçmemiştir.

2. Tabakada ortaya çıkartılan lahit (Resim: 13), nekropolde bulunan
diğerleri gibi, yerli kalker taşından yapılmıştır. Uzunluğu 2.10 m, genişli

ği 0.90 m olan lahdin derinliği ise 0.60 m dir. Lahit üzerinde çatı biçimli
üç adet kapak yeralmıştır. Günümüzde önce kanştınlıp soyulduğu anlaşı

lan lahitten ele geçelf eşyalar arasında, altın bir telin halka biçimine soku
larak oluşturulan çocuk yüzüğü (Resim: 14), üç adet bakır sikke, kırık

durumda iki adet gözyaşı şişesi ile yine kırık durumda keramik kaplar bu
lunmaktadır. Lahitten ele geçen sikke ve eşyalar bu tabaka mezarlarının

M.S. ı. yüzyıla ait olduklarını göstermektedir, Bu lahdin doğu yönünde
ve temel seviyesinin altında, üçüncü tabakaya ait olan yeni bir lahit orta
ya çıkartılmıştır. Yerli kalker taşından yapılan ve birinci lahit ile aynı öl
çüleri gösteren bu mezardan, altın varaklar, pişmiş toprak şişeler (Resim:
15) ve ince kenarlı tek kulplu maşrapalar ile Hellenistik döneme tarihle
nen iki adet bakır sikke ele geçmiştir.

Açmadaki derinleştirme çalışmaları sırasında 1986 sezonunda ortaya
çıkartılan mezar podyumunun temel seviyesinin altında kiremit kapaklı

mezar ortaya çıkartıldı. Mezar, kuzey-güney doğrultusunda boyutları

0.72x0.35 m olan,her tarafta ikişer olmak üzere dört adet kiremit kapak
tan oluşmaktadır. Iskelet, boyutları aynı olan kiremitler üzerine, başı ku
zeye gelecek biçimde sırt üstü yatınlmıştır. Kemikler iyice kömürleşmiş

durumda olup, çevrelerinde bol miktarda kül, kömür ile iyice yarımamış

ağaç kalıntıları ortaya çıktı. Bu durumun olasılıkla bulaşıcı hastalığa ya
kalanmış bir insan cesedinin mezar içinde yakılmasından kaynaklandığı

nı sanmaktayız. Bu mezardan iki kulplu içi boş bir amfora ile yine çift
kulplu geniş ağızlı, geniş karınlı bir küp ortaya çıktı (Resim: 16, 17). Kü-

56



pün yüksekliği 31 cm, ağız çap 25 cm, dip çap 12 cm dir. Dışa dönük
ağız üzerinde kapak bulunmaktadır. Bu kabın içine, yine yakılmış durum
da kemikler doldurulmuş, ayrıca içine biri cam şişe diğeri ise maşrapa ol
mak üzere iki adet adak eşyası konmuştur.

Açmanın kuzey kesiminde, 1986 yılı kazı çalışmalannda ortaya Çı

kartılan kınk durumdaki mezar stelinin batısında ve mezar podyumunun
temel seviyesinden 0.50 m aşağısında, doğu-batı yönünde düzenlenmiş

iki lahid bulundu. Yerli kalker taşından yapılınış olan lühidlerin üzerinde
semerdam biçimli ikişer kapak taşı bulunmaktadır. Lahidler ikişer iskelet
içermektedir. Lahidler çok nemli ortamda bulunduklan için, içlerindeki
iskeletler çürümüş durumdadır. Dördüncü gömü tabakasını oluşturan bu
Iahidlerden ele geçen adak eşyalan arasında, altından iki varak, cam borı

cuklar, kemikten yapılmış ilaç ölçü kaşığı-sonda, ince cidarlı kulplu ve
kulpsuz maşrapalar ile ince uzun boyunlu, şişkin karınlı, silindirik kaide
li, tek kulplu sürahi, bulunmaktadır (Resim: 18-21).

Bu açmadan atılan moloz arasında, damgalı amfora kulpları, Grek
dönemine tarihlenen siyah ve kırmızı figür tekniği ile yapılmış kap parça
ları yanı sıra, hangi mezarın adak eşyası olduğunu saptayamadığımız bir
Afrodit heykelciği ile toga giysili, sol elinde kalkan, sağ elinde kısa kılıç

tutan bir Romalı savaşçı gibi eserler bulunmuştur (Resim: 22).

Taşaltı mevkiindeki üçüncü açmamız, nekropolün batısındaki ya
maçta gerçekleştirilmiştir. Boyutları 2.00x4.00 m olan açmada 3.00 m
derindeki anakayaya değin iniimiştir. Açmada mimari kalıntı bulunma
masına karşın, küçük buluntu oldukça fazladır. Buluntuların çoğunu,

Grek dönemine tarihlenen fimisli, siyah ve kırmızı figür tekniği ile yapıl

mış kap parçaları, figürin parçaları ve jetonlar oluşturur (Resim: 23).
Taşaltı nekropolü ile yamacındaki çalışmalara 1991 yılında da devam
edilecektir.

3. Kralkızı Mevkiindeki Bazilika Çalışmaları

Bazilikadaki çalışmalar kazı üyemiz Yrd. Doç. M. İhsan Tunay yö
netimindeki ekip tarafından yapılmıştır. Bu yıl daha çok bazilikanın orta
naosundaki molozun temizlenmesine çalışılmıştır. Orta apsisteki çalışma

larda, apsisin iç konturları tamamen ortaya çıkartılarak bazilika inşaatı

evrelerinin saptanmasına girişiimiştir. Ayrıca naktekste yaptığımız temiz
lik çalışmalarında, bazilikanın batıdaki ana girişi tamamen ortaya çıkar

tılmıştır.

4. Hoca Çeşme Höyüğü Çalışmaları

1989 yılı kazı çalışmaları sırasında yaptığımız yüzeyaraştırması so
nucunda bulduğumuz Hoca Çeşme Höyüğü'ndeki sondaj çalışmalarına
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bu yıl, kazı heyeti üyelerimizden Doç. Dr. Mehmet Özdoğan tarafından
başlamnıştır. Höyüğün topografik planı çıkartıldıktan sonra, üç gün süren
kazı çalışması yapılmıştır. Bu yılki çalışmaların amacı iki temel sorunu
yanıtlayacak biçimde düzenlenmiştir. Birincisi; höyükteki dolgunun nite
liği ile iç hacminin belirlenmesi. Ikincisi ise; hangi kültür katlarımn bu
lunduğunun anlaşılmasıdır. Bu nedenlerle; topografik karelemeye uygun
olarak 5x5 m lik bir açma ile L.50x1.50 m lik bir sondaj yapılmıştır. Bü
yük açma höyüğün yüksekçe olan kesiminde, mimarinin niteliğinin anla
şılması, yamaca yakın olan sondaj da kültür katlarının belirlenmesi için
yapılmıştır.

Büyük açmada 30 cm kalınlıktaki pulluk toprağı kaldınldıktan sonra,
pulluk tarafından kısınen bozulmuş taş döküntüsünden oluşan bir yüzeye
varılmış ve buradan itibaren ı. tabaka olarak tanımlanmıştır. Sondajda
ise, 5 ayrı tabaka saptanmıştır. Hoca Çeşme Höyüğü'nün en eski katında
farklı bir çanak çömlek türü görülmüştür. Bunlar çok ince kenarlı, parlak
kırmızı ya da siyah renkli, küçük tutamaklı kılselerden oluşmakta, üzerle
rinde kırmızı boya izleri ile kabartma bantlar görülmektedir. Bu çanak
çömlekler bir çok bakımdan Anadolu Son Neolitik Hacılar grubu, Yuna
nistan Ilk Neolitik kültürleri ile benzeşmekte, aynı zamanda da Bulgaris
tan Karanovo i ve II kültür katları ile de ilişkisi olduğu görülmektedir,
Olasılıkla M.Ö. 5500-5000 yıllarına tarihleyebildiğimiz bu höyük, Trak
ya'nın bilinen en eski köy yerleşmelerinden biridir. Her ne kadar kazı ala
nı bu yıl için dar ise de, burada kesinlikle Anadolu-Ege kökenli bir çanak
çömleğinvar olduğu görülmektedir.

5. Türk-İslam Mezarlığında Restorasyon Çalışmaları

1989 yılı kazı çalışmalarında onarıınına başladığımız Has Yunus
Bey Türbesi çevresindeki Türk-Islam ınezarlığı çalışmalarına, bu yıl da
devam edilmiştir. Bu yılki çalışmalar, türbeye doğu yönünde bitişik

15x20 m lik bir alanda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu olan alan önce ça
lı ve molozdan temizlerıerek mezarlar ve onlara ait olan yazıtlı, süslemeli
mermer taşlar ortaya çıkartıldı. Restorasyonun ilk aşamasında, bozuk du
rumda bulunan mezarlar tamir edildi. Mezarlara ait kitabeli ve süslü mer
mer bloklar üzerindeki kir ve yosunlar, sabunlu su, amonyum karbonatlı

su veya mekanik yöntemler uygulanarak temizlendi. Sağlam durumda
bulunan mermer levhalar, ait oldukları mezarlara yerleştirilerek sabitleş

tirildi. Çalışmalar sırasında, mezarlara ait yazıılı ve süslü bir çok mermer
levhanın yerlerinden alındığı saptanmıştır. Onümüzdeki kazı sezonunda
buradaki restorasyon çalışmalarına ağırlık vererek, eşine az rastlanan me
zar taşlarının korunmaları sağlanacaktır (Resim: 24).
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KLAROS KAZILARI, 1990

Juliette DE LA GENIERE*

1990 kazı döneminin hedefleri, kutsal alanı bir bütün olarak ortaya
koymak, Apollon Tapınağı'nda restorasyona yönelik incelemeler yapmak
ve anıta hakim. olan heykeller üzerinde aynı amaçla çalışmaktı. Bu arada,
kutsal alanın LO. VII. yüzyıldan Hristiyanlık döneminde yıkılıp kesin
olarak terk edilişine kadar geçirdiği evrelerin daha iyi anlaşılabilmesi için
yapılan topografik ve arkeolojik araştırmalara da devam etmek gereki
yordu.

Societe LAFARGE-COPPEE'nin yardımları, bu programın ilk aşa
masının hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamıştır.

1- Kutsal Alanın Bir Bütün Halinde Ortaya Konulması

19S0'li yıllarda ortaya çıkarılmalarındanbu yana Apolion ve Artemis
tapınak ve sunakları, 4-S metre yüksekliğe ulaşan alüviyal kütleler ara
sında sıkışmış durumdaydı. Bu birikinti kütlelerini 12-IS..metre batıya ve
10 metre kadar kuzeye çekerek anıtların çevresini açtık. Ote yandan, eski
kazılardan çıkan toprakların alüvyon katmanının üzerine yığılmasıyla

oluşmuş tepeleri de ortadan kaldırdık. Artık, kutsal alanın merkezi kesi
mi, bir bakışta kolaylıkla seçilebilmektedir (Plan: I, Resim: I). Bugüne
dek allüvyonların arasında kalarak diğer yapılardan soyutlanmış olan
propylonun da, alüvyon katmanından 2-2.S metre aşağı inilerek, sunak
larla ve tapınaklarla bağlantısı sağlanmıştır,

2- Çeşitli Çalışmalar

Eski kazılar sırasında yerlerinden oynatılmış bloklar, bize tahsis edi
len hareketli vincin yardımıyla sistemli bir biçimde düzenlenebilmiş,

böylece tapınağın doğu, kuzey ve güney tarafına devriImiş sütunlara de
ğer kazandırılmıştır. Bu işleme paralelolarak, tüm araziye yayılmış olan
çeşitli heykel parçaları, Apolion ve Artemis tapınakları arasındaki alanda
toplanmıştır.

* Prof. Dr. Juliette DE LA GENJERE. 5 Av. de Bretteville 92200 Nevilly-Sur-Seine FRAN
SA.
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3- Kült Heykellerinin Restorasyonuna Yönelik Çalışmalar

M. Pierobon, araziye yayılmış dev heykel parçalannı incelemeye
başlamıştır. Yaptığı gözlemler ve çizimler SOnucu, daha şimdiden, Apol
Ion'un annesi Leto'rıun heykelini yeniden kurmak ve heykelin yalnızca

başının eksik olduğunu anlamak mümkün olmuştur.

4- Apolion, Artemis ve Leto heykel grubu, büyük bir olasılıkla tapı

nağın batı ucunda yer alan ve işlenmiş bloklardan oluşan kütle tarafından

taşınmaktaydı.Louis Robert zamanında sökülmüş ve daha sonra hızlı bir
şekilde yeniden oluşturulmuşolan bu batı kütlesi, sistematik bir restoras
yon gerektirmektedir. Kütlenin güneybatı köşesi sökülerek, temeller ve
döşeme altıincelenmiş (J. Rougetet), Apolion Tapınağı iç avlusunu çev
releyen güzel işlenmiş bosajlı 7 basamak ortaya çıkarılmıştır. Bu düze
nek daha sonra, söz konusu avluya adytonun tonozlu odaları inşa edildi
ğinde değişikliğe uğramıştı.

Güneybatı köşesindeki sondaja devam edilerek hem jeofizikçiler için
bir karot örneği elde edilebiimiş, hem de 1.0. Vi. yüzyıla tarihlenebile
cek, itinayla işlenmiş mermer bir yapının güneybatı köşesi gün ışığına Çı

karılmıştır (Resim: 3). Bunun, büyük bir olasılıkla daha eski bir Apolion
Tapınağı olması söz konusudur.

5- Sondajlar

a- Büyük Sunak ile Apolion Tapınağı Arasına Açılan Sondaj

(N. Şahin, L. Delattre)

1990'da açılan Le sondajı, 1988 ve 1989'daki LA ve LB sorıdajları

nın devamında ve doğusunda, yani Apolion Tapınağı'na doğru olan ke
simde yer almaktadır.

t.ö. X.-Vi. yüzyıllar arasına tarihlenebilen çanak çömlek parçalan
içeren dipteki lagüner katmanların detayına .girmeden, burada, 1.0. VI.
V. yüzyıllara ait adak eşyaları, özellikle de Iyonya "Mantelfigur'Tan, V.
yüzyıla tarihlenebilecek ayakta betimlenmiş elinde lir tutan erkek heykel
cikleri (Resim: 4) ve birkaç kadın heykelciği parçası bulunan cepler göz
lemledik. Bu katmanların 'üstünde 1989'da bir sunak temelinin kalıntıları

ortaya çıkarılrmştı. Karakteristik buluntu ele geçmediğinden, bu kalıntıyı

tarihlernek mümkün olamamıştı. Kutsal alanın bu-kesiminde gerçekleşti

rilen yeniden yapılaşma sırasında bu sunak yıkılmıştır. Daha sonra bura
ya, K/G doğrultusundabirkaç sıra işlenmiş mermer ya da taş bloklar yer-
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leştirilmiştir (Resim: 2). Blokların her birinin üzerinde; kurban edilecek
hayvanların bağlandığı bir aemir halka bulumnaktadır.Uç kazı dönemin
de dört sıra halkalı blok ortaya çıkarılmıştır. Belli bir simetrinin varlığı

kabul edildiği takdirde, toplam blok sayısının 70 kadar olduğu hesaplan
maktadır. Gelecek kazı dönemleri, sıra sayısının 4 ile sınırlanıp sınırlan

madığını gösterecektir.

Tabakalaşmanın incelenmesi, bu düzeneğin sunakla aynı zamanda
yapıldığını göstermiştir. Ote yandan, burada büyük bir olasılıkla bir taş

döşemenin plônlandığı, ancak bunun hiç bir zaman gerçekleştirilemediği

de anlaşılmıştır.

"Hekatomb" olduğu düşünülebilecek görkemli kurban törenlerine
yönelik bu düzeneği tarihlernek için gerekli veriler 1990 kazı döneminde
zenginleşmiştir. Kullanım yüzeyi üzerinde, 1.0. II. yüzyılın son çeyreği

ne tarihlenen birkaç sikke ele geçmiştir. Bu yüzeyi oluşturan çakılların

arasında, ı.ö. 125-100 arasına tarihlenen bir sikke ile kabartına bezekli
seramik parçalan (Megara küseleri) ortaya çıkarılmıştır. Çakıl katmanı

nın altında ise Megara kılselerineait başka parçalar ele geçmiştir.

Bu veriler ışığında, Apollon büyük sunağının yapımını ve kurban tö
renlerinde kullanılan anıtsal düzeneğin inşasını, LO II. yüzyılın son çey
reği dolaylanna tarihleyebilmekteyiz.

b- Artemis SunağınınBatısına ve Ona Bitişik Açı/an Sondaj
(L. Sauvage)

Derin katmanlar, İ.Ö. VI. yüzyıla tarihlenen kullanım yüzeyinden
önceki dolgulara tekabül eder. Artemis Sunağı'nın üzerine inşa edildiği

düzlem, Hellenistik terracotalar ve birkaç Megara 'kasesi parçası içeren
taşıma toprakla oluşturulmuştur.Bir taban hazırlamak için yayılan çakıl

lı, ince toprak tabakası, doğuda sunak temelinin en üst taş sırasına, batıda

da halkalı bloklardan birine dayanmaktaydı. Bu katmanın içinde birçok
Megara kılsesi parçası ele geçirilmiştir. Burada da bir taş döşeme yapıl

masının tasarlandığı, ancak bunun gerçekleştirilmediği düşünülebilir.

Bundan dolayı, işlenınemiş bloklardan oluşan bir taş sırasının üst kısmı,

görünecek bir şekilde açıkta kalmıştır.

Bu katmanlarda sikkeye rastlanmaması sonucu kronoloji, yalnızca,

sunağın yapımı amacıyla arazinin hazırlanması sırasında oluşan katman
ların ve temel atıldıktan sonra konulan ilk katmanın içindeki Megara kıl

sesi parçalarına dayandınlabilmektedir.Bu öğeler, bütün belirsizliklerine
karşın, 1.0. II yüzyılın ikinci yansı civannda bir tarih vermektedirler. Bu
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da sikke ve seramiklerin anıtsal Apolion Sunağı için verdikleri tarihe ol
dukça yakındır.

Birbirine yakın bu veriler, iki sunağın yapımının ve sunuların yapıl

dığı alanda gerçekleştirilen anıtsal düzenleme çalışmalannın, 1.0. n.
yüzyılın sonlanna, yani Attalos Ill'ün vasiyetini izleyen yıllara tarihlene
bilecek tek bir tasan çerçevesinde gerçekleştirilmiş olduğunu düşündür

mektedir. Artemis Sunağı'nın yapılmasındanhemen öneeye tarihlenen bir
katmanın içinde, vergi alırnıyla ilgili iki dekret içeren bir stelin ele geç
miş olması, bu değişikliklerin tarihsel çerçevesi üzerine ışık tutabilir. Bu
dekretlerde önerilen mevzuatın vergi mükeUef1erini daha iyi şekilde ko
rumaya yönelik olduğu ve Kolophon halkının da adalete uyacağı bildiril
mekte. Söz konusu Basileus'un kim olduğunu bilmiyoruz. Ancak, stelin
gömülmüş olması, göndermede bulunduğu siyasal düzenin, iki sunağın

ve kurban töreni düzeneğinin yapıldığı dönemdeki düzenle aynı olmadı

ğını ortaya koymaktadır.

c- Apolion ve Artemis Tapınaklarıylaİlgili Sondajlar
(M. Schwaller).

1988 yılında ApoUon ve Artemis tapınaklan arasında gerçekleştirilen

ilk sondajın..derin katmanlan bol miktarda Arkaik dönem (LO. VlI. yüz
yıl sonu- LO. VI. yüzyıl) malzemesi içennekteydi. Buna karşılık, Apol
lon Tapınağı krepis 'inin yapımından önceki dolgular oldukça kısırdır.

Burada ele geçen ve bir terminus post quem oluşturabilecek tek buluntu,
LO. IV. yüzyılın ikinci yansına ait siyah sırlı bir kantharos ayağıdır.

Aynı sondajın kuzeyinde, Artemis Tapınağı'na bitişik kesiminde ya
pılan incelemeler sonucu, bu anıtın birbirini izleyen iki yapım evresi bu
lunduğu gözlemlenmiştir. Artemis Tapınağı'nın peristasis temeUerindeki
ikinci taş sırası, en alttaki taş sırasının üzerine tümüyle otunnuyordu. Bu
durum, tapınağın iki yapım evresi olduğunu gösteriyordu. Gerçekten de,
ceUa içinde gerçekleştirilenbir sondajda, peristasis'in en alt basamağının
üst seviyesine denk düşen, sıkıştınlmış topraktan bir yüzeyortaya çıkanI

mıştır. Burada Artemis Tapınağı'nın, tarihlendirilmesi pek kolayolmayan
eski bir evresi söz konusuydu. Artemis Tapınağı cella'sındaki sıkıştırıl

mış toprak yüzey ile Apolion Tapınağı euthynteria'sının aynı seviyede
oluşu, önceleri bu iki anıtın aynı zamanda yapılmış olabileceğini düşün

dürdüyse de, 199ü'da Artemis Tapınağı'nın kuzeyinde açılan sondaj so
nucu bu varsayım terk edilmek zorunda kalındı. Bu kesimde yürütülerı

çalışmalardanşu sonuçlar elde edildi:

. .. Artemis Tapınağı peristasis'inin alt basamağı yapılmadan önce arazi,
LO. V. yüzyıla tarihlenen taş bir strüktürün üzeri örtülerek düzleştirilmiş-
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tir. Basarnağa dayanan kalın dolgu tabakasının içinde bol miktarda ele
geçen Megara kasesi parçalan...tapınağın bu evresi için bir terminus post
quem ya da ad quem olarak 1.0. II. yüzyılın ikinci yarısı ya da i. yüzyıl

başları tarihini vermektedir. Dolgunun hemen üstünde bulunan ve inşaat

tan sonraki ilk kullanım yüzeyine tekabül edebilecek olan tabakada, 1.0:
II yüzyılın son çeyreğine tarilılenebilecek bir bronz Kolophon sikkesi ele
geçmiştir.

Artemis Tapınağı'nın son evresini, yani cella ve peristasis'e son şek

lini veren inşaat çalışmalarını tarihlendirebilmek için elimizde şimdilik

yeterli veri bulunmamaktadır. Burada önerilmek için yeterli kesinlikte ol
mayan kimi izlenimler, bu inşaatın Antoninus'lar döneminde gerçekleşti

riimiş olabileceğini göstermektedir.

6-Sonuçlar

Klaros'ta gerçekleştirilen çalışmaları böylece özetledikten sonra, elde
edilen sonuçlar üzerine kesin bir şey söylemenin şimdilik mümkün olma
dığını görüyoruz. Buna karşılık, gelecek kazılarla aydınlanabilecek bir
dizi sorunu ortaya koyabilmekteyiz:

1) Sunakların, halkalı blokların ve Artemis Tapınağı'nın yer aldığı

kesimde elde edilen kronolojik bulguların kesinliğinin doğrulanması ge
rekmektedir. Bulguların doğru çıkması durumunda, söz konusu yapıların

1.0. II. yüzyılın sonlanna tarihlenen tek bir programa dahil oldukları ka
bul edilebilir. Bu durumda, yapıların, Asya eyaletinin ilk dönemlerinde,
Ptolemaios'un agonothet'liği sırasında düzenlenen görkemli kutsal şenlik

lerle ilişkilerinin araştınlması gerekmektedir.
2) Kutsal alanın, bu program gerçekleştirilmeden önceki şeklini ve

önemini hala bilememekteyiz. Bilindiği gibi, buradaki kehanet merkezi
nin ünü, kökeni kadar eski değildi. Gerçekten de, VI. yüzyılda Medlere
karşı giriştiği savaşın öncesinde Kroisos buradaki kahine danışmamıştı.

Öte yandan Kymeliler de, Lydialı Paktyes konusunda Apolion'a danış
mak için birçok kez Didyma'ya gittikleri halde, yakındaki Klaros'a uğra

mamışlardı. Klaros Tapınağı'nın kehanet alanındaki işlevini ortaya koyan
en eski kanıt Yeni Smyrna'nın kurulmasından önce ıskender'in gördüğü

rüyadır. Bununla birlikte, 1988'de yapılan ilk çevre temizliği sırasında ele
geçen ve Klaros'ta kurban törenlerinin ve yarışmalann geleneğe göre her
beş yılda bir yeniden düzenlenmesini kararlaştıran Iyonya koinon'unun
bir dekreti bu merkezin önemini vurgulamaktadır. Yazıtın tarihi, yayın

sonucu 1.0. III. yüzyılolarak kesinleştiği takdirde, bu kutsal merkezin,
Asya'daki Roma egemenliğinden çok önceleri Iyonya kentleriyle ilişki

içinde olduğu ortaya çıkacaktır.
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3) Son olarak, üzerinde fazla Israr etmeden, Klaros'ta yer alması

muhtemelolan, ancak henüz ortaya çıkarılmamış yapılardan söz edece-
ğiz.

Bunlar arasında, Büyük Klaria penteterik şenliklerinin gerektirdiği

bir dizi yapı vardır. Ote yandan, bugün toprak üzerinde görülen yapıların

eski yapım evrelerine tekabül eden anıtlar da bulunmalıdır. Açılan son
dajlardan Artemis Tapınağı'nın eski evresine ait bulgular elde edilmiştir.

1990 yılında, Apollon Tapınağı adyton'unun güneybatı köşesinde gerçek
leştirilen çalışmalar sırasında, Arkaik tapınak olarak nitelendirilebileceği

miz küçük bir yapının bosajlı mermer bloklardan yapılmış güneybatı kö
şesi ortaya çıkanlmıştır.

Buna karşılık, Lysimakhos'un Kolophonlulan zorla Efes'e göç ettire
rek kente büyük bir darbe indirmesinden önce, Arkaik ve Klasik dönem
lerde temenos'un girişinin nasıl ve nerede olduğu bilinmemektedir. Bu
olayların ertesinde kutsal tapınak her ne kadar deniz kıyısındaki Kolop
hon'a bağlı görünüyorsa da ben, H.W. Parke'in söylediğinin aksine, me
şum 294 yılından önce kutsal merkez üzerine asıl söz sahibi oları kentin
antik Kolophon olduğunu düşünmekteyim, Eğer bu tarihten önce bir
propylon inşa edilmişse, bunun büyük yapıların kuzeyinde olması gere
kir. Arazi kazıya uygun olduğunda propylonu bu kesimde aramak lazım

dır.

Artemis Tapınağı ve sunağı arasında 1990'da gerçekleştirilen sondaj
da (M. Dewailly, Z. Çizmeli) elde edilerı bulgular bu varsayımı destekler
niteliktedir. Gerçekten de burada, 1.0. n. yüzyıldan daha eskiye tarihle
nen ve gelecekteki çalışmalarla niteliği daha iyi anlaşılacak kalıntılar or
taya çıkanlımştır.
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Resim: 1- ApolIon Tapınağı'nın kuzeydoğu köşesi

Resim: 2- Apollon Sunağı ve halkalı bloklar
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Resim: 3- Arkaik dönem Apollorı

Tapınağı'nın duvarı

Resim: 4- le sondajı; lir tutan adam
heykelciği
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MAGNESIA AD MEANDRUM
1990

OrhanBİNGÖL*
1990 yılı Magnesia kazısı 16.7.1990-28.9.1990 tarihleri arasında 75

gün sürmüştür. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
Kültür ve tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Ankara Üniver
sitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve Türk Tarih Kurumu'nun katkı

larıyla gerçekleştirilenkazımıza Aydın Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlık
larını Koruma Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol uyarınca katkıda

bulunmuştur.

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da kamu yöneticilerinin ilgi ve des
tekleriyle hem bir çok güçlüğün üstesinden gelirıebilmiş; hem de yukarı

da sözü edilen protokol sayesinde, Magnesia'da geçen yılolduğu gibi üç
ay süreyle çalışılabilmiştir.Bu nedenle başta Aydın Valisi Recep Yazıcı

oğlu'na, aynca ilgi ve desteklerinden ötürü Germencik Kaymakamı Mu
ammer Kutlu'ya, Ortaklar Belediye Başkanı Nihat Taşçı'ya ve Aydın ili
Kültür Müdürü Ozgen Karaca'ya teşekkür ederim.

Kültür Bakanlığı adına yetkili uzman.?larak, Anıtlar ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü elemenlarından Nurhan Ulgen'in, daha sonra da Niğde

Müzesi elemanlanndan Ozcan Şimşek'in katıldıklan 1990 yılı Magnesia
kazısına, Arkeolog-Mimar olarak Doç. Dr. Seyhan Doruk, Arkeolog Me
ralOrtaç ile Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencilerinden Cengiz Çetin, Tülay Çelik,
Neyran Akçagöllü, Levent G. Göksu, Tankur Yetim, Ege Universİtesi

Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencisi Ulay Yaşurgan katılmıştır. Ay
nca, Orta Doğu Teknik Universitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinden

Ebru Yılmaz, Benan Bilban ile Edirne Meslek Yüksekokulu Restorasyon
Bölümü Oğretim Görevlisi Hüseyin Akıllı ve iki öğrencisi, Ogün Uğural

ve Kürşat Acartürk kazımıza katılarak aşağıda değinilecekmimari çizim
leri ve restorasyon çalışmalarını yapmışlardır. Adı geçenlerin tümüne te
şekkür ederim.

1990 yılı Magnesia kazısında yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar

altında toplanabilir: -

• Prof. Dr. Orhan BINGÖL, Ankara Üniversitesi, DTCF, Klasik Arkeoloji Bölümü, Sıhhıye
ANKARA.
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1) Teatron kazısı

2) Bazilika (?)
3) Bizans yapısı (?)

1) Theatron Kazısı

1990 yılı kazılarında amaç theatronun ön sınırını saptamak olduğu

için önce 6., 7. kerkidesin alt oturma sıralan ile onların önündeki bölüm
de yer alan diazoma ve orkhestranın ortaya çıkartılması için çalışmalara

başlandı. 1989 yılında diazoma cephesinin batısındaki nişlerden dördün
cüsü de ortaya çıkartılmış ve bu nişe bir proedria niteliği kazandırıldığı

saptanmıştı. Bu proedrianın hemen üstünde, özgün yerlerinde olmadıkları

saptanan oturma bloklarından iki tanesi de ortaya çıkarılmıştı. Bu yıl ku
zeye doğru ilerletilen kazılarda oturma bloklarından beşinin daha, bir sıra

oluşturacak şekilde yan yana getirildikleri saptandı. Başlangıçta hangi
amaçla dizildiklerini bilemediğimiz bu sıraların önünde ve daha alt sevi
yede yürütülen kazılar sonunda ortaya çıkarılan havuz niteliğindeki bö
lüm, yan yana dizilen bu blokların bir çeşit istinat duvarı niteliği taşıyabi

leceğini göstermiştir, Geç Antik dönemde yapıldığı anlaşılan bu bir çeşit
havuzun tabanı, diazomanın üst kaplamasında kullanılan iki blok ve üç
oturma sırasından oluşturulmuştur. Iki yanı yine theatrona ait bloklarla
sınırlanan havuzun batısındaki bir kanalın, havuzun içine toplanan sıvı

nın akıtılması için kullanıldığı anlaşılnıaktadır. Gerek bu kanal, gerekse
tabanı ve yan duvarları oluşturan blokların araları horasanla sıvanmıştır.

Bu kanal ve horasan burasının bir "havuz" olduğunun kesin kanıtı olma
larına karşın, havuzun amacının ne olduğu bir varsayımdan öteye geçe
memektedir. Fakat bu havuzun üzüm ezmek amacıyla kullanıldığı, yöre
nin önceleri bağlık olduğu göz önüne alınırsa, varsayılabilir. Havuzun
bulunması, 2. kerkisin doğusunda 1986 yılında ortaya çıkartılmış olan ve
theatronun yan yana getirilmiş oturma bloklarından oluşturulmuş platfor
mun da aynı amaçla yapılmasına başlanmış ikinci bir "havuz" olduğunun

anlaşılmasını sağlamıştır. Bu ikinci havuzun altı bloktan oluşturulmuş ta
banı ve yine dikine yerleştirilmiş bloklardan oluşturulmuş arka sınırının

tamamı bu yılortaya çıkarılmıştır. Bu havuzun bloklarının 2. kerkisden
alındığı anlaşılmaktadır.

Diazoma orthostatlarının oturduğu profilli kaide havuzun altında ka
lan bölümden sonra iki blok olarak devam edip sona ennektedir. Bu
bloklardan ilki yerinden biraz, ikincisi tamamen kaymıştır. Bu bloklarla
diazomanın analemma ile birleştiği kuzeybatı köşesine ulaşılmış olmak
tadır. Köşede iki orthostat kaidesi ve arkada sağlam bir temel istinat du
varı ile biten diazomaya ait bloklardan bazıları, çalışma tabanı üzerinde
yapıya ait mimari parçalar ortaya çıkarılmıştır. Bunlar arasında profilleri
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tam olarak işlenrnemiş kaplama bloklanyla tabula ansatalı orthostat blo
ğu en önemlilerindendir.

Birinci kerkisin diazoma orthostat kaidesinin de kuzeydoğu köşesi

saptanarak buradaki analemma duvannın başlangıcı da ortaya -çıkanımış
tır. Böylece oturma sıralannın yan sınırlan saptanmış olmakta ve theatro
nun yedi kerkidesinin olduğu kesinleşmiş olmaktadır.

Orkhestranın, theatmnun kuzeydoğu ve kuzeybatı köşelerini birleşti

ren çizgi içinde kalan bölümünde, blokların işlendiği "çalışma tabanı" na
kadar inilmiştir, Orkhestranınkuzey sınınnda ise kuzeybatı ve kuzeydo
ğu köşeleri arasında uzanan temelin ancak bir bölümü açılahilmiştir. Bu
temelin skeneyle ilişkisi gelecek yıl incelenecektir. Bu senenin ilginç mi
mari buluntularındanbirini, henüz tamamı kazılamayan, fakat saptandığı

kadarıyla daireye yakın bir plan gösteren, skene temelinin (?) önünde ve
ortadaki 4. kerkisin tam ortasına gelen bir konumda ortaya çıkarılan te
mel oluşturmaktadır.Theatronda bulunması gereken bir "bemos" ya da
"notsra" ya ait olabileceğini varsaydığımız bu temelin araştırılmasına ge
lecek yıl devam edilecektir.

Theatron temellerinin farklı aşamalarda yarım kalmış olmaları, bu
aşamaları sırasıyla izlemek olanağını verdiğini geçen senelerde belirtmiş

tik. 2. kerkisin doğu yan duvarının birinci kerkisden yüksek olması bu
aşamaların değerlendirilmesinde önemli katkıda bulunmaktadır. Bu dııva

rın güneye olan devamını ortaya çıkarmak için yapılan kazılar beklenme
dik sonuçlarla karşılaşılmasına neden olmuştur. 1984 yılında kazısına

başlanan theatronun güneydeki üst sınırı hakkında sadece varsayımlara

dayanılmaktayken, yukarıda sözü edilen 2. kerkisin doğu yan duvarının

güneye olan devamı, theatronun arka sınırının, en az on oturma sırasını

daha kapsayacak şekilde güneye doğru devam ettiğini göstermektedir.
Birinci kerkis ile arasındaki kot farkının güneye doğru arttığının saptan
masından başka iki kerkis arasında ve ikinci kerkisin batı duvarı boyunca
uzanan 80 cm genişliğindeki rampa, yapının temel sisteminin incelenme
sinde yeni bir aşama olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Ayrıca 2.
kerkisin güneye uzayan yan duvarının batıya dönerek theatronun arka sı

nırını oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu duvarın devamı gelecek yılortaya çı

kanlacaktır.

1984 yılından bu yana büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz ve yapının

onarımının ilk aşaması olan, yapı elemanlarının kırık olan parçalannın

saptanması çalışmaları ancak bu yıl restorasyonlarının yapılmaya başlan

masıyla semeresini vermiş bulunmaktadır. Trakya Meslek Yüksekokulu
öğretim görevlilerinden Hüseyin Akıllı, iki öğrencisi Ogün Uğural ve
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Kürşat Acartürk ile birlikte geçen yıllarda ait oldukları yerleri saptanan
parçaları yerlerine yapıştırma çalışmalarını bu yıl başlattılar.

2) Bazilika (?)

1989 yılında rastlantı sonucu ortaya çıkartılan bir buluntu, Magnesia
kazısının programına yeni bir kazı alanının alınmasını kaçınılmaz hale
getinrıiş ve bu yeni alanda kazılara derhal başlanılmıştı. Artemision'u da
içine alan Bizans surunun içinde, Humann'ın planında "Bizans kilisesi"!
olarak gösterilmiş yapının içinde ortaya çıkarılmış olan bir "figürlü baş

lık" bu kazıya neden olan buluntuyu oluşturmuş ve yapılan kısa süreli ka
zılar sonucunda başlığın bir "giriş yapısı"na ait olduğu varsayılmıştı. Bu
yıl yapının tabanına kadar inilebilen yerlerde belli bölümleriri yer yer iyi
korunmuş, yer yer ise çok tahrip olmuş mermer plakalarla kaplanmış ol
duğu saptanmıştır. Bu plükalann ince olmaları burasının araba trafiğine

açık bir yololmaktan çok, bir iç mekan olduğunu göstermektedir. Bu
gözleme ek olarak, başlığın oturduğu ayağın konumunun, ayağın içinde
bulunduğu "Bizans kilisesi" nin yan duvarlarıyla olan ilişkisi göz önüne
alındığında, ayağın bu yapıya ait iki haç filayağından (bundan böyle:
"haçayak") biri olduğu ortaya çıkmaktadır'. Bu saptarna ve gözlemler
Humann tarafından yukarıda belirtildiği gibi bir "Bizans kilisesi" olarak
yorumlanan yapının bu durumda bir "bazilika" olması olasılığını yarat
maktadır. Bu nedenle geçen yıl "giriş yapısı" olarak adlandırdığımız ya
pıyı bundan böyle "bazilika" olarak tanımlamak yerinde olacaktır'.

Hacayağının doğu ve batı kenarları yaklaşık 2.60 m uzunluğunda

olup, iki yanından birer yarım sütun pilaster ve birer köşe plasteri ile des
teklenmektedir. Diğer iki kenar birer plaster niteliğindedir. Bu plasterler
den güneydeki 1.70; kuzeydeki ise 1.40 m genişliğindedir. Böylece kare
ye yakın bir plana sahip olan bu haçayağın 1.1O m yüksekliğindeki iki
bloktan oluşan profilli kaidesi in situ olarak ortaya çıkarılmış ve bu kai
denin üzerinde yer alan 1.38 m yüksekliğindeki üç orthostatın yerlerine
konulmasıyla haçayağın geçen yılki (1989) yüksekliği 2.48 m ye ulaş

mıştı. Bu yıl, Aydın Valisi Recep Yazıcıoğlu'nun direktifleriyle Kutlutaş

firmasından bir gün için sağlanan vinçle, önce haçayağın kuzey cephesi
ne ait olan 0.83 m yüksekliğindeki yatay blok yerine konmuş, daha sonra
da geçen yıl bulunan figürlü başlık bu bloğun üzerine yerleştirilmiştir. Bu
haliyle haçayağın bugünkü (1990) yüksekliği 4.11 m ye ulaşmıştır (Re
sim: 1).

Kern, Die Inschriften von Magnesia am Maander (1900) Ne. 7 (Plan). C. Humann, J. Kohte,
C. Vatzinger, Magnesia am Maander (1904) 33 dipnot3 eklevha II.

ı Haçayağın plün ve görünüş çizimleri Doç. Dr. Seyhan Donık tarafından çizilmiştir. Kendisi
ne teşekkür ederim.

3 Bkz.: XII. Kaz! Sonuçları Toplantısı II (1991) 110 vd,
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Haçayağın batısında geçen yılortaya çıkarılan in sitıı iki postamentin
bu haçayakla ilişkili bir sütün sırasının varlığını göstermesi, bu yılki kazı

ların öncelikle batıda başlatılmasına neden olmuş ve burada in sitıı üç
postament daha ortaya çıkarılmıştır. Yoğun mimari elemanlarla karşılaşı

lan bu bölümde postamentlerin Bizans suruna paralel bir şekilde batıya,

agoraya doğru devam ettikleri anlaşılmaktadır. Böylece bazilika neflerini
ayıran ilk sütıın sırası saptanmış olmaktadır. Ortaya çıkarılan mimari ele
manlar arasında monolit sütıınlar, başlıklar ve üst yapı elemanları sayıla

bilir.

Bu yıl haçayağın diğer üç tarafında kazı sahasının genişletilmesine

çalışılmıştır. Batıda 1,5 m nin altına düşen dolgu toprak seviyesi, doğuda
5 m nin üzerine Çıktığı için çalışma alanının bu yönde genişletilmesi pek
gerçekleştirilernerniştir.Güneyde Bizans surunun güneye doğru yaptığı

köşeden sonra ve daha içeride, doğuya doğru devam eden, bazilikanın

güney yan duvarı geçen yıl saptanmıştı. Bu duvara kadar olan alanda ya
pılan ve tabana ulaşmaya yönelik çalışmalarda sözü edilen duvann he
men yanında dikdörtgen planlı başka bir ayak daha ortaya çıkarılmıştır.

Haçayakla aynı eksen üzerinde ve onunla aynı profillere sahip bu ayak
aynı zamanda haçayağın güney cephesinin simetrik bir örneği olarak kar
şımıza çıkmaktadır.

Bu yılki amaçlarımızdan biri ikinci haçayağı ortaya çıkarmak oldu
ğundan güney haçayağın kuzeyinde kazının üçüncü aşaması gerçekleşti

rildi. Buradaki açmada hemen yüzeyden başlayarak ortaya çıkartılan yapı

elemanlannın yoğunluğu şaşırtıcı olmuştur, Elemanların buluntu durum
larının el değmemiş bir yıkıntı durumunu gösterip göstermedikleri gele
cek yıl yapılacak çalışmalarla saptanabilecektir. Elemanların büyüklükle
ri ve zamanın yetersizliği bu elemanların yerlerinden kaldınlmasından

sonra tabana doğru yapılacak çalışmaları gerçekleştirmemizi bu yıl için
engellemiştir. Burada sadece bir postamentin in sitıı durumda olabileceği

varsayılabilir. Kapının ikinci haçayağının kaidesinin yerinde olup olma
dığı bile üzerindeki blokların kaldınlamamasından ötürü saptanamamış

tır. Birinci haçayağın kuzeyinde yapılan bu çalışmalar sırasında ortaya Çı

karılan mimari elemanlar arasında büyük bir kemere ait bloklar özellikle
dikkati çekmektedir. Bu bloklar, iki haçayağın arasındaki kemere ait
bloklardır. Kuzeyde son bulunan postamentin in situ olduğundan hareket
le yapılan ölçümlere göre kemer açıklığı yaklaşık 11.5 m dir. Faskialı ve
soffitli bu kemere ait kilit taşı niteliğindeki orta bloğun her iki cephesin
de de ne yazık ki bitirilmemiş birer büst kaba yonu olarak korunmuştur.

Kemer bloklarıyla birlikte genellikle üst yapı elemanları olan 90 mimari
eleman sadece bu alan içerisinde envanterlerımiştir. Genelde hemen he
men tümünün çok iyi korunmuş olduklarını söyleyebileceğimiz bu mima-
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ri elemanlar yapıda kullanıldıkları yerlere göre düzenlenerek yan yana
getirilmekte ve ilk restorasyon çalışmaları bu şekilde başlamış olmakta
dır. Bu elemanlar arasında yer alan iki bloğun, ikinci haçayağın figürlü
başlığına ait parçalar olduğu saptanmıştır. Yerlerinden kaldınlamayan bu
parçalardan, ikinci başlıktaki kabartınaların birinci başlıktakilerle aynı ol
dukları anlaşılmıştır.

Bu yapıda kazılara başlanmasına neden olan buluntu, yukanda da de
ğinildiği gibi üç cephesi kabartınalarla bezeli bir "figürlü başlıktır". Baş

lığın geçen yıl yapılan kapsamlı tanımını burada özetlemekle yetinmek
yerinde olacaktır. Başlığın cephesinde, ortada skylla durmaktadır. Kamı

nın altından iki yana doğru simetrik olarak ve yandan verilmiş olarak Çı

kan birer köpek ayaklarını uzatarak ileri doğru fırlamak üzeredirler. Baş
lığın köşelerinde ellerinde dev şeytan minarelerinden borulanyla birer
triton yer almaktadır. Kuyruklarının biri cephede diğeri yan yüzdedir.
Cephede ayrıca dört figür görüımektedir. Bunlardan üçü bir kurtulma
mücadelesi içindeyken, dördüncüsü bu mücadelenin dışında kalmaktadır.

Yan yüzlerde tritonların kuyrukları üzerinde birer Nereid yatmaktadır.

Başlarının üstünde de birer istiridye yer almaktadır. Geçen yıl Nere
id'lerin bacaklarının üstünde yer alan ve yunus balığı olarak yorumlanan
kınk kabartma bölümlerin tritonların kuyruklarının uçları olduğunun an
laşıldığını belirtmek gerekmektedir.

Restoratör Hüseyin Akıllı ve öğrencileri ele geçen kınk parçaların

çoğunu kullanarak başlığın restorasyonunu büyük ölçüde tamamlamıştır-.

Ozellikle plastik niteliği taşıyan tritonların vücutlarının başlığın köşeleri

ne monte edilmeleriyle sahnenin heybeti daha gerçekçi bir şekilde ortaya
çıkmıştır (Resim: 2). Tritonların geçen yıl bulunan başları ile Nere
id'lerden birinin bu yıl bulunan başı gelecek yıl yerlerine monte edilecek
tir.

Başlığın ön yüzünde yer alan Skylla, özellikle Homeros'un
Odysseia'sında (XII. 85-110; 234-260); Ovidius'un Metamorphose'unda
(XIII, 729-735; 897-967); Vergilius'un da Aeneis'ın da (3, 426 vd.) dile
getirdikleri bir yaratıktır. Homeros'a göre Skylla, şekilsiz oniki ayaklı, al
tı uzun boynunun üstünde altı başı, her başta üçer sıra dişi olan ve kor
kunç şekilde uluyan bir yaratıktır (Od. XIII 85 vd). Ovidius ise Skylla'yı,

vücudunu vahşi köpeklerin çevrelediği, genç kız yüzü taşıyan bir yaratık

olarak tanımlamaktadır (Metam. XIII 732 vd.) Vergilius da (Aeneis 3,

4 Başlığın akanthuslar dışındaki kabartmalarına ait bulunan parçalar şunlardır: Sağ tritonun
başı, vücudu, elleri,borusunun üstkıvrımı; sol tritonun ağız kısmı kırık olarak başı, vücudu,
sol göğüs kısmıyla sol omuzu,boruyla birlikte sol kolu; Skylla'nın tepe saçı; birinci gemici
nin başı, sağ kolu; üçüncü gemicinin sol elinin parmakları; sağ köpeğin sağ ayağı; Nere
id'lerin ileriuzattıkları kolları, birtanesinin başı; sol yanyüzdeki istiridyenin parçası.
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426 vd.) Skylla'yı kalçalanna kadar insan görünümlü, güzel göğüsltı genç
kız olarak yorumlar, ona göre de Skylla'nın karnından, sonları kıırt başla

rıyla biten ve kıvrımlar yapan uzun kuyruklar çıkmaktadır.

Skylla ile ilgili en önemli olayı Homeros Odysseia'sında dile getirir.
Odysseus'un gemisi, bir yanda Skylla'nın, diğer yanda Kharybdis'in oldu
ğu dar boğaza girdikten sonra, Kirke'nin tavsiyelerini (Od. XII, 85-110)
dinlemeyerek, silahlarını kuşanan Odysseus, eline de iki büyük kargı ala
rak pruva küpeştesine çıkar. Fakat yapabileceği hiç bir şey yoktur (XII.
225 vd.). Skylla geminin içine dalar ve Odysseus'un kürekçilerini kapar.
Odysseus onları havada sallanıp, bağınp, kendilerini kurtarması için adı

nı bağınrlarken son kez görür ve duyar. Arkadaşları oltanın ucundaki ba
lıklar gibi havada çırpınmaktadırlar. Skylla onları mağarasının kapısına

çekip yerken, kollannı hala Odysseus'a uzatrnaktadırlar.

İlk bakışta başlığın cephesinde, geçen sene bu satırlarda yapıldığı gi
bi, yukarıda değinilen sahnenin canlandırıldığı varsayılabilir. Köpek ba
caklı Skylla ortada durmaktadır. Dirsekten bükerek yukarı kaldırdığı elin
de, Odysseus'un gemisinin dümenini tuttuğunu diğer örneklerden
biliyoruz'. Bu varsayıma göre Skylla'nın sağ tarafında biri baş aşağı, di
ğeri ayakta iki gemici ile sol tarafında yine baş aşağı düşen diğer bir ge
mici, Odysseus'un Skylla tarafınpan kapıldığını bildiğimiz altı denizcisin
den üçüdür (Od. XII, 245). Skylla'nın solundaki figürün sadece belden
yukarısı görünmektedir. Bu figür kargaşanın dışında kalmış, olayları dı

şarıdan izleyen sakin bir görünüş içindedir. Bu özellikleri, ayrıca

Skylla'nın biraz gerisinde olması, başının diğer gemicilerden hem biraz
daha büyük, hem ağzının kapalı, hem de saçının uzun olması, bu
figürün diğerleri gibi bir gemici olmadığını göstermektedir. Sahnenin
Odysseia'daki olayı yansıtlığı varsayılırsa, bu figür de büyük bir olasılık

la olayın kahramanı Odysseus'tur. Sağ kolunu dirsekten bükerek yukarıya

kaldırmıştır. Elinde Kirke'nin tavsiyesine uymayıp Skylla'nın gazabına

uğramalarına neden olan mızrağını tutuyor olmalıdır.

Yukarıda değinilen tüm benzerliklere karşın, bu sahnenin Home
ros'un dizelerini yansıtlığını varsaymak oldukça zor gibi görünmektedir.
çünkü Odysseia'yı yansıtan bütün tasvirlerde karşılaştığımız ortak özel
likleri bu sahnede bulmak olanaksızdır". Başlığın solundaki, tritonun ya-

5 Roseher ML LV (1909-15) 1024-1064 Madde: Skylla (O. Weser). RE III a i (1927) 647-655
Madde: Skylla (J. Schmidt). K. Tuehelt, IstMitt 17, 1967, 173-194. B. Andreae, AntPL 14,
1974,81-87. P. Themelis, Eph 1979 (1981) 118-153. B. Andreae, Odysseus, Archaologie
des europaisehen Mensehenbildes (1982, 1984) 49-54; 221-244. B. Andreae- B. Conticello,
Skylla und Charybdis, AbhMainz 14, 1987.

6 Bkn. aynı eserler.
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nındaki gemici bu tritonun kuyruğu üzerinde ayakta durmaktadır. Kırıl

mış olan başı Skylla'ya çevrili bu gemici ileri uzattığı sağ eliyle de trito
nun borusunu; sol eliyle de arkadaşının, baş aşağı düşmekte olan ikinci
gemicinin bacağını tutmaktadır. Bu ikinci gemici de birinci gemicinin
sağ bacağına tutunmaya çalışmaktadır. Başlığın sağında başaşağı olmuş

ikinci denizci ise sadece sağdaki tritonun kuyruğuna tutunabilmektedir.
Bu şekilde her üç gemici de tritonların kuyrukları üzerindedirler ve onla
ra tutunmaya çalışmaktadırlar. Odysseia'yı yansıtan tasvirlerde? Skylla
Homeros'un dizilerinde olduğu gibi gemicileri uzun kuyruklanyla yakala
yarak gemiden dışarı taşımakta, kuyruklarıyla sıkarak ezmekte, korkunç
dişleriyle parçalamaktadır. Fakat burada bu özelliklerden hiç biri görül
memektedir. Zaten Skylla burada kuyruksuz olarak tasvir edilmiştir. Ge
micileri gerniden alması, onları sıkarak ezmesi bu nedenle söz konusu ol
mamaktadır. Ilk bakışta Skylla'ya aitmiş gibi görünen ve gemicileri yok
etmek üzere oldukları varsayılabilen kuyruklar aslında tritonlara aittir ve
gemicilerin kendilerini kurtarmak üzere can havliyle tutunmak, sanımak
istedikleri bir kurtarıcı niteliğindedirler. Ayrıca köpeklerin de gemicileri
ısırmamalan bu sahneyi diğer Odysseia sahnelerinden ayıran en büyük
özelliklerden biridir. Skylla ortada hareketsiz olarak durmaktadır. Köpek
ler de şimdiye kadar bilinen tasvirlerin aksine hareketli gibi görümneleri
ne karşın, sanki donmuş gibi ve simetrik olarak tasvir edilmişlerdir. He
men ağızlarınınönünde olan gemicileri ısırmak için ne küçük bir arzu ne
de bir çaba göstermektedirler. Bütün bunlara köşelerdeki tritonların olaya
olan katkıları, birinin yaşlı, diğerinin genç oluşu, ayrıca hüzünlü yüz ifa
deleri gibi gözlemlerin de eklenmesi halinde yukarıda varsayıldığı gibi
sahnenin Homeros'un Odysseia'sını yansıtıp yansıtmadığını yeniden irde
lemek gerekir. Eğer başlıkta bu sahnenin yansıtıldığını varsayarsak, eseri
yapan kişinin ya konuyu tam bilmediğini, ya örnekleri doğru olarak yo
rumlamadığını varsaymamız gerekecektir. Diğer bir olasılık da sahnenin
diğerlerinden çok farklı bir şekilde kompoze edilmiş olmasına karşın yi
ne de ana ögeleri nedeni ve genel havasından ötürü Homeros'a bağlanabi

leceğini varsaymaktır. Bu varsayımların yukarıda değinilen nedenlerden
ötürü pek olası görünmemesi, konunun içeriğinin Homeros ile olan tüm
benzerliklerine karşın başka antik kaynaklarda aranmasının yerinde ola
cağını göstermektedir'.

Olaya aktif olarak katkıda bulunan tritonlarla Nereid'ler bu savı des
tekleyen önemli ögelerdir ve Skylla'nın bir Nymphe, büyükbabası ve
babasıyla sevgilisi Glaukos'un da triton olmaları bu varsayını güçlen
dirmektedir (Ovidius, Metamorphose XIII, 729-735; 897-967). Bu kay-

7. . Bkn. aynı eserler.
8 Antik kaynaklar için bkn.: Weser, adı geçen' eser; Schmidt, adı geçen eser. Roscher, ML i

(1965) 1678 vd. madde: Glaukos (W. Drexler).
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naklara dayanarak başlığın köşelerindeki tritonlardan yaşlısının

Skylla'nın babası, gencinin ise sevgilisi Glaukos olduğunu varsaymak
olasıdır. Tritonların acı çeken yüz ifadeleri, gemicilerin kurtulmaları için
yaptıkları katkı Skylla ile olan.bu yakın bağların göstergeleridir.

Tritonların katkıda bulundukları ana konuyu ise Skylla ile Glau
kos 'un ilişkilerini Ovidius'un dizelerinden öğrendikten sonra yorumlaya
biliyoruz. Ovidius'da Glaukos bir ölürnlüdür. Kirke onu, aşkına karşılık

vermediği için cezalandınp tritona dönüştürmüştür.Skylla ile birbirlerine
aşık olmaları üzerine Glaukos, Kirke'ye Skylla'yı sevdiğini söyleyerek
kendisini eski, normal haline döndürmesi için yalvarır, Buna öfkelenen
Kirke Glaukos'u eski halinde dönüştürmek şöyle dursun, ondan intikam
almak için Skylla'yı da korkunç bir yaratık haline dönüştürecektir. ilgili
bölümün sonunu Ovidius şöyle tamamlamaktadır (Metam, XfV, 71 vd.):

"Skylla kaldı orada. Ve kudreti ona olanak verdiğinde

gösterdi Ulixes'in gemicilerini çalarak Kirke'ye olan nefretini.
Ve Troialıların gemisini de batıracaktı zamanı geldiğinde,

eğer dônuştünllmeseydi tam o saat bir kayalığa ..."

Başlığın cephesinde işte tam "o an" yansıtılmaktadır. Ortada Skylla
taşlaşmış olarak durmaktadır. Ovidius, Aeneas'ı Skylla ile Charybdis ara
sından geçirerek Skylla'nın ikinci kez dönüşüme uğramasına olanak ha
zırlamıştır. Sahnede Skylla'nın ikinci dönüşümü, başkalaşımı yansıtıl

maktadır. Tam Aeneas'ın gemisini batırmak üzereyken dönüşüme

uğrayarak taşlaşrmştır. Gemiciler ise başka bir antik kaynağın bize ulaş

tırdığı şekilde kurtarılmaktadır. Buna göre Jason ve arkadaşları Thetis ve
kardeşlerinin yardımları sayesinde Skylla ve Charybdis arasından geçe
bilmişlerdir. Burada aktif kurtarıcılarolarak Skylla'nın babası ve sevgilisi
rol almaktadır. Böylece başlık üzerinde Troia savaşı dönemindeki bir
olayla, ondan önceki nesle ait ikinci bir olay bir arada verilmiş olmakta
dır'. Başka bir olasılık da sahnede tritonlar tarafından kurtarılmakta olan
gemicilerin birinci olayın kahramanları Aeneas ve arkadaşları olduklarını

varsaymaktadır. Sahnenin yorumlanması konusunda çalışmalarımız süre
cektir.

3) Bizans Yapısı (?)

Kohte" agoranın batısındaki bir kalıntının tanımını yaparken bir sa
raya benzediğini söylemektedir. Ona göre sadece kuzeydoğu köşesi koru-

9 Başka dönemlere ait mitolojik sahnelerin birleştirilmesi olasılığı konusunda bkz.: M.
Vojatzi. Frühe Argonautenbilder, Beitcage zur Archaologie 14 (1982) öz. 49d.

LO Humann, Kalıte, Watzinger. aynı eser, 32 vd. Abb. 20.
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nan 8.30 m genişliğinde bir kemeri olan bu yapının 4 m kalınlığında (?)
olan duvarları dört sıra tuğla ve moloz taştan oluşan bölümlerin dönü
şümlü olarak yinelenmelerinden oluşan sistemle örülmüştür, Bir Bizans
yapısına ait oldukları varsayılan bu kalıntıların fıl ayaklarında ise Roma
dönemine ait elemanların parçalarının kullanıldığını yine Kohte belirt
mektedir. Bu yıl agoranın batısında kalan ve Magnesia'nın en büyük ya
pılarından olan bu yıkıntının büyük bir kısmının bitki örtüsünden arındı

rılması işlemi gerçekleştirildi. Çevresi geniş portikolarla çevrelenen bu
yapının niteliği henüz saptanamamış olmakla birlikte Roma dönemine ait
olması daha olası görünmektedir. Kohte'nin belirttiği Bizans duvarının bu
yapıyla ilgili olduğunu söylemek şu an için erken görünmektedir. Özgün
yapı, portikolarla çevreli düz bir' alanın ortasında yükselmekte ve kesme
blok taşlardan yapılmış olmasıyla dikkati çekmektedir. Yapının ve çevre
sindeki portiklerin bitki örtüsünden arındırılmasına yönelik çalışmalarda

portiklerin bazı sütunlarının henüz ayakta oldukları saptanmıştır.
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Resim: 1- Bazilika, haçayak
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1990 YILI KYME KAZILARI

Sebastiana LAGONA*
1990 yılı arkeolojik kazı ve araştırmaları 21 Temmuz-4 Eylül tarihle

ri arasında T.C. Kültür Bakanlığı Temsilcisi Bayan Ayfer Aker'in nezare
tinde sürdürülmüştür.

Toprak üstü incelemelerine, 1989 yılının devamı olarak, liman kıs

mının orta sahasında, güney tepesinin yamacında ve kuzey tepesinin
eteklerinde devam edilmiştir.

Liman kısmında (alan II), Orta çağ yapısının dış tarafında kalan sek
törler (kuzeyde 2 no.lu deneme çukuru ve doğuda 11 no.lu deneme çuku
ru) incelenirken, Orta çağ kalesinin en uç köşesinde, deniz kenannda 12
no. lu yeni bir deneme çukuru açılmıştır-.

Orta çağ kalesinin dıştan kazılması, 2. no.lu deneme çukuru ile ta
mamlanmıştır. Bu kesimdede, yüzey tabakasında yüzleri doğuya doğru

çevrilmiş, doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiş, sağ kol kıvnlarak hele
dayandırılmışve sol kol gövdeye bitişik pozisyonda, eşyasız iki iskelet
bulunmuştur. Iskeletler geçtiğimiz yıllarda ele geçirilenlerle aynı tabaka
da olup öncekiler gibi eşya veya herhangi bir süse sahip değillerdir. 1
no.lu iskelet 1.64 m boyundadır. Başı A duvanna dayandınlmış olup,
1989 yılında bulunan C, duvanna ve A duvanna dikey birleşen alçak bir
duvar üzerine yerleştirilmiş pozisyondadır. 2 no.lu iskeletin boyu 1.68 m
olup, C. duvanndan 0.20 m, A duvanndan da 1.89 m mesafede bulun
muştur.

Bizans tabakasında, Orta Çağ'a ait binanın kuzey kanadı ile aynı

yönde dizili odaların tabanını oluşturan pişmiş toprak karolardan zemine
rastlanmıştır.

Sözkonusu bu odaların altındaki tabakada, daha önceki devrelerde
(muhtemelen Çekoslovak arkeologlar tarafından) açılan kesimlerin de ka-

• ProfDr. Sehastiano LAGONA,Istituto Di Archeologia Dell'universita di Catambı Via Tag~

liamentto 42 95ı29 Caıania/ltalya.
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zılmasıyla, daha doğuda 11 no. lu deneme çukurunda uzun bir bölümü

bulunan "ci' duvarının devamı ortaya çıkarılmıştır. Duvarın bulunan bu
yeni kesiminin önünde, muhtemelen bir çökme sonucu üst üste yığılmış,

muntazam kesimli büyük taşların oluşturduğu bir büyük kümeye rastlan
mıştır.

Ele geçirilen malzeme arasında, karoların meydana getirdiği zemin
üzerinde heykelden pabuçlu bir ayak parçası, duvak gibi bir örtüyle örtü
lü bir kadın başı heykelciği, küçük bir maymun başı ve sözkonusu zemi
nin bitişiğindeki kazı hendeğinin temizlenmesi sırasında bir para bulun
muştur.

Orta çağ surlarının iç kısmında kalan 1ı. no.lu kazı çukurunda, gü
ney kesimde, geçtiğimiz yıllarda açılan çukurların devamında sürdürülen
çalışmalar, kale yapısının iç planınm tamamlanabilmesine yönelik olmuş

tur. Kazı sadece Orta Çağ'a ait devre ile ilgili tabakada yapılmıştır.

Kazı sezonu sonunda, Romen rakamları ile XlVolarak numaralandı

rılan bir odadan başka, sınırları iyi belirlenemeyen XV rakamı ile numa
ralandınlan bir başka oda daha bulunmuştur. İki oda arasında, uzunluğu
80 cm, en geniş kısmı 50 cm olan ve iki muntazam blok taşın meydana
getirdiği bir geçiş kısmı mevcuttur. Oda ile ilgili yörede, yaklaşık 55 cm
ye varan bir çöküş sonucu taş ve kiremitlerle karışmış büyük taş blokları

nın meydana getirdiği tabakanın altında kalan toprak ise homojen ve
kompakt bir dokudur.

Sözkonusu kısmın altında bulunan parçalar da kendi içlerinde belirli
bir 'homojen'liğe sahip olup, iyi kalitede renksiz ve çizikli pişmiş toprak
ile sırlı seramik-pişmiş toprak-parçalar yanında, bol miktarda fakat çok
küçük kınklar halinde cam kalıntılardan oluşmaktadırlar. Ayrıca, bol
miktarda demir çivi, tunçtan bir yüksük ve yine tunçtan bir halkadan baş

ka bulunan basamağın etrafındaki ufak işlenmiş iki adet çakmak taşı par
çasının bıçak olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Oda XV: Teknik sorunlardan dolayı etrafını çevreleyen sının halen
belirlenemediği cihetle, Oda XIV'in güneyindeki bu odanın kazısı olduk
ça kompleks bir görünüm arzetmektedir. 5.30 m güney, 4.50 m batı yö
nünde ilerleyerek açılan çukur, daha sonra batı ve kuzeye doğru genişle

tilmekle, toplam 11.50x7.20 m boyutlarına ulaşmıştır. Kuzeyde "n"
duvarının Oda XIV'den ayırarak bu kesim sınırını teşkil ettiği, doğuda ise
"i" duvarının Oda IV'den ayırdığı tesbit edilmiştir. Güney ve batı sınırla

rını belirlemek mümkün olamamıştır. Asıl kazıya başlanan seviyeden 40
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cm derinlikte Oda XIV'ün basamağına rastlayan noktada, taşlarla döşeli

bir satıh bulunmuştur.Kullanılanmalzemenin bitişik odanıııkiyle benzer
lik taşıması dikkati çekmiştir. 20 cm derinliğe vanncaya değin renksiz ve
çizikli pişmiş toprak, bundan sonra sırlı seramik-pişmiş toprak- parçalan
ile çokça cam kınklan ve kemikler ele geçirilmiştir.

30 cm derinlikte bulunan mermerden çıplak bir erkek figürü heykel
ceğinin sırt kısmı dikkati çeken parçalardandır. Sözkonusu parçanın arka
tarafında dörtgen bir delik mevcuttur. Sol yanında ise bir yere yapışık ol
duğuna dair bir iz görülmektedir. Heykel parçası Hellenistik Devir'e ait
tir.

Oda VI'nın iç kısmındaki kazı da bitirilmiştir. Sözkonusu odanın bo
yutlan 6,50x6,95 m olup, kazı sonucu oda içinde A duvanndan çökme
sebebiyle düştükleri anlaşılan büyük taş bloklan bulunmuştur.Az miktar
da renksiz ve sırlı pişmiş toprak parçasına rastlanmıştır. Aynca, Dorik
tarzı iki adet kapitel ve palmiye yaprağı desenli, yan silindir biçimde de
re kiremiti bulunmuştur.

Yine alan II içinde kalan andezit duvar için de, 1990 yılı kazıları

son derece önemli veriler elde etmeye yaramıştır.

- Duvann batıdaki en uç noktası ve denize yakın kısmındaki kazı in
celemesi (ll no.lu deneme çukuru), duvarda sahil çizgisi yöresinde,
muhtemelen bir yol için geniş (3 metrelik) bir geçiş noktasının açıldığı

izlenimini doğrulamıştır.

Nitekim kazı neticesinde, yaklaşık 3 m kadar süren bir kesintiden
sonra, andezit duvann evvelce bulunan köşesinden itibaren batıya doğru

4 m civannda ilerlediği ve yine aynı duvarın deniz gören kısmı ile birleş

tiği görülmektedir. Sözkonusu duvann yeni bulunan kesimi doğu ucunda
bir köşe meydana getirmekle, bunun Hellenistik duvardaki herhangi bir
kesinti-kopukluktan ziyade, gerçek anlamda bir geçiş noktası olduğu izle
mini vermektedir.

Benzer şekilde, Orta Çağ'a ait duvarda da bir geçiş noktası tesbit
edilmiş, ancak bunun Hellenistik Devir duvanndaki ile aynı noktaya rast
lamadığı görülmüştür. Sözkonusu bu geçiş noktası Hellenistik duvardaki
ne göre biraz daha batıya doğru olup, 2.70 m genişliğinde ve küçük bir
duvar (f) ile örülerek kapatılmıştır. Mutlaka daha sonraki bir devrede ya
pılmış olması gereken bu duvar, gayn muntazam taş bloklan kullanılarak

ve asıl duvann çizgisine göre biraz içerden örülmüştür. 1.60 m genişli

ğindeki duvar, geçişi tamamen kapatmayarak, sol kısımda 1.10 m lik bir
boşluk bırakmaktadır.
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Orta çağ duvarının güney (iç) kısmına dikey birleşen iki duvar daha
bulunmuştur. Bunlardan birisinin diğerine nazaran daha geniş ve daha
özenle örüldüğü (A), sahile paralel şekilde uzandığı, diğerinin (B) ise da
ha kabaca bir yapıya haiz olduğu ve dolayısıyla da iyi korunamadığı, sağ

yanındaki ve sadece eşik kısmı ortaya çıkarılan dikdörtgen biçimli odayı

sınırlandırdığı görülmüştür,

A duvarına dikey pozisyonda bulunan bir diğer duvar parçasının ise,
evvelki oda ile alükalı ve Orta çağ kalesine iç taraftan bitişen odalar dizi
sinden birini meydana getirdiği görülmektedir.

- Ayrıca, Orta çağ binasına ait köşeden doğuya doğru biraz ilerideki
kesimde, andezit duvarın yıkılmasından dolayı uzunca bir kopukluk gös
terdiği noktada yapılan incelemeler de ilginç sonuçlar vermiştir. Bu yerde
daha derin -maalesef su çıkmıştır- bir tabakada, LÖ. vın illi V. yüzyıllar

arasında devreye ait çanak çömlek parçaları ele geçirilmiştir. Yine bu
noktada, 1983 yılında denjz kıyısında bulunan duvarla aynı hizada oldu
ğu görülen kumtaşından yapılmış bir duvar bulunmuştur. Sözkonusu bu
duvann da 1983 yılındaki gibi, -tarak tipi yapı tarzıyla- andezit duvar ile
bağlantılı olduğu zannedilmektedir.

Andezit duvarı takip etmek üzere 11 no.lu çukurun doğuya doğru ge
nişletilmesi sırasında muntazam aralıklarla yapılan bir dizi "kesme"ler,
duvann doğu yönünde ilerleyerek dikey biçimde yerleştirilmiş (muhte
mel "spit" işlevinde) büyük bir andezit kütlesine rastlayana kadar devam
ettiğini ortaya koymuştur.

Yapılan bu son "kesme"de, andezit duvar devrini izleyen döneme
ilişkin çok ilginç bir buluntuya rastlanmıştır. Duvarın güney cephesine
yapışık oldukça kompleks bir kanalizasyon sistemi (kanal döşemi), anı

lan dikey andezit kütle önünde güneye doğru dik açı çizerek kıvrılmakta

ve boruların yerleşmesi için, içinde oluklar kazılmış küp biçimli bir taş

bloğun içinden geçmektedir.

Güney Tepesi (alan IV) yamacı üzerindeki çalışmalar, daha önceki
yıllarda bulunan kalıntıların tamamen gün ışığına çıkarılmasını teminen,
1989 yılında rastlanan samıcın etrafındaki kısımlarda yoğunlaştırılmıştır.

A odası içinde yapılan tabaka incelemeleri tamamlanmış olup, B
odası içindeki kazıya devam edilmiştir. Geç Roma devrine ait diğer du
var kalıntılarına rastlanmıştır.Bu deneme çukurunda ele geçirilen malze
menin de evvelce kazılanlarda bulunanlarla aynı tabaka sırasını izlediği

dikkati çekmiştir. Deneme çukuru sorumlusu Arkeolog-Doç. Massimo
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Frasca, vaktinin büyük bir kısmını sarnıçta bulunan (çanak, çömlek) par
çalarını incelemeye ayırmış, ayrıca bunlan onaran restoratörleri ve resim
lerini çizen teknik ressamın çalışmalarını izlemiştir. .

Kuzey Tepesi (Alan V) eteklerinde tek bir çukur açılmıştır. Bu kı

sımdaki arazinin özel şahıslardan satın alınması -kısmen istimlakı- ile il
gili sorunlardan dolayı, kazı daha başka istikametlerde geliştirilemerniş

tir.

Tiyatronun hemen bitiminde, 1989 yılında kazılanın devamı olarak
açılan bu seferki, çukur sayesinde kaba biçimde örülmüş duvarlarla çev
rili odaları, sıvalı havuzları ve çeşitli tipte kanal-oluk sistemi olan yapı

nın bir diğer bölümünü ortaya çıkarmakmümkün olmuştur. Bazı noktala
rın da, Antik çağlarda onarıldığı anlaşılan mermer parke taşlarıyla döşeli

zeminin bir kısmı daha bulunmuştur.

Ayrıca, alttaki tabakada gri taş bloklanndan oluşan bir uzun taş dizi
sinin mevcudiyeti farkedilmiştir. Sözkonusu taş bloklarında, muntazam
aralıklarla, 0.32 m çapında sütun yerleştirmeye yarayan yatak kısımlarına

rastlanmış ve kare biçimli son oyuğun ise muhtemelen bir köşe kolonu
yatağını yerleştirınek üzere hazırlandığı gözlemlenmiştir. Bütün bu taş

yığınırnn, konumu itibariyle, tiyatro yapısının bir kısmı (proskenion)'a te
kabül ettiği düşünülmektedir.Bulunan kısımların incelenmesi ve bilhassa
sütunlu ön cephenin ortaya çıkarılmasıyla bu alanda, zeminin ortasındaki

amblemin orkestranın yerini oluşturduğu, bir tiyatro yapısının mevcudi
yetiyle karşı karşıya olduğumuzu düşündürmektedir. 12 küçük sütunun
oluşturduğu dizinin iki başını köşeli iki küçük pilastr ile kapatıldığını gö
rebildiğimiz, yaklaşık 23 m lik bir "scaenae frons"a sahip ve merıner ze
minin pilastr ile birleştiği noktadan daha ileri giderek, halen kazılmayan

toprak kısmın altında doğuya doğru devam ettiği anlaşıldığından, boyut
ları hatırı sayılır ölçülere varan bir yapı ile karşı karşıya olduğumuz sonu
cuna varılmaktadır.Ancak, doğuda tepenin eteklerinde, muhtemelen "ca
vea" kısmına rastlamamız gereken yerde, hala sıvalı zeminin mevcudiyeti
şimdilik cevaplandıramadığımız soru olarak ortada kalmaktadır. Ayrıca,

12 sütunlu bir ön cepheye haiz yapının arkasında da, genelolarak, bir sü
tun dizisine rastlanmasını gerektirirken, sütunlu cephenin arkasında ima
lathane türü tesisin mevcudiyeti, şimdilik bu yönde sözkonusu olabilecek
kontrollerin yapılmasını engellemiş bulunmaktadır.

Sütunlu yapının üzerindeki, şimdilik tarihlendiremediğimiz fakat
muhtemelen Geç Roma veya Geç Orta çağ devrine ait, sıvalı iki ayırma

duvarı ile A ve B kalın duvarların sınırlandırdığı bir takım elişlerinin ya-
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pıldığı yer olarak kullanıldığı tahmin edilen bir başka yapı mevcuttur.
Yapının doğu kesimindeki duvarlarında yarı silindir biçimli nişler vardır.

Kalın duvarlar, hemen hemen sütunlu duvarın doğrultusunda uzanmakta
dırlar. Sütunlu duvar, muhtemelen orta kısımdaki daha büyük oda (1) için
eşik işlevini de görmektedir. Eşiğin orta kısmının yıkılması ve pişmiş

topraktan yapılmış kanal işlevirideki borunun daha ileri bir devrede yapıl

mış havuz tipi çukura doğru yerleştirilmesinin aynı devreye rastladığı dü
şünülmektedir. Bu ikinci devreye ait de pek çok sorunun cevabı henüz
açıklık kazanmamıştır.

Beyaz mermerden yapılmış bir heykele ait pabuçlu bir ayak parça
sından başka, aslan başı motifli mermer bir damlalık ve ortadaki odanın

zemininde kullanılan, üzerinde Yunan harfleri ile yazılmış ibarelerin bu
lunduğu iki adet mermer levha, bulunan kayda değer parçalardandır.

Limana ait görülebilen yapılardan başka, deniz içinde kalan kısımla

rın da rölöve çalışmalarına devam edilmiştir. Prof. Piero Gianfrotta (An
tik topoğrafya uzmanı ve sualtı arkeolojisi uzmanı) ile Dr. Nicolö Bruno
tarafından sürdürülen bu yöredeki çalışmalarda limanın bulunduğu kör
fezde geniş keşif incelemeleri yapılmıştır.

Ayrıca, kentin topografik incelemesi de yeniden ele alınmıştır. Bil
hassa Prof. Oscar Belvedere iki tepenin doğu yamacında, ele geçirilen
pişmiş toprak parçalarından dolayı Roma devri şehrinin bu yönde gelişti

ği tezini ileri sürebileceğimiz bu mahalde, ayrıntılı incelemelerde bulun
muştur.

1990 yılında yapılan restore çalışmaları, yapıların mimari kısımlarını

kapsadığı kadar, bulunan diğer parçaları (elişlerini) de içine almıştır. Mi
marı yönden onarıma, Orta çağ yapısının çökme temayülü gösteren bazı

duvarlarını destekleme çalışmalarıyla başlanmıştır. Bu duvarların yeni
den örülmesi öngörüımektedir. Ayrıca, mermer parke taşlarıyla döşeli ze
mine koruma restoresi uygulanmış, temizlenen kısımdaki motiflerin re
simleri, eksik kısımları tamamlanmak suretiyle çizilmiştir. Diğer yandan,
bu kısımda orijinal döşeme sıvasının bazı yerlerde bozulmadığını görmek
şanslı bir buluntu olmuştur. Zemin motiflerinin tamamlanarak resimleri
nin yapılması ve kurtarılabilecek kısmın koruyucu restoresi Prof. Mimar
Giuseppe Pagnano ile asistanı tarafından ve bu iş için kendilerince bil
hassa yetiştirilen bir Türk işçisinin yardımı ile gerçekleştirilmiştir.

Diğer parçaların onarımı için 1990 yılında kurulan atölyede, Ro
ma'daki Restorasyon Milli Enstitüsü uzmanı, Restoratör Sante Guido, he
yet üyesi diğer iki arkeoloğun ve T.C. Kültür Bakanlığı'nca yetkili kılı-
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nan iki Türk uzmanınyardımı ile, Alan V (tiyatro kısmı) ile Alan IV (sar
nıç kısmı)nda bulunan pişmiş toprak, çanak çömlek parçalarını restore et
miştir. Onarılan parçalar ızmir Müzesi'ne teslim edilmiştir.

Aynı zamanda, bütün kazı alanında bulunan parçaların tümünün in
celenmesi ve kartekslere geçirilmesi işlemi yapılmıştır. Bilhassa Orta
Çağ'a ait pişmiş toprak parçalarının İncelenmesi dergi-kata1oglarda ya
yımlanabilmeleri için tamamlanmıştır. Sözkonusu bu çalışmanın ilk so
nuçlan hakkında, Catania Universitesi nezdindeki Arkeolojide Mükem
melleşme Okulu'nca organize edilen ve Ankara Universitesi Dil ve Tarih
Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rüçhan Ank tarafından açılışı yapı

lan konferans sırasında, heyetimiz mensuplannca bilgi sunulmuştur.

Her yılolduğugibi, bulunan bütün yapıların rölöveleri çıkarılmıştır.
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1990 YILI PROKAlA KAZı

ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZYİ(;İT*

İzmir'in Foça ilçesinin altında bulunan Phokaia antik kenti, Ionia'nın
en önemli merkezlerinden' biridir. Phokaia denizcilikteki gücü nedeniyle
Karadeniz'den Batı Akdeniz'e kadar çok sayıda koloni kurmuştur. Ozel
likle Arkaik dönemdeki ileri uygarlık düzeyi nedeniyle arkeoloji dünya
sında da büyük bir üne sahiptir.

Phokaia'daki arkeolojik kazılar üç ayn dönem gösterir. Üçüncü dö
nem kazılarının ikinci yılı olan 1990 yılı çalışmalan, 17 Temmuz 1990
günü başlamış ve 25 Kasım 1990 günüsona ermiştir. 1990 yılında yapı

lan çalışmalan dört grupta toplayabiliriz-:

1- Felix Sartiaux'nun planına göre 1913 yılında yapılan sondajlann
yerlerinin belirlenmesi.

2- Roma Keramik Çöplüğü tepesindeki kazılar.

3- Yeni Hükümet Konağı temel kazısı sırasında ortaya çıkanlan kent
duvarlan çalışmalan.

4- Yüzeyaraştırmalan.

1- Felix Sartiaux'nun Planına' Göre 1913 Yılında Yapılan Sonda}la
rın Yerlerinin Belirlenmesi

Foça'da ilk kazılar Fransız Arkeolog Felix Sartiaux tarafından 1913
yılında başlatılmıştır. Sartiaux 1913 yılının eylül ve ekim aylannda Fo-

• Doç. Dr. Ömer özvtörr, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Bornova-ıZMIR.

İzmir Müzesi ile benimbilimsel başkanlığımda yürütülen 1990 yılı çalışmalarına, İzmir Mü
zesi'nden arkeolog olarak Hikmet Ortakaya katılmıştır. Ayrıca bu yılki kazılarda Kadir Ber
rak, Dürdane Emir, MeltemKarahan arkeolog olarak görev almıştır. Ege Üniversitesi Edebi
yat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencilerinden Gamze Ozbütev, Ahmet
Aydemir, Halil Eskici, Cengiz Bayar, Şadi Şengel, Ertan Aksoy, Birol Tımbıl, Ayça Kumo
va, Şengül Ful 1990yılı kazılarında çalışmalarda bulunmuştur. Herkese, kazıya katkıları ne
deniyle teşekkür borçluyuz. 1990 yılı kazı çalışmalarının giderleri, Kültür Bakanlığı ve Foça
Belediyesi tarafından karşılanmıştır. Finansmanın büyük. bölümü, Foça Belediyesi tarafın

dan sağlanmıştır; bu nedenleheriki kuruma da teşekkürlerimi sunmak isterim.

99



ça'da birtakım çalışmalarda bulunmuş ve bu sırada Foça'nın 1/5000 öl
çekli bir planını çizmiştir (Çizim: 1)2. Yaklaşık 20 km lik bir alanı içine
alan bu planda topografık eğriler beş metrede bir çizilmiştir. Sartiaux'nun
ilk çalışmalarını yaptığı 1913 yılında Foça kasabası, bugünkü yarımada

üzerinde bulunuyordu. Küçük Deniz'de kordon boyunca yerleşim bulun
maktaydı. Büyük Deniz tarafında ise evlerin sayısı yok denecek kadar az
dı. Bugünkü Foça ilçe merkezinin yayıldığı alanların büyük bir bölümü o
zamanlar tümüyle boş olup, zeytinlikler, bağlar, tarlalar ve sebze bahçe
leriyle kaplıydı.

Felix Sartiaux 1913 yılındaki çalışmaları sırasında 15 sondaj yapmış
tır. Bu sondajların yerlerini gösteren bir plan Sartiaux'nun yayınlarında

bulunmadığı için sondajların yerleri bilinmiyordu. Sartiaux'un 1/2500 öl
çekli başka bir planı ölümünden çok sonra E. Langlotz tarafından akraba
larından ele geçirilmiştir. Bu plfuı ilk kez yine Langlotz tarafından bilim
dünyasına tanıtılmıştır (Çizim: 2)3. 1913 yılının eylül ayında yapılan bu
planda sondajların yerleri gösterilmiştir. Bu sondajlardan 14 ü Foça'da,
biri ise Panaia Burnu'ndadır. Sartiaux ilk olarak Şeytan Hamamı diye anı

lan kaya mezarında çalışmalarda bulunmuştur'. Buranın içerisini temizle
miş ve içindeki kayaya oyulmuş mezarı bulmuştur; ancak burada herhan
gi bir eşyaya ve iskelete rastlarulmamıştır; bu nedenle bu çalışmalardan

çok daha önce mezarın soyulmuş olduğu anlaşılmıştır.

Sartiaux'nun ikinci grup araştırmaları, yarımadanın kıstak bölümün
de yapmış olduğu 2, 3, 4 ve 5 nolu sondajlarıdır (Çizim: 2)'. Bu sondajlar
1860 yılına kadar iyi korunan ve bu tarihte yıktırılarak, kalker blokları in
şaatlarda kullanılan Orta Çağ'a ait surun yerini ve yapım biçimini belirle
meye yaramıştır. Ayrıca bu sondajlarda çok sayıda mermer bloklar ortaya
çıkarılmıştır. Bunlar arasında mermerden bir Korinth başlığı, antik bir ka
pıya ait söve, Attik -Ion tipi altlık ile bir alınlığa ait parça bulunmuştur.

Daha sonraları bu alanda sondajlar yapan Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'a
göre bu mimari parçalar, belki de Roma dönemine ait bir agoraya aitti'.

Sartiaux'nun üçüncü grup araştırmaları, eskiden "Bakathanesi'nin
Değirmen Tepesi" diye adlandırılan Değirmenli Tepe'de olmuştur (Çi
zim: 2). Sartiaux bu araştırmaları sırasında, tepenin kuzeybatısında üç
adet sondaj yapmıştır. 6, 7 ve 8 no.lu sondaj olarak isimlendirilen bu ça
lışmalar, Antik dönem tiyatrosunu bulma amacını taşıyordu. Sartiaux, bu

2 F. Sartiaux, De la Nouvelle il. l'ancienne Phocee, Paris 1914 (bundan sonra Sartiaux), 26-27.
3 E. Langlotz, '"F. Sartiaux' Phokaia-Karte'", A A (1976), 480-481, Abb., 2.
4 Sartiaux, PI. nr,5-6.
5 Ibid. PI. V, 9-10.
6 E. Akurgal, "Foça Knzilan ve Kyme Sondajları", Anatolia i (1956), 3.8.
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sondajlardan istediği sonucu alamamış; yalnız kalkerden duvar tenıelleri

ortaya çıkartmıştır. Bu çukurun genel yapısı, buranın Antik bir tiyatro
olabileceği izlenimini vermektedir; fakat bu alanda daha büyük kazıların

yapılması gereklidir. Sartiaux bu sondajlarında çok sayıda pişmiş toprak
tan yapılmışheykelcik ile keramik parçaları elde etmiştir,

Sartiaux 10 no. lu sondajını Maltepe'nin doğusunda yapmıştır (Çi
zirn: 2). Burada kalkerden yapılmış ve içerisinde pişmiş toprak heykelcik
parçaları olan bir lahit bulunmuştur. Bağ sahibinin daha önceki yıllarda

ortaya çıkarmış olduğu iki Hlhitnedeniyle bu alanın Antik dönemde nek
ropolis olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Sartiaux 1.5 m derinliğinde, 5 m uzunluğunda ve 2.5 m eninde olan
11 no. lu sondajında taş bir kaldınm döşemesine rast gelmiştir (Çizinı:

2)'.,Bu sondaj bugünkü Osmanlı mezarlığının yanında bulunmaktadır. Bu
döşemenin üst tarafında çok sayıda Roma dönemine ait çanak çömlek
parçalanna rastlanmıştır; bu nedenle Sartiaux, buranın bir çanak çömlek

, deposu veya bir seramik atölyesi olabileceğini ileri sürmektedir. Aynca
Sartiaux üçüncü dönem kazılarının yapıldığı Roma Dönemi Keramik
Çöpıüğü Tepesi'nden de söz etmektedir. Bundan başka yine 11 no.lu son
dajın bulunduğu tarlada toprak yüzeyinden dört metre derinlikte, kemerli,
2.70 m eninde ve 15 m uzunluğunda bir tünelin varlığını anlatmaktadır.

1990 yılı kazıları sırasında Hükumet Konağı inşaat alanında antik sur ka
lıntısının yanında böyle bir bulguya rastlanılmıştır.

Sartiaux'un 12 no.lu sondajı Büyük Deniz'den 500 m içeride ve Os
manlı Mezarlığı'nın güneybatısında yer almaktadır (Çizim: 2). Buradaki
derin sondajda 4.5 m derinliğinde üst üste bulunmuş iki lahit ortaya çıka

rılmıştır. Bu lôhitlerden birinin bir kadına, diğerinin ise bir erkeğe ait ol
duğu anlaşılmıştır. Bu sondaja çok yakın olan 13 no.lu sondajda ise iki
nıetre derinliğe kadar iniimiş ve çok sayıda Antik döneme ait çanak çöm
lek parçaları bulunmuştur.

Sartiaux'un 9 no.lu sondajı, 1913 yıllarında Altın Mağarası diye ad
landınlan tepenin batısında kalmaktadır (Çizim: 2). Bu sondajda bulu
nanlardan söz edilmemektedir. 14 no.lu sondajın yeri ise belirlenememiş

tir. Panaia Burnu'nda yapmış olduğu sondaj ise 15 no.lu sondaj olmalıdır.

Sartiaux'un 1913 yılında eylül ve ekim aylarında süren beş haftalık

çalışmasından sonra, 1914 yılındaki kampanya, Türkler ve Rumlar ara
sındaki olaylar nedeniyle yarıda kesilmiştir. Bu kampanya, 1913 yılında

yarımadanın kıstak bölümünde yapılan 2, 3, 4 ve 5 no.lu sondajların bu-

7 Sartiaux, PI. VI, I ı.
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lunduğu alanları kapsıyordu'. Bu kazılar sırasında 45 m uzunluğundaki

bir açmada portiği de oları anıtsal bir kapıya ait çok sayıda büyük mermer
bloklar bulunmuştur. Ote yandan 30 m lik başka bir açmada ise taş döşeli

Antik bir cadde ortaya çıkarılmıştır. Bundan başka bir mozaik ile antik
kalıntılannüzerinde büyük bir taş döşemeyerastlamlmıştır,

Kazılar 1920 yılının ekim ayında yeniden başlamıştır. Arkeolojik
araştırmalar, körfezi Küçük ve Büyük Deniz olarak ikiye bölen yarımada

üzerinde yapılmıştır.

Felix Sartiaux, 1913 yıllarında çalışılan bölgelerde, 1920 yılında da
kazı ve araştırmalar yapmıştır'. Bu çahşmalar sırasında Erken Bizans dö
nemine ait mezarlar bulunmuştur. Ote yandan çok renkli taşlardan oluş

turulmuş bir mozaik ve daha önce bulunan lahitlerin yer aldığı bölgede,
içi Myrina tipi heykelciklerle ve keramik parçalarıyla dolu olan bir lahit
ortaya çıkartılmıştır. Sartiaux, Paleolitik Çağ'dan olabilecek bir taştan söz
eder. Bu bilgi, Anadolu için çok şaşırtıcıdır. Büyük olasılıkla bu taş,

Tunç Çağlarına ait olmalıdır. Bunlardan başka lümülüs biçimindeki bir
tepe üzerinde de Sartiaux, gri renkli çarkta yapılmış boyasız ve üzerinde
kazıma çizgiler olan birtakım çanak çömlek parçaları bulmuştur. Bunla
rın Tunç Çağlarına ait olduğu düşünülebilir. Sartiaux'a göre Foça'daki en
eski yerleşim belirtileri, Küçük Deniz'e 400 m uzaklıkta bulunan, bugün
kü Değirmenli Tepe'nin eteğinde bulunmaktadır. ı920 yılı çalışmaları sı

rasında, arkeolojik araştırmaların yanı sıra jeolojik ve topografik araştır

malar da yapılmıştır. Fransızların çalışmaları ı920'de sona ermiş, 1952
yılına dek bilimsel nitelikli bir kazı ve araştırma yapılmamıştır.

2. Roma Keramik Çöplüğü Tepesindeki Kazılar

Kazı çalışmaları, 1989 yılında ilk kez kazılmaya başlanan ve bugün
kü yerleşirnin kuzeyinde bulunan tepe üzerinde yapılmıştır (Çizim: 3).
Roma döneminde günlük kullanım kaplarını üreten atölyelerin bozuk
üretimlerini atması sonucunda oluşanbu tepedeki 1990 yılı kazı çalışma

ları, başlıca iki ayrı yerde yapılmıştır:

İlk çalışma alanını 1989 yılında ilk kez kazılmasına başlanan A 2
Açması oluşturur (Çizim: 3). Bu açma batı bölümünde 2x4 m boyutların

da genişletilerek sistematik bir biçimde kesitten görülen tabakalarına gö
re kazılmıştır. 1989 yılı kazıları sırasında bu açmada, Klasik dönem taba
kasının varlığı ortaya konmuştu", ı 990 yılında yaklaşık üç aylık bir süre

8 F. Sartiaux, "Note sur l'exploration de I'arıcienne Phocee'', Compres Rendus Acad. Inser. et
Belles Lettres (1914), 6-13.

9 F. Sartiaux, "Nouvelles recherehes sur le site de Phocee", Comptes Rendus Acad. Inscr. et
Belles Lettres (1921), 119-129.

10 Ö.Özyiğit, "1989 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", xn. Kazı Sonuçları Toplantısı, I, Ankara
1990, 129, Resim:3.
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boyunca çok yavaş ve dikkatli bir biçimde kazılan bu açmada 3.5 m ka
dar derinliğe inilmiş ve 15 ayn alım tabakası saptanmıştır(Resim: 1). Bu
tabakaların her biri, fınnda bozuk olarak üretilmiş veya kırılmış olan
malzemenin toplu atımını göstermektedir. Her bir tabaka türdeş nitelikte
malzeme gösterdiği için kapalı bir kontekst niteliğindedir. En altta bulu-

.nan XV no. lu tabaka, 1989 yılı kazılan sırasında A 3-6 açmalarında bu
lunan ve M.S. 30-40 yıllanna tarililenen 5 no'lu mezann zamanındanbi- .
raz daha sonraya tarihlenmelidir-'. A 2/3 Açması olarak adlandırdığımız

bu açmanın en alt tabakası, M.S. ı. yüzyılın ortalan veya ortalanndan az .
sonraki bir tarilıe ait olmalıdır. Diğer tabakalar ise içlerinde ele geçen
kandillere göre tarihlenirler. Ilk tabaka olan en üstteki atım tabakasından

ele geçen kandil M.S. 2. yüzyılın ilk yarısından olmalıdır (Resim: 2)1'.
Açmanın altıncı tabakasından ele geçen kandil, volütlü kandil tipidir (Re
sim: 3)". XIII. Tabakada ise volütlü kandil (Resim: 4)14 ile birlikte Ephe
sos tipi bir kandil (Resim: 5)15 ele geçmiştir. Bütün bu kandiller M.S. ı.

yüzyılın ikinci yarısına aittirler. Bu açmadaki çalışmaların önemi, M.S.
ı. yüzyılın ikinci yarısında ve M.S. 2. yüzyılın ilk yarısı içerisinde Roma
dönemi kaba keramiğinirı kronolojisine kesinlik kazandırması açısından
büyüktür. Burada ele geçen başlıca kap çeşitleri şunlardır: Ağız profiline
göre iki tip güveç kap, çeşitli yayvan kase (Resim: 6)16, değişik tek kulplu
testi (Resim: 7 ve 8), kapak, oinoklıoe, tava, tava altlığı, maşrapa (Resim:
9a)17, kase (Resim: 10), ocak, ağırlık ve çömlekçi diskleri gibi.

Çöplük Tepesi alanında ikinci çalışma yeri batıda bulunmaktadır; bu
nedenle buradaki açmalar "Batı Açmaları" olarak isimlendirilmiştir. Batı

Açmaları, Çöplük Tepesi'nin eteğinde yer almaktadır. D, E, F açmaları

olarak isimlerdirilen Batı Açmaları'nda sekiz adet 4x4 m ve 2x4m boyut
larında açma kazılmıştır (Çizim: 4, Resim: 11). Daha sonraları birtakım

açmalar. aralarındakiköprüler kaldırılarak birleştirilmiş ve açmaların ara
sında bütünlük sağlanmıştır. Tabanı, bugünkü toprak düzeyinden yakla
şık iki metre aşağıda olan büyük bir yapıya rastlanılmıştır. Deniz düze
yinden ı.52 m yükseklikte tabanı olan bu yapı, belki de Roma dönemine
ait bir keramik atölyesi olmalıydı; ancak bunun kesin olarak anlaşılabil

mesi için kazıların daha da genişletilmesi gerekmektedir. Yapının 1.52 m
düzeyindeki toprak tabanı üzerinde yanarak çöken çatının kiremitleri in
sim olarak ele geçirilmiştir. Yangın sonucunda görevini bitiren yapı tü-

II Ibid. 133-134.
12 Athenian Agora VII, PI. 5 no. lll, 115-116.
13 Atlıeniarı Agora V, 38 G 156-157, PI. 44; Athenian Agora VII, P1. 3 no:68.
14 Athenian Agora VII, PI. 2 no. 36,44.
15 Athenian Agora IV, PI. 49 no. 657 .
16 ISlMitt37 (1987), 37, 54, Ahb. 14,39.
17 BSA XLIV (1949), 72, PI. 22-23; AA (1974), 283; Hesperia 52 (1983), 20 no.53, PI. 9.
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müyle terkedilmişti (Resim: 12). Duvarlan 60 cm kalınlığında olan bu
yapının yangınla çöken çatısının bulunduğu odanın içerisinde bir de 80
cm çapında kuyunun varlığı saptanmıştır. Bu büyük mekanın batısında

ise yaklaşık aynı taban düzeyinde bir taş döşeme ortaya çıkarılmıştır.

M.S. 2. yüzyılda etkinliğini sürdürmüş olan bu yapının altında aynca baş

ka bir yapının varlığı da ortaya konmuştur. Taş döşeme düzeyi 1-~..10 m
olan alttaki yapının ise M.S. ı. yüzyıla ait olduğunu sanıyoruz. Ustteki
yapının taban düzeyinde ele geçen iki kap, bu yapının M.S. 3. yüzyıl baş

lannda bir yangınla sona erdiğini bize göstermektedir. Maşrapa (Resim:
9b)18, güveç (Resim: 13)" biçimine sahip bu iki kap, çöplüğün diğer aç
malannda ele geçen M.S. 1. yüzyıl formlanndan çok farklılık göstermek
tedir.

Üstteki yapı yangınla sona erdikten sonra bir daha onanlmamış ve
çöplük olarak kullanılmaya başlamıştır. Yapının üzerindeki kaba keramik
çöplüğünden tam ve tama yakın kaplar da bulunmuştur. Orneğin birlikte
bulunan bir oinokhoe (Resim: 14)20 ile küçük çömlek (Resim: 15)", kaba
keramik çöplüğünungüzel örneklerindendir.

Batı Açmalan'ndaki yapılan örten M.S. 3. yüzyıla ait kaba keramik
çöplüğünün üzerinde de Geç Roma dönemine ait terra sigillata çöplüğü

nün varlığı saptanmıştır.

1990 yılı kazı çalışmalan sırasında kazılan A 2 Açması ve Batı Aç
malan'ndan bulunan keramik çöplüğündeki yoğun malzemenin sınıflan

ması ve birleştirilmesi oldukça büyük bir zaman almıştır (Resim: 16); an
cak keramik çöplüğündeki bu çalışmaların, Roma dönemi günlük
kullanım kaplarının kronolojisine büyük bir boyut getireceğine inanıyo

ruz.

3· Yeni Hükümet Konağı Teme/ Kazısı Sırasında Ortaya Çıkan/an

Kent Duvar/an Çalışma/arı

1990 yılı ağustos ayının başlarında, Foça'nın güneyinde bugünkü
otobüs terminalinin yanındaki Hükümet Konağı temel kazısı sırasında,

çok sayıda arkeolojik eserin büyük kepçe tarafından tahrip edildiği görü-

18 Athenian Agora V. 55 J 43. PI. 9.
19 Athenian Agora V, 67, K 93, K 95, K 96, Pl. 14; W. Hoepfner, Das Pompeion und Seine

Nachfolgerbauten, Berlin 1976.216. Abb. 248; BSA 78 (1983). 106. 125. Fig. 7; IslMitı 35
(1985).91 Form 27. Kat. Nı. 68, Abb. 16: IsıMiıı 37 (1987), 45 Nr. 95, Abb 27.

20 Athenian Agora V, 93 M 101, PI. 23, 73; IsıMitı 23/24 (1973/1974),155 Nr. 53, Taf. 57.1;
BSA 78 (1983), 122 no. 76, Fig. 6; ISlMitı 35 (1985), 88 Furm 16, Abb. 8, Kat. Nı. 56.

21 Athenian Agora V, 68 K 103, PI. 14; C. Diedriehs, Salamine de Chypre IX, Ceramiques
Hellenistiques, Romaines et Byzarıtines, Paris 1980,41 no. 135, PI. 13-14; BSA 78 (1983),
105, 122-124.
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lünce olaya müdahale edilmiş ve temel kazısı durdurulmuştur. Bu alanda
Arkaik dönemden Roma dönemine kadar çok sayıda arkeolojik malzeme
nin varlığı saptanmıştır. Mimari buluntular içerisinde en göze çarpan ka
lıntı, 2.40 m genişliğindeki Phokaia'nın kent duvarlarıdır. Bu duvarlar
Foça'da bilinen en eski kent duvarları olup, varlığı Herodotos'tan bilini
yordu (Resim: 17, 18)

M.Ö. 5. yüzyılda yaşayan tarihin babası Herodotos'tan öğrendiğimi
ze göre Phokaia, büyük kesme. taşlarla oluşturulan surlarla çevriliydi».
Bu surlar Phokaialılar'ın dostu, Ispanya'daki Tartessos kentinin kralı Ar
ganthonios'un yerdiği paralarla yaptırılmıştı; fakat yine de, Pers Generali
Harpagos, M.O. 546 yılında kenti almayı başarmıştır. Yine Herodotos'a
göre Harpagos, kuşattığı kentlerin surlarının önüne toprak yığdırarak,

kendi askerlerinin içeri girmelerini sağlıyordu.

Yerel tufa taşından dikdörtgen biçimdeki taşlarla örülen bu surların

Batı Anadolu'da örneklerine çok sayıda rastlanılmaz; fakat göstermiş ol
duğu stille bu duvarların oldukça eski olduğu anlaşılmaktadır. Larisa ve
Ephesos'taki kent duvarlarına benzerlik gösterir". Surun çevresindeki ta
bakalarda bulunan M.O. 4. yüzyıla ait yoğun keramik, bu kent duvarımn
M.Ö. 4. yüzyıldan daha önce yapılmış olduğunu gösterir. M.Ö. 5. yüzyı
lın ilk yarısında Batı Anadolu'da yoğun yenileşme ve yapılaşma hareket
leri sırasında böyle surların yapılmış olabileceği akla yatkın gelmekte
dir"; ancak bu kent duvarlarının kesin tarihlenmesi ileride bu alanda
yapılacak kazıların sonuçlarıyla belli olacaktır. Öte yandan bu alandaki
Arkaik dönem buluntularının varlığı da ilginçtir (Resim: 19). Kepçe ça
lışması sonucunda ortaya çıkarılan diğer bir görkemli mimari kalıntı da
kent duvarları kadar büyük bir su kanalizasyonudur. Olasılıkla Roma dö
nemine ait olan bu kanal da gelecek yıllarda yapılacak kazılarla ortaya çı

karılmaya çalışılacaktır. Izmir Müzesi'nden Arkeolog Hikmet Ortakaya
kepçenin tahrip ettiği kalıntıları, temizlik ve kazı çalışmalarıyla ortaya
koymaya çalışmış ve daha sonra bu alan 1. derece arkeolojik sit alanına

dönüştürülmüştür.

4- Yüzey Araştırmaları

Foça'da yapılan yüzey araştırmaları sırasında yukarıda sözü edilen en
eski kent duvarlarını, Foça'nın doğusundaki Altın Mağarası, Değinnenli

Tepe ve Çifte Kayalar Tepesi'rfin üzerinden geçtiği saptanmıştır; ancak

22 Herodotos I, 163.
23 Ö. Özyiğif "On The Dating of The City Walls of Ephesos'', Erol Atalay Memorial, İzmir

1991, P1s. XXXV, XXVIII. '
24 Ibid. 139vd.
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bu tepeler üzerinde yalnız surların yatak izleri seçilebilmektedir. Bugüne
değin bu yatak izleri genellikle merdiven olarak nitelenmiştir. Oysa bu
merdiven biçimindeki yatak izleri, Foça'dabilinen en eski kent duvarları
na ait olmalıdır". Sözü edilen bu üç tepe üzerindeki izler ile 1990 yılında

ortaya çıkanlan en eski kent duvarları, bize Klasik dönemde kentin ne
denli geniş olduğunu göstermektedir,

Kent surlannın geçtiği yerler yaklaşık olarak saptandıktan sonra böy
lesine geniş bu sınırların içerisinde kentin büyük yapılannında var olma
sı gerektiği düşüncesindenJıareket edilerek, diğer büyük yapıların bulun
duğu yerler de araştırıldı. Omeğin bugüne değin kentin tiyatrosunun yeri
bilinmiyor ve üstelik tiyatrosu olmadığı ileri sürülüyordu. Kentin tiyatro
su için kanımıza göre en uygun yer, Değinnenli Tepe'nin kuzeybatı ya
macı olmalı idi (Resim: 20 ve 21). Sartiaux burada yukanda da sözünü
ettiğimiz gibi tiyatroyu bulmak amacıyla üç sondaj yapmış; ancak izleri
ne rastlayamamıştır; fakat görüşümüze göre bu kent duvarları içerisinde
tiyatronun kurulabileceği daha uygun bir yer bulunmamaktadır. Ote yan
dan Arkaik dönemde çok ünlü ve kültür düzeyi son derece yüksek olan
Phokaia'nın bir tiyatrosu olması gerekmektedir. Onümüzdeki yınarda bu
yamaçta yapılacak kazı ve sondaj çalışmalan, bize bu sorunun yanıtım

verecektir.

25 ESartiaux, Eski Foça. Foça Tarihi'ne Bir Bakış. Ege Turizm Cemiyeli Yayınları: 6, İzmir
1952, 19-20, Foto: ıv.
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Resim: 1- A 2/3 Açmasının kesiti. Kesitte görülen 15 atım tabakası, M.S. 1. yüzyılın
ortalarından M.S. 2. yüzyılın ilk yarısı içine kadar tarlhlerıir
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Resim: 2- Plşmiş toprak kandiL.A 2/3
Açması, i. tabaka. M.S. 2.
yüzyılın iik yarısı (Env. 90/16)

Resim: 3- Plşmlş toprak karıdil. A 2/3 Açması, VI.
tabaka. M.S. ı. yüzyılın ikinci yarısı (Env.
90/17)



Resim: 4- Pişmlş toprak kandil. A 2/3 Açması,

XIII. tabaka. M.S. 1. yüzyılın
ortalarından az sonra (Env. 90/13)

Resim: 5- Pişmiş toprak kandil. A 2/3
Açması, XIII. tabaka. M.S. ? 1.
yüzyılın ortalarından az sonra
(Env.90/15)
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Resim: 6- Pişmiş toprak yayvan kdse. A 2/3 Açması, ıx. Tabaka. M.S. ı. yüzyılın ikinci
yarısı (Env. 90/20)

Resim: 7- Plşmlş toprak tek kulplu testi. A 2/3 Açması, i.
tabaka. M.S. 2. yüzyılın ilk yarısı (Env. 90/11)
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Resim: 8- Pişmiş toprak tek kulplu testicik. A 2/3 Açması,

X. tabaka. M.S. ı. yüzyılın ikinci yarısı (Env.
90/2)

Resim: ça- Pişmlş toprak maşrapa. A 2/3 Açması, X. tabaka. M.S. I. yüzyılın ikinci yarısı

(Env. 90/4),
b- Pişmiş toprak maşrapa. Batı Açmaları. E 5 Açması. Yangın tabakası içinden.
M.S. 3. yüzyılın başları (Env. 90/5)
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Resim: 11- Batı Açmalan'nın genel görünümü

Resim: 12- Batı Açmalan'ndan görünüm (O, E, F açmalan)

117



118

Resim: 13- Plşmlş toprak güveç kap. Batı Açmaları, D3 Açması. Seviye:
1.50 ın M.S. 3. yüzyılın besları (Env. 90/18)

Resim: 14- Pişmiş toprak oinokhoe. Batı Açmalan. D3
Açması. Seviye: 1.80-2.00 ın M.S. 3. yüzyıl
(Env.90/1)



Resim: 15- Pişmiş toprak küçük çömlek. Batı Açmaları, D3
Açması. Seviye: 1.80-2.00 m M.S. 3. yüzyıl
(Env.90/12)

Resim: 16- Keramik çöplüklerinden gelen malzemeler üzerinde çalışma
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Resim: 17- Phokaia'da en eski kent duvarı

Resim: 18- Phokaia'da en eski kent duvarından bir ayrıntı



Resim: 19- Mimari terracotta levhn. M.Ö. 6. yüzyıl
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Resim: 20~ Yamacında antik tiyatro olduğu sanılan Değinnenli Tepe

Resim: 2 i ~ Phokaia'da antik tiyatronun bulunduğu yer olarak düşüniilen yamaç
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LES FOUILLES A IASOS
EN 1990

FedeBERTI*
Les travaux de la Mission Archeologique Italienne de Iasos se sont

dereules du mois d'aoüt au mois de septembre.

Y ont participe, outre l'equipe afferente ii la Direction de la Mission,
des groupes de specialistes et de chercheurs du Departement
d'Architecture et d'Urbanistique de l'Universite de Catane, du
Departement d'Archeologie de l'Universite de Cagliari, du Departement
de Sciences Philologiques et Historiques de l'Universite de Trente, de
l'Istitut de Recherches Egeo-Anatoliques, de l'Institut d'Agronomie de
l'Universite de Bologne-.

Au nom de tous mes collegues, et avant toute autre consideration,
j'exprime les plus vifs remerciements ii la Direction Generale d'Ankara,
aux fonctionnaires du Musee de Milas, et au commissaire Dr. Sedat He
per, du Musee d'Isparta, lequel, avec sagacite et patience, a prodigue son
activite afın de nous venir en aide,

. Qui rejoint Iasos par la bretel1e depuis la route nationale de Milas, se
retrouve, passees les hauteurs du Grion en surplomb des bouches du San
çay, et dans le dernier tronçon du parcours, face ii quelques monuments
(un edifice funeraire, un vivier, puis encore un ediflce funeraire et une
basilique), lesquels renseignent sur la multiplicite fonctionnel1e des
edifices extra-urbains repartis sur la plaine qui precede l'ile.

Particulierement importants sont les deux complexes funeraires; le
premier denemme "l'horloge" le second "Balık Pazarı" distants l'un de
l'autre d'un peu moins d'un kilometre;

* Fede BERTI, Direttore dell'rnuseo Archeologico Nazionale di Ferrera Via xx Settembre
12444100Ferrara/İTALYA.
Je rappelle avec plaisir le nom des archeologues D. Baldoni, M.A. Ibba, A. Pautasso, des
arehitectes P. Belli, N. Masturzo, E. Pagello, A. Viscogliosi, des professeurs A. Angiolillo,
L. Leurini,A. Mastrocinque, des ingenieurs S. Barbera e G; Raspanti, de l'historien C. Fran
co, de l'agronome G. Ba1dani et de l'etudiante D. Pluchino. Le seeteur de restauration et de
l'intervention rapide sur les materiaux de fonille a ete supervise, comme d'habitude, par
l'assistant et restaurateur A.R. Caravella, efficacement seconde parle technicien V. Inge.
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il est probable qu'ils ont constitue les pôles monumentaux associes
d'un parcours aux fonctions specifiques et non transitoires, assume es du
reste par les pentes des hauteurs sud de l'ile (necropoles li chambres) et
par le site, plus arnere vers le Septentrion, qui accueille les necropoles
prehistoriques et hellenistiques,

L' "horloge" n'a pas encore ete l'objet d'etudes et aucune fouille n'a
ete entreprise dans la zone alentour. La fouille du Balık Pazan fut menee
dans la periode 1962/1964'. Au cours des anrıees 67/68, le temple
funeraire qui en occupe l'espace central fut partiellement restaure-, En
1971, les ailes de la galerie qui entoure le petit temple devinrent un point
oü nous avons collecte le lapidaire.

Une serie d'operatiorıs done, de precision croissante, determinerent et
realiserent une nouvelle et decisive fonctionnalite face li un complexe na
turellement dote des qualites requises par sa finalite. operant li l'interieur
de celui-ci avec prudence, sans en deformer la nature originelle.

il faudra tenir compte du fait que le monument est prive jusqu'a
present d'une edition critique satisfaisante qui en syrıthetiserait les as
pects les plus saillants.

Nous avons de face un grand portique li quatre côtes, dont les faces
internes s'ouvrent avec des arcades sur des pilastres, et dont les, murs
perimetraux presentent des arcades aveugles. Seule l'aile occidentale con
serve la couverture originale li berçeaux.

Presque au centre de la cour s'eleve un temple furıeraire, tetrastyle,
d'ordre corinthien, dote d'un vaste pronao avec des leserıes externes. Sa
restauration n'est pas allee au-dela de la recomposition de l'angle NW,
comprenant trois pilastres avec chapiteau, l'epistile et le debut du fronton
posterieur,

L'acces au temple se fait par un escalier; oriente en sens inverse, en
revanche, est l'entree de la piece funeraire, contenue par le haut podium.
Dans l'axe de l'escalier se situe la grande ouverture de l'aile occidentale
du portique li quatre côtes; une seconde, non parfaitement axiale, s'ouvre
dans l'aile N, li l'exterieur de laquelle s'alignent quelques petites pieces.
Entre celles-ci une platee (avec sepulture interne) etee destinee probable
ment li soutenir un sarcophage. Un second sarcophage etait place dans
une des pieces aveugles du portique septentrional.

2 D. Levi, Le campagne 1962-1964 a 1a505, in Annuario della Scııola Archeologica di Atene,
XLIII-XLIV, N.S. XXVıı-XXVııı (1965-1966) pp. 469-479.

3 D. Levi, Gli scavl di 1a505, in Arınuario della Scııola Archeologica di Atene, XLV -XLVI,
N.S. xxıx-xxx (1967-1968), p. 579, figg. 50 e sı.
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La decoration architectonique du petit temple suggere de faire re
monter le complexe tout entier 11 l'epoque aı Hadrien. La fin du 4 erne
sicele vit la destruction du monument central, tandis que des activites
artisanales variees se developperent 11 l'interieur de la cour et sous les
arcades, jusqu'a la periode byzantine avancee.

L'aile occidentale du portique 11 quatre côtes presente une certaine
assymetrie, en comparaison des trois restantes, en equerre entre elles, ou
en comparaison de l'axe du meme temple funeraire.

Cela deriye du fait qu'elle s'appuie sur les arcuationes de l'aqueduc
du i er siecle a. J.C., dont le parcours, bref et tortueux est assujetti 11 un
vaste flechissement, precisement pour circonscrire le complexe furıeraire

qui, comme il est dit plus haut, remonte au i er siecle de notre ere.

Comme il a ete remarque de façon convairıcante-, nous pourrions ici
nous rapprocher d'une explication des deux phenomenes, 11 l'aide de
quelques hypotheses: par exemple une preexistence engagee sur le terrain
11 cause de la vaste courbe que le trace de l'aqueduc decrit et, pour le
quadriportique, une phase constructive successive 11 celle du petit temple
funeraire,

Une grande partie des energies de l'annee 1990 ont ete absorbees
par la refection du toit de l'aile septentrionale du quadriportique, pour
laquelle une restauration radicale devenait urgente: une fois verifie le
systeme des chevrons. a ete contrôlee l'armature du manteau de bois, sup
port du couvert; ce dernier a ete totalement remplace et on a veille 11
irısôrer des poutrelles metalliques aux points oü le raccord entre le faite
des murs et l'encastrement des chevrons semblait accuser une certaine
faiblesse.

il me fait plaisir de penser que les plus recentes operations sont de
bon augure pour l'avancement d'un programme, peut-ôtre ambitieux, ma
is pour lequel tant la Direction Generale que les Autorites locales ont
manifeste le plus vif interôt. En bref, il faudrait parvenir 11 devler vers la
mer l'axe routier qui passe au-dessus des côtes meridional et oriental du
quadriportique. Cela permettrait non seulement d'eloigner un trafic de
charge moyenne et lourde qui devient de jour en jour plus intense et
dangereux et qui a sensiblement endommage ce monument et la basilique
paleôchretienne qui lui fait face, mais aussi la valorisation du complexe
tout entier.

4 F. Tomasello, L'acquedotto romano di Iasos e la necropoli a camere presso l'istmo (a paralt
re).
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Une fois accomplie la fouille des ailes toujours enfouies et la restau
ration du petit temple funeraire, reconquis un raccord spatial avec
l'imposante basilique, dans laquelle, nous le repetons, la degradation ap
paraıt comme un phenomene toujours plus devastateur, le Balık Pazarı

pourrait abriter de maniere plus fonctionnelle ce qu'il recueille d'ores et
de ja, et serait de toute façon destine 11 un accroissement constant et prog
ressif, jusqu'a jouer le rôle d'un veritable Antiquarium.

il est indubitable que la realisation du projet suppose la participation
commune de forces multiples et en cela reside peut-ôtre son point faible.
Quoiqu'il en soit, eelni-la s'insererait harrnonieusement dans la planifica
tion territoriale et s'integrerait dans les fondements dej1l corıstitues pour
les musees de Milas et de Bodrum et potentialiserait l'interôt que les visi
teurs et les savants vouent 11 la ville ancienne de Iasos.

La basilique qui fait face au Balık Pazarı est un .edifice 11 trois nefs,
avec narthex, longues pieces paralleles aux ailes et 11 l'abside, tournee
vers l'Est, comprise entre deux pieces.

Parmi les fondations basilicales de Iasos, qui sont au nombre de six,
les dimensions (32 mt. de façade pour 40 de longueur) et la majeste des
vestiges qu'erı conservent partiellement l'abside, lui procurent une irıdubi

table grandeur'.

A ce propos, je crois que le moment est venu d'extraire du nombre
des basiliques de la cite celle qui a ete jusqu'a present appelee la
Basilique pres de la porte Est.

Durant les fouilles entreprises 11 partir de 1965, la definition de
l'edifice nacquit non pas tant d'elements structuraux que de quelques
materiaux qui apparurent significatifs en ce sens: par exemple, la
decouverte d'une table 11 sigma.

Manquent, cepemdant, des dorınees iconographiques convaincantes.
La meme hypothese selon laquelle ici se dressait la residence de I'evôque
ne pourra qu'ôtre confrontee 11 la reprise des enquôtes sur le terrain-,

Retenons cette direction de recherche de toute façon valide:
l'emplacement du complexe pres de la porte Est presente quelque analo
gie avec le siege episcopal de Milet; le pavement 11 mosaiques de la salle

5 cf.le plan de la cite en appendice ii Studi su Iasos di Caria, Supplemento al n. 31-32 del Bol
lettino d'Arte, ı 984.

6 F. Beni, i mosaici di Iasos, in III Colloquio Intemazionale sul mosaico antice. Ravenna
1984, p. 244; eadem, i mosaici degli edifici di culto cristiano, in Bollettino d'Arte, cil. p.
159.
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ii abside est du 5eme sieecle et nous savons que, du debut du 5eme siecle,
Iasos avait un evôque. - -

La disposition topographique de l'Evôche et de ses multiples compo
santes et annexes, si l'on fait l'hypothese qu'elle trouve place ici,
n'apparait pas marginale par rapport au contexte urbain.

Au contraire, elle apparait solidement reliee aux quartiers habites
qui, quelque soit l'epoque, privilegiererıt les accueillantes pentes
orientales de l'ile; en outre, une table ii sigma constitue un element du
mobilier liturgique tout ii fait evident, et provient, sans aucun doute,
d'une eglise proche du lieu de la decouverte,

Les Basiliques de l'Acropole et de l'Agora apparaissent unies par des
vicissitudes communes (destruction et reediflcatiorı en un ensemble
culturel plus reduit) reconductibles ii la disposition meme des deux
edifices: les pôles topo~raphiques de majeure ineidence aussi ii l'epoque
byzantine tardive, ou le sommet de l'ile (acropole) et la plaine adjacente
l'isthrne (Agora).

Leur genese, par ailleurs, semblerait assez differente. Une petite
zone sepulcrale se consolide au i Ierne siecle autour de l'edifice quadri
lobe foride dans la nef centrale de l'eglise de l'Acropole.

Vice versa, la necropole qui s'adosse ii la basilique de l'Agora, bien
plus foumie et de plus grande resistence dans le temps, trouve sa raison
d'ôtre, cela semble desormais claire, dans les origines specifiques de
l'edifice lui-môme.

Le plan de l'eglise est canonique: il comporte un narthex avec des
appendices lateraux, des annexes sur le flanc meridiorıal, une abside
polygonale, une nef centrale avec un sanctuaire delimite par des transen
nes. Les materiaux architectoniques se situent aisement dans le courant
du ôeme s.

Des dalles en marbre pavent le narthex, des carreaux de rouge de
Iasos et de marbre gris la piece qui se trouve au Septentrion de celui-la.

Le pavement des nefs, devaste par !'insertion de centaines de tombes,
etait fait de carreaux de marbre gris (nef centrale) et de mosaiques (ailes).

La premiere seetion de la nef septentrionale presertte neanmoins un
pavement de marbre dans lequel, ii côte de blocs de reemploi sans ome-
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ments et ii une inscription, sont reconnaissables 7 elements clairement re
Hes les uns aux autres.

Leur analyse permet d'acquerir de nouvelles informations concemant
l'aspect de l'Agora ii l'epoque hellenistique et de saisir davantage les rap
ports qui existent entre l'implantation basilicale et les edifices qui le
precederent.

il semble evident, ii present, de dômontrer comment la basilique
a absorbe deux structures plus anciennes; le champ des hypotheses
demeure vaste, en revanche, des lors que l'on veut approfondir le
caractere specifique d'une sequerıce chronologique, ce qui apparait
extrômement complexe et difficile ii mener ii bien.

Phase A: presque au centre de l'Agora est edifie, en analogie avec de
nombreux autres, peut-ôtre contemporain ii celles-ci, un Naiskos ouvert
en direction du Sud. L'edifice est presume d'ordre ionique et semble
pouvoir ôtre date du 2eme siecle a. C.7 •

Phase B: un site quasiment adosse au Naiskos, vers l'est, devient
objet de devetion et d'un culte chretien.

Les restes d'un revôtement fruste entourent une capsella, formee de
quatre plaques de marbre et vide lors de la decouverte. Sur le sol,
quelques monnaies que l'on peut dater du 5eme siecle,

Phase c: sur les lieux est construit un edifice funeraire, dans lequel
trois sepultures s'alignent au flanc de la capsella. L'edifice a un plan rec
tangulaire avec abside et une maçonnerie qui reemploit des materiaux
empruntes ii l'Agora. il ne devrait pas y avoir d'hesitation ii le definir
comme Martyrium.

Phase D: la nef septentrionale de la basilique du ôeme siecle englobe
le Martyrium et le Naiskos, Les ortostates du Naiskos sont deplacees
depuis leur disposition originaire, meme si de peu, et inseres au pied
du mur N et du mur ii gauche de l'erıtree. Le socle du Naiskos demeure in
situ et, agrandi de façon opportune jusqu'a la façade du Martyrium avec
d'autres materiaux de recuperation, il devient la premiere seetion du nou
veau pavement. Celui-ci recouvre aussi l'abside du Martyrium. il suit
immediaternent une seetion de mosaıque qui accueille un panneau avec
inscription (totalement perdue, sauf quelques lettres de la demiere ligne).

7 N. Masturzo, Un naiskos rıell'Agora di Iasos e l'origlne del motivo decorativo a edieola (a
paraltre).
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L'insertion d'une nouvelle, profonde sepulture, devant le Martyriurn,
la oü manque le pavement en marbre, brise d'un côte la fondation du Na
iskos, de l'autre côte la fondation du mur situe devant le Martyrium, ori
ente N/S. La donnee, nee d'un essai de contrôle effectue en 1990, semble
suffisamment süre pour mettre fin aux incertitudes jusqu'a preserit
debattues sur le rapport entre la construction de la Basilique, la contem
poraine et la successive necropole.

L'implantation pourra ôtre qualifiee de funeraire; anomale de toute
façon par rapport aux cas similaires que l'on connait en resulte la totale
obliteration du Martyrium par l'edifice suivant, mais aucun element, au
stade des faits, n'indique l'eventuel transfert des reliques du Martyrium en
un autre point de la Basilique.

La fouille a ensuite tonche le secteur centre-septentrional de l'Agora
et la Stoa orientale. Dans le premier secteur, il faut signaler la presence
de peu de sepultures et de structures tardives a l'orient de la base deja
partiellement determinee en 1989.

.'
Les operations, comme on sait; rentrent dans le projet qui entend

mettre a jour le niveau de l'Agora toute entiere.

Dans un tel sens, particulierement efficace semble le resultat du tra
vail conduit dans la Stoa Est. La a ete degagee un peu moins de la moitie
meridionale du portique, sur une longeur d'environ 20 rnetres, La ont ete
retrouvees trois colonnes rerıversees a terre, ainsi que la paroi anterieure
des pieces qui donnent sur la Stoa elle-meme.

Les elements du systeme de revôtemerıt en marbre du pavement et
des parois, modestes par la quantite et par la qualite, apparaissent davan
tage peut-ôtre comme une survie fortuite d'incurie et d'abandon reiteres
dans le temps que comme un residus d'eloignes spoliations.

Plutôt tardiye la typologie du materiel retrouve dans la couche au
contact de la couche preparatoire du pavement, duquel est representatif,
par exemple, un fragment (l. 6014), avec le cachet monogrammatique
rectangulaire. de ces unguentaria, dont la datation, entre la ôeme et le
7eme siecle, est, en realite, l'objet de controverses'.

A la treisierne colonne du portique se superposaient les restes d'un
four de la periode byzantine, avec chambre elliptique et un prefurnio
tourne vers l'Occident. L'installation etait inseree dans une petite piece en

8 Les unguentaires de Iasos sont en etude parD. Baldoni et C. Franco.
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partie delimitee il 1'0 et au N par des murs en pierre seche, qui
reutilisaient largement des blocs de recuperation, de dimension parfois
considerable.

L'evidence des rares decouvertes monetaires (1.5999, 6000, 6001),
renvoient ici au l leme siecle.

Pour ce qui est attenant il l'etude, il convient de signaler ici qu'ont
demarre la mise en fiche et la documentation photographique de
sculptures et de reliefs, coordonnee par Madame S. Angiolillo,

L'activite des analyses topographiques de l'immediat arriere-pays,
enfin, a permis la reconnaissance des fondations d'un temple, il l'interieur
de l'imposant mur de terrassement qui domine le parcours qui descend du
nord il la cite, Les residus affleurants d'une stipe rıous informent sur une
frequentation au tardif 5 erne siecle. a. C.
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1990 YILI HIERAPüLİS KAZISI

Daria Ferrero De BERNARD/*

İtalyan Arkeoloji Heyeti'nin Frigya Hierapolisi'nde, 1990 yılı çalış
malan, 8 Ağustos-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Heyet; Heyet Başkanı Torino..Mimarlık Fakültesi'nden Ord. Prof.
Daria Ferrero De Bernardi; Lecce Universitesi .9rd. profesörlerinden Ar
keolog Francesso D'Andria; Milano Katolik Vniversitesi profesörlerin
den Arkeolog Maria Pi,a Rossignani; Venedik Universitesi profesörlerin
den Arkeolog Annapaola Zaccaria Ruggiu; Torino Mimarlık Fakültesi
araştırmacılarından Arkeolog Donatella Ronchetta Bussolati; Lecce Uni
versitesi araştırmacılanndanArkeolog Grazia Semeraro; Genova Beledi
yesi teknisyenlerinden Mimar Maria Cristina Morsia ve Mimar Svevo i
Salvini; Torino'dan Mimar Caterina Mele; Milano'dan çizimci Francesco "
Terracina; Torino'dan onanmcı Franco Marchisto; Torino Albertina Aka
demisi heykeltraşlık Profesörlerinden onanmcı Giovanni B. Busso; Tori
no'dan Mimar Walter Ceretto; Torino Mimarlık Fakültesi öğrencilerile

rinden Paolo Aguzzi, Fabrizio Caneva, Timothi Heyes Cerchia, Anna
Maria Geranzani; Lecce Universitesi arkeoloji öğrencilerinden Maria Pia
Caggia, Amilcare D'Andria, Maria Cecilia D'Ercole, Valeria Melissano,
Maria Titi; Venedik Universitesi'nden Daniela Cottica; Istanbul Universi
tesi'nden Hatice Pamir'den teşkil etmiştir.

Aynca heyette Türk Hükümeti'ni temsilen Diyarbakır Müzesi'nden
Arkeolog Sayın Selahaddin Eyüp Aksu da yer almıştır.

Kazı programı agora ve Frontinus Caddesi kesiminde yoğun olmak
üzere, ağustos ayında gerçekleşmiştir (F. D'Andria). Kazılara pnömatik
çekiçler yardımıyla, Bizans Kapısı'na kadar olan kısım olmak üzere, yo
lun üzerinde engel teşkil eden traverten kanallann ortadan kaldırılmasıyla

başlandı (Resim: 1). Kalker tabakanın altında, son zamanlara ait arkeolo
jik tabakalar kazılarak, Domitianus Caddesi'nin cephelerinin, yıkıntılan

• Ord. Prof. Daria Ferrero De BERNARDI, Dipartimento "Casa-Citta'' viale mattioli 39
ıOı25 Torino-İTALYA.
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üzerine konmuş, tekrar kullanılmış malzemeden yapıldığı belli olan geç
zaman strüktürü ile birlikte, kahverengi kilden yapılmış, şerit süslü Bi
zans tipi bir pithosun, bu bölgede yerleştirilmiş bir halde bulunduğumü
şahede edilmiştir. Güney kısımda, Bizans Kapısı'na doğru, çöküntü blok
lannın üzerinden geçmekte olan ve Bizanslılar devrinde dar bir geçit
açılarak kullanılan, geç devre ait yolun, pllinlandığı şekilde kazısı gerçek
leştirilmiştir. Geç devir yoluna ait bu kazı, ana lağım kanalım örten kare
taş levhalarından ibaret şahane zemini ile Frontinus Caddesi'nin en azın

dan üçte ikisini açığa çıkarmıştır.

Frontinus Kapısı'na ait, üzerinde cadde adını bildiren ibare dahil bir
kısım yazıtın yanısıra, bunların sadece iki kuleli Frontinus Kapısı'nın de
ğil, aynı zamanda travertenden Dorik cepheleri olan ev ve dükkanıarın

bulunduğu caddenin sistematik bir şehireilik ünitesini teşkil ettiğini orta
ya koyan, mermerden, yeni iki yazıt parçasının bulunması da büyük bir
önem arzetmiştir.

Frontinus Kapısı yanında, caddenin doğu yönüne bakan kompleksin
kazılan da aynca dikkate değer. Bu alanda yolda bulunan Dorik uslüpta
ki cephe, arşitravı tutan Dorik başlıklı, düz, iç sütun sırası ve agoranın

batı stoasını localardan ayıran düz bloklu dip bloklu dip duvann çöküntü
leri ile bütün elemanlannımuhafaza eder görünümü vermektedir. Çökün
tünün üst kısmında, hala çökme ihtimali bulunan muhtemelen bir sütun
sırasının boylamasına kestiği ve yola açılan kapalı ortamlara ait tek parça
traverten bloklar tanınabilir durumda bulunmaktadırlar. Alışılmamış şe

kilde iyi korunmuş olan bu yapıya mimari onanm yapılmasımümkün gö
rülmektedir.

Agoranın batı stoası boyunca, özellikle kuzey kesimde kazı faliyetle
rimiz yoğun olmuştur. Bizans yapı yıkıntılan arasında, sistemli bir şekil

de yerleştirilmiş Roma parçalan üzerinde, Hierapolis'te şehrin koruyucu
tanrısı onuruna yapılan Apollon Pithios büyük Agonlan'na verilen önemi
belirten Yunan yazıtının bulunduğu bir mermer kaide de bulunmuştur.

Stoa'nın kuzey kısmında da, M.S. V. ve VI. yüzyıllarda çalışır halde
olan, dairesel planlı bir çok fırın bulunmaktadır. Burada vazo üretiminin
revaçta olduğu, basamak yüzeyli anforalann yoğun olması nedeniyle aşı

n ısıdan dolayı erimiş ve hatalı pişmiş malzeme artıklannın yaygın halde
bulunmasıyla izah edilmektedir. Bu fırınların bulunmasından, M.S. V. ve
VI. yüzyıllarda agoranın batı ve kuzey kısmında esnaf ve sanatkar dük
kanlarının bulunduğu, meydanın doğu kısmının ise bu imalattan doğan

artıklara aynıdığı anlaşılmaktadır.

Bizans yapısının yıkılmasına rağmen, İmparatorluk Stoası'nı sütun
izleri ile birlikte, kuzey köşedeki revak sütunlannınyerleri ve stilobat bö-
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1ümündeki batı bloklar yardımıyla tesbit etrnek mümkün olmuştur. Tah
rip olmuş Bizans parçaları arasında aynca, stoaya ait renkli menner
parçalannın oluşturduğu görkemli çiçek ve oval dekorasyonlar bulun
muştur.

Kazılara, menner cephesi boyunca kuzey taraftaki merdiven kalıntısı

izlenerek ve agoranın doğu kısmını alüvyon oluşumlanndan temizleyerek
devam edildi. Maalesef bu bölüm, güney kısma nazaran daha kötü bir du
rum arzetrnektedir. Buna rağmen, bu bölümde agoranın kuzey taraftaki
girişlerinden birine ait, bazı önemli mimari elemanlar bulunmuştur. Bu
elemanlar, henüz etüt safhasında olan ve üzerinde iki satırdan oluşan bir
yazıtın bulunduğu bir menner revaka aittir. Imparatorluk devrine ait
bloklarırı bol miktarda yeniden kullanıldığı bir Bizans nekropo1ünün Stoa
Bazilikası içinde tesis edildiği gözlenmiştir.

Güney kısmında önemli olan Stoa Bazilikası ve merdivenlerin resto
rasyonunu yapmak için kazılara devam edildi. Bütün mimari elemanların
temizlenerek aynıdığı bu kısımda cephedeki duvar ayaklanndan birisi
nin, vinç yardımıyla yerine yerleştirme çalışmalan gerçekleştirilmiştir.

Vasat kalitede mennerden yapıldığı için (muhtemelen Thiunta mer
meri) tahrip olan duvar ayak bloklannınonanm ve sağlamlaştırma işlem

leri sürdürülmüştür. Çok kötü durumda olan duvar ayak bloklanndan biri
içine takviye elemanlan çimentolu harç yerleştirilerek sağlamlaştırıl

mıştır. Böylece inşa edilen ve sağlamlaştırılan duvar ayaklannın tamam
lanmasıyla bütün yapının anıtsal ve zengin dekorasyonu teşkil edilecek
tir.

1990 yılında çalışma dönemi, tiyatronun statik sağlamlaştırma ve
onanmı ile başladı (D, Ferrero De Bernardi). Heyet, şimdiye kadar bu
önemli yapıya gerekli mekanik vasıtalann yokluğundan dolayı etkin bir
müdahalede bulunamamıştı.

Heyetin programındakihedeflerden birisi de, Roma devrine ait olan
ve bu ana kadar bilinen tiyatrolar arasında mimari ve heykeltraşlık yö
nünden bütünlük arzeden ve Anadolu'daki tiyatroların en güzel bir örne
ğini teşkil eden tiyatroyu tamamen kurtannaktır.

Heyetin geçen yılki çalışma döneminde, bu genel pr-ogram kapsa
mında olmak üzere, sahne binasınin statik takviyesine yönelik ilk müda
hale gerçekleştirilmiştir.

Bu onanm safhasında ilk işlemler, yapının kuzey kısmının yıkılan

blok ve topraklardan temizlenmesi ve statik yönden zayıf durumdaki dış
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duvar. bloklarının sökülmesi şeklinde olmuştur. Bu işlemler FIAT
A.Ş.'nin 20 gün süreli, 40 m lik bir motorlu vinç tahsis etmesi sayesinde
mümkün olmuştur.

Toprak temizleme (Resim: 2) işlemiyle; sahnenin eski alt yapısı
meydana çıkarılmış (1986 yılı çalışma programında da değinildiği gibi
sütunlarınstatik dayanıklılığı sahne binasının katlar arasındaki bağlantı

ları ve kullanılan malzemeler) (Resim: 3), mimari dekorasyona ait, mer
mer elemanlarınele geçmesi ve şehrin son zamanlarında inşa edilen, kü
çük ve fakir yerleşim yerlerinin yanısıra (Resim: 4), zaten eskimiş ve
çökmekte olan kamu yapılarını müşahede imkanı sağlanmıştır.

Dış duvarda traverten blokların sökümü esnasında, hiç umulmayan
malzeme bozukluğuna şahit olunmuştur. Dış duvar bloklarının bazıları,

üst kısımların yıkılmasıyla tahrip olmuş ve duvarın iç kısmını dolduran,
zaten aslında kötü kalitede olan taş malzeme, açığa çıkar çıkmaz dağıla

rak çökmüştür (Resim: 5). Bu durum, her blok parçasının hareket ettiril
meden önce dikkatlice değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bunun
montajı engellemesi yüzünden, tabii olarak sökme işleminin yavaşlama

sına sebep olacağı aşikardır. Bu işlemler, .sahne binasının onarım projesi
nin belirlenmesi açısından, ,eksik kısımların yerine başka malzeme kul
lanma durumunun yapının genel karakteri üzerindeki etkisinin dikkatli
bir incelemesi yapıldıktan sonra ele alınacaktır.

Kazı çalışmaları tiyatro yakınında devam etmiştir. Bu kazılar esna
sında yapılan araştırmalardan tiyatro yakınındaki yerleşim yerlerinin XI.
ve XII. yüzyıllara kadar kullanıldığı anlaşılmıştır. (A. Ruggiu). Doğu-batı
yolunda bir oda kalıntısı (muhtemelen VI. yüzyılın yarısına ait) Özel bir
ilgi uyandınnıştır. Bu kazılarda, ikinci katın çökmesiyle yer döşemesine

ve çatıya ait olabilecek tuğla, kiremit ve pişmiş toprak levha parçaları bu
lunmuştur. Bu çökmüş tabakada ayrıca, üzerinde beyaz zemin üzerine
kırmızı hat veya meyve ve yaprak desenli alçı levhalara da rastlanmıştır.

Duvarların ve çatının çökürıtüsüniln araştırılması, sonucu değerli mi
mari parça ve malzemelerin bulunması ile VI. yüzyılda inşa edilen bu ya
pılarda eski parçaların tekrar kullanıldığı anlaşılmıştır. Enkazda, tesfiye
seviyesinden çıkarılan bu malzemeler içinde, ince bir menner sütun, kı

rılmış sütun parçaları, Dorik üslupta bir sütun başlığı Ne diğer menner
elemanlar bulunmuştur.

Ayrıca enkaz malzemelerin arasında, üst kısmında yarım ay şeklinde

bir orak ve üzerinde alçak röliyefli bir Eros ve Apolion Lairbenos'la Arte
mis (Resim: 6) bulunan bir menner aedicula elde edilmiştir. Kazılar he
nüz zemin seviyesine inmemiştir.
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1989 yılı çalışma döneminde, 60 tümülüsün yanısıra, 8'i güneydoğu
nekropolünde olmak üzere; kuzeydoğu tepesinin eteklerinde 11 tümülüs
lü mezar yapıları belirlenip etüt konusu olmuştur (D. Rochetta). Bu yıl

incelenen mezar yapılarının özellikleri kuzey nekropolündeki yapı ele
manlarına benzemektedir: Bunlar bir koridorla girilen ve içinde defin ya
takları bulunan tonoz şeklinde çatılı odalardan oluşmaktadır. Sistemli ve
iyi bir inceleme sonucunda, mezar yapılarının arasındaki farklar, daha zi
yade içinde bulundukları topografik ve orografik faktörlere bağlı kalmak
tadır. Kuzey nekropolünün tümülüsleri, genellikle, düz zemin üzerine
konmuş, anıtsal ve belirgin karakter vurgulayan, üzeri toprak, konik şe

kilde, yuvarlak çitle çevrilidirier.

Tepe eteklerine yapılmış tümülüslerde ise yuvarlak crepidoma'lara
rastlanmayıp, dromos tipi koridorların duvarlarının kalıntı izlerine rast
lanmaktadır.

Kuzey nekropolÜ tümülüslerinden bazılarında iki defin odası veya
birbiri üzerine konmuş iki defin yatağına rastlanmaktadır. Diğer nekro
pollerdeki yapılar genellikle orta büyüklükte tek odalardan oluşup, bazı

larında, defin yatakları duvara geçmeli levhalardan müteşekkildir, duvar
ları ve görünen kısımları belli bir ihtimamla yapılmıştır. Bazılarında ise
defin yataklannın oturduğu konsol işlevini gören ilaveler bulunmaktadır.

Yapı sistemlerinden odalara defin yataklarının konmasının projeleme
safhasında belirlendiği anlaşılmaktadır. Elimizdeki bilgiler, tepedeki tü
mülüslerin tipolojisinin tanzim ve tertibi hakkında, tam bir bilgi vereme
mektedir. Bunu belirlemek amacıyla kuzey nekropolün tepesinin etekle
rinde, bu özelliklere sahip bir tümülüsde (14 Tl) sınırlı bir sondaj
yapılmıştır (Resim: 7 ve 8).

Diğer bir sondaj da, T 117 no'lu tümülüsün girişinin yapısını incele
mek amacıylayapılmıştır. 1989 çalışma dönemi raporları bu tür sondajla
rın ancak detaylı kazı çalışmalarıyla"ortaya konabileceğini belirtmişti.

Tümülüs, nekropol yolunun güney kenarı boyunca uzanmaktadır.

Kapak levhalarının bozulmuş olmasına rağmen, inşa elemanları iyi kal
mış kompleks bir plan arzetmektedir. Içinde defin yatakları (birincisi;
185x260 cm ikincisi 275x260 cm boyutlarında) bulunan iki oda ve üze
rinde konik toprak bulunan yuvarlak crepidoma yerinden ibarettir.

Dromos'un ölçüleri sınırlıdır. Bu veriden hareket ederek, araştırma

özellikle giriş kısmına yönlendirilmiştir. Buradaki kazılarda, toprak sevi-
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yesinden bir metre tabana inen 160 cm lik basamaklı, üç merdiven açığa

çıkmıştır. Ayrıca, yatayolarak, sadece iki taş plaktan oluşan bu korido
mn örtüsü hakkında bilgi edinilmiştir. Crepidoma'nın girişinin arşitravı

bir taş pllUca olması gerekir.

Nekropollerin topografik haritaları üzerinde çalışılmıştır. Birkaç ça
lışma döneminden beri devam eden diğer topografik çalışma ve kontrol
ler ile bu çalışma döneminde güneydoğu nekropolünde çalışma yapılır

ken, diğer taraftan IV. yüzyıl sonu şehir surlarının incelenmesi ele
alınmıştır. Bu şehir surlarının inşası, yapılan bilimsel temellere dayalı

araştırmalara göre, imparatorluk kanunları gereği, çok kısa bir zaman
içinde, nüfusun azalmakta olduğu ve şehirde belli bir ekonomik gerileme
görüıen bir döneme rastlamıştır.

Aynı zamanda, yol şebekesi ile kamu ve özel iskarı yapıları belirtile
rek bütün şehir planının kontrolü yapılmıştır.

Bir yapıyı ortaya çıkarma işlemi, bütün projeleme esaslarını bilmeye
vakıf olmaktan öte, hemen hemen o yapıyı tekrar projelendirme işi gibi
olduğunu idrak ettiğimizi belirttikten sonra; sekizgen Martyrion'un plan
değerleri, yapı ve diğer mimari dekorasyon elemanları kontrol edilerek
tekrar ele alınmıştır. Bu işlem, bir yapıyı restore edebilmenin temel ge
reklerinden birisidir.

Kazıda çıkan agoranın doğu stoasının sütunlu cephesinin mermer de
korasyonuna ait eldeki bulgulara göre yapılan sistematik planlama işlemi

gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle, blokların ebatlarının çok büyük olması

ve üstelik yıkılabilecek pozisyonda bulunmalarına rağmen, yapıların

strüktürleri ve dekoratif kısımlarındaki etütlerin yapılarak, muhtemel bir
onarım ve restorasyon işleminin hatasız olarak gerçekleştirilmesinin sağ

lanması mümkün olabilecektir.
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Resim: ı

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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APHRODISIAS 1990

R.R.R. SMlTH*

Prof. Kenan Erim devoted 30 years of his life to Aphrodisias, and his
death is a very sad loss both for the site and for classical archaeology.
it was through his energy, determination, and vision that Aphrodisias
became one of the most important archaeological sites for our
understanding of Anatolia in the Roman period. it is an honour to report,
on behalf of New York University, on his last season,

in 1990, Prof. Erim directed a full program of study, restoration and
excavation.

ı. Study of the theatre. Detailed analysis of the architecture of the
stage facade was continued by Dinu Theodorescu. His newly completed
theoretical reconstruction shows that the stage building was an elaborate
3-storeyed structure with an aediculated marble facade (Fig. 1). it was
designed to carry a grand display of statues, many of which survive
portraits, muses, victories and others.

This monument is of particular importance because it is one of the
earliest such stage facades known. lts prorninerıt inscribed dedication
tells us that it was built in the 30s BC by aman called Zoilos. Zoilos had
an extraordinary career. He had been a slave and personal agent of Julius
Caesar, was freed by Augustus, and retumed to his native city as a
powerful grandee with connections at court in Rome. He used the
donation of this impressive modem theatre facade to mark his arrival
back in town.

The new facade was added to a horseshoe auditorium of the old type,
and the whole building constitutes an interesting case study of the change
from Greek to Roman theatre design. lts orders were also embellished
with some very refinedreven exotic, carved omament.

* R.R.R. SMITH, New York University. A private university in the public service, Washing
ton Sqoare. New York, N.Y. 10003, ABD.
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The facade seems to have been conceived partlyas a monument to
Augustan victory. An unusual series of Egyptianizing motifs in the frieze
ornament of the upper storey perhaps contairıed an allusion to Octaviarı's

recent victory over Egyptian Cleopatra, And the surviving sculpture
included at least three pairs of Nikes, which surely refer in a general way
to the victories of Octavian-Augustus, the patran of Zoilos and builder of
the new scaena.

There are more than 40 pieces of sculpture associated with the
theatre, and last season a detailed studyand was made for their
publication. Areport will appear in Aphrodisias Papers 2 (Eds. R.R.R.
Smith and K.T. Erim, 1991).

2. Restoration: the Tetrapylon. The most important restoration work
of 1990 was that on the Tetrapylon by our Austrian collaborators under
Gerhard Paul (Figs. 2-3). The building was a monumental columnar gate
way to the sanctuary of Aphrodite, erected in the mid-2nd c. A.D. The
restoratiorı, begun in 1983, was carried out with an unusually high pro
portion of the original elements-85% of the original blocks were
recovered and used in the restoration.

The monument consists of four rows of 4 columns (column H: 7 m),
all spirally fluted monoliths except for the double columns of the second
row and the plain gray monoliths in the last (western) row. The richly
carved entablature is crowned on the outer (east) facade by a pediment
with a central arch and plain tympanum, and on the inner (west) facade
by a more elaborate recessed or broken pediment stepped back in the
centre to the line of the inner row of columns. The front and 'folded' sides
of the western tympanum are finely carved in low relief with dense
acanthus foliage inhabited by erotes hunting boar. The lunette formed by
the central arch is filled by a marble screening panel, also delicately
carved with foliage.

The structure was re-erected on a thick new foundation of concrete.
All the elements were bored vertically-the pedestals, the broken
monolithic shafts, and the capitals-to hold steel rods that pass through the
monument from deep in the concrete foundations to the entablature,
providing it with a flexible hidden armature.

The restored Tetrapylon reveals the lively and supple effect of the
best ancient architecture in the classical tradition. This is architecture as
sculptured marble monument: each block was carved to fit one position
and one position only. This was demostrated during the restoration in a
curious detai!. The Tetrapylon had already been dismantled and restored

142



once in antiquity, and during that restoration the masons made an error in
replacing the blocks of one of the arehes and could not get the original
keystone to fit. They had to carve a newone taking account of the change
of alignment they had accidentally introduced. Their keystone is easily
distinguished by İts rougher manufacture.

The Tetrapylon was graciously inaugurated by the President of the
Republic, Mr. Ozal, on 12 October 1990.

3. Excavation: The Portico of Tiberius. The main focus of excava
tion last sesson was the Portico of Tiberius (Figs. 4-5). This was the
city's second monumental square, adjoining the main agora, which lies
unexcavated to the north. It was built in the early ıst c. A.D. in the reign
of Tiberius and connects with the theatre at the. southeast, the monumen
tal basilica to the southwest, and the later baths of Hadrian at the west
end.

Recent excavations (l987-9)revealed the existence of an extraordi
nary long pool, centred within the rectangle (L: ca. 140 m; W: ca. 40 m).
Further investigation of this pool and İts hydraulic features was the main
goallast season. The pool was explored from both ends.

The inner walls are finely jointed and the floor has a hard stone
packing. A channel for circulating water ran between the inner and outer
walls all around İts eircumferenee. At the west end, the pool was
connected with the baths, which lie on İts axis, by underground channels.

. It was fed with pipes from the east end, where there are elaborate stone
conneetors and valves with inspection hatches, still in position, Alsa at
the east end there is a curious, crndely-built ramp, whieh perhaps
provided access for c1eaning the pool in Iate antiquity, when its
sophisticated system of water circulation finally broke down.

The eonstrnction of the pool belongs to the ıst or early 2 nd century,
but İts exact purpose-whether purely omamental or for bathing- remains
unc1ear. it is under a metre deep (D: 85 cm) just enough to swim in, but
not competitively. Water sports in antiquity were generally recreationa1.

4. Scu/pture. The excavations in the Portico of Tiberius also yielded
some fine new sculptures.

A very attractive ideal female head wearing a stephane or crown de
corated with rosettes was found at the west end of the pool (Figs. 6-7. Inv
90-10. H:28 cm). She must be a goddess or personification. The ear lobes
were drilled to carry earrings. The head is sensitively worked and is
probably of early imperial date.
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Perhaps connected directly with the decoration of the pool is a highly
polished figure of a putto on a dolphin (Figs, 8-9. Inv 90-S. H:4l cm).
The soft fat legs and protruding belly of the child are well captured, The
group was probably part of a fountain. It was found at the east end of the
pooI.

In the same lighthearted vein, but later in date, are fragments of two
wide-eyed putti (Fig. 10. Inv 90-8, H:IS.S cm Fig. 1ı. Inv 90-9. H:13,S
cm). They were no doubt secondary decorative figures, such as statue
supports. They were found at the west end of the pool, and the surfaces
of both are damaged by fire.

Perhaps the most important find from the pool in 1990 was a very
small and unusual statuette of a draped woman (Figs. 12-13. Inv 90- ı.

H: 18 cm), found at the west end of the poo!. it has a very finely worked,
alabaster-!ike finish, and is clearly of Iate antique date, 4th to Sth c. AD.
The woman wears a long dress, head veiled and bound with a fillet,
and she carried some large attribute in her raised right hand -a torch or
sceptre, for example. There are attachment supports for such an attribute
on the side. She is not an empress, since she wears no imperial diadem,
and was probably a priestess. The small scale is significant. In this
period, when Christians were politically dominant, there was a new mar
ket among wealthy pagans for small portable religious images for 'private
use. This new figure and others !ike it from Aphrodisias bring that world
of Iate paganism vividly to life.

From asimilar private context comes a very fine marble table sup
port with a figure of Dionysos (Fig. 14. Inv 90-7. H:73.S cm). it came
from a trial trench in the area to the north-east of the Tetrapylon in what
was probably a domestic quarter. The table was supported on the pillar
behind Dionysos in the top of which there is an iron pin for its attach
ment. The god stands in his characteristic languid posture, right arm
raised resting on top of his head. He wears ankle boots, a fawnskirı, and
long rirıglets, crowned with a yine wreath. On the base at Dionysos left
side, there was a thyrsos or small panther now broken off. The setting of
a refined decorative object like this would be the peristyle garden of a
wealthy townhouse.

S. Sarcophagi. An important find of sarcophagi, made before the
start of the 1990 campaign, should be mentioned here. At the end of
1989, after the close of the season, the Director of the Aphrodisias
Museum supervised the exeavation of three sarcophagi discovered in a
single tomb. Two had been robbed, but the third was unopened and
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contained some gold jewelry. Two have inscriptions, one of which refers
to known members of the Aphrodisian aristocracy (notably, one Carmini
a) in the later 2nd or early 3 rd c.

As often at Aphrodisias, all three sarcophagi show various stages of
finish and unfinish. One is an impressive five-bayed arcaded column sar
cophagus with three men in himatia and a woman with a Iate Severan ha
irstyle who flank the central figure of a composite deity. This deity has
the attributes of Tyche (mural crown and cornucopia), Victory (wings),
and Nemesis (dog with wheel). The second is a fine garland sarcophagus
with gabled lid, inscribed tabula supported by putti, and antithetical
Ganymede compositions carved as roundels above the lateral swags. And
the third is a half-finished garland sarcophagus laid out from a design
very similar to that of the second sarcophagus.

6. Inscriptions. Several new inscriptions were found in 1990. Among
some fragmentary funerary and votive texts, there were two items of spe
cial importance.

An inscribed Helienistic grave stele was found outside the walls to
the south (Fig. 15. Inv, 90-16. H:1.41 m). This is an important addition to
the smail group of inscriptions from Aphrodisias of the 2nd c. BC. it is a
plain pedimented stele with a 16-line text cut rather roughly on the lower
part of the stone. it is a funerary inscription, in verse,and of fairly stan
dard contents- but for that very reason of considerable interest. It echoes
the style and the sentiments of other Greek inscriptions of this time, and
suggests that Aphrodisias in the 2nd c. BC was already in close touch
with the mainstream of Helienistic culture in western Asia Minor.

Some important new fragments of Diocletian's revaluation document
were recovered in the pool in the Portico of Tiberius at the west ends and
reintegrated into the existing panel (Fig. 16. C. Roueche, Aphrodisias in
Late Antiquity, 1989, no.230). This interesting text, which refers to a re
valuation of the state currency by Diocletian, was issued in AD 301. Un
like the famous Edict of Maximum Prices, issued in the same year, which
is known in copies from various sites (inCıuding Aphrodisias), the revalu
ation document is known only from the example at Aphrodisias. The text
as it now starıds will be the subject of a colloquium to- be held in London
at the British Museum on 7th of June 1991.

7. Pythagoras. One of the most important discoveries of last season
was made not in the exeavation trenches but in .the museum depot. Here
we were able to put together a new inscribed portrait of Pythagoras, the
great early Greek mathematician (Fig, 17).
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In 1980 an extraordinary group of Iate antique philosopher portraits
was discovered at a large mansion north of the Sebasteion. it was
probably the headquarters of a local school of neo-Platonic philosophers.
The find included both contemporary figures and inscribed portraits of
revered figures of the past, !ike Pindar, Socrates, and Aristotle (pub!ished
by R. Smith, JRS 80, 1990, 127-55). With them was a headless medallion
inscribed 'Pythagoras.' lt remained headless until last season when the
author identified the missing head on a shelf in the museum depot. This
head and the inscribed medallion join perfectly at the neck, break to
break. The two parts must have been separated in Iate antiquity when the
whole group seems to have been forcibly dismarıtled. The head had been
found much earlier, in 1968, in the exeavation of the theatre.

This new join is of some importance, since it gives us our first
certainly identified sculptured portrait of Pythagoras. Pythagoras !ived in
the 6th c. BC and this medalliorı, like the otlrers' in the group, was made
in the Iate 4 th or 5th c. AD. it was therefore a fictional image.

The head is a generalized ideal portrait in a Iate classical manner
with a long beard and long hair bound by a rolled taenia. Contemporary
drill technique and a thick fringeof hair lend this old-fashioned image an
air of vitality and youthful vigour. In Iate antiquity Pythagoras was
revered not for his famous theorem, but rather as an expert in religious
rites and mystic knowledge. The taenia -which is not usually worn by
philosophers- was probably added to suggest this priestly role.
Pythagoras was considered by Neo-Platonists to have been the first real
philosophos, the true father of Platonism. In this new portrait we have an
image of one of the founding saints of Iate antique philosophy.
(Publication is forthcoming, also in Aphrodisias Papers 2.)

In the 1991 season it is the purpose of New York University's team
to continue documentation of the architecture and sculpture at
Aphrodisias, and to carry out the finishing work on the Tetrapylon,
which has become the memorial of Prof. Erim. We hope to achieve
something worthy of his memory.
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Fig: 2- Aphrodisias. Tetrapylon. West facade

Fig: 3· Aphrodisias. Tetrapylon. East facade
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Fig: 4. Aphrodisias. Plan of city centre, with POrticn of Tiberius



Fig: 5~ Aphrodisias. Portico of Tiberius: view of pool from
wcst

Figs: 6-7- Aphrodisias. Ideal Icmalc hcad, from Portice ofTiberius
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Figs: 8-9- Aphrodisias. PUHO 011 dal ph in, from Portico of Tiberius

Fig: 10- Aphrodisias. Head of putto, from
Portico of Tiberius

Fig: ı 1- Aphrodisias. Hcad of putto, from
Portice of Tiberius
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Figs: 12-13- Aphrodisias. Statuette of priesıess (?), from Portico of Tiberius

Fig: 14- Aphrodisias. Table support with
figure of Dionysos
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Fig: 15- Aphrodisias. Irıscribed

HelIenistic grave stele

Fig: 16- Aphrodisias. Panel of
Diocletian's revaluatiorı

document, with new
fragınents
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Fig: 17- Aphrodisias. Irisenbed shicld portrait of Pythagoras
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LABRAYNDA 1990

Pontus HEUSTRÖM*

The 1990 campaign at Labraynda' lasted 1-31 Augusr. The staff
consisted of Architect Thomas Thieme, Dr Paavo Roos, archaeologist,
Mrs Marianne Prohaszka, archaeologist, Mr Otto Prohaszka, photograp
her and myself. Our warm thanks are due to the Ministry of Culture, to
the General Direction of Monuments and Museums and to its General Di
rector M. Akif Işık for the continued exeavation permit and to Handan
Tüzemen of Kırşehir Museum who fulfilled the duties of commissionary
of the Ministry. This year's work was concentrated in three areas, Andron
B, the Built Tomb and Area W (at the East Stoa). The work in Andron B
was aimed at preparing for a full exeavation of the interior by first taking
out all the marble and gneiss blocks in the interior, which had been arrarı

ged in the rear half of the cella, presumably 40 years ago. In the slope be
low the Built Tomb, c!eaning was continued in order to find new archi
tectural blocks from the superstructure. Finally, in Area W, in the eastem
oart of the shrine to the north of the propylons, excavation, started in
1988, was continued with the aim to excavate the stylobate of the East

* .Ass. Prof. Pontus HELLS1RÖM, İsveç Araştırma Enstitüsü, İstiklal Cad. 497. Beyoğlu
ISTANBUL. .
The spelling of the name of the site, and of the gad, has a number of fonns both in ancient
sources and İn modern times. As pointed out Iong ago by same scholars (cf. 1. Crampa, Lab
raunda, vol. III:2, The Greek lnscriptions n, 1972, p. 191) the proper spellings have to be
Lahraynda (neuter plural) and Lahraynd0f- That the Greek-AY- was not a diphtong but two
separate vowels and that the word thus has four syllables is made elear both by Pliny's Latin
spelling "Labrayrıda" (NH. 32, 16) and by the Early Roman spelling (in Greek characters)
"Labraiynda" in inscriptions on stone at the site, none of which would make sense if the
word were a three-syllabIe one. The stress was, so for as i understand, most probably on the
second syllable and the Y short and tınstressed. The spelling "Labranda" (e.g. Strabo, Geog
raphy, XIV, 659) can best be explained in this way.
That i have decided to use the spelling "Labrayrıda' from now on does not mean, however,
that the name of the publication series (Labraunda. Swedish Excavations and Researehes)
can be ehanged. Here the old, seemingly ineorreet Labraunda has to be kept unehanged
even in the future.

2· For previous preliminary reports, see P. Hellström, "Labraunda 1983", in II. Araştırma So
nuçları Toplantısı, Ankara 1985, 131-138, id, "Labraunda 1985", in IV. Araştırma Sonuçları

Toplantısı, Ankara 1987, 157-166, id., "Labranda 1988", in XI. Kazı Sonuçları Toplantısı II,
Ankara 1990, 341-345, and id, "Labraurıda 1989", in XII. kazı Sonuçları Toplantısı II, An
kara 1991,247-250.
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Stoa. Apart from this, more traces of the settlement were found on the
property belonging to the exeavation house, which is situated in the yayla
immediately to the west of the shrine. A rock-cut press for olive oil or
wine was discovered ca 20 m north of the exeavation house.

The interior of Andron B has never been completely excavated. The
inner, NW corner, of the cella may preserve traces of the original floor.
To be able in the next campaign to investigate this detai! of the andron,
we have to move all blocks of marble and gneiss from the cella. At the
same time it will be possible to give more visual prominence to the im
portant niche at the back wall. The bottom of this niche was 4 wall cour
ses above the floor of the cella, or almost 2 metres, something which one
hardly can realize with a meter-high secondary floor lying in front of the
niche. We thus decided to keep the marble blocks close to the andron and
to move all the gneiss blocks ca 50 m eastwards to the other end of the
andron B terrace, where the north and south edges of an open area could
be used without blocking the passage.

A sledge was constructed and used to move first the marble blocks to
just north-east of the front of the andron, and then about 70 gneiss blocks
to the eastem end of the terrace. One half of these blocks were placed
along the northern and the rest along the southem edge of the terrace.
This means that about half of all gneiss blocks in the interior of the buil
ding were moved during the campaign of 1990.

Above the temple terrace we continued investigation at the Bui!t
Tomb, in order to find more blocks belonging to its superstructure. The
slope was completely cleared of vegetation and without more than super
ficial cleaning, 23 architectural blocks of gneiss inventoried. Of these 6
are architrave blocks with a height of ca. 49 cm and 4 are triglyph blocks
(one of them a corner block) of the same height. The triglyphs are ca. 37
cm wide and the metopes ca. 56 cm wide. For the date it is important that
the metopes have a crowning moulding of ovolo shape, a feature that in
all probability was borrowed from the andrones. There are further 6 gei
son blocks, 23 cm high. and one sima, also ca 23 cm high. There is also
one block that combines geison and sima. It is uncertain if the only co
lumn drum, which is unfluted, belongs to the tomb. The remaining 4
blocks have not yet been classified.

Above the tomb there is room for 11 triglyphs and 10 metopes along
the flank and 8 triglyphs and 7 metopes on the front. That there were no
columns on the flanks is apparent, since the architraves are at least partly
wall architraves. If the superstructure was an oikos with 2 columns in an
tis or if there was just an encircling entablature around the podium cannot
yet be established, since there is so far no evidence for either alterrıative.
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in the eastem part of the shrine work was begun in 1988 by the
elearıing of a series of rooms bordering the sanctuary to the east. These
rooms are at right angles to the high, south-looking masonry wall that
faces the propylon area. In 1988 c1eaning of the rooms, without
exeavation. gave as a result that there are 5 rooms looking west, fiiled
with fallen ashlars. A sixth, collapsed room may end the line at its
southem end. The rooms are square with 6.3 m long interior walls and
the entrances are off-centre exactly the amount that is needed for a
fumishing with couches 1.8xO.9 m in size. Digging a smail trench in
front of the third room from the north we found in 1988 the stylobate in
{iont of the rooms. Since the area had turned out to be private property,
which could not be purchased, it was then not possible to proceed any
further. In 1990 the entire NE part of the shrine, 4.000 sq. m., was finally
purchased, making future exeavation possible. Most of the stylobate was
excavated in 1991. It tums out that it runs in front of all the rooms, which
are thus part of a stoa looking west, This stoa will be called the "East
Stoa", In its gneiss stylobate there are no empolion holes marking the
positions of the columns. There were, however, cuttings for an
intercolumnar gate in front of the dividing wall between rooms 3 and 4
from the north. There were also faint traces on the stylobate indicating
the edge of some of the columns. Thanks to these traces the interaxial of
the colonnade can be measured and appears to have been ca. 2.25 m. The
lower column diameter is 64 cm, which gives a relation of 1:3.5 between
diameter and interaxia!. The height of the column, inc1uding the capital,
has been calculated to 4 drums or ca 4m. (just over 6 lower diameters).
,With a length of ca 43 m, the stoa front may have had 17 columns
between the antas, or 19 columns if the ends were open. 11 unfluted
marble column drums have so far appeared, but no capitals or blocks
from the entablature. We hope, of course, that such will start appearing
during the campaign of 1991. That the order of this stoa is Doric is
shown by the circular traces of columns on the stylobate.

The pottery and smail finds from the exeavation of the East Stoa are
of no help for the dating of this building. A number of iron nails were
found. Black-glazed sherds were found together with Hellenistic, Roman
and Mediaeval pottery in all excavated levels. No floor level could be
identified behind the stylobate. There was no stone or stucco pavement
preserved and there was no change in consistency or colour of the earth.
The masonry of the stoa has, however, a Hecatomnid appearance and the
lack of holes for dowels in the stylobate is an indication of early date.
Possibly, therefore, the stoa belongs to the Hecatomnid building project.
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INVESTIGATIONS AND EXCAVATIONS
IN HALIKARNASSOS ı990

Paul PEDERSEN*

Last year a new co-operation was established between the Bodrum
Museuın of Underwater Archaeology and the Danish Halilcamassos Ex
pedition with the aim of carrying out new archaeological excavations in
Bodrnm. We are very grateful to the Turkish Directorate of Monuments
and Museums for permission to establish this work. Shıce Kristian Jeppe
sens Maussolleion excavations and Professor Serdaroğlu's Theater exca
vations, the archaeological exploration of Halilcamassos has mainly con
sisted of rescue-excavations carried out by the museum and survey
investigations made by the Danish group. This work should continue, but
it is the hope now also to make excavations and investigations on a more
long-term basis on some of the most interesting places in order to get a
more thorough understanding of the city and its structure. Hopefully we
can thereby alsa provide additional evidence for the authorities, when de
cisions are made on which areas should be kept free of new building acti
vity because of their archaeological importance.

Apart from the Maussolleion and the Theatre there are indeed many
more sites of great archaeological interest in Halilcamassos. One could
mention the Late-Classical Sanctuary of Ares, the Stadion, the Doric
Stoa (which is probably part of the ancient Gymnasion), the impressive
Myndos-gate and the adjoining City-Wall, the West-Necropolis in front
of the Myndos-gate and the important ancient remains inside the Crusa
der Castle. In addition to this the approximate location of other important
remains are known such as the Türkkuyusu Temple and the Sanctuary of
Demeter, and such areas should-when possible- be kept under particular
surveillance, at least until more precise knowledge is at hand.

Bodrum is likely to have more important archaeological remains
concealed below ground than has perhaps been realized till now, and one

* Pou! PEDERSEN, Department of Greek and Roman Studies, University of Odense, DK
5230 Odense MJDANİMARKA.
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just has to think of the rich unplundered Hellenistic tomb recently disco
vered in the East-Necropolis and the large comparatively well-preserved
Stadion of which only a few re-used stone-benches could be seen above
ground until it was excavated.

i shall deal with the first campaign of the new exeavation-project in
a while, but first i should like to mention two other subjects that we stu
died in 1990 before the actual excavations could start.

Early in this century Kare' noticed some cuttings for defense-wall
running outside of the walls of the Castle close to the water-front. Bean
and Cook had difficulties in finding these cuttings-, but today theyare
quite easy to trace all along the south-side and the east side of the Castle
(Fig, 1). They should probably be regarded as wall-beddings for an
ancient enceinte around the Zephyrion peninsula probably demolished
and re-used at the time of the construction of the Castle. In 1990 we
made a plan of the accessible parts of these beddings but this will have to
be completed at alater period, when reconstruction work on this side of
the Castle is finished and the rest of the cuttings can be eleared. Professor
Serdaroğlu has drawn my attention to a large number of iron-clamps, that
are found placed elosely together in the rock-surface in the outermost
part of the rock to the south-east. The purpose and date of these remain
unknown so far.

Two more column-neckings with beautifully executed anthemia we
re recorded last year, one in use as a table support in a restaurant, the ot
her kept in the castle. .They both seem to be of the first half of the fifth
century B.C. approximately of the time of Artemisia the Elder. One is
identical to the previously published column-neck in the Mosque just
outside the Castle, but the other (Fig.2) is sligthly larger and its
decoration closer to that of the Polycrates-temple published in a beautiful
reconstruction by G. Gruben. Together with the Late - Classical column
neck in the British Museum' this particular architectural feature is thus
well-represented in the Classical architecture of Halikarnassos, and there
is no need to see the Late-Classical specimen as evidence for influence
from the Erechtheion as Dinsmoor suggested in his Handbook of Greek
Architecture.

After this I shall now proceed to the new excavations started last
year in Firkateyn Sokak.

1 G. Karo, AA 1919 p. 61.
2 G.E. Bean an I.M. Cook. BSA 50 (1955) p. 93.
3 P. Pedersen ldl 98 (1983) p. 93 f.
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The Excavatıons in Fırkateyn Sokak

Dur previous surveys in Bodruın have 100 to the conc1usion, that
when the ancient city of Halikamassos was re-founded by Maussollos
around 370 B.C. the city received a Hippodamic town-plan which incor
porated the large rectangular terraces of the Maussolleion and of the
Sanctuary of Ares in its lay-out, It has since then been a major wish to
find more evidence to strenghten or disprove this hypothesis and to throw
some new light on the basic essentials of the town-plan, such as the di
mensions of the streets and the building-blocks.

in this respect a building plot in the westem part of Bodrum seemed
particularly well-suited. On this place Bodrum Museum had stopped mo
dem construction-work some years ago, when members of the Museum
staff had observed massive ancient waIls and mosaies on the spot. The re
mains are situated in a place in which we should expect an ancient cross
roads according to our hypothetical town-plan for Halikamassos.

The initial stages and organisation took some time, but it was
however possible to start actual field work in 1990, although on a modest
scale.

After c1eaning up the area for modem building debris and preparing
the site for excavation, we started up by re-excavating the sounding
trenches made by the Museum and the foundation-trenches.once made by
the land-owner, as these were by now merely depressions on the ground
surface. We supplemented this by 3 new sounding trenches.

Our initial purpose was to find new evidence on the streets and insu
lae of ancient Halikamassos, and in this respect the trench RVF i suppli
ed important material (Fig. 3). A large wall runs through this trench in an
east-west direction and it evidently forms the outer north wall of a habi
tation-complex, and at the same time constitutes the south side a street
running east-west, The inner face of the waIl is built of smaIl irregular
stones while the outer face is built in handsome work of rusticated ash
lars, which at fırst glance seem to be of Hellenistic or even Late-Classical
times. A closer look however shows that while the lowermost course is
built of the soft local andesite and carefully placed in a deep foundation
cutting, the upper courses are of hard brownish andesite and limestone
and more irregularly laid with mortar in between, So it may be suspected
at the present early stage in our investigations, that the trace of the wall
and the lowermost one or two courses onlyare of an early date, while the
rest was probably rebuilt at some time in the Roman period. There was
no paving nor other elear road-surface to be recognized at this spot apart
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from many thin layers of gravel. Alayer further up consisred of many
chippings of limestone and probably indicates a destruction level, when
wall blocks were taken down and broken for other use.

South of the wall, that is inside the house, a mosaic floor is found
more than one meter above the road-Ievel thereby indicating how high
the floor-Ievel had risen, when the building was used for the last time in
Late-Roman times.

A long trench running north-south was excavated a little to the east
of the first trench in order to establish the width of the street. The wall fo
und on the north side of the street was much less impressive, but impor
tant as it seems to show that the road was 6.7 meters wide. In this trench
too, the stratigraphy seems to show that the road never received any other
surface than gravel.

East of this trench a smail sounding trench was laid out with the ho
pe of revealing a corner between this east-west road and a street running
north-south. We did not find the actual corner, but in this place our east
west road had received a paving of cobble-stones clearly indicating a ro
ad-Ievel (Fig, 4). The characterof the wall changed very much at this po- .
int, making use of large Iimestone ashlars with, drafting, and also of rnor
tar and reused blocks from earlier buildings. The change in appearance is
clearly seen on the elevation (Fig. 5) showing all the exposed parts of the
wall.

We could not at this time carry the excavations further east because
of the modern street Firkateyn Sokak. It seems probable, however, that
the changes in the road surface and in the walling indicates that this must
be quite close to the intersection with a street running north-south, pro-
bably Iying exactly below the modern street. .

The modest appearance of the road running east-west could perhaps
indicate that at this spot we are in the outskirts of the ancient city. Ne
vertheless I think that this must be one of the main roads of Halikarnas
sos, which further east runs a few meters south of the large Terrace of the
Maussolleion. At this place some remains, inCıuding water conduits of, .
terracotta, were found many years ago runnıng east-west and though they
were not at that time iınderstood as such, they should probably be taken
to indicate the location of an ancient street. This road thus runs parallel to
the 15 meters wide main plateia of Halikarnassos and at a distance of
about 110 meters from this.
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A little south of these trenches, inside the buiIding, an area excavated
by the Museum was re-excavated and showed a well-preserved mosaic
floor in one room with doorways leading out to other rooms (Fig. 6). The
good state of preservation of this mosaic floor is due to its being at a 10
wer level than the floors to the north. Of these only smaIl parts have been
eleared, but they can be expected to show considerable damage as this
area was used as cemetary probably in the early 19th century.

FinaIly a last sounding trench was excavated in a neigbouring plot
with the kind permission of the land-owner. We had expected that we
might fmd the western termination of the original insula at this spot, but
here again were walls and mosaies of a Iate period, and if there had origi
nally been a street here it was anyway buiIt over in the Iate-Roman peri
od. We did not have the possibility to take the excavations deeper at this
point due to the agreement with the owner.

To sum up it can be coneluded that we are dealing with a great habi
tation area with extensive mosaie floors probably of the 5th century AD.
The area is bordered on the north by an east-west street and probably on
the east by a north-south street running below the modem Fırkateyn So
kak (but this stil! has to be proven). WhiIe the lay-out of the streets pro
bably goes back to the town-plan of Maussollos, the whole complex was
rebuiIt in the Roman period and fumished with extensive mosaie floors
probably in the 5th century AD.

The English Excavations o/the 19th Century

Mosaic floors comparable to those now excavated have been met
with at many other places in Bodrum during recent years and in the
1850's Sir Charles Newton excavated a large Roman Vil!a with many si
milar mosaie floors of which he took up the most interesting and the best
preserved part and brought them to the British Museum, where theyare
now kept. Of the mosaies some are purely omamental whiIe many others
have mythologica! subjects. One small mosaic had personifications of
three cities: Alexandria, Berytos and Halikarnassos, maybe reflecting that
the owner of the house was a merchant with interest in these cities.

According to Newtorı's general plan of Halikamassos this villa was
situated south of the Turgut Reis Caddesi a hundred meters to the rıorth

east of the site that we are now exploring (Fig. 7). On the exeavation plan
of Newton, however, the Turgut Reis Caddesi is not indieated and obvio
usly something is wrong (Fig. 8). On the exeavation plan a road running
north-south bears considerable likeness to the present Fırkateyn Sokak
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and if one reproduces Newton's plan to the same scale as a modem plan
of the Fırkateyn Sokak area there can be no doubt: The English
exeavation was not situated at the spot indicated on Newton's plan of
Halikamassos, but immediately to the west of our present exeavation. lt
can even be coneluded that we are now working in the eastem part of the
villa of the westem part was excavated by Newton and the great ashlar
wall of which we have eleared about 17 meters continues much further
west and constitutes the north wall also of Newton's Roman villa. We can
therefore make use also of the evidence provided by the English
excavations. For instance it is very interesting that Newton states, that at
a certain place the ashlar wall stops and tums south, a fact that might
indicate an original feature of the insula. We mayaıso notice that an
ancient foundation on Newtorı's time could be seen running north-south
along the western side of the Fırkateyn Sokak, thereby giying support to
OUT theory that the Fırkateyn Sokak indicates the position of an ancient
street.

In the 1991 campaign we shall continue elearing the habitation area,
and we shall try to establish the exact location of Newton's excavations
which are in an area which has mostly been built over in recent years.
We shall still be searching for the eastern limit of the insula and in some
spots we plan to take up temporarily, parts of the mosaic floors to look
for earlier floors and walls.
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Fig: 1- Rock-cut beddings for ancient fortifications on the
Zephyrion peninsula

Fig: 2- Ornamented column-neck in Bodrum Castle
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Fig: 3- Trench RVF i with ancient road and ashlar wall

Fig: 4- Trench RVF LV with ashlar wall and road surface of
cobble stones
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l-ig: 6- Mosaic floor in 'I'rcnch RVF il
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Fig: 8- Newton's exeavation-plan of "Roman Villa". Fırkateyn Sokak. running north-south to
the right
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ı990 KNİDOS KAZISI

Ramazan ÖZGAN*
Her zaman olduğu gibi, bu yıl da Knidos ören yerinde esas çalışma

larımız yine yuvarlak tapınağın bulunduğu en üst terasta yürütülmüştür.

Arkeolojik kazı çalışmaları yanı sıra, jeodezik faaliyetler de tamamlanır

ken, mimari, restorasyon ve epigrafi çalışmalarımız da yine devam ettiril
miştir.

Tüm bu faaliyetler Kültür Bakanlığı adına Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü, Selçuk Universitesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün değer

li finans katkılarıyla yürütülebilmiştir. Bundan dolayı söz konusu kurum
ve tüm yöneticilerine içtenlikle teşekkür ederim. Çalışmalarımıza yakın

ilgi duyan ve yardımlarını eksik etmeyen Datça Kaymakarnı Sayın Rıfat

Ata'ya ören yeri bekçilerine ve Yazı köyü muhtarı ile yardımsever halkı

na teşekkür ederim. Bütün bu çalışmalar şüphesiz kazı ekibirnizin değerli

elemanlarının yorulmaz katkı ve gayretleriyle yapılabilmiştir. Bu katkıla

rından dolayı tüm üyelerimize- Prof. Dr. W. Blümel (Köln), Prof. Dr. Or
han Altan (Istanbul), Yrd. Doç Dr. A. Tırpan (Konya), Dr. H. Bankel (Is
tanbul), Dr. A. Baş (Konya), Dr. Ch. Ozgan (Konya), Restoratör H.
Akıllı (Edirne), M. Şahin (Konya) ve ekibirnize katılan çalışkan tüm öğ

rencilerimize- tekrar tekrar teşekkür ederim.

A- 1990 Sezonu Jeodezik Çalışmaları: Prof. Dr. Orhan Altan başkan

lığındaki heyet Knidos antik kenti arkeolojik kazı çalışmalarına temel ol
mak amacı ile Ağustos 1989'da yapılan jeodezik çalışmalar sonucu kent
yerleşim alanının 1: 1000 ölçekli halihazır haritasını tamamlamıştır. Bu
yıl bir önceki yılın eksikleri belirlenerek, haritanın bütünlenmesi için ge- .
rekli ölçmeler yapılmıştır. Konumu belirlenmesi gereken tüm duvar, yapı

ve sur kalıntılarının izleri Dr. H. Bankel ve Dr. A. Tırpan tarafından Jeo
dezi elemanlarına gösterilmiş ve bunlar yerinde işaretlenmişlerdir. Olç
melerde Ağustos 1989'da oluşturulan yatay ve düşey jeodezik kontrol ağı

kullanılmıştır. Arkeolojik ayrıntı noktalarının ölçülmesinde Wild T2 sa
niye teodoliti ile Wild D. 14 c elektronik uzaklık ölçen alet donanımının

kullanıldığı elektronik takeometri yöntemi, topogrofik yüzeyin belirlen-

* Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat
Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı,.42049-KONYA.
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mesinde ise klasik takeometri yöntemi uygulanmıştır. Ölçmelerin kontrol
amacı taşıyan ön değerlendirilmeleri Knidos'ta yapılmış olup, kesin he
sap değerlendirmeleri ve çizimler ise Istanbul'da tamamlanmıştır. Bu ça
lışma ve malzemelerin kartoğrafık kontrolü Prof. Dr. O. Altan ve Dr. H.
Bankel tarafından yapılmıştır.

B- Kazımıza işlerinin yoğunluğundan dolayı kısa bir süre için uğra

yabilen sayın dostumuz Restoratör Hüseyin Akıllı, ilk önce hepimizin ta
nıdığı ve Geç Arkaik döneme tarilılediğirniz yontucu Myrton'a ait parça
lanmış yapıtı tamamlamaya ve restore etmeye çalışmıştır. Henüz
restorasyonu tamamlanmamış olan bu ünik yapıtın önümüzdeki sezon ta
mamlanması ve derhal koruma altına alınması gerekmektedir. Sayın

Akıllı, ayrıca fırsat buldukça kazılarımızda ortaya çıkartılan seramikler
den de bazılarını tamamlamış ve öğrencilerimizi de bu hususlarda bilgi
lendirmeye çalışmıştır.

C- Epigrafımız Prof. Dr. Sayın W. Blümel çalışmalannın sonuna gel
miş, Knidos'un tarihi ve özellikle de Eski-Yeni Knidos problemi üzerine
çok yeni ve değerli gelişmeler saptamıştır.

D- Mimarımız Dr. H. Bankel ve yardımcıları bu yıl "propylon" la il
gili çalışma ve araştırmalarını tamamlamışlar ve propylonun bir restitüs
yonunu yapmışlardır. Ayrıca en üst terasta yer alan yuvarlak tapınak ve
bu tapınağa ait doğusunda yer alan altarının yapı elemanlarını saptamaya
çalışmışlar ve önemli olan mimari elemanların çizim, ölçüm ve tanımlan

malanyla uğraşmışlardır.

Çalışmalar sonucu propylonun Knidos'ta şimdiye kadar gün ışığına

çıkartılan Ion düzenindeki yapıların en erkeni ve en kalitelisi olduğu sap
tanmıştır. Bu kaliteli ve önemli yapıta ait mimari elemanların.içerdiği

stil, başlıkların biçimi ve simanın gösterdiği özellikler ile yapıtın 1.0. 300
yıllarına tarihlenmesi sayın Dr. Bankel tarafından benimsenmiştir'.

Şimdiye kadar yeterince araştınlmamış ve çeşitli spekülasyonlara
maruz kalmış olan Knidos'un sansasyonel buluntusu "Monopteros"
-yuvarlak tapınak- hakkında olgunlaşan düşünce ve sonuçlar hem kazılar,

hem de mimarların çalışmaları neticesi oluşmaya ve berraklaşmaya baş

lamıştır. Yuvarlak yapının altanna ait ele geçen mimari elemanlar ta
mamlanarak altarın rekonstrüksiyonu yapılabilmiş ve LO. II. yüzyıla ke
sin tarihlenen ApolIon Karneios Altan'nın- stil özelliklerine büyük
benzerlik gösterdiği saptanabilmiş ve hatta aynı teknikerler-ustalar- tara
fından yapılmış olabileceği ileri sürülmüştür.

Bu konu sayın Dr. H. Bankel tarafından bu yılki araştırma seksiyonunda ayrıntılı olarak. ir
delenmiştir.

2 Bkz. XI. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 1989, 167vd. ve XII. Kazı Sonuçları Toplantısı. Koi
doskazı raporu.
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Şimdiye kadar Praxiteles zamanından t.s. II. yüzyıla kadar çeşitli dö
nemlere tarihlenen' yuvarlak tapınak da böylece Geç Hellenistik dönem
de yapılmış olan altan gibi yerini almış olacaktır. Bu konudaki çalışmalar
devam etmekte olup, sonuçlar hakkında kesin veriler ileriki senelerde
şüphesiz elde edilecektir.

E- Kazımızın temel üyesi A. Tırpan'ın çalışmalan: 1990 yılı kazı

mevsiminde "Knidos şehir surlannda" yaptığımız çalışmanın amacı, daha
önceki çalışmalarımızdaplana geçirdiğimiz sur elemanlarının mevcut ya
yınlara ters düşen kısımlarının yeniden kontrolü ve tesbitlerimizde eksik
bulduğumuz yerlerin tekrar gözden geçirilmesi idi. Elde ettiğimiz sonuç
ları şu şekilde sıralayabiliriz:

Knidos'un ticaret limanının iç kısmını sınırlayan surlar rektogonal
konglomera taş blokları ile inşa edilmiştir (Resim: 1). Sur duvarı kalınlığı

yer yer 3.00 m yi bulmaktadır. Biri liman tiyatrosunun tam karşısında, di
ğeri berzahın tam orta kısmında olmak üzere, düzgün rektogonal taş

blokları ile inşa edilmiş iki iskele kalıntısı vardır.

Kuzeydeki liman mendireğinin başladığı noktadan doğuya doğru

uzanan sur duvarları ile bunun devamı olan şehrin doğu suru gri merıııer

kiklopien taş blokları ile örülmüş olup, iki duvar arası moloz taş dolgu
planlıdır ve duvar kalınlığı 6.00 m yi bulmaktadır (Resim: 2). Bu sur du
varlarının yer yer rektogonal konglomera bloklar ile tamir edildiği izlen
mektedir (Resim: 3). Gene konglomera malzeme ile inşa edilmiş kulele
rin bu sur duvarlarına, surun iç kısmında kalacak şekilde ilave edildiği

görülür (Plan: 1). -Çizilmiş olan diğer Knidos şehir planlarında bu kule
ler sur dışında gösterilmektedir-o

Akropol surlarında 15 kule, 4 kapı yeri saptanmış, sur duvarları örgü
tekniği ve planı açısından bu surların dört inşa evresi geçirdiği belgelen
miştir (Plan: 2, ek. 1).

Kuzeydeki kara surları, bıçak sırtı gibi uzanan bir kaya kitlesinin zir
vesini takiben denize inmektedir. Sur duvarları ve mevcut 4 adet rektogo
nal gri merıııer bloklardan inşa edilmiştir. Seyirdim yerleri yer yer ana
kayaya oyulmuş merdivenlerdir.

Karasurlarının deniz kıyısına paralelolarak uzanan kuzeydoğu kana
dı 'oldukça sık tamirat görıııüş, lakin esasda gri merıııer kiklopien taş

blokları ile ötülmüştür. Buradaki küçük !imanın girişi yuvarlak planlı bir

3 I.C. Love, AlA 76, 1972, 72 vd.: K. Fittschen, Gnomon 46. 1974, 795 Dipnot 3;F. Seiler,
Die Griechische Tholos (1986), 155; H. Lauter, Die Architektur des Hellenisrnus (1986),
195.
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kule ile kontrol edilmektedir. Diğer bir yuvarlak planlı kule de karşı kıyı

da yer alır (Resim: 4). Koridor şeklinde oluşturulan bu liman girişinin en
dar kısmında karşılıklı iki kule daha mevcuttur. Limanın iç kısmını sınır

landırdığı izlenebilen, rektogonal, gri mermer ve ince yonu yüzeyli mal
zeme ile örülmüş duvarların sadece batı kısmındakiler ayaktadır, diğer

kısımdakiler yer yer izlenebilmek!edir.
Ada surlarının kuzey kanadı ise, önüne aldığı nisbeten sarp kaya kit

lesini takiben adanın batı ucuna kadar uzanır. Bu kısımdaki sur duvarları

ve tek katlı 10 adet kule, rektogonal kaba yonu bosajlı, gri mermer mal
zeme ile inşa edilmiştir. Sur duvarları ve kule üst seviyelerinin yer yer
kabaca düzeltilmiş nisbeten iri taşlarla yapılmış bir tamirata sahne olduğu

izlenir.

Adanın batı kısmı 70-80 m derinliğinde duvar gibi düz bir uçurum
dur. Bazı şehir pHlnlarında gösterilmesine rağmen biz bu kısımda hiç bir
sur kalıntısı izine raslamadık. Adanın kuzeybatı kısmında ise üç adet ku
lesi bulunan yaklaşık 300 m uzunluğunda sur duvarı bulunmaktadır. Bu
sur duvarı da liman surjarına birleşmeden sarp bir uçurum kenarında son
bulur. Adadaki diğer surlarla aynı teknik ve malzeme ile inşa edilmişler

dir.
F- 1990 yılı sezonu kazı faaliyetlerimiz yine aynı yörede ve geçen yıl

bıraktığımız yerden' itibaren, yani A5 no'lu odanın (Plan. 3) doğu ve gü
ney yönünde sürdürülmüştür. Bu vesile ile yuvarlak tapınağın hemen ku
zeyinde yer alan ana kayalardan başlayarak (Resim: 5) doğuya doğru en
üst terası iyice açma, temizleme ve yorumlama planırruza uygun olarak
çalışmalarımız yoğunlaştırılmıştır.

Geçen yılolduğu gibi, bu yıl da kazı alanı içerisindeki toprak altın

dan değişik teknik, değişik ölçülerde birçok müstakilodalar ve oda te
melleri ortaya çıkarılmıştır. Gözlemlerirniz sonucu en az iki ayrı tekuik,
stil ve dolayısı ile iki ayrı yapım safhası gösteren bu odaların en alt taba
kadaki temeller ve burada ele geçen seramik, plastik ve terrakotta bulun
tuları sadece bu odaların yapılış tarihine değil, bütün terasın dolayısı ile
ihtiva ettiği monopteros ve altarının yapılış tarih ve safhalarına da ışık tu
tacak mahiyettedir. Kazı alanının hemen hemen tamamında herhangi bir
stratigrafi veya tabaka-katmanlar en alttaki ana kayaya kadar ne yazık ki
saptanamamıştır. Bu bakımdan söz konusu yapıtları ve bunların yapılış

tarihlerine ait safhaları saptayabilecek herhangi bir olgumuz da elde edi
lememiştir.

Plan 3'de de görüldüğü gibi, A5 no'lu odanın güney ve doğusunda

yer alan ve üst tabakada bulunan tüm yapı ve duvar kalıntılarında ve du-

4 KnidosKazı Raporu 1989. XII. Kazı Sonuçları Toplantısı.
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var tekniklerinde hep aynı özellikler saptanmış ve böylece üst tabakayı

oluşturan yapılaşmanın aynı dönemde olduğu gözlemlenmiştir. Genellik
le duvarlarda parçalanmış küçük taşlar ve taşları birbirine tutturmada ça
mur görünümünde içlerinde seramik parçalarının da bulunduğu basit bir
kireç harcı kullanılmıştır. Taban döşemeleri genellikle küçük taş, çakıl,

seramik ve diğer malzemeden oluşan ve çok sıkıştırılmış bir tabaka nite
liğindedir. Bu odaların çoğunun kapı eşiğinde veya kapı kenarlarında

kullanılan büyük ölçülerdeki, muntazam kesilmiş ve özenle perdahlanmış

olan ve Yunanlılardan (Rhodos ve Kos'ta) Lartis olarak adlandırdıkları

beyaz benekli -damarlı mavimsi- gri renkteki bloklar (Resim: 6) spolien
olarak tekrar kullanılmışlardır.

Gözlemlerimize göre bu gri renkli ve özenle hazırlanmış olan mer
merimsi bloklar büyük olasılıkla aynı terasta bulunan morıopteros ve alta
rına aittirler. Eğer bu düşüncemiz gerçekten doğru ise, o zaman sözünü
ettiğimiz mekanlar herhalükarda tapınak ve altarının tahrip olmalarından

sonra, yahutta fonksiyonlarını tamamen yitirdikten sonra yapılmış olma
lıdırlar. Başka bir ifade ile; en üstteki binalar yapıldıkları zaman yuvarlak.
tapınak ve altarı fonksiyonlarını kaybetmiş olmalıdırlar ki, dalıa sonra taş

ocağı olarak kullanılmışolsunlar. Zaten doğalolarakda tapınağın ve alta
rının görevlerini sürdürdükleri müddetçe, kubal temenosu içine veya çev
resine böyle basit yapıların yapılmasına izin vermek veya yapabilmek
söz konusu bile olamaz,

Bu düşüncelerimizi destekleyen önemli sayılabilecekbazı noktaları

ilerleyen kazı çalışmaları sırasında ve özellikle de A9-1O-11 no'lu üstteki
odaların (Plan. 3) konumları ile altta bulunan değişik duvar tekniği ve ya
p'ı taşları ve bunların oluşturdukları odaların durumlarında görebildik.
Ust seviyedeki odalar batıdaki odalarla aynı özellikleri içerirken, bunla
rın altında ortaya çıkan ve daha erken bir döneme ait olmaları zorunlu
olan iki odanın taban döşeme ve duvarları tamamen değişik teknik özel
likler gösterirken, (Resim: 9, Plan: 4) kullanılan malzeme de daha nitelik
li ve düzgündür. Söz konusu her iki oda da ana kayalar üzerine oturtul
muş ve duvarların temelleri oyulan ana kayalara atılmıştır. Kayalar
üzerinde yükselen duvarların alt kısımları düz kenarlı, birbirine yakın bü
yüklükteki muntazam gri taşlardan yapılmış duvarlar altta muntazam
kum taşı blokları üzerine yerleştirilmiştir (Resim: 6-9). Değişirrili olarak
yükselen duvarların iç kısımları çok iyi ve oldukça kalın ve sağlam sa
rımtrak renkte bir sıva ile sıvanmıştır. Henüz iki adet olarak saptanmış

olan söz konusu bu odaların ölçüleri, duvarların kalınlıkları, duvar tek
nikieri, temellerinin oyularak ana kaya içine oturtuluşları ve nihayet sıva

ları, neredeyse biraz daha güneyde gün ışığına çıkartılmış odaların (Re
sim: 10) birer tekrarı gibi olup, güneydekilerle hemen hemen aynı hizada
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yapılmışlardır. Söz konusu her iki bağımsız oda da kuzeyde ana kayalara
dayandınlmışlardır. Girişleri güneydeki odalarda olduğu gibi aynı yönde
olup, halen toprakla doldurulmuş olan pencere boşlukları da gayet açık

olarak duvarlarda görülmektedir (Resim: 7, 9). Duvarların kalınlığı aşağı

yukarı 60 cm yi bulmaktadır. Yan yana yerleştirilen odalar arasında olu
şan koridor genişliğindeki boşluk ise i m civarında olup, bu koridor üze
rinde daha sonraki yapılaşma döneminde A9- i 0- i i no'lu odalar yapılmış
tır. Üstteki odaların duvarlarında da yine yuvarlak tapınak ve altarına ait
spolien malzeme kullanılmıştır.

Her iki döneme ait olabilecek binaların çatılarına dair herhangi bir
ize veya objeye ne yazık ki şimdiye kadar rastlanılamamıştır.En sağdaki

odada mevcut mozaikli küçük bir mekan-olasılıkla su deposu- ve merdi
venin varlığı bu üstteki binaların iki katlı olduğuna işaret etmekte ve çatı
ların da ahşaptan olabileceklerini akla getirmektedir.

Bütün bunlar da gösteriyor ki, temelleri kayalara oturtularak rnunta
zam sıralı mavimsi küçük taş ve kumtaşı bloklarından değişmeli olarak
yapılan duvarlar ve bu duvarların "Oluşturduğu bağımsız odaların (Resim:
7-10) hepsi belli bir plan ve program çerçevesi içinde ele alınmış ve bera
ber yapılmış olmalıdırlar.Gerek topografik, gerek mimari ve gerekse ka
zılarda gün ışığına çıkartılan arkeolojik objeler söz konusu plan ve prog
ram içine yuvarlak tapınak ve altarının da dahil edileceğini (Plan: 4)
açıkça izah etmektedirler.

Kazılar sırasında. ortaya çıkan küçük mimari süsleme parçaları da
aşağı terasta yeralan LO. Il. yüzyıla ait Apolion Karneios altarırım! mi
mari elemanlarına benzemekte ve bu terasın da aşağı yukarı LO. II. yüz
yılda programlandığına işaret etmektedir.

Kazılan tapınak içinde gelişigüzel serpiştirilmiş olan ve herhangi bir
tabaka ayrımı göstermeyen keramik ve terrakotta buluntularının hemen
hemen hepsi Geç Hellenistik dönemden sonraya aittirler. Aynı husus
heykeltraşlık yapıtlarıyla da desteklenebilmektedir, Seramiğin hemen he
men her türü (Resim: 11-12-13) özellikle Roma Imparatorluk dönemine
ait olanları zengin mitolojik konuları, örneğin Herakles, Dionysos, Eros
vs., içeren geniş bir repertuvara sahip olup, olasılıkla I.W. Hayes ve U.
Mandelin'in saptadıkları gibi', Knidos seramik atelyelerinde yapıldıkları

nı göstermektedirler.

Çalışmalarımız sırasında A9 odasında ele geçen 21.5 cm yüksekli
ğinde ve 19 cm genişliğinde Geç Antik döneme ait başı örtülü ve oldukça

5 Bkz. yuk. Dipnot 2.
6 ı.w. Hayes, Late Roman Pottery (1972), 411 vd.; li. Mandel, Kleinasiatische Reliefkeramik

derMittleren Kaiserzeit, P.F. 5, 1988,95 vd.
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kötü korunagelmiş bir kadın başı (Resim: 14) kronolojik açıdan en geç
objemizi oluşturmaktadır.Yontuculuk sanatının en erken örneklerini gös
teren parçalar ise yine 1.0. II. yüzyıldan öteye gitmemektedir. Bunlar
üzerinde B6 odasında ele geçen genç bir kadına ait küçük bir baş olup,
parlak bir mermerden yapılmıştır. 8 cm yüksekliğinde ve başında defne
yapraklarından oluşan bir çelenk bulunmaktadır. Güzellik tanrıçasına ait
olabileceği gibi, herhangi bir Nymphe'yi de betimleyebilecek olan bu ba
şın kesin adlandırılmasıhenüz olası görülmemektedir.

EK-ı

KNİDos i. EVRE ILEYRE III.EYRE IV. EVRE
AkropolSurları

K19-K6 kuleleri KIO-Kl4kuleleri K7-K8 ve K14- K8-KIO kuleleri
YERİ arası arası Kl9 kuleleri arası

arası

Duvarkalınlığı ı.OOm ı.80m 3.00 ın zoc-,
Pseudo isodomos Pseudo isodcrrıos İsodomikörgü Düz kenarh

Duvar örgü tekniği derz sırası yer derzyükseklikleri poligonal
yer bozuluyor fazla

Grimenner Grimermer Konglomera Gri mermer
Malzeme rektogonal rektogonal rektogonal poligonal

Yeryerderz Sıkça görülen ge- Genişliğiyük- KikIopien poligo-
sırasınıbozan nişliği yüksekli- sekliğinin 4-5 nalbloklar,yüzey-

Taş yonusu kaba yonu bosajlı ğine yakın olan katı İnce uzun ler düzgün ve kaba
İnce yonu bosajlı bloklar, bosaj yonu
bloklar . yüksekliği az

Çift duvar örgü İki duvar arası İki duvararası İki duvararası
çokazdolgu dolgu, seyrek atkı dolgu ve nisbe- dolgu, sur içinde

Duvarplanı malzemesi kulla- taşlı ten sık atkı taşlı kalanduvardaha
mlmış küçük ebatlı taş-

lardan

6 ın civarında 6 ın civarında 10 m üzerinde yok
Kuleler-plan kareye yakın kareyeyakın genişlikte,ıı m

planlı planlı kuleler üzerindeuzun-
lukta,ortakı-

sımlarında böl-
me duvarı olan
kuleler

Kule zemini be- Zemin katı top- Zemin katı top- yok
Kuleler-teknik lirli bir seviye rak dolgu, iki rakdolgulu, üç

toprak dolgu katlı kuleler katın üzerinde
yükseklikte
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Resim: 1- Rektogonal konglomera sur duvarı

Resim: 2- Kiklopien sur duvar tekniği



Resim: 4- Küçük liman kontrol kulesi
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Resim: 5- 1989-90 yılı kazı çalışma alanı

Resim: 6- Değişik duvar tekniği ve spolien malzeme
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Resim: 7- Değişik safhalara ait değişik duvar tekniği

Resim: 8- Değişik safhalara ait değişik duvar tekniği
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Resim: 9- Değişik safhalara ait değişik duvar tekniği

Resim: 10- Hellenistik dönem yapı kalıntıları
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Resim: 11- Muhtelif formda kandiller

Resim: 12- Muhtelif toprak kap cinsleri
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Resim: ı 3- Dil motifli bir çanak

Resim: 14- Geç Antik Devre ait bir kadın başı



DATÇ!VRE~ADİYE, Kf'UDOS
SERAMIK ATOLYELERI KAZISI,

1990 KAMPANYASI

NumanTUNA*
Jean Yves EMPEREUR

Datça ilçesi, Reşadiye Mahallesi, Kiliseyanı mevkiinde bulunan Kni
dos ~seramik atölyeleri kazı çalışmalan 10 Temmuz-4 Ağustos tarihleri
arasında yapılmıştır. Kazılar, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlü
ğü başkanlığında, Dr. Numan Tuna'nın bilimsel başkanlık ve sorumlulu
ğunda yürütüldü.

Kazı heyeti aşağıdaki üyelerden oluşuyordu: Dr. Numan Tuna, Dr.
Jean-Yves Empereur, Dr. Ersin Doğer, Dr. Annand Desbats, Dr. Colette
Laroche, Ismail Gezgin, Zafer Görür, Adnan Baysal, Kal1iopi Christopi,
Işık Şahin ve Aysun Şanlı. Prof. Albert Hesse ise proton-Manyometre
yöntemli yüzey araştırmalarında bulunmak üzere kısa bir süre için kazı

heyetinde yer almıştır. Ayrıca, Ege Universitesi Klasik Arkeoloji Bölü
mü'nden 8 öğrenci; Kaan Şenol, Gonca Cankardeş, Filiz Songu, Nurcan
Yasal, Kıvanç Meteoğullan, Figen Alphan, Banu Mete ve Cansın Pınaro

ğullan 1990 kampanyasına katılmışlardır. Kazı süresince ortalama 10 işçi

ile çalışılmıştır.

Reşadiye kazılan 1990 kampanyası, T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar

ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Fransız Dışişleri Bakanlığı ve CNRS'in
Antik Anforalar Servisi RCP 830 tarafından sağlanan fonlar ile gerçek
leştirilmiştir. 1990 kampanyasını destekleyen bu kuruluşlara teşekkürü

bir borç biliriz.

1990 sezonu kazı çalışmalan beş sektörde sürdürüldü. Bunlardan 25
no'lu parsel, Skirtos Tepesi ve 3 no'lu parseldeki çalışmalar önceki yıllar

da başlattığımız, daha fazla bilgi için kazısına devam ettirilen sektörler
idi. Bu sezon 41 no'lu parselde ve Damokrates Tepesi'nde de kazılara

• Dr. Numan TUNA. Oyak Sitesi 2113 Sk. No: i Daire: i Üçkuyular-İZMİR.
Jean-Yves EMPEREUR. 15 Rue Mansard 72000, Le Maur-FRANSA.
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başlandı. 25 rıo'lu parselin 2 ve 3 rıo'lu sektörlerinde Dr. Armand Des
bats, 25/1 rıo'lu sektörde Dr. Ersin Doğer, Skirtos Tepesi'nde Dr. Colette
Laroche, 3 rıo'lu parselde Arkeolog Zafer Görür ve Adnan Baysal,' 41
no'lu parselde Arkeolog ısmail Gezgin, Damokrates Tepesi'nde ise Prof.
Jean-Yves Empereur sektör sorumluları oldular (Resim: 1)

1990 yılı kazı kampanyasında yürütülen bilimsel çalışmaların geçici
sonuçları beş sektör ve yüzeyaraştırmaları itibarıyla aşağıda verilmiştir:

SKIRTOS TEPESİ ÇAliŞMALARI

1990 yılı sezonunda kısıtlı çalışma olanakları bu sektörde kazının ge
nişletilmesi ve açılmış karelerin derinleştirilmesi gibi hedeflere ulaşmak

için yeterli olmadı. Bu nedenle kazıyı 1,5 ve 12 rıo'lu karelerde sınırladık.

1 ve 5 no'lu kareler Ml duvarının iki yanında, 12 rıo'lu kare ise depotu
arın merkezinde yer almaktadır (Resim: 2).

5 no'lu kare: Bu karede anatoprağa hızlı bir şekilde ulaşıldı ve Ml
duvarının temel tabanı görüldü.

1 no'lu kare: Bu karedeki kazı Ml duvarının yapımındandaha geç
seviyelerin ard arda gelişini ve kullanım evresi ile çağdaş seviyeleri gös
terdi. 21, 24, 26 no'lu tabakalar engebeli toprağın tesviye edilmesi ama
cıyla atılmış bir dolguya ait görünüyor. 29, 32, 35 no'lu tabakalar Ml du
varı üzerine atılmış toprak yığını; 28, 34 no'lu tabakalar ise kuzeye doğru

oldukça eğimli bir depotuar oluşturuyordu (Resim: 3).

l3 no'lu kare: ilk tabaka cıO) 1989 yılında kazılmıştı. Depotuar 3 m
yüksekliği aşıyordu ve henüz dibine ulaşılamadı (Resim: 3). Birbirinden
az veya çok kalın steril tabakalarla ayrılan 4 tabaka saptandı. Bu ayrımı

yatay bir plan içinde mala ile yapmak olası değildi. Çünkü bu ayırıcı ta
baka sondajın tümünde görüımedi. Depotuarın bu tabakaları esas olarak
anfora, günlük keramik, mutfak keramiği, ince keramik, tuğla ve kiremit
döküntülerinden oluşmaktadır. Anforalar açık bir şekilde çoğunluktadır.

Çıkan malzeme ayrıntılı incelendiğinde değişik tabakalar arasında krono
lojik bir gelişme görülebilir.

Ml duvarı: Bu bir teras duvarıdır. Güneydoğu kenarında (üst teras)
hiçbir taban seviyesi görülemedi. Sadece 5.15 tabakasının üst seviyesi bir
dış gezinme seviyesi olabilir. Terasın içinde dış dolaşımın son seviyeleri
ne sahibiz (Resim: 3'te tabaka 26, 24 ve 21). Kazının bugünkü durumun
da 1 no'lu karenin gözlenen, seviyeleri ile depotııar arasında bir ilişki kur
mak zordur. Bu stratigrafik farklılığı açıklamak için: '4 no'lu karede olası

bir yapının varlığı' varsayımını araştırmak gerekiyor.
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3 NO 'LU PARSELDEKİ ÇALIŞMALAR

Bu parseldeki çalışmalarda i no'lu sektördeki fınn kazısının bitiril
mesine çalışıldı. Aynca üç yeni sektörde çalışmalar başlatıldı.

1 no'lu sektör: Geçen yıl ısıtına tabanı seviyesinde açtığımız İ.Ö. 4.
yüzyıla ait armudi plan gösteren fınn içten 2.25 m çapında (ilk evre
için ?) olduğu saptandı (Resim: 4). Fınmn ısıtına tabanı seviyesi ve altın

da çökme sonucu kerpiç-tuğladolgular kaldınldığında, fınnın iç planı da
ha iyi anlaşıldı. Fınn ısıtına odasını belirleyen yan duvarlar ve fil ayaklar
oldukça iyi durumda bulundu. Fırın, anatoprak oları horasan tabakası içi
ne oyularak yapıldığı, fınn duvarlanndari özellikle doğudaki duvann ho
rasan tabakanın çukurlaştınlması ile oturtulduğu görülmüştür (Resim: 4).

Fınn ısıtma tabanı iki fil ayak ile desteklendiği anlaşılmıştır. Fınnın

uzun bir süre kullanıldığı, fınn içindeki iç duvarlarda ve fil ayaklardaki
aşırı şekil bozulması ve cüruf tabakalaşmalarında olduğu kadar, fırının

ikinci kullanım evresini veren sekilenmeden de anlaşılmaktadır (Re
sim: 4).

Fınnın girişini tahrip eden daha geç bir döneme ait samıcın dolgulan
kaldırıldı. Sarnıç yaklaşık 1.85 m genişliğinde, yerel kalker taşlanndan

yapılmıştır. Iç yüzey 1.5 cm kalınlığında horasan, kırmızı kil katkılı bir
harç ile düzgünce sıvanmıştır.

Fırın ısıtma tabanı çöküntüsünün içinden ve tabandan gelen malze
melere göre, fırırun anfora ve günlük kullanım kaplan üretimi yanında in
ce keramik üretiminde de kullanıldığı söylenebilir. Ilerdeki yıllarda aç
mayı düşündüğümüz fırın yakın çevresinde gün ışığına çıkabilecek

üretim ile ilgili yapılar ve çöplük alanlanndan gelecek malzeme fırın üre
timine ilişkin olarak daha kesin bilgiler verebilir.

2 ve 3 no'lu sektörler: 3 rıo'lu parsel yüzeyinde, özellikle yola yakın

bölümlerde bol miktarda Arkaik malzemeye rastlanması -bu kesimlerde
dolguların önemli ölçüde tahrip edilmiş olması gerçeğine rağmen- bizi
anatoprağa kadar olan bölümlerin profillerini anlamaya yönelik sondajlar
yapmaya yöneltti. Bunlardan 2 ve 3 no.lu sektörlerde horasan anatoprak
tabakası üzerinde genellikle tanm faaliyetleri ile karıştırılmış sığ kültür
katlanna rastlanıldı.

4 no'lu sektör: Proton-manyometre araştırmalannda saptanan anoma
li alanını anlamaya yönelik olarak, fınnın hemen güneybatısında açılan 4
no'lu sektörde küçük bir fınn çöplüğü ortaya çıkanldı. Buradan arıforala

rın ve ince keramiklerin göreceli yoğunlaşma gösterdiği mal grubu ele
geçti.
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25 NO 'LU PARSELDEKİ ÇALIŞMALAR

1988 yılında başlatılan bu alandaki çalışmalara üç sektörde genişle

yerek devam edildi.

I no'lu sektör: Bu sektörde kazı esas olarak 1989 yılında gün ışığına

çıkartılan Ml ve M7 duvarları arasındaki Arkaik depo üzerinde yoğun

laştı. Bu depo M7 duvan tarafından kesilmişti, fakat Mı duvannın altın

da devam ettiği izleniyordu. Kil hazırlama havuzunun tabanı içinde açı

lan bir sondaj bize Arkaik depoyu kesen Hellenistik bir çöplüğün üstünde
düzeltildiğini gösterdi. Bu çöplüğün dibine ulaşılamadı. Ayrıca, M7 du
varının güneye doğru açıldığı bir kesimde, bunun geç bir kuyu tarafından

kesildiğini gösterdi. Kuru taşlarla inşa edilen bu kuyu (M12) içten 1 m
çapında idi. Dolgunun üst kısmı -30 cm üzerinde kazılmış- taş bloklardan
oluşmuştu, Bugünkü durumda bu kuyuyu tarihleyecek hiçbir malzeme
yoktur, ancak kuyunun fınnlar döneminden daha geç bir tarihe ait olduğu
kesindir.

2 no'lu sektör: Kazı alanının yayıldığı tek sektördür. Bu yayılma 5x5
m lik bir karenin açılması ve batıya 10 m uzunluğunda, 2 m genişliğinde

bir bant halinde gerçekleştirildi (Resim: 5'te karelere bölünmüş alanlar).
Böylece bu yayılma 2 no'lu fınnın bütünüyle açılmasına izin verdi. Fınn
aslında oturdukları tabanı kaybolmuş 2.80 m uzunluğunda, 0.60 m geniş

liğinde iki banketten (ayak) oluşmaktadır. Fınnın tüm uzunluğu 6 m, iç
genişliği 3.60 m dir (Resim: 6).

Fırın dolgusu yıkıntı tabakasının (13) altında fırının kullanımı ile
ilişkili katılaşmış kül tabakalarını gösterdi. Katılaşmış birçok kül tabakası
üstüste gelmiştir. Son kül tabakası içeride kil sıva ile yapılmış onarımdan

sonra fınnın yeni bir kullanım evresine bağlanmaktadır. Sadece bu taba
ka (son tabaka) 1989 yılında da örneklerine rastladığımız çömlekçi Nika
goras'ın mühürlü kulplanile çok miktarda cüruf anfora parçaları verdi.
Bütün bu veriler fırının 1.0. ı. yüzyılın başlarında kullanıldığını kanıtla

maktadır.

Fırının batı kısmının kazılması M8 duvarına simetrik olan bir duva
rın (ML1) varlığını gösterdi. Bu iki duvar fırının cephesini oluşturmakta

dır. M6 duvarına koşut olan diğer bir duvar (M 10) Fl ve F2 fırınlarının

servis avlusu batı sınırını oluşturuyor (Resim: 5). Büyük bloklar ve kal
ker molozlardan oluşan bir duvarın büyük bir kısmı Bizans dönemine ta
rihli büyük bir çukur tarafından tahrip edilmiştir.

F2 fınnın kuzeyinde M6 ve M11 duvarlarına dikey, kuşkusuz fırının

sınırını oluşturan başka bir duvar (M9) görüldü (Resim: 5). M6 duvarına

göre, daha dar ve daha az temellerıdirilmiş bu duvar daha geç bir dönem-
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de inşa edilmiş gibi görünüyor. O halde, M6 duvarının F2 fırınının yapılı

şırıdan daha önce var olduğu ve FI fınrunın desteğini oluşturduğu olası

görünüyor. FI fmnının tahribinden sonra, bu duvar FI fırınının dolduru
lup, tesfiye edilmiş teras haline getirildiğinde onarıma uğramıştır.

M9 duvarı F2 fmnı ile aynı zamanda tahrip edilmiştir. F2 ve M9 üs
tüne çıkan tesfiye tabakası kuzeydeki diğer yapılanmaları örtmüştür.

Bunlar arasında sadece güney sınırda küçük bir ev ocağıve büyük bir çu
kur görüldü (Resim: 5). Bu bölgedeki dolgunun kazısı 1.0. 4. yüzyılın so
nu -3. yüzyılın başına tari1ıli bir anfora deposu üstüne çıkan bir fliş taba
kasını ortaya çıkardı. F1 ve F2 fmnlarından daha erken bir evreye ait
olan bu çukurun dışındaki diğer yapılanmalarkesin bir kronoloji kurma
ya izin verecek stratigrafik bir ilişkiyi göstenniyorlar. Bu oluşum,I ve 2
no'lu sektörlerin sınırlarında bulunan M7 duvarı tarafından (doğu köşe

sinde) sınırlanmıştır.

3 no'lu sektör: 1989 yılında 2.50 m ye kadar ulaşmış olan A kuyusu
kazısını derinleştirmeye devam etmek için 1.5 m yüksekliğindeki dolgu
nun ikinci yarısında kazısına el atıııak zorunda idik (Resim: 7 Samıç ve
geri planda A kuyusu). ~irinci yarıdaki kazının yeniden ele alınışı, kera
mik ve fliş tabakalarının ardarda gelişiyle deponun izlenmesi gerçekleşti

rildi. Kazı kuyunun dibine ulaşmadan 39.92 m kodunda durduruldu.
Bununla birlikte kazıda, kuyunun çeperleri kenarında düzenlenen merdi
venin devam ettiği gözlendi. Ayrıca, kazı bu merdiven başlangıcının A
kuyusunun üst seviyesine yerleştiğirıi gösterdi. Bu merdivenin B çukuru
tarafından kesildiği ve bu iki oluşumun çağdaş olmadığı görüldü. Aynı

şekilde C ve D çukurlarının A kuyusundan sonra düzenlendiği kanısında

yız. Kuzey kenarda H çukurunun fliş dolgusu kazısı (Im den az) kuzey
köşesi üzerine yerleşmiş bir merdivenin başlangıcı ile A kuyusununkine
benzer bir düzenlemenin varlığını gösterdi.

41 NO 'LU PARSELDEKİ ÇALIŞMALAR

Prof. Albert Hesse'in yaptığı proton-manyometre çalışmaları sonucu
anomali saptanan 41 rıo'lu parselin batı kenarında yapılan 5x8 m boyutla
rındaki küçük açma oldukça verimli oldu.

Tesisat Yapılan: Başlangıçta 5x3 m boyutlarındaki bu açmada doğu

batı doğrultulu kalın bir duvar (Ml), 2 ve 3 no'lu mekanları oluşturan gü
ney-kuzey doğrultulu M2 ve M4 duvarları ile Ml duvarına koşut olan
M3 duvarı ele geçti (Resim: 8). Açmanın güneybatı köşesinde depolan
mış kil tabakası, kuzeydoğu köşesinde ise bir çöp çukuru açığa çıkarıl

mıştır.
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Bir atölyeye ait olan bu duvar yapılarının devamını görmek için kazı

alanı güneye doğru 5x5 m lik bir açma ile genişletildi. Bu alanda ise, ba
tısı ve güneyi tahrip edilmiş 2 ve 5 no'lu alanlardaki taban ile ilişkili, ho
rasan malzeme ile sıvalı taban ortaya çıkarıldı (Resim: 8). Güneye doğru

eğimli olan horasan sıvalı tabanın kil çökeltme havuzu olduğu düşünüle

bilir.

Yüzeye çok yakın olan bu yapı ve tabanlar tarım faaliyetleri tarafın

dan olumsuz etkilenmişlerdir,5 no'lu alan ve devamında görülen horasan
tabanın güney ve batısında tahrip edilen bölümlerinde ele geçen malze
meye göre, tahribatın Bizans Çağı'nda olması gerekir.

Çöp çukuru: Açmanın kuzeydoğu köşesindeki çöp çukurunda yapı

lan çalışmalarda, kültür dolgularının 43.16 m koduna kadar devam ettiği

görülmüştür.Killi alanı delerek kazılan bir çukura doldurulmuş fınn üre
timine ait bol miktarda yanmış fırın tuğlaları, cüruflar, aşın ısı görmüş

veya standart dışı çanak-çömlek parçalarına ait malzeme 45.81 m kodun
da başlayarak 43.16 m koduna kadar yoğun olarak ve karışık dağılım

göstererek devam etmektedir. Çukurun 44.16 m kodunda yanyana üç
oyuğa rastlanmıştır. Bunların kil, horasan alımı için açılan ocaklarda hatıl

delikleri olmaları gerekir.

Çok sayıda ince keramiğin ele geçtiği kuyunun dolguları İ.Ö. 3. ve 2.
yüzyıl malzemesini içermektedir. Tarihlerne şimdilik anfora tipolojisine
göre yapılmıştır. Tabanına henüz ulaşamadığımız kuyu dolguları üzerine
oturan, dolayısıyla daha, geç olan Ml duvarına koşut M3 duvarı ile Ml
duvarına dik olarak yaslanan M2 duvarları horasan taban üzerinde olma
ları ve askıda kalmaları nedeniyle daha geç evreye ait duvarlar olmalıdır.

Bir keramik atölyesirıe ait olması gereken bu tesisat yapılarında rastlanan
en geç malzeme LO. 1. yüzyıla aittir (RE. 41. 1.6.42.1).

1990 kampanyası verilerine göre, sonuç olarak 41.1 sektöründe dört
ana evre belirlenmiştir:

1. Açmanın kuzeybatısında yer alan kil deposu,
2. Killi alanı kesen çöp çukuru (İ.Ö. 4-2. yüzyıl),

3. Çöp çukuru üstüne kısmen oturan Ml duvarının ait olduğu kera
mik atölyesi (LO. 1. yüzyıl). Uçüncü evreyi de kendi içinde bölümlendi
rirsek:

i) Atölyeye ait en erken duvar olan ve deponun üstüne oturan Ml du
van,

ii) 2 ve 5 no'lu alanlarda bulunan ve kil çökeltme havuzu olarak kul
lanıldığı düşünülen horasan tabanlar,

iii) Horasan tabanın üstüne yapılan M2, M3, M4 duvarları.
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4. Açmanın güney kesiminde Bizans çağı tahribatı.

DAMOKRATES TEPESj ÇALIŞMALARI

Damokrates Tepesi, sit alanının batı kenannda fliş ve çanak-çömlek
katmanlarından7 metre yüksekliğe ulaşan yapay bir oluşumdur. Bu tepe
1979 yılında açılan Hızırşah köyü yolu sırasında keşfedilmiş; 1988 yılın

da Reşadiye kazıları kapsamında çalışma konusu olana kadar bir sürede,
stabilize yol yapmak isteyenlere elverişli malzeme sunan bir kaynak ola
rak yarısına yakın bir bölümü yok edilmiştir.

1989 yılında, buldozer kepçelerinin açtığı düzensiz kesitten açıkça

görülen ilgi çekici tabakalaşma, bizi 1990 kampartyasında burada yeni bir
sektör açmaya yöneltti. Tepenin en yüksek noktasından biraz güneyde,
batı eteğinde 8x8 m boyutlarında bir kare açtık. 6 m yi aşan bir yüksekli
ğe varan kalın çanak-çömlek birikim tabakalarının çökme riskini sınırla

mak üzere tepenin şevli kenarına dayanan 4x4 m boyutlarında merkez
kareye basamaklı inen iki banket oluşturuldu.

Mezarlık: Kazının başlangıcından itibaren birkaç sürpriz ile karşılaş
tık. Sitin üzerinde kabaca doğu-batı doğrultusunda çok sayıda taş sıralan

nın varlığı ortaya çıktı; bunların daha şimdiden sayıları yirmiyi geçen
mezarlara ait olduğu anlaşıldı ( Resim:9). Tepenin tümünde görülen taş

ları göz önünde bulundurduğumuzda, çok sayıda inhumation mezarı ba
rındıran önemli bir nekropole benziyordu. Kazısını yaptıklarımız kalın

bir seramik deposu olan tabaka 2'nin içine oyulmuştu. Mezar çukurlan
fliş ile doldurulmuştu ve yüzeyde mezar taşlarıyla çevrilmişti; ölünün baş

ve ayak uçlannda birer taş dikilmişti. Birkaç mezarda iskelet in situ ola
rak bulundu (T.XIII ve iki iskelet yanyana T.VII de). Fakat çoğunda me
zarlar boştu veya kötü durumdaki iskeletler yüzeydeki taşların altında ele
geçti. Bu da gösteriyor ki, kadavraların kesin yönlerinin unutulduğu bir
dönemde mezarlar yeniden kullanılmıştı. Burada 3 iskelet ve yarım düzi
ne kafatası bulundu. Kadavralar daima batıya uzatılmışlardır. Yüzleri gü
neydoğuya, Mekke yönüne dönüktü. 200 m güneybatıda eski cami mihra
bının yönü bu yönelişi doğrulamaktadır. Vücutlar açıkça kefen ile .örtülü
olmalıydı. çünkü kollar gövde üzerinde birleştirilmişti ve ayaklar birbir
lerinin üstüne binmişti.

Mezarlardan hiçbir eşya, kronolojik ize rastlanmadı (T.V mezarının

dolgusu içinde çıkan süslemesiz kötü durumda küçük bir kurşun kutunun
dışında). Burada söz konusu olan durum günümüz yerli nüfusun hatırala

rından silinmiş bir nekropolün varlığıdır. Kemiklerin analizi sit alanının

200 metre güneybatısındaki kalıntıları görülen Beylik dönemi yerleşme

si, Batır ile ilişkiyi gösterebilir.
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Depotuar: Mezarlar arasında bır~ılan dar kulvarlar içinde ve özel
likle açmanın doğu kesiminde üretici Damokrates ailesine ait depotuann
stratigrafik aynmının başlangıcını inceleyebiidik. Arazinin batı ve güne
ye yaptığı kuvvetli eğim nedeniyle (8 metrede 3 metre kot farkı) kazının

güçlüğü ortaya çıktı. Bazen eşit olmayan kalınlıktaki oldukça ince fliş ta
bakalan ile aynlmış depotuar katmanlannı ayırmak başarılması çok güç
bir iş haline geldi. Skirtos sektöründe görüldüğü gibi, burada da depotuar
kazılannda rastlanan zorluklarla karşılaştık,

Karenın doğu kenarında doğu-batı ve kuzey-güney doğrultulanndaki

kesitlerde çömlekciler tarafından atılan fliş, kül ve keramik artığı tabaka
lar açıkça görülmüştür. Kampanyanın bitiminde 2.50 m den daha yüksek
bir kesit içinde değişik cep ve katmanlar ayırdedilmekteydi. Kuşkusuz,

bu tabakalar bugünkü yol seviyesinin altında da devam etmektedir.

Toplanan malzeme bu tepenin kronolojisini net bir şekilde ortaya
koymaktadır. Diğer sektörlerden farklı olarak, toplam malzeme içinde ne
ince, ne de mutfak çanak-çömleğine rastlanmaktadır. Sadece az sayıda

günlük keramik (lekane, mortar, kiremit ve çatı kiremiti) bulunmaktadır.

Ezici çoğunluk mühürlü kuIpiara sahip ariforalara aittir. Bu malzeme
oranlan, olasılıkla anforalar lehine ince keramik üretiminin terkedildiği

bir döneme ait olan bu ilk tabakaların geç tarihi ile açıklanıyor: Daha
yüksek kotlarda yer alan tabakalar V. Grace tarafından yapılan Knidos
anforalannın sınıflandınlması içinde VII. döneme aittirler. Burada söz
konusu olan anforalar sadece bir palmiyeyaprağı bulunan yazısız bir mü
hürle damgalanmış olanlardır. Bu evre 1.0. ı. yüzyılın içinde 78 yılından

sonra (1.0. 88-85 yılları arasında Mithridates savaşları nedeniyle bozulan
ticaretten sonraki) mühürlü anforaların üretiminin düşüşüne aittir. Daha
eski tabakalar 85 ve (daha erken) 78 yılları arasında bu atölyede üretimin
durduğunu gösteriyor.

Karşılaşılan. tabakaların ikinci serisinde VIB döneminin Demior
gos'ları olan (1.0. 97-88) Agias, Dionysos II, Euphragoras veya Pisinos
gibi yöneticilere ait mühürler bulunmaktadır. Stratigrafinin verdiği kon
teksler dikkatlice incelendiğinde, bu eponymlerin birbirleriyle ilişkilerini

düzenlemeye, belki kesin tarihlerini elde etmeye olanak verecektir. Bu ta
bakalar ayrıca söz konusu olan eponymlerle aynı dönemde görevli duovi
ri isimleri ile tamamlayıcı matrisleri içermektedir,

Bu bölgede işlevini gerçekleştirmiş üretici ise yüzlerce mühürde ismi
geçen Damokrates I1'nİn ardılı Dioskourides'dir. Böylece, bizi 188 yılın

da Rodoslular tarafından Knidos'un ele geçirilmesinden sonra bu bölgede
yerleşen Rodoslu üretici Aristokles'e kadar götürecek bir zincirin ilk hal
kasının üretim gelişimini izliyoruz.
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YÜZEY ARAŞTIRMALARI

1990 yılı kazı kampanyasının araştırmaları bir yandan genel bir ta
namlamaya, diğer yandan da daha önce sıklık açısından önemli olduğuna
karar verilmiş bölgelerde gerçekleştirilen jeofizik araştırmalara yönelikti.

Genel tanımlama: Kadastra haritasındaki parsellerin tümü yüzeydeki
keramik yoğunluğuna göre beş grupta tanımlanmıştır. Bu gruplaşma şöy

ledir: O=keramik yoktur, i= ender rastlanır, ll= yoğunluğu azdır, lll= yo
ğunluğu fazladır, IV= bol miktardadır. Şimdiye kadar atöıyelerin saptan
madığı ve de bulunma olasılığının zayıf olduğu üç bölge dışında

parsellerin çoğu, keramik çeşidi ve işlenme amaçları ile ilgili olarak, da
ha çok yerleşme alanlarına rastlamaktadır.

Bu incelemeler sırasında özellikle mühürlü anfora kulplarından ör
nekler toplanmıştır. X7 tarlasının doğu kenarında ağıl işlevi gören bir
mekanda düzgün kalker /konglomera bloklardan yapılmış antik teras du
varına rastlanmıştır. X7 tarlası üzerinde başka duvarlara ait temel izlerine
de rastlanmaktadır.

leofizik araştırma:Bu alanda iki yöntem uygulanmıştır: Yüzey altın

da, ilk yarım metrede manyetik duyarlılığı ölçen EM 15 Geonics dedek
tör, çömlekçi atölyeleri alanından beklenen güçlü manyetik değerleri bul
mamıza olanak tanıdı. Beş metrelik aralıklarla, sayısı beş kadar olan
bölgede (K, M, L, N ve J bölgeleri) tekrar edilen bu daha genel işlem, he
men sonraki daha hassas proton-manyometre araştırmasını yönlendirmiş

oldu. Ancak, manyetik olmayan flysh'in güçlü tabakalaşmasından bazı

bölgelerde oluşan yoğunlaşmalar, tarım teraslarının düzenlenmesinden
depotuarların etkilenmesi ve fırın topraklarının olası zayıf manyetik du
yarlılığı, EM 15 in yanıtsız kalmasının atölye yokluğu olarak yorumlan
masını şüpheli kılmaktadır.

Sonuç olarak, sınırı belli iki bölgede (N ve L bölgeleri) 2 metre ara
ile yapılan araştırma keramik fırını veya depotuara işaret eden herbirinde
birer (eski kilisenin güneyinde ve L bölgesi yol kenarında) güçlü manye
tik alanın bulunmasını sağladı (Resim: 10). Ayrıca, geçen yıl araştırmala

rında saptanan manyetik alanlarda bu yıl yapılan yoklama sondajlar so
nunda H bölgesinde yeni bir keramik fırın tabanı. G. bölgesinde ise
depotuar belirlendi.

197



198



Resim: 2
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Resim: 6

Resim: 7
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Resim: 9

205



206



BERıeRT DER GRABUNGSKAMPAGNE
IN LIMYRA ı990

Jürgen BORCHHARDT*

Die Kampagne dauerte vom 15. August bis zum 4. Oktober 1990.
Der Dank des Grabungs1eiters gilt fo1genden Mitarbeitem: den Baufors
chem und Architekten Dipl. -Ing. A. Ardıçoğ1u, Dip!' -Ing. P. Knobla
uch, Mag. A. Konecny, F. Randl und Dr. G. Stanz1, den Archaologen
Frau Mag. 1. Benda, Herm F. Blakolmer, Frau B. Eray, Frau Mag. K.
Knibbe, Frau Mag. 1. Mader. Herm Mag. T. Marksteiner, Herrn R. -D.
Pausz, Frau Dr. Pekridou-Gorecki, Herm W. Reiter, Herm P. Ruggendor
fer, Herm M. Seyer, Frau Mag. K. Zhuber-Okrog, den Byzantinisten
Herrn Prof. Dr. J. Koder, Herrn Mag. R. Jacobek sowie Frau B. Böhmer,
Herrn Mag. M. Hinterberger, Frau Mag. E. Peyr, Herrn Dip!. -Ing. G.
Schartner, den Anthropologen Herm Dr. K. GroBschmidt und Herm W.
Friedrich, dem Numismatiker Herm Dr. J. Gorecki, den Restauratoren
Frau C. Boh1mann und Herm S. Şişmanoğlu und dem Photographen
Herm G. Wurst.

Als Regierungsvertreter fungierte bis zum 12.9.1990 Herr Mehmet
Tuna. GroBer Dank gebührt Herm Valıap Kaya für die gute Zusamme
narbeit ab dem 13.9.1990.

Ein herz1iches Wort des Dankes gilt der Generaldirektion der Anti
ken und Museen im Kulturministerium der Türkisehen Republik für vi
elfaltige Unterstützung, insbesondere Herm M.A. Işık und Herrn T. Ôzo
ral.

Im Namen aller Mitarbeiter danke ich dem Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung, Wien für die groBzügige Unterstützung
dieser Kampagne. Dank gebührt auch Herrn Ing. P. Glass von der Geodi
meter Handelsges. Wien für das überlassen geodatischer Geratschaften
für die Dauer der Grabungskampagrıe.

* Univ. -Prof Dr. Jürgen BüRCHHARDT, Institut .für Klassische Archaologie, Univereltat
Wien, Franz Klein-::Oasse 1, A-117ü Wien - AVUSTURYA.
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Dank der posıtıven Begutachtnng durch das österreichische Nati
onalkomitee für auswlirtige Forschung unter seinem Vorsİlzenden HR
Dr. R. Kneucker entsprach das Bundesministerium für Wissenschaft und
Forschung dem Antrag des Grabungsleiters auf Enteignung von zwei
Parzellen im Grabungsgebiet. Die Grabung dankt dem Bundesminister
Herrn Dr. E. Busek und Herrn OR Dr. J. Popelak vom Bundesminis
terium für Wissenschaft und Forschung für die groBzügige Finanzierung
der Enteiguung.

Bei der Durchführung der Enteignurıg habe ich zu danken: dan Mi
nistem Herrn Mesut Yılmaz, Herrn M.Tınaz Titiz und Herrn Namık Ke
mal Zeybek, den Generaldirektaren in der Generaldirektion der Antiken
und Museen Herrn N. Yardımcı, Herrn Altan Akat, Herrn Akif Işık und
Herrn Tanju Ozoral, dem Museumsdirektor in Antalya Herrn Kayhan
Dörtlük sowie den Rechtsanwalten Herrn Ahmet Hamdi Sayar und Herrn
Prof. Dr. Yahya Kazım Zabunoğlu.

Am 26. August wurde von unbekannten Tatern das 1969 errichtete
hölzeme Heroon-Depot niedergebrannt. Statnen und Relieffragmente
wurden dabei bis zu 50% zerstört. Für die finanzielle Unterstützung beim
Wiederaufbau des Heroon-Depots in gemörteltem Bruchsteinmauerwerk
verbunden mit Eisengittem danke ich der Universitat Wien.

1. ZUR GRABUNG IN DEN HANGHAUSERN

Martin SEYER
In der Kampagne 1990 wurde der Bereich, der im Süden an den sog.

Andron angrenzt, untersucht (Abb.1). Der z.T. mit freiem Auge sichtbare
Verlauf des felsigen Gelarıdes einerseits wie auch die kurze Zeit,
die für die Grabung zur Verfügung stand, lieBen keine groBen Ergebnisse
erwarten, was dann auch im Verlauf der Arbeiten bestatigt wurde. Der
relativ steil abfallende Felsen weist fast keine architektonischen Reste
auf. Die einzige Bearbeitnng, die man der ersten Bauphase zuordnen
möchte, ist ein WasserabfluB (Abb. 2a) knapp südöst1ich des sog.
Androns, dessen Lange innerhalb der gegrabenen Flache 2,60 m,
und dessen Breite durchschnittlich 0,15 m betragt, Er ist grob nach
Nordost ausgerichtet, das öst1iche Ende befindet sich auBerhalb des
Grabungsbereichs. 0,90 m nach dem südwestlichen Ende mündet ein
Arrn in den AbfluB ein. Auffallend ist, daB das Wasser nicht nach Süden,
sondem nach Norden gegen den Berghang abfloB.

1,60 m südlich davon befindet sich in ost-westlicher Ausrichtung
eine Steinsetzung von 7,50 m Larige , die den Rest einer
Terrassierungsmauer darstellt, allerdings nur noch in einer Steinlage
erhalten ist. Diese Mauer ist durch den Druck der durch Erosion
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bedingten Erdbewegungen an mehreren Stellen verschoben. Errichtet
wurde sie zu einem Zeitpunkt, an dem diese Erosion bereits eingesetzt
hatte. Ca. 1,50 m nördlich davon befinden sich Reste einer weiteren
Terrassierungsmauer.

Die Keramikfunde bestarigen im groBen und ganzen das Bild, das in
den vorangegangenen Kampagnen gewonnen wurde-, Zum ersten Mal
wurden in diesem Jahr Münzen gefunden, die sich eindeutig als kaiserze
itliche Pragungerı identifizieren lassen, womit das eigenartige Bild, das
sich durch das bisherige Fehlen römischer Münzen ergeben hatte, korri
giert werden kanns. In groBer Anzahl traten Fragmente von GlasgefıiBen

verschiedenster Formen und Farben auf, auch bei den übrigen Kleinfun
den haldelt es sich um Objekte des hauslichen Bedarfs.

2. DIE GRABUNG IN DER NEKROPOLE V

Fritz BLAKOLMER

Die seit 1987 laufenden Freilegungsarbeiten in der Nekropole V so
wie die Errichtung eines groBfllichigen Bewasserungskanalsysterrıs im
Westen und im Süden des lykischen Bestattungsplatzes machten eine de
taillierte Planaufnahme der Graber notwendig, deren Zahl nunmehr auf
LZ8 angewachsen ist (Abb. 3). Unter den 11 dabei neuentdeckten Gra
banlagen weist Grab IZI eine bislang nicht gesehene, fünfzeilige, griec
hische Inschrift auf. Klarbelegt ist nun auch der Urrıstand, daB sichdas
spatklassische Nekropolenareal südlich der modernen AsphaltstraBe han
gabwarts fortsetzte, wo im Zuge der Kanalbauarbeİten u.a. in ca. 3,50 m
Tiefe ein gebautes, freistehendes Grabhaus zerstört wurde. Bei einer Be
gehung des Bergrückens östlich der Nekropole V fanden sich eine Reihe
von Felsabarbeitungsspuren sowie auf dem Hügel Kemerkaya eine aus
gedehnte Befestigungsanlage, die Jedoch in keinem unmittelbaren Zu
sammenhang mit dem lykischen Bestattungsplatz zu stehen scheint.

Die Grabungstatigkeit in der Nekropole V wurde nordwestlich der
Sondage des Vorjahres fortgesetzt (Abb. 4). grab 85, dessen Fassade und
Decke durch Steinschlag und Erosion weggebrochen sind, besitzt im In
neren auf der ungegliederten Boderıflache vier niedrige Einlassungen für
die Aufstellung einer Holzkline. Anders als bei den bisherigen Grabbe
funden wies Grab 85 Knochensplitter in groBer Zahl und nur sparliche
Keramikreste auf. Zwei Fragınente der Türrahmung erlauben eine Re
konstroktion der Fassade mit Halbsaulen und simaartigem Dachprofil,
die İlır ein stark ionisch anmutendes Aussehen gaben.

1 M. Seyer in: X. kazı Sonuçları Toplantısı II (1988) 122.
2 Im Gegensatz zur Keramik und anderen Kleinfunden slamınten die jüngsten Münzen, die

vardieserkampagne gefunden wurden, aushellenistischer Zeit.
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Etwa 4 m nördlich des Fassadenkaınınergrabes 85 erhebt sich auf ei
nem zweistufigen Podium die stark zerstörte Grabtheke Nr. 87, deren
Wandung nur noch in Ansatzen erhalten ist. Nordöstlich davon wurde
das Niveau der Vorterrasse von Grab 88, eines freistehenden Grabhauses
mit VorhaIle (Abb. 2b), erreicht. Wie in der restlichen Sondagentrasse
wurde auch in diesem Bereich der Nekropole V das Felsterrain zwischen
den Iykischen Grabern in spaterer Zeit als Steinbruch genutzt, wovon
Schrotgraben, Keillöcher und Bruchsohlen zeugen.

3. DIE ARBEITEN AM SOO. PTOLEMAION

Günther STANZL

Die Feldarbeit am Ptolemaion (Abb. 5-6a) umfaBte in dieser Kam
pagne neben der Erganzung von Dokumentation, Vertiefung von Fundbe
obachtungen am Bau und von Bauteilen im wesentlichen zwei kleine
Sondagen an der West-und an der Südseite. Stand aus museologischer
Sicht und unter Sicherheitsaspekten der Fund weiterer Fragmente des
gewaltigen Pferdetorsos aus Marrnor (abb. 6b) zunachst im Vordergrund,
erwies sich trotz der Vergeblichkeit dieser Hoffnung (nur wenige kleine
Bruchstücke) die Emıb an neuen stratigraphischen Details durchaus als
wertvoll, Das heftig nachströmende Grund- und QueIlwasser machte
zwar die Arbeit und Auswertung schwer, es liiBt sich aber konstatieren,
daB die im vergangenen Jahr aufgrund der bisherigen Grabungen aufges
teIlte Arbeitshypothese zur Nutzungs- und VerfaIlsgeschichte unseres
Bauwerks weiter untermauert, durch Einzelheiten zur Baugeschichte
selbst an der Westseite erweitert worden ist.

In dem maximal 1,20 m hohen Schichtaufbau des Südprofils der
Sondage vor der Südecke des Naos des Ptolemaions zeichnet sich zuun
terst, schon im Wasser, mit OK bei -0.85-0,90 m ein byzantinisches Ar
beitsniveau ab, aus Kalksteinbruch und-splitt, mit einem groBen Bestand
an Architekturfragmenten gerade aus den Dach- und oberen Zonen, die
bei dem ersten Erdbeben herabstürzten; die erste Versturzschicht wurde
bei den BaumaBnahmen zur 2. Stadtmauer an der Oberflache ausgebeutet
(Torsituation ?), etwas eingeebnet und schlieBlich mit massiver Kera
mikschüttung abgedeckt. Leider sind datierende Funde sparlich, wenn
überhaupt vorhanden, Münzen des 4. Jhs. n. Chr. (konstantinisch) können
nur einen terrninus post quem liefem. Darüber entstand im Laufe der fol
genden Zeit eine Kulturschicht, abgeschlossen von einer neuerlichen
massiven Steinschutt- und Trümmerlage, die aber bereits rezent gestört
ist.

210



Zu den zweifellos überraschendsten entdeckungen dieser Kampagne
zahlt die Beobachtung, daB die Nordseite des Sockelbauwerks offenbar
als Zeichentafel für die Bauleute benutzt wurde. Die haarfeinen dieser
Zeihnungen, nur bei günstigem Sonnestand zu sehen, sind erst in ihrem
oberen Abschnitt erfaBtund erlauben noch kein Sytem zu erkennen. Aber
auch Architekturblöcke, wie Architrave, tragen Konstruktionslinien und
zeichnerische Fingerübungen.

Daneben gab es durch intesive Zusammenarbeit mit den Modellges
taltem neue Erkenntnisse zur Dachkonstruktion (definitiv kein Tambour)
und zur Saulenzahi (sechzehn), was im übrigen durch die Logik des akro
teraufbaus bestatigt wird, und dem Wagenrennefries (nicht über dem
Architrav). Die zeichnerischmalerische Aufnahme der Farbreste der Are
hitektur als Grundlage zur Rekonstruktion der gesamten Farbfassung
erganzte das Arbeitsprogramm.

4. ARCHAOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN AM PTOLEMAION

Peter RUGGENDORFER

Die Schwerpunkte des archaologischerı Arbeitsprogramms 1990 bil
deten zwei Grabungsbereiche geringen AusmaBes an der West-und Süd
seite des Ptolemaions sowie die Reinigung und zeichnerische Dokumen
tation des Profils im Norden des Grabungsareals-, Die sytematische
Untersuchung des Gelarıdes östlich des Naos (SO 14), die in der Kam
pagne 1989 begonnen wurde und wesentliche Hinweise für die Existenz
einer Temenosmauer und die byzantinische Umbauung lieferte-, konnte
wegen noch lanfender Grundstücksverhandlungen nicht forgesetzt wer
den.

Infolge der sumpfigen Bodenverhaltnisse vor der Westseite des Soc
kelunterbaus wurde erıtlang der Quadranten G III, F Ill/Iv, E Ill/Iv, D
IIlIIV, C IIlIIV (Abb. 7a)', der Orientierung des Vermessungsnetzes fol
gend, eine 2,50 m breite Sondage mit einer Abhubtiefe von 0,20 m an
gelegt', um einerseits auf der Oberkante eines bereits bekannten byzanti
nischen Kalksteinsplittniveaus" günstigere Bodenvoraussetzungen für
zukünftige Arbeitsvorhaben und andererseits eine einheitliche Planumsi
tuation vor dem Bau zu schaffen.

3 Die Grabungsarbeiren an derSüdseite des Naos wurden von G-Stanzl durchgeführt undwer-
den ebenfalls in diesem Bandvorgestellt.

4 P. Ruggendorfer in:XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (im Druck).
5 Zur Anlage des Vermessungsnetzesverweise ich auf die Abbildung bei Verf. 8.0.
6 Dieser Abhub liegt 0.90 ın unterhalb des Ptolemaion-Grabungsnullpunktes, der sich an der

üK der obersten Podiumsstufe unmittelbar vor dem Vorsprung dersüdwestlichen Ecklisene
befindetundauch füraıle folgenden Nivellementangeben von Relevanz ist.

7 Vg!. Gı.Stanzl in diesem Band.
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Das Keraınikrnaterial dieses Abhubs staınmt aus einem homogenen
splitrömisch-byzantinischen Kontext. Neben drei in das 4.f5.Jh.n.Chr. zu
datierenden Bronzemünzen konnten darin auch zwei aus klassisch
lykischer Zeit geborgen werden.

Im Quadranten D IlItrat bei Reinigungarbeiten entlang der StoBfuge
zweier Quaderblöcke auf dem Niveau der UK der untersten Ptolemaions
tufe der Ansatz einer Bosse zu Tage. Eine rechtwinklig an den Bau ge
führte Eintiefung der Sondage im Quadranten D IDjlV hatte das Aufdec
ken einer vierten auf Ansicht gearbeiteten Podiumsstufe zum Ergebnis.
Diese kragt im Gegensatz zu den drei übrigen mit Faszien verzierten Stu
fen nur wenig vor und besitzt eine verhliltnismliBig schmale Trittflache
von 0.25 m', Darunter folgt eine weit vorspringende, grob behauene,
fünfte Steinschar mit der OK bei -1,28 m, die bereits zum Fundament zu
zahlerı ist. Im unteren Drittel der Fundamentschar, bei -1,65 m, fand sich
eine Münze aus dem ı. Jh. v. Chr. im Kontext mit hellenistischer, rö
mischer und byzantinischer Keramik und einer weiteren Münze aus dem
4.Jh. n. Chr. Diese Evidenz erlaubt gemeinsam mit einem im Profil auf 
1,41 m erkennbaren Mörtelband aus byzantinischer Zeit die Aussage, daB
die Fundamentgrube zumindest in diesem Abschnitt an ihrer OK gestört
ist und daher vorlaufig keine entscheidende Hilfestellung bei der Datie
rung des Baues bieten kann.

Die Fortsetzung der Grabungsarbeiten in nördliche Richtung auf
dem Abhubniveau von -0,90 m verdichtete die Kenntnis über die Umbau
ung des Ptolemaion in byzantinischer Zeit. Ein an der Quadrantengrenze
D IIIjlV - C IDjlV verlaufender, nur noch rudimentlir faBbarer Mauerzug
barg in seinem Mörtelverband eine Münze aus dem 5. Jh. n. Chr.

Wahrend der Vorbereitungsarbeiten für die zeichnerische Dokumen
tation des Nordprofils entlang der Quadranten B V-I' lieBen sich zwei
Bossierungen an der Nordseite des Sockelunterbaus feststellen (Abb. 7b).
Ihre Position an der Vertikalseite der zweiten bzw. an der Trittflache der
dritten Stufe mag als Indiz dafür gelten, daB die Nordseite in ihrer baulic
hen Ausführung von keiner sonderlicher Bedeutung war und daher auch
nicht als Hauptansichtsseite konzipiert war. •

5. DIE ARBEITEN AN DER SAULENSTRAjJE

Wolfgang REITER

Bei der diesjahrigen Kampagne galt das Hauptaugenmerk der Ver
bauung, die nordöstlich des in den Jahren 1987 bis 1989 angegrabenen

8 Vgl. den Stufenunterbau der sparklassischen Periptera1tholos in der Mannaria in Delphi: F.
Seller, Die griechische 111010' (1986) 58 Abb. 28.

9 Eine ausführliche Dokurrıentation und Auswertung dieses Profils wird an geelgneter Stelle
nachgereicht.
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Oststylobats der 8,2 m breiten Saulenstraôe zu erwarten war», Die ca.
5x20 m groBe ausgesteckte Flache SO 15 (Abb, 8) konnte wegen des
standig nachsickemden Grundwassers bisher nur zum Teil untersucht
werden.

Die 1988 entdeckte, parallel zum Oststylobat verlaufende Mauer der
Sondage 12", welche die Rückwand der Halle bildet, setzt sich hier fort.
An diese aus Bruchsteinen und groBen Quaderblöcken errichtete, ca.
0,80 m breite Mauer (Ml), in der auch ein wiederverwendetes Architek
turfragment mit Wellenband (Ar) verbaut wurde, hat man annaherrıd

rechtwinkelig eine weitere, 0,55-0,60 m starke Bruchsteinmauer (M2) an
gesetzt, die in der oberen Steinschar in Ml einbindet (Abb, 9a). Der Ver
lauf der über M2 angelegten einscharig erhaltenen Bruchsteinmauer
(M3), ist gegen Südosten hin unklar. Sie ist wohl in einem spateren, noch
nicht bekannten baulichen Befund zu sehen und hat mit der ursprünglic
hen Konzeption der Anlage sicherlich nichts zu tun. Die zu M2 parallel
verlaufende Steinsetzung östlich von M3 dürfte ein (ursprünglich ge
deckter ?) Kanal sein. In ihm fanden sich unter anderem eine bronzene
Gürtelschnalle (LI 90/KF 306) und ein fast vollstandig erhaltenes
öllampchen (LI 90/KE 306). In der Ostecke von SO 15 konnten zwei
Sanlerı aus blaulich-weiüem Marmor (S: LI 90/BO 324 und 325) mit ged
rehten Kanneluren freigelegt werden. Nach Beendigung der Grabungsar
beiten wurde dieser Bereich wieder sorgfaltig zugeschüttet».

Von den durch M2 getrennten Ranmen konnte nur der nördlichere
teilweise untersucht werden. Neben einer Fülle von Glas-und Kera
mikfragmenten sind zwei GanzgefıiBe besonders erwahnenswert (Schale:
LI 90/KE 307, Kannchen: LI 90/KE 308). Ein Eingang konnte in diesem
Abschnitt nicht festgestellt werden.

Eingebettet zwischen Ml und dem Oststylobat, dessen oberste Stufe
sich gegen Nordwesten leicht verschoben hat, konnten an zwei Stellen
Reste eines weiBen Kieselmosaikbodens (Mo) geortet werden. Eine in
das Gehniveau versenkte Tonröhre (T), west1ich von Ml, diente offenbar
als AbfluB innerhalb der Halle bzw. als Nivelliermarke für die darunterli
egende Kanalisationv,

Aus dem Schlamm westlich des unter groBen Anstrengungen
freigeputzten StraBenpflasters konnte ein ca. 0,50 m langes Gra-

10 J. Borchhardt in: Kazı Sonuçları Toplantısı X (1988) l47; A. Konecny in: Kazı Sonuçları
Toplantısı XI (1989) 190 f. Abb. ll; 12 a-b.; J. Borchhardt in: Kazı Sonuçları Tnplantısı XII
(1990) (im Druck).

11 Konecny a.O, 191 Abb.11.
12 Eine Bergung der hochwertigen Architekturteile sowie die genane Klarung des Befundes

soll zu einem Spateren Zeitpunkt vorgencmmen werden.
13 Vgl. dazu K. Tucheit, IsıMltı 34, 1984.223 Taf. 52, 2.
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nitsaulenfragment (S: LI 90/B0 304) geborgen werden, welches zu den
bisher der SaulenstraBezugewiesenen Stüeken paüt>. Bei einer
Geladebegehung wurde ca. 7 m nordwestlich von SO 15 ein weiteres
Fragment (LI 90/B0 330) gefunden, das der Hallenarchitektur zugeschri
eben werdenmuB.

Von Basen und korinthischen Kapitellen konnten geringe Reste
sichergestellt werden, wogegen sich ein Architrav bisher nicht
archaologisch belegen laBt. Die Halle war mit flachen Dachziegeln ge
deckt, von denen groBe Mengen am StraBenpflaster und im Bereich
zwischen Ml und dem Oststylobat gefunden wurden. Die unsauber gear
beiteten Bruchsteinmauem, die mit etlichen Spolien versehen sind, sowie
der Mosaikboden und die Keramik lassen auf eine Datierung in
spatantik-frühbyzantinische Zeit schlieBen.

6. DAS TERRITARIUM DER STADT LIMYRA IN FRÜHBYZAN
TINISCHER ZEIT

RomanlACOBEK

In der Kampagne 1990 wurde mit einem zweijahrigerı Forschungs
projekt begonnen, das das Ziel hat, AufschluB über die wirtschaftliche
und demographische Situation nichtstadtischer Siedlungen und deren Be
ziehung zu den übergeordneten zentralen Orten zu geben.

Als zu untersuchendes Gebiet wurde ein etwa 15 km FD groBer Be
reich 5 km westlich der Stadt Limyra gewahlt: Einerseits liegen zu Limy
ra bereits Ergebnisse langjahriger archaologischer und historischer Fors
chungen vor, die uns Hinweise auf den Charakter dieses zentralen Ortes
geben, andererseits ist das erwahrıte Gebiet von modemer landwirtschaft
licher Nutzung und dörflicher Bebauung weitgehend verschont geblie
ben.

Das Forschungsgebiet umfaBt den Osthang des die groBe Schwemm
landebene zwischen Kumluca und Finike im Westen abschlieBenden Ge
birgszuges Gülmez Dağ. Der für die Forschungen ausgewahlte Bereich
beginnt westlich des Ortes Turunçova und reicht biz zu den Dörfem
Asarönü und Keşlik mit den dazugehörigen Feldem.

Im Laufe des ersten Intensivsurveys, der etwa ein Fünftel des gesam
ten Forschungsgebietes erfaBte, wurde deutlich, daB das zu untersuchen
de Gebiet spatestens .seit klassischer Zeit kontinuierlich besie delt war und
landwirtschaftlich teilweise bis in die heutige Zeit genutzt wird, wobei

14 Konecny a. O. 190. Das bisher langste erhaltene Saulenfragment millt 2,14 ın bei einem
Durehmesser von 0,5 m.
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zwar immer wieder andere Siedlungsplatze gewahlt, aber dieselben Fel
der bebaut wurden. Der genutzte Bereich erstreckt sich dabei vom Rand
der fruchtbaren Mündungsebene (ca. 20 m Seehöhe) des Arykandos' und
des Limyros bis auf eine Seehöhe von etwa 700 Metem. Die Zone byzan
tinischer Bebauung liegt hauptsachlich auf einer Höhe zwischen 400 und
550 Metem Seehöhe. Zur Nutzung der Ebene in historischer Zeit kann
durch Untersuchung der Oberflachenfunde allein keine Ausage getroffen
werden, da dieser Bereich durch die starke erosionsbedingte Aufschotte
rung und die in den letzten Jahren erfolgte dichte Bebauung starken
Veranderungen unterworfen war.

Bisher konnten zwei Siedlungskomplexe aus byzantinischer Zeit 10
kalisiert werden, die nach demselben Muster aufgebaut sind: Ein kleines
Kasteli von etwa 50x50 Metem schützt eine in unmittelbarer Nahe be
findliche Kirche und eine Siedlung, an welche die meist von Terrassie
rungsmauem gestützten Anbauflachen grenzen. Ziztemen und ölmühlen
finden sich sowohl innerhalb der Siedlungen als auch im Bereich der Fel
der.

Eine Datierung dieser Komplexe ist durch die aufgefundenen
Bauplastikfragmente möglich: Es handelt sich durchwegs um Stüeke von
der Wende des 5. zum 6. Jahrhundert.

Abgesehen von den Kirchen im Siedlungszusammenhang wurde im
Bereich von Keşlik eine Kirche aus frühbyzantinischer Zeit mit mit
telbyzantinischem Umbau und in der Nahe von Cavdir, am Rand der
Fruchtebene von Turunçova, eine Kapelle aus mittelbyzantinischer Zeit
entdeckt. In der Umgebung dieser beiden Bauten konnten keine sied
lungsspuren gefunden werden.

In Hinblick auf die Kartierung der Fundstellen wurde über das ge
samte Forschungsgebiet ein Polygonzug aus sechs Hauptpunkten mit ei
ner Gesamtlange von sieben Kilometem eingemessen. Soweit es zeitlich
und technisch möglich war, wurde mit Detailaufnahmen begonnen: Im
Bereich des Polygonpunktes PP2 (Kasteli, 2 Kirchen, Siedlung) ist die
Detailaufnahme bereits abgeschlossen, ebenso konnte von einer am Aus
gang des Arykandostales gelegenen Einsiedlerklause ein Plan erstellt
werden.

7. DIE MENSCHLICHEN SKELE1TRESTE VON LIMYRA: ANTH
ROPOLOGISCHE UND PALAOPATHOLOGISCHE UNTER
SUCHUNGEN

Karl GROjJSCHMIDT

Nach über 100 Jahren hatten Wiener Anthropologen wieder Gele
genheit, Untersuchungen an menschlichen Skeletten aus Limyra durchzu-
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fıihren. Dabei wurden folgende Ergebnisse gewonnen: Es konnten 35 In
dividuen, davon 16 Manner, 4 Frauen, ein Fetus (8.-9. Lunarrnonat) und
2 Kinder (7. bzw. 18. Lebenscjahr) bestimmt werden. Bei den Mannem
wurde eine durchschnittliche Körperhöhe von 168 cm, bei den Frauen ei
ne von 155 cm geschatzt, In dem eher kleinen Grab 113 konnten die Res
te von mindestens neun Individuen (acht Manner, eine Frau) festgestel1t
werden. An pathologischen Veranderungen zeigten sich Schmelzhypop
lasien an den Zahnen, Porosierungen und Cribrosierungen am harten
Gaumen, in den Orbitae und auf den Schadelaullenseiten. Zahlreiche
Hinweise auf entzündliche Periostreaktionen besonders an den Un
terschenkelknochen wurden ebenfalls gefunden. AuBerdem konnten
Harris'sche Linien an den Langknochenenden einiger Skelettindividuen
festgestel1t werden. Zudem wiesen einige Schadelkalotten schaumig auf
gelockerte Verdickungen auf. Die gefundenen Krankheitszeichen können
als Ausdruck von bereits in der Kindheit einwirkendem psychischen und
physischen StreB-verursacht durch Nahrungsmengel (z.B. saisonaler Pro
teinmangel) bzw. Infektionskrankheiten-und als Zeichen von Blutungs
und Eiserımangelanamien gewertet werden.

Als Einzelbefıınde sind der Nachweis eines Nierensteines bei der
Frau aus Grab 115 der Nekropole V, die durch Reiten verursachten
Schadigungen der Wirbelsaule bei dem Mann aus dem Tumulusgrab 112
und die zum Teil durch eine Hüftgelenksfehlstellung verstarkte Gonart
hrose des Kniegelenks bei dem Mann aus Grab 68 zu sehen, wobei
diese degenerativen Schadigungen durch Ubergewicht und starke
Beanspruchung (Marschieren) verstarkt worden sein können. Bei
letztgenanntem Skelettindividuum handelt es sich wahrscheinlich um den
in der Grabinschrift TL 133 genannten Xfitlapa, den Seher des Königs
Perikle.

Der Mann aus dem Tumulusgrab 112 (Abb. 9b) weist-im Gegensatz
zu allen anderen bisher untersuchten mannlichen Individuen- zierlichere,
schlankere Knochen mit dünner Kompakta auf. Um diesen wahrschein
lich nicht autochthonen Typus (darauf weisen auch archaologische Beo
bachtungen hin) zu bestatigen, sind weitere Untersuchungen an den
menschlichen Skelettresten aus Limyra notwendig.
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Abb: 1- Plan der Sondagc 13 von Limyra, südlich des sog. Andron (Zcichnung: M. Scycr)



Abb:2a- WasserabfluB südôstlich des sog. Androns in Sondage 13 von Limyra (Neg..
Nr.: Li90/992, Photo: G. Wurs!)

Abb: 2b- Grab 88 İn der Nekropole V von Limyra (Neg. -Nr.: Li90n21, Photo:
F. Blakolmer)
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Abb: 4- Ansicht des Grabungsplatzes in der Nekropole V von Limyra von Silden (Neg.-Nr.: Li901729, Photo: F. Blakolmer)
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Abb: 5- AufriB des Naos des Ptclemaions nach G. Stanzl (Zcichnung: G. Stanzl
A. Schmicklcr)
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Abb: 6a- Grundrif des Naos des Ptolemaions nach G. Stanzl
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Abb: 7a- Ansicht des Wes't-Teils des Naos des Ptolemaions von Limyra von Norden
(Neg.-Nr.: Li90/349,J!hoto: G. Wurst)

~

Abb: 7b- Bossierung an der Nord-Selte des Naos des Ptolemaions von Limyra (Neg.-Nr.:
(Li90/395, Photo: G. Wurst)
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Abb: 8- Plan der Sondage an der Saulerıstralie in Limyra (Zeichnung: W. Reiter)
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Abb: 9a- Ansicht von ML und M2 dcr Sorıdage an dcrSaulenstralie in
Limyra von Norden (Neg.-Nr.: Li9ü/67ü, Photo: G. Wurst)
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Abb: 9h- Skclctt aus Grab i i2 dcr Nekropolc V
von Limyra (Ncg.cNr.: Li9üj542,
Photo: G. Wurst)



1990 ARYKANDA KAZISI

Cevdet BAYBURTLUOGLU*

18 Temmuz 1990 da fiilen başlayan ve iş günü olarak tam iki ay sü
ren Arykanda'daki çalışmalara Bakanlık temsilcisi olarak Sivas Müze
si'nden Arkeolog Muhammet Alkan; kazı üyeleri olarak üDTU Mimarlık

Fakültesi Restorasyon Bölümü'nden Prof. Dr. Cevat Erder, arkelolog ola
rak Ankara Universitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden Ar. Gör.
Dr. Deniz Bayburtluoğlu, Ar. Gör. Kutalmış Görkay, Istanbul Teknik
Üniversitesi'nden Ar. Gör. Zeynep Kuban, Tulga Albustanlıoğlu; mimar
lar Isı. Teknik Universitesi'nden y. Mim. Turgut Saner, aynı üniversite
den Serpil Topkaç, Mimar Sinan Universitesi Mimarlık Fakültesi'nden Y.
Mim. Şule Gökdeniz; grafiker olarak aynı üniversiteden Ayşe Yazoğlu;

restoratör olarak Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden emekli Ali Aşkit

ile arkeloloji öğrencileri M.Esra Midilli, Hakkı Üncü, Çiğdem Özbek ve
Leyla Yaman katılmışlardır.Tüm kazı üyelerine ve onlar kadar kazıya iş

çi olarak katılan Arifliler'e teşekkürlerim sonsuzdur.

Kazı öderıeğinin büyük bölümü yine Kültür Bakanlığı'nca sağlanmış,

aynca Antalya il Üzel Idaresi 17.000.000 TL lık; Ankara Universitesi
3.600.000 TL lik ve Ankara Turizmi Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler
Derneği 3.200.000 TL lik katkıda bulunmuşlardır. Tüm bu kuruluşlara

şükranlanmı sunanm.

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunduğu

muz çalışma raporunda 1990 faaliyetimizin kazıdan çok onanm, koruma
ve çevre düzenlemesine yönelik olacağı belirtilmişti. Mayıs 1990 da biti
rilerek teslim edileceği kesin bir ifade ile işi yüklenen müteahhit tarafın

dan belirtilen su ve elektrik gibi programımızınuygulanması sırasında en
önde gelen hizmetlerin, bırakınız bu süreyi, kazı mevsimi sonuna kadar
dahi bitirilemeyişi, ister istemez bizi kazı yapmaya sevketti. Programımı
zı değiştirmemize neden olan bu alt yapı hizmetlerinin geciktirilmesi, bu
sorunun yanı sıra ören yerini karayoluna bağlayan tek yolun da kazılarak

* Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLVOGLU, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülte
si, Klasik Arkeoloji Bölümü, Sıhhıye-ANKARA.
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bırakılmasıyla bizi üç gün tüm ekiple bu yolu tekrar kullanılabilir duru
ma sokmaya ve haliyle üç günlük zaman kaybına uğrattı.

Programdan farklı bir çalışma yürütmeye mecbur kalışımıza, buna
benzer gereksiz zaman kaybına yol açan diğer nedenlere rağmen 1990
Arykanda kazısının sürpriz buluntu ve kalıntılarla çok başarılı geçtiğini

ifade edebilirim.

Yukanda değinildiğigibi amaç kazı yapmaktan çok, onanm ve koru
maya yönelik olduğu için, işin başında kazı yapılması gereken yerlerin
nereler olabileceği sorun olarak belirdi. Yapılan değerlendirmelerden

sonra bu yerlerden biri 1980'li yılların başında kısa süre kazılan ve mezar
kalıntılarına rastlanıldığı için -Doğu Nekropolü'ndeki iyi korunmuş me
zar binaları nedeniyle- vazgeçilen bouleuterion'urı doğusundaki teras ile
şehrin kalıntılarıyla ilk karşılaşılan kesimde bulunan kapı çevresi olarak
belirlendi.

Arykanda'da diger antik kentlerin çoğunun aksine şehri çevreleyen
kuvvetli bir surun bulunmaması ve bu görevi büyük ölçüde teras duvarla
rının sağlaması, şehrin dış dünya ile bağlantısının ne şekilde sağlandığı

sorununu akla getirmekteydi. Nal Tepesi karşısındayer alan ve kiklopik
denecek boyutlardaki taşlarla örülmüş teras duvarının üst tarafında in situ
olarak korunmuş kapı, bugünkü kullanımının yanı sıra, topografik yön
den de sorunun cevabının bulunacağı yer olarak gözüktü. Oldukça geniş

bir alanı içine alan bu kesimde yürütülen temizlik ve kazı çalışmaları sı

rasında bir propylon'a ait olabilecek izlere rastlanıldıysa da, diğer kazı

alanında işlerin yoğunluk kazanması ve burada sonuca hemen ulaşabilme

koşullarının doğması şehir kapısının araştınlması çalışmalarını daha son
raki yıllara ertelernemize sebep oldu.

İkinci kazı alanı olarak seçilen yer 1989'da açılan mezar binalarının
bulunduğu terasın güneyinde, ticaret agorasına ait dükkanıarın kuzeyinde
ve bouleuterion'un doğusundaki dar bir teras üzeridir.

1980'li yılların başında bu yerin kent içindeki özel konumu, çok kali
teli teras duvarlarına sahip olması gibi nedenler, mabet bulma ümitlerinin
en şanslı kıldığı şeklinde görünmüştü. Ancak yüzeyin bitki örtüsünden
temizlenmesi aşamasında kline parçalarına rastlamamız ve Doğu Nekro
polü'nde o sıralarda çok daha kaliteli ve üstelik üst yapısı da korunmuş

yapılarda kazının yürütülmesi burasının ileriki yıllara bırakılmasını zo
runlu kılmıştı. Burada tekrar kazıya başlarken ilk beklentilerimizi unut
mamakla beraber, geç devir ve mezar kalıntıları yüzünden şansımızı baş-
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tim yitirmiş olma düşüncesiyle ve bu kesimde kazılmamış alan bırakma

ma yargısıyla işe başlanılmıştır.

Kazı değinilen alanın doğusunda, kilit taşının izlerinin görüldüğü,

tek mekandan oluşan yapının ortaya çıkarılması şeklinde başladı. Ary
kanda'da sıkça karşılaşılan mezarlar tipinde ve planında, tonozunun orta
kısmı çöktüğü için hemen hemen sağlam sayılacak kadar ayakta, içi ta
mamen molozla dolu olduğundan sağlam veya sağlama yakın Hihitbulma
şansı kuvvetli bir durumla ve şans gülerse mezar hediyeleriyle de karşı

laşma umudu ağır basıyordu. Mezar odasının içinin kısa sürede boşaltıl

ması bu ümitlerimizi söndürdüğü gibi, 198Ü'li yıllardaki beklentilerimizi
de silecek nitelikteydi. Zira mezar odası bronz eritıne veya kireç elde et
me fırını olarak kullanılmıştı ve yapının önü ve yakın çevresindeki büst,
heykel gibi heykeltraşlık eserlerinin veya bronz kap kacağın; başsız, kı

rılmış veya ezilmiş şekilde bulunuşu kötü bir sürprizle karşı karşıya oldu
ğumuz izlenimini uyandırmıştır. Aynı durum Arykanda'da i No.lu meza
rın yanında, tiyatronun batı analemma duvarının dibinde veya bir başka

kazı yeri olan Phaselis'teki tiyatro hamamının frigidariumunda yaşanmış

tır.

Yaklaşık 2.5 m çapında ve güneye ocak ağzı açık bu çok yüksek ısı

ya maruz kalan mekanda, doğalolarak yan duvarlardaki taşların bile ki
reçleşmeye yüz tuttuğu veya çatladığı izlenmiştir. Aynı mekanda bulunan
farklı dönemlere ait buluntular ise değinilen odanın son kullanım amacını

açığa vurmaktadır.

Kazı sırasında bu alanda karşılaşilan ilginç yön; başlangıçta mezar,
sonra evin bir odası ve nihayet bronz eritme veya kireç yapma yeri olarak
kııllanılan mekanın önündeki, büyük çoğunluğu Yukarı Stoa'dan getirilen
plükalarla kaplı avlunun güney kenarında ortaya çıkarılan ve gerek bu ya
pıya, gerekse kırma taşlarla örülmüş çamur-kireç harcıyla yapılmış du
varlara sahip yapı kalıntılarıyla bağdaşmayan ve özenli ve daha büyük bir
yapıya ait söve ve lento parçalarıyla karşılaşılmasıdır. Bu söve ve lento
parçalarının nereye ait olabileceğini saptamak amacıyla batıya, bouleute
rion istikametine doğru kazı genişletildiğinde; yerli kayanın traşlanma

sıyla elde edilen alanla anlayış bakımından bağdaşmayan çok ilkel bir ya
pının duvar kalıntılanna rastlanılmıştır. En az birkaç odalı ve avlulu,
duvarları kalitesiz malzenıe ile yapılma ev taban döşemesini bulabilmek
amacı ile araştırıldığında 199ü'ın sürpriz kalıntılarını sergilerneye başla

mıştır. Evin içerisinden, yapılan temizlik ve onarım işlemleri sonucu
Asklepios'a ait küçük bir heykelin belden aşağısı (Resim: 3), sakallı bir
erkek ve genç bir kadına ait bir baş, ellerinde yılan tutan bir heykele ait
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bilekten sonrasına ait kalıntılar ile birlikte bronz, demir ve sikke gibi bu
luntular ele geçmiştir.

Evin tabanının altında daha önceki evrelere ait kalıntı bulunup bu
lunınadığını araştırmak, taban döşemesinin ne şekilde olduğunu anlamak
ve mezar binasının önündeki söve ve lento parçalarının nereye ait olabi
leceğini saptamak amacıyla yürütülen kazılarda ilginç kalıntı ve buluntu
lara rastlanılmıştır. Ufak kırma taşlardan ve çamur-kireç karışımı bir
harçla duvarları örülen evin plana geçirilmesi ve fotoğraflandırılmasın

dan sonra duvarlar kaldınldığında çok kaliteli işçiliğe sahip, kırlangıç

kuyruğu şeklindeki kenetlerle birbirine bağlanmış, 32.8 cm yükseklik ve
genişlikte üç basamaklı bir krepidoma ortaya .çıkarılmıştır. Bir tapınağa

ait olduğundan kuşku duymadığımız bu krepidomanın ortasında yapılan

ve cella tabanının ne tarzda döşeli olduğunu belirleme çalışmalarında ise,
biri Helios kitabeli, biri Erken Bizans döneminde yapılmış yine aynı kişi

ye ait kabartmalı ve çok sayıda yazıtsız veya kabartmasız bomos'un ele
geçişi mabetin Helios için olduğunu düşünmemizi mümkün kılmıştır

(Resim: 1). Ancak Helios'un devamlı gök yüzünde kalması ve bu tanrının

yalnız başına tapınım görmediğinin bilinmesi ve aynı alanda Asklepios
(Resim: 2) ile Hygeia'nın heykellerinin bulunması değinilen mabedin He
lios-Asklepios için yapıldığını belirlemektedir.

Mabedin planına gelince: alışılmış pUlnlardan farklı olarak mabet ge
niş cephesiyle doğuya yöneliktir. Bu alanda kazı henüz tam ayrıntıları

öğrenecek şekilde tamamlanmadığı için, mezar binasının önündeki taş

döşeli avlunun mabetle bir ilişkisinin bulunup bulunmadığı henüz belli
değildir. Buna karşın batı yön, normalden büyük bir heykele ait kaidenin
de yapı melzemesi şeklinde kullanılmasıyla propylon şeklinde düzenlerı

miştir. Kuzey ve güney yönleri duvarlarla sınırlanmış; doğu ve batı uçları

Attik-Ion profilli söve a1tlıklarına sahip propylon mabedin bulunduğu te
rası batı yönden sınırlayan teras duvarı boyunca gelen merdivenli yol ile
bağlantılı kılınmıştır. Propylon'un zemini ise kırma taş blokajlıdır.

Mabede bir alt terastan bağlantı sağlayan merdivenli yol, propy
lon'un önünde geniş bir avluya dönüşmekte ve buradan kuzeydoğuya

doğru yine merdivenli bir yol, üst terastaki yapı kalıntılarına yönelmekte
dir. Batıya ayrılan yol ise bouleuterion'un doğu duvarının kuzey köşeye

yakın kısmındil bulunan arka kapısıyla bağlantılıdır.

Değinilen merdivenli yol ile bouleuterion arasında kalan ve kareye
yakın dikdörtgen plan gösteren, yaklaşık 24x i 8 m boyutlarındaki alan da
1990'da kazısı yapılan yerlerden bir diğeridir. Tıpkı bouleuterionda oldu
ğu gibi yerli kayanın traşlanması suretiyle elde edilen alan tamamen te-
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mizlendiğinde, yerli kayadan traşıanarak elde edilen ve tabanı tıpkı bou
leuterion'un önündeki avlu gibi çakıl mozaik döşeli olduğu görülmüştür.

Işlevinin ve olduğunu kestiremediğimiz bu mozaik döşeli mekanın, bü
yük bir olasılıkla bouleuterion'un oturma sıralarının traşlanıp başka

amaçla kullanıldığı dönemde tıpkı onun gibi üstü kapalı bir toplantı yeri
şeklinde değerlendirilmiş olduğunu zannediyoruz. Bu mekan içerisinden
atılan 6 m lik toprak dolgunun. tabana yakın seviyesinden, kazının son
günü ve iş bitimine yakın saatlerde, birinde heykelciğin sağ ayak ucunun
korunduğu iki bronz heykelciğe ait kaide, bronz kaplar, gümüş kaplamalı

ayna parçaları ile şimdiye kadar Arykanda'da bulunan heykeltraşlık eser
leri içinde sağlamlığı ve kaliteli işçiliğiyle dikkati çeken Kyrene Aphro
diti tipinde normalden biraz küçük bir Aphrodite heykeli bulunmuştur

(Resim: 4). Başı ve sağ kolunun bir kısmı noksan olan Aphrodite'nin en
sede iki ayrı lüle şeklindeki saçlarında, yanındaki sağlam olan Eros ve
yunus balığında altın sarısı boya izleri korunmuş olarak ele geçmiştir.

Yukarıda da değinildiği gibi özellikle mabedin doğu kısmının önü
müzdeki kazı mevsiminde iyice araştınlması, Yukarı Stoa yönündeki te
ras duvarı içindeki dolgunun temizlerıerek yapı ve heykeltraşlık eleman
larının araştınlması gerekmektedir. Bu şekilde şimdilik Geç Hellenistik

-döneme ait olduğu kanısında olduğumuz mabet ve ona ait kalıntıların

gerçek yapılış zamanları kesinlik kazanacaktır.

1990 Arykanda kazı ve çalışmalannda 1991'e hazırlık olmak üzere
tiyatro, odeon, Nal Tepesi hamamının restorasyon ve konservasyon pro
jeleri hazırlanmıştır. Ayrıca' geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüm kentin
genel temizliği gerçekleştirilmiştir.
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Resim: 1- Helios-Asklepios Mabedi

Resim: 2- Asklepios başı



Resim: 3- Asklepios hcykeli

Resim: 4- Aphrodit ve Eros heykeli
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PATARA 1990 ETKİNLİKLERİ

Fahri/Ş/K*

Kültür Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi adına yütürülen Patara
1990 etkinlikleri, 3 Ağustos-lO Ekim tarihleri arasında çadır-kampta ko
naklayan 5 bilimsel üye ve -işçi olarak çalışan- 11 arkeolog ile 11 öğren

ci yanında, sayısı. sıkça azalan 8 işçinin katılımlanyla gerçekleştiriimiş;

"Yüzey Araştırmaları'', "Temizlik-Düzenleme" ve "Kazı"ya yönelik ola
rak özlüce şu sonuçlar alınmıştır';

Yüzey Araştırma/arı

Kenti çepeçevre saran yamaçlarda gerçekleştirilen yüzey araştırmala

n sonucunda sitin batı sınırını oluşturan Güden sırtlanndaki sık orman
örtüsü arasında -bir kesimi düzsetler üzerine kondurulmuş- çok sayıda

anıtsal gömütün varlığı saptanmış (Resim: 1); yakın bir geçmişte "C
Bölgesi'dir" diye kooperatiflerin bitmiş ya da yapım aşamasındaki yüzler
ce beton yığımna terkedilen kuzeybatıdaki Eren Tepesi'nin ise, yapı çalış

malan sırasındakepçeye takılan pişmiş topraktan gömüt kapaklan ve un-

* Prof. Dr. Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, 07070-ANTALYA.
Çalışmaların bu yıl daözveriliçabaların ve üstün görevanlayışının ürünü olarak başarıyla

sonlanmasında emeği geçenlere: Kazı Başkan Yardımcılığı görevi yanısıra "Nekro
pel'den sorumlu Yrd. Doç. Dr. H. Yılmaz, "Yazıtlar"dan sorumlu Prof. Dr. S. Şahin, "li
man Kilisesi"nden sorumlu Doç. Dr. A. Uluçam, "Liman"rlan sorumlu f.ü. Gör. N. Çevik,
Uz. Mimar S. Çevik'e: Arkeolog Ş. Aktaş, A. Kulaç, N. Coşkun, A. Ozkul, S...Bulut, I.
Yayla,H. GÜı, B. Yıldız" S. Günaçar. M. Mansur, Ş. Değirmenci'ye; öğrenci H. Özkan, S.
Çıracı, Ş. Çanılıdağ. S. ()zbey, N. Atlı, O. Türeyen, M. Ergen, T. Takaoğlu, S. Erzurum
luoğlu, S. Çimentepe, O. Çer'e; Kaunos ekibinden Oğuz, Ozean, Fatih ve doğallıkla

O'nsuz edemediğimiz Doç. Dr. C. Işık'a; Bakanlık temsilcimiz "Dost" F. Bayram'a, K.
Dörtlük'ün kişiliğinde Antalya Müzesi'ndeki tüm arkadaşlarıma; C. Akgül ve işçilere, A.
Kapaklı ve Patara-Tur çalışanlarına, N. Ekizoğlu'na ve de Pataralı diğer Dostlar'a gönül
borçluyum.
Kazıya parasal desteksağlayan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler GenelMüdürlüğü ile
DönerSermaye Daire Başkanlığı, Atatürk Universitesi Rektör1üğü Araştırma Fonu, Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Türk Tarih Kurumu'na arkadaşlarım adına burada şük

ranlarımı sunmak isterim.
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guentarium türünden somut bulgularla ilk kez özde antik bir gömütlüğü,

yalın "halk gömütlüğü'lnü, içerdiği gerçeği günyüzüne vurmuştur. "Pa
tara Kapısı" diye tanımlayabileceğimiz, kente karadan tek geçit veren
kuzeydeki darboğazın, Kısık'ın, tüm Kınık ovasına egemen doğu tepe
sinde saptadığımız yapı kalıntıları belli ki, gözetlerneye yöneliktir. Yine
eskinin "C-Bölgesi" olarak ve de "zilliyetli" çam ormanı içinde betonla
rın son bir yılda boyverdiği kuzeydoğudaki Günlük Tepesi ve yamaçları,

anıtsal gömütlerin konumlandığı Bodrum'a dek halka özgü toprakaltı gö
mütleri barındırmakta; doğudaki Doğucasarı doruğu ardındaki orman
içinde belirlenen iki küçük "kaya mihrabı", burada bir yerleşirnin olabile
ceği savımızı güçlendirmektedir. Yamaçevlerin temellendiği eğirnde ta
rımsal sulamayla günyüzüne çıkan nitelikli bir taban-mozaik, asfalt yapı

mıyla açılan bir antik kuyu, birkaç yeni yazıt ve özellikle tiyatronun
doğu analemma duvarı üzerindekiler, yontu parçaları ve de bir pansiyon
çöplüğünün -son çare olarak- öğrencilerimce atılması sırasında apsisiyle
beliriveren bir yeni kilise, i 990 Patara yüzeyaraştırmalarının ürünüdür
ler.

Temizlik-Düzenleme

Antalya İl Özel İdaresi'nin ödenek vermemesi nedeniyle, Patara'da
asal görevlerimiz arasında bildiğimiz temizlik ve düzenleme etkinlikleri
bu yıl -olanaklarımızı zorlayarak da olsa- yoğun biçimde salt bir yerde,
etkileyici dış mimarisiyle gezginlerin ilgisini çeken "Liman Hamarmrun
caldarium'unda, gerçekleştirilmiş; "sıcaklık", çöken tonoz ve üst-duvar
taşları yığınından pencere alt düzeyine dek arındırılmıştır. Sikkelerden
oluşan küçük bir Geç-Bizans hazinesi (Resim: 2), insan gücüne dayalı

özverili bir çalışmanın armağanıdır.

Kazı Çalışmaları

Dört alanda sürdürülmüştür; geçen yılki "Nekropol" ve "Düzset Ya
pısı"na ek olarak bataklığın doğu ve kuzey yakasında, "Liman Kilise
si" ile "liman"da. Bu "program dışılık", iki yılın kuraklığıyla bataklık

suyunun belirgin oranda çekilmesinden kaynaklanmış; bu olgunun
yarattığı "Antik-Liman sınırını belirleyebilme" fırsatı kaçırılmak isten
memiştir. Ve de bulgular, bu zahmetli işe, öğrencilerimin 0,50 m den pat
lak veren suyun başedilmezliğine karşı verdiği insanüstü uğraşa değmiş-
tir. .

Sonuçları yetkili arkadaşlarımın kaleminden aktarmak isterim:
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NEKROPOL

Havva YILMAZ*

Akropol'ün doğu yamacının alt kısmı ile yol arasında 1989 yılında

açılan NEK i ve II büyük açmaları, bu yıl birleştirilerek aynı doğrultuda

güneye doğru uzatılmış (Resim: 3); 25 m uzunluğunda ve 6 m genişliğin

de bir alanı içeren toplam 10 yeni açmayla podyumlu lühit-gömüt ile ka
yaya oyulmuş bir sandık-gömüt ortaya çıkanımıştır (Resim: 4).

L 58.59 ve 63 numaralı gömüt altlarında iki ya da üç sıra taş bloklar
dan yapılmış bir podyum yer alır. Gömüt odası olarak da kullanılan pod
yumlar, üç gömütte farklı yorumlanmış; L 63'de her bir köşeye yine taş

bloklardan oluşan bağlantısız yükseltiler yerleştirilmiştir (Resim: 5). Uste
oturtulan lahit ve kapaklardan -L 58 ve 63'e ait birkaç kırık parça dışın

da- hiçbir buluntu yoktur. L 60 lilhit teknesi, -seramik verilere göre- Geç
Roma döneminde özgün yerinden alınarak, devşinne malzemeyle yapılan

duvarlarla çevrili bir özel gömüt alanına kondurulmuştur.Tabanı sıkıştı

rılan alanda ayrıca küçük niş içinde bir amphora, kullanılan bir küp
gömüt'le yazıtlı bir gömüt-steli bulunmuştur. Tek sıra taş bloklardan bir
altlık üzerine konan L 61 gömütü, kuzeybatı kısa yüzündeki giriş açıklı

ğına karşın çok ince ve uzun yapısıyla podyum değil, üzeri doğrudan ka
pakla örtülen bir lahit olmalıdır (Resim: 6).

Geçen yıl açığa çıkardığımız L 56 podyumunun güney köşesinde

podyum-temel taşının üzerine oturtulan L 62 lahdi ise, kapağının tepe ak
roterlerinde yerleşik külah görünümlü bezemesi yanında alnacındaki

"Hera" yazısıyla özgündür (Resim: 7). Tüm dışyüzeyi "Tlepolemos" lah
di gibi özenle ve ustalıkla yontulan yapıt, kapağında açılan oyuktan giri
lerek kısmen soyulmuş ve bu açıklık sonraları -olasıhkla bu gömüte ait
bir aslan yontusunun ön kısmıyla kapatılmıştır. Aynı kodda yerleşik L 57
gömütü de, Patara'da bugüne dek bilinen örnekler arasında benzersizdir
(Resim: 8). Anakayaya dikdörtgen biçiminde oyularak ve doğu uzunyüzü
taş bloklarla örülerek oluşturulan bu sandık-gömütün tahtayla örtülmüş

lüğü, düzenli aralıklarla toprağa dikine sokulmuş ağaç çivilerin ve kö
mürleşmiş odun artıklarının varlığından bellidir. Güney kısayüzle 45° lik
bir açı yapacak biçimde konumlanan ve ortasında bir oluk açılan taş blo
ğun işlevi ise şimdilik bilinmez.

Kazılan tüm alanı kapsayan gözlem ve verilere göre, L 57 gömütü ile
L 62 lühdi Hellenistik çağ ürünleridirler. Oturtuldukları tabanın Roma

* Yrd. Doç. Dr. Havva )'ILMA~, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
SanatTarihi Bölümü Oğretim Uyesi, ANTALYA:
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Çağı'yla birlikte doldurulmasıyla üstte yeni bir düzlük oluşturulmuş, üze
rine podyumlu lühitler kondurulmuştur; bu alanda -günyüzüne çıkanlan

kanalizasyonia suborusu döşemeleri de (Resim: 7) çağdaş dönemdendir
ler ve bu yılki nekropol kazılannın en önemli sonuçlarından saydığımız

antik-yol da (Resim: 4), Hellenistik taban üstünde yükselen bu yeni kat
manla eşdüzeydedir. "Çağdaş" asfaltın -lahit kapakları ve nice bilinme
yenlerle birlikte- örttüğü bu yolun uzantısı, geçen yılki öngörülerimizi
doğrular biçimde, az ilerisindeki Mettius Modestus Takı'nın doğu daryü
zü yanından geçecek gibidir; tak içinden değiL.

Bugüne dek lahitlerln altında yerleşik podyumların gömüt işlevinin

göstergesi bilinen "sürgü-kapı", bu işlevin tanıdığında tekliğini artık yi
tirmiştir. Patara örnekleri üzerinde yaptığım incelemeler, podyurnda giri
şe yönelik ikinci bir tür açıklığın varlığını ortaya koymuş; dahası, "çek
me-kapı" diye tanımlayabileceğimiz yöntemle girişin (Resim: 5)
diğerinden daha yaygınca uygulandığını göstermiştir (Resim: 4). "Çek
me-kapı", podyum daryüzlerinin tam ortasındadır ve içe-dışa oynak tek
taş-bloktan oluşur; blokun üst yüzünde, taşın tümüyle podyum içine gir
mesine engel bir çıkıntı ile dışarı çekilmesini sağlayan bir çukurluk yer
alır. Podyum kenar düzleminden biraz taşmalarıyla bu kapı-taşları, sanki
gömüt soyma girişimlerinin bir ürünü görüntüsündedirler; bu nedenle
de literatürde "gömüt-kapısı" biçiminde yorumlarımamışlardır. L 63 ve
L 58'in yanısıra, geçen yıl açtığımız L 19 gömütleri bu türün en iyi ör
nekleridirler.

Buluntuları ve mimari döşemleriyle Patara gömütleri daha şimdiden,

Likya ölü-gömme gelenekleri konusunda da yeni bilgiler içermektedirier:
Lahit ve "podyum"lardaki ölü sayısı ile bunların yerleştiriliş biçimleri
-şimdilik- bir bütünlük göstermez; ancak L 58 podyurn-gömütünde, baş

ları doğu uzunyüz kenarına düzgünce yerleştirilmiş yedi iskelet, diğer ke
mikler biraz dağılmış da olsa, ölülerin bu alana ancak "hocker" duruşun

da yatmlmış olabileceklerini düşündürmektedir. L 57 gömütü içinde ise
kuzey-güney doğrultusunda uzatılmış üçer iskelet bulunmuştur. Gömüt
buluntuları arasında L 62 lahdinden üç unguentaria ve altın bir gerdanlı

ğın yaprak-dallı parçaları (Resim: 9); L 58 podyum-gömütünderı piş

miş toprak iki yontucuk, iki unguentaria ve bir amphoriskos (Resim: 10);
L 57 gömütünden -biri tam, diğerleri az kırık-üç kase ve bir tabak ile
0.25 m çaplı mermer bir tabak en önemlileridirler.

Geçen yıl işlevleriyle ilişkin olarak kesin bir yargıya varamadığımız

lahit ve podyumların yanıbaşında ele geçen-künkler konusu da, bu yıl

açıklık kazanmıştır. L 60.61 ve 63 gömütleri yanyüzleri önünde, bu kez
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dik ve in situ durumda bulunan künklerin (Resim: 5) ölü kültüyle bağlan

tıları kesindir; artık belli ki, bunlar gömüt kapılan yanına içlerine sulu
sunular sunulmak için konmuşlardır. Ayrıca, L 57 gömütü çevresindeki
anakaya, basamaklar ve gömüte dönük içyüzeyde küçük "mihrap" lar
oluşturacak biçimde işlenmiştir (Resim: 8); basamaklar üzerinde yoğun

yanık izlerinin varlığı, ölü kültünde yakma-kurban olgusunun varlığırnn

da tanıtıdır. L 61 lahdi önündeki stel-deliği ise (Resim: 6), in situ konum
da ele geçmeyen gömüt-stellerinin niceliği sorununa akılcı bir çözüm ge
tirmektedir.

Kuraklık nedeniyle bataklığın çekilmesi ve burada yoğunlaştırılacak

kazı çalışmalanyla "Antik Liman"ın bilinen sorunlarına -olanaklar elver
diğince- çözüm arayışı isteğimiz, bizleri hiç de öngörülmeyen bir başka

olguyla şaşırtmış; salt liman-dilinin köye doğru daralan iki yakasında

(Resim: 20) varsaydığımız nekropolün, uç kesimde birleştiği gerçeğiyle

yüzyüze getirmiştir, Yüzeyden 0.50 m derinlikte taban suyuna inilınesine

karşın, bu sazlık alanda açığa çıkarılan -biri geçen yıl temizlediğimiz

M 63 numaralı anıtsal sunak-gömütün benzeri (Resim: 22)- dört podyum
lu lahit, Gelemiş'e dek uzanan batak içinde başkalarının varlığına da (Re-:
sim: ll) iz sürmektedirler, Yağışlarla birlikte yine bataklığa gömülecek
leri belli bu yapıtlar pilimsel değerlendirmeye alınmıştır; tümü Roma
Çağı'ndandır.

Nekropol kazılarına değin önümüzdeki yıl amacımız, Akropol'ün do
ğu tabanındaki açmaları güney ve kuzey uçlarında uzatarak genişletmek

tir.

DÜZSETYAPISI

Adnan DİLER-Sabri ÇIRACI*

Doğucasarı Tepesi'nin kente bakan eteğindeki geniş teras düzlüğün

de konumlanan Düzset Yapısı'ndan geçen yıl salt köşe-ve içduvarların

bazıları açılabilmişti; işgücünün bataklıkta yoğunlaştırılması sonucu bu
yıl da ancak küçük araştırma sondajlarıyla yetiniidi (Resim: 12).

Görkemli kalıntının ne olabileceğine yönelik ilk etkinlik, yapının ön
duvarlarında gerçekleştiriimiş; kazılan iki ayrı açmayla, yüzeyin 0.50 m
altında dış duvarlarla karşılaşılmıştır. Bu ve -daha önce kazılan- kuzey
bölümüyle birlikte, cephe duvarlarının mimarisi konusunda somut bilgi-

* Dr. Adnan DİLER, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü.ERZURUM.
Sabri ÇıRACI. Arkeolog.
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ler edinilmiştir. Aynca 02030890 DY açmasındaele geçen in-situ parça
lar ışığında, duvann dıştan da renkli plasterlerle kaplandığı saptanmıştır.

Cephe kuzey köşesinde önceki yıl açığa çıkarılan odanın arka duva
nnı belirleme amacıyla kazılan 08070890 DY açmasıyla, kuzey yan du
van 4.5 m uzunluğunda açılmış ve burada aranan duvann dışduvarla bir
leşen kesimi görülmüştür; bunu .izleyerek sürdürülen kazıyla da, duvarın

Ilm uzunluğa eriştiği ve kenarda 1.20 m genişliğinde bir de kapı-açıklığı

içerdiği gözlemlenmiştir. Arkada yerleşik bir başka mekanın da ortak du
van olduğu anlaşılan kalıntı, diğer uçta dik bir köşeyle 2 m daha uzar ve
burada sonlanır. 04060890 DY açmasıyla ise, güney duvann geçen yıl

kazılmayan doğu uzantısı da açılmış ve burada da yaklaşık 1 m genişli

ğinde ikinci bir kapı-açıklığı belirlenmiştir; her iki kapı-açıklığında on
kadar 7 cm boyunda metal çiviler bulunmuştnr.

Yapının iç düzenlemesini gözlemlemek ve işlevine ışık tntmak ama
cıyla, kazılar kalıntı içinde de sürdürülmüştür. Onduvara koşut ve onun
5 nı arkasında yerleşik, geçen yıldan kalma 4 m uzunluğundaki stylobatın

tasarını belirlenıek için yapılan kazıda, bunun kuzey yönünde 2.5 m sür
dükten sonra dik bir köşeyle arkaya yöneldiği görülmüştür. 7 m uzunlu
ğundaki kesinıi temizlenen bu döşemin sonuçta -geçerı yıl savladığımız

gibi- bir sütun-stylebatı olduğu, yerinde saptanan bir sütunla da belgelerı

miştir (Resim: 13).

Ancak küçük boyutta sondajlann izinde çizebildiğimiz genel resme
bakılırsa: kalıntı, öncelikle anıtsallığı yanında nitelikli mimarisi, plaster
lerle kaplı duvarları ile böıümlenmiş içmekanları ve -biryerde artık kesin
lik kazanan- peristilin varlığıyla ilgi çekicidir. Buluntunun bu kez de ye
tersiz olduğu 1990 çalışma döneminin ardından, kalıntının -ilk dönemde
önerdiğimiz- villa-saray türünden bir yapıya ait olabileceği izlenimimiz
sürınektedir ve sorunlarını aşmaya yönelik çalışmalarımız gelecekte de
devam edecektir.

LİMAN BAZİLİKASIVE KİLİsESİ

Hüseyin YUR1TAŞ-Sehahat çEvİK*

1988 yüzey araştırınalarında gözlemlediğimiz, akropol'ün batı eteği

ne yaslı görkemli bir apsis ve liman yönünde onunla bakışımlı duran nite
likli bir kapı kalıntısı (Resim: 14) ile bunlar arasında zorlukla seçilebilen

* Dr. Hüseyin YURTTAŞ. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü,ERZURUM.
Uz. Mim. Sebahat csvıx, Atatürk ÜniversitesiFen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, ERZURUM.
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duvara benzer yığıntılar, bu alanda önemli bir yapı olabileceğini düşün

dürmüş; batak ve sık bitki örtüsü, bunun niceliğini bir kazıyla saptamayı

engellemişti; son yıllarda süregelen kuraklık, uygun çalışma ortamını da
birlikte getirdi. Çoğunluğu Doç. Dr. A. Uluçam yönetiminde ve yoğun

bir çalışma temposuyla alan, genelde ılgın ve sazlardan oluşan bitki sar
malından temizlenince, burada bazilikal bir yapının varlığı ortaya çıkmış,

kapı dibinde yapılan sondajlarla da bunun bataklık içlerine doğru uzadığı

anlaşılmıştır.

Büyük apsis'in 9.50 m önünde açılan ilk açmada görülen, 2.55 m ça
pında, dıştan beş köşeli duvarında üç pencere açıklıklı ve tabanı taş lev
halarla döşeli üç basamaklı korosuyla bir başka apsis olmuştur (Resim:
15-17). Pencere açıklığında kullanılan taş levhalar bir Roma lahdinin par
çalarıydı. Küçük apsisle bağlantılı duvarlar da ortaya çıkarılınca, kalıntı

nın 12.00x9.1O m boyutlarında üç nefli bir kilise olduğu kesinlik kazan
mıştır. Neflerden ortadakinin eni 2.60 m, yanlardakilerin ise 2.30 m dir.
Yan neflerin bitiminde, duvar dar yüzlerine 0.50 m lik birer niş açılmış

tır. Kilisenin-olasılıkla- tonozdan üst örtüsünü, 0.80xO.80 m boyutlarında

iki ayak ve dört sütun taşımaktaydı. Hemen yanında dört taşıyıcı arasında

kalan kare alanın çöküntüsü -diğer kesimlerdekinin aksine- bir sıra izle
mektedir; bu da tonozların burada bittiğini ve üst örtünün kubbeyle ta
mamlanmış olabileceğini düşündürmektedir. Güney nefe ait sütunların ve
ayağın doğrultusunda çekilen 0.70 m genişliğindeki duvar, tekniği ve iş

çiliğiyle diğerlerinden ayrılır; bunun bir onarım duvarı olduğu, bir anlam
da da kilisenin küçültülmesi amacını taşıdığı, güneyanaduvarınınyıkıklı

ğından bellidir.

Yapının ı.10 m kalınlığındaki duvarları, önde dört ve yanlarda beş

payandayla sağlamlaştırılmıştır. Sütun ayaklarını karşılayan bu mimari
ögeler, aynı zamanda üst örtünün ağırlığını taşıyıcı işlevdedirler. Tüm
duvarlarda çok sayıda devşirme malzeme kullanılmıştır. Bazilikaya ait
büyük apsisle ilgili ilk evrede dikilen sütunların kilisede de yapı eksenini
koruduğu, ikinci kullanımlarında yerlerinin değişmemiş olduğu anlaşıl

maktadır; kilisenin batısındaki in situ sütun kalıntıları da bunun kanıtıdır.

Yapının yanlarında uzanan farklı işçilikteki duvarların açırnı tamamlana
madığından, işlev ve dönemlerine ilişkin önerilerde bulunmak şimdilik

olası değildir; aslında salt insan gücüne dayalı, teknik donanımsız çalış

ma koşullarıyla tüm alanda ancak i m derinliğe inilebilmiş, zemine ulaşı

lamamıştır.

Kilisenin güney payandaları arasmda ve apsisin güney yanmdaki du
var dipleri boyunca, yaklaşık 2.00x4.00 m boyutlarında üç gömüt açıl

mıştır. Yanları tuğla örülü, üstleri sal-taşlarıyla kapanmış olan, 0.43 m
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derinliğindeki sandık-gömütlerde -iskeletler dışında- bir buluntu ele geç
memiştir; kemikler incelenmektedir.

Kilise tüm doğrultularında, ortasında konumlandığı görkemli basili
ka ile organik bir bağ içindedir (Resim: 17); çünkü Akropole dayalı dev
apsis (Resim: 16) ve nitelikli bloklanyla ayakta kalabilmiş kapı (Resim:
14, 15), büyük olasılıkla eşzarnandırlarve daha erken bir dönemin izleri
ni taşırlar. Onun kalıntıları odağına sonraları kilise kondurulmuş, en son
aşamada da onarım duvarı örülmüştür, Buluntulardan, sütunların Ion (Re
sim: 18) ve Korinth başlıklarının işlenişine-göre basilika, Roma çağı'nın

geç evrelerinde yapılmış olmalıdır; kilisenin Bizans içindeki tarihini ise,
az sayıda çıkan seramiğin yanısıra, apsisin ortasında yerleşik yuvarlak
sunağın hemen güney yanında ele geçen büyük blokun haç bezemesi
(Resim: 19) ve aynı alanda bulunan ikinci bir mermer parçanın gülbezek
leriyle belirlemeyi ummaktayız. Asıl umudumuz da, zeminine 2.5 m de
bile ulaşılamayan bu kutsal alanın kazısını, bir başka kuraklığı bekleme
den, çağdaş teknik donanımın kolaylığında sürdürebilmektir.

ANTİKLİMAN

Nevzat çEvİK*

Önem ve gelişmişliğirıi, başkentliğini, "Likya'nın ana limanı" olma
sına borçluydu Patara; ve bugün, limanı denizle ilişkisiz bir bataklığa dö
nüştüren kumlar, bu tarihselolguyu unurturmuş gibiydi. Aslında topogra
fik haritadaki eşyükselti eğrileriyle bile kabaca belirlenebilen Antik
Liman (Resim: 20) sınırları boyunca uzanmış yapı kalıntılanyla da izle
nebilmekteydi sanki. Günlük Tepesi'nden bakıldığında özellikle bataklık

bitki dokusu, limanın Gelemiş'e doğru inceldiğini gösteriyordu; daralma
başlangıcında gözlemlenen duvar kalıntıları ve Tepecik sonrası kent ya
pılarının artık görülmeyişi olgusu da bizleri ilkin, kuraklık sonucu suyu
çekilmiş bataklığın sık saz dokusu arasında yoğun önaraştırmalara yö
neltmiş; sonuçta, gözün çizdiği "liman sınırları" içinde birçok gömütün
varlığıyla karşılaşılmıştır (Resim: 1I, 22).

ilk açmalar, Tepecik-Akdam arasında, anıt-görnütlerin bulunduğu
eğimin bataklık düzlüğüyle kesiştiği alandaki anıtsal kapı ve çevresinde
açıldı ve kapıyla bağlantılı olan duvarın, kuzeydoğuya uzandığını ortaya
koydu; bu doğrultuda sıklaştırılan sondajlar, iri bloklar arasına moloz taş

ların doldurulup kireç harcıyla tutturulan duvarların kapı kuzey
ayağından, bitim noktası olan sunak-gömüt kalıntısına dek (Resim: 22)
125.5 ın boyunca kesintisiz sürdüğünü ve 0.80 ın kalınlığın, bölümlerin

*
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olduğu kesimde 1 m ye çıktığını gösteriyordu (Resim: 21, 23). Duvarın

bataklık ucu doğu ve batı kesimlerinde, girişleriyle birer bölüm saptan
mış, bu bölümlerin hemen yanmda 1.85 m genişliğinde, silmeli iki taş

blok ve düzleştirilrniş blok-eşikli, nitelikli bir kapı açığaçıkarılmıştır, Bu
bölümlerin ortak duvarları doğrultıısunda, güneybatıköşeden 13 m batıda

yapılan en uç sondaj, doğallıkla en derin açma, duvarların bataklık içleri
ne doğru sürdüğünü belgelemiştir.Bu kesimde -olasılıkla tüm limanda
"kırılmah bir çökme" söz konusuydu, çünkü doğuda 9.60 m olan duvar
üstü kodu, 28 m batısındaki duvarda 7.10 m ye düşmekteydi. Bu çökme,
erken liman-duvarınındaha derindeki konumuna yol gösteriyor; önceki
lerin "Likya Çağı"ndanolabilemeyeceğidüşüncemizide doğruluyordu.

Liman çalışmalarının önemli sonuçlarından birisi de 125.5m lik du
varın sonlandığı sunak-gömütten kuzeydoğuya giden "set"i açığa çıkarı

şımızdır: Ardarda dizili 29 büyük bloktan oluşan 26 m uzunluktaki setin
(Resim: 24) tüm yapı taşları, bağlantılı olduğu gömütün arka kesiminden
sökülmüş; anıtın limana bakan önyüz taşları ise belli ki setin uzantısı gibi
düşünülmüştür; sunak-gömütün güney köşesinden güneye doğru dizili 5
blok da, bunu doğrular (Resim: 21). Bu kesimde set blokları -yukarda
anılan- geç duvarın üstüne denk gelmektedir. Benzer oluşuma, daha sağ

lam ö~eğiyle liman açmalannın güney 'yarısında, .?oğuya inen LO m b?
yundakı sette de tanık olfnaktayız (Resim: 25). Sutıından sunaga ve sil
meli gömüt bloklarına dek birçok devşirme malzemenin yanyana
dizilmesiyle dikilen set duvarı, dikaçıyla kuzeybatıya döner, 21 m sonra
malzemesini kullandığı bir gömütle bağlanır. Liman setlerini oluştııran

tüm taş-bloklar sık dizimlidirler; otıırtııldukları küçük moloz-taşlarla sı

kıştırılmış taban, liman yönünde eğimli, kara tarafında düzdür ve daha
küçük taşlardan oluşur. Ayrıca duvar ve setler boyunca yer yer alınan

toprak kesitler ortak özellikler içerirler.

Açmalarla günyüzüne çıkarılan en erken yapılar -en uç noktada yak
laşık 2.5 m derinlikte güçlükle seçilebilen kalıntının, Likya çağı liman
duvarı olasılığı dışında- Roma gömütleridir (Resim: ll, 22). Bataklığın

doğu kıyısında uzanan kireç harçlı duvarlar ise (Resim: 23), en erken
"Geç-Roma" diyebileceğimiz liman yapılarına aittirler. Çoğunlukla Ro
ma Çağı gömütlerinin yapı taşlarıyla örülen ve liman yapılarının üstüne
gelen "set"in ise (Resim: 24, 25), alandaki en son mimari döşemler oldu
ğu açıktır ve kent yerleşiminin son evrelerinde yapılandıkları sanılmakta

dır. Limanın tüm çağlar boyu geçirdiği doğal ve tarihsel değişimleri, ge
lecekte kesin çizgilerle çizebilmeyi ummaktayız; çünkü liman, Patara'mn
varoluş nedenidir.
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Resim: ı - Gürlen sırtlnn, gömüt

Resim: 2- Liman hamamı, Bizans gömüsü
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Resim: 4- Nekropol, genel

Resim: 5- Nekropol, gömüt L 63



Resim: 6- Nekropo1, görnüt L 61

Resim: 7- Nekropol, gömüt L 62
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Resim: 8- Nekropol, gömüt L 57

Resim: 9- Nckropol, altın gerdanlık



Resim: 10- Nekropol, pişmiş-toprak buluntular

Resim: 11- Limaııııckropolü, lfthit

249



------""""""-·ı---
___ .<0__ . o _~ __, :::t.

,
:,.

250

'00ir:it

Lı ~i'

~cilb
g ii

i i

,-

MJ 0690lD1iO

'"
~

vi
i ö:,

~ as ~ "a
L- E.w

~

iT
vl ~
N
'::> ~D 5.o

~
~
c-,

N o 'ilc»
M ~

cc N
~ 1- ,~

~ c, cl
N

E
.~

u
~



Resim: 13- Düzset yapısı, stylobat

Resim: 14- Liman kilisesi, bazilika kapısı
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Resim: 15- Liman kilisesi, genel

Resim: 16- Liman kilisesi ve bazilika apsisi
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Resim: 18- Liman kilisesi, bazilikadan sütun başlığı

Resim: 19- Liman kilisesi, haçlı blok
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Resim: 22- Liman nekropolü, sunak-gömüt

Resim: 23- Kuzeybatıdan gcç dönem liman yapıları
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Resim: 24· Antik liman, kuzey seti

Resim: 25- Antik liman, güney seli



SiDE TiYATROSU VE çevnsst
KAZı, ONARıMVE ÇEVRE DUZENLEME

ÇALIŞMALARI (1990)

Ülkü İZMİRLİGİL*
Side Tiyatrosu ve çevresinde 1982 yılından beri devam etmekte olan

kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalan yanı sıra, yapının restorasyon ön
hazırlıkları halen sürmektedir.

1990 yılında, 8 Ekim-9 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalar

Arkeolog 1. Akan Atila, heykeltraş Nejat Ozatay, helkeltraşlık ve resto
rasyon öğrencileri ve fotoğraf uzmanı Selamet Taşkın'dan oluşan küçük
bir ekip tarafındanözveriyle yürütülmüştür.

Şimdiye kadar, Side Tiyatrosu'nda yapılan ve yapılamayan çalışma

lan ve bu çalışmalann esas amacını burada son bir kere daha tekrarla
makta yarar görmekteyim. 1982 den beri Kültür Bakanlığı adına ve des
teğiyle, sorumluluğunu yüklendiğim bu onanm çalışmasınındevamı için
alınacakkaran değerli meslektaşlanmmgörüşüne sunmak istiyorum.

Side Tiyatrosu'nda 1982 den önce yapılan çalışmalar özetle şunlar-

dır:

1- Bilindiği üzere, Side Tiyatrosu'nda ilk bilimsel araştırmalara

1947-48 yıllarında Ord. Prof. Dr. A.M.Mansel başkanlığında, Prof. Dr.
Jale İnan ve Prof. Dr. Bosch'un katılımıyla başlanmıştır. Daha sonra
1955-65 yıl1an arasında yapılan kazılar sonucu, tiyatronun Arkeolog
Mimar Mübin Beken tarafından çizilen restitüsyonu Prof. Mansel tarafın

dan incelenerek tarihlendirilmiştir.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü "tarafın
dan ortalama 10-12 yıl süren bu çalışmalar sonunda, tiyatronun restitüs
yon çizimleri yapılmış olmasına rağmen, henüz rölöve ve restorasyon
projesi hazırlanmamişbulunmaktaydı.

* Ülkü tzMİRLİGtL, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürü, Eski
Darphane Bina!arı, Sultanahmet-ISTANBUL.
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2- 1971 yılında ise, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Side
Tiyatrosu'nun onanmını ihale yoluyla başlatmıştır. Ancak, aynntılı rölö
vesi ve restorasyon projesi olmadan başlandığırıdan, alt kavea'da geri dö
nüşümü olmayan, çok önemli hatalar meydana gelmiş ve onanm durdu
rulmuştıır,

Daha sonra, tiyatronun fotogrametrik rölöve projeleri Genel Müdür
lük tarafından, ODTU Fotogrametri Merkezi'ne hazırlatılmıştır, fakat bu
rölövelertiyatronun alt kaveasının özgün durumu bozulduktan sonra ya
pılmış bulunınaktadır.

On yıl sonra, tekrar 1982 yılında Kültür Bakanlığı Eski Eserler ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nceSide Tiyatrosu yeniden ele alınmıştır.

Side Tiyatrosu'nda yapının aşamalı restorasyonuna yönelik bir prog
ram doğrultusunda ve restorasyon projesine esas olacak şekilde restitüs
yon çalışmalan tarafımızdan başlatılmıştır. Daha önce yapılmış olan
restitüsyonlar, rölöveler olmadan çizildiğinden veriler yeterli bulunma
mıştır.

1982-86 yıllan arasında yapılan çalışmalarda şu işler tamamlanmış

bulunınaktadır:

a) Agora'da ve orkestra çukurunda yığılı durumda bulunan sahne bi
nası ön cephesine ait mimari parçalar incelenerek, Agora ve Devlet Ago
rası ile aradaki alanda yapıdaki konumlanna göre kodlanarak sınıf1andı

rılmıştır.

Arkeolog İ. Akan Atila tarafından yürütülmekte olan bu çalışmalar
güç ve ilkel koşullar altında gerçekleştirilmiştir. Bu sırada dağılmış du
rumda çok sayıda parçanın ayıklanarak biraraya getirilmesiyle mimari
parçalardan birçoğu tümlenmiştir.

b) Mimari parçalann detay çizimleri ve restitüsyon çalışmalanna

başlanmıştır. Y. Mimar-Restoratör Müren Beykan tarafından tiyatronun
öncelikle sahne binası (Skene frons) mimarisinde yapılan ölçümler ve
araştırmalar sonucu, daha önceki raporlanmızda belirtilen mimari ögeler
de bazı yer değişiklikleri tesbit edilmiş ve bunların üç ayn tip altında

gruplandığı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla cephe mimarisinin ..daha önce
bilindiği gibi iki katlı olmayıp üç katlı olduğu kesinleşmiştir. Üçüncü ka
ta ait mimari parçalann çoğu henüz açılmamış olan paradosların içinde
olabileceğinden,vinç sağlanmadan restitüsyon çalışmalan tamamlanama
yacaktır.
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c). 1983 yılında, İ.T.Ü. Statik Kürsüsü'nden Prof. Müfıt Yonılmaz ve
Prof. ısmet Aka tarafından yapının tehlikeli bölümleri tesbit edilerek,
onanm öncesi alınması gereken ivedi önlemlerin belirlendiği aynntılı bir
statik rapor hazırlanmıştır. Ancak, 1983'den beri bu konuda hiçbir önlem
alınamamıştır.

d) Agora'da sütunlu caddeye ve tiyatroya ait mimari malzemeler
ayıklanarakdüzenlemeler ve blokların tesbitleri yapılmıştır.

e) Tiyatronundaha erken dönemine ait olabileceği düşünülen tiyatro
basamaklan I. Akan Atila tarafından tesbit edilmiştir. Her ne kadar Si
de'de tiyatro etiketlerinde Hellenistik Devir olduğu yazılmışsa da, bu hu
sus henüz araştırılmamışolup kesin bir şey söylemek yanıltıcı olur.

f) Agora'da yapılan temizleme kazısısonucu, yığına toprak içinden
çeşitli devirlere ait keramik, maden, cam, kemik gibi çeşitli malzemeler
den küçük buluntuların restorasyon ve konservasyonlan yapılarak Side
Müzesi'nde teşhire konmuştur. Arkeolog Orhan Atvur tarafından sem
pozyum kapsamındasunulmuştur.

g) 1983 yılı kazı sezonu başında, Agora'nın batı portiği toprak altın

da görülmez haldeyken 1984 de portiğe ait in situ sütunların tesbitIeri ya
pılmış ve aynı mevsim portik restorasyonu kısmen tamamlanmıştır.

1986-90 yıllan arasındaki dönemde ise, ancak tali çalışmalar yapıla

bilmiştir. Bunlar:

a) Tiyatro'nun orkestrasındakikanal temizlenerek ana kanal bağlantı

Ian ve yapım tekniği incelenmiştir.

b) Tiyatro'da güvenlik sağlamak ve çalışmalann daha verimli hale
gelebilmesi için çevresi tel örgüyle çevrilmiştir.

c) Yapının tahribatına yol açan yabani ot mücadelesi ve ilaçlama
yöntemleri için ziraat araştırmacılan ile ortak bir çalışma yapılmıştır.

d) 1989 da tiyatronun üst kavea'sında yapısal bozulmaların incelen
mesi üzerine Y. Mimar-Restoratör Dr. Gülsün Tanyeli..tarafından tekrar
tesbit çalışmalan yapılmıştır.

1989 yılında Bakanlığımız ve valilikler arasında yapılan protokolle,
sağlanan gelirlerin il Ozel Idare bütçesine devredilerek ören yerlerinin
kazı, çevre düzenlemesi ile burada bulunan taşırımaz kültür varlıklannın

bakım onanm ve temizliğinde kullanılması karannın onanm alanında iş

yapabilme imkünlannı sağlaması beklenirken gerek 1989, gerekse 1999
y'ıllanp.da onanm alanına hiç bir ödenek ayrilmamıştır. Hatta, Antalya il
Ozel Idare Müdürlüğü Side Tiyatrosu'nun aydınlatılmasına 427 milyon
tahsis edebildiği halde, büyük bir bölümü statik tehlike arzeden antik ti-
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yatroda ivedilikle yapılması gereken strüktürel sağlamlaştınna için öde
nek ayrılmamıştır.

Bu durumda, 1990 yılında tiyatro yapısında yapılması gereken hiçbir
çalışma gerçekleştirilememiştir. Ancak, tiyatro çevresinde yer alan Ago
ra'da portiklerde küçük çapta kazı, restitüsyon etüdleri ve restorasyon ça
lışmalan kısmen yapılabilmiştir.

İleride yapılacak onarım çalışmalan için Agora içinde betondan bir
çalışma platformu hazırlanmıştır.

Agora'nın kuzey portiğinde onarım ön hazırlıklarına başlanmıştır.

Portiklere ait in situ parçalar, rölöveleri yapılmış ve numaralanmıştır. Ku
zey ve batı portiklerin restitüsyon ve restorasyon çalışmaları hazırlanmış

tır.

Heykeltraş Nejat Özatay tarafından yürütülen portik onarım çalışma
lan, Antalya Müzesi'ndeki vinç temin edilemediğinden ceraskal kullanı

larak oldukça ilkel yöntemlerle çalışmak zorunda kalınmıştır. Görüldüğü

gibi sütunlar ters döndürülüp toprağa gömülerek çok eziyetli bir çalışma

yapılmıştır.

Agora'ya ait sütun başlıkları ve mimari parçalar bir araya getirilerek
tümlenmiş ve restorasyon projesine göre kodlanarak gruplanmıştır.

Tiyatro sahne binasına ait kasetlerden birinin parçaları birleştirilerek

onarılmıştır.

Son yıllarda, bir yandan antik Side kent dokusu hızlı yapılaşma so
nucu yok olurken, diğer yandan Side Tiyatrosu konser, sirk gibi çeşitli

amaçlarla kullanılmakta ve birçok tahribata yol açmaktadır. Ayrıca ona
rım için binbir zorlukla yapılmış olan ön hazırlıklar ve düzenlemelerin
bozulmasına da neden olmaktadır.

1990 yazında Side Tiyatrosu'nda gösteri yapılmasına izin verilen
Moskova Devlet Sirki Agora içinde düzenlenmiş olan bazı mimari parça
ların hayvan çadırları kurulurken yerlerinden oynatılmış oldukları görül
müştür.

1989 yılında tiyatroda düzenlenen konserler nedeniyle, hemen sökül
mek koşuluyla yapılan demir merdivenler yapı taşlarında yer yer tahriba
ta neden olmuştur ve h1iHi sökülmemiştir.

Ayrıca, 1983 de Prof. Yorulmaz'ın statik raporunda belirlenen tiyatro
üst kaveasında meydana gelen statik bozulmalar giderek ilerlemektedir.
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Raporda belirtildiğigibi, bütün yığına yapıların karakteristiği olarak çoğı,ı

zaman aniden çökebilirler..

Bu yıl üst kavea'nın özellikle doğu bölümlerinin ziyaretçilere kapan
ması gerekmektedir.

Sonuçta, tiyatroda yapılanonarım çalışmasının amacına ulaşama

makta olduğu görülmektedir. Bu çalışma ortamında ve sözkonusu öde
neklerle tiyatro gibi büyük çapta bir restorasyon çalışmasına başlamak

mümkün olmamakta, sistemli bir program uygulamasından çok "ödene
ğin yettiği kadar iş" şekline dönüşmüş bulunmaktadır. Bu çalışmalann

devam edebilmesi için, il Ozel Idaresi'nin dengesiz harcama koşullannın

düzeltilmesi, bir program dahilinde ekip ve araç gereç sağlanarak, mima
ri restitüsyon ve restorasyon projelerinin hazırlanabilmesi gerekmektedir.

Onarım süresinin kısaltılması ise, onanm ekibinin güçlenmesine ve
sürekli kılınmasına, çalışma koşullarının iyileştirilmesine ve gerçeklere
dayalı bir onarım bütçesinin oluşturulmasına bağlıdır.

Aksi halde bu çapta bir onanm işine başlamamakgerekmektedir, ka
nısındayım.
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1990 YILI EFES-AYASULUK TEPESİ
PREHİsTORİK KAZISI

Selahattin ERDEMGİL*
Mustafa BÜYÜKKOLANCI

GİRİş

Antik çağ'ın ünlü kentlerinden biri olan Efesos İzmir ili Selçuk ilçesi
sınırları içerisinde yer alır. Hellenistik-Roma ve Bizans-Osmanlı yerleş

meleri olarak iki ayrı konuma sahiptir. Küçük Menderes (Kaistros) nehri
nin sularını boşalttığı körfezin yanında kurulmuş olan kent yüzyıllarca

büyük bir liman ve ticaret kenti özelliğini korumuştur.

Antik yazarlara göre M.Ö. II. binin ikinci yarısında kurulduğu söy
lenmektedir. Bunu belgeleyen Miken çağı buluntuları Ayasuluk Tepe
si'nin güney kısmında 1960 yıllarında ele geçirilmiştir-. Daha sonra Mi
ken çağı veya öncesine ait ilk Efesos kentinin Ayasuluk Tepesi'nde
olabileceğine dair bazı bilimsel teklifler yapılmıştır'. 1974 yılından bu
yana Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal'ın bilimsel başkanlığında Efes Müze
si tarafından yürütüıen kazı çalışmalarında Miken yerleşmesini bulmak
amacıyla sondajlar yapılmış ancak hiçbir sonuç alınamamıştır.

1990 yılında doğu sur duvarının İç Kale'ye yakın bölümünde sur du
varlarının restorasyonu amacıyla kazı çalışmalarının yapıldığı sırada yo
ğun seramik, yanık kerpiç ve daha üst tabakada büyük taş blokların kulla
nıldığı geniş bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Buradaki onarım

çalışmaları durdurulrnuş ve seramikler üzerinde ilk yapılan incelemeler
sonunda Prehistorik bir yerleşmeyle karşılaşıldığı anlaşılmıştır.

Prehistorik kazı metodları uygulanmasıamacıyla sistem ve eleman
araştırmasına başlanmıştır. Sonuçta Istanbul Universitesi Edebiyat Fakül
tesi Prehistorya Ana Bilim Dalı ile ilişki kurularak bu dalda deneyimli

• Selahattin ERDEMGİL. Efes Müzesi Müdürü-ıZMİR.
Mustafa BÜYÜKKOLANCI, Arkeolog, Efes Müzesi Müdürlüğü-ıZMİR.
Gü1tekin, H-Baran M. "Selçuk Tepesinde bulunan Miken Mezarı" Türk Ark. Der. XIII (2)
1964 s.122-B}.

2 Bammer, A. OJH 46 (1961-63) s.136 vd. Bammer, A. Ephesos. stadt and FluB und Meer
Graz 1988. Bammer, A. "Ephesos in derBrcnzezeit" om 57 Beiblatt s. 1-38.
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Ahmet Boratav ve Nurcan Yairnan çalışmalanınıza katılmışlar ve üstün
başarı göstermişlerdir. i Ekim 1990 tarihinde başlayan kazılar 30 Ka
sım'da sona erdirilmiş ve bu kısa süre içinde Efesos tarihi için önemli so
nuçlar alınmıştır.

AYASULUK 1990 PREHİsTORİKKAZıLARI

Bu yıl yapılan çalışmalar geleceğe dönük olarak planlanmış ve bu
doğrultuda gerçekleştirilmiştir. Ozellikle Ayasuluk Tepesi'ndeki Prelıis

torik yerleşmenin sınırlarını belirlemek, tabakalanmayı tesbit etınek ve
bulunan malzemenin tarihlendirilmesini yapmak amaçlanmıştır.

Giriş kısmında değinildiği gibi, Ayasuluk Tepesi'nde Prehistorik
malzemeye ilk kez Dış Kale doğu surunun temizliği sırasında, Iç Kale'nin
güneydoğu köşesinin hemen dibinde rastlanmıştı (Plan: I). Bu noktada
Bizans sur duvannın tahribatı sonucu, 19-20/T-U karelajında doğu-batı

doğrultusunda bir kesit oluştuğu görülmüştür. i 990 yılı çalışma planında

öncelikle bu kesitin temizlenerek tabakalanmanın burada tesbit edilmesi
düşünülmüştür.Bu kesitin tepe yamacına rastlaması yerleşme merkezinin
batı ve kuzey doğrultusunda olması gerektiğini düşündürmüştür. Bu du
rumda yerleşmenin sınırlannı belirlemek için Kale içinde A, B ve C aç
malan olarak isimlendirdiğimiz3x5 m lik üç ayn sondaj ve kesitin 10 m
batısında 20/S karelajında bir sondaj açılmasına karar verildi.

Kaleiçi'ndeki A, B ve C Sondaj/arı

A sondajı Kale Camii'nin hemen güneybatısındadır.SondajınKD ya
ı;ısına yüzeyden i m altta anakaya ve anakaya üzerine oturmuş geç devir
Islami taş temellere rastlanmıştır. Sondajın G:B köşesine doğru ana kaya
nın - 30° meyille indiği ve anakayaya kadar Islami seramik içeren moloz
dolgusunun varlığı anlaşılmıştır (Resim: I).

B sondajında yüzey toprağının 50 cm kadar altında taş döşeli bir yol
ve yolun her iki yanında sondajın doğu-batı kenarlanna paralel yine Isla
mi duvarların varlığı tesbit edilmiştir (Resim: 3).

C sondajında ise kademeli olarak Bizans ve İslami Devir taş temelle
ri ortaya çıkmıştır. Sondajın GB köşesinde l x l m lik bölümde yüzeyden
3,5 m inilmesine karşın geç devir moloz dolgusunun devam ettiği görül
müştür (Resim: 2).

20/S Açması (Resim: 4)

5.00x4.00 m ölçülerindeki açmanın üst tabakasını çok kalın bir Orta
çağ ve çağdaş bir dolgu oluşturmaktadır. Bu dolgunun kalınlığı açmanın

kuzey kenannda 50 cm, güney kenannda ise 120 cm ye ulaşmaktadır. Bu
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tabakanın hemen altında yaklaşık olarak 60 cm kalınlığındave kuzeyden
güneye doğru - 30 derecelik bir eğimle tepe yamacına uygun olarak inen,
iri moloz taşlı ve bol miktarda Bizans-Selçuklu keramiği içeren ikinci ta
baka gelmektedir. Açmanın doğu profılinde kuzeyden güneye doğrudik

inen eğim görülebilmektedir (Plan: 2). Bu tabaka ile bağlantılı olarak aç
manın güney kenanna paralelolarak uzanan bahçe duvan görünümünde
1.20 m yükseklikteki kuru taş duvarın kuzey yüzü açığa çıkarılmıştır.

Bizans dolgusu olarak nitelediğimiz ikinci tabakanın altında 15-20
cm yükseklikte yanık kerpiç döküntülü ve karbon tanecikleri içeren tu
runcu bir tabaka gelmektedir. Bu tabakada çok ufalanmış az sayıda sera
mik parçalan mevcuttur (Plan: 3).

Bu üçüncü tabakanın altında 50-60 CJJL kalınlığındaki dördüncü taba
ka, ince karbon tanecikli, yer yer döküntü taşlı ve midye kabuklu açık gri
renkli bir dolgudur.

Beşinci tabaka küçük yanık kerpiç parçacıklan ve karbon parçalan
içeren kırmızı renkli ve yaklaşık 20 cm kalınlığında homojen bir dolgu
dan oluşmaktadır. Bu tabakanın tarihlenmesine yardımcı olabilecek kar
bon örnekleri alınmıştır.

Altınca tabaka anakayanınhemen üzerinde yer alan küçük çakıl taşlı,

yer yer bol midyeli ve bol miktarda el yapımı seramik veren bir dolgu
dur. Anakayaya açmanın kuzeyinde ve çok küçük bir alanda ulaşılmıştır,

Bunun nedeni anakayanın dik bir eğimle güneye doğru inmesidir. Ileriki
çalışma döneminde bu en eski tabakanın daha güney kısımlarda ilginç so
nuçlar vermesi beklenebilir.

20/S açmasının 3, 4 ve 5. tabakalanndan elde edilen çanak-çömlek
örnekleri Pekmeztepe (Aphrodisias)' Emporio (Kios) ve Troya ile karşı

laştırıldığında Orta Tunç çağı'na tarihlenmektedir. 6. tabaka olarak ad
landırdığımız anakayanın hemen üzerindeki ve kaya yanklan arasındaki

akıntı-dolgudan elde edilen çanak-çömlekler ise silindirik kapaklar, üç
ayaklar, enkrustasyon bezekli parçalarla Troya re tarihlenebilir. Bu taba
kadan elde ettiğimiz bezekli bir kulp ile içi ve dışı enkrustasyon bezekli
bir kase parçasının tıpatıp aynılannın Emporio Period VIl'de (Kios) bu
lunmuş olması tarihlendirmemizi Kumtepe IB dönemine kadar gölürme
mizi sağlamaktadır.

Bu açmada anakayaya 1 m' den daha az bir alanda ulaşıldığı düşünü

lürse ileride daha geniş alanda çalışıldığında bölgenin şimdilik en eski
yerleşim yeri ile ilgili çok daha çarpıcı sonuçlar alınacağı kesindir.

3 Aphrodisias-Jukowski, M.S. Prehistorie Aphrodisias. An Account of the Excavations and
Artifact studies 1986.
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19-20rr-uAçması (Resim: 5)

Dış Kale Bizans sur duvannın keserek oluşturduğu ve Prehistorik
buluntulann ilk gözlendiğikesit bu açmanın kuzey sınınnın 1 m güneyin
de, DB doğrultusunda ve açma kenanna paraleldir. En üst tabakayı oluş

turan büyük bloklardan inşa edilmiş taş temeller (Resim: 6-7) bu açma
nın kuzeyinde ve 30 m kadar güney kısmında Dış Kale Bizans sunınun

altında gözlenebilmektedir. Bu temellerin Son Tunç veya Miken çağı'na

ait bir yerleşmeyeait sur duvarlanndan kalabilmiş olacağım düşünmekte

yiz. Yukanda adı geçen kesit ile açmanın kuzey kenan arasında 1 m lik
sağlam bir tabakalanmayıtesbit edebildiğimiz bir kısımdır. Bu dolgunun
da a/3-5 karelajına isabet eden 3 m lik kısmı yine Bizans sur duvan tara
fından yüzeyden aşağı doğru 1 m kadar tahribedilmiştir.

Kazı başlangıcında bu girintide (al3-5 karelajı) kademeli olarak ini1
meye başlandı. Daha sonra bu alan doğuya doğru genişletilerek 1 m enin
de, 6 ın boyunda bir bant üzerinde çalışılmıştır. Buradaki en önemli ta
baka 58.00 m kotundaki yapı katıdır. Burada bir taban üzerinde 6 adet
in situ durumunda kap ortaya çıkanimıştır (Resim: 8-14) (Plan: 4-5-6).
Bu katın şiddetli bir yangın sonucu tahrip olduğu bu dolguyu oluşturan

yanık kerpiç bloklan, yoğun kül ve yanmış ahşap ve parçalanndan anla
şılmaktadır. Dolgunun son derece gevşek olması ve yıkılmış yanık kerpiç
bloklannın arasındaki boşlukların bulunması, yangın olayından sonra bu
rasının hiç bir düzeltme işlemine uğramadığınıve üzerinde uzunca bir sü
re yerleşilmediğini göstermektedir. Çok dar bir alanda çalışıldığı için
plan veren bir mimari unsura rastlanmarmştır, Ancak al5 karelajında aç
ma profilinin içine doğru giren sıvalı bir yüzeyaçığa çıkarılmıştır, Ta
bandan 40 cm yükselen sıvalı yüzey batıya doğru dönerek yatay bir du
rum almakta, yani biraz yüksekte ikinci bir taban görünümü vermektedir,
Bunun bir seki olduğunu düşünmekteyiz.

Bu yapı katının tabanında kömürleşmiş ince dal ve ağaç parçalan da
açığa çıkanimıştır. Bunlardan da tarihlenme için örnekler alınmıştır. Ay
nca buradan çıkan 1 nolu kap içinde karbonize olmuş tahıl tanecikleri ol
duğu farkedilerek bunlardan da örnekler alınmıştır. 2 nolu kaptan da yine
bazı organik kalıntılarelde edilmiştir.

Bu yapı katından elde edilen tüm kaplar tipik Orta Tunç Çağı özel
likleri göstermektedir. Bu kapların tümleme çalışmalan devam etınekte

dir.

Bu tabakanın hemen 20 cm altında ana kaya başlamaktadır.Ana ka
ya ile bu tabaka arasındaki dolgu 20/s açınasında olduğu gibi yukan kı

sımlardan akıntıylagelmiş olan 6. kat çanak-çömleklerinin benzerleridir.
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Resim: 1- Kaleiçi A sondajı, Selçuklu-Osmanlı çağı duvarlan

Resim: 2- Kaleiçi C sondajı, Selçuklu-Osmanlı çağı duvarları
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Resim: 3- Kaleiçi B açması, Osmanlı Dönemi yolu
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Resim: 4- 20/s açması ve Bizans sur duvannın kaleden görünüşü

Resim: 5- 19-20/T-U açması ve kale duvarının güneyden görünüşü
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Resim: 6- 19-20rr-U açması. En üst tabaka (Miken çağı?)

surduvarları

Resim: 7- 19-20rr-U açması. En üst tabaka (Miken çağı?), surduvarları ve açma
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Resim: 8- 19-20ff-U açması. 5. tabaka, taban üzerindeki tüm kaplar

Resim: 9- 19-20ff-U açması. 5. tabaka, taban üzerindeki tüm kaplar
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Resim: 10- 19-20{T-U açmasında bulunan tüm kap

Resim: 11- 19-20rr-U açmasındabulunan tüm kap
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Resim: 12- 19-20rr-U açmasında bulunan tüm kap

Resim: 13- 19-20ff-U açmasında bulunan tüm kap



Resim: 14- 19-20{f-U açmasında bulunan tüm kap
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Plan: 6~ 19-20ff-U açması 5. tabaka. Tüm kaplar üzerindeki kerpiç bloklar kaldınldıktan sonra
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THE EXCAVATIONS AT
SAGALASSOS 1990

Mare WAELKENS*
Ali HARMANKAYA

W. VIAENE
After five years of survey (1985-1989) and, a rescue exeavation in

the potter's quarter (1989, in collaboration with the Archaeological Muse
um of Burdur)', large scale excavations started at Sagalassos from July
the llth until August the 22nd 1990. The work was directed by Professor
Marc Waelkens (Dept. of Archaeology, Catholic University of Leuven)
and by the Archaeological .Museurn of Burdur, represented by Ali Har
mankaya, temporary director of the museum, who also represented the
Turkish Antiquities Department. During the exeavation the Bakanlar Ku
rulu granted a full scale exeavation permit to Marc Waelkens. The team
included 18 scientists and students from the Catholic University of Leu
yen, three from Brİtain and four from Turkey. Financial support came
from the Research Council of the Catholic University of Leuven, from
the Belgian Fund for Collective Fundamental Research, the Flemish
Ministry of Education, the Ministry of the Flemish Community (Foreign
Relations), the ASLK/CGER Bank, the Belgian tour operator ORION,
and from the association "Friends of Sagalassos". Thanks are due to the
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü and the Bakanlar Kurulu, who gaye
permission for the excavation, to the staff of the Emniyet Müdürlüğü and
the Archaeological Museum in Burdur and to the Belediye officials and
the inhabitants of Ağlasun.

The excavations focused on the following areas:
I. THE AREA OF THE LATE HEUENISTIC FOUNTAIN HOUSE

(Fig. I)

A Late Hellenistie Fountain House
Halfway between the Upper Agora and the theatre, the eastem half

of a U-shaped building, whose entablature was partly visible above
• Prof. Dr. Marc WAELKENS, Department nf Archaeology, Blijde Inkomststraat 21, 3000

Lenven-BELÇIKA.
For earlier reports see Anat. Studs. 36 (1986), 8-10; 37 (1987), 37-47; 38 (1988), 53-65; 39
(1989),63-77; 40 (1990).
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ground has been excavated (Fig. 2). The building proved to be a
remarkably well preserved fountain house with large limestone roof slabs
still covering the eastem extremity of its receding central part. This
central part which faced southwards, was approximately 7m40 wide and
situated between two side wings which projected nearly 5m40 (Figs.
3-4). The continuous façade consisted of a Doric portico with columns
2m63 in height, fluted above and with a polygonal arrangement in their
lower third (Fig. 5). They stood' on a parapet in front of a lm70 wide
drawing basin running around all three sides, Since only its much wom
upper edge has been excavated, the total height of the building still
remains unknown. There were four columns in the central part and two in
both side wings. The Doric frieze had a five-metope span. Four metopes
to a span often occured in HelIenistic theatre buildings and second
century B.C. East Greek stoas. Yet, the mid-fourth century B.C. East
Stoa at the Asklepieion at Athens and the early second century B.C.
North-east Stoa in the Sanctuary of Athena at Pergamon already used
five metopes to a span in their upper storeys. As in the case of the
fountain house at Sagalassos the multiplication of metopes on those
buildings was probably intended to provide a small Doric order with an
intercolumniation of reasonable Iengths, At Sagalassos every other
metope was decorated with a nicely cut olive wreath with pendant
ribbons. Asimilar arrangement also occured on the entablature of the Iate
2nd century B.C. bouleuterion of Sagalassos-. At least some of the
cornice blocks were decorated with false lion spouts. The eastem
extremety of the central part of the building still supported its huge
limestone slabs. They have partly collapsed in the still unexcavated
westem half, where the second column is no .longer standing. The
porticoes of both side wings have collapsed as well. The south wall of
these wings as well as the back wall of the drawing basin are built in a
beautiful polygonal rnasonry, which beside its esthetic appearance
certainly reinfored a structure that was not free standing, but built against
and partly set into a steep slope, so that the back wall of the side wings
functioned as a terrace wall, In the back wall of the central part a large
window with a nicely executed Doric frame is set slightly to the right of
the central axis. It opened towards a back room, now partly filled with
earth. The asymmetrical position of this window was almost certainly
dictated by the natural spring behind it, which one can still hear behind
the back wall. The water table however must have changed since
antiquity, and the spring now emerges at least 300 m to the south of the
fountain building at a much lower level. The workmanship and some of

2 See J. J. Coulron,The Architecıural Development o/the Greek Stoa , Oxford, 117-118.
3 See S. Miıchell-M.Waelkens, Anat. Studs. 37, 1987,42.
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the details of the Doric order point towards a pre-imperial date, probably
the first century B.C. Since the third column from the left as well as the
entablature and same roof slabs were broken in several places, a specially
designed metal frame had to be used in order to protect the building and
allow further excavations. The fountain house wil! be partly dismantled
and rebuilt in future seasons.

A Square with Connecting Streets

To the north and east of the fountain house and on the level of its
roof slabs, a seetion 2lm50 long and 14 m wide was excavated. It
contained a stretch of pavement belonging to a small square, which was
approached from the east and west sides by a street 9 m wide (Fig, 6).
Same of the limestone pavement slabs cover the spring behind the
fountain house. Pottery and glass fragments- discovered undemeath the
slabs indicate that the actual pavement goes back to the fırst (or at the
latest the early second) century A.D. Between two slabs a bronze coin of
Baris, dated to the reign of Septimius Severus was found- and several
hairpins were discovered on the slabs themselves.

A Large Public Building (Basitica?)

Along the northem edge of the square the front of a 13m50 wide
public building was excavated. Its façade, which was dismantled except
for the well pereserved eastem extremity, stil! standing 3 m high, had a
very regular symmetrical arrangement with three large doors between
two wall sections at the comers of the building (Figs. 7-8). Both wall see
tions contained a niche; the doors were separated from each other by
halfcolumn-piers and the wall sections had pilasters at both ends. The
building, which may have been a basilica, seems to have been squeezed
in between two stepped streets, leading northwards. Same steps of the
westem street are stil! in situ. The eastem street was apparently reached
by a 2m20 wide stairway set parallel to the façade of the building and
making a right angle towards the north. At alater stage most of this
stairway was covered by a terrace wall creating a kind of landing near the
eastem comer of the basilica. Since the square to the south of the basilica
was sloping, a more horizontal sidewalk, nearly 4 m wide and 13m50
long was created in front of it. It could be reached by one step near its
eastem extremity and by three steps near its westem edge. This sidewalk
stil! contained a well-preserved mosaic floor with rough black and white
mosaic stanes, laid in a pattem with elongated lozenges along the sides
4 Tha glass fragments of the exeavation have been identified and dated by Dr. Chris

Liglıtfoot. His glasscatalogue will be published soon.
5 SA 90 N 140. Idendified by Pro. S. Scheers.
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and with star-like motifs in the middle (Fig. 9). This pavement is not the
original one since it partly covers the socle moulding of the basilica.

Asimilar mosaic, with finer mosaic stones, continues inside the
building. The walls of the basilica consist of very regular limestone
ashlar, backed by mortared rubble and smailer irregular stones inside.
The mortared rubble contained several reused architectural fragments
whose decoration (palmettes, egg-and-dart) belongs to the second half of
the second century A.D. Measures were undertaken to preserve the
mosaics during the wirıter.

lt is still difficult to date the construction of the basilica, which
however cannot be situated before the later second century AD., and is
probably later. The who le building seems to be filled with earth
containing eroded material from the slopes behind, dating not later than
the 4th century AD.'. This may indicate that this part of the city was
given up during the early Christian period. The earth filling inside the
basilica contrasts with the enormous stone fill in front of it, the northem
edge of which corresponds exactly with the missing façade. This stone
fill consists of medium-sized stones above a very fine layer of stone
chips, extending all over the square. This seems to indicate that the
façade of the basilica had been dismantled and partly destroyed in order
to get building stones. The rubble and chips could be the remains of that
activity. The chip layer contained glass and pottery fragments dated from
the 2nd tot the 4th century A.D., as well as bronze coins minted by
Theodosius i at Antioch in 379-383 and by Arcadius at Cyzicus in
388-395 AD.'. It thus looks as if the building was dismantled towards
the end of the 4th, or in the 5th century AD.

During the same period the Doric Temple underwent its last changes,
apparently as part of some building activity connected with the Iate forti
fication of the city. As a result it is very tempting to suggest that the basi
lica, which is situated outside the Iate fortifications of Sagalassos, was
partly dismantled to provide building material for the Iate fortification
around the central part of the city. Anyhow, the earth fill inside shows
that whenever this happened, the building was no longer in use.

II. THE DORIC TEMPLE

A second exeavation was started in front of the rather well preserved
Doric Temple, most probably built during the later 2nd or the early ıst

century B.C.'. All the blocks of its collapsed smail sides were drawn
6 Among others a bronzefollis of Fausta from the mint at Antioch, dated to the years 325-326

A.D.: SA 90 N 49.
7 SA 90 N 191 and SA 90 N 101. They were identified by S. Scheers.
8 See already S.Mitchell-M.Waelkens. Anat. Studs. 37 (1987), 42-43.
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in situ, and. those belonging to the front wall were removed and partly
reassembled on a working terrace with a view to future restoration. A
second working terrace was laid out to the nortlıwest of the temple. From
1991 onwards the back wall of the temple will be reassembled on it.

During the 1990 campaign an area of approximately 226 square
metres was excavated to the south and east of the front of the building
(Fig, l O), There must have been continuous stability problems on this
side, because of the very steep slope, and almost all original steps which
once led to the building had slipped down the hill. A square limestone
base roughly 3x3 m, belonging to the original lay-out of the sanctuary
can still be seen hear the southeast comer. it now consists of a single
layer of stones, built on the natural bedrock. Lines on its surface indicate
that the second layer was laid out in a step-like arrangement. Most
probably this was the base or socle of a votive monument. The terrace
upon which the temple was built consisted of thight-packed chips and
smaller stones mixed with reddish eartlı contained by a terrace wall on
the east, only fragrnents of which still survive, This fill contained almost
no archaeological materiaI.

During the Imperial period the stairway in front of the sanctuary
collapsed down the slope. As a result a terrace wall of smaller stones set
in mortar was built nearly 15 m in front of the temple, partly over the
foundations of the above mentioned Iate Hellenistic monument, Only the
eastem half of this terrace wall has so far been excavated. Near the
temple axis it was laid out in an exedra-like arrangement, which may be
repeated in the still unexcavated westem terrace section. Behind this wall
the fill of eartlı and smaller stones contained glass and pottery fragrnents
dated to the ıst and the 2nd century A.D. On top of it a partly preserved
mortar layer once functioned as bedding for a now lost pavement. At one
stage two buttresses were built to support this terrace wall, and still later
the exedra was closed by a new wall seetion and filled up. These
activities may correspond with two successive raisings of the fill and
pavement behind the terrace wall, both dated by pottery and glass
fragrnents in the new fill to the 4 th century A.D. at the earliesr. it is
uncertain what the function of the building was at that time. A very well
preserved row of terracotta pipes is contemporary with the third raising
of the fill. Finally, the whole area in front and around the temple was
rearranged once more. An area of approximately 5 m east of the temple
and ıo m south of it seems to have been almost completely excavated as
far as the natural bedrock, at least in the eastem half of the sanctuary. A
rather regnlar grid of walls, reusing older building material (Fig, 1i), was

9 The fılling of the exedra contained a glass goblet.(SA 90 DT 31) dated by Cbr. Lightfoot to
the 4-5th century A.D.
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laid out here and the space between these walls was fılled with a massiye
packing of nıbble, tiles and almost no earth, in some places at least 2 m
deep. During this operation the front wall of the temple was raised nearly
2 m above its original foundations (Fig. 12). Some new blocks were
introduced, notably for the doorframe, but most of the original front wall
blocks were reused as before. Two sondages were made inside this
massiye packing, one behind the new terrace wall, now consisting of
larger stones (among others fragınents of the original gable of the
temple), the other against the front wall of the temple. This latest mı
contained mainly Iate antique pottery, as well as a bronze coin minted by
Theodosius i in 388-395 A.D., most probably at Nicornediav, and
fragınents of a 5th century A.D. glass lamp with handles for suspensiorı",

All of this suggests a 5th century A.D. date for this last operation, during
which the temple no longer had a gabled roof, but was already
incorporated as a rectangular tower in the Iate fortification of Sagalassos.

No inscriptions identifying the divinity to whom the temple was
dedicated have yet been discovered, but the mı of the exedra contained
several small votive statuettes of domesticated animals (mainly dogs), as
well as fragınents of two statuettes representing a horsemen with a
Phrygian cap, a shield-like device in one hand, and a club or pedum in
the other (Figs. 13-14), who may have been the rider god Kakasbosv, Fu
ture excavations should allow us to check this hypothesis.

IlI. THE POTTER'S QUARTER

in the northwest seetion of the potter's quarter, east of the theatre,
Dr. Marc Lodewijckx supervized the exeavation of two long trenches,
respectively 18x4 m and 25x2 m (Fig. 15). The northem trench (trench I)
started from a terrace wall visible at the surface, behind which a depres
sion resembling a cistem could be seen. The depression in reality
belonged to a vaulted tomb, the front part of the roof of which had
collapsed. In front of it fragments of a large plain sarcophagus can still be
seen. The largely subterranean tomb (inside measurements 2 m 75x 2m
20) was made of mortared rubble throughout, the walls and the vault
being plastered over with a white mortar. Part of the back wall had
collapsed. The vault was covered on the outside with large pottery
fragments and then by large tiles (Om42 x Om50 x Om05), several of
which were still in situ (Fig. 16). Above them an artificial layer of
erosion chips had been spread. Originally only a door Om95 wide and

10 SA 90 DT 132, identified by S. Scheers.
11 SA 90 DT 123,dated by Chr. Lightfoot.
12 Several similar statuettes have been discovered in the pctter's quarter and prove that we are

dealing here with localproduction.
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Om70 to Om90 high may have been visible outside. The maximum height
of the tomb was lm75. lts floor consisted of hardened earth and fine
gravel. in the northeast comer a small votive table, made of stones (Om40
x OmSS) once supported offerings. A 2mlO long stone wall, running
parallel to the east wall and set Om70in front of it, and a ledge in the east
wall originally supported a collapsed wooden cover, parts of which were
recovered (Fig, 17). The remains of a young man, aged between 19 and
20" were found in the depression below the original bed, together with a
bronze fibula (Fig. 18), which can be dated to the 4th century A. D.,
several pearls, fragınents of bottles and of a large one-handled jug, also
dated to the 4th century A.D.'·. This 4th century A.D. date was also
confırıned by a contemporary lamp (Fig. 19), placed just outside the
door", However, the other finds indicate that this was not the original
date of the vaulted tomb. The squashed remains of at least six more
people were discovered against the west and north wall. They seem to
belong to another male adult (aged between 22 and 30), to two females
(one between 23 and SI, the other between 35 and 44) and to an adult
whose sex could not yet be established. The tomb also contained the
remains of two children of approximately 6 and 10 years old. The tomb
had been robbed in antiquity, but many of the original contents still
remained, inCıuding twd simpIe golden earrings belonging to different
pairs, a bronze ring and pendant, many pearls and seven complete or
fragınentarysmall perfume bottles (Fig. 20), which could be dated to the
2nd-3rd century A.D.". There was also asilver denarius of Commodus,
dated to the autumn of 177 A.DY. It thus became clear that the tomb was
fırst built during the Iater 2nd or earIier 3rd century A.D. as a family
tomb and that it was stilI used or reused in the 4th century A.D., a
situation which is similar to that of the tomb excavated Iast year. it
supplies further proof that this whoIe areacontained tornbs, as well as a
mixture of workshops, kiIns and potter's dumps.

The second trench (trench II), opened 6 m to the west of the first one
in a southward direction, showed that the whoIe sIope was divided by a
succession of small, paralleI terrace walls, four of which were discovered
during the campaign. The highest terrace contained a small dump (F 13).
On the second terrace a very homogenous dump (F 14), the remains of
which were eroded down the sIope, contained over 3 tons of rejected pot-

13 The human skeletons were identified by Dr. Christine Charlier.
14 Identified as Isings form 1206 by Chf. Lightfoot.
15 SA 90 F 11. It belongs to the same type of lamps as the one discovered last year during the

exeavation of arıother tomb in the same area.
16 Identified as Isings form 82 B 2 by Chf. Lightfcot.
17 Identification by S. Scheers.
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tery, probably all belonging to the early Imperial period andthe (fırsthalf
of the) fırst century A.D.

Below this dump, on the third terrace from the north, nine burial ums
had been placed against a terrace walL. Cooking pots, jugs and jars had
been used for this purpose, seven of which were almost complete, some
of them with drinking vessels used as lids (Fig. 21). The cremated rema
ins of six burials have been studied by Dr. Christine Charlier. Theyall
belong to young adults (aged between 16-18, 17-19, 18-25, 18-30,20-40,
25-40), two of whom were women. it is clear that we are dealing here
with a collective tomb, laid out after a catastrophe, and not with a family
tomb. The row of burial ums probably continues in both directions. One
of them is a jug with two vertical handles (Fig. 22), which has (early)
Helienistic parallelsv. Among the lids there is a low cup (Fig. 23) with a
stand ring and two palmette stamps inside (F 104), belonging to a type
which was common at the latest from the 3rd century B.C. onwards, but
which has already much older prototypes-'. Another lid (F 114) without
stamped decoration is related to it. A third one (F 113), consisting of a
bowl with incurving rim and a pronounced ring foot, also has three
stamped leaves inside (Fig. 24). This type of bowl was essentially a
creation of the 4th century B.C., which continued to be popular at least
until the middle-Hellenistic period», but the pronounced high ring foot is
an indication of an early date. The nicest lid however (F 112) is a
terracotta imitation of metal Achaemenid bowls, which had a long
history in the Near East (Fig. 25). The proportions and shape of the
Sagalassos example however seem to suggest a date in the third quarter
of the 4th century B.C.". A guttus type of askos (F 117), found in the
same layer, also has a voluminous broad base and a not yet carinated
body, which is characteristic of the 4th century RC.". The probable date
of the urns (third quarter of the 4th century B.C.), together with the age
of the cremated bodies studied thus far and the fact that we must be
dealing here with a collective burial, rnake it tempting to link it with the
catastrophe inflicted upon Sagalassos in 334 B.C. by Alexander the
Great, who defeated the city and kiIIed at least 500 people there>, Alayer

18 SA 90 F 107. Compare with L. Hannestad, The Heltenistic Pottery from Failaka {Ikaros.
The Heilenistic Senlements), Aarhus 1983, vol. 2:1, 58 fig. 5; 2:2, 38 and pl. 52,.no 504.

19 See L. Hannesıad, 2:1, 31-32, 34 and 2:2, pl. 20, no 233; U. Heimberg, Die Keramik des Ka
birions (Das Kabirenheiligtum hei Thehen I/L). Berlin 1982,47-48, pl. 15, na 333.

20 Compare L. Hannesıad, 2:1, 15-17.57, 123 n 29 and 42; 2:2, pl.L
21 The proportions of neck andbodycan best be compared with metal bowls fromthe fırst half

of the 4th century. yet the shoulder has better parallels during the tası quarter of that cen
tury: M.Pfrommer, Studien zur aiexandrinlsclıer und grossgrlechischer Toreutik frühhelle
nlstischer Zeit (Arehiiologisehe Forschungen 16). Berlin 1987, pl. 62 (T 25 and A 28).

22 See L. Hannestad, 2: I, 42 and 2:2, pI. 35.
23 Arrian, Anabasis Alexandri I,28.
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below the ums contained the remains of a kiln, which will be excavated
next season and which indicates that the potter's quarter witnessed at
least thousand years of ceramic production.

IV. OTHER RESEARCH TOP/CS

During the campaign L. Vandeput studied the eastem seetion of a
large basilica to the west of the city, built with material from a temple,
which she could date to the period 115-125 A.D.". R. Degeest and E.
Scheltens, together with M.Waelkens, have established a preliminary
typology of the local pottery, which now contains already over 100 basic
forms, dated between the 4th century B.C. and the early 6th century A.D.

Prof. W. Viaene continued his analysis of clay and sherd samples
from Sagalassos and came to the following preliminary results. The Cıay

samples, which all consisted of overburden, since the bedrock could not
be reached by our hand anger of Im, contained 15 to 35 % latum. The
clay mineralogy consists of the major minerals: vermiculite and il1ite and
of their interstratifications In one sample smectite was the main clay mi
neraL. The minor minerals were kaolinite and chlorite, the rıon-elay mine
rals were quartz, feldspars and sometimes calcite and/or dolomite. The
chemical characteristics are (mean values): SiO, 59%, AI,o, 17%, fluxes
were - 20%. This high flux content was the result of high contents of
Fe,o, (7%) and of MgO+CaO (8%).

The chemical analysis of the sherd samples collected in 1989 and
1990 showed that the Sagalassos ware had no visible inclusions or filler
material and that it had a fairly constant composition. The following
mean contents are present: SiO, 54%, AI,o, 16%, Fe,o, 8%, MgO+CaO
15% and total flux content of - 28%, In addition high trace element con
tents were found: Co 60 ppm, Ni 250 ppm, Cu 30 ppm, Pb 20 ppm, Zn
80 ppm. The firing temperature of red-burrıedsherds could be established
between 800 and 950°C.

From the above mentioned results one could conclude that the· over
burden present in the potter's quarter was not a suitable raw material for
the Sagalassos ware because of the difference in chemical composition
(e.g, MgO+CaO contents and their ratio and the trace element content)
and because of the poor plasticity of the sampled clays.

In 1990 other clays, presently exploited for pottery, tiles and bricks,
were sampled in the neighbourhood of Çanaklı, about LO km. SE of Ağ-

24 To be published shortly.
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lasun. They consist of lateric clays (paleosols ?) and of flood plain or
lake deposits. These clays are now being in the process of analysis. From
the chemical analysis it is clear however that the sampled intervals are
not the raw materials either that were used for the Sagalassos ware: they
contain more AI O (refractory) and less CaO+MgO. Mixtures of these
clays and marls or dolomite could be a possible source. These clays will
be further analyzed and sampled in 1991.

A team, directed by Prof. F. De Puydt started to map the area of the
potter's quarter. K. Van Balen is actual1y preparing the restoration of both
the Helienistic fountain house and of the Doric temple. Dr. Chr. Char1ier
continues the study of the human remains discovered in 1989 and in
1990.
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SAGALASSOS 1990
NYMPHAEU"i BASILleA

~~------------

Fig. 1- Plan of the nymphaeum/basilica area
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Fig. 2- The excavated eastem half of the Hellenistic fountain house towards the end of
the exeavation
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Fig. 3- Plan of the Iate Helienistic fountain house
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Fig. 4- Reconstructİon drawing of the fountain house

s.g.ı.eos 1990

NYMPHAEUM

Fig. 5- Drawing of the central seetion of the fountain house
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Fig. 6- Small square between the basi1ica (?) and the Iate Heltenistic fountain house

Fig. 7- General view of the front of the basilica
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Fig. 9- Mosaic floor covering the sidewalk in front of the basilica
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Fig. 11- Reused architecture in the latest filling of the temp1e terrace

Fig. 12- Actual front wall of the temple, with its raised central part



.90.DT. 2 9

Fig. 13- Statuette of Kakasbos (?)

SA.gü.DT. 2 9

Fig. 14- Upper part of asimilar statuette (?)
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SAGALASSOS
Sectar F

1990

(measured and drawn by

M. LODEWIJCKX and M. WAELKENS )
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Fig. 15- Exeavation trenches İn the pctter's quarter
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Fig. 16- Roof tiles still covering the vault of the tomb
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Fig. 17- Plan of the interior of the family tomb
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Fig. 18- Fibula found inside the tomb

Fig. 19- 4th century A.D. Iamp from the family tomb



Fig. 20- 213rdcentury A.D. flasks from the family tomb

Fig. 21- Second set of 4th century B.C. burial ums
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Fig. 22- Iug used as a burial um

Fig. 23- Cup (F 104) with stamped decoration used as
a Iid
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Fig. 24- Cup (F 113) with stamped leaves inside

Fig. 25- Bowl (F 112) imitating Achaemenid metalware, used as a Iid
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TARSUS-DONUKTAŞ KAZISI 1990
Nezahat BAYDUR*

Kazı, 28 Ağustos'da başlayıp 25 Eylül'e kadar sürmüş, 21 işçi ile ça
hşılrmşrır': Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve
I.U. AraştırmaFonu'ndan sağlanan ödenek ve Türkiye Turing ve Otomo
bil Kurumu'nun katkısı ile gerçekleştirilmiştir. Adı geçen kurumlara ve
hiç bir yardımı esirgemeyen Tarsus Belediye Başkanlığı ile mensuplanna
yürekten teşekkürü görev bilirim.

Çalışmalar 2 ana alanda sürdürülmüştür. Sella içinde 42 m' lik bir
alan (I 5-6 ve j 5-6 plankareleri ve h 5-6'nın bunlara bitişik 1 m lik bölü
mü) açılmış ve daha. önce açılmış olan g 5-6 plônkaresine h 5-6'dan çö

ken toprak temizlenmiştir (Plan I, Resim: 1). Bu açmalarda orijinal taba
nın kireçtaşı bloklan alınmış olduğundan alttaki sıvalı yüzeye kadar
inilmiştir(Kod. 10.07 m) Yine sella içinde 27 m' lik bir açma (g 2-4) da
ha açılmış; burada da aynı koda inilmiş ve E bloku önünden başlayıp F
duvarına paralel uzanan Roma betonunun kuzeydoğu yönündeki uzantısı

izlenıniştir (Resim: 2). Bununla bağlantısı olmayan ve karşısında yer alan
öteki betonun (Resim: 3 solda) tabandan 1.50 m yükeklikteki açıklığın

dan (Resim: 4) ci 6 plankare) ağızdaki toprak ve molozu temizleyerek
içeri girmeyi denedik. Amacımız bu betonun işlevini açıklamaya yaraya
cak bir ipucu elde edebilmekti. Ancak, betonda çöküntü farkedildiğinden

bu iş gerçekleştirilememiş, bu yüzden sorun da çözülememiştir.

Sella içindeki çalışmalann bir amacı da kült heykelini (E bloku üze
rinde olması gerekiyordu) ya da en azından parçalannı bulabilmekti; ne
yazık ki böyle bir buluntuya rastlarımamıştır,Ufak buluntular (çok sayıda

kandil ve sikke) bir yana bırakılırsa ele geçenler, bezemeli birkaç mimari
parça (Resim: 13-15) dışında çok sayıda kireçtaşı ve mermer blokdan
oluşmaktadır. Bunlardan bazılan üzerinde kenet. delikleri görüımekte

(Resim: 2 ve 5) ve yapının üst kısmına ait olduklan anlaşılmaktadır.

• Prof. Dr. Nezahat BAYDUR, Akatlar. Yeşilbağ Sitesi 1/680631 Etiler.ISTANBUL.
1 Kazı ekibi Mimar Nadide Seçkin, Uzman Nuriye Karayaka, Arkeolog ve Fotograf Uzmanı

Nezih Başgelen), 3. öğrenci (Mihrican ve Fatrna Yıldız, Pınar Atalay) ve Mersin Müze
si'nden Asistan Ayşe Ersoy'dan oluşmaktaydı. Kendilerine ve kazımıza gönüllü olarakkatı

lanmimar TülinZambakoğlu'na yardımlan için içtenlikle teşekkür ederim.
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İkinci çalışma alanı tapınağın cephesinde ve kuzey-kuzeybatı köşe
sinde olup (Plfirı 1 ve 2), burada güdülen amaç, tapınağa ait yazıtı bula
bilmek, böylece yapının hangi tannya ait olduğunu kesin olarak aydınlığa

kavuşturmak, cephe mimarisinden kalıntılar bulabilmek ve 1989 kazısın

da ele geçen ve planı açıklamamıza yarayan krepidomaya ait basamakla
rın (Açma i) kuzeydoğuyönündeki uzantısını izleyerek dar ve uzun cep
helerin kesiştiği köşeyi ortaya çıkartınak, tapınağın kuzeydoğu sınınnı

kesin olarak saptayabilmekti. Bunun için i ve VI no.lu açmalar arasında

yaklaşık 70 m' lik bir alanda yanyana açılan 7 açmada çalışılmış (Plan 1
ve 2, Resim: 6-7) ve kuzeydoğuda anıtsal merdivenin ilk salıanlığının

önünde 1988 yılında başlanan ve darlığı nedeniyle (fabrikaya ait taban
betonuna dayandığından) tabana kadar inilemeden bırakılan açma (plan 1
ve 2) betonu kırmak suretiyle genişletilerek (Resim: 8) ana tabana kadar
inilmiştir (kod 11.57 m; kuzey-kuzeybatı açmalannda görülen krepido
manın ilk basamağının oturduğu taban kodu da aynıdır). Bu açmada,
merdivenin 1. sahanlığına kadar çıkması gereken kireçtaşı basamak blok
lan alınmış olduğundan, insitu basamaklara rastlanmamakla birlikte, bun
ların varlığını kanıtlayan kınk bloklar ele geçmiş (Resim: 9) v~ taşların

kınlmasından kaynaklanan san renkli toprak gözlemlenmiştir. Oteki aç
malarda da yapının cephe kısmındaki basamak bloklan alınmış olduğun

dan, kod. 11.57 m'den 9,46 m'ye kadar çıkması gereken basamak bloklan
ele geçmemiştir. Tapınağın kimliğini açıklayacak olan yazıta ne yazık ki
bu yıl da rastlanmamıştır.

Buradaki çalışmalar sırasında; bir önceki yıl iV no.lu açma içinde
bulunan geison bloku DSI'den sağlanan vinçle kaldınlarak rampa üzerine
alınmış, merdivenin korkuluğuna ait kireçtaşı bir blok yerine kaldınlmış

ve açmaların içinde kalan alanda fabrikaya ait yer yer dökülmüş olan be
tonlar ternizlenmiştir-.(Resim: 10 ön planda. Krş. Resim: 6). Belediye ile
işbirliği yapılarak yapının önüne konacak levha için tapınağı açıklayıcı

kısa bir metin ile plün, kesit ve hava fotoğrafı verilmiştir.

Kazı sırasında ele geçen mimari parçalar içinde sellada (i 5-6 plôrıka

rede) bulunan 49x36x27 cm boyutunda, akanthus yapraklan ile bezenmiş

sütun başlığı parçası (Resim: 11, 12) ile gene başlığa ait volüt parçası

(Resim: 13) vardır. Her iki parçanın üslubu, daha önce ele geçen ve yapı

yı tarihlendirmemize (LS. 2. yüzyıl sonu) yardımcı olan parçalannki ile
aynıdır.

Küçük buluntular: büyük çoğunluğu sella içindeki açmalardan olmak
üzere 252 adet tüm kandil ve 258 adet sikke ele geçmiştir. Keramik bu-

2 Vinçi sağlayan DSİ mühendisi sayın EsatTamer'c teşekkürü borç bilirim.
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luntular arasında Geç Hellenistik dönemden' bir tabak (Resim: 16), bir
Roma testisi'. Geç Roma çağı'ndanyoncaağızlı bir testicik (Resim: 18),
Hellenistik (Resim: 17) Roma çağından bir şişe' (Resim: 19) ve Erken
Roma çağı'ndan bir ungentaria' vardır.

Kandillerin çoğu, ts. 3-5. yüzyıla ait olup geometrik, bitkisel motif
ler ve haYV3!1 motifleri ile bezelidir (Resim: 20 ve 21). En erken örnek
(Resim: 22) ı.ö, 2. ve ı. yüzyıl-Augustus döneminde Tarsus'da çok görü
len ve metal kandillerden kopya edilmiş olan bir kandildir', iki tane de
Bizans kandili (Resim: 23) bulunmuştur. Geç Roma kandillerinden bazı

larının diplerinde çeşitli işaret ve yazılar bulunmaktadır.

Sikkelerin hemen tümü çok bozuk durumda olup içlerinden ancak 80
kadarı teşhis edilebilmektedir'. Tümü bronz. olan bu sikkeler, 2 adet Tar
sus sikkesi dışında, Geç Roma, Bizans ve Islam dönemlerindendir. Geç
Roma sikkeleri, Büyük Konstantin'den başlayak Theodosius 11'(408-450)
ye kadar uzanan çeşitli imparatorlara aittir.

Kazıda aynca pişmiş topraktan figürün parçaları,ve bir baş ele geç
miştir. Tabandan 20-30 cın kadar üstte bulunan baş, ilkel biçimde işlen

miş olup, tepesinde büyük olasılıkla sonradan kazınmış olan Arap harfle
ri ile Osman ıbn (Cahima?) yazısı bulunmaktadır.

3 H. Goldman, Tarsus I, s.213, no. 40:, Antioch N, s. 12, no. 17.
4 H. Goldman, a.g.e. no. 710.
5 H. Goldmen, a.g.e. s. 240, no. 360,361.
6 H. Goldman, a.g.e. no.736, krız. 730; AlA 32 (1928), s. 485, fig. 8.
7 H. Goldman, a.g.e. 5.89 ve 106 no. 97; Corinth, s. 66-70; British Museum Larnps no.326

ydd.
8 Çok zor temizlenebilen bu sikkelerin görünebilir duruma gelmesinde büyük emeği geçen

Nuriye Karayaka'ya özellikle teşekküretmek İsterim.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim:7
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Resim: 8
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Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 13

Resim: 15

Resim: 12

Resim: 14

Resim: 16
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Resim: 17 Resim: 18
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Resim: 22

Resim: 23
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DIE AUSGRABUNGEN IN
AIZANOI 1990

AdolfHOFFMANN*
Klaus RHEIDT

Die Kampagne in Aizanoi dauerte vom 2.8. bis zum 20.9.1990. Eine
in jeder Beziehung sachkundige Unterstützung und Hilfe erfuhren die
Arbeiten durch das Museum Kütahya und seinen Direktor, Herm Metin
Türktüzün. Als Vertreter der Regierung nahın Herr Yücel Kiper aus Ço
rum an den Ausgrabungen teil. Allen deutschen und türkisehen Mitarbei
tem-, vor allem aber auch den Grabungsarbeitem aus Çavdarhisar, sei für
ihren Einsatz und ihren Arbeitseifer herzlich gedankt.

Die Arbeiten an der Hauptbrücke von Aizanoi

Zu. Beginn der kampagne wurde die Grabungsmannschaft durch
Arbeiten der StraBenbauverwaltung an der römischen Hauptbrücke der
Stadt (Nr. 4 in Abb. 9) überrascht, Die Aufdeckung der antiken Brücken
konstruktion, die im Zuge der Herstellung eines neuen StraBenbelages er
folgte, erbrachte zahlreiche Aufschlüsse über Technik und Herstellung
dieses wichtigen Bauwerkes. So wurden zum Beispiel die schon von De
Laborde 1838 in einem Stich festgehaltenen Fahrrillen (Abb. 1), die von
oben direkt in die Keilsteine des Bogens eingetieft sind, wieder freigelegt
(Abb. 2). Sie werfen die Frage auf, ob sie von einer spateren mittelalter-

* Doc. Dr. -Ing. AdolfHOFFMANN, Deutsches Archaologisches Institut, Postfaclı 330014.
D-l000 Berlin 33-ALMANYA.
Dr. -Ing, Klaus RHEIDT, Alman Arkeoloji Enstitüsü, Gümüşsuyu/Ayazpaşa Camii sak. 48,
Taksim-ISTANBUL.

1 An den Arbeiten waren folgende Mitarbeiter beteiligt: Dr. -Ing. Adolf Hoffmann (Architekt,
Grabungsleiter), Ahmet Attila (Grabungstechniker), Ahmet Aydın (Photograph), Thomas
Gaupp (Restaurator), Aynur Geliç (Archiiologin), Christoph Hennann (Geodiisiestudent,
Leo Holensteln (Restaurator), Karen Leyk (Architekturstudentin), Dr. Carsten Meyer
Schlichtmann (Archaologe), Hans Christoph von Mosch {Archaologiestudent), Dr. -Ing.
Klaus Rheidt (Architekt), Jens Rieser (Architekturstudent), Sigrid Schauble (Architekturstu
dentin), Sebestyen Szaktilla (Architekturstudent), Jeanetle Wopperer (Architekturstudentin)
und als GastProf. Dr. Michael Wörrle(Epigraphiker). Von den Genannten warenMitarbei
ter des Instituts für Baugeschichte der Universitat Karlsruhe: K. Leyk, K. Rheidt, J. Rieser,
S. SchiiubIe, S. Szaktilla, J. Wopperer.
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lichen Herrichtung der Brücke staınmen, oder ob der in dieser Form viel
zu niedrige und ohne weiteren Aufbau konstruktiv bedenkliche Zustand
des Bauwerkes darauf hinweist, <IaB die Brücke, wie vieles andere in Ai
zanoi, nie endgültig fertiggestellt wurde. Vielleicht bringt die geplante
Untersuchung auch der übrigen antiken Steinbrücken der Stadt hier wei
tere Aufschlüsse.

Die Erbauung der Hauptbrücke, und wohl auch die der anderen noch
weitgehend intakten Brücke (Nr, 2 in Abb. 9) kann jetzt nach der durch
M. Wörrle vorgenommenen Lesung der neu gefundenen Weihinschrift
auf einem in das FluBbett gestürzten Postament von der Brückenbrüstung
exakt datiert werden: Der Stifter (M. Ulpius Appuleius) Eurycles, ruhm
reicher Abgesandter Aizanois bei den Panhellenien in Athen und u.a.
auch mit dem Bau des Stadions eng verbunden, weihte die Brücke
(wahrscheinlich im September) 157 n. Chr. dem Kaiser Antoninus Pius.
Aus der vielleicht erst in einer spateren Epoche emeuerten Auffüllung
zwischen den Wangenmauem der Brücke konnten zahlreiche Spolien
geborgen werden, unter anderem Teile eines qualitatvollen Frieses, der
eine Erotenjagd zeigt (Abb. 3. 4). Sie wurden in Abstimmung mit
dem Museum Kütahya zum Schutz vor Zerstörung in den Hof des
Grabungshauses gebrach't.

Die Brücke selbst wurde in Ansichten, Schnitten, Grundrissen
und Details genau aufgenommen (Abb. 5. 6), ehe die antike Oberflache
von der StraBenbauverwaltung wieder überdeckt, bis zum Niveau der
AsphaltstraBe aufgehöht und emeut für den Autoverkehr hergerichtet
wurde.

Arbeiten am Tempel

Zu Beginn der Kampagne wurden am Tempel MaBnahmen und Ver
fahren zur Überarbeitung der Betonrestaurierungen aus dem Jahre 1963
erprobt. Diese waren wegen der Erdbebengefahr angebracht worden und
haben sicherlich wahrend des Erdbebens im Jahre 1970 gröBere Schaden
verhindert-. Sie sollen jetzt der vorbildlichen Restaurierung der drei
seinerzeit umgestürzten Sauleri durch die Antikenverwaltung angepaBt
werden, so daB der Tempel ein einheitlicheres Bild bietet und als
touristischer Anziehungspunkt aufgewertet wird. Die Arbeiten sollen in
diesem Jahr als Beitrag zum Restaurierungsprogramm in Aizanoi
fortgesetzt und intensiviert werden.

2 Vgl. R. Naumann, DerZeustempel zu Aizanoi, 1979, XI
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Arbeiten am Stadion

im römischen Stadion von Aizanoi wurden die arbeiten mit folgen
dem Programm aufgenommen, ausgefiihrt und abgeschlossen:

im Torbau des westlichen Tribünengebaudes dienten Sondagen in
den Raumen Tb i und IV', die H. Chr. v. Mosch durchführte, der
weiteren Kllirung der Geschichte des Stadions. Dernnach wurde es zu
Beginn des 4. Jahrhunderts n. Chr. anscheinend noch einmal restauriert
(zahlreiche Funde pragefrischer Münzen aus konstantinischer Zeit).
Dieser Phase ist möglicherweise auch eine nur in wenigen Fragmenten
erhaltene Bauinschrift zuzuordnen. Gegen die Jahrhundertmitte hin
begann dann allerdings der Abbau des Stadions, das jetzt als Steinbruch
diente, und im spaten 5. Jahrhundert n. Chr. scheint das Stadion
endgültig verlassen worden zu sein. Erst aus dem Mittelalter gibt es
emeut allerdings sehr bescheidene und begrenzte Spuren von Besiedlung
innerhalb der Anlage.

An der Südfassade, vor allem an deren Südostabschnitt, wurden als
Vorbereitung für die RestaurierungsmaBnahmen, die im vergangenen
Jahr sowohl finanziell als auch vom Arbeitseinsatz her den bei weitem
gröBten Teil des Untemehmens ausmachten, Reinigungs-und
Planierungsarbeiten ausgeführt. Dabei konnte eine Reihe weiterer
Inschriften von der Stadionfassade gefunden werden. Sie erweitern
unsere Kenntnis dahingehend, daB in der zweiten Halfte des 2.
Jahrhunderts n. Chr., wol;ıl gegen dessen Ende zu, das Stadion zusammen
mit entsprechenden Spielen als ein Monument der sehr reichen Familie
des Eurycles gestiftet worden ist. Eurycles und seine Verwandten waren
nicht nur erfolgreiche Politiker und Sportler, sondem sie hatten vor allem
auch Priesteramter sowohl in Aizanoi selbst, als z. B. auch in Pergamon
übemommen; d.h, sie stellten unter anderem Mittel für den Ausbau der
dortigen Tempel zur Verfügung.

Der Stylobat des südöstlichen, nur noch im Fundament erhaltenen
Eingangsrisalits wurde mit Marmorwerkstückerr' erganzt, Zu diesem
Risalit konnte als einziges sicher zugehöriges Bauelement ein reich
dekoriertes Werkstück vom Gebalk einer zugehörigen Adikula neu
gefıınden werden. Es wurde auf dem Unterbau aufgestellt. Weitere stark
fragmentierte und bei spaten MaBnahmen im Bereich des "Torbaus"
wiederverwendete Bauteile einer kleinformatigen Architektur könnten
ursprünglich ebenfalls zu diesen Adikulen gehört haben. Es handelt
sich um Schaftfragmente unkannelierter Saulert und um Teile eines

3 s. Plan bei A. Hoffmann. XI. Kazı Sonuçlan Toplantısı 1989. Bd. II. S. 268 Abb. 2.
4 Kaplanposıu aus Afyon.
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Dreifascienarchitravs (vgl. Rekonstruktionsversuch Abb. 7). Diser trug
ehemals wohl eine Bauinschrift, deren Erganzung und Lesung jedoch
aufgrund der iiıiBerst bruchstückhaften Erhaltung bisher nicht möglich
war.

Die nach Osten an den südöstlichen Eingangsrisalit anschlieBende
Marmorquaderfassade, zu der auch die genannten, auf Eurycles bezoge
nen Inschriften gehören, wurde in' sechs Schichten bis zu einer Höhe von
ca. 4,Sm teilweise wieder aufgerichtet. Wie überall im Stadion ist aber
auch hier der Rest an Originalsubstanz sehr gering und darüberhinaus
stark bestoBen, so daB umfangreiche Ergiinzungen in Kalksteinmauer
werk (s. Abb. 8) unumganglich waren. Der Stadioneingang ist nach
diesen und weiteren ergiinzenden Planierungs- und Reinigung
smaBnahmen wieder deutlich markiert, und die wichtigen Inschriften
sind in ihren ehemaligen Zusammenhang zurückversetzt-, Eine
Erganzung des Ensembles durch eine erkliirende Schautafel ist vorgese
hen.

Restaurierungsarbeiten wurden auch am Torbau ausgeführt. Dieses
Gebaude ist zwar im Inneren durch Erdbebenschiiden teilweise so stark
zerrüttet, daB SicherungsmaBnahmen unmöglich erscheinen, aber an
der Front konnten einige Elemente wieder aufgestellt werden. Hier ist
jetzt das im übrigen fast vollstandig verloren gegangene Podium der
Tribünenbauten auf eine Lange von ca. Sm wieder an seinem originalen
Standort zu besichtigen.

Die photographische und zeichnerische Dokumentation des Stadions
in Grundrissen, Schnitten, Ansichten und Details 'konnte abgeschlossen
werden.

Sonstige Arbeiten/Zusammenarbeit mit dem Museum Kütahya

Die Bearbeitung der Funde aus dem Stadion, d.h. vor allem die Bear
beitung der Keramik durch C. Meyer-Schlichtmann und A. Geliç sowie
die Reinigung und Bestimmung der Münzen durch H. chr. v. Mosch
konnten weitgehend abgeschlossen werden. Hier sind in diesem Jahr
noch einige Ergarızungsarbeiten notwendig.

Nicht nur die durch M. Wörrle vorgenommene Lesung der Inschrif
ten im Stadion, sondem auch die im Freilichtmuseum am Tempel wurde
fortgeführt und erbrachte aufschluBreiche neue Ergebnisse zur
Geschichte Aizanois.

5 Zo den losehriften vgl. auch A. Hoffmann, X. Kazı Sonuçları Toplantısı 1988,307. 315f.
Abb. 6. 7.
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Über die Reinigung alter Grabungsplatze sowie die Reparatur und
Verbesserung alterer SchutzmaBnahmen hinaus wurde bei dem vom
Museum Kütahya initiierten Transport der Marmorstatue der Hygieia
aus dem Schuldepot in des "Mosaikli-Hamam" Hilfestellung gegeben.
Desgleichen unterstützte die Grabung die Bergung eines durch Raub
grabungen entdeckten, jetzt im Museum Kütahya aufbewahrten
Marmorsarkophags in der Südnekropole von Aizanoi.

Forschungen zur Historischen Topographie von Aizanoi / Çavdarhi
sar

Mit der Klarung der Fragen nach Ausdehnung, Anlage, Bedeutung
und Entwicklung der Stadt Aizanoi seit der Antike wurde im Jahr 1990
ein neuer Forschungsabschnitt eingeleitet. Aufbauend auf den
Ergebnissen der weitgehend abgeschlossenen Untersuchungen der
oberirdisch sichtbaren GroBbauten soll nun das stadtebauliche System
der Antike und seine Weiterentwicklung im Mittelalter und in der
Neuzeit erforscht werden.

Zur genauen Aufnahme und Festlegung von Mauerresten und
Baufluchten wurde eine exakte Neuvermessung des gesamten
Ruinengebietes und des darin gelegenen Dorfes Çavdarhisar begonnens,
Ausgehend von den Vermessungsarbeiten am Theaterstadion, die E.
Messmer in den Jahren 1984 und 1987 durchgeführt hatte", wurde ein
Festpunktnetz weitraumig um das alte Dorf und das Antikengebiet herum
verlegt (Abb. 9) und mit MeiBelkreuzen oder Betonpflöcken vermarkt.
AnschlieBend konnte dieses Netz durch Polygonzüge im Inneren des
Dorfes verdichtet werden. Die Neuvermessung erbrachte bis jetzt
folgende vorlaufige Ergebnisse:

Die Ausrichtung mehrerer Dorfhauser und Gassen in den Ortsteilen
Kemaller und Çereller orientiert sich jeweils an den dort befindlichen

6 FÜf diese Arbeiten stelltc und das Geodensche Institut der Universitat Karlsruhe dankens
werterweise einen elektronischen Tachymeter GDM 400 zurVerfügung, ohne den ausreic
hend exak.te Vermessuogen in dem unübersichtlichen, bis 2 km in der" Lange rrıesserıden

Stadtgebiet nicht möglich gewesen waren.
7 A. Hoffmann, AA 1986,686. -Ders., X. Kazı Sonuçları Toplantısı 1988, Bd. ll, 307. Die in

Abb. 9 eingetragenen Punkte 178. 278 und 197 stellen die Basis des auf die Stadtvermes
sung Çavdarhisar bezogenen neuen Netzes dar. Sie entspricht derjenigen von E. Messmer,
der sic z. T. schon mit verbcsscrten Koordinaten versehen hane. Alle übrigen Punkte wur
den völlig neu bestimmt, so daB Spannungen im Netz weitgehend ausgeschaltet werden
konnten. DerFehler bei den vermarkten Netzpunkten lieBsich so auf unter 2 cm reduzieren,
die der Aufnahme dereinzelnen Objekte -es wurden 1990 ca. 1400 Punkte aufgenommen
ist die absolute Genauigkeit im Koordinatennetz von derexakten Punktdefinition abhangig.
Sie dürfte bei 2 bis 5 cm liegen.
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groBen antiken Thermenan1agen. Da die Siedlungsstruktur des Dorfes für
einen so auffallend orthogonalen Verlauf der Baufluchten ansonsten
keinerlei Anhaltspunkte bietet, ist davon auszugehen, daB hier
entsprechend ausgerichtete antike Vorgiingerbauten die Richtung der
Dorfbebauung bestimmt haben,

Die unterschiedliche axiale Ausrichtung der antiken GroBbauten
(Agora, Tempel, Theater, Stadion, Rundbau, Torbau, Thermenanlagen
und Brücken) wurde genau vermessen und geklart. Es ergab sich unter
anderem, daB das Heroon auf der Agora nicht, wie bisher angenommen,
genau in der Tempelachse stehts, sondem deutlich nach Südwesten
verschoben angelegt ist. Dies laBt neue Rückschlüsse auf die Form und
die Dimension der Agora zu. Vor allem deren AbschluB zum FluB hin
muB in den nachsten Jahren durch Reinigungsarbeiten und Sondagen
weiter untersucht werden.

Mit der Klarung des Zusammenhanges zwischen Rundbau, Torbau
im Süden der Stadt und der zerstörten dritten Brücke (s. Abb. 9) wurde
begonnen. Die vom Torbau und von der Brücke ausgehenden StraBen
sind danach, wie der als Macellum gedeutete Rundbau, offensichtlich
Teil einer gröBer angelegten stadtebaulichen Neuordnung in der 2. Halfte
des 2. Jahrhunderts n. Chr., durch die altere, am FluB gelegene Bauten er
setzt wurden.

Die beiden heute noch intakten Brücken (Nr, 2 und 4 in Abb. 9) wur
den wahrscheinlich in der Mitte des 2. Jahrhunderts n. Chr. an der Stelle
alterer Furten errichtet. Sie sind, im Gegensatz zu den beiden heute zers
törten Brücken, jeweils an den breitesten Stellen des FluBbettes angelegt.
Ihre Orientierung entspricht nicht der der nahegelegenen Monumentalan
lagen, sondem wahrscheinlich alteren Wegeverbindungen.

Die Reste der dorischen Agora lassen sich vermutlich zu einer quad
ratisehen Platzanlage mit etwas über 100 m Seitenlange erganzen. Das
Stadtzentrum von Aizanoi bestand gegen Ende des 2. Jahrhunderts n.
Chr, also aus vier groBen, nahezu quadratischen Platzen: dem mit Hallen
umgebenen Tempelplateau, der Agora mit Heroon, der dorischen Agora
und einem etwas spater erst hinzukommenden, ca. 75m x 75m groBen
Platz um den Rundbau, der mit der dorischen Agora durch eine neue,
kürzere Brücke verbunden wurde.

Die Ufermauem des Penkalas i Koca çay wurden vollstandig
geodatisch aufgenommen, Ihre z. T. sehr unterschiedliche Konstruktion

8 vgl. Naumann a.O., 60.
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soll im Einzelnen ebenfalls in den kommenden Jahren naher untersucht
werden.

Neben diesen vorlaufigen Forschungsergebnissen, die noch durch
weitere Vermessungs- und Reinigungsarbeiten, sowie durch gezielte
Sondagen untermauert und erganzt werden müsserı, wurden zwischen
Stadion und Thermenanlage Reste eines groBen, innen kreisrunden und
auBen polygonal gebrochenen Baues Iokalisierts, Spuren eines weiteren
antiken GroBbaues fanden sich auf dem Maltepe im Nordwesten des
Stadtgebietes. Bis hierher reichen auch die in den Feldem an der Erd
oberfliiche sichtbaren Siedlungsspuren. Zusammen mit den Nekropolen,
mit deren Kartierung ebenfalls begonnen wurde, ergeben sie ein Bild von
der GröBe und Bedeutung der wahrscheinlich stark landwirtschaftIich
gepriigten Stadt zumindest wahrend der römischen Kaiserzeiı.

Neben der Erforschung der antiken Topographie wurden die Sied
lungsstruktur und der Aufbau von Wohnhiiusem, Back-und Wasch
hasern, Gastehausern, Laderı und Moscheen des Ortes Çavdarhisar unter
sucht. Der in einzigartiger Weise und trotz der Erdbebenzerstörungep.
von 1970 bis heute funktionierende, bis in frühosmanische Zeit zurück
reichende Ort erbrachte mit HiIfe der GrundriBaufnahme im MaBstab
i :200 zahlreiche interessante Einzelheiten osmaniseher Wohnkultur, die
an anderen Orten schon weitgehend verIoren sind.

Das in Abb. 10-12 dargestellte Beispiel Iiegt am Nordrand der
Kemaller Mahallesi. Es ist ein typisches Wohnhaus der Gegend mit
massivem ErdgeschoB, das auf drei Seiten von kriiftigem
Bruchsteinmauerwerk umgeben ist, und einem ObergeschoB in
Leichtbauweise. Die beiden Geschosse sind nicht genau aufeinander
bezogen, da unten der gröBere StaIl untergebracht werden musste,
wiihrend die oben gelegenen Wohnriiume aIle genau gleiches Format
haben und ledigIich, als Ausdruck des unterschiedIichen wirtschaftIichen
Vermögens der hier lebenden FamiIienteiIe mehr oder weniger
aufwendig mit Schranken, geschnitzten Decken usw. ausgestattet sind.
Wegen dieser offensichtIich festgelegten GröBen für die einzelnen
Riiume wurden konstruktive Ungereimtheiten in Kauf genommen. So
steht eine der Türwiinde der Ober geschoBriiume nicht über der
entsprechenden Wand des Erdgeschosses, sondem versetzt dazu auf
einem hölzemen Unterzug. Darüberhinaus kragt das ObergeschoB über
9 Es könnte sich dabei um den schon im Plan von Ph. Le Bas und E. Landron (Voyage

archeologique en Grece et en Asie Mineure, 1847, Taf. 19) als nındes Orab eingetragenen
Bau handeln. s. Naumann a. O., 4f. Abb. 3; cine demgegenüber unveranderte Ausgabedes
Planes mit deutseher Beschriftung erschien 1859 in der Allgemeinen Bauzeitring, Taf. Bd.
BL. 270.
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der Torwand aus, wobei die AuBenwand teilweise auf nur sehr kurze
Konsolhölzer aufgesetzt ist, im ErdgeschoB wurde neben dem Stall und
dem Futterlager noch ein Wohnraum eingerichtet, der, wie die übrigen
Wohnraume, mit einem Kamin und Wandnischen ausgestattet ist. Der
Gemeinschaftsbereieh der 10 bis 15 Personen zlihlenden Familie war
die groBe offene Halle im ObergeschoB, die nach auBen nur durch eine
Verbretterung und den offenen Dachstuhl abgeschlossen ist. Von hier
geht auch ein überdeckter Gang auBen an den Zimmem vorbei zum
Abtritt, der sich in der Regel über der Mistöffnung des Stalles befindet.
Diese Bauforın findet sich bei den traditionellen Wohnhliusem des
Hochlandes um Çavdarhisar nahezu überall, Es ist zu hoffen, daB sie als
wichtiges Zeugnis türkiseher Geschichte auch in Zukunft in möglichst
vielen Beispielen erhalten werden kann. Wahrscheinlich lassen einige
bautechnische Eigenarten dieser Hauser auch Rückschlüsse auf die Art
der bisher völlig unerforschten antiken Wohnhauser von Aizanoi zu.

Neben den Detailbeobachtungen zur Architektur des Dorfes konnte
dessen Entwicklung vom Mittelalter bis in unser Jahrhundert hinein in
groben Zügen geklart werden. Diese Forschungen zur historischen To
pographie des Ortes sollen in den nachsten Jahren fortgesetzt werden.
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Abb. 1- Aizanoi. Römische Brücke von Osten 1838 (Stich von de Laborde)

Abb. 2- Aizanoi. Römische Brücke 1990
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Abb. 3- Aizanoi. Römische Brücke. Spolien in der Auffüllung zwischen den
Brüstungsmauern

Abb. 4- Aizanoi. Fries- und Gebalkfragmente aus der Auffüllung der rômischen Brücke
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AllAHOl STADlON SÜOFASSADE'OST
REl'DNSTROO1ONSVERSUCH

i i

Abb. 7- Aizanoi. Sradlon, Rekonstroktionsversuch dersüdlichen Eingangsfassade
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Abb.9- Aizanoi/Çavdarhisar. Plan (nach Naumann) mitEintragung des neuen
Fesrpunktnetzes
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PESSINUS (PESSINONTE) 1990:
RAPPORT PROVISOIRE

JohnDEVREKER*
H.THOEN

F. VERMEULEN

La caınpagne de fouilles de l'Universite de Gand a eu lieu durant 6
semaİnes du 23 juillet au 31 aoüt sous la direction du professeur J. Dev
reker. II etait entoure par les archeologues les Dr. H. Thoen et F.
Vermeulen, assistes de mesdaınes J. Bungeneers et L. Pasquini (Bologna)
et messieurs Ph. Delanghe et G. De Mulder, par le paleo-anthropologue
le Dr. A. Ervynck, le geomorphologue le Dr. M. De Dapper, i'architecte
P. Verhaeghe et le dessİnateur J. Angenon. Mr. J. Debruyne de nouveau
envoye en mission par l'Universite de Gand pour notre bien-ôtre n'a pas
seulement prodigue sesbons soins il toute l'equipe mais a egalement mis
il notre disposition ses nombreux talents. Le gouvemement turc nous a
gratifie de la presence gracieuse de madame Aynur Gökrnen du musee
Kocaeli comme son represerıtant. Le Fonds National de la Recherche
Scientifique a subsidie notre entreprise ainsi que la Communaute flaınan

de et le magazine Knack en tant que sponsor prive. Le distributeur anver
sois de Nikon a bien voulu nous apporter une nouvelle fois une aide
indispensable.

Les activites de cette annee comprenaient I) la continuation des
fouilles il l'acropole (secteur I), II) un sondage sur la colline dite "otto
mane" (secteur J), III) une fouille de sauvetage dans le village voisin de
Tekören.

I. Aire de "l'Acropole"

La quatrieme campagne de fouilles sur le site de l'acropole avait
pour but de contrôler quelques observations faites pendant les caınpagnes

• Prof. Dr. John DEVREKER. Aspiranı au Fonds National de la Recherche Scientifique (Bel
gique) Üniversite de Gand.
H. TIlDEN,Chef de travaux auSeminaire d'Archeologle de l'Universite de Gand.
F. VERMEULEN, Chercheur qualifie au Fonds National de la Reeherche Scientifique (Bel
gique), Üniversite de Gand.
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precedentes (voir plan 2: PESS. 87/Il et PESS. 89/I6), mais surtout de
realiser une coupe transversale du site, en complement de la coupe longi
tudinale de la eampagne 1989. Celle-ei fut obtenue par 3 tranchees d'une
largeur de 5m et d'une longueur totale d'environ 61 m (PESS. 9O/I7,
PESS. 9O/I8 et PESS. 9O/I9). De cette maniere, nous avons pu fouiller
une superficie totale d'environ 400 m2•

Grflce al'aehevement de la seeonde coupe du plateau de l'acropole,
d'une longueur totale de 86 m., des observations supplementaires ont ete
faites eoneemant la stratigraphie du terrain et l'oeeupation du site,
completees par des recherehes paleo-anthropologiques, archeo
zoölogiques et -botaniques. Les vestiges archeologiques mis au jour pen
dant la eampagne 1990 eonfirment nos eonstatations des annees
precedentes et se rapportent a deux grandes phases d'oeeupation: une
necropole datant de la periode hellerıistique tardive (2eme/ler s. av. J. -C.
jusqu'au 5eme s. ap. J. -e.) et l'implantation d'une forteresse a I'epoque
byzantine (fin 5 eme/6eme s. jusqu'au lleme s.).

a) La Necropole

1. Localisation des tombes

Les vestiges de l'aneienne necropole etaient a nouveau tres abon
dants. La eampagne 1990 a livre au total 49 nouvelles tombes soit une
dans le seeteur nord de la trarıchee PESS. 87/Il) (100), onze dans le
seeteur nord de la tranchee PESS. 89/I6, dix-neuf dans la tranchee PESS.
90/I7, quatorze dans la tranchee PESS. 90/I8 et enfin quatre dans la
tranchee PESS. 90/I9. La loealisation et la distribution de ees tombes
eonfirme la grande eoneentration de tombes sur quasiment tout le plateau
de l'acropole, bien que la distribution de tombes dans la partie eentrale et
orientale soit beaucoup moins dense. Vers les bords du plateau, en re
vanche, les sepultures sont tres nombreuses. Plusieurs tombes ont ete
creusees en bordure du plateau, ce qui prouve qu'on a utilise, acertains
endroits, la capacite maximale du terrain pour l'amenagemerıt de la
necropole.

il est egalement interessant de eonstater que 21 tombes au moins se
reeoupent, notamment les tombes 144, 154 et 156 dans la tranchee PESS.
89/I6, les tombes 21, 28, 38a, 38b, 45a, 45b, 46e et 47 dans la tranchee
PESS. 90/I7 et enfin les tombes 31, 56, 63, 66a, 67, 68, 78, 80, 81 et 85
dans la tranchee PESS. 90/I8. Nous avons pu remarquer aussi que
l'orientation des sepultures n'est pas eonstante. La repartitiorı des tombes
nous semble d'ailleurs tres inegale sur l'ensemble du plateau de
l'aeropole.
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2. Typologie et chronologie des tombes

La plupart des tombes appartiennent aux types dejil trouves sur
le site; neanmoins quelques nouveaux types de tombes ont surgi.
Comme il a ete dejil constate lors des campagnes precedentes, la
necropole comprend aussi bien des tombes il incineration que des tombes
il inhumation,

20. Les tombes tl incineraüon

C'est le type de tombes le plus frequent, du moins pendant la cam
pagne de 1990. Au total 29 tombes ont ete retrouvees, soit sept dans la
tranchee PESS. 89/16 (130, 140b, 144, 149, 152, 153, 156), treize dans la
tranchee PESS 90/17 (10, 21, 24, 28, 38b, 39, 42, 45a, 45b, 46b, 46c, 49,
54), huit dans la tranchee PESS. 90/18 (50, 54, 56, 61, 68, 69, 80, 85) et
une seulement dans la tranchee PESS. 90/19 (17). A peu pres toutes ces
tombes appartiennent au type bien connu des fosses li incineratiorı

(Brandgruben graber), Ce type de sepulture est careeterise par le depôt
des ossements calcines et les restes du bücher (charbon de bois, objets
brüles) dans une fosse creusee dans le sous-sol, L'asııect souterrain de la
tombe est toujours careeterise par une fosse assez grande de forme rec
tangnlaire ou ovale; les parois internes sont parfois garnies d'un enduit
blanc. Les restes du bücher meme se caracteriserıt le plus souvent par une
epaisse couche de charbon de bois repandue sur le fond de la sepulture.

Plusieurs tombes de ce type etaient tres pauvres voire meme sans
mobilier funeraire, bien qu'elles fussent intactes. D'autre tombes
contenaient une lampe en terre cuite (7 tombes). Quant li la datation,
quelques lampes de tradition hellenistique appartiennent li la periode al
lant du ler s. av. jusqu'au ler s. ap. J. -C. Parmi celles-ci il faut mention
ner la tombe 39 (PESS. 90/17), contenant outre des objets en os, une
boucle d'oreille en or et un fragment d'unguentarium, la tombe 61 (PESS.
90/18) et la tombe 17 (PESS. 90/19). La tombe 156 (PESS. 89/16), conte
nant une unguentarium en ceramique, date certainement du Haut-Empire,
de môme que la tombe 45b (PESS. 90/17) qui a livre une intaille en pierre
blanche representant un chien courant et une petite eteile. Manifestement
plus recente est la tombe 45a (PESS. 90/17) qui contenait des fragınents

de ceramique commune et deux petites monnaies datant du 4 erne s., dont
unfollis de Licinius (313-317 ap. J. -C.). Plusieurs tombes de ce type des
fosses li incineration se recoupent, ce qui permet d'en etablir une chrono
logie relative. Dans deux cas au moins des tombes li inhumation indivi
duelle ont ete recoupees par des tombes li incineration, ce qui prouve que
ees dernieres sont plus recentes; e'est le cas par exemple pour la tombe li
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inhumation 38a et la tombe aincineration 21 dans la tranchee PESS. 90/
17 et pour l'inhumation 154 et l'incineration 156 dans la tranchee PESS.
90/16.

Un nouveau type de tombe represente la tombe aume 49 dans
la tranchee PESS. 90/17. il s'agit egalement d'une simple fosse
rectangulaire, avec l'ume contenant la plupart des restes ineineres. tandis
que les autres restes carbonises provenant du bücher etaient repandus
dans la fosse. Un vase aanse decore d'un engobe rouge a servi d'ume;
eelle-ci etait couverte d'une assiette en position renversee. L'ume conte
nait encore, pamıi les cendres, un pendentif decore en ivoire et un petit
disque en os, tandis que la fosse livra une lampe en terre cuite de
tradition hellenistique; la lampe est probablement un objet reutilise,
puisque la tombe doit ôtre datee du 4eme/5eme s., vu la technique tardive
de l'ume.

2b Les tombes il inhumation

Au total 20 tombes lı inhumation ont ete localisees. Presque toutes
avaient ete perturbees par des setivites datant de I'epoque byzantine.
Les tombes elles-rnômes se divisent en deux grands types: les tombes
individuelles d'une part et les tombes collectives, qui ont ete reouvertes a
plusieurs reprises pour en deposer de nouveaux morts, d'autre part.

Le type le plus frequent est la tombe a inhumation individuelle: au
total 12 tombes soit deux dans la tranchee PESS. 89/16 (154,157), quatre
dans la tranchee PESS. 90/17 (38a, 46a, 47, 48a), cinq dans la tranchee
PESS. 90/18 (31, 63, 67, 72, 81) et une seule dans la tranchee PESS. 90/
19(l5).

-Dans 10 cas, le defunt avait ete depose dans une simple fosse oblon
ge erensee dans le sol calcaire. La plupart des tombes avaient ete telle
ment perturbees par des activites posterieures qu'a peine quelques frag
ments du squelette etaient encore en place. il etait egalement difficile de
voir si le cadavre etait oui ou non depose dans un coffrage en bois. Le
mobilier funeraire manquait presque toujours, exception faite pour la
tombe 48a de la tranchee PESS. 90/17. Celle-ci, orientee So-NE, conte
nait encore un squelette en place. Le defunt, probablement une femme
allongee sur le dos, la tôte vers le sudouest, portait deux boucles
d'oreilles eI1 or a peu pres identiques. Vu la decoratiorı et l'execution
technique de ces objets, cette tombe peut ôtre datee au Haut-Empire
(probablement 2eme/3eme s.),

-Cette anrıee 2 tombes acaveau en briques ont ete fouillees, asavoir
la tombe 157 dans la tranchee PESS. 89/16 et la tombe 15 dans la
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tranchee PESS. 89/I9. Ce type de tombe, dont on connait dejıı quelques
exemplaires, est careeterise par une fosse rectangulaire soigueusement
erensee dans le sol et soutenue par quatre murs construits en
derni-briques; dans un cas (la tombe 157) l'on trouve, aux quatre coins,
des briques completes. Cette sepulture, completement perturbee,
comprenait les restes d'un seul individu, et un sesterce d'Antonin le Pieux
datant des annees 139/140, terrninus post quem pour l'amenagement de
cette tombe. La tombe IS, au contraire, contenait encore quelques
fragınents de squelettes en place, appartenant II deux individus adultes,
probablement un homme et une femme. L'orientation de la sepulture etait
N-S et les squelettes se trouvaient l'un II côte de l'autre, les cranes vers le
sud. Du mobilier funeraire ne restaient qu'une lampe en terre cuite, une
epingle en os et un petit elou decore en bronze. D'apres la lampe, en
ceramique rouge vernissee, cette tombe peut ôtre datee du 4eme/5eme s.
de notre ere.

Huit sepultures appartiennent II la categorie des tombes 11 inhumation
collective. Pour la tombe 48c (PESS. 90/I7) nous ne disposons pas de
renseiguements plus precis, Parmi les 7 tombes que l'on a pu examiner, 5
appartiennent au type des tombes II caveau, une au type des tombes II
fosse et enfın une au type II cercueil monolithique et jusqu'a present le
seul exemplaire de ce type sur le site de l'acropole.

- Deux tombes II caveau (10 et 16 dans la tranchee PESS. 90/I9)
forment en fait une tombe double. Elles sont construites en blocs de
marbre massifs et bien tailles, formant les deux chambres funeraires de
dimensions egales. Les dalles de couverture avaient ete deplacees et le
contenu des tombes avait ete completernent bouleverse, Les ossements de
squelette appartiennent II des adultes aussi bien qu'a des enfants. Quel
ques fragınents d'epingles en os, bracelets en os et en verre, aiguilles et
objets de parure en bronze, flacons en verre sont les seuls restes du mobi
lier apparemment tres riche. Un petit bronze datant de la deuxierne moitie
du 4 erne s. situe cette tombe dans la periode tardive de l'occupation de la
necropole.

- Deux tombes II caveau (151 et 159 dans la tranchee PESS. 89/I6)
sont construites en blocs de pierre calcaire regulierement tailles, Elles
n'ont ete examinees que partiellemerıt.

- Une tombe II caveau (66a dans la tranchöe PESS. 90/I8) etait com
posee de blocs irreguliers de pierre calcaire et de blocs de marbre bien
tailles mais reemployes (e.a. deux steles 11 porte dont une pourvue d'une
inscription en grec). Les blocs de marbre formaient, sur l'un des petits
côtes du caveau, une petite niche oü fut depose le mobilier, 11 en juger des
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fragments de vaisselle en bronze retrouves dans la tombe pourtant
completement bouleversee,

- Une tombe li fosse (lOO dans PESS. 87/Il) fut decouverte dans la
döpression centrale de l'acropole, Elle fut retrouvee li une grande profon

.deur, sous une epaisse couche de remblai. il s'agit d'une grande fosse
rectangulaire, tres regulierement taillee dans la roche calcaire. La toinbe
etait orientee O-E. Elle contenait les restes partiellernent deplaces de
squelettes d'au moins 30 individus allonges sur le dos, la tôte vers l'ouest,
L'on a pu identifier des individus adultes de sexe masculin et feminin
ainsi que des squelettes d'enfants. En ce qui concerne la construction de
la tombe, nous n'avons pas pu etablir s'il y avaient des murs de
soutenement ou si la fosse etait directement couverte par des dalles de
couvertures, dont d'ailleurs nous n'avons retrouve trace. Cette tombe a
livre une bouteille en verre, une assiette li moitie conservee en ceramique
vernissee CLate Roman Ware") ainsi que des fragınents d'epingles en
bronze. Une datation tardive (4eme s.?) peut ôtre envisagee.

- Pour la prerniere fois la necropole a livre un sarcophage (30 dans
PESS. 90/17). Le cercueil monolithique en marbre, non ome mais intact,
a ete viole par des pilleurs qui avaient deplace la grande dalle de
couverture, puİs vide completemerıt le sarcophage. Le nombre
d'individus deposes dans ce cercueil demeure donc inconnu, mais des res
tes de deux squelettes au moins, retrouves li proximite, laissent presurner
qu'il s'agisse d'une tombe li inhumation collective, Une datation precise
reste pourtant problematique.

b) L'habltat byzantin

Vers la fin du Seme s. ou au debut du ôerne s. au plus tard, la
necropole fut transformee en habitat fortifie, apres un nivellement radical
du terrain, Les vestiges de cette forteresse byzantine ont ete mis au jour
dans toutes les zones examinees de l'acropole.

Le grand mur d'enceinte de la forteresse a ete retrouve et etudie sur
trois côtes de la bordure de plateau; ce sont les murs 9 (tranchee PESS.
90/I7), 13 (tranchee PESS. 89/I6) et 4 (tranchee PESS. 90/I9). D'une lar
geur constante de 2m40; les substructions du mur sont construites en
materiaux reemployes (pierre calcaire et blocs de marbre) et de gros
cailloux roules aussi bien qu'en blocs de pierre calcaire probablement
extraits pour cette occasion. L'emplekton, compose de bricaillon en
pierre calcaire et quelques cailloux roules en materiaux divers (marbre
serpentin, quartz etc.), est soutenu par un parement bien regulier de blocs
de pierre calcaire et de quelques blocs de marbre reemployes, Parmi
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ceux-ci l'on a pu reperer une stele a porte, reemployee dans le parement
exterieur de l'enceinte (tranchee PESS. 90/19).

Au-dela de l'enceinte, done a l'exterieur de la forteresse, nous avons
remarque, du moins a l'ouest, au nord et a l'est la presence d'une sorte
d'etroite terrasse entourant la forteresse grace a un sol en mortier
mameux d'une epaisseur variable de 30 a 90 cm. et d'une largeur
conservee de 1a3m.

Le plan de la tour de guet, deja decouverte pendant la campagne
precedente (12 dans la trarıchee PESS. 89/16), a pu ôtre complete, il s'agit
d'une construction rectangulaire d'une largeur de 4m. et s'eterıdant au
dela du grand mur d'enceinte, Le parement de la tour manque presque
completement, mais les trois grands blocs de marbre reerrıployös du côte
NW donnent une idee de la construction originelle du batiment. La
chambre interieure avait ete amenagee en lieu de stockage d'aliments: 5
petites fosses temoignent de la position originelle de pithoi ou autres
vases a provisions (120, 131, 132, 134, 135).

Les nombreux pans de mur presentent une technique de construction
tres uniforme. D'une largeur de 60 a 80 cm., ils ont ete construits avec un
parement cornpose de blocs de pierre calcaire plus ou moins bien tailles
et d'un emplekton de gravier môle d'une terre mameuse. Les blocs de
marbre sont plutôt rares, Certains murs peuvent ôtre mis en rapport avec
des niveaux de sols en mortier et bien conserves, D'une conservation
remarquable egalement est un sol (8 dans la tranchee PESS. 90/17)
construit en gros blocs de marbre bien tailles et dont les jointures
presentent encore leur mortier de chaux blanche. Les murs mômes de
cette petite chambre etaient construits en blocs de marbre bien taillös et
se joignent immediatement au mur d'enceinte. Une fonction speciale
(defensive?) pour cette piece ne peut done pas ôtre exclue. D'une
construction tout a fait speciale egalement est le mur 19 de la meme
tranchee, construit exclusivement en blocs de marbre reemployes et qui
temoigne sans aucun doute d'une periode de remaniement dans ce
quartier.

L'ensemble des constructions en dur donne, petit li petit, une idee de
la repartition et de l'organisation des batiments de la forteresse byzantine.
Les maisons et ateliers se trouvent surtout dans la peripherie du plateau,
done tout pres du grand mur d'enceinte. Dans la zone centrale de la forte
resse, au contraire, l'habitat etait vraisemblablement moins dense, bien
que l'on aıt pu constater que cette partie de l'acropole a ete bouleverse li
plusieurs reprises aussi bien par l'homme, pour la recuperation du
materiau, que par I'erosion naturelle. Des trous de poteaux provenant des
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constructions en bois (32, 33, 34, 37, 59, 60, 71, 74, 75 dans la tranchee
PESS. 90/18). de nombreux silos et pithoi eontenant des restes de
metallurgie (bronze, fer), temoignent en faveur d'une zone artisanale et
de stoekage plutôt que d'une zone d'habitation proprement dite.

Certains batiments etaient separes l'un par rapport lı l'autre par un
corridor etroit d'une largeur de i m environ (p, ex. entre les murs 7 et 9
dans la tranchee PESS. 90/19). L'acces des maisons et ehambres etait
marque parfois par un grand bloe en marbre place debout et ayant servi
de linteau de porte. Parmi le materiatı reemploye eitons eneore une demi
eolonne en marbre de i 'epoque byzantine precose et un ehapiteau de style
ionien tardif. La tranchee PESS. 90/19 a revele en plaee une eonduite
d'eau (18), composee de tuyaux en terre euite emboites et creusee sous le
niveau des substructions du grand mur d'eneeinte. Enfin il a ete constate
que eertains batiments avaient ete eonstruits en meme temps que
l'eneeinte (p. ex. le mur 5 dans la tranchee PESS. 90/19).

Les autres vestiges de I'oeeupation byzantine sont recurrentes: quel
que 28 pithoi ou fosses lı pithoi, 6 silos et bon nombre d'autres fosses ont
ete decouverts. La plupart des pithoi avait ete dejlı enlevee dans
l'antiquite, Sept vases se trouvaient eneore en plaee, soit quatre dans la
tranchee PESS. 90/17 (29, 33, 34, 41) et trois dans la tranchee PESS. 90/
18 (22e, 44, 44 bis). Seulement deux d'entre-eux etaient eneore intacts
(44 et 44bis dans PESS. 90/18), mais ils etaient completemerıt vides, bien
que les eouvercles en pierre ne manquassent pas. Ces vases furent trans
portes au musee de Ballıhisar, tout eomme le vase 29 (tranchee PESS.
90/17), d'une eonservation tres mauvaise. il est interessant de noter que la
plupart des pithoi et silos se retrouvaient groupes, Ainsi un petit groupe
fut decouvert dans les bütiments adjaeents au mur d'eneeinte (seeteur
ouest de la tranchee PESS. 90/17) et une eoneentration de silos et pithoi a
pu ôtre localissee dans la partie eentrale de la forteresse (voir le seeteur
est de la tranchee PESS. 90/17 et le seeteur ouest de la tranchee PESS.
90/18); I'on peut remarquer egalement la position de deux grands silos
(12a et 12b) au .centre d'une ehambre fouillee dans la tranchee PESS. 90/
19). Plus rare est la trouvaille d'un petit vase lı anse; le vase 9 (trarıchee

PESS. 90/18), döpose dans le sol, contenait eneore quelques grains de ble
carbonises, Silos, pithoi et fosses eontenaient surtout de grandes quan
tites de dechets d'habitat et de euisine: poteries, ossements d'animaux,
fragments de braeelets en verre, des objets en fer ete. Des trouvailles de
seories de fer, fragments de bas-fourneaux, pesons et fusafoles
temoignent d'une activite artisanaIe siderurgique et textile. La fosse lı pit
hos 15 (tranchee PESS. 90/18) a livre pas mal de poteries, des fragments
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de bracelets en verre, un broyeur en marbre blanc, mais surtout des objets
en bronze et en fer, dont trois gobelets, deux cupules et un grand vase en
bronze ainsi qu'une cloche et deux clochettes en fer.

Peu de trouvailles de cette epoque ont permis une datation precise.
Citons pourtant le pithos 29 (tranchee PESS. 9O/I7) qui contenait quatre
monnaies en bronze dont une d'Honorius ou Theodose (395-408 ap. J.
C.), un petit bronze du 5eme s. ou du debut du öeme s., un/allis du 7eme
s. et enfın un petit bronze de Constans II des annees 652-656n ap. J.-C.
Un follis anonyme datant de la periode 1050-l()60 ap. J. -C., trouve dans
la couche superieure, confirme nos constatations concemant la duree
d'occupation du site, au moins jusqu'en plein onzieme siecle. Mention
nons enfin quelques trouvailles interessantes de blocs de marbre
reemployes, dont deux steles a porte, un demi couvercle de sarcophage et
une inscription byzantine. Tous ont ere transportes au musee de Ballıhi

sar.

Stratigraphie et extractlon de la pierre

La reprise des fouilles du secteur sud de la tranchee PESS. 87/Il et
l'etude de la geomorphologie par M. De Dapper (voir appendice)ont per
mis des observations complementaires concemant la stratigraphie du site.
Ainsi il a ere etabli que la depression centrale, dont il a ere question dans
le rapport de 1989, rı'est qu'en partie d'origine naturelle. n s'agit plus
specialement d'une depression en forme de theatre, faisant partie de la
tôte d'une courte vallee tributaire de la riviere Gallos et c'est precisement
a l'extremite de cette vallee que l'on a extrait, dans l'antiquite, la pierre
calcaire blanche qui y affleure.Des traces manifestes de l'exploitation
systematique de cette formation, epaisse de 1,50 m environ, sont encore
conservees dans les tranchees PESS. 87/I2, PESS. 88/I3 et PESS. 89/16.
Ellesse trouvent sous une couche de remblai et temoignent de l'extraction
de gros pierres de forme rectangulaire. Les mômes observations ont ete
faites dans le secteur sud de la tranchee PESS. 87/Il, la oü la depression
s'arrôte brusquement. Juste au centre de la depression (tranchee PESS.
89/I5) se trouve encore une petite partie de la formation calcaire, laissee
en place par les carriers. Etant donne que l'on n'a pas seulement exploite
la carriere a l'epoque byzantine pour la construction de la forteresse, mais
egalement dejll a l'epoque romaine pour l'amenagement de la necropole,
il est clair que la partie centrale du plateau de l'acropole a servi de
carriere II ces epoques. L'on a pu remarquer d'ailleurs que les couches de
remblai de l'epoque byzantine contenaient pas mal de bricaillon en pierre
calcaire.
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II. Aire de la colline dite "ottomane"

Pendant cette campagne egalement, un sondage a ete effectue sur la
colline dite ottomane, situee entre le plateau de 1'acropole et le cimetiere
actue1. La colline doit son nom ~ de nombreux tombeaux de I'epoque ot
tomane, installes au sommet de la colline et sur les pentes meridionales et
orientales et marques par de gros blocs de pierre provenant de monu
ments antiques. Une tranchee de 20 x 5 m (PESS. 90/11), orientee NE
SA, a ete ouverte pres du sommet de la colline, livrant des informations
concemant la stratigraphie et 1'occupation du site. Le sous-sol de la
colline est compose d'une terre mameuse de couleur verte pale, Les
couches superieures, d'origine humaine, ont une epaisseur de 1m20 au
sommet; sur la pente meridionale, au contraire, ces couches ont ete
tellement erodees qu'il en reste ~ peine quelques centimetres. Les
vestiges archeologiques remontent ~ trois grandes periodes d'occupation:
une necropole remontant peut-ôtre dej~ ~ la periode hellenistiquetardive
mais datant surtout de I'epoque romaine, un habitat byzantin en enfin un
cimetiere de l'epoque ottomane. Seule une petite fosse (36), ne contenant
pas de trouvailles archeologiques mais ayant ete recoupee par une tombe
~ incinöration romaine, pourrait eventuellemerıt remonter ~ 1'epoque
preromaine.

Comme sur le plateau de 1'acropole,une rıecropole a ete etablie sur la
colline durant la periode romaine. A cette premiere phase d'occupation
appartiennent 3 tombes ~ inhumation et 5 tombes ~ incineration. Dans le
premier groupe, on compte deux tombes lt inhumation individuelle,
amenagees dans une simple fosse rectangulaire et orientee NE - SO (18,
39); la treisierne tombe (17) est probablement du meme type mais a ete
tellement perturbee que toute interpretation reste incertaine. Seule la
tombe 18 contenait un mobilier funeraire, notamment une monnaie fruste
en brorıze de Trajan (ou Claude ?), trouvee entre les dents du defunt,
ainsi qu'une petite lampe en terre cuite, placee aux pieds et datant du Bas
Empire ou de l'epoque byzantine precoce. Les cinq tombes a incineration
sont toutes du type des fosses ~ incineratiorı, caracterise par le depôt des
restes du bücher dans des grandes fosses rectangulaires (6, 14, 15, 38,
45). Plusieurs tombes avaient ete pertubees et ne contenaient que
quelques rares tessons de ceramique romaine dans la terre de remplissage
des fosses.

D'autres vestiges appartierment sans aucun doute ~ une phase
d'occupation plus recente, c'est-a-dire la periode byzantine. il y a d'abord
quelques pans de mur, construits avec un parement de blocs irreguliers de
pierre calcaire et un emplekton corrıpose d'un melange de bricaillon en
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pierre ca1caire, du sable et de la terre mameuse (8, 26, 27, 32, 33, 35, 44).
Deux de ces murs (26, 27) sont nettement paralleles, avec une orientation
E-O. n s'agit pıobablement du mur interieur (27) et exterieur (26) d'un
grand bütiment; le mur 26 recoupe la tombe lı incineration 45. A ces deux
murs se rattache un sol lı mortier, au-dessus duquel l'on decouvrit les res
tes de deux foyers (lO et 40/41) ainsi qu'une zone d'activite d'un bronzier
(30); Les substructions des murs 33 et 35 doivent egalemem ôtre mises
en rapport avec le batiment. Bon nombre de detritus et dechets de cuisine
(tessons de poterie, ossements d'anirnaux, objects en fer et en verre),
rnais egalement quelques pesons de metier lı tisser ainsi que des scories
temoignent de la fonction residerıtlelle et artisanale du bütiment en ques
tion. Dans l'etat actuel de la recherche il n'est pas encore possible de
preciser la chronologie de ces vestiges byzantins, quoique les trouvailles
archeologiques laissent envisager une occupation contemporaine avec
celle de la forteresse sur le plateau de l'acropole (ôerrıe-l Ieme s.).

Plus tard encore, la colline fut lı nouveau transformee en necropole
par les ottomans. Au total 9 tombes ottomanes ont ete retrouvees (3, 4, S,
7, 13,21,23,25,31). Elles sont toutes du type lı inhumation individuelle
et orientees E-O. Les caveaux sont composes de quelques rangees de
blocs irreguliers de pierre calcaire, briques ou blocs de marbre
reemployes, le plus souvent couverts de trois grandes dalles en pierre
calcaire ou parfois de blocs de marbre antiques. Les quatre tombeaux
situes lı l'extremite sudouest, etaient depourvus de leurs dalles de
couverture, lı cause de I'erosion naturelle du terrain. Tenant compte des
affinites religieuses dela population locale, les tombeaux islamites rı'orıt
pas ete examines. Par consequent noııs ne pouvons donner.d'avantage de
precisions concernarıt leur datation.

III. Tekören

Lors d'une prospection lı Tekören, le village voisinant İstiklalbağı oü
se trouvent les antiques carrieres de marbre de Pessinonte, pendant laqu
elle nous avons trouve e.a. une inscription extrômemerıt importante qui
est lı l'etude (fragment sans doute d'une lettre imperiale probablement
du 2eme s., reerrıployee comme chapiteau byzantin), nous avons ete
confronte tout 11 fait 11 l'improviste avec un ötablisserrıent phrygien. Pour
autant que nous sachions, il s'agit d'un site phrygien non encore enre
gistre, dôte de monuments comme on peut en voir lı Midasşehri: un autel
ou plutôt un trône vide pour les dieux, des cuvettes, un puits cylindrique,
et 2 tombeaux paleo-phrygiens dont une imite la maison lı l'interieur, et
un acces lı la ville taille dans le rocher.
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Comme nous supputions qu'un rocher voisin d'un des tombeaux
pourrait cacher a son tour une tombe rupestre, une fouille de sauvetage
fut effectuee pendant 3 jours en etroite collaboration avec le musee
d'Eskişehir, mais en vain. Neanmoins la decouverte de ce beau site est
d'une importance non negligeable, il faudra se reporter au Festschrift J.
Nenquin pour l'etude detaillee,

Les fouilles ont livre une recolte annuelle d'inscriptions et de monu
ments qui ont ete transferes au musee local. Au musee d'Eskişehir 45 ob
jects en provenance des fouilles ont ete transmises, e.a, une dizaine de
lampes ahuile, une quinzaine de monnaies parmi lesquelles un denarius
de Trajan et 3 boucles d'oreilles en or.

DRAFI REPORT OF THE RECONNAISSANCE SURVEY ON
THE GEOMORPHOLOGY OF THE PESSlNUS ARCHAEOLOGICAL
EXCAVATION S/TE AND /TS SURROUNDINGS

Morgan DE DAPPER*

Introduction

A recconnaissance survey on the geomorphology of the Pessinus
(Ballıhisar) archaeological exeavation site and its surroundings was ef
fectuated during one week from June 21 to 29, 1990.

The aim of the survey was twofold:

ı. To investigate the possibilities of completing, detailing and
updating the general physical environmental framework studied by
STOOPS during the 1969 - 1972 campaigns.

2. To study the geomorphology and superficial geology of the
"Acropole" (Sector I) exeavation site.

General Physical Environment

The geological substratum of Ballıhisar and its surruoundings is
mainly com posed of extensive Pliocene/Neogene strongly layered
continental sediments. They result from the breakdown of a
metamorphic,. intrusive and volcanic massif (Sivrihisar Massif) that was
affected by the Alpine orogeny and dip away in the direction of the
intramountainous basin in which they were deposited.

* Dr. Morgan DE DAPPER, SeniorLecturer at the Laboratory for PhysicalGeography, Geo
Ioglcal Institute. Ghent State University. Krijgslaan. 281. B-9000 Gent,Belgium.
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The bulk of the Pliocene/Neogene sediments is marly, Near the
"source" massif the basin sediments are strongly dipping and contain
coarse, even conglomeratic, layers with a thickness of 0.5 to several
meters. Further away from the massif the dip becomes subhorizonta1 to
horizonta1 and the layers 'become finer showing an outspoken downslope
grading.

hı the nearby surroundings of Balhhisar the Pliocene/Neogene sedi
ments consist of alternating subhorizonta1 layers of more or less clayey
limestones. Some of the more marly layers have a faint greenish stain,
others are white. The bulk of the marly limestones is soft. However,
locally some limestone layers are hard and coherent and are expressed by
knicks on the hillslopes. These fine-grained whitish limestones are
characterized by the presence of numerous smail dendrites and are
referred to as "dendritic limestones" by STOOPS. The dendrites show a
dominant vertical component and form most propably the remnants of
pipes of roots and smail burrowing animals. They were most propably
formed in marshy near-surface conditions under a dry climatic (playa ?)
regime as is evidenced by the network of mud-cracks that is often
observed.

Near Ballıhisar some of the dendritic limestone layers are very conti
nuous and may serve as local stratigraphical marker horizons.

The macro-geomorphology of the Ballıhisar region is characterized
by the dominance of peneplain remnants, Theyare put into a plateau po
sition by deep incision of drainage lines during younger (Quaternary)
erosive phases, The plateaux are covered by a reddish paleosol developed
on the calcareous saprolite. Close to the valley axes this paleosol has
been stripped partly or completely.

The footslopes of the valleys are covered by colluvial material
whose thickness ranges from a veneer to ablanket of a few meters. The
fill of the valley bottoms has a thickness of a few decimeters to several
meters and is composed of local alluvium alternating with interfıngering

colluvial lenses.

The hillslopes show a very typical concave cross-section broken by
knicks at outcropping limestone banks. Figure 1 illustrates such a cross
seetion on the Gallos river, 1.5 km upstream of Balhhisar.

hı the upper reaches of the Gallos river, 2.5 km upstream of Balhhi
sar, important remnants of a most probably Pleistocene, river-terrace
were detected (Fig, 2). The river-terrace lays about LO meters above the
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present-day river, talweg and consists of a few meters thick layer of
rounded gravel and pebbles resting upon the Pliocene substratum. The
layer shows clear current water sedimentary structures, The reddish
paleosol is developed over the terrace material and must therefore be
contemporaneous or younger.

Further pysical geographical, superficial geological and geomorpho
logical investigations could be focused on:

- establishing the detailed environmental settings of future exeava
tion sites;

- detecting the most possible track for the ancient aqueduct from İs
tiklalbağı to Ballıhisar;

- studying the nature and facies changes of the Pliocene/Neogene
substratum in the paleogeomorphological relation to the "source" massif;

- studying the nature of the hard Iimestone banks in order to detect
the environmental conditions of their formation;

- investigating the extension and chronology of Pleistocene river-
terraces; .

- investigating the relation of the reddish paleosol with landforms
and especially river-terraces in order to establish its chronology;

- investigating the nature of the original peneplain (erosive or accu
mulative surface? pediplain or "glacis d'accumulation"?);

- detailed studies of colluvial deposits in order to assess amount,
rates and quality of soil erosion and degradation in historical times;

- investigating the influence of limestone extraction on the
geomorphology of valleys surrounding Ballıhisar and on the composition
of the historical colluvial and alluvial deposits;

- mapping springs in the Ballıhisar area and correlating their distribu
tion with the stepped perched watertables developed on hard Iimestone
banks in the Pliocene substratum;

- gathering and elaborating recent climatological data for stations
nearby Ballıhisar (Sivrihisar and Ahiler f. ex.);

- investigating present-day dynamics of slope and river processes by
remote methods and by direct observations during the rainy winter sea
son.

it stands for reason that for the elaboration of the above mentionned
topics the availability of conventional medium-scale, (1/50.000 f. i) to
pographical maps and B&W stereoscopical aerial photographs is highly
desirable.
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"Acropole" Exeavation Site

The "Acropole" exeavation site is situated on a narrow spur built of
Pliocene substratum and neatly individualized by the deeply incised Gal
los river and its tributaries (Fig, 3).

lt is underlain by a continuous bank of hard dendritic limestone
whose thickness varies between i and 1.5 meters. The top of the bank is
situated near surface at about -1.5 meters below the excavation's zero
leveL. The bank is topped by soft marl and outcrops are visible on the
surroun ding plateaurims.

The E-part of the site is put into a small amphitheater-like depression
due to the headward extention of a small valleyside tributary of the Gal
los. it is very probable that in this valleyhead, under natural conditions,
the soft marl above the limestone bank was stripped to show the bank as
a structural surface. The valleyhead is cut by exeavation trench PESS.
89/I/6.

Detailed levelling proved that important parts of the limestone bank
in situ are outcropping in exeavation trench PESS. 89/I/6. Rectangular
marks in horizontal limestone bank cuts show the hard material was most
probably quarried on the spot to obtain building stones. At some spots at
least Im thickness of bank material was taken away.
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Fig. 1- Situation topographique de Ballıhisar et localisation de l'aire de l'acropole (i) et de la colline ouomane (J)
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Fig. 9- Vuegenerale de la partie centrale de l'acropole

Fig. 1O~ La tombe 15, acaveauen briques
(tranchee PESS. 90/19)



Fig. i 1- La tombe double LO et 16, 11 caveaux en blocs de marbre (trarıchee PESS.
90/16)

Fig. 12- Le sareophage 30 et le pithos
29 dansle profilnord de la
tranchee PESS. 90/17
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Fig. 13-Vue de la tour de guetde la forteresse
byzantine(PESS. 89116)

Fig. 14- Construcrlcn byzantine dans le seeteur ouest de la tranchee PESS.
90117



Fig. 15- Deux fosses apithoi dans la trarıchee

PESS.90119

Fig. 16- Conduite d'eau dans Le secteur est de la tranchee PESS. 90/19
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Fig. ı 8- Vue generale de la tranchee PESS. 90/Jl

Fig. 19- Vue de la tombeainhumation 18
(tranchee PESS. 90/Jl)
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Fıg. 22- Tekören. tombe phrygienne (Seme-ôeme s .)

Fig. 23- Ib.Trône pour tes dieux

373



v.ı

:;;: w E

o' 1000m Q.sJ-
6'

ıy REDDIS,:! PALEOSOL
,

PLlOCENE SUBSTRATUM

20'

14'

::;;,;;.;::;:/"'~ .

v:.... ....:,;>
27° -

_RAVINE

COLLUVIUM

TERRAC \ ,

6' i 7

GRAVEL

965m
above sea leveUa.s.l]

Fig. 1- Schematic cross-section of a typical hillslope on the E-side of the Gallos river. 1.5 km upstream of Ballıhisar



MIDDLE TERRACE

~ 100Qm cbeve see [evetCo,sU

LaWER
TERRACE

E
5>

PLlOCENE SUBSTRATUM

~ ALlUY JAL GRAVEL

Fig. 2- Sketch of the morphographical position of a Quatemary river-terrace in the upper
reaches of the Gallos river. 2.5 km upstream of Bal1ıhisar

N

t

BALLlHısAR

•

VAıLEv

HEAD

E':~~~J!::DL

....DL
UNDEAMINING
gr VALlEY HEAD REGRESSION

G
50FT MARl...... ::::::::::;;:-:....'.

Fig. 3- Morphographical situation and superficial geology of the "Acropole" exeavation site

375





İZNİK TİYATRO KAZISI 1990

Bedri YALMAN*

Bursa ili İznik ilçesinde surlarla çevrili kentsel alanın güneybatısın
daki Roma dönemine ait açık hava tiyatrosu kalıntılarında, Kültür Bakan
lığı anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 12.4.1990 tarih ve 680/
2148 sayılı yazıları ile 11.7.1990 tarihinde başlanan arkeolojik kazı çalış

malan 26.8.1990 günü sonuçlandırılmıştır».

XI. kazı döneminde, Roma imparatoru Trajanus (98-117)'un düz bir
alanda İnşa ettirdiği tiyatronun kuzeybatısında scaenium, analemma ve
parados kalıntılarını örten kalın toprak tabakalarının kaldınlması, yüzey
de görülen duvar kalıntısının açığa çıkarılması, 1989 yılı X. dönem kazı

çalışmalarında belirlenen üçüncü toplu mezarlığını sınırlarının saptanma
sı, tiyatro üst caveasını taşıyan bölümlerin belirlenmesi hedeflenmiştir.

• Dr. Bedri YALMAN, Bursa KUltür Müdür Yardımcısı-BURSA.
Bur:Ş8 Kültür Müdür YardımcısıArkeolog Bedri Yalman'ın bilimsel başkanlığındaHacette
pe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Metin Ozbek, Öğre
tim Uyesi YılmazSelim Erdal, ögrenci Cemal Volkan Sapmaz, tiyatrodaki toplu mezarlıkta

.no kazısı, çıkan İnsan iskeletlerinin bakım, korunma ve değerlendirilmesi çalışmalarını;

Arkeolog Veysel Tolun, Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden
master ögrencisi Ayşe Pelin Şatıin. Nurşen Özkul ile Sanat Tarilıci Aslıhan Öncel, PınarEr
dal, Kıvanç Osma, Hacettepe Universitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerin

den R. Semih Uluocak, İstanbul ÜıüversitesiEdebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğren

cilerinden..Salih Keleş ik Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü
öğrencisi Ozlem Onat kazı alanındaki açmaların yönetiminde, bulunan eserlerin bakım ve
onanmlaruun sağlanmasında; ....
Hacettepe Universitesi Edebiyat- Fakültesi Oğretim Uyesi Suavi Aydın, Sanat Tarihci Mel
tem Oeal ile aynı üniversitenin Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi L. Orkun Karı-:

bak kazılan bölümlerde belirlenen mimari kalıntıların plfuılarının çizilmesinde ve tiyatro ana
planına geçirilmesinde; ..
Seramikci Turgut Tuna, Seramikçi-Oesinatör Meliha Coşkun Tuna, Mimar Sinan Universi
tesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi F. Furıda Koyunpınar, İstanbul Uni
versitesi Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı'ndan öğrenci Yasemin Suner, Deniz Çalışır, Nil
gün Tülay Akın açığa çıkarılan eserlerin, çini ve seramiklerin bakım ve onanmlarını; Yıldız

Universitesi master öğrencisi Emine Şahin ile Sanat Tarihci-Desinatör Kaya Zengin bulun
tulann çizim, depolama ve envanter çalışmalarınıgerçekleştirdiler.

2 1990 yılı kazı çalışmalarımız sırasında ilgi ve yardımlarını eksik etmeyen İznik Müzesi Mü-
dürü Taylan Sevil'e teşekkür ederim. .

3 Bedri Yairnan - XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II. ıznik Tiyatro Kazısı 1989, Ankara 1990
s.383-384.
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Tiyatronun kuzeybatısında analemma'a en yakın kısmı 7,5 m olan
toprak yüzeyinden 0,30 m derinde, moloz taş ve lahit kapağı, sütun, sü
tun başlığı, architrave gibi Roma ve Bizans dönemlerine ait çeşitli mima
ri parçalardan oluşan duvar kalıntısında (Resim: 1) birleştirici olarak ça
mur kullanılmış, tuğla ve kiremit parçalan dolgu görecini yapmıştır.

Duvar içinde görülen sütun parçaları 0,44 ile 0,52 m çapındadır.

Osmanlı döneminde mülkiyet sınmnı belirleyici olarak örülen duva
rm günümüze kalan kısmı 18,7 m uzunluğunda, 0,65 m yüksekliğinde ve
0,75 m kalınlığındadır (Plfuı: 1).

Duvarın güneydoğuya doğru uzandığı fakat 1960'lı yıllarda tiyatro
yüzeyinden, kamu kuruluşlanncaçeşitli araçlar kııllanılarak tonlarca top
rak alındığı bu duvann önemli kısmının ise bu arada kaybolduğu anlaşıl

maktadır.

Tiyatronun cavea kısmını örten ve 1981 çalışmalan sırasında gerçek
leştirilen 4. açmada 9,5 m kalınlığında saptanan toprak yüzeyinde uzun
yıllar çeşitli zirai faaliyetlerin yapıldığı, buğday, arpa, haşhaş ve sebze
yetiştirildiği, günümüzde yaşamını sürdüren bu bölgede toprak sahibi
olan kişilerdenöğrenilmektedir'.

Tanm sırasında yüzeydeki 0,30-0,50 m kalınlığındaki toprak tabaka
sının devamlı aktanlmasındandolayu duvann üstündeki taşların yerlerin
den söküldüğü ve bu tabakanın orijinalliğini yitirdiği anlaşılmaktadır.

55. Açma: Tiyatro genelinde kuzeybatıda yoğunlaştırılan kazı çalış

malan LV. vomitorium'un güneybatısında ı. beşik tonozlu mekanın batı

sında, kıızeybatıdan gelen beşik tonozlu seyirci giriş mekanından açılan

kapı boşluğu ile sınırlanan açma, batıda tiyatronun dış duvan ile hafif bir
yay çizerek devam etmektedir.

Açınada 1 m derinde tiyatro kesme taş bloklannın parçalanması sıra

sında oluşan yongalıklar ile seramik fırınından atıldığı sanılan yoğun üç
ayaklar, semerler, Milet işi ve monocrome seramik parçalan bulunmakta
dır.

Açmanın kıızeydoğusunda kesme taşlarla örülmüş yuvarlak kemerli
kapı boşluğunun taşlan yerlerinden sökülmüş, moloz taşlarla örülü kuru
duvar ile kapatılmıştır. Doğudaki kesme taş duvar 4,5 m uzunluğundadır.

0,29 m yüksekliğinde; ve 0,35 m genişliğinde; 2,10 m uzunluğunda kes-

4 Tiyatronun bausındaki bahçelerde sebzecilik ve tohumculuk yapan Hacı Şevket Karaoğlu

yörenin elli yıllık geçmişini bilmektedir.
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me taştan yapılan iki basamaklı merdiven ile 1,95 m uzunluğundaki düz
platforma çıkılmaktadır.Bu kısımdaparçalar halinde ele geçen ve onarı

lan Erken Osmanlıdönemine ait Milet işi küse ilginçtir (Resim: 18).

Merdivenin iki yanmdaki duvarlar rektogonal, kiklopien tarzla kes
me taş bloklarla örülmüştür, Bir kısmınmyüzeyinde II harfi kazılarak iş

lenmiştir.

Yuvarlak kemerli kapı boşluğundan ulaşılan platformdan batıya dö
nen 1,5 m genişliğindeki geçişin üzeri kesme taşlarla örülmüş beşik to
nozla örtülüdür (Resim: 2). Tonozlu bölümde alttan altıncı sıradaki taş

yüzeyinde kazınarakLAR yazılmıştır.Aynı rumuz 55. açmanın güneyin
de in situ olmayan taş blok üzerinde de bulunmaktadır.

Bu kısımdaki basamak ve zemin kaplamalarının yerlerinden sökül
düğü, moloz taş, kireç, kum harçlı temellerinin kaldığı, doğudaki başlan

gıç kısmında 1,5 m çapında moloz taş, tuğla ve kiremit parçaları kırmızı

renkli, içinde saman ve kiremit parçaları bulunan killi çamurla örülmüş

bir ocak kalıntısı bulunmuştur(Resim: 3). Ağız kısmı tiyatroya ait kesme
taşlardan faydalanılarakyapılmış olup, 0,60 m genişliğinde, 0,35 m yük
sekliğindedir. Içinde yoğun kül tabakası yer almaktadır.Kuzey ve güneyi
in situ kesme taş duvarlara dayalı olup, batısı moloz taşlı kireç kum harç
lı kalıntılara bindirilmiştir.

Ağız kısmı doğuda olan bu ocağın çevredeki fırın atölyesi için yapıl

dığı, uzun yıllar kullanılmasındandolayı çevredeki taşların alev ve ısıdan

zarar gördüğü, renklerinin değiştiği ve bir kısmının çatladığı belirlenmiş

tir.

Açmada 7,5 m uzunluğunda 0,75 m genişliğinde kesme taşlardan ya
pılmış kuzeydeki duvarın 5,25 m güneyinde aynı tarzda ve birbirine para
lel ikinci duvar uzanmaktadır(Resinı: 4).

Bu mekanın doğusu rekristalize kalker, rektogonal kiklopien bloklar
la örülmüş bir duvarla sınırlıdır. Batısının ise açık olduğu, tiyatro dış du
varının burada köşeler yaparak iç kısma girişi sağladığı anlaşılmaktadır.

Doğusunda 1 no'lu beşik tonozlu mekanın yer aldığı, bu kısmın üzerinin
de kesme taştan örülmüş beşik tonozla örtülü olduğu belirlenmiştir. Bun
lar 12 adet olup görevleri üst cavea'yı taşımaktan ibarettir.

Bu rnekanlardan en az tahribe uğrayanının 13. beşik tonozlu bu me
k1l.n olduğu, diğerlerinin üzerinden yol geçilirken, kod düşürmekmaksadı

ile tahrip edildiği anlaşılmıştır.

7,5 m uzunluğundaki duvann güney yüzündeki kesme taşlarda deği

şik boyutlarda kazınarak işlenmiş II ler görülmektedir.
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Açmada 7,5 x 5,25 m boyutlualanda, bir kısmı tiyatroya ait kesme
taş blok parçalan moloz taş kireç kum harcı ile birleştirilerek örülmüş,

güney duvarından 1,75 m kıızeyde ve ona paralel uzanan duvar kalıntıla

rı, batıdan 1,30 m içeride bir başka duvarla kesilmektedir (Resim: 4).

Beşik tonozlu rnekarı önünde gerçekleşitirilen 2x5 m lik kısımdaki
derinleştirme çalışmaları sırasında Milet işi seramikler ile Bizans döne
mine ait sigraffito .tekniğinde seramikler yanında mennerden bir heykel
başı bulunmuştur.

2,12 m derinde hocker tarzda gömülmüş 0,63 m uzunluğunda 0,23 m
enindeki çocuk iskeletınden sonra (Resim: 5) 2,80 m derinde kırmızı ha
murlu dışı ince kazıma çizgilerle dekorlanmış bir amphora içinde hocker
stilinde .kabın gövdesinde açılan bir yuvadan içine yerleştirildikten sonra
gömülmüşbir bebek iskeleti bulundu.

Açmada 3,15 m derinde başka bir amphora içinde hocker tarzda do
ğu-batı yönlü, yüzü güneye çevrilmiş iskelette, sağ bacak solun üstünde,
dik açı şeklinde kıvrılmıştır. Elleri leğen kemiği üzerindedir.

Kesme taş duvar ile örülü olan ı. beşik tonozlu mekanın batısında

üstteki yekpare taş bloğun yüksekliği 1,20 m, kalınlığı 0,61 m, uzunluğu
4,40 m dir. Bunun altında kesme taşlarla örülmüş yuvarlak kemerli kapı
boşluğunda (Resim: 6) ve civarındaki taşların yüzeylerinde kaba yontıı

izleri yer almaktadır. Beşik tonozlu mekana girişi sağlayan kapı boşluğu

aynı zamanda 1 no'lu trapazoidal tonozlu mekana da ulaşımı sağlamakta

idi (Resim: 7).

Kapı boşluğu içinden dökülen toprak arasında üç ayaklar, sernerler,
Milet işi seramik parçaları ile kafatası batıda sırt üstü yatırılmış bir insan
iskeletine rastlandı. Aynı kısımda tiyatroya ait kesme taş parçalarının ya
nında ateş tıığlaları ile örülrnüş bir duvar belirlendi. Bu malzemelerden
hareket ederek 1 no'lu beşik tonozlu mekanın güneybatısında başlatılan

kazı çalışmaları kuzeybatıda ateş tuğlaları ile örülmüş 0,50 m kalınlığın

da, doğu batı uzantılı, içten 1,07 m, kuzey güney uzantısı 0,97 m olan,
güneyden ve batıdan beşik tonozlu mekanın kesme taşlı duvarlarına da
yanan, kuzey ve doğudan ise çamur harçlı moloz taşlı birer duvarla des
teklenen bir seramik fırını açığa çıkarıldı (Resim: 8) (Plan: 2).

Tonozlu mekan içinde üstteki toprak tabakası kaldırıldığı zaman 0,45
m yüksekliğindeki pişirme bölümü duvar kalıntılarının 0,09 - 0,08 m ka
lınlığında ateş tuğlaları ile örüldüğü belirlendi.

Külhan ile pişirme bölümleri arasında 0,20 m kalınlığında, doğu ve
batıda dörder, kuzeyorta ve güneyde birer olmak üzere 12 ısı deliğinin

yer aldığı ızgara bölümü bulunmaktadır.
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Isı delikleri 0,095 x 0,095; 0,09 xO,09; 0,08 x 0,06 m gibi değişiklik

ler göstermektedir. Izgaranm 0,88 x 0,73 m boyutlu kısmı çökmüştür

(Resim: 9).

Külhan'ın boşaltılması sırasında yoğun şekilde Milet işi sigraffito ve
monoerome tabak ve k&e parçaları ile astarlı ve astarsız yarını işlenmiş

seramik örnekleri, bir kısmı motif baskılı üç ayaklar, semerler bulunmuş
tur. Bunlardan bazılan ateşte fazla kalmalarından dolayı yanmıştır.

1,40 m yüksekliğe sahip külhliııın iç yüzeyleri kalın bir zinterleşmiş

tabaka ile kaplıdır (Resim: 10). Bulunan ateş tuğlaları yanında zinterleş

miş parçalara rastlanmıştır.

Böylesine kalın zinterleşmiş bir tabakaya ulaşılabilmesi fırının uzun
yıllar yüksek ısı derecesinde defalarca yakılıp kullanılmasıile gerçekle
şebilir (Resim: 11).

Bulunan tuğlalar 0,03 ile 0,055 m arasında kalınlığa ve 0,13 ile 0,14
m genişliğe sahiptir.

Külhanda 1,10 m derinde beyazlaşmış kül tabakasının, yoğun şekilde

yakılan hayvan kemiklerinin akkor haline geldikten sonra beyazlaşıp küle
dönüşmesinden oluştuğu; 0,30 m kalınlığında ele geçen bu kül tabakası

nın kalsiyum fosfat (Ca3(P04)2) olduğu ve boya yapımında kullanıldığı

anlaşılmıştır'.

Külhan ağzının genişliği 0,37 m, yüksekliği 0,49 m dir. 0,43 m içeri
ye devam ettikten sonra 0,16 m yana ~e sonra 0,08 m lik bir set yaparak
0,15 m lik duvar yan duvara birleşir. lçkısmı 1,22 in uzunluğunda, 1,13
m enindedir. Ölçüler değişiklik göstererek oval bir şekle ulaşmaktadır

(pllin:2).

Külhanın batı duvarında 0,27 m derinliğinde, 0,53 m yüksekliğinde

sırçalık kısmından sonra 1 m lik içe doğru meyilli bölümden sonra 0,90
m lik düz zemine bağlanmaktadır. Zemin ve yan duvar yüzeyleri killi bir
çamur ile sıvanmış, şiddetli ısı nedeni ile siyahlaşmış, erimiş, zinterleş

miş olup yer yer parmak izleri belirgindir.

Pişirme.bölümünün batısına ait duvar kalıntısı 1 no'lu beşik tonozun
en yüksek noktasından 2,76 m aşağıdadır. Tonoz dönüşüne göre 2,09;
1,94; 1,63; ve 1,27 m şeklinde değişik ölçüler göstermektedir. Fınnın pi
şirme bölümünü örten tonozlu çatının, tiyatronun 1 no'lu beşik tonozlu

5 Julian Raby-Nurhan Atasoy,lznik TEB London 1989. S. 66-67 (Ka1siyom fosfat'ın kemik
külünden elde edildiği seramikciTurgut Tuna tarafından yorumlanmıştır).
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mekanını örten kesme taş tonoza dayanmakla olduğu belgelenmektedir
(Resim: 8- l O),

Bu seramik fınnı 1981 yılında caveada bulunan' ve 1987 yılında mü
zeye nakledilen fınndan daha büyük boyutludur",

55. Açmada 1 no'lu beşik tonozlu mekanın önünde belirlenen ve bir
kısmında 5,5 m derinliğe kadar Inilerı 13. beşik tonozlu mekan, 1990 yılı

kazı çalışmalarında tiyatronun mimari yapısını oluşturan ve günümüze
kadar bilinmeyen önemli bir bölümü daha aydınlatılmış ve plana geçiril
miştir (Plan: 1) (Resim: 12).

56. Açma: Tiyatronun kuzeybatısındaOsmanlı döneminde arazi mül
kiyet sınınnı belirleyen duvar kalıntısı ile analemma, oyuncu ve seyirci
giriş çıkışlannın gerçekleştirildiği tonozlu mekanlar ile paradozu örten
toprak içinde 1989 yılında belirlenen üçüncü toplu mezarlığms devamını

oluşturan yetişkin ve çocuklara ait iskeletlere rastlandı.

56/1. iskelet kafatası batıda olacak şekilde sırt üstü yatınlmış yüzü
göğe bakmakta, eller yanda, bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır.

56/2. iskelet doğu batı uzantılı, sırt üstü yatınlmış, yüz güneye dö
nük. Uzun. 0,83 m olup, 6-7 yaşlarındadır. 0,33 m derinden çıkarılmıştır,

Kollar yanlarda, bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır.

56/3. İskeler çocuğa aittir. Sırt üstü yatırılmıştır. 0,45 m derinde bu
lunmuştur. Iskeletin çevresinde çürümüş tahta ve çivilere rastlanmıştır.

Bunun bir teskere ile gömüldüğü sanılmaktadır.

56/4. iskelet sırt üstü yatırılmıştır. Yüzü güney bakmaktadır. Elleri
vücudun iki yanında olup, bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. 3-4
yaşlannda bir çocuğa aittir. Boyu 0,68 m dir. 0,35 m derinden çıkarılmış

tır.

56/5. iskelet çocuğa ait olup, önemli kısmı dağılmıştır. Doğu batı
uzantılıdır. Sırt üstü yatınldığı belirgindir.

56/6. iskelet sırt üstü yatırılmıştır. Kollar vücuda paraleldir. Doğu
batı uzantılıdır. Kafatası batıdadır. Yüz göğe dönüktür. Uzunluğu 0,66 m
olup bir bebeğe aittir.

6 Bedri Yalman, IV. Kazı sonuçlan toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1981, Ankara 1982 s. 232
233.

7 Bedri Yalman, X. Kazı sonuçları toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1987. Ankara 1988 C. n. s.
350-353.

8 Yılmaz Selim Erdal, İznik Geç Bizans dönemi iskeletlerinin paleoantropolojik açıdan ince
lenmesi. YLT Ank 1991 s. 25-36.
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56n. iskelet sırt üstü yatırılmıştır. Sağ el kann üzerinde, sol kol geri
ye çekilmiştir. Yüz kuzeye dönüktür. Bacaklar dik açı yaparak karına çe
kilmiştir.

56/8. İskelet sırt üstü yatırılmıştır. Kafatası batıda olup, yüzü yere
dönüktür. Uzun, 1,38 m, kollar yanda bacaklar birbirine paralel uzanmak
tadır.

56/9. iskelet sırt üstü yatırılmıştır. Doğu batı uzantılıdır. Bir çocuğa
aittir. Kalan kısmı 0,50 m dir. Kollar yanda, bacaklar birbirine paraleldir.

56/10. iskelet doğu batı uzantılıdır. Sırt üstü yatırılmıştır. Kafatası
batıdadır. Bir yetişkine aittir.

Bulunan iskeletlerin genel özelliklerini şu şekilde sıralamak müm
kündür.

a) Genelde sırt üstü yatınlmıştır b) Kafatası batıda olacak şekilde do
ğu batı uzantılıdır. c) Göğüs ve yüzleri göğe dönüktür. d) Kollar gövde
nin iki yanında uzanmaktadır, e) Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır.
f) iskeletlerin bir kısmının çevresinde görülen çürümüş tahta ve çivi par
çalan bunlann teskere veya tabut ile birlikte gömüldüklerini belgelemek
tedir. g) Bebeklerin henüz yaşlarını doldurmadıklan, çocuklarm ise 3-7
yaş grubunda olduklan belirlenmiştir.

Bu açmada 51 ve 53. açmalarda bulunan bebek ve çocuk iskeletleri
nin antropolojik açıdan, büyüme ve gelişme saflıalannı gösterir nitelikte,
aynı nesle ait örnekler olması büyük önem taşımaktadır.

Bulunan iskeletlerde yaş gruplan ve cinsiyetieri ayncalıklı ve bebek
çocuk ağırlıklı olması, fazla derine gömülrnemesi cesetlerin acele olarak
ortadan kaldırılmasını gerektirdiğini vurgulamaktadır. Bu özellikleri ne
deni ile bu nekropolün salgın hastalık sonucu hayatını yitiren kişilerin ce
setlerinin gömüldüğü özellikler taşıdığı anlaşılmaktadır'.

57. Açma: Tiyatronun. güneyinde, cavea üstünde, 4. açmaya köşeden

değen bu açmanın ilk tabakası Osmanlı döneminde işletilen seramik atöl
yelerinden ve fınnlanndan atılan kül ve fırın malzemesi ile seramik par
çalanndan oluşmaktadır.Bunlar arasında üç ayaklar, semerler, yastıklar,

simitler, paralar gibi fınn malzemeleri önem taşımaktadır.

9 Prof. Dr. Metin Özbek. İznik Geç Bizans çağı İskeleılerinde Hastalık ve Yaralanma İzleri.
Belleten C. LlV, Sayı 209, ayrı basım 1TK Ankara 1990 s. 39-44.
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Bulunan seramikler arasında mavi beyaz, Şam grubu, Rodos işi, Mi
let işi (Resim: 13) gibi Osmanlı dönemine ait önemli belgeler bulunmak
tadır (Resim: 14-15).

Mavi beyaz tekniğinin, Milet işinde uygulanmış Osmanlı dönemine
ait tüme yakın tabakta ilk kez kırmızı renk uygulanmış olması seramik ta
rilıinde son derece önemlidir (Resim: 17)".

İkinci tabaka 0,65 m kalınlığında Geç Bizans dönemine ait seramik
parçalan vermekte olup, bunlar arasında XI, XII ve XI11 yüzyıla ait sig
raffito, kabartına, akıtma ve monocrome tekniğinde uygulananlar çoğun

luktadır (Resim: 16).

1,35 m den sonra hayvan ve insan kemiklerinden oluşan tabaka baş

lamaktadır. Açmada derinleştirme çalışmalan ilerledikçe cavea kesimin
de daha önceki yıllarda belirlenen toplu mezarlığın bu bölümdeki uzantı
sı kısmen açığa çıkmıştır. Ustteki ilk kademede dağılmış halde görülen
insan iskeletlerinin, Osmanlı seramik atölyesi ile ilgili duvarların yapılışı

sırasında kazılan temeller sırasında, karışmış olabileceği düşünülebilinir.

Açmada üç sıra alt caveaya ait moloz taş kireç kum harcı ile örülmüş

otıırma basamak temellerine rastlanmıştır.

Açığa çıkanlan ve 18 adede ulaşan yetişkinlere ait iskeletlerin genel
özellikleri: a) Sırt üstü yatınlmıştır b) Tümünün cinsiyeti erkektir c) Yaş
gruplan 25 ile 35 arasındadır d) Kollar bel üzerinde .kavuştıırulmuş, gö
ğüs üzerinde çapraz veya iki yanda uzanmaktadır e) Iskeletler genellikle
doğu batı uzantılıdır. Kafataslan batıda ve yüzleri göğe bakar şekildedir.

Belirlenip numaralanan iskeletler dışında bazı absürt ve izole kemik
lere de rastlanmıştır.

58. Açma: 56. açmaya doğudan bitişik olup, farklı bir toprak olgusu
na sahiptir. 3. toplu mezarlık uzantısı açmanın yansına kadar devam et
mekte, doğudaki kesin sınınnı belirlemektedir. Bu nekropolün 15 m ku
zey güney ve 12 m doğu batı uzantılı ufak boyutlu olduğu anlaşılmıştır.

Açmada bulunarı 7 adet iskeletten ikisi bebek, biri çocuk, dördü ise
yetişkinlere aittir. Ozellikleri 56. açmadakilerin devamı olması nedeni ile
aynıdır.

10 Prof. Dr. Şerare Yetkin, Türk Keramik ve Çini Sanatında Yeni Buluntular. Dokuzuncu Türk
Sanatları Kongresi-Bildiri üzetleri 5.184 Ankara 1991.
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Açmada ulaşılan 2 m derinlikte yoğun şekilde küçük ve büyük baş

hayvan kemiklerine, tuğla, kiremit, kaba seramik ve moloz taş parçalan
ile analemmayı oluşturan rekristalize kalker, rektogonal kiklopik bloklar
la örülmüş duvar kenannda yoğurılaşmaktadır,Aynca koç ve keçilere ait
boynuzlar yoğunluktadır.

59. Açma: 58. açmaya doğudan bişitiktir. Açmanın üst kısmında ta
nm nedeni ile değişikliğe uğramış olan toprak tabakası 0,40 m derine ka
dar inmektedir. Ulaşılan 2 m derinliğe kadar ise moloz taş, tuğla, kiremit
ve seramik gibi parçalar ile büyük baş hayvanlara ait ayak ve baş kemik
leri yoğun şekilde bulunmaktadır.Bu kısmın Geç Bizans döneminde bir
çöplük olarak kullanıldığı belirlenmiştir.

21. Açma: 1983 yılında başlatılan 5x5 m boyutlu bu açmada 2,40 m
derinlikten sonra hayvan kemikleri, Geç Bizans dönemine ait seramik,
tuğla, kiremit parçalan arasında bazı insan kemikleri bulundu. 2,65 m de
rinde 10 adet insan iskeleti açığa çıkarıldı, Bunlann 1 no'lu toplu mezar
lık sahası içinde bulunduğu belirlendi.

Bu iskeletler 57. açmada açığa çıkanlanlarlaaynı özellikleri taşımak
tadır.

Açığa Çıkarılan Ufak Buluntulardan Bazı Örnekler

1990 yılında 220 m' lik alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalan so
nunda Roma, Bizans, Osmanlı döneınıerine ait etüdlük pişmiş toprak, se
ramik, maden, cam, çini, kemik eserler 74 adet olup, incelemeye aynlan
diğer etüdlük malzemeler 79 sandık ile; insan iskeletleri 78 torba içinde
ıznik Müzesi'nde depolanmak üzere teslim edilmiştir».

Envanterlenen 18 eser ise İznik Müzesi'nde teşhire konmuştur.

Tabak: Pişmiş topraktandır. 57. açmada bulunmuştur. Yük. 0,052 m
Ağ. Ça, 0,203 m, Kai. Ça, 0,083 m.dir.

Kırmızı hamurlu beyaz astarlıdır. Dört parça ovale yakın kısımlar dil
şeklinde kırmızı renklidir. Bunlann içinde siyah renkle çizilmiş çiçek ve
dal, yaprak motifleri, beyaz sahalarda sarmaşık tipli uzantılar ve yaprak
dolguludur (Resim: 17). Dışa çekik ağız kenannda birbirine paralel uza
nan hatlar arasında bozuk meander motifleri yer almaktadır. Ağız kena
nnda bazı kısımlar noksandır. Parçalar halinde ele geçirilmiş olup yapış

tınımıştır.

LI Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler GenelMüdürlüğünün 20.9.1990 tarih ve 680 (16) 6239
sayılı yazıları ile geçiçi olarak Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölü
mü'ne verilmiştir.
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Mavi beyazın, Milet işi seraıniğe ilk uygulanışı ve Milet İşinde kır
mızı rengin ilk olarak denenmesi bakımından son derece önemli bir eser
dir. XVI. yüzyılOsmanlı dönemine aittir.

Kase: Pişmiş topraktandır. 55. açmada bulunmuştur. Yük. 0,093 m,
Ağ. ça, 0,183 m, Kaİ. ça. 0,076 m dir. Kırmızı hamurlu beyaz astarlıdır.

İç kısmındamerkezde iri dilimli yapraklı bir rozet, etrafında ikişer çizgi
den oluşan çaprazlar ile dörder nokta, ağız kenarına yakın üçer yapraklı

kümeler, ağız kenarında ikişer ince ve birbirine paralel hat arasında bo
zuk meander motifi yer almaktadır (Resim: 18).

Dış kısmı hardal sarısı renkli, iki paralel hat dikey hatlarla kesilrnek
tedir. Halka kaidelidir, Parçalar halinde bulunmuş ve tümlerımiştir.

Kase: Pişmiş topraktandır. 55. açmada bulunmuştur. YÜk. 0,104 m,
Ağ. ça. 0,24 m, Kaİ. Ça. 0,076 m dir.

Kırmızı hamurlu beyaz astarlı, hardal sansı renklidir. Hafif kırçılları

bulunmaktadır.Sırlı ve halka kaidelidir.

Kase: Pişmiş topraktandır. 55. açmada bulunmuştur. 0.088 m, Ağ.

ça. 0.173 m, Kai. Ça, 0.068 m dir.

Kırmızı hamurludur. Beyaz astarlı, çağla yeşili renkli ikişer hat mer
kezde birleşecek şekilde eşit aralıkta uzanmaktadır. Aralannda ise iç içe
üçgenler bulunmaktadır. Kahverengi, yeşil akıtma boyalar bulunmakta
dır. Sırlıdır, bazı parçalan noksandır(Resim: 19).

Heykel Başı: Mermer olup, 55. açmada bulunmuştur. Yük. 0,17 m,
Eni. 0,153 m, Kalınlığı. 0,136 m dir.

Saç bukleleri defne yapraklı bir diadem ile sıkıştırılmış, ortadan iki
ye ayrılmıştır, Bazı bukleler alına ve yanlara doğru sarkmaktadır. Yüzün
de kısmi bir tahribat vardır (Resim: 20).

Tek Kulplu Testi: Pişmiş topraktandır. 55. açmada bulunmuştur.

Yük. 0,214 m göv. ça. 0,116 m, Kai. ça. 0,067 m.dir.

Kırmızı hamurludur. Yeşil renkli ve sırlıdır. Ağız kısmı bir noktada
birleştirilmiştir. Tek kulpludur. Omuz üzerinde birbirine paralel üç çizgi
bulunmaktadır.

Fırın Malzemesi: Pişmiş topraktandır. 55. açmada bulunmuştur.

Yük. 0,029 m, Eni. 0,078 m, Uzunluğıı. 0,092 m dir.
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Kasetten kesilerek özel şekilde yapılmış bir semerdir. İlk kez rastla
nan bir örnek olması bakımındanönemlidir.

BıçakSapı: Kemikten yapılmıştır. Uzun. 0,107 m, Eni. 0,034 m, KaL.
0,021 m dir.

İki parça kemik simetrik şekilde hazırlanarakbirbirine dört demir çi
vi ile bağlanmış, aralarında ise bıçağın sapı bulunmakta idi. Kirli krem
renkli kemiğinüst yüzeyleri perdahlanarak cilülanmıştır.

Saç İğnesi: Kemiktendir. 47. açmada bulunmuştur, Uzun. 0,12 m,
Çapı 0,006 m dir. Ince uzun silindirik şeklinde işlenerek, ucu sivriltilmiş

tir. ortası hafif bombeli olup, baş kısmına doğru incelmekte, baş kalınla

şıp uça doğru sivrilmektedir.

Süs Eşyası: Kemiktendir. 59. açmada bulunmuştur. Uzun 0,071 m,
eni 0,015 m dir. Kare prizma şeklindeki gövdesi uzanarak iki yanı volüt
lü, ortası oval bir yaprak uzantısı ile bezelidir. Yüzeyinde kazıma iki pa
ralel hat uzanarak volütlü kısım ile birleşmektedir,
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Plan: 1-Osmanlı seramik fırınının planı ve kesitleri. (1:20 ölçekten kUçültülmüştür)
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Resim: 1- Çeşitli mimari parçalarla örülmüş duvar kalıntısı

Resim: 2- Tonozlu giriş kalıntısı
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Resim: 3- Ocak kalıntısı

Resiın: 4- Üst caveayı taşıyan XIII. beşik tonozlu mekanın paralel uzanan duvar kalıntıları
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Resim: 5- Hocker stilindeki çocuk iskeleti
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Resim: 6- 1 nolu beşik tonozlu mekan ve giriş kapısı
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Resim: 7- Tiyatronun kuzeybatısından günümüze kalan bölümler

Resim: 8- 1 rıo'lu beşlk ıonozlu mekanda bulunan Osmanlı seramik fırım
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Plan: 2-1znik Tiyatrosu'nun 1990 kazı döneminde açığa çıkanlan kozeybatıbölümü
(1/50 ölçekten küçültülrrıüştür)

394



Resim: 9- Osmanlı seramik fırını kalıntısı

Resim: -10-Tonozlu mekandaki fırının

doğudan görünüşü
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Resim: 11- Seramik. fırınının külhan içinden birgörünüşü

Resim: 12- Üst caveayı taşıyan XID. tonozlu mekana ait duvar kalıntısı
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Resim: 13-Osmanlı dönemine aitArapça yazılı seramik parçası
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Resim: 14- Osmanlı dönemine ait Milet işi seramik parçaları
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Resim: 15- XVll. yüzyıla ait Rodos işi seramik parçalan

Resim: 16- Geç Bizans dönemine ait seramik parçaları
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Resim: 17- Ilk kez kırmızı rengin kullanıldığı Milet işi XVI. yüzyıla
aittabağın ön ve arka yüzleri



Resim: ı 8- .Milet İli kdsenin ön ve 'arka yüzleri
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Resim: 19- Sigrafıtto ve.akıtma boya tekniğindebezenmişküse

Resim: 20- Mermer heykel başı



ı990 YILI HASANKEYF KAZI, ARAŞTIRMA
VEONMllMÇAUŞMALARI

OluşARIK*

MetinAHUNBAY

Dicle nehri üzerinde yapımı öngörülen Ilısu Barajı'nın suları altında

kalma tarihi Hasankeyf için yaklaşırken, ünlü kentte kazı ve araştırmalar

da ivme kazanma yolundadır.

1990 yılı çalışmaları temmuz-ağustos ve ekim aylarında olmak üzere
toplam altı haftalık iki kampanya halinde sürdürülmüştür.

Bilimsel ekip; Prof. Dr. M. Oluş Arık'ın başkanlığında, Prof. Dr. Me
tin Ahunbay, Arş, Gör. Rüstem Bozer ve Uzman Cebe Ozer'den oluşmuş

tıır. ÇalışmalaraAnkara Universitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Ar~
keolojii ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Anabilim Dalı ile Istanbul
Teknik Üniversitesi MimarlıkFakültesi yüksek lisans ve lisans öğrencile
ri de katılmışlardır. Ayrıca Istanbul Teknik Universitesi Inşaat Fakültesi
Fotoğrametri ve Geodezi Bölümü öğretim üyeleri, Prof. Dr...Cankur Ör
meci ile Doç. Dr. Oğuz Müftüoğlu ve yardımcıları, yine ITU Mimarlık

Fakültesi Yapı Statiği-Betonanne ve Restorasyon Bilim Dallarından

Prof. Dr. Müfit Yorulmaz ve Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, Hasankeyfte
ekibe katılarak çalışmışlardır.

Her iki bölümde de çalışmalar, Sultan Süleyman Camii güneyinde ve
Koç Camii batısında kalan alanda sınırlı kalmıştır. Bu şekilde evvelki yıl

larda başlatılan ve devam ettirilen kazı programının sonuna ulaştırılması

amaçlanmıştır. Diğer yandan kazı programı 1990 yılı kapsamında geniş

letilmiş ve Koç Camii'nin çevresinde üç ayrı noktada kazı başlatılmıştır.

1990 yılı kazıları, daha önce hiç kazma vurulmamış olan F-5 gridi
içindeki e/5, f/5, f/6, g/5, h/6 ve i/6 karelerini açmış, 1987 yılında üzerifl
de çalışılmış bulunan j/7-8 karelerinin kazısına devam etmiştir. e/7 ve e/6

* Prof. Dr. Oluş ARIK,Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bö-
lümü Başkanı. Sıhhıye-ANKARA. ..
Prof. Dr.Metin AHUNBAY.Islanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Ta
rihi Anabilim Dalı. Taşkışla ıoS-ISTANBUL.
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arasında, e/S ve e/6 arasında e/S ve f/S arasında, f/S ve g/S arasındaki grid
duvarları kaldırılmıştır. 1990 yılı sonunda f-S gridinin büyük kısmı açıl

mış durumdadır. Geri kalan kısmi: açmalarda çalışmalar 1991 de de sür
dürülecektir,

SonDurum

Yaklaşık olarak doğu-batı yönünde ve Sultan Süleyman Camii kıble

cephesine paralelolarak uzanan sokak, 1989 yılında iyice tanınmaya baş

lanmıştı. 1990 yılında bu sokağın e/S açması içindeki uzantısı da açılmış

tır. Sokağın bütününün kuzey yanında Sultan Süleyman Camii yer al
makta, özellikle e/S içinde ise camiyi batıdan saran bazı hücreler ve
mekanlar ortaya çıkmaktadır. Aynı açmada sokağın güney yanı bozuktur,
mimari kalıntı vermemiştir. e/6 ve en geçen kazı sezonlannda açılmış

çok sayıdaki odalarla kaplıdır.

f/8 büyük kısmıyla Koç Camii avlusunun kuzeybatı köşesindeki hüc
reyi içermektedir. 1990 yılı kazı programına alınmamıştır. fn yine 1988
yılında kazılmış ve mimari kalıntı vermemiştir. f/S ve f/6 1990 yılı kazı

sezonunda açılmıştır. f/6 içinde çok belirgin olarak dört ayn odanın bö
lümleri ortaya çıkmış, bunlardan güney yanlardakilerin bağlamları, g/6
ile aralanndaki grid duvarının kaldınlmaması yüzünden belli olmamıştır.

Kuzey yandaki iki oda aralanndaki geçit yoluyla birbirlerine bağlıdır.

Bunlardan batı yönünde yer alanının döşeme seviyesi, içinde bulunan bir
dibekle kesinleşmiştir. Duvarlannda iki nişle donatılıdır. Duvar örgüsün
de bol kireç harcı kullanılmıştır. Doğu oda duvarlan ise iki ayn aşamada

bir yapılaşma izleri taşımaktadır. Açmanın kuzeyindeki grid duvan kaldı

rıldığında ortaya çıkan küçük taş döşeme kaplaması açmanın içindeki
komplekse ait olmalıdır. e/6 ile aralarındaki mimari ilişki sarih değildir.

f/S içindeki kalıntılar iyi korunmamıştır. Kireç birikinti hamurlaşarak
sertleşmiş ve döşeme seviyesi yorumunu güçleştirmiştir. Yanyana sık

aralıklı duvar dokulan, burada da birden fazla aşamalı yapılaşmaya işa

ret etmektedir. Kalıntıların f/6 ile ilişkili olduklan sezilmekteyde de he
nüz kesinleşmemiştir. Aradaki grid duvannın korunmasının yanısıra iki
aşamada ulaşılan kazı seviyesindeki farklılık bunda etkendir. Buna karşın

f/S'in g/6 ile bağlantılan bellidir. Her ne kadar mekan ortaklıklan çıkma

dıysa da birbirine dayanan duvarlara sahip olmalan, aynı yılların yapılan

gibi yorumlanmaktadır. gn ve g/6 içinde sürekliliği olan bir duvar uzan
tısının hakim kıldığı yöne ancak, g/6 içindeki' kalıntılar uymaktadır. Daha
farklı bir açıdaki mekanlar g/S ve f/6 içindedir ve aralarındaki bağlantıla

ra işaret etmektedir.
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İkinci ve geniş bir sokak kazı alanını hafif çapraz bir yönle kesmek
tedir. 1988 ve 1989 yıllannda büyük kısmıyla açılan bu sokağın hf7 için
de bir sete gelerek dayandığı 1990 yılı çalışmalannda anlaşılmıştır. Muh
temelen burada basamaklarla bir yükselıne söz konusudur. Nitekim i/6
içinde aynı sokağın devamı da1ıa yüksek bir kotta ortaya çıkmıştır. Kazı

alanını güney-kuzey yönünde kesen esas grid duvarına dokunulmadığın

dan aym doğrultu ve yapıdaki bu iki sokak kesiminin birbirleriyle bağ

lantısının tesbitinden şimdilik kaçınılrmştır, i/6 içindeki sokak bölümü
da1ıa dar olup iki duvar arasına alınmıştır. Bir duvarla yandan sınırlamayı

g/7 içindeki büyük sokak bölümü içinde de gözlemlemekteyiz. Koç Ca
mii tarafında ise, küçük mekanlar bu sınırlamayı yapmaktadır. Büyük so
kak parçası önceleri g/7-8 içinde daha dar olup i/6 içindeki küçük sokak
parçasına tekabül etmektedir. Daha sonra genişlemesi ise özellikle hf7
içindedir. Bu çelişkili durum sokağın sonradan daraltılmasından kaynak
lanabilir.

Grid duvarlannın engellemesi yüzünden i/6 açmasının komşu alanla
ra bağlanması mümkün olmamıştır. Açma içindeki kalıntımn bu nedenle
ifade gücü zayıf kalmıştır. iki ayn duvar grubu gözlemlenebilınektedir.

Bunlardan kuzeyde yer alanı moloz taş, kuru duvar niteliğindedir. Diğeri

ise kireç harçh, özenli örgülü kalıntılardır. iki grup arasında gözüken kü
çük taş döşeme kaplamasıbir sokaktan çok bir avluya ait olabilir.

Daha çok jn-8 içine düşen ve 1987 yılında açılmış bulunan odaların

1990 yılında tekrar ele alınması, bu mekanlardan bir bölümünün sınırları

nı daha da belirginleştirmiştir, Buna rağmen bu açmalardaki dört odanın
bir kompleksin bölümleri olduğu açıklanamamıştır. jn içindeki iki oda
da batıya doğru açılan birer girişe sahiptir. Fakat aralannda direkt bir
bağlantı söz konusu değildir. j/8 içindeki iki odanın ise girişleri hiç belli
değildir.

Genel Değerlendirme

Bütün kazı alanı (F~5) içinde hiçbir konut birimi okunamamaktadır.
Sadece tek tek mekanların döşeme seviyeleri, girişleri, yönleri, komşu

alanlarla muhtemel bağlantılan kavranabilmektedir. Fakat genelolarak
belirsizlikler yaygındır. Kalıntı tabakasının en geç döneme ait olması ve
dolayısıyla günümüze kadar tahribata uğramış olması, çok sık yenileme
ve yeniden yapılaşmaya gidilmesi, aynı duvarın birden fazla dönemde ve
yenilemelerde kullanılması, gözlemlenilen doku bulanıklığının sebepleri
dir. Bazı mekan gruplarının uyduğu belli yönler mevcuttur. Ama bütüne
bakıldığında sabit bir grid eksikliği de hissedilmektedir. Zaman içindeki
yapılaşmalar bu konuda da etken olmuştur. Kazının henüz son aşamaya

gelmemiş olması da bugünkü belirsizliklerde rol sahibidir.
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Hasankeyf kazılan kapsamındaKoç Camii ön avlu kuzey sınır dışın

da ve bu sınna bitişik olmak üzere yapılan kazıda yan yana iki rneklin
açılmıştır.

Mekanlar. F-S gridi f/8 ve f/9 karelerindedir. Koç Camii önavlusun
da yükselen bir rampa (veya basamaklar) kuzey sınır ekseninden cami
avlusunagirişi sağlamaktadır. Rampanın iki yanında ve cami avlusuna
göre daha düyük bir kotta yerleştirilmiş bir rneklin dizisi bulunduğu anla
şılmaktadır. Rampanın batısında yapılan kazı F-S gridinin f/8-9 kareleri
ne düşmektedir. Burada yan yana iki rneklin açılmıştır; Bunlar cami avlu
su kuzey duvannın dışında ve bitişiğindedir. Avlu döşemesine göre daha
düşük bir seviyededirler. Her ikisi de, Koç Caınii ile Sultan Süleyman
Camii arasındaki büyük meydana dönüktür. Fakat bu cephedeki duvarlan
iyi korunamamıştır. Her iki hacmin de döşeme seviyeleri caınilerin ara
sındaki meydana göre yüksektedir. Bunun doğurduğu sorular gelecek
mevsimin çalışmalarınımeşgul edecektir.

Üçüncü kazı alanı, Koç Camii'nin doğusunda ve bitişiğirıde bulunan
büyük yapı harabesinin doğu sınırı üzerinde, F-6 gridi ve g/S karesinde
dir. Buradaki çalışma düzgün taş örgülü, kireç harçlı ve kuzey-güney yö
nünde uzanan bir duvar kalıntısını açınıştır. Duvar tekniği Orta Çağ'ı gös
termektedir. Her iki yanında sert kireçli bir toprağın varlığı dikkati
çekmektedir. Kalıntı ınuhtemelen Koç Camii doğu duvarı bitişiğindeki

büyük harabenin doğu sınırını vermektedir. Uzantısında küçük ınescit ka
lıntısı bulunmaktadır. 1991 yılı çalışmaları bu alanda da yoğunlaşacaktır.

Dördüncü kazı alanı; Koç Camii'nin kıble duvarından yaklaşık 30
metre daha güneyde G-S gridinin c-d/9 karelerinde sınırlı kalmıştır. Bu
şekilde F-S dışındaki çevrenin araştırılmasına başlanmıştır. Buradaki ka
lıntılar açma içinde birden fazla kullanma katı bulunduğunu göstermekte
dir. Bu çok katlılığın tesbiti arazi içindeki şevaracılığıyla olınuştıır. Şevi

yaratan, muhtemelen geçmişte burada yapılan yol çalışmalandır. Fakat
aynı süreçte de yaygın bir kalıntı sathı yok edilmiş olınalıdır. Açmanın

içinde tahribat yapan bir başka etmen de geç devirde açılmış olan bir ku
yunun duvarlarıdır. Kuyu yaklaşık 4 metrelik bir derinliğe kadar inmek
tedir. Sonraları çöp çukuru olarak da kullanılmıştır. Buluntular günlük se
ramik eşya kırıntılarından oluşmaktadır. Buluntuların tarihlendirmesi
henüz yapılmamıştır.. Sözünü ettiğimiz tahribatın büyüklüğü nedeniyle
kazı açması ikinci çalışma döneminde daha kuzeye kaydırılmıştır, Bu bö
lümde kazı fazlaca ilerlememiştir.

1990 yılı kazı sezonunda buluntular genellikle kınk ve herhangi bir
form vermekten uzak parçalardır. Bunlar arasında bir lüster çini parçası,
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bir seladon parçası ve bol miktarda sgrafitto, akılma ve tek renkli sırlı se
ramik parçaları ele geçmiştir. Bunlardan başka söz edilmeye değer bir

.buluntu; baskı tekniğinde yapılmış. krem harnurlu küçük su kabı parçası

dır. Kabın üzerinde bitkisel süslemenin yanısıra yazı da yer almaktadır.

Ekibe 1990-Ekim ayında katılan İTÜ İnşaat Fakültesi Fotogrametri
ve Geodezi Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Cankut Ormeci, Doç. Dr.
Oğuz Müftüoğlu ve yardımcıları Hasankeyf anıtlarının çizgisel belgelen
mesinin fotogrametrik yöntemli kısmına başlamışlardır. Bu ilk aşamada

Sultan Süleyman Camii. Koç Camii ve Zeynel Bey Türbesi'nin arazi çe
kimlerini yapmışlar ve ilk değerlendirmelerini gerçekleştirmişlerdir.

1991 yılı kazı mevsiminde de çalışmalara devam edeceklerdir. lTU Mi
marlık Fakültesi Statik-Betonanne Bilim Dalından Prof. Dr. Zeynep
Ahunbay yine ekim ayında ekibe katılarak ilerki yıllarda yapılacak koru
ma ve kurtarma çalışmalarına ilişkin ön incelemelerde bulunmuşlardır.
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Resim: 1- Hasankeyf, F-S gridi, genel pldn
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Resim: 2- Hasankeyf, F-S, f/6 (doğuya bakış)

Resim: 3- Hasankeyf, F-S, f/6 (doğuya bakış)
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Resim: 4- Hasankeyf, F-5, h/6 (güneye bakış)

Resim: 5- Hasankeyf, F-5, hl6
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Resim: 6- Hasankeyf, F-S, jn-8 (güneye bakış)

Resim: 7- Hasankeyf, F-S, jn-8
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Resim: 8- Hasankeyf, F-S, e/9 (kuzeye bakış), Koç Camisi kuzeyinde odalar

Resim: 9- Hasankeyf, G-S, c-d/9, Koç Camisi güneyinde kazı alanı
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ALANYA iÇKALE- ı990 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI

M. Oluş ARIK*

Alanya İçkalesi kazılarının bu yılki bölümüne 17 Ağustos- 17 Eylül
1990 tarihleri arasında devam edilmiştir.

1986 yılında başlayan kazı çalışmaları, bilindiği üzere, İçkale'nin gü
neydoğusunda yer alan ve hal-i hazırda "Saray" diye anılan bölümde baş

latılmıştı. Bu bölümün ortasında geniş bir düzlük bulunmakta; bu düzlll
ğün etrafını ise güneydoğudan sur duvarı, güneydoğu köşede iç yüzünde
zikzak şeklinde süslemelere sahip freskli bir burç, kuzeydoğudan yine sur
duvarı ile bu duvara sonradan bitiştirildiği her halinden belli olan ve ze
min katı daha sonra sarnıç olarak kullanılmaya başlanmış, üst katında ise
tuğla ayakların taşıdığı haç tonozlarla örtülü fevkani bir yapı, kuzeybatı

dan da müşterek bir koridorun iki yanına diziimiş mekanların yer aldığı

muhtelif bina kalıntıları çevrelemektedir. Düzlüğün güneybatı kenarını

ise, batı köşeden güney köşe istikametine doğru müterrıadi bir duvar, bir
teras meydana getirecek şekilde smırlandırmaktave güney köşede sur du
varına yaslanarak nihayetlenmektedir.

1986 ve 1987 kazı mevsiminde ele alınan bu mevkide, bazı mekan
larda kazı çalışmalarını yürütmüş; bu arada "Saray"ın mimari dekorasyo
nuna ait oldukça önemli fragmanlar ile çeşitli kullanma eşyaları elde edil
miş; bu arada ilgi çekici sikke ve kurşun mühürler bulunmuş; ayrıca

düzlüğün güneybatı kenarını sınırlandıran duvarın aşağı yukarı ortalarına

gelecek şekilde ve her hal-ükarda sonraki bir dönemde payanda vazifesi
görmek için inşa edilmiş anıtsal tuğla duvar kalıntısının iç yüzünde de,
toprak altında bulunan bir yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştı.

"Saray" diye anılan sahanın vaktiyle nasıl bir plana sahip olduğunu

ve iç taksimatını anlamak üzere, 1988 kampanyasından önce, bu düzlükte
kazı çalışmalarına devam edilmesi düşünülmüş; fakat devamlı olarak zi-

* Prof. Dr. M. Oluş ARıK, Ankara ÜniversitesiDil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, SanatTarihi
Bölümü Başkanı, Sıhhıye-ANKARA.
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yaretçilere açık tutulan bu sabanın, kazı çalışmalan bitip; biz oradan ay
nldıktan sonra her türlü tahribata maruz kalacağı endişesiylebundan vaz
geçilerek, nisbeten daha çok koruma altına alabileceğimiz bir mevkide
çalışmalara devam etmek üzere, bu sahanın kuzeybatısında yer alan me
kanlarda kazıya başlanması uygun bulunmuştu.

Söz konusu mekanlar. kuzeybatı-güneydoğuistikametinde uzanan ve
bugün iki kenannda adeta portal kalıntısı izlenirni yeren birer açıklık va
sıtasıyla hem gerisindeki geniş düzlük ve hem de lçkale'nin esas kapısı

nın bulunduğu kısım ile irtibatlanan dikdörtgen planlı bir koridorun etra
fında dizilen karşılıklı üçer bölümden meydana gelmektedir. Gerek
koridorun ve gerekse mekanlann, vaktiyle kale kapısından gelen yolu, sa
rayın "kabul salonu" olması muhtemel geniş düzlük ile irtibatlandırdığı

dikkate alınarak, burasının asli halini ve fonksiyonlarını aydınlatmak

amacıyla başlatılan çalışmalar, 1?88 ve 1989 kazı mevsiminde devam
edip tamamlanmıştır. Buna göre, Içkale'nin pek çok yerinde olduğu gibi,
sarayın bu bölümünde de çeşitli dönemlerde pek çok ilave ve değişiklik

lerin yapıldığı, bu suretle sözkonusu bölümün aslt kuruluş özelliklerini
büyük ölçüde kaybettiği, hatta bazı mekanlara sonradan mutfak, hela ve
kiler gibi fonksiyonlar verildiği anlaşılmış; bu mekanların iç ve koridora
bakan dış yüzlerindeki oldukça mütevazi sayılabilecek freskli kaplamala
n ortaya çıkartılmış; aynca bol sayıda kurşun mühür, sikke, cam, çini, çi
ni mozaik ve seramik parçalan da bulunmuştur.

1990 yılı kazı çalışmaları, -gerekli koruma önlemleri alındıktan son
ra- "Saray"ın kabul salonu olması muhtemel geniş düzlüğüne yöneltilmiş

(Resim: 1); "Saray"; güneydoğudan sınırlandıran sur duvannın önündeki
XII J, XII K, XI K ve XI L plankarelerinde çalışmalara başlanılmıştır

(Resim: 2)'.

Çalışmalann bu yılki bölümü tamamlandığında (Resim: 3), XII K
plankaresirıde, kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan ve sur duvan
na yaslanan moloz taş örgülü muhdes bir duvar kalıntısı ortaya çıkartıl

mış (Resim: 4); bu duvann da, burada bir mekan teşkil etmek üzere, son
radan inşa edildiği anlaşılmıştır. Sözkonusu kalıntının iç yüzüne bitişik

olarak, güneybatı istikametine doğru uzanan bir duvar daha bulunmakta
dır. Bu duvar yaklaşık 0.27 m yüksekliğinde, dört sıra tuğladan örülmüş;

tuğlalar 1/4 kaydırılıp istiflenerek, boşluklara da kare ve dikdörtgen
fonnda türkuaz çini mozaikler yerleştirilmiştir(Resim: 5).

Plan içinbkz: Arık, M.O., "Alanya Kalesi 1985 Yılı Kazı Çalışmaları". V/LL. Kazı Sonuçları

Toplantısı, II, Ankara, ı986, s, 344, Plan 4.
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Sözkonusu mekanı kuzeydoğudan sınırlandıran ve bugün kaplama
taşları sökülmüş vaziyette duran yığma duvarda bir pencereaçıklığı var
dır. kazı sırasında, duvann iç yüzünde, sıva üzerinde geometrik şekiller

den oluşan bazı graffitolara rastlanmıştır. Mekanın kuzey köşesinde ise
bir kapı açıklığı bulunmakta, bu açıklığın gerisinde ise dar bir koridor
uzanmaktadır. Koridorun vaktiyle tonozla örtülü olduğu muhakkaktır.

XII K plitnkaresinde, muhdesduvarın diğer yanında ortaya çıkartılan

örtü kalıntısı (Resim: 6-7), hal-i hazırda sur duvarının üstündeki mevcut
kalıntılar dikkate alınırsa, burada vaktiyle güneybatı-kuzeydoğu istika
metinde uzanan bir tonozun bulunduğuna işaret eder. Böylelikle XI L
plankaresinde ortaya çıkan ve sur duvarına bitişik olarak inşa edilmiş ka
re planlı ayağın da (Resim: 8), bu örtüyü takviye eden kemere ait olduğu
anlaşılmıştır. Takviye kemerinin diğer ayağı ise, araba yolu olarak kulla
nılan açma kenarının altında bulunduğundan, önümüzdeki kazı mevsi
minde ortaya çıkartılacaktır.

XI L plankareslnde, kemer ayağına bitişik olarak, kuzeydoğu 'istika
metinde uzanan bir seki bulunmaktadır (Resim: 9). XII K plankaresinde
olduğu gibi, yine tuğladan ve sadece ön yüzüne inhisar edecek şekilde

kare ve dikdörtgen formda türkuaz çini mozaiklerle tezyin edilmiş bu se
kinin önünde de, 35x35x4 cm ülçülerinde kare tuğlalardan meydana ge
len bir döşeme ortaya çıkartılmıştır.

Bu şekilde, "Saray"ın güneydoğu kesiminde tonoz örtülü üç mekanın

bulunduğu görülmekte; bu mekanların da sonraki bir inşaat safhasına ait
oldukları anlaşılmaktadır. Bunların, kabul salonu olması muhtemel geniş

düzlük ile nasıl irtibatlandığı konusu ise, önümüzdeki kazı mevsiminde
aydınlatılabilecektir.

Bu yılki buluntular arasında, özellikle çini ve çini mozaikler büyük
bir yer tutınaktadır (Resim: 10-12). Diğer buluntulardan bir gümüş sikke
ise oldukça ilgi çekicidir. Sözkonusu sikke, H. 658/M. 1259-60 tarihinde,
İzzeddin Keykavus, Rükneddin Kılıç Arslan ve Alaeddin Keykubad'ın
ortak hükümdarlığı sırasında Lu'lu'a (?)'da darbedilmiştir.
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Resim: 1- Kazı sahası (hava fotoğrafı)

Resim: 2- 1990 yılı-kazı öncesi durum
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Resim: 3- 1990 yılı-kazısı tamamlandıktan sonra

Resim: 4- XII K Pldnkaresirıdeki duvar



Resim: 5- XII K PHinkaresindeki tuğla duvar ve İn-situ çini mozaikleri

Resim: 6- XII K Pldrıkaresindeki örtü kalıntısı

418



Resim: 7- XII K PHinkaresindeki örtü kalıntısı

Resim: 8- XI L Plankaresindeki kemer ayağı kalıntısı
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Resim: 9- XI L Plğnkaresindeki tuğla seki ve döşeme

Resim: 10- Sıraltı tekniğinde bir yıldız çini fragmanı
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Resim: 11- Sıraltı tekniğinde bir çini levha

Resim: 12- Çini mozaik buluntular
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1990 YILI HARRAN KAZı VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI

Nurettin YARDIMCI*

Kazı çalışmalarımız 7 Eylül-26 Ekim 1990 tarihleri arasında gerçek
leştirilmiştir.

Bu yılki çahşmalanrmz Sabri Kızıltan, Ülkü İzmirligil, Zeynep Kı
zıltan, Ayşe Ozkan, M. Akif Işın, Burcu Ceylan, Bekir Gürdil, Rüstem
Aslan, Aylin Kaynak ve Tarık Güçlütürk ile; restorasyon çalışmalarımız

da gerekli olan sorunların tesbiti ve projelendirme çalışmalarımıza yar
dımcı olmak üzere heyetimize bir süre için katılan Prof. Dr. Müfit Yorul
maz'dan oluşan bir ekiple gerçekleştirilmiştir.

Bu yıl çalışmalarımızı, geçen yıl eski jandarma binasına yakın oldu
ğumuz ve bu nedenle kazamadığımız baskı çivi yazılı adak kitabelerinin
devamını bulmak için çalışmalara bu kısımda devam etmek, 1983 yılın

dan beri sürdürdüğümüz çalışmalar sırasında açılan açmaları birleştirmek

ve 5000 m' civarında kazılan bu alanın tüm mimarisini açığa çıkarmak,

mevcut plflnlanmızı birleştirerek tüm bir plan elde etmek ve imkan bul
duğumuz takdirde derinleşerek Islam katının altına inmek, Ulu Ca
mi'de tehlike arzeden ve yıkılmak üzere olan doğu duvarını ve Iç Ka
le'nin güneydoğu kulesinin birinci katını restore etmek, fonksiyon
verrnek üzere projelendinnek, üst katında da statik sorunlar olduğu için
bunların ivedi tedbirlerini almak ve müdahalede bulunmak üzere prog
ramladık.

35 cc Plônkaresindeki Çalışmalar (Plan: 1,2)

Son olarak 1984-85 yıllarında çalışma yaptığımız bu alanda, İslam
dönemine; 8. yüzyıla ait olduğunu tahmin ettiğimiz değirmen komplek
sini tamamen ortaya çıkannayı amaçladık. Çalışmalarımız sırasında,

7.5x8 m ebadındaki değirmen kompleksinin tümünü ortaya çıkarmış 01-

* Dr.Nurettin YARDıMCı, Kültür Bakanlığı Müşaviri, ANKARA.
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duk. Ancak bu kompleksin bu kısmının iki değirmenden oluştuğunu gör
dük. Ikincisini bu yıl bulduğumuz bu değirmenlerin güneye doğru açıldı

ğımızda sayısının artacağını da düşünmekteyiz. çünkü değirmen odaları

nın çevrelerinde bulunan mekanlardaki büyük zahire küplerinin bulundu
ğu odaların var olması ve bunlann güneye doğru devam etmesi, bize bu
rada bir öğütme sanayiinin bulunduğunu, bulduğumuz bu büyük değir

menlerin başkalannın da olacağını düşündürmektedir. Bu arada bu komp
lekse bir girişin olduğunu ve kentin ana yollanndan birisi olan yolun
devam ettiğini de tesbit ettik. Kuzey-güney istikametindeki bu yolun baş

langıcını önceki yıllardaki çalışmalanmızda bulmuştuk. Yoldan 1.20 m
lik bir kapı girişiyle değirmen komleksine girilmektedir ve kapı girişinin

hemen sol tarafında öğütülecek buğday vs. malzemenin muhafaza edildi
ği, ağız çaplan 50, 75 ve 85 cm lik büyük zahire küpleri bulunmaktadır

(Plan: 2, Resim:l). Bu mekanın güneyinde üç basamaklı bir merdivene
rastladık. Tuğla döşeli bu merdivenin dama çıkışı sağladığını düşünmek

teyiz. Zahire küplerinin bulunduğu odadan bir ara giriş ile, büyük değir

men ünitesinin olduğu mekana geçilmektedir (Resim: 2).

Kuzey-güney yönünde uzanan, aralannda bir ara kapı ile birbirine
bağlanan 4x8 m ebadında iki değirmen odası bulunmaktadır (Resim: 2,
3a). Daha önce bulduğumuz bazalttan yapılmış büyük değirmenin 1.5 m
güneyinde aynısına rastladık. Ancak ilk bulduğumuz değirmenin çevresi
nin taşla örülü olmasına karşın, ikinci bulduğumuz değirmenin çevresinin
üstünün bir sıra taş, alt kısmının tamamının tuğla ile örülü ve diğerine na
zaran, biraz daha bozulmuş durumda olduğu görüldü (Resim: 2, 3a). İki
değirmen arasında 75 cm genişliğinde tuğla örgülü devrik bir kemer ka
lıntısı, iki değirmen odasının üzerinin, kemerli bir yapı ile örtülü olduğu

nu göstermektedir. Halen yörede bu tip tonozlu yapılara "kap" denilmek
tedir (Plan: 2, Resim: 3a). Değirmen odasının hemen doğusunda iki
girişle iki ayn odaya girilmektedir. 2.5x3.5 m ebadlanndaki bu odaların

öğütme işlemleriyle ilgili olarak kullanıldığı sanılmaktadır (Resim: 2).
Daha sonra anlatacağımız35 DD. pldnkaresindeki çalışmalanmız sırasın

da; değirmenlerden birisine ait üstte dönen, bazalttan yapılmış değirmen

taşına rastladık (Resim: 3b).

35 DD. Plônkaresindeki Çalışmalar (Plan: 1,2)

Geçtiğimizyıl büyük kısmını açtığımız bu alanda 52 parça baskı çivi
yazılı adak kitabesi bulmuştuk, Sin Mabedi'ne ait bu yazılı tuğlaların Ba
bil devrine, Kral Nabonit dönemine ait olduğunu belirtmiş ve metin ter
cümelerini yayınlamıştık. Bu yıl da çivi yazılı kitabelerin bulunduğu İs

lam devrine ait, tuğla döşeli mekanın diğer kısımlarında, geri kalan çivi
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yazılı adak kitabe parçalanm açığa çıkardık. Bunlar da gerek ebat, gerek
malzeme, gerekse metin olarak önceki yıl bulduklanmızın aynısıydılar

(Resim: 4).

35 EE. Plônkaresindeki Çalışmalar (Plan: 1,2)

Bu alanda 20x8 m ebadında bir çukur açabiidik. çünkü bu kısımda,

Cumhuriyet döneminde Harran'ın nahiye olduğu zamanda yapılan derme
çatma bir jandarma binasının bulunması, binanın yıkım işinin çok zaman
alması ve ancak bir kısmının kaldırılabilmesinedeniyle; burada yine, bi
na kalıntısının olduğu yere kadar gelebildik. Bu kısımda açmanın doğu

tarafında ve orta kısımlarda, bazı mekanlar ve bunlara ait duvarlar ortaya
çıktı. Ancak güneye doğru ilerleme imkanımız olmadığı için, bulunan
2.5x3 m ebadındaki odanın, 5x6 m ebadındaki başka bir odaya bağlandı

ğı görüldü. Bu mekanların devamını açığa çıkardıktan sonra bunların mi
mari durumlan ve fonksiyonlan hakkındabir fıkir edinebileceğiz.

37 EE. Plônkaresindeki Çalışmalar (Plan: 1,2)

Geçen yıl çalışma yaptığımız bu alanda, kuşluğun batısında kalan
mimari kalıntının biraz daha belirginleşrnesi için, çalışmalanmızı sürdür
dük. Mimarinin tümü tamamen açığa çıkanlıp, geniş çaplı bir temizlik
çalışması yapıldıktan sonra bu açmadaki çalışma son bulmuştur (Re
sim: 5).

38 cc. Plônkaresindeki Çalışmalar (Plan: 1,2)

Bu alanda lOx20 m ebadında bir açma açtık. Çalışmalarımız sırasın

da 36 CC plankaresinden başlayıp, 37 CC plankaresini kuzey-güney isti
kametinde kateden ve yaklaşık 3m genişliğindeki ana yolun, batıdaki me
kanlann duvarlan boyunca uzandığını gördük.

Bu açmanın batısında 2,5x3 m ebatlannda yanyana bitişik iki oda or
taya çıkardık. Açma kenanndaki odanın tabanı yer yer sökülmüş, sökül
meyerı kısmın tamamının, 25x25 cm ebadındaki pişmiş tuğlalarla kapIan
mış olduğunu gördük. Diğer oda ise, döşemesi olmayan, sert, bastırılmış

topraktan oluşan bir zemine sahiptir. Güneybatı köşesinde de 30x30 cm
ebadında bir kül kutusu görüldü (Resim: 6). 37 ve 38 CC açmalan arasın

da kalan mekanda bir tandır yer almaktadır.

38 DD Plônkaresindeki Çalışmalar (Plan: 1,2)

1985 yılından beri aralıklı olarak çalıştığımız bu kısımda, bu yıl açtı

ğımız 20x8 m ebadındaki açma ile bu plankaredeki açmayı tamamlamış
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olduk. Burada iki ayrı ev kompleksi görmekteyiz. İlki açmanın güneybatı
köşesinde yeralan evdir. Burada biribirine kuzey-güney yönünde bağlan

tılı iki oda görülmektedir. 3x3 m ebadındaki bu odaların tabanları

25x25 cm ebadlarındaki pişmiş tuğla döşeme malzemesi ile döşelidir, Bu
odalarm doğusunda, açmanın güney duvarına bitişik 3.5x4 m ebadındaki

bir odada yaygın bir şekilde küp ve tandırlara rastlanmıştır (Resim: 7).
Diğer ev kompleksinde ise taş ve tuğla döşemeli odalar, pis sulann akıtıl

dığı ve su yolu denilen küçük .kanalcık ile bu mimari için çok önemli
olan sağlam kalmış ve taş kapağı olan bir tuvalet açığa çıkanımıştır

(Plan: 2, Resim: 8, 9, 10).

Höyükteki çalışmalarımızsırasında, 37 EE çukurunda, pişmiş toprak
bir matara (Resim: ll), 38 EE açmasında emzikli testi (Resim: 12), üstü
ve içi yazıtlı sırlı kase parçaları ve kap parçaları bulunmuştur (Resim:
l3a, b, c). 35 DD açmasında bizim için çok önemli bir buluntu da pişmiş

toprak kadın heykelciğiydi. Suriye üslubunu anımsatan bu heykelcik 3.
bin sonlarına ait olmalı diye düşürıdük (Resim: 14). Çıplak, göğüsleri.

göbeği, bütün vücudu belirgin bir şekilde işlenmiş olup boynunda ger
danlığı görülmektedi~ Başı yoktur. Bulunan eserler etüdlük ve envanter
lik olarak hazırlanarak, Urfa Müzesi'ne teslim edilmiştir.

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

İç Kaledeki Restorasyon Çalışmalan

Prof. Dr. Müfit Yorulmaz ve Ülkü İzmirligil tarafından birlikte tesbit
edilen güneydoğu kulesinin taşıyıcı sistemindeki bozulmalar ve bu duru
mun düzeltilmesi için alınması gerekli ivedi ve geçici önlemler konusun
da öncelikli çalışmalar yapılmış ve hazırlanan projeler Diyarbakır Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun Harran'da yaptığı toplantıda

uygun görülerek uygulamaya geçilmiştir.

İlk müdahale kulenin 1. katmda yapılmış, burada tekniğine uygun taş
tamamlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir(Resim: 15).

İkinci katta kubbede eksik olan kısımlar tuğla ile örülerek doldurul
muştur. Bu işlemde, orijinal tuğla malzeme boyut, fiziksel ve mekanik
özellikler bakımından olabildiğince benzer tuğlalar ile; harç olarak sil is
kumu ve kireçten oluşan bir harcın kullanılması konusunda karar alındı.

Ancak zaman ve ödenek yetersizliğinden burada önemli bir müdahalede
bulunulamadı. Buradaki önemli husus, deformasyonun devam edip etme
diğinin belirlenmesidir. Bu ise 1-2 yıl sürecek gözlemleri gerektirmekte
dir. Bu husus özellikle uzmanlar tarafından da belirtilmiştir.
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Ulu Cami'deki Restorasyon Çalışmaları

Caminin doğu duvarında kapının sağ tarafındaki kısmı. çeşitli kesit
profilleri göstermekteydi. Birbirleri ile bağlantısı zayıf iç ve dış duvar
tabakalanndan oluşan duvarda, değişen doğrultu ve miktarlarda sapmalar
vardı. Bu bozulmalar duvar boyunca değişken, çoğunlukla tabakaların

birbirinden uzaklaşması şeklindeydi (Resim: 16a). Buradaki uygulamada,
iç ve dışbükey duvarlardaki sapmanın başlangıç yerlerine kadar. önce du
varın bir yüzündeki taşlar özenle sökülüp. tekrar örülerek sağlamlaştırıl

mış; ikinci aşamada diğer yüzü sökülerek, tekrar örülmüş ve duvar tü
müyle sağlamlaştınlrruştır(Resim: 16b).

Cami duvarının restorasyon çalışması yapılan kısmına yakın olan ka
pısının hemen üstündeki lentonun bir parçası kalmış, diğer bölümü ise
yok olmuştu. Bu kapı, kendi başına mimarlık tarihindeki yeri ve kitabesi
bakımından özgün ve korunup saklanması gereken bir yapıttır. Bu kapı

nın hemen üstündeki lentonun kalan parçası alınarak yerine orjinalinde
olduğu gibi yeni bir mermer lento konularak bu kısımda da bir sağlamlaş

tırma çalışması yapılmıştır. Yeni konulan lentonun üzerine konuluş tarihi
özellikle işlenmiştir (Resim: 17, 18a. b).

Bu restorasyon çalışmalarını, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü

ile birlikte yürütmeye çalıştık. Yukarıda çok özet olarak anlattığımız res
torasyon çalışmaları imkanlanmızırı elverdiği ölçüde gerçekleştirilmiştir.

Burada özellikle, Prof. Dr. Müfit Yorulmaz'a, UIRü Izmirliğil'e ve Genel
Müdürlüğün teknik elemanlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca kazı çalış

malarnmza yakın ilgi gösteren Şanlıurfa Valiliği'ne, Kültür Müdürlü
ğü'ne, üzel Idare Müdürlüğü'ne. Müze Müdürlüğü'ne. Harran Kayma-
kamlığı'na Belediye Başkanlığı'na teşekkür ediyorum. Yine kazı çalışma

larımızda büyük bir özveri ile çalışan değerli ekip üyesi arkadaşlarıma

özellikle teşekkür ederim.
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Resim: 1- Yolun sağındaki kapı girişinin sol tarafında bulunan zahire küpleri

Resim: 2- Değirmenlerin bulunduğu mekan
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Resim: 3a- Değirmenler ve aralarındaki devrik kemer
kalıntısı

Resim: 3b- Bazalt değirmen taşı
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Resim: 4- Baskı çivi yazılı adak kitabe parçası

Resim: 5~ 37 EE plflnkaresindeki açmadan bir görünüm
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Resim: 6- Zemini tuğla dôşeli ve toprak olan bitişik iki oda

Resim: 7- Tuğla dôşeli ve tandırlı odalar
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Resim: 8- Tuvalet ve kapağı ile pis su kanaıCığı

Resim: 9- Tuğla dôşemeli, kapı girişi taştan yapılmış odalar ve düşük taşlar



Resim: 10- 38 DD plankaresindeki açmadan bir görünüm
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Resim: 11- Pişmiş toprak matara

Resim: 12- Pişmiş toprak emzikli testi



Resim: 13a

Resim: 13b

Resim: 13c- Üstü ve içi yazrth, sırlı kase ve kap parçaları
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Resim: 14-Pişmiş toprak kadın heykelciği



Resim: 15- İç Kale'deki kulenin ı. 'katı ve restorasyon
uygulamasından bir görünüm
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Resim: 16a- Ulu Cami'nin doğu duvarındaki bozulmadan
bir görünüm

Resim: 16b- Camiin doğu duvarında yapılan restorasyondan genel bir görünüm
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Resim: 18a- Kitabeli kapının üstündeki orijinal lento parçası

Resim: 18b- Kitabeli kapının üstündeki yeni lerıtodan bir görünüm
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İZNİK çİNİ FIRINLARI KAZISI
ı990 YILI ÇALIŞMALARI

Oktay ASLANAPA*

İznik 'Çini Fırınları kazısı 19?0 yılı çalışmaları 23 Temmuz- 23 Eylül
1990 tarihleri arasında, Bursa ili ıznik ilçe merkezinde ortalama onbeş ki
şilik bir uzmanlar ekibi ve 22 işçi ile sürdürülmüştür. Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ara Altun yönetimindeki ekipte uzmanların bir kısmı kısa süre
lerle kazıda bulunmuş, çekirdek bir grup sürekli olarak ıznik'de kalmıştır.

Uzman V. Belgin Demirsar sorumluluğunda bir envanter istasyonu oluş

turularak, çok sayıdaki buluntunun bilimsel çalışmaları kazı süresince de
vam ettirilmiştir.DeğerlendirmelerProf. Dr. Şerare Yetkin tarafından ya
pılmıştır. Bakanlık uzmanı olarak ıznik Müzesi araştırmacısı Mustafa
Ozer görevlendirilmiş,kendisi çalışmalara yardımcı olmuştur.

İlçe Merkezinde 500 m2 ye yaklaşan BHD kodu verilmiş esas kazı
alanımızda, bir yıkama ve ilk tasnif istasyonu oluşturulmuş, buradaki ilk
tasnifterle ayrılan buluntular Merkez Kılıçarslan ılkokulu'nda kurulu kazı

kampımıza ve envanter istasyonumuza nakledilmiştir. Kazı alanından

kamptaki envanter istasyonuna sevkedilen buluntular, gününde değerlen

dirmeye alınarak çalışmalarahız katılmıştır.

Kazı sonucunda, ön raporumuzda ayrıntılı biçimde belirtilmiş olduğu

gibi, 16 envanterli eser, 241 envanterli etüdlük buluntu ve tamamı torba
lanarak tasnifleri yapılmış 66 küçük, 32 orta, 113 büyük boy torbadaki
etüdlük parçalar ayrı ayrı sandıklanıp etiketlenerek müze etüdlük depo
sunda ayrılan yere yerleştirilmiştir. Geçen yıllarda olduğu gibi, sandıkla

rından çıkarılarak rastgele başka yerlere dağıtılmaması hususunda yeni
Müze Müdürünün şahsında güvenimiz bulunan bu yoğun etüdlük parça
birikimi için ~!1 yıl Müze Müdürü Taylan Sevil ve Bakanlık Yetkili
Uzmanı Mustafa Ozer'in de görüş birliği ile yeni bir uygulama yapılmış

tır. BHD E. 11 plankaresinde geçen yıl rastlanan ve bu yıl da devam
edilen yoğun desensiz, astarlı, kırık, kırmızı hamurlu keramik buluntusu,

* Prof. Dr. Oktay ASLANAPA, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkecloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, FEN-P1T 34459-İsTANBUL

443



-4.00 m kotuna kadar temizlendikten sonra yıkama ve ayrım sonucunda,
aynı yerde in situ bir küme haline getirilmiş, etrafına da dağılmasını önle
mek üzere altıgen demir profilden kafes tel1e kuşatılmış bir kafes yapıl

mıştır. BHO alanının tamamının iç düzenlemesi yapılıp 2.40xL.20 m bo
yutunda sarı zeminli bir açıklama levhasından başka, aları içinde önemli
yerlere de beyaz zemin üstüne siyah yazı ile Türkçe ve Ingilizce açıkla

malar konulmuştur.Bütün bu düzenleme ile birlikte, düzenli kafes tel ay
rım çiti çekilmiş olan ve geceleri ışıklandınlan alan 425 m' nin ortalama 
4 m kotunda hafriyatı büyük ölçüde tamamlanmış öğretici bir ören yeri
durumuna gelebilmiştir. Bu alanda konsolidasyonu sertleştirme yöntem
leri ile yapılmış ve kısmi restorasyonu gerçekleştirilmiş, düzenli sundur
ma altına alınarak korunmuş iki değişik Osmanlı çini-keramik fınnı ile
birlikte bir çini-keramik atöıyesi ve eklerinden bir kesit ile ıznik'in tarihi
kültür mirasından bir parça ziyaretçilerin görüşüne açılmıştır. Gerek İz
nik halkı gerekse yerli-yabancı ziyaretçiler ve özellikle konu ile yakından

ilgilenenler kazı alanının düzeni ve anlatıcı-tanıtıcı durumunu takdirle
karşıladıklarını söylemekte, kazı mevsiminde otlardan da arındınlmış

olarak, buluntuların kazı alanında yıkama ve tasnif çalışmalarını da gör
me imkanına sahip oldukları için, alan her geçen gün daha fazla dikkati
çekmektedir.

Ancak, kazı ekibini son derecede rahatsız eden bir durum vardır. Çe
şitli başvurulara rağmen tamamının kamulaştırılması gereken alanın bu
işlemleri henüz tamamlanmamıştır ve. arsa sahiplerinin iyi niyetinin ne
kadar süreceği kestirilmemektedir.

1990 kazı mevsiminde başlıca C.7, C.12, 0.12, E.ll 5x5 m plünka
relerindeki hafriyata ağırlık verilmiştir. C.7 plankaresinde geçen yıldan

kalan bölümün tabaka kazısı gerçekleştirilerek kesitler alınmıştır. C.12
plankaresinde ise, atölyenin küçük bir fınn ateşhanesine rastlanmıştır.

Çok tahribe uğramış olan ve eski tecrübelere dayanılarak aydınlatılabilen

bu fınnın açığa çıkarılması uzmanlık isteyen ince bir çalışma ile mümkün
olduğundanhayli zaman almıştır. Sonuçta 1991 mevsiminde konsolidas
yonu yapılmak üzere, demir köşebentli, boyalı, oluklu levha kaplı porta
tif bir sundunna konstrüksiyonu tasarlanarak, mahalli imkanlarla gerçek
leştirilmiş ve geçici koruma altına alınabilmiştir.

Bunun güneyindeki 0.12 plankaresinin tabaka hafriyatı ise -3.80
-4.00 m kotunda duvarlar arasında düzenli bir tuğla döşemeye dayanmış

tır. Aynı kotta, alanın hemen her yerinde rastlanan muhtemel 4. yüzyıl

yapı kalıntısına ait olabileceği intibaını veren bu döşeme ve duvarlar da
geçen yıl1arda olduğu gibi, özenle temizlikleri yapılarak rölöve çalışma

ları tamamlanmıştır.

444



Çini fırınlan atöıyesi ile eski mimari altyapının ilişkileri, plankarele
rin tabaka hafriyatı ilerledikçe daha iyi aydınlanabilmektedir. Rölöve ça
lışmalarında belirli bir kesit alabilme imkanı da çoğalmış, bu yolda 1984
yılındaki ilk denememizin isabetli olduğu görülmüştür.

E. II pl1lnkaresinde yukanda sözü edilen zahmetli ayıkIama çalışma

sı, ekibi uzun süre meşgul etmiş, sonuçta in situ keramik yığını geçici
olarak yerinde teşhire alınmıştır. Komşu E.12 ve F.11 plankarelerinde de
hafriyat kesitinden benzer bir durumla karşılaşılacağı anlaşıldığrıdan bu
plünkarelerin hafriyatının tamamlanması ile ortaya çıkabilecekdurum ye
niden değerlendirilecektir.

Hafriyattan çıkan toprak, kazı alanı yanındaki işaretli araziye, plan
kare esasına uyularak döküldüğünden,düzenli olarak eleme çalışmalarına

burada da devam etme gereği ortaya çıkmış, plankare çalışmalan sırasın

da gözden kaçabilecek fragınanlar bu çalışmalar sonunda elde edilmeye
gayret gösterilmiştir. Bu yolla tamamlanan kınk parça miktarı önemli 01
mamakla birlikte, bu çalışma yöntem açısından önemle ele alınmış, ayrı

ca plankare çalışmalarındakiisabeti de belirten bir gösterge olmuştur..

Buluntulardan 241 envanterli etüdlük ve 16 envanterli eserin 1/1 çi
zimleri ile envanter fişleri hazırlanmış, diğerleri listelenmiştir. Bu çalış

manın kısa bir değerlendirmesiaşağıdadır. Kazı alanı ve buluntularla il
gili bilimsel yayın 1981-1988 dönemine ait ilk cildin devamı olarak
esasen hazırlanmaktadır.

Buluntulann açmalara göre kısa bir değerlendirmesini burada yap
makta fayda vardır. Ayrıntılı bir buluntu raporu, karşılaştırmalı olarak
dosyamızdadır.

E.11 açması, yukarıda sözü edilen çok sayıda sırlanmış fakat desen
lenmemiş ham keramik yanında, özellikle fırın malzemesi açısından

önemli olmuş, buradan ayıklanıp tasnif edilmiş 22 büyük torba üçayak
müzeye teslim edilmiştir. Bunlardan desenli-darngalıolanlar envanterIen
miştir. Ayrıca, kırmızı hamurlu mavi beyaz dekorlu ("Miletişi" denilen)
gruptan da ilgi çekici form ve desenlerde fragınanlardan bir kısmı birleş

tirilip tümlenebilmiş, bunlardan da envantere alınacaklar ayrılmıştır. Çe
şitli tekniklerden küçük fragmanlar buranın bir atölye çöplüğü olduğunu

göstermektedir, Bu arada koşan hayvanlarla desenlerımiş bir fragmanın

devamı halen müzede sergilerımektedir. Onümüzdeki yılın vitrin düzen
lenmesinde bu parça ayrıca değerlendirilecektir.

C.7 açması ise çok farklı buluntu vermiştir, Geçen yıl başlanan bura
daki çalışmalardan elde edilen parçalarla bu yılın parçaları arasında bü-
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yük benzerlik vardır ve 1/1 çizimlerimizin değerlendirilmesi sonucu bir
leşecek çok sayıda parça bulunduğu anlaşılmıştır. 1991 çalışma mevsi
minde bunlarla ayrı bir çalışma planlanmıştır. Burada E.11 'in üçayakları

na karşılık yastık türü fırın malzemesi yoğunluktadır. Beyaz hamurlu
keramikler açısından kaliteli fragınanlar yanında buradan plaka çini par
çaları da bulunması dikkati çekmiştir. Bu plankarenin buluntulanndan
toplam 67 parça envanterlenmiş, beşi envanterli eser defterine alınmıştır.

Mavi-beyaz dekorlular yanında kırmızılı gruptan ("Rodosişi" denilen) da
önemli fragınanlar tasniflenmiş, bu arada çok sayıda kapak ve koşan hay
van figürlü parçalara rastlanmıştır. Sürahi parçaları da çok kırıklı olarak
toplanmış, birleştirme çalışmaları, geçen yılın buluntuları ile tümlenebilir
görüldüğünden alçı restorasyonları 1991 sezonuna bırakılmıştır.

C.12 açması uzun süreli bir çalışma gerektiren fırın ateşhanesi yanın

da; buradan elde edilen içleri astarlanmış, kırmızı hamurlu, kulplu kapları

ile de dikkati çekmiştir. Bu açmanın buluntuları, kırmızı hamurlu gruptan
olup, tuğlalar da dikkatle değerlendirilmiştir. Diğer tekniklerde az sayıda

buluntu vardır. Buradan biri envanterli eser kaydına alınan, diğerleri

etüdlük 7 sikke ile 2'si envanterli eser kaydına alınan toplam 36 parçanın

envanter çalışması mümkün olmuştur.

0.12 plankaresi 3'ü envanter defterine kaydedilen toplam 33 envan
ter çalışması yapılan buluntu ile çeşitlilik göstermektedir. Burada kitabeli
lüle, yazılı fincan kenarları, çini parçaları, Uzak Doğu etkili parçalar gibi
farklı buluntu1ar değerlendirilmiştir.

Envanter çalışmalarında ,Çeşitli yollarla gelen yüzey buluntuları ya
nında, Mayıs 1990 tarihinde ısmail Bey Hamamı müteahhit hafriyatında,

çalışmaları izleyerı kazı elemanımız Ahmet Sipahioğlu ile Müze Araştır

macısı Mustafa Ozer tarafından müzeye nakledilen buluntuların da en
vanteri yapılmıştır. 22 envanterli parça yanında tasnif ve değerlendirme

leri de ayrı bir raporla müzeye sunulmuştur.

İsmail Bey Hamamı ilgili olarak 8.10.1990 tarih ve İzn/90-27 tarihli
yazı ekindeki dosya Prof. Dr. Ara Altun tarafından ilgili kurumlarla bir
likte Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmiştir.

Ayrıca, 20.11.1990 tarihli dağıtımı yapılan Elmalı Köyü Camii ile il
gili rapora Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 12.12.1990 tarih ve 062
1603-10479 (90) sayılı cevap alınmıştır. Bu konu yüzeyaraştırması grup
başkanı Prof. Altun ile küçük bir ekibin çevre araştırmaları sırasında gün
deme gelmiş, ahşap-çandı tipdeki yörenin tek örneği olan sözkonusu ca
miye müdahalelerin "koruma kuralları" çerçevesinde ele alınması için gi
rişimde bulunmuştur.

446



15

l>()

2

3

4

5

6

7

8

9

ıb

11

12

t~'
.::;;.>i':~ i/ 13

"~'~

14

'"nı

~""', .."' ,-.., \,1.:.""" ''''''''.;,ı..",',:;,:;,

.~

:ı:

H AMA

K L D

• ıs 5 KAzısı

1986 KAzısı

CJ 1981 KAzısı

ımı 19se KAZISI

!':!ll 1989 KA1:lsr

':....~ 1990 KAzısı

ÇAtDA ALTYAPı ,;ri:

f
~;'"

'" :1
o n
v>

'i!

ft
UJ

UJ J
>- ,S

~ 1
<i u

4

İZNiKJlO ciNI FıRıNLARı KAZISI ALANI
1/200 .

Çizim: 1- İznik çini fırınları BHD kazı alanı vaziyet planı (1/200'lük ölçekten küçültülmüştür)

447



,

j

" .,

IUllK.!lO

'ıNıFIRINLARı KAZISI

~.H.D.Kb ACMASI ----'f---~---
1{60

D

Çizim:2- 1990 kazı mevsimi sonunda BHD kazı alanı planı O/Sü'likölçektenküçültülmüştür)

448



Resim: i - i 990 kazı mevsimi sonunda BHD kazı alanı

Resim: 2- BHD C.12 plankaresinde açığa çıkarılan üçüncü fırın
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Resim: 3· BHD C.12 plankaresindeki fınmn portatif sundunnası

Resim: 4- BHD D.12 pldrıkareslnde -3 m deki hafriyatın durumu
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Resim: 5- BHD E.ll plankaresinde sırsız keramik yığınının durumu

Resim: 6- BRD alanına 1990 yılında konan açıklama

levhası
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Resim: 7- BHD alanında, yıkama istasyonunda kurutulan üçayaklar

Resim: 8- BHD C.12 plankaresinden kmmızı hamurlu ve kulplu kaplar



Resim: 9- BHD C.7 plankaresinden beyaz hamurlu, mavi-beyaz buluntular

Resim: ıo~ Beyaz hamurlu, kenarları yazılı kase-flncan fragmanları

453



454

Resim: 11- BHD C.? plankaresinden palikrom sürahi parçaları

Resim: 12- BHD c.? plankaresinden polikrom sütahi parçalan

-~~-------



Resim: ı 3- BHD C.7 pldnkaresinden polikrom küçük kapaklar

Resim: 14-BHD D.i2 plankaresinden zemini kırmızı dolgu1u polikrom tabak parçalan
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Resim: 15M BHD C.? plankaresinden polikrom duvar çinisi parçası
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KUBAD-ABAD 1990 YILI
KAZI ÇALIŞMALARI

Rüçhan ARIK*

Kubad-Abad kazı ve onarım çalışmalarının bu yılki bölümüne
4.8.1990 tarihinde başlanmış ve 21.9.1990 tarihinde işçi çalıştırılmasına

son verilmiş; ancak, temizlik ve düzenleme, buluntuların fotoğraflarının

çekilmesi işlemleri için 26.9.1990 tarihine kadar kazı sahasında bulunul
muştur.

Çalışmalara kazı heyeti üyesi olarak Prof. Dr. Rüçhan Arık (kazı

başkanı), -kısa bir süre için Prof. Dr. M. Oluş Arık- Yard. Doç. Dr. Meh
met Tunçel, Araş. Gör. (Dr.) A. Osman Uysal ile bir grup öğrenci ve Ba
kanlık temsilcisi olarak Konya Müzesi'nden Naci Bakırcı katılmışlardır.

Ayrıca, ahşap uzmanı Peter Kuniholm, orijinal ahşap malzemeden
-incelerne için- numune almak üzere Kubad-Abad'ı ziyaret etmiştir.

1990 yılı kazı çalışmaları, Küçük Sarayadı verilen yapının batısında

uzanan ihata duvarının batı kenarı boyunca sıralanan XXXiV-CC,
XXXIV-DD, XXXV-BB, XXXV-CC, XXXV-DD, xxxvi-cc.
XXXVI-DD, XXXVıı-CC, XXXVııı-CC, xxxıx.cc, XL-BB ve XL
CC plfinkarelerinde gerçekleştirilmiştir.

ilk olarak çalışmalara başlanan XXXIV-DD ve XXXV-DD planka
relerinde -0.72 m kodunda bir duvar kalıntısına rastlanmış; sonra
xxxıv-cc ve XXXV-CC açmalarında da çalışmaya girişiimiştir. Kazı

nın ilerleyen aşamalarında bu plankarelerde, mekanları sınırladıkları an
laşılan başka duvar kalıntıları tespit edilmiştir. Daha sonra kazılan

xxxvı-cc, XXXVI-DD, XXXVıı-CC, XXXVII-DD, XXXVIII-DD,
xxxıx-cc, XL-CC, XL-BB ve XXXV-BB plankareleriyle faaliyet sür
dürülmüştür (Resim: 1).

* Prof. Dr. Rüçhan ARıK, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dekanı,
ANKARA.
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Kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanarak Küçük Saray'ın batı

sında köşe yapıp güneybatıyadoğru yönelen ihata duvarının köşe yaptığı

alanda belirlerien duvarlar, fonksiyonları henüz kesinlik kazarımamiş me
kanları sınırlamaktadırlar. Ancak, bu duvarların üç ayn zaman ya da aşa

mada meydana getirildikleri, malzeme ve dialtasyon izlerinden anlaşıl

maktadır (Plan: 1).

XXXV-CC açmasında :1.72 m kodunda, dairesel planlı bir kuruluş

ortaya çıkarılmıştır (Resim: 2). Bunun güneybatı tarafında, onunla bir il
gisi bulunması gereken, dikdörtgen formda, 80x70 cm ebadında, dört ta
raftan tuğlalarla sınırlanmış, zemini taş ve tuğla döşeli küçük bir kuruluş

belirlenmiştir. -1.81 m kodundaki bu kuruluşun güneydoğu köşesi dibin
de, toprağa oturtulmuş vaziyette, içi düz yeşil sırlı bir kase parçası ele ge
çirilmiştir, Dairesel kuruluşun içinde -2.99 m ye kadar iriilmiştir. Aynı

kodda, dairenin içinde, 10-15 cm genişliğinde bir seki teşkil edilmiş ol
duğu görülmüştür. Kuruluş, bu sekiden itibaren yukanya doğru-adeta

kubbe biçimlenişi gibi-daralarak yükselmektedir. Söz konusu dairesel
mekan, içinde saman kullanılan kerpiçten yapılmış olmasına rağmen,

muhtemelen yüksek ısıda kaldıklanndan kerpiçler, kırmızımtrak rerikli
tuğlaya dönüşmüşlerdir. Derzlerde kullanılan çamur harcı da aynı şekilde

pişerek tuğlalaşmıştır. Burada dikkati çeken husus, dairesel mekan ve ya
nındaki dikdörtgen kuruluşun -xxxvı-cc ve XXXVıı-CC ile diğer aç
malardaki inşaat harcı kalıntılan da hesaba katıldiğmda- şimdiki toprak
seviyesinin 40-50 cm altında kaları Selçuklu Devri zeminiyle hemen he
men aynı kodda başlamalandır. Öyle anlaşılıyor ki dairesel mekan, mev
cut toprak kazılmak suretiyle bir kuyu inşa eder gibi meydana getirilmiş

tir.

Mekanlarm bulunduğu alanın kazısı esnasında; i no.lu mekanın gü
neybatı duvarının ihata duvan ile birleştiği yerde bir açıklık tespit edil
miş; aynı şekilde, ihata duvanndan i. no.lu mekana açılan bir kapı bulun
muştur. Bu mekanın -1.74 m kodundaki muhdes tuğla döşeme, güneybatı

duvanndakiaçıklığınhemen önünde yer almaktaydı. Muhdes döşeme ile.
mekanın kuzeybatı duvarında bir kınlma meydana getiren ve iğreti inşa

özellikleri, çamur harcıyla muhdes olduğu hemen anlaşılan kalıntı kaldı

nlmıştır. Döşemenin altında orijinal tuğla ve taş konstrüksiyorılu asıl dö
şeme açığa çıkarılmıştır. Bu döşemeden eğimli bir açıklığın. kuzeybatı

duvanndaki muhdes kalıntının altından duvan enlemesine katettiği belir
lenmiştir. i no.lu mekanın kazısının ilerleyen bölümlerinde, kapının

önünde, üzeri harç tabakasıyla kaplı kısım kaldınlmış ve altta, içerisi dol
durulmuş bir hacim bulunmuştur. Buranın kazısı Selçuklu Devri'ne ait
buluntular vermiştir. Anlaşıldığına göre, i no.lu mekanın tuğla döşeli ze
mini, içerisi atık toprakla doldurulmuş temel seviyesinin üstüne kurulmuş
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ahşap kirişlere oturuyordu. Fakat zamanla bu kirişler çürüyüp yok olmuş

lar, geriye sadece boşluklan ve izleri kalmıştır. I. no.lu mekan ile IV
no.lu mekanı birbirinden ayıran duvar, I no.lu rnekanın döşemesi kınl

mak suretiyle sonradan inşa edilmiştir.

Dilatasyon izlerinin de açıkça ortaya koyduğu gibi; sonraki aşamada
I no.lu rnekana bitiştirilen II no.lu rnekanın yapımı sırasında; XXXV
eCdeki dairesel kuruluşun yansı ortadan kaldırılmıştır, II no.lu mekan,
dış yüzü düzensiz, iç yüzü düzgün duvar kuruluşundanda anlaşılacağı şe

kilde, -bodrum ya da depo inşa edercesine- toprak kazılarak, zemin sevi
yesinin altında oluşturulmuştur.

II no.lu mekanm kazısında; güney köşede -2.06 m kodunda bulunan
taş döşeli kuruluş -muhdes olduğu belirlenerek- kazının daha rahat deva
mını sağlamak maksadıyla, rölövesi alınıp fotoğraf çekildikten sonra kal
dmlmıştır, Bu kuruluşun kuzeyinde, yani II no.lu mekanın doğu köşesi

dibinde -1.95 m kodunda, üzeri döşeme taşı ile kapatılıp çevresi kiremit
ve tuğlalarla berkitilmiş bir küp gün ışığına çıkarılmıştır, (Resim: 3). İçi
boş durumdaki küpün gövdesinde birkaç küçük delik göze çarpmaktadır.

II no.lu rnekanın kaz/sı, yerli tabakaya kadar devam etmiştir. Mekanın

zemine yakın bir sevıyesinde, güneybatı duvarında bir, kuzeybatı duva
nnda iki küçük açıklık bulunmuştur. II no.lu mekan da, tıpkı I no.lu me
kan gibi, sonradan inşa edilen bir duvarla ikiye bölünmüştür.

I ve II no.Iu mekanlarda sonradan eklenen duvarlarla teşkil edilmiş

nı ve IV no.lu mekanlarm içinden küçük buluntulann dışında başka bir
şey çıkmamıştır. Yalnız, III. no.lu mekanın kuzeydoğu sınınnı oluşturan

ihata duvanndaki kiriş yuvası izleri, III no.lu mekanın üzerinin ahşap ki
rişlerle kapatılmış olduğunu anlatmaktadır. i no.lu rnekanın bir kapısı bu
lunmasına rağmen, II, III ve IV no.lu mekanlarda, dışarıyla bağlantıyı

sağlayacak kapı ya da pencere türünden hiçbir açıklık yoktur.

Buradaki mimari kalıntılar, inşa özellikleri ve dilatasyonlar dikkate
alındığında ortaya şu sonuçlar çıkmaktadır:

Bu mekanlardan i no.lu mekan, diğerlerinden daha önce, belki de
külliyenin ilk inşası sırasında yapılmıştır. Lakin i no.lu mekanın ihata du
vanyla birleşme şeklinin inorganik oluşu şüphe uyandınnaktadır.Bu yüz
den, en azından şimdilik kesin bir görüş belirtmemekte yarar vardır.

II no.lu mekan, sonraki bir inşaat aşamasında, i no.lu mekana bitişik

olarak yapılmış; bu sırada; dairesel kuruluş kısmen ortadan kaldırılmıştır.

II no.lu mekanın depovari kuruluş özelliği ve i no.lu mekandan buna
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doğru eğimli bir açıklığın bulunuşu; il no.lu mekanın inşa sebebinin i
no.lu mekanın fonksiyonuyla ilgili olduğunu düşündürmektedir. Orijinal
durumunda i no.lu mekana, kapı açıklığının önünde yer alan ve zamanın

da ahşap kirişlerin üstüne oturan sahanlığın güney kenarındaki tek basa
makla çıkış sağlanmaktadır. Mekanın, ahşap kirişler üzerine yer yer taş,

fakat esas itibariyle tuğla kullanılarak oluşturulmuş döşemesinin güney
batı köşeye yakın bir kısmında, tıpkı tuvalet sistemini andıran açıklık bu
lunınaktadır. Bu açıklığın taş zemini il no.lu mekana doğru eğimlidir ve
iki taraftan yükseltilmiş tuğlalarla sınırlanan taş zeminin üzerinde ne ol
duğu ayırt edilemeyen tortular vardır. Bunlara ilaveten, il no.lu mekanın

duvarlarında, tıpkı bugünkü foseptik çukurlarında olduğu gibi tahliye
açıklıkların bulunması düşündürücüdür.

Üçüncü bir aşamada veya farklı bir zaman dilimi içerisinde i ve il
no.lu mekanlar, içlerine birer duvar yapılmak suretiyle ikiye bölünmüş

lerdir.

Bu duvarların inşasından sonra, i no.lu mekanın zemini kısmen dol
durulmuş, kapısı örülmüş ve kazı sırasında belirlenen muhdes tuğla döşe

meler eklenmiştir. Bu döşemenin daha ziyade güney köşesindeki açıklı

ğın hemen dibinde dikkati çekmesi, bu açıklığın, i no.lu mekana girmek
için sonradan ihdas edilmiş bir kapı olabileceği ihtimalini akla getirmek
tedir.

II no.lu mekanın içi de zamanla dolup, ya da bilinçli olarak doldurul
duktan sonra, tekrar kullanılmış gözükmektedir. Bu kullanım aşamasında

II no.lu mekanın doğu köşesine bir küp oturtulmuş; güney köşesi dibine
ise taş döşemeli kuruluş yerleştirilmiştir.

II no.lu mekanın kuzeybatı duvarının dış tarafında, XXXIV-CC aç
ması içinde bulunan, dikine yerleştirilmiş iki taşın, Eski Çağ'dan kaldığı

sanılmaktadır.

Kazısı gerçekleştirilen diğer açmalarda mimari kalıntıya -zaten açık

ta görülen ihata duvarının dışında- rastlanılmamıştır. Sadece XlrBB
plankaresinde, içinde jips parçaları mevcut olan taştan bir havuz tespit
edilmiştir. Bunun, jipsten alçı imal etmek maksadıyla kullanıldığı sonu
cuna varılmıştır. XXXVıı-CC açmasında açığa çıkarılan inşaat harcı küt
leleri ise, söz konusu mekanların ya da külliyenin inşasıyla alakah olma
lıdır.

Buluntulara gelince; II no.lu mekandan çıkarılan küpten başka, bu yıl

da -diğer yıllarda olduğu gibi- Selçuklu Devri'ne ait çini ve çini moza-
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yiklerle birlikte, sırlı ve sırsız seramik parçalar ve kaplar, sır curufları,

cam parçaları, metal objeler, sikkeler, v.d, türünde buluntular ele geçiril
miştir.

Kazıda çıkarılan küçük buluntuların temizlik ve restorasyon işlemleri

yapılmış; birçok seramik ve çini parçaları birleştirilmiş, fotoğrafları çe
kilrniş, envanter ve etütlük eser listesi çıkarılmış; müzelik değerde bulu
nan parçalar, Bakanlık temsilcisi tarafından bir tutanakla birlikte Konya
Müzesi'ne teslim edilmiştir. Aynı şekilde 27 sikke, 6 yüzük,I kiipe ve 2
mühür temizlik ve inceleme işlemleri yapıldıktan sonra tarafımızdan

Konya Müzesi'ne teslim edilmiştir.

1990 yılı buluntuları arasında, daha önceleri de benzerleri bulunan,
Selçuklu Devri'ne ait sıraltı ve lüster tekniğinde çini ve çini mozayikIer
yer almasına rağmen (Resim: 4, 5, 6); asıl ağırlığı sırlı ve sırsız seramik
Ierin teşkiI ettikleri söylenebilir.

Bunlardan en dikkati çekerıi, xxxıv-cc açmasında b.!!)unan balık

fügürlü tabaktır. (Resim: 7, 8). Sık gözenekli, krern rengi çini hamuruyla
yapılmış zarif tabak, parçalanmış vaziyette ele geçiriImiş; çok sayıda par
çanın birleştiriImesiyle kısmen tamamlanabilmiştir. Kaidesi ele geçme
yen, sıraltı tekniğindeki kabın arka yüzünde (S) kıvrımlanyla teşkiI ediI
miş zencirek süsleme vardır. Iç tarafında, kenar bordürü iki sıra yapraklı

bir dal motifiyle kaplanmıştır. Tabağın içinde ise, stilize haşhaş dallarıyla

çerçevelerımiş simetrik balık figürleri görülmektedir. Motifler ve figürler
siyalı renkle boyanarak üzerleri şeffaf türkuaz sırla kaplanmıştır. Söz ko
nusu tabaktan başka, aynı hamur özlliğine ve tekniğe sahip çok sayıda se
ramik parçası bulunmasına rağmen, bunların birleştirilmesi mümkün ol
mamıştır.

XXXV-DD açmasından çıkarılan bir diğer tabak parçası da çini ha
muruyla yapılmıştır. Ağız kısmı geniş, derince bir kaseye ait olduğu anla
şılan parçanın üzerinde, sıraltına işlenmiş kıvrım dallı stiIize bitkisel
kompozisyonlar göze çarpmaktadır. (Resim: 9).

Bunun gibi parçalar halinde bulunan seramiklerin çoğu ya krem
renkli hamurlu ya da kiremit kırmızısı hamurludur. Bunların üzerinde;
sıraltı, akıtrna, slip, champlevee tekniklerinde geometrik ve bitkisel mo
tifler, yer yer yazı motifleri bulunmaktadır (Resim: 10, IL, 12, 13, 14).
Renkler yeşil, turkuaz, yeşilin ve kahverenginin tonları ile sarıdır.

xxxiV-CC açmasınaait düz yeşil sırla kaplıelli civarında parça bir
leştirildiğinde, bunların dairesel kaideli, küresel gövdeli, dar boyunlu bir
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çömleğe ait olduklan anlaşılmıştır. (Resim: 15). Aşağı-yukarı yakın

formlarda bir çömlek de XXXV-DO açmasında, i no.lu mekanın zemini
nin altındaki bodrumu andıran kısımda gün ışığına çıkarılmıştır. Kiremit
kınnızısı hamurlu çömleğin içi kahverengi sırla, dışı ise sarıya çalan bal
rengi sırla kaplanmış ve bunun üzerine yeşil ve kahverengi boyalar akıtıl

mıştır (Resim: 16).

Buluntular içerisinde küçük çömlek türünde zarif objeler de vardır.

Fakat bunlar sırsiz yapılmışlardır (Resim: 17, 18) ki; çoğu Selçuklu Dev
ri öncesine ait görünmektedirler.

XXXV-DO plünkaresine ait yeşil sırlı Selçuklu kandilinin benzerleri
daha önce hem Kııbad-Abad'da, hem de Alanya kazılarında tespit edil
miştir (Resim: 19).

XXXIV-cc açmasına ait, esans ya da içki kabı olması gereken, el
bombasını andıran fonna sahip küçük seramik kapların bazıları bezeme
sizdir. Fakat bazılarının üzeri barbutin tekniğinde bitkisel motiflerle süs
lenmişlerdir (Resim: 20).

1990 yılı kazısında bulunan camların bir kısmı, şebekeli pencere
camları olmalıdır, Buna mukabil renksiz olanlar kullanım eşyalarina ait
tirler (Resim: 21).

Metal buluntular arasında makas, cımbız, ok ve mızrak uçları, bıçak

çiviler ve kapı zembereği aksamı sayılabilir. (Resim: 22, 23, 24).

Bir bıçağın sapı olması muhtemel kemik objenin üzeri kakmalarla
süslenmiştir (Resim: 25).

27 Adet bakır sikkenin çoğu yıpranmış ve bozulmuştur. Sadece 135,
137, 139, 140, 141 ve 149 envanter numaralı olanların üzerinde ı. Alaed
din Keykubad'ınadı ve ünvanıarı okunabilmektedir.

İki kurşun mühürden birisi yazısızdır. 90-XL-BB-159 env. no.lu mü
hürün ı. yüzünde; ortada Roma tarzında bir portre, kenar bordüründe
"...Alaü'd-din... ", II. yüzünde; ortada Selçuklu tarzı bir yırtıcı hayvan,
kenar bordüründe ise "Es-sultanü'l-muazzam ebu'\-feth (?) Keykubad bin
Keyhüsrev" şekil ve yazıları tespit edilmiştir.

Yüzük ve küpe1erin kayda değer önemli bir özellikleri yoktur..

Kazının sonunda, açığa çıkarılan mimari buluntular korumaya alın

mıştır; temizlik ve restorasyon işlemleri yapılan küçük buluntular
müzeye gidenler hariç- kazı evi deposuna kaldırılmışlardır.
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