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1991 YILI PHOKAIA KAZı ÇALIŞMALARI
Ömer özrİ(;İT*
Ionia'nın önemli merkezlerinden Phokaia'da arkeolojik kazılarm
üçüncü döneminin üçüncü yılı olan 1991 yılı çalışmalan, 17 Temmuz
1991 günü başlamış ve lS,Aralık 1991 günü sona ermiştir'. 1991 yılı çalışmalan, Foça'nın ve antik kentin doğusunda kalan Değirmenli Tepe'nin
kuzeybatı yamacında yapılmıştır (Resim: 1)2. Phokaia'nın en eski kent
duvarlannın varlığı, 1990 yılı çalışmalan sırasında Hükumet Konağı temel kazılarında saptanmıştı', Yine aynı yıl Foça'da yapılan yüzey araştır
malannda bu en eski kent duvarlannın Foça'nın doğusundaki tepelerin
üzerinden geçtiği anlaşılmıştı'. Kent surlannın geçtiği yerler yaklaşık olarak saptandıktan sonra, bu geniş sınırların içerisinde önemli yapıların bulunması gerektiği düşüncesinden hareket edilerek tiyatronun olduğıı yer
araştırıldı. 1990 yılındaki bu çalışnıalar sırasında kentin tiyatrosunun Değirmenli Tepe'nin kuzeybatı yamacında olması gerektiği düşüncesindey
dik'.

•
(1)

Doç. Dr. Ömer özvtörr, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim

Dalı, Bornova - İZMİR.
İzmir Müzesi ve tarafıından yürütülen 1991 yılı çalışmalarına, İzmir Müzesinden arkeolog

olarak Mehmet Türkmen, Hikmet Ortakaya V~ Funda Balıkçı katılmıştır. Aynca Meltem
Karahan, Serap Uslu, Aynur Civelek, Gamze Özbütev, Ahmet Aydemir de kazı çalışmala
nnda arkeolog olarak görev almıştır. Bu çalışmalar, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,
Klasik Arkeçlojl Anabilim Dalının 30 öğrencisiyle yürütülmüştür. Çizimler Ahmet Ayderrıir, Gamze Ozbütev, Aynur Civelek,Adem Ozçelik, MehmetTürkmen ve Eser Gültekin tarafından yapılmıştır.

(2)

(3)
(4)
(5)

Herkese kazıya katkılan nedeniyle teşekkür ederim.

1991 yılı kazı çalışmalarının giderleri Kültür Bakanlığı ve İstanbul'da bulunan Martı Denizcilik Taşıma.A.Ş. adına sahibi Levent Karaçelik tarafından sağlanmıştır, bu nedenle her iki
kuruma da teşekkürlerimi sunmak İsterim. Finansmanın büyük bölümü bu özel kuruluş tarafından sağlanmıştır. Sayın Karaçelik.'in yardımları olmasaydı, 1991 yılı kazıları gerçekleşe
meyecek, o denli eski ve büyük bir öneme sahip Foça antik tiyatrosu bulunarnayaeak ve beton yığınları altında yok olup gidecekti. Oto yandan 1991 yılı kazılarının gerçekleşmesinde
inançlı ve özverili desteğini maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen Deniz Pjyade Binbaşı Volkan Sucokçu'ya teşekkür borçluyuz. Aynca, TARİş, PIYALE, TURYAG, TUKAŞ
Genel Müdürlükleri ile Burçin ve Enis Kipınan çiftine yardımları nedeniyle burada teşekkür
etmek isterim.
Ö. Özyiğit, "1990 Yılı Plıokaia Kazı Çalışmalan", xm. Kazı Sonuç/arı Top/ant/sı. II, Ankara 1991, 104-105.
Ibid. 105-106.
Ibid. 106, Resim: 20 ve 21.
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Felix Sartiaux Foça'da 1913 yılında sözü edilen bu Değirmenli Tepe'de üç adet sondaj yapmıştır. O zaman "Bakalhanasi Myli" diye anılan
bu tepede, Sartiaux yaptığı çalışmaları, 6,7 ve 8 no lu sondajlar olarak
isimlendirmişti. Sartiaux'nun bu üç sondajdaki amacı Phokaia tiyatrosunu
bulmaktı; fakat Sartiaux bu sondajlardan istediği sonucu alamamıştır,
1991 yılı çalışmalarımızı sözü edilen Değirmenli Tepe'nin kuzeybatı
yamacında gerçekleştirmemizin asıl nedeni, Sartiaux'nun sondajlannın
başarısız kalmasına karşın, bu yamacın Phokaia'mn tiyatrosu olması gerektiği inancını taşımamız ve daha da öneın1isi bu alanın parsellenerek
imara açılmış bulumnasıydı. Biz burada 1991 yılı çalışmalarını gerçekleştirmemiş olsaydık, Phokaia'nın bir tiyatrosu ve Anadolu'nun en eski tiyatrosunun Foça'da olduğu bilinemeyecek, antik tiyatro ikinci konutların
beton temellerinin yapımı sırasında yok olup gidecekti. Bu denli eski bir
tiyatronun kıl payı kurtanlması, büyük şanstır. Ne yazık ki Phokaia'nın
diğer alanları için durum böyle olmamıştır. 1960'lı yıllarda el değmemiş
Foça (Resim:1), 1977 yılında sit kararlanyla tanışmıştır. Foça'nın birçok
alanı korumaya alınmış, 18. ve 19. yüzyıla ait çok sayıda Osmanlı dönemi sivil mimari örnekleri tescil edilmişti. Ne yazık ki 1984 yılmda zamanın kültür politikasma uygun olarak Koruma Yüksek Kurulu, gerçekte sı
nırları yeterli olmayan ı. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını daha da
küçültmüş ve yapılanmaya izin veren yeni 3. Derece Sit Alanlan yaratmıştır. Ayrıca çok sayıda Osmanlı dönemi yapısı da tescilden düşürüle
rek yok edilmiş ve yerlerine beton bloklar dikilmiştir. Daraltılan sit alanları nedeniyle antik kent, ikinci konutların temel kazılarıyla tahrip
edilerek beton yığmları altında ezilmeye mahkum edilmiş ve giderilmesine olanak bulunmayan zararlar yaratılarak kültür katliamı yapılmıştır.
Kanımıza göre Foça 1984 yılından bu yana tarihinin en korkunç günlerini
yaşamıştır. M.O. 546 yılında Phokaia'yı alan Pers Kralı Harpagos bile,
kente bu denli zarar vermemiştirt.
1991 yılı çalışmaları, Değirmenli Tepe'nin kuzeybatı yamacmda veya başka bir deyişle Izrnir-Foça ve Foça-Yeni Foça karayollannın kesiş
tikleri noktasmdaki yamaçta antik tiyatroyu bulmak amacıyla yapılmıştır.
Çalışmalar, iki ayrı alanda gerçekleştirilmiştir:

1- Cavea Çalışmaları
Tiyatronun caveası olduğu düşünülen yamaçta 2.5xlO m boyutlannda açılan açma ile oturma sıralarının bulunması amaçlanmış ve oturma
sıralannm üzerine yerleştirildiği basamak biçiminde yorıtulmuş kayalara
(6)
(/)
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F. Sartiaux De la Nouvella tl l'ancienne Phocee. Paris 1914,37-38; aynı yazar, Eski Foça.
İzmir 1952, 224-25.
Bu kouu içiu bkz. Ö. Ôzyiğit, "Foça ve Phokia Nereye Gidiyor!". Ege Mimar/ık, 92/2, İzmir
1992.20 v.d.

yaklaşık 1.5 m derinlikte rastlanmıştır. Daha sonra açmalar, caveanın orkestraya yakın olan güneydeki bölümüne doğru genişletilmiştir (Resim:
2). Kazılan 10 açma birbirleriyle birleştirilerek açmalar arasında bir bütünlük sağlanmıştır..Bu alanda dört sıra oturma basamağı ile bunların arasında arslan ayaklarıyla sınırlanmış bir merdiven yeri ortaya çıkarılmıştır
(Resimr-S). Bu çalışmalar sırasında caveanın bir yamaca yaslandığı ve tonozlar üzerine kurulmadığı anlaşılmıştır. Oturma sıralarının birçok taşları
eksiktir. Bazıları ise talıribata uğramıştır. Dayanıklı bir taş türü olmayan
ve yörede "Foça taşı" olarak anılan tufadan yapılmış oturma basamakları
nın sağlam profil veren örnekleri de ele geçirilmiştir (Çizim: 1). Ortaya
çıkarılan dört oturma sırasının en üstünde üç, ikinci sırasında altı, üçüncü
sırasında bir ve dördüncü sırasında ise dört oturma basamağı bulunmuş
tıır (Resim: 4). Oturma sıralarının ana kaya üzerine düzgün oturtulabilmesi için bu taşların altına yontulmuş tufa taşının parçaları ve toprakla
dolgu yapılmıştır. Oturma taşlarının uzunluklan, genellikle 96-166 cm
arasında değişik ölçüler göstermektedir. Taşların genişlikleri ise, genellikle 85 cm kadardır. Bu taşların üzerindeki oturma alanı, 38-40 cm genişliğindedir, Ayak koyma yerleri ise 41-45 cm genişliğe sahiptir. Oturma alanlan ayak koyma yerlerinden iki santimetre daha yüksektir.
Oturma sıralannın ön bölümleri profilli olarak biçimlendirilmiş olup, 38
cm yüksekliğindedir. Ustteki taş sırası alttakinin üzerine 5-6 clI); kadar
veya 10 cm yi aşmayacak bir biçimde bindirilmiştir (Çizim: 2). Uçüncü
taş sırasının profilinin bir ucu dört pençeli arslan ayağı biçiminde bitirilmiştir (Resim: 5). Aynca dördüncü taş sırasında ele geçen altı pençeli
arslan ayağı profilli bir diğer taş basamağı da, bu iki basamak taşının arasının merdiven yeri olduğunu açıkça göstermektedir. Bu merdivenin genişliği 95 cm kadardır. Dördüncü taş sırasında ele geçen basamakların
oturma bölümlerinin üzerinde Eski Yunanca harflerle PHYLE EUTHA
[
] yazıtı bulunmaktadır (Resim: 6-7). İlk sözcükten Phokaia'da bir
Phyle sistemi olduğu anlaşılmaktadır. Hellenistik döneme ait olan bu yazıt, tiyatronun Roma dönemi öncesinde yapılmış olduğunun bir kanıtıdır'.
Bu yazıtlı son taş sırasının önünde 147 cm genişliğinde kaplama taşlan
nın bir bölümü korunmuş olan diazoma biçiminde bir yürüme alanı bulunmaktadır. Bu yürüme alanının gerçek yüksekliği meydana çıkanlama
mıştır. Belki 1.5 m den fazla bir yüksekliğe sahip 88 ve 107 cm
genişliğindeki taşlarla bu yürüme alanı desteklenmiştir. Bu alanın altında
yaklaşık 80 cm genişliğinde bir kuru duvar bulunmaktadır.

Cavea terk edildikten çok daha sonra bir tanm alanı olarak kullanıl
mıştır. Caveada Geç Antik Çağ ve sonrasında taşlan birbirine çamur harcıyla tutturulan teras duvarlan yapılmıştır. Nitekim caveanın kuzey tara(8)

Bu yazıt Mustafa Sayar tarafından çalışılmaktadır.
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fında kazılan bir açmada bugünkü toprak düzeyine yakın olarak tahrip olmuş üç oturma basamağı bulunmuştur. Bu oturma basamaklarının profilli
kenarlarının yukanya gelecek biçimde yanyana yerleştirilmiş olduğu ve
arkalannda da yine geç dönemlere ait toprak harçla yapılmış kuru bir duvann varlığı saptanmıştır (Resim: 8). Bütün bunlar caveanın oldukça büyük bir tahribat gördüğünü ortaya koymaktadır.

Caveada kazılan tüm açmalarda Klasik dönemden 19. yüzyıla kadar
çanak çömlek parçalan karışık olarak ele geçmiştir. Oturma sıralarının
üzerindeki toprak, stratigrafık bir durum göstermemektedir. Aynca yazıt
lı basamakların aşağı düzeyindeki açmada Geç Roma dönemine ait bir
çanak, çömlek çöplüğüne rastlanması, bu zamanda yakın çevrede bir veya daha fazla sayıda keramik atölyelerinin varlığını bize kanıtlamaktadır.
Bu durum, Geç Roma döneminde tiyatronun kullanılmadığını ortaya koymaktadır.

2. Analemma Duvarı Çalışmaları
Tiyatro alanındaki ikinci büyük çalışma, kuzeydeki analemma duvannın bulunduğu alanda yapılmıştır. Kuzey analemma duvarını ortaya
koymak amacıyla yapılan bu çalışmalar sırasında üç büyük açma (C, D,
E Açmalan) kazılmıştır (Çizim: 3). 3x5 m boyutlarında açılan ilk açmada
(C Açması) analemma duvan bulunmuştur. Aynı zamanda bu açmada
taşlan birbirine kireç harçla tutturulmuş üstüste iki taş sırasından oluşan
Roma dönemine ait bir duvar 12.67 m düzeyinde ele geçmiştir. Bu duvar,
bugünkü toprak düzeyinden yaklaşık 20 cm aşağıda kaldığı için iyi korunamamıştır. Analemma duvarı, bu açmada yaklaşık 70-80 cm derinlikte
bulunmuştur. Bu açmanın batısında kazılan iki açma (D ve E Açmaları),
sonradan birleştirilmiş ve 4x9 m boyutlarında büyük bir açma durumuna
dönüştürülmüştür.

Bu açmalarda analemma duvarının 10.5 m uzunluğundaki bölümü
saptanmış; genişliğinin de 2.10 m olduğu anlaşılmıştır (Çizim: 3-4). Analemma duvarının en üst düzeyi, denizden 11.98 m yüksekliktedir. Bu açmaların batı bölümünde ele geçen taş döşeme tiyatronun içerisine doğru
girmektedir (Çizim: 3; Resim: 9); ancak bu taş döşeme, analemma duvarı
içerisinde daha geç bir duvann taş dolgusu altında kalmaktadır. Bu alan
büyük olasılıkla önceleri tiyatronun bir yan girişi olınaydı. Daha sonra
bir duvarla kapatılarak iptal edilmiştir. Tiyatroya yandan giriş kapısına
Priene'de de rastlamaktayız, Bu taş döşemenin deniz seviyesinden yüksekliği 7.44 m dir. Ust üste 12 taş sırası bulunan analemma duvarının ele
geçen yüksekliği 11.98 m-7.44 m= 4.54 m dir (Çizim: 5). Caveadaki
oturma taşları gibi tufa taşından yapılmış olan analemma duvarı, dikdörtgen taşlardan örülmüş olup taş sıraları tümüyle düzgün değildir (Resim:
10). Taşların içerisinde devşirme olanları da vardır. Omeğin taşlardan bi-
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ri üzerinde görülen kenet oyuğu, bunu açıkça kanıtlamaktadır (Çizim: 5,
Resim: 10). Öte yandan duvarda görülen lOxlO cm ölçülerindeki kare
şeklindeki delikler, duvarın içerisine girebilecek suyun atılmasıyla ilgili
olarak yapılmış olmalıdır. Taş sıralannın yükseklikleri 30-45 cm arasında
değişmektedir. Anadolu'da analemma duvarı bu kadar küçük taşlardan
oluşturulmuşbaşka bir tiyatro tanımamaktayız. Bu özellik tiyatronun tarihini oldukça eskiye götürmektedir. Tiyatronun yan giriş kapısının önünde
taş döşeme taban önünde büyük taşlardan oluşan 107 cm genişliğinde bir
duvar bulunınuştur. Üç taş sırası korunınuş olan bu duvar, tiyatronun yan
girişinin kapatılmasından sonra, belki de Geç Hellenistik döneme ait olmalıdır (Resim: 11).
Analemma duvarının arkasında taş döşemeye doğru inen taştan bir
merdiven bulunmuştur (Çizim: 3 ve 6). Beş basamağı saptanan bu merdivenin basamaklannın yükseklikleri 27 cm, genişlikleri ise 35 cm dir. Basamakların ön yüzlerinde birtakım çıkıntılar vardır. Bu çıkıntılar, taşların
kolayca taşınınası için yapılmış ve sonradan ortadan kaldınlması ilınıal
edilmiş bölümlerdir (Çizim: 6).
Analemma duvan, doğudan batıya doğru daha az korunmuş olarak
ele geçmiştir. Analemma duvarının orijinal dolgusu ortadaki açmada bugüukü toprak düzeyine çok yakın olarak bulunmuştur (Çizim: 5; Resim:
12). Toprak ve taşlardan oluşan bu sert dolgu içerisinde çanak çömlek
parçalarınarastlanılmıştır. Bu keramiklerin büyük bölümü M.O. 6. yüzyı
la aittir. Oryantalizan döneme ait parçalar yoğunluktadır (Resim: 13).
Doğu Yunan stilinde skyphos,..oinoklıoe, tabak parçaları bunlar arasında
kolayca seçilebilmektedir. M.O. 6. yüzyıla ait Attika, Korinth ve Khios
keramik parçaları dalıa az yoğunluktadır. Tiyatronun orijinal dolgusundan M.O. 5. yüzyıla ait keramik parçaları..da ele geçirilmiştir. Bunlar arasında siyah fimisli açık kap parçaları, M.O. 5. yüzyılın ikinci yarısına aittİf9. M.O. 5. yüzyıl keramikleri M.O. 6. yüzyıl keramiklerinden çok dalıa
azdır. Dolguda ele geçen en geç seramik M.O. 5. yüzyılın so!). çeyreğine
aittir. Tiyatronun analemma duvarının dolgusu içerisinde M.O. 400 tarihinden sonraya ait bir keramik parçasına rastlanılmamıştır.
Analemma duvarının dışında Erken Roma dönemine ait kandil ve
keramik çöplüklerine rastlanılması, bu alanın keramik atölyelerince kullanıldığını göstermektedir. Belki de tiyatro bu dönemde işlevini tümden
yitirmişti, 11.50-12.00 m düzeyinde deniz hayvanlarının kabuklarından
oluşan bir tabakanın bulunınası da bu görüşü doğrulamaktadır; çünkü kabuklu deniz hayvanları, antik çağda keramik üzerine sürülen boyaların elde edilınesinde kullanılmıştır, 11.29 m düzeyinde analemma duvarının
(9) Athenion Agoro XLI, 00.749,754,914,1025.
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hemen dışında kandil çöplüğüne rastlanılmıştır (Çizim: 4). Yaklaşık 2030 cm. kalınlığında ele geçen kandil atıklan içerisinde çok sayıda bozuk
üretim örnekleri bulunmuştur. Volütlü kandil tipine ait olan bu kandillerin discuslan genellikle figürlü olup, bitkisel bezemeleri de içermektedir
(Resim: 14-15). M.S. ı. yüzyılın üçüncü çeyreğine ait olması gerektiğini
sandığımız bu kandil çöplüğü, analemma duvannın bu tarihte yan girişin
önündeki taş taban döşemesinden yaklaşık dört metre kadar yükseklikteki bir bölümününkapatılmışolduğunu ve tiyatronun hemen yanının
çöplük olarak kullanıldığını göstermektedir. Korinth'te Kuzey Mezarlı
ğındaki 506 ve 510 numaralı mezarlarda ele geçen volütlü kandiller, unguentariumlarla birlikte bulunmuştur". Bu unguentariumların profili,
M.S. ı. yüzyılın ikinci yansına aittir. Yine benzeri unguentariumlara,
1988 yılında Erythrai'da yapılan kazılarda rastlanmıştır. 2a no lu mezarda bir volütlü kandil unguentariumlarla birlikte bulunmuştur". Bu mezar,
M.S. 80 yılına tarihlenmektedir. Gerek Korinth, gerekse Erythrai'daki kazılarda bulunan mezarlarda ele geçen kandiller nedeniyle Foça'da bulunan volütlü .kandillerin de M.S. ı. yüzyılın üçüncü çeyreğine tarihlenmelerinin yanlış olmayacağı kanısındayız. Atina Agorası'nda bulunan
volütlü kandiller ise, çok daha erkene tarihlenmektedirv. M.S. ı. yüzyılın
başına ya da ilk yansının içerisine tarihlenen volütlü kandillerin birçoğu
nun daha geç bir tarihe yerleştirilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Kandil çöplüğünün altında yani 11.29 m düzeyinin altında 10.29 m
ye kadar dört ayn kaba keramik atım tabakası ortaya çıkanımıştır (Çizim:
4; Resim:ll ve 16). Kandil çöplüğü. kaba keramik çöplüğü için tenninus
ante quem olup, kaba keramik kronolojisi için büyük öneme sahiptir.
10.29 m düzeyinde ele geçen analemma duvanna ait taşlar (Çizim: 4-5;
Resim: 11 ve 16), bu duvann M.S. ı. yüzyılın ortasından önce kullanım
dışı kaldığını, yani tiyatronun tümden terk edilmiş olabileceğini gösterdiği gibi bir onarım evresini de gösterebilir. Bu durum ileride yapılacak kazılarda kesin olarak anlaşılacaktır.
Öte yandan sözü edilen bu çöplük tabakalannın içerisine ve analemma duvannın üzerine urne olarak gömülmüş olan 20 kadar çömlek ile bir
amphora, bu alanın keramik ve kandil çöplüğü olarak kullanılmasından
sonra nekropolis olarak işlev gördüğünü göstermektedir, Yakarak gömüyü içeren bu çömleklerin benzerlerine 1989 yılı Foça kazılannda ilk kez
kazılan keramik çöplüğünderastlanılmıştır». Bu kazıların sonuçlanna gö(lO) ÇorinlhXlII. 295-297, PI.76-77, 99-100.
(11) Ö. Özyiğit, "1988 Yılı Etythrai Sondaj Çalışmalan", Xl. Kazı Sonuç/arı Toplantısı. I. Ankara 1~90, 132, 135-136, Resim:ıO.
(12) Nh~nian Agora VII, 75-82, PI.I-5.
(13) O. Özyiğil, "1989 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", XLI. Kazı Sonuç/arı Toplantısı I. Ankara
1991,137-138.
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re bu mezar çömleklerinin M.S. 2. yüzyıla ait olmalan gerekir (Çizim: 79). Ileride yapılacak kazılar, tiyatronun gerçek terk ediliş tarihini kesin
olarak ortaya koyacaktır.
TİYATRONUN TARİHLENMESİ

Phokaia tiyatrosu, ilk kez 1991 yılında kazılmasına karşın tariIılen
mesi konusunda birtakım veriler elde edilmiştir. Bu ilk gözlemler, ilerideki yıllarda yapılacak kazılarla daha da kesin bir duruma gelecektir.
Yukanda sözü edildiği gibi, analemma dolgusu içinde çok sayıda Arkaik döneme, az ~ayıda da M.O. 5. yüzyıla ait keramik ele geçmiştir. ~n
geç keramik M.O. 5. yüzyılın sonlarındadır. Buna göre ~~yatro M.O.
400'lerden sonra yapılmış olmalıdır. Ote yandan tiyatro M.O. 3. yüzyıla
ait olsaydı, dolgu içerisinde M.O. 4. yüzyıla ait keramik parçalannın da
bulunınası gerekirdi. Bu durumda analemma dolgusu içerisinden gelen
keramik, tiyatronun M.Ö. 4. yüzyıla ait olduğunu göstermektedir.
Batı Anadolu'nun erken tarihli tiyatrolanndan birisi Erythrai antik
kentindedir. Phokaia tiyatrosu, oturma basamağı profilleri açısından Erythrai tiyatrosu ile çok benzeşmektedir (Çizim: 1); ancak aynntılarda bazı
farklar vardır. Profilin en üst noktası, Phokaia tiyatro basamağında dik
açı biçiminde keskin bir dönüşe sahiptir. Erythrai'da ise yuvarlaklaştırtl
mıştır. Aynca Erythrai tiyatro otıırma basamağının üst bölümü, Phokaia'nınkine göre daha dışa çıkık bir profil göstermektedir. Böylelikle ayak
koyma yeri için daha geniş bir alan yaratılmıştır. Bu profili ile Erythrai tiyatrosu otıırma yeri, Phokaia tiyatrosununkine çok benzemesine karşılık,
biraz daha geç bir tarihten olmalıdır. Priene tiyatrosunun orkestrasının
kenannda yer alan ve birinci prohedria otıırma yeri profili, Phokaia ve
Erythrai tiyatrosunun basamak profillerinden daha yumuşak hatlar taşı
maktadır". Buna göre Priene tiyatrosu diğer iki tiyatrodan daha geç bir
tarihten oIınası gerekmektedir. Ote yandan Phokaia tiyatrosunun analemma duvan, Erythrai tiyatrosununkinden daha küçük taşlarla oluşturulmuş
olup, daha erken bir tarihi göstermektedir. Erythrai'da ele geçen ve M.O.
277-275 yıllarına tarihlenen bir yazıtta tiyatrodan söz edilmektedir". Buradan da M.O. 3. yüzyılın ilk çeyreğinde Erythrai tiyatrosunun, en azın
dan caveasının varolduğu anlaşılmaktadır. Erythrai tiyatrosunun skene
binası Hellenistik dönemde yapılmış olup, Roma döneminde yeniden
onanlarak genişletilmiştir. 1982 yılı Erythrai kazılan sırasında skene
içinde yapılan sondajlarda kayalar içine oyulmuş olarak bulunan delikler,

(14) Annin von Ger~Das Theatervon Priene, München, Berlin, Leipzig 1921, Taf. XIV, 5.
(15) H. Engelmann, R. Merkelbach, Die Inschriften von Erythrai und Klazomenai Lt Bonn 1972,
Nr.24, 96-102, Tar.VII-VIII.
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ilk sahne

yapısının taşınabilir

nitelikte

olduğunu

göstermektedir.

Ahşap

tan olması gereken bu ilk skene yapısı, bugünkü <?avea ile aynı zamanda
yapılmış olması gerekmektedir. Yazıtlara göre M.O. ~: yüzyılın ilk çeyreğinde var olduğunu bildiğimiz Erythrai tiyatrosu, M.O.. yüzyılda, belki
de son çeyreğinde yapılmıştı. Phokaia tiyatrosu da M.O. 4. yüzyıl içerisinde, Erythrai tiyatrosundan daha önceki bir tarihten olması gerekmekte-

:1.

dir.
Phokaia tiyatrosunda caveada yapılan kazılarda ortaya çıkanlan üstten ikinci basamak sırasının oturduğu orijinal dolgu içerisinde bronzdan
bir Phokaia sikkesi bulunmuştur". Sikkenin ön yüzünde başında sakkos
bulunan, sola doğru bakan, küpeli bir kadın başı bulunmaktadır. Arka yüzünde ise sola yönelmiş bir griffon protomu yer almaktadır. M.O. 350300 yıllanna tarihlenen bu sikke, tiyatro basamaklannın altındaki orijinal
dolguda bulunmuş olduğu için tiyatronun tarihlenmesinde önemli bir veridir.
Tüm bunlara göre Phokaia tiyatrosu, M.Ö. 4. yüzyılın ikinci yansın
da Erythrai tiyatrosundan daha önce yapılmış olmalıdır, Büyük olasılıkla
M.O. 4. yüzyılın üçüncü çeyreğinde, yani Büyük ıskender zamanında inşa edildiğini sandığımız Phokaia tiyatrosu, Anadolu'nun en eski ve Klasik dönem sonuna ait tek tiyatrosudur. ileride yapılacak kazıların bu görüşleri daha da kuvvetlendireceğini sanıyoruz.

(16)
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Çizim: 7- Fişmiş toprak çömlek. Analemma
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Çizim: 9- Pişmiş toprak çömlek. Analemma
duvarı açması. M.S. 2. yüzyıl
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Resim: 1- Foça'nm 1964 yılmda havadangörünümü. Tiyatronun yeri daireiçersinde
gösterilmiştir

Resim: 2- Phokaia antik tiyatrosu cavea açmaları
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4 - Phokaia tiyatrosu

Resim: 5- Phokaia tiyatrosu caveasmdaki arslan
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Resim: 6- Phokaia tiyatrosu caveasındaki phyl~ yazıth oturma basamağı. Hellenistik dönem
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Resim: 7- Phokaiatiyatrosu caveasındaki EUTIIA [.....] yazıtlı otunna basamağı.
Hellenistik dönem

Resim: 8- Phokaia tiyatrosu caveasındaki in-situ durumunda olmayan
otuima basamakları
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Resim:9- Phokaiatiyatrosu kuzey yan girişi

Resim: 10- Phokaia tiyatrosu kuzey analemma duyan
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Resim: 11- Phokaia tiyatrosu analemma
duvarı açmalarından bir görünüm

Resim: 12- Phokaia tiyatrosu analemma
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Phokaia tiyatrosu analemma duvarının orijinal
dolgusundan ele geçen Oryantalizan dönem keranıiği

Resim: 14- Pişmiş toprakvolüt!ü kandiJ.Phokaia tiyatrosu
analemma duyan açmalan kandil çöplüğü. M"S.
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Resim: 15- Pişmiş toprak volUllü kandiller. Phokaia tiyatrosu
analernma duvan açınalan kandil çöplUğü, M.S. ı.

yüzyıl

Resim: 16- Phokaia tiyatrosu analernına duvarının yıkılan bölümüne
ait taşlar. Ustünde ise M.S. ı. yüzyıla ait kaba keraınik
ve kandil çöplüğü kesiti göıiiltnektedir

SARDİs ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN 1991
Crawford H. GREENEWALT*

Exeavation and research at Sardis in 1991 (Iate May to mid-August)
were conducted by the Archaeological Exploration of Sardis (which is
jointly sponsored by the Harvard University Art Museums, ComelI University, the American Schools of Oriental Research, and the Coming Museum of Glass. For fundamental permissions the Sardis Expedition is
deeply grateful to the General Directorate of Monuments and Museums,
then Director General M. Akif Işık, and all Officers and Staff; and to the
Manisa Museum, Director Hasan Dedeoğlu, Officers, and Staff, for their
continued encouragement, sympathetic interest, and support. Govemment Representatives Mustafa Samur (Kayseri Museum), Turhan Kayabey (Balıkesir Museum), Omer Çakır (Ordu Museum) and Emel Erten
Yağcı (General Directorate of Monuments and Museums, Arıkara) were
wise and helpful advisors.
Conservation activity included treatment of near1y 800 artifacts
(nearly 600 of them coins), sheltering and consolidation of unstable monuments, lifting of 60 m' of mosaic, and initiation of plans for site enhancement.
Exeavation focused, as in previous seasons, on the two regions of the
city site at sectors MMS/N, MMS, and MMS/S, located southeast of the
Roman Bath-Gymnasium Complex, and at sector ByzFort, a flat-topped
spur on the north flarık of the Acropolis; and the principal antiquities uncovered in both regions were Late Roman (4th-7th centuries A.D.) and
Archaic (7th and 6th centuries B.C.).
At sectors MMS/N, MMS, and MMS/S, two colonnaded thoroughfares (avenue and street) and residentia1 complexes of a Late Roman suburban quarter continued to be uncovered (Fig. 1). Some of the architecture is well preserved; for example, at sector MMS/S, a room with a

•

Prof. Dr. Crawford H. GREENEWALT, Classical Archaeology, University of Califomia,
Berkeley, 2555 Virginia Street, Califomia 94709 USA.
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complete aleove {for a bed ?) and a staircase with fourteen surviving
steps, which connected an ambulatory of the street with adjacent buildings at a higher Ievel. In the residential complex between street and avenue at sector MMS, exeavation of eight more rooms virtually completed
the eleaming of one residential unit (shaded in Fig. 1). During the last
occupation phase, when the unit was evidently singlestorey, all household functions presumably were accomodated by its fifteen rooms; and
some rooms can be identified with specific functions. During the long
history of the unit (nearly two centuries), however, the use of rooms
changed over time. The room in Fig. 2 (cf. Fig. I, arrow), for example, in
its last occupation phase had a cooking oven in one comer (Fig. 2, upper
left). In an earlier-but not the earliest-phase, the same room had a latrine
(Fig. 2, lower left), which was serviced with water for hygenic purposes
from the overf1ow outlet of a water tank in the next room (Fig. 3, lower
left). Water tanks of that kind-fumiture-like resevoirs-occur in three other
rooms of this unit; and in other Late Roman house units at Sardis; like
the pair of adjoining tanks at sector ByzFort (Fig. 4; being cleaned by G.
Gürtekin, who in 1991 held the Sardis Expedition traineeship in memory
of Orhan Ragip Gündüz). Exactly how the tanks were used and what they
may broadly signify about water supply and availability in Late Roman
times is unelear.
The Late Roman houses had been stripped of their contents before
their final abandonment, and have yielded few artifacts. Coins provide
chronological evidence. A smail hoard of 71 bronze coins (minimi) of the
4th century A.D., contained in a "pilgrim flask" jar, had been buried in
Late Antiquity under the tile floor of one house room at sector ByzFort
(Fig, 5; the collection represents "piggy bank" savings, according to M.
L. Rautman, with a purchasing power sufficient to have bought three
loaves of bread). A ring with a common monogram of Justinian II (A.D.
685-695,705-711) was recovered in association with aremodeling of the
same house, and is evidence that the house continued in use to ca. A.D.
700.
From the Archaic era of the 7th and 6th centuries RC., the largest
monument under exeavation is the fortification wall at sectors MMS/N,
MMS and MMS/S (Fig. 6). In sector MMS/S, exeavation confirmed the
existence of another enigmatic recess, 6.65 m wide, in the east side of the
wall (Fig. 6, bottom); and on the west side exposed part of the mudbrick
face, which is vertical (rather than sloped, like mudbrick faces of the wall
exposed elsewhere). In sector MMS/N, the gate and its blockage by a
massive casemate wall were also elarified (Fig. 6). The obtuse angle of
the northwest comer of the building proper is unusual in ancient gate de-
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sign, and probably signifies that the road that the gate serviced is older
than the fortification; the orientation of which may have been determined
by topographica! factors, The sides of the correspond in their masonry
(Iirnestone and sandstone ashlar blocks, dressed with drafted borders and
stippled centers) and in orientation, at least in the narrow part of the gate
passage. Reddish colored fragmentary brick debris underlies the casemate wall; if that debris is the desiruction debris that has been encountered elsewhere around the fortification, that may be dated to the middle
of the 6th century B.C. on cerarnic evidence, and that has been identified
with the siege and capture of Sardis by the Persians under Cyrus the
Great, the casemate wall is later than that destruction, and not earlier, as
had been suggested in previous reports, Its massiye blockage effectively
extended the defenses across the gate passage; and it was never removed.
How traffic from one side of the fortifications to the other was accomodated thereafter remains to be determined.
North of the gate, the line of defense has not been traced; the fortifications presurnably were "shaved down" to their foundations when the
Roman Bath-Gymnasium Complex was built, just as the gate was
"shaved down," presumably during corıstruction of the Roman avenue.
Some 90 m to the north however, a conspicuous chain of artificial
mounds extends for some 500 m. to the east; those mounds are at least
partly created by a huge Archaic building (a smail part of which was exposed in excavations of 1984), and they resemble mounds that are created by the fortification wall south of the modem highway. Does the chain
of mounds mark continuation of the Archaic fortification wa!l? If so, its
line of defense excluded Archaic occupation at sectors HoB and PN, and
presurnably the agora and many houses that, according to Herodotus's account (5.101), flanked the Pactolus strearn- now 400 m. west of the fortification wa!1 at sectors MMS/N, MMS, and MMS/S.
At sector ByzFort, exeavation uncovered more of a large pottery deposit of the 7th century RC., which included large bichrome jars (Fig. 7),
painted sternmed dishes, and various shapes in grey ware. The pottery
had been dumped in antiquity into the eellar of a building, also of the 7th
century Re. The cellar, a square 3.5 m on aside, contained sockets for
nine thick wood posts: syrnmetrically located at the four comers; at the
middle of each side; and in the center. Remains of the posts have been
identified by P.I. Kuniholm and his colleagues at Comeli University as
beech (fagus; kayın), which was evidently uncomrnon in the Sardis region in antiquity. Resting at the bottom of the eellar is a segment of fallen mudbrick wall: one brick thick , five bricks wide, and nineteen courses high-as preserved. Remains of organic material rested under the
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mucıorıck. Fig, II shows a tentative reconstruction of the building, with
the mudbrick wall restored above one side of the eellar and the fibrous
material reconstructed as roof thatch.

Research and study projets of 1991 included graphic recording (by.
F. K. Yegül) of the Temple of Artemis at Sardis; and re-examination,
photography, and graphic recording (by C. Ratte) of the crepis wall in the
great tumulus called Kamıyarık Tepe (diameter 220 m; height 50 m) at
Bin Tepe, identified by G.M.A. Hanfmann as the Tomb of King Gyges of
Lydia. Masonry details of the crepis wall (Fig. 9) and pottery fragments
from earthy and stoney fills of the tumulus, inCıuding fragments of a
black-on-red stemmed dish recovered behind the crepis wall in 1991,
suggest to Ratte that the tumulus was created in the 6th century RC., and
so cannot have been the Tomb of Gyges,
A reconstruction of the Archaic helmet of iron triınmed with bronze,
which was recovered in 1987 from destruction debris of the fortification
wal1 at Sardis, was prepared by the Manisa Museum by the Royal Armouries in the Tower of London: today probably the most experienced
and authoritative armor-reproducing institution in the world. The chief
objective of the reconstruction was to provide a convincing visual impression of the colors and textures that the heirnet once had, and which
are hard to visualize from the fragmentary condition, rough surfaces, and
brown and green colors of the corroded fragments; but the reconstruction
has more than cosmetic value. The "experimental archaeology" aspect
and the involvement of authorities on armor and armor replication clarified many aspects of desing and technique that previously had been puzzling. The Sardis Expedition is honored to present the heirnet reconstruction (Fig. IO) to the Archaeological and Enthnographical Museum in
Manisa; in heartfelt thanks for the encouragement, support, and trust of
many frierıds and authorities in Turkey.
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Figure: 2- Seetor MMS, room of Late Roman residential unit (sea Pig. I, arrow),
with cooking oven (upper left) and latrine (lower lerı).
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Figure: 3- Seetör MMS, latrine in Late Roman residential unit; partial reconstrucrion, looking

southwest, by C. Harvey
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Figure: 4- Sector ByzFort, room ofLate Roman house with water tanks (being cleaned by
G. Gürtekin)

Figure: 5- Hoard of bronze coins (minimi) of the 4th century A.D., from sector ByzFort
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Figure: 7- Bichrome jarof the 7thcentury B.C., fromsector ByzFort; reconstruction by
C. Ratte, C.S. Alexander
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Figure: 8- Sector ByzFort, Archaic bui1ding of the 7th century B.C.; hypothetica!
reconstnıction by C. Ratte, P. Stinson.
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Figure: 10- ReconstIuction of Archaic helmet from seeter MMS, by C., R., and

E.H. Smith, RoyalAnnouries, H.M. Tower of London
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KLAROS'TAKİ APOLLON KUTSALMERKEZİ
Juliette DE LA GENIERE*
Klaros kazılannın, size sunmak onurunu üstlendiğim geçici sonuçlan, bir ekip çalışmasının ürünüdür. Burada özellikle, Martine Schwaller,
Martine Dewailly, Jacques Rougetet, Vincent Jolivet, Marina Pierobon'un adlannı anmak ve Nuran Şahin ile Zeynep Çizmeli'nin değerli
katkılannı belirtmek isterim.
Sağladıklan destek ve katkılar için, Türk makamlan ve özellikle Lafarge-Coppee şirketine, ve Peugeot ve C.N.I.M. şirketlerine, ve P.R.A.C.
derneğine sonsuz teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim. Konuşmamı
fazla uzatmamak amacıyla sürdürülmekte olan düzenleme ve restorasyon
çalışmalarından burada söz etmeyeceğim.

1991 yılında, tapınağın doğu cephesine dikeyolarak açtığımız sondajda oldukça ilginç ve karrrıaşık bir durumla karşı karşıya kaldık (Resim: 1). Gerçekten bu sondajda, hemen hemen doğrudan ana toprağın
üzerine oturan geniş bir taş strüktür ortaya çıkardık (Resim: 2). Yaklaşık
1.50 m yüksekliğinde korunmuş olan sözkonusu strüktür, muhtemelen bir
sunağa aitti. Ana toprağın hemen üzerinde yer alan iç dolgunun altında,
en derin tabakanın içinde, I.Ö. VI. yüzyıldan öneeye tarihlenen keramik
kınklanyla birlikte, küçük boy yanık kemik ve odun kömürü parçalan ele
geçti. Bu buluntu grubunu, üstteki sunak inşa edilmeden önce kesilmiş
olan kıırbanlarınartığı olarak yorumlamak doğru olacaktır.
Sunağın temel seviyesindeki genişliği yaklaşık 6.30 metreydi. Bu genişlik, onu, Didyma yakınlannda, Monodendri burnunda bulunan 11.09 x
9.47 m boyutlanndaki Poseidon sunağıyla karşılaştırmamıza kolaylıkla
olanak vermektedir. Klaros'taki sunağın uzunluğu henüz bilinmemektedir. Sunak Hellenistik dönem tapınağının doğu cephesine göre birkaç derece güneydoğuyadoğru yönlendirilmiştir.Temellerin en alt sırası düzensiz taşlardan' meydana getirilmişti. Bunun üzerinde, bir sıra kurntaşı blok
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almaktaydı. Batı tarafında bulunması gereken dört basamak, doğu
tarafındaki ortostatlar, mermer parçaların tümü ve var olması gereken
stüklü kumtaşı birkaç öğenin hiçbiri günümüze uluşmamış mimari süslemelerden hiçbir iz kalmamıştır.

yer

Sunak ve çevresinde iki kullanım yüzeyi tesbit edildi. Bunların en
derin olanı küçük mermer kopuntularından yatay bir düzlem oluşturmak
taydı. Bu düzlemin altındaki dolguda ele geçen buluntuların en yenisi VI.
yüzyılın ilk yarısına tarihlenmektedir. Bu taban, daha sonra, büyük boy
çakıltaşlarından oluşan bir tabakayla örtülmüştü, Bu tabakada ele geçen
ve VI. yüzyılın üçüncü çeyreğine ve son otuz yılına tarihlenen iki erkek
heykelciği sayesinde, söz konusu düzenlemenin VI. yüzyıl sonlannda
gerçekleştirilmişolduğunu söyleyebiliriz. Özetlemek gerekirse, ortaya çı
kanlan anıtsal sunak VI. yüzyılın ortalannda inşa edilmiştir ve Samos'taki büyük Hera sunağı ve Miletos'taki volütlü sunaklarla aşağı yukarı çağdaştır. Buna A sunağı adını vereceğiz.
Apollon tapınağının restorasyonu ve sağlamlaştırılması için yapılan
çerçevesinde, adyton 'un güneybatı köşesindeki eski bir sondaj
çukurunun 199ü'da yeniden açılması sırasında, tapınağın altında, oldukça
derinde gün ışığına çıkarılan bir yapı için de aynı tarihi, yani VI. yüzyıl
ortasıru önermekteyiz. Burada adyton duvannın yedinci ve son taş sırası
nın yer aldığı seviyede, adyton 'un güney ve batı duvarlarına koşut biçimde uzanan düzensiz iki taş sırasından oluşan bir temelin üzerinde, bosajlı
mermer bloklarla yapılmış güzel bir taş sırası ortaya çıkmıştı (Resim: 3).
çalışmalar

1991'de yapılan kazılar, bu yapının kuzeybatı köşesini da açığa çı
karmamızı sağladı. Gerek konumu, gerek yönü, gerekse inşa takniğindeki
yüksek nitelik, bu yapının ilk Apollorı tapınağı (A tapınağı) olduğuna işa
ret etınektedir. Tapınağın, onunla ilişkili görülen sunağa oranla oldukça
küçük kalması belki de sadece bir yanılsamadır, çünkü, muhtemelen eella duvarları bir revakla çevriliydi. Hellenistik dönem tapınağuun uzun
ekseninin, Arkaik dönem yapısının eksenine koşut olmasına karşın, bir
metre dalıa güneyden geçtiğini de belirtınek gerekir. Arkaik dönem tapı
nağı ve sunağının aynı kotta yer alması, bu iki yapı arasındaki ilişkiyi kesin bir şekilde ortaya koymaktadır.
Arkaik dönem sunağı dalıa sonra terk edilmiş ve sökülmüştür. İlk
basamaktan geriye kalan boşluk pişmiş toprak adak heykeIcikleriyle doldurulmuştur (Resim: 4-7). Taşlar söküldükten sonra geriye kalan nüvenin
etrafındaki arazi, hemen hemen hiçbir buluntu vermeyen bir dizi dolguyla tesviye edilmiştir.
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Sunağın ortadan kalkınasına yol açan bu çalışmalar ne zaman yapıl
mıştır? Temelin üzerine doldurulan pişmiş toprak heykelcikler, VI. yüzyılortalarından V. yüzyıl sonuna kadar uzanan çok geniş bir döneme ta-

rihlenmektedir. Hatta bunlardan bir tanesi çok daha yenidir. Burada ele
geçen geniş ağızlı bir kap parçası daha da yeni görünmekte ve III. yüzyı
lın ilk onyıllarına tarihlenmektedir. Onümüzdeki yıllardaki çalışmalar bu
ilk verileri doğruladığı takdirde, sunakta yapılan bu değişikliği III. yüzyı
lın ilk otuz yılından sonraya tarihlernek gerekecektir.
Arkaik dönem sunağının kullanımdan kaldınlışmın nedeni gayet
Sunak, eski yerinde kaldığı takdirde, yeni tapınak inşaatını engelleyecekti. Nitekim, sunağın üzerini örten dolgunun üstüne, 4 metre kadar
daha batı tarafına, düzensiz rüstik bosajlı bloklardan oluşan bir temel inşa
edilmiştir. Temelin ilk taş sırasının üst seviyesi, mermer kınklarından
oluşan iyi sıkıştırılmış bir tabana tekabül etmektedir. Bu tabanın varlığı
ve bulunduğu seviye, temelin ilk taş sırasının, Hellenistik dönem tapı
nağının (B tapınağı) ilk yapım evresine ait olduğunu göstermektedir.
Louis Robert'in gözlemlediği gibi, Kral Antiokhos'un adını taşıyan kaide,
tapınağın doğu 'cephesiyle aynı çizgi üzerindedir. Bu durum, B evresinin
III. yüzyılın sonlannda ya da II. yüzyılın ilk on yılında var olduğunu ortaya koymaktadır.
açıktır:

Bu çalışmalara koşut olarak, 26 metre kadar daha doğuda, anıtsal bir
sunağın yapımına girilmişti, B sunağı olarak adlandırdığımız bu sunak
için, IV. yüzyıla tarihlenebilecek bir toprak tabakasının üzerine tek bir taş
sırasından oluşan bir temel inşa edilmişti. Temelin yönü tapınağın doğu
cephesiyle aynıdır. Anıtsal B sunağı ile B tapınağının., aynı dönemde,
muhtemelen III. yüzyılda inşa edildikleri sanılmaktadır. Inşaatın tamamlanıp tamanılanmadığıbilinmemektedir.
Bu düzenlemeler, III. yüzyılın ilk onyıllarında Kolophon'u sarsan
olaylardan sonra (kentin alınması ve sakinlerinin sürgün edilmesi; bunlar
ancak Korupedion'dan sonra, Selefkiler döneminin başında özgürlüklerine yeniden kavuşacaklardır) kentin yeniden inşasına denk düşebilir mi?
Bilindiği gibi, bu trajediden sonra, Apollon kült merkezine en çok bir kilometre uzaklıkta bulunan Notion ya da "deniz kıyısındaki Kolophon"
büyük önem kazanmıştır.
Daha sonra,

bildiğimiz

Apollon

tapınağı

ve

sunağı

(C

tapınağı

ve su-

nağı) aynı yerde inşa edilmişlerdir. Bu kez temeller bir değil iki taş sıra
sından oluşturulmuştur,Binanın bu şekilde yükseltilmesinin nedeni arazideki rutubetin doğurduğu sorunlarla ilişkili olabilir.
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Bu yeni yapı tek başına değildi. Aksine, kutsal alanın tümünün yeniden düzenlendiği geniş kapsamlı bir projenin bir parçasıydı. Nitekim,
Artemis, sunağı ve tapınağı da o dönemde yapılmıştır. Daha geç bir tarihte sunak değişikliğe uğratılmış, tapınağın yerine de yeni bir tapınak inşa
edilmiştir.

"" Aynı dönemde, kurban alanında da önemli değişikliklere gidilmiştir:
Uzerlerinde birer demir halka bulunan dikdörtgen taş bloklar, dört sıra
halinde geniş bir alana yerleştirilmiştir. Bu alanın kuzey-güney doğrultu
sundaki uzunluğu, sunağın uzunluğunun neredeyse üç katıdır. Halkalı
blokların sayısı muhtemelen yüzün üzerindedir. Bu, kurban törenleri
(hekatomboia) için yapılmış düzenlemelerin bugüne kadar bilinen tek örneğidir.

Kutsal merkeze anıtsal kimliğini kazandıran bu önemli düzenlemeler hangi dönemde gerçekleştirilmiştir? Ele geçen arkeolojik malzemeye bakıldığında, bu sorunun cevabı II. yüzyılın sonlarına doğru olmalıdır. Mimari alanında gerçekleştirilen bu önemli dönüşüm, dinsel ve
siyasal örgütün de büyük ölçüde değişmiş olduğunu düşündürmektedir.
1989'da Artemis sunağının altında ele geçen yazıtlı bir stel, bu olguyu
doğrulayan yöndedir. Gerçekten de, söz konusu stelin, yazıt metuinde adı
verilmeden anılan bir basileus'un krallık yetkileri sona erdikten sonra buraya gö-mülmüş olduğu anlaşılmaktadır. Kutsal merkezde yapılan bu
düzenlemeler, Roma imparatorluğuna bağlı Asya Eyaleti döneminin Attalos'un vasiyetiyle başlamasının ardından, özgür ve özerk bir kent olan
Kolophon tarafından kararlaştınlmıştır.
Artık ön planda, Polemaios ve Menippos gibi önemli kişiler yer almaktadır. Bunların onuruna düzenlenen iki dekret, Jeanne ve Louis Robert tarafından yayımlanmıştır. Bu yazıtlarda, özgür Kolophon sitesinin önde gelen bu iki şahsiyeti tanıtılmaktadır. Bu kişiler, Attaloslar
döneminde kamu yaşamına atılmıştır buna karşılık hukuk, siyaset ve diplomasi alanındaki yeteneklerini Roma varlığı sayesinde geliştirebilmiş

lerdir.
Bunların kutsal merkezde oynadıkları rolü belirtmekle yetinelim.
Agonothetes olduğu zaman, Menippos, "kentin efendisi tanrı Apollon'uıi
söve pervazlarının yaptırmaya" söz vermiş ve "kendi kendini aşarak, "bunları vadettiğinden de büyük yaptırmıştır." Metinden, tapınağın o sırada
inşaat halinde olduğu anlaşılmakta. Agonothetes Polemaios'a gelince, o
da "kutsal yarışmalara dürüstlükle, (...) ihtişamla başkanlık etmiş, (...)
düzenlenen yarışmalara herkesi çağırmış ve tannlar için kurban kesmiş
tir." Polemaios'un düzenlediği bu göz kamaştıncı açılış törenleriyle, anıt-
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sal sunak ve geniş kurban alanının oluşturduğu görkemli yapı topluluğu
arasında bir bağ kurmamak çok güçtür. Kolophon'un hukuksal ayncalık
larını savunmada Menippos tarafından sağlanan başarı üzerine düzenlenen şenliklerin çerçevesini burada görmek çekici gelmektedir: "Bunun
üzerine, sevinç gösterilerine ve kurban törenlerine katılmak için, dost ve
kardeş şehirlerden temsilciler geldiler." 1991'de yapılan kazılar sonucunda, kurban törenlerinin yapıldığı alanın kuzey kenarı boyunca, doğu-batı
eksenine göre sıralandığı düşünülen bir dizi adak ve şeref anıtının yer aldığı anlaşılmış, bir heykel kaidesiyle II. yüzyıl sonunda inşa edilmiş
mermer bir eksedra gün ışığına çıkarılmıştır. Uzeri geç dönemlerde bir
duvarla örtülmüş üçüncü bir anıtın da varlığı saptanmıştır. Bunların yakı
nında büyük boy bir heykele ait çok güzel bir baş ortaya çıkarılmıştır.
Ronald Etienne ve Pierre Varene tarafından propylaion üzerine yapı
lan incelemeler halen sürmektedir. Söz konusu çalişma sonuçlandığında,
bu yapının, kutsal merkezin yeniden düzenlenmesi amacıyla II. yüzyılın
son on yıllarında hazırlanan büyük proje çerçevesinde inşa edilip edilmediği arılaşılacaktırı.

(1)

çeviri Akse! Tibet

tarafından yapılmıştır.
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Resim: 2- Klaros. Arkaik dönem

sunağının

temeli 1991
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Resim: 3- Arkaik dönem

44

yapısı:

Temele ait iki taş sırası ve duvara ait bir

taş sırası

Resim: 4- Arkaik döneme ait bir

heykelciğin başı (İ.Ö.

VI.

yüzyılın

ilk çeyreği)

Resim: 6- Kogros heykelciği
(İ.O. VI. yüzyılın

ikinci yansı)

Resim: 5- Sert üslupta bir
.
heykelciğe ait baş (İ.Ö.
V. yüzyılın ilk çeyreği)

Resim: 7- Ur tutan kouros
heykelciği. Ciddi
uslup (1.0. V.
yüzyılın ilk çeyreği)
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MAGNESİA AD MEANDRUM (1991)
Orhan BİNGÖL*

8.8.1991-12.9.1991 tarihleri arasında 49 gün süren 1991 yılı Magnesia kazılan. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile
Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ve A.U. Başkent
Meslek Yüksek Okulu'nun katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Son iki yıldır
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'nün yaptığı katkının kesilmesi, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ödeneğirıin de
çok kısıtlı olması planlanan çalışmaların yapılmasını olanaksız bir hale
getirmiştir.

1991 yılı Magnesia kazısına, Kültür Bakanlığı adına yetkili uzman
olarak Fethiye Müzesi arkeologlarından Hüseyin Köktürk, Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarından Işık Bingöl, BaşkentMeslek Yüksek
Okulu uzmanlarından Arkeolog MeralOrtaç ile Ankara Universitesi, Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencile
rinden Cengiz Çetin, Levent G. Göksu, Oya Coşan; Ege Universitesi,
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencisi Ebru Içten ~atılmıştır. Aynca
Edirne Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon Bölümü Oğretim Görevlisi
Hüseyin Akıllı ile Başkent Meslek Yüksek Okulu, Restorasyon-Konservasyon Programı öğrencilerinden Levent Kayalı, Mesut Yıldız kazımıza
katılarak aşağıda değinilecek restorasyon çalışmalarını yapmışlardır. Adı
geçenlerin tümüne teşekkür ederim.
1991 yılı Magnesia
toplanabilir:

altında

kazısında yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar

1) Theatron kazısı
2) Bazilika çalışmaları
•

Prof. Dr. OrhanBINGÖL,A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Klasik ArkeolojiAnabilim
Dalı.

ANKARA.
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1) THEATRON KAZlS/
Bu yılki çalışmalann tümü theatronun ön sınınnı oluşturan temellerin ortaya çıkanlmasında ve analemma duvarlannın saptanmasında
yoğunlaştınlmıştır.

Doğu Analemma Duvarı

Birinci kerldsin ortlıosthat kaidesinin kuzeydoğu köşesi geçen yıl
saptanarak, buradaki analemma duvannın başlangıcı ortaya çıkarılmış ve
böylece theatronun yedi kerkisinin olduğu kesinleşmişti, Bu yıl analemma duvannın bir bölümü açılahilmiştir. Burada yapılan gözlemler ve
ulaşılan sonuçlar şunlardır:
1) Duvar köşesinin görünümü, duvann iki aşamada yapılmış olduğu
izlenimini vermektedir. Bu gözlernin doğnı olması analemma duvannın
önce dik açı yapacak şekilde planlandığı, sonradan bu planın değiştirile
rek geniş açı yapan bir şekle dönüştürüldüğü sonucuna ulaşılmasına neden olur. Duvann tekniğinin ikinci kerldsin batısındaki rampanın tekniğiyle aynı olması, geniş açı yapan duvann ikinci, geç bir aşamaya ait
olamayacağını göstermektedir. Bu problem diğer analemma duvannın ortaya çıkanlmasıyla bir çözüme bağlanacaktır.
2) Analemma duvannın arka bölümünün yapılmadığı anlaşılmakta
dır. Bu gözlernin nedenlerini saptanıak, ya da bu konuda yorumlarda bulunmak şimdilik olanaksızdır. Gelecek yıl yapılacak çalışmalarda bu
konu hakkında bir sonuca ulaşmak anıaçlanmaktadır.
3) Duvann önündeki kırma moloz taştan yapılmış temelin, niteliği
göz önüne alınırsa, kullanıma yönelik bir parados döşemesi olnıadığı anlaşılır. Bu temelin bir kaplamanın alt yapısı olduğunu şimdilik varsayabiliriz.
Batı Analemma Duvarı Başlangıcı ve Önündeki Mekanlar (Resim: 1)

Diazoma orthostatlannın oturduğu profilli kaide, kuzeye doğru iki
blokla devanı edip sona ermektedir. Son köşe bloğu ve bunlara ait ortlıos
tat, ortlıostat tacı ve kapak bloklan yoktur. Bu bloklan, ya orkhestra tabanı üzerinde geçen yılortaya çıkanlan ve işlenmeleri yanm kalmış bloklar
arasında aramak, ya da alınıp götürmüş olduklannı varsaymak gerekecektir. Yerlerinden kaymiş olarak bulunan iki orthostat kaidesi yerlerine
yerleştirilmiştir. Bu bloklardan ikincisinin üstünün tam olarak işlenme
miş olması ve aynca kenet ve zıvana deliklerinin olmaması bu bölümdeki çalışma aşamasının kesin olarak saptanmasını sağlayacak özelliklerdir.
Bu bloklarla diazomanın analemnıa ile birleştiği kuzeybatı köşeye ulaşıl-
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mış olmaktadır. Burada, diazomanın devamı olarak düşünülebilecek
yerde bir rnekarı oluşturacak şekilde yerleştirilmiş bloklar ortaya çıkarıl
mıştır. Bu temellerin skene binasının bazı mekanlarına ait olduğunu söyleyebilecek verilere bugün için sahip değiliz. Diazomanın temel ön duvan doğrultusunda ve ortadaki, bir atkı bloğu olmak üzere üç bloktan
oluşan duvar, kuzeyde batıya dönmekte ve iki blokla 3 m ye ulaşarak
kazı alanı dışına doğru, batıya devam etınektedir. Böylece theatronun kuzeyinde, doğusu ve kuzeyi sınırlı bir mekanın temeli ortaya çıkmış olmaktadır.

Skene (?)

Yapısının Temelleri

(Resim: 2)

1990 yılı kazılannda theatronun ön sının saptanmış ve skeneye ait
olduğu varsayılan temelin bir bölümü ortaya çıkarılmıştı. Bu temelin
skeneye ait olduğu, sadece temelin yeri nedeniyle varsayılmaktadır. Ileride yapılan çalışmalar bu konuda açıklık getirecektir.
Bu temel diazomanın profilli kaidesinin oturduğu temelin bloklarıyla
aynı seviyededir. Küçük dere taşlarından oluşan temelin genişliği yaklaşık 3.5 m olarak saptanmıştır. Temel, yukarıda da belirtildiği gibi theatronun doğu analemma duvarının önünde daha yüksek bir seviyede, parados
kaplamasının alt yapısı olarak devam etınektedir.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
Magnesia kazısının tamamen mimariye, dolayısıyla restorasyona yönelik bir kazı olduğu, Magnesia'nın arkeoloji literatüründeki yerini bilen
herkes tarafından bilinmesi gereken bir olgudur. Bu olgu ayrıca, kazıların
başlangıcı olan 1984 yılından bu yana büyük bir titizlikle sürdürdüğümüz
onarıma yönelik çalışmalarımızia da kanıtlanan bir gerçektir. Kapsamı,
ödenekler ve olanaklarla bağlantılı ve bu nedenle sınırlı olan bu çalışma
lar, 1991 yılında da sürdürülmüştür. Bir yapının onanmının ilk aşaması
olan, yapı elemanlannın kırılmış parçalannın saptanması çalışmaları,
geçen yıl theatronun yapı elemanlanna ait parçalann yerine yapıştınlma
larıyla semeresini vermeğe başlamıştı. Bu yıl da Trakya Meslek Yüksek
Okulu öğretim görevlilerinden Hüseyin Akıllı bu çalışmalara devam ederek bir çok parçayı yapıdaki yerine yapıştırmakla kalmamış, aynca bir
çok yıllardan beri birleştirilen pek çok parçayı yapıştırarak, yapıdaki
yerleri henüz bilinmeyen yeni oturma bloklannın kazanılmasını sağla
mıştır.

Kazı başlangıcından bugüne kadar yerlerinden kımıldatılmadan in
situ bırakılan, theatrondan çeşitli zamanlarda ve çeşitli nedenlerle sökülnüş yapı elemanlanndan yerleri saptananlarm özgün yerlerine geçici ola-
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rak yerleştirilmelerinede bu yıl başlanılmıştır. Diazoma orthostatlarından
biri (8. prohedria), kapama bloklarından 6. nişe ait olanı yerlerine yerleş
tirilmiştir. Aynca diazoma üzerindeki blokların üçüncü kerkisdeki yerlerine konulmalarıyla diazomanın üstü tamamen temizlenerek açılmıştır.
Orkhestra merdiveninin içinde bulunan büyük oturma bloğunu çıkarmak
olanağı ise bu yıl da bulunamamıştır.
Orkhestrada bulundukları gibi bırakılan blokların, yapının yarım bı
gösteren, işlenmeleri tamamlanmamış bloklar olmasına özen
gösterilmektedir. Bu bloklar, yapının, yarım kaldığı son İ§ günündeki durumunu yansıtmaktadırlar. Daha sonraki dönemlerde yerlerinden alınan
blokların ise özgün yerlerine konulması işlemi, bloklarm ait olduklan
yerlerin saptanmalarına paralelolarak sürdürülmektedir. Uçüncü kerkisin
önünde orkhestrada bulunan ve yerlerinden geç dönemlerde alınmış olan
bloklar, bu kerkisdeki yerlerine gelecek yıl yerleştirileceklerdir.
rakıldığını

2) BAZİLİKA (GİRİş YAP/SI)
1989 yılında rastlantı sonucu ortaya çıkartılan bir buluntu, Magnesia
kazısının programına yeni bir kazı alanının alınmasını kaçınılmaz hale
getirmiş ve bu yeni alanda kazılara derhal başlamlmıştı. Artemision'u da
içine alan Bizans surunun içinde, Humann'ın planında "Bizans kilisesi"!
olarak gösterilmiş alanda ortaya çıkarılmış olan bir "figürlü başlık" bu
kazıya neden olan buluntuyu oluşturmuş ve yapılan kısa süreli kazılar
sonucunda burada anıtsal bir kapının bulunduğu varsayılınıştı. 1991 yı
lında bu kapıya ait oldukları varsayılan iki ayağın, biryapının içindeki iki
"haçayak" oldukları, yapılan gözlemler sonunda saptanmıştır. Tabandaki
mermer döşemenin burasının bir yapının içi olduğunu gösterecek şekilde
ince olması, aynca bu iki ayağın yukarıda adı geçen "Bizans kilisesi" nin
içindeki konumlan, bu iki ayağın bir kapıya ait olmaktan çok içinde bulundukları yapıya ait olduklarını göstermektedir. Bu gözlemler sonucunda da yapının bir kilise olmayıp, bir bazilika olduğu ortaya çıkmış olmaktadır. 1989 yılında ayaklardan birinin kaidesi üzerine orthostatları yerleş
tirilmiş, 1990 yılında da orthostatların üzerindeki ilk yatay blok yerine
konmuş ve üstüne de burada kazılara başlanmasına neden olan skylla
başlığı yerleştirilmişti, Ilk yıl yeniden gömerek koruma altına aldığımız
başlık böylece 4 m nin üstündeki bir yüksekliğe kaldırılmış oluyordu.
1991 yılında ayağın saptanacak diğer bloklannın yerlerine konulmasıyla,
başlığın daha yukarıda olan özgün yerine oturtulması plünlanmıştı. Fakat
1991 yılında yetersiz ödenekler nedeniyle Durada çalışma yapılamaya
cağı anlaşıhnca, başlığı yerinden indirmek zorunda kalınmıştır. Bunun
(1)
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C. Humann, J. Kohte,C. Watzinger, Magnesia am Maander(1904)33 Dipnot 3.

nedeni 1991 yılı mart ayında başlığa yapılan tahribat girişimidir. Bilindiği gibi, savcılık takibatının sürdürüldüğünü ümit ettiğimiz bu saldında
Syklla'nın bacaklarının yerindeki köpeklerin ayakları, bir tritonun eli ve
kolu tahrip edilmiştir. 1990 yılında başlığı geçici yerine kaldınrken, da1ıa
önce de önerdiğimiz ve bu başlık nedeniyle da1ıa güncel bir hale gelen
"Artemision çevresini sağlıklı bir şekilde emniyet altına alacak çit projesi"nin gerçekleştirilmemiş olması, aynca yıllardan beri bekçi tayininin
ertelenınesi bu tahribatın engellenememesinin başlıca nedenleridir.Bilindiği gibi "Skylla başlığı", ağırlığı 3.5 tonun üzerinde, üst ön genişliği 3 m
ye yaklaşan bir yapı elemanıdır. Yapının en az onun kadar değerli diğer
yapı elemanlarıyla birlikte bulunmuştur. Aynı başlığın ikinci haçayağa
ait olan diğer eşi de 1990 yılında bulunmuştur, 1991 yılında başlıkları
emniyet altına alacak çalışmalar olanaksızlıklardan ötürü gerçekleştiri
lememiş ve aynı nedenlerden ötürü bazilikada bu yıl kazı yapılmamış,
ancak yapı elemanlan üzerinde çalışılabilmiştir, Theatronda yürütüldüğü
şekilde burada da yapı elemanları en ufak parçalanndan başlayarak birleştirilmekte ve yapıdaki yerlerine göre bir araya getirilerek yapının restorasyonu için ön çalışmalar yapılmaktadır.
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Resim: 1- Batı analemma duvanönündeki mekan

Resim: 2- Sahne binası (?) temelleri
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1991 YILI MİLET ÇALIŞMALARI
Volkmar Von GRAEVE*
Milet kazısı çalışmalan ilkbahar ve yaz, sonbahar aylannda yapıl
mıştır. Ilkbahar sezonu çalışmalan 1.5-17.6.1991 tarihlerinde gerçekleş
miş olup ve 1990 yılı kazılannda elde edilmiş olan buluntular ile kazı
alanındaki restorasyonun birinci aşamasındaki çalışmalann değerlendir
mesini amaçlamıştır. Çalışmalara Dr. R. Senff, M. Heirız M.A., E. Forbeck, Chr. Kleiber, G. Gresik ve H. Olbrich katılmışlar, ızmir Arkeoloji
Müzesi'nden S. Ozyiğit ise bakanlık temsilcisi olarak hazır bulunmuştur.
Yaz sezonu çalışmalan 01.07 - 30.10.1991 tarihleri arasında gerçekleşti
rilmiştir. Yaz sezonu çalışmalanna V.V. Graeve başkanlığında arkeolog
olarak, R. Senff, Ch. Trümpler, M. Heinz. H. Heinrich, N. Koch, W.
Held, Ch. Kleiber, T. Motzkau, U. Schlotzhauer, H. Schroeteler, S. Dimas, M. Kerschner, N. Marquardt, S. Mellin, B. Parakenings, N. Hoesch,
M. Krumme, mimarlar H. Olbrich, G. Gresik, St. Greger, M. Pigur, N.
Hellner katılmışlardır. S. Conrad ve Ch. Brunnengriiber kazı buluntulannın restorasyonunda çalışmışlar; C. Heinrich ise buluntulann fotoğraflan
nı çekmiştir. Jeolog Prof. Dr. B. Schröder ile mineralog ve arkeometallurji uzmanı Dr. U. Yalçın, Milet ve yöresinde jeoarkeolojik araştırma
larda bulunmuşlardır. Hayvan kemiği buluntulan üzerindeki incelemeleri
Prof. Dr. A. von den Driesch ve Dr. J. Peters gerçekleştirmişlerdir. Kazı
çalışmalarının birinci aşamasında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü
temsilcisi olarak Kastamonu Müzesi'nden Muhsin Endoğru, ikinci aşa
masında ise Bergama Arkeoloji Müzesi'nden Reyhan Körpe hazır bulunmuşlardır.

1991 kampanyasında da bize çalışma olanaklan sağlamış olan T.C.
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bu vesileyle
teşekkür etınek isterim. Aynca .çalışmalanmızdayardımcı olan ve emeği
geçen tüm makam ve şahıslarlara, meslektaşlanma, bilim adamlarına ve
öğrencilere de teşekkür ederim .

•

Prof. Dr. Volkmar Von GRAEVE, Ruhr Universitiit Bochum, Institnt für Archaeologie,
Postfach to2148, D-4630 Bochum/ALMANYA.
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1990 kazı çalışmalan ile Milet'te şimdiye kadar alışılagelmiş "klasik" sistemin dışına çıkılarak, çok yönlü bilimsel bir çalışma yöntemi uygulanmaya başlanmıştır. Milet'te planlı olarak Arkaik Dönem'i aydınlat
mak amacıyla yürütülen kazı çalışmalan ve antik kent içinde yapılan
restorasyon ve koruma çalışmaları, Milet çalışma programının iki temel
bölümünü oluşturmaktadır, Çalışmalardaki üçüncü ana ağırlık noktası ise
çok yönlü bilimsel araştırmalardır. 1990 yılından itibaren yürütülen kazı
ve restorasyon çalışmalannın yanısıra, yüzeysel çalışmalara, Jeoarkeoloji, Arkeometallurji ve Arkeometri alanlannda araştırmalara girişilmiştir.
Aynca sahasında uzmanlaşmış bilim adamlan davet edilerek Paleobotanik, Paleozooloji ve Antropoloji gibi alanlarda da araştırmalar yapılmak
tadır.

Milet 1991

çalışmalan aşağıda

4 ana bölümde toplanarak özetle su-

rıulmuştur:

1. Kazı çalışmalan
2. Restorasyon çalışmalan
3. Milet ve yöresinde yüzeysel
4. Bilimsel araştırmalar

çalışmalar

1. KAZ1 ÇAL1ŞMALAR1
Yüzyıla yakın bir süreden beri yürütülen Milet kazılarında Arkaik
Dönem'e maalesef üveyevlat gözüyle bakılmıştır, Milet'in Arkaik Dönem'de Anadolu'daki en önemli metropollerinden biri olduğu tartışılmaz
bir gerçek olınasına rağmen, Arkaik Milet hakkında ne kadar az bilgiye
sahip olduğumuz açıktadır. Bu nedenle 1990 dan beri başkanlığımda yürütülen kazı çalışmalannda asılolarak bu dönem üzerinde durulmaktadır.
Kazı çalışmalan hem Arkaik Milet'in bir mahallesinde (Kalabaktepe)
hem de o dönemin en önemli kutsal alanının bulunduğu Zeytintepe'de yürütülmektedir. Böylece bir yandan o dönemin mimarisi, insanların yaşa
yış tarzı ve elişleri üzerine çok önemli bilgiler elde edilirken, diğer yandan Miletliler'in kültürleri ve komşulan ile ticari ilişkileri hakkında değerli gözlemlerde bulunulmaktadır. Kazılarda elde edilen buluntıılar üzerine yapılan bilimsel araştırmalar ise bize yukanda saydığım konular üzerine değerli bilgiler vermekte ve böylece Milet ve Ege Bölgesi'nin önemli
bir döneminin gün ışığına çıkmasında önemli adımlar atmaktayız.

1.1 Kalabaktepe Arkaik Kent Kazıları

ni
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Kazı çalışmalannın yapıldığı alan arkaik kentin güneybatı
oluşturmaktadır, Kazı çalışmalan bugünkü Kalabaktepe'nin

mahallesigüney ya-

macındaki
(Şekil: 1).

arkaik kent

duvarının

hemen iç kesiminde yürütülmektedir

Burada 1986, 1989 ve 1990 yıllannda kazılmış bulunan avlulu üç
adet eve, bir dördüncü eveklenmiştir. 1990 yılı kazı alanı doğuya geniş
letilirken artık hemen hemen tanıamen kazılmış bulunan avlulu büyük
evin sınır duvarına ulaşılmış ve sokağın karşı tarafında yeni bir sokağın
bir kısmı ortaya çıkarılmıştır. Bu yeni sokak, her iki yapının dış duvarı
nın kemer biçimindeki devamını izlemekte ve güneydeki kent suruna
doğru gitmektedir.
Q 91.9 ile da1ıa güneydeki eski evin doğu kısmındaki duvarlardan
daha yüksek olduğu görülmüştür, Ancak evin üst kısımlan malzeme ve
tekııik bakımından M.O. 6. yüzyıl tarilıli batı evinin duvarlanyla büyük
benzerlikler göstermektedir, Batı evinde olduğu gibi taş büyüklüğünün
ardışık olarak değişmesi ve taş işçiliği, yeni bulunmuş bu evde de birbirini izleyen evrelerin duvarlarında, daha önceki yapı evrelerinin duvarıarı
nın temelolarak kııllanıldığını ve duvarların kerpiçten yapıldığını gösterir.
En eski yerleşmenin duvar kalıntıları Q91.7 ve Q91.8 açmalarında
bitkiyle örtülü kıım üzerinde ortaya çıkarılmıştır. Açmaların güneyindeki
kent suru ayıu büyüklükte gnays bloklardan oluşan bir iç duvara sa1ıiptir
(Şekil: 1). Sur duvarının dış tarafı da aynı gnays bloklarla ötülmüştür.
Onemli diğer bir sonuç ise, kent surunun önünde iki ayn yapı evresine ait
kesişen surun ortaya çıkarılmış olmasıdır. Buna karşılık batıda aynı döneme ait sadece bir yapı evresi saptanmıştır. ikinci evrenin sur kalıntıları
dikdörtgen bir bina görünümündedir. Binanın kapısı Q91.Tnin aşağı yukarı orta bölümünde kıızeye doğru açılmaktadır. Sur, kesintisiz atkı sistemiyle güneşte kurutulmuş kerpiç tuğlalardan örülmüştür.
1991 yılı kazısı ev zanaatlarıyla ilgili yeni ipuçlan verdi. Keramik fı
ve keramik parçalarının kanıtladığı keramik yapımı dışında iyi iş
çilik göstermeyen bir terrakotta (Resim: 3) Zeytintepe kııtsal alanında bulunan figürlere benzer figürlerin bu kentte de yapılmış olabileceğini
gösterir. Kemik yontu artıkları, işlenmiş metal ve maden cürufları da diğer zanaat dallarına işaret eder. Zengin kaba çanak çömlek buluntuların
yanısıra, (Resim: 1,2) görüldüğü gibi ince işlenmiş keramik parçalarda
dikkati çekınektedir. Kalabaktepe'de kalkertaşından oluşan boyalı bir kıı
ros fragınanı bulunmuştur (Resim: 4).
nnları

1.2 Zeytintepe Kutsal Alan Kazı Çalışmaları
de

Zeytintepe kazılarında elde edilen buluntular burasının yazılı veriler
ba1ısedilen meşhur Afrodit kııtsal alanı olması ihtimalini kııvvetlendir-
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mektedir. Burasının Theokritos'un
nı olma olasılığı büyüktür.

bahsettiği

"Oikous" Afrodit kutsal ala-

Tepedeki alt teras üzerinde bulunan ve geçen yıl araştırılan alana biüç sondaj kesiti 1991 yılında açılmış ve bunlar ana kayaya ulaşılana
dek kazılmıştır. 1990 yılında bulunan temel genişletilmiş, aynca özenli
bir kesme taş işçiliği gösteren yapı kalıntılan da bulunmuştur, Bu yılki
kazılarda çok sayıda tek buluntıı ele geçti. Bu tek buluntıılann arasında
terrakottalar, metal ve kemik eşyalar yeralmaktadır. Bunlardan bazılan
büyük bir olasılıkla mobilya parçalandır. Eskiden kayalık ve yanlmış
araziyi örten atık tabakalanndan elde edilen kaliteli keramik kınklan da
bunlar arasındaydı. Şekillendirilmemiş büyük kireçtaşı parçalanndan
örülmüş duvarlanna kısmen yıkılmış bir binanın dahil edildiği bir bothros bol sayıda buluntıı vermiştir (Resim: 5).
tişik

Birkaç terrakotta (Resim: 6) ve birçok keramik parçası kııtsal alanın
çok eskiden bu yana kullanıldığını gösteren tanıklardır. Geç Arkaik Dönem'de terası genişletmek amacıyla yığılan toprakla atılan bu keramik
parçalan, kültün M.O. 7 yüzyıldan kaldığını gösterir.
Dişi terrakotta figürinleri az sayıdaki kouros figürleri karşısında ağır
basmakta ve bu da burasının Afrodit kutsal alanı olduğuna işaret eden
başka bir husustıır. Aphrodit adı bir yazıt fragınanı üzerine (Resim: 9) ve
ilk kez olarak da arkaik bir Milet keramik parçası üzerinde otııran bir tannçanın yanına (Resim: 8) kazınmıştır. Tahtta otııran Zeus Ammon'un kireçtaşından yapılmış bir figürini ise Aphrodit'in yanısıra diğer tannlara
da tapıldığını gösterir. Başı süslü, şişkin kannlı ve çömelmiş durumdaki
bir figürile hayvanımsı hatlar taşıyan ve ağzında aulos üfleyen fayans bir
figürin belirli alanlarda etkili olan bir tür tann trabantlan olarak görülebilir. Korint ve Sparta keramiği (Resim: 7), bir skarabe ve fayans eşya fragmanlan da kült merkezinin bölgelerarası önemine işaret eden ithal mallandır. Çok sayıda pişmiş toprak kandil ise, kült törenlerinin kısmen geceleri de yapıldığını gösterir.

Yüzeyde, ince taneli mennerden çok sayıda yapı fragınanı bulunBu fragınanlar kült merkezindeki görkemli yapıların planlı bir biçimde tahrip edildiğine tanıklık etınektedirler.
muştur,

2. RESTORASYON ÇAliŞMALARI
1990 yılında yürütülen restorasyon çalışmalannın yanısıra, uzmanlar
tarafından ören yerinin planlan çizilmiş, magazinlerdeki eski fotoğraflar
ve plllnlarda göz önünde tııtıılarak 1991'den itibaren uygulanacak uzun
vadeli restorasyon ve koruma çalışmalarını içeren bir program hazırlan-
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ınıştır. Nihayet 1991 kampanyasında bu hazırlanan program doğrultusun
da başlatılan restorasyon çalışmalan, Milet kazı çalışmalannın en ağır iki
bölümünden birisini oluşturmuştur. Bu çalışmalan kısaca üç ana noktada
toplamak mümkündür:

- Restore edilecek objelerin bu günkü durumunun tesbiti (zarar tesbiti) ve çizim yaparak dökümanların hazırlanması
- Dökümanlama işlemi tamamlanan obje1erin restore edilerek korumaya alınması
- Restorasyonu biten obje1erin ziyaretçilere yerinde ve en uygun şe
kilde sunulması
Uzun vadeli hedef olarak ören yerinin tamamının korunarak bir
Müzesi" görünümüne getirilmesi gerekir. Bu nedenle yapıla
cak restorasyon çalışmalan birçok safhalarda gerçekleşmelidir.
"Açık Hava

1991 ilkbahar sezonunda restorasyon çalışmalanna Kırk Merdivenli
Cami'de başlanmıştır; bu çalışmalarla Kırk Merdivenli Cami'nin planı ilk
kez doğru olarak çıkanlmış ve aynca caminin yıkılma tehljkesi altındaki
duvarlannda ivedi koruma çalışmalan yapılmıştır. Aynca Ilyas Bey Cami'nin de restorasyonu gereken giriş kesiminin plflnları çizilmiştir.
bölümü ise yaz sezonunda gerçekleşmiştir.
için pilot bölge olarak kale ve tiyatro seçilmiştir. Antik kentin
en önemli yapılanndan birisi olan tiyatro ve kale, Milet'in görkemli geçmişini göz önüne seren ve uzun bir zaman süresini içeren bir bütün oluş
turmaktadır. Bu nedenle çalışmalanmızı ağırlıklı olarak tiyatro ve kale
restorasyonuna ayırdık. ıtalya ve diğer Batı Avrupa ülkelerinde deneyimli sahasında uzmanlaşmış, bilimsel tecrübe sahibi iki yüksek mimar (H.
Olbrich & G. Gresik) arkııdaşin idaresinde yürütülen çalışmalar, yıkılmak
üzere olan kale surlanmn onanmı, korumaya alınması, ziyaretçilerin tahribini önlemek için yol açma çalışmalan, tabelalann yazılıp yerleştirilme
si, kale içinin bir seviyeye alınarak aynen Bodrum'da olduğu gibi bir açık
hava müzesi haline getirilip mimari parçalann sergilenmesini sağlamak,
aynca ayakta kalabilmiş iki kuleyi tam restore ederek, bilgi verici tabelalar yerleştirerek ziyaretçilerin rahatlıkla buralara Çıkıp ören yerini ve çevreyi seyrini sağlamak yolunda yürütülmektedir.
1991

çalışmalanmn asıl

Başlangıç

Kalede şimdiye kadar yürütülen çalışmalar Şekil: 2 de görülmektedir. Tiyatro ve kaledeki çalışmalanmıza özellikle kalede başlanmıştır ve
yukandan aşağıya planlı olarak yürütülecektir.
Tiyatro ya da kale tiyatrodaki çalışmalar, büyük bir projenin parçası
olarak değerlendirilmelidir. Bu proje turistik gezi yolunun merkezinde
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yeni bir yolun yapılmasını, tehlike altındaki bölümlerin korunmasını ve
mekan ilişkilerinin daha açık bir biçimde ortaya konulmasını öngörmektedir. Tiyatroya geniş bir merdivenden girilmesini sağlayacak ana girişin
yeniden inşa edilmesi projenin ilk adımını oluşturmaktadır.
Kale-tiyatroda değişik ölçüm çalışmalarının yapılması, tehlikeli yerlerde duvarlar örülmesi ya da duvarların desteklenmesi (Doğu Kapı dışın
da) gerekmiştir. Duvarların görünen dış kısımlannda yeni tuğlalardan
oluşan bir sıra orijinal görünüşüne uygun olarak yapıldı (Resim: ll, 12,
B, 14) özellikle yıkılmış kısımlar, örenyerinin dolaşılırken daha fazla
tahrip edilmesini önlemek amacıyla yeniden inşa edildi. Bu gibi önlemlerin amacı, özellikle gezenlerin yalnızca orijinal kapılardan geçişlerini
sağlamaktı.

Şekil: 2 de görüldüğü gibi kale içinde aynca tesviye çalışmalan yapı
larak bir seviyeye alınmıştır (Resim: 12, 14). Yaklaşık 3.50 m genişliğin
deki iç kuzey surunda iç köşe ise bir kum dolgusuyla korundu (Şekil: 2).
Restorasyonu sürmekte olan kulelerde iç mekanlar tesviye edildi ve böylece yeni yapılan bu güvenli seyir yeriyle tehlike altındaki surun üst kı
sımlannın yükü hafifletildi.

Kale içindeki tiyatroya ait kemerli yapılardan birisi çökmüş vaziyette
idi. Böylece ziyaretçileriri güneybatı kulesine ulaşmaları mümkün değil
di. Şekil: 4 te görüldüğü gibi, kemerin yıkılan kesimleri her an değişebilir
gizli beton döşeme ile örtülerek güneybatı kulesine geçiş yeniden sağlan
mış oldu (Şekil: 3).
1991 yılı çalışmalannda kale, batı yarısından itibaren restore edildi
(Şekil: 2). 1992 yazında kalenin doğu yansı da benzer biçimde koruma
altına alınarak yeniden inşa edilecektir.
Kazı buluntulan üzerinde de kapsamlı restorasyon çalışmalan yapıl
çalışmalarda keramik parçalann ve terakottaların orijinal renklerinin korunmasına özellikle özen gösterildi. Restorasyon programı daha eski. mezar buluntulannı da kapsamaktadır, (Resim: 16) da, 1987 yılında
talırip olmuş bir dururnda nekropolde yapılan bir kurtarma kazısında bulunan ve şu anda ızmir Müzesi uzmanlanndan Mustafa Kulkul'un yardımlanyla restore edilerek (Resim: 17) Balat Müzesi'ne getirilen bir arka-

dı.

Bu

ik HThit örnek olarak görülmektedir.

3. MİLET,VE YÖRESİNDE YÜZEYSEL ÇALIŞMALAR
Milet'te yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarının yanısıra, yörede uzun vadeli yüzeysel araştırmalar da plfuılanmıştır. Bu çalışmalarda
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1906'da Wilski'nin çizdiği harita temelolarak alınmaktadır. Bu çalışma
ların hedefi Milet ve yöresinin, bölgedeki tüm antik kalıntıları içeren bir
haritasımn hazırlanmasıdır.
1991'de sınırlı kalan yüzeysel araştırmalar gelecek yıllarda kazı çalışmalarının yanısıra kendi başına bir proje olarak yürütülecektir. Şimdi
ye kadar yapılan çalışmalar antik kent içinde yoğunlaştığı için, Milet'in
çevresi pek tanınmamaktadır. Insanların yalnız kentlerde değil, çevrede
dağınık bir şekilde yaşadıkları da düşünülürse, yörede yapılması planlanan yüzeysel araştırmaların önemi bir kez daha netleşir. Aynca Herodot'tan tanıdığımız kutsal alanların yerleri de tam olarak bilinmemektedir.
1991 yüzeysel araştırmaları jeoarkeolojik çalışmalar çerçevesinde
yürütülmüştür. Alınan sonuçların bir kısmı bir başka raporda sunulmaktadır (Yalçın & Schröder 1992). Bu çalışmalar esnasında tesbit edilen antik
kalıntılar harita üzerinde işaretlenmiştir.
Yüzeysel araştırmalarla tesbit edilen, Kalabaktepe'nin güneyindeki
Neciptepe'deki yerleşim kalıntıları arkeolojik açıdan incelenerek değer
lendirilmiştir. Milet-Didim arasındaki antik "Kutsal Yol"un şimdiye kadar bilinmeyen 2 kın lik bir bölümü bulunmuştur. Yine bu yol üzerinde
mezar yerleri tesbit edilmiştir.
Aynca Milet'ten götürülen mimari parçalarla (bilhassa tiyatro'dan)'
Menderes ovasında Orta Çağ'da döşenen ve "Kız döşemesi" olarak amlan
yolun 1/3 lük bir bölümü tesbit edilmiştir.
4. Bilimsel Araştırmalar

1991 Milet çalışmalannın bu bölümünü, Milet ve yöresinde yapılan
jeoarkeolojik araştırmalar, arkeometallurji, keramik ve kemik buluntular
üzerine yapılan araştırmalar oluşturmaktadır. Arkeolojiye yönelik jeolojik araştırmalar (jeoarkeoloji) ve arkeometallurjiden alınan sonuçlar aY.!l
makalelerde sunulmuş olduğundan, burada tekrar bahsedilmeyecektir (U.
Y alçın Milet'te Arkeometallurjik Araştırmalar, Araştırma Sonuçları Toplantısı 1992. U. Yalçın & B. Schröder, Milet ve Yöresinde Jeoarkeolojik
Çalışmalar, Araştırma Sonuçları Toplantısı 1992). Son yıllarda elde edilen Arkaik Dönem keramik buluntuları üzerine çeşitli araştırmalar yapıl
maktadır. Buluntuların arkeolojik açıdan değerlendirilmesi yanısıra, alı
nan bazı keramik örneklerin kimyasal analizleri yapılınakta ve bu örnekler mineralojik açıdan incelenmektedirler (Arkeometri). Şimdiye kadar
yapılan gözlemler sonunda, Milet'te keramik imalatından balısedebiliriz.
Hangi keramiğin Milet'te yapıldığı, hangilerinin ithal edildiği gibi sorula-
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ra araştırmalann sonunda yanıt vereceğimizi ümit etınekteyiz. Bu konu
üzerine Bochum Ruhr Universitesi'nde iki doktora çalışması yapılmakta
dır. Bu yılki sonuç veren bilimsel araştırmalar arasında kemik buluntulann incelenmesi de vardır. Kalabaktepe'de 1986 dan beri, Zeytintepe'de
ise 1990-1991 yıllannda bulunan hayvan kemikleri Münih Universitesi
bilim adamlannca incelenmiştir. Araştırmalardan alınan sonuçlar bir yandan ekonomi arkeolojisi açısından önemli bilgiler verirken, diğer yandan
o dönemin dini ayinleri hakkında da bizleri aydınlatmaktadır; zira araştı
nlan örnekler hem yerleşim alanında (Kalabaktepe) hem de kutsal alanda
(Zeytintepe'de) bulunmuşlardır. (10.00 kadar hayvan kemiği ve. 3.500 ün
üzerinde deniz kabuklan incelenmiştir.) Alınan sonuçlar "Istanbuler
Mitteilungen'' dergisinde yayınlanacaktır (Peters & v.d. Driesch, ıst.
Mitt. 42, 1992; basımda).
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Şekil:

3- Tiyatro ve kalede ziyaretçiler için planlanan yollar

Serelchs TheaterlTheaterkastell der Runen von Mllet

~

Nam - SÜdschnjtt durelı K;ımmec 17
Bodenniveau

Belonplalte
YeCbliebeRe Reste des Gewölbes
Gewölbeaıısaız

Şekil:

4- Kaleiçinin çökmüş kemerin restorasyonu

Dsı

- Westscbnjtt dyljCb.Kammer 17

Resim: 1- Fikelura fragınanı M.Ö. 6.

yüzyıl

Resim: 2- Tabak-fragmanı
M.O.7.yüzyıl

Resim: 3- Denemek maksadıyla
fmnlanmış terrakotta örnek
M.O. 7. yüzyıl
Kalabaktepe arkaik kent

kazısı buluntuları

Resim: 4- Kuros fragmanı
(kalkertaşı)
M.O. 7. yüzyıl
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Resim: 5- Bothros

Resim: 6- Bothros'ta bulunarı terrakotta1ar
Zeytintepe Aphrodit kutsal alarn
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kezısı

Resim: 7- Lakon ka.se fragmam

Resim: 8- Üzerinde yazıı bulunan

Resim: 9-

Afrodiı

ismi yazılı grafitta

fikelurafragınanı

Zeytintepe Apbrodiı kutsal alan, kazısı
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Resim: 12- Kale içinin

çalışmalarından

önceki durumu

Resim: 13- Kulelerden birisinde yapılan

onanın

ve koruma çalışmaları
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Resim: 14- Çalışmalar sırasında kale içinin

görünüşü

Resim: 15- Yıkılan bazı duvarlarda onarım ve koruma
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çalışmaları

Resim: 16- Obje restorasyonunu gösteren bir örnek. Arkaik
Dönem'den kalma Wıtin kazı çalışıpalan
esnasındaki in-situ durumu

Resim: 17- Aynı Wıtin restorasyondan sonra müzenin avlusundaki görünüşü

71

DIDYMA-GRABUNG 1991
Klaus TUCHELT*

Die Arbeiten fanden vom 10. August bis 28. September statt und
waren auBer der Ausgrabungstatigkeit der Aufarbeitung von Funden und
konservierenden Massnahmen gewidment.
I. AUSGRABUNGEN
A) Südostabschnitt der Heiligen Strasse (Abb. I)
1) .Südostbau: Ausgrabungen ga1ten im Bereich der Heiligen StraBe
dem Gebiet beim Südostbau mit der Stützmauer und westlich der PflasterstraBe. Die beidseitig anschlieBenden Stylobate des im Vorjahr freigelegten Südostbaues (2. Jh. v.Chr.) am Knickpunkt der trajanischen Pflasterstrasse (HS 1) gehörten offenbar zu Hallen. Die in der Umgebung
gefundenen Bauglieder wurden auf Zugehörigkeit zum Südostbau
geprüft. 2) Die im Nordosten und hangseitig gelegene Stiazmauer wurde
auf vollstandige Lange (ca 30 m) freigelegt; erhalten ist das Fundament
und die SO-Ecke mit dem nur leicht verschobenen Eckblock sowie dem
Fundamentansatz des nach Osten umbiegenden Mauerschenkels. Die
Lage der durch den Keramikbefund in hellenistische Zeit datierten
Stützmauer bezieht sich auf das nach Nordosten ansteigende Geliinde
und eröffnet innerhalb des Grabungsgebiets einen neuen Abschnitt an der
Peripherie des Apollonbezirks.
2) Pflasterstraj3e und Prozessionsweg. im AnschluB an die Grabung
1990 hatte sich im südöstlichen Abschnitt der Pflasterstrasse (HS 1) und
vor Eintritt in den Apollonbezirk die Frage nach der Existenz eines vorrömischen Prozessionsweges gestellt. Die vorrömische Bauflucht und die
sich nach Süden erstreckende Gelandesenke ergeben eine trichterförrnige
Erweiterung die vom bisher bekannten Strassenverlauf abweicht (s. XIII.
Kazı Sonuçları Toplantısı 1991). In Verlangerung der vorrömischen Bau-
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flucht um 30 m nach Südosten wurden auf einer Schnittbreite von ca 12
bis 15 m drei Laufhorizonte beobachtet. (Abb. 1-3; SS91).
Am Knickpunkt der Pflasterstrasse und auf Höhe des Südostbaues
ergibt sich eine Gabelung. hı der Gabelung liegt ein Stylobat, dessen
Lange und Bestimmung als Halle noch nicht gekllirt sind (Abb. 3 rechts
von SS91). Die Bauzeit ist durch den keramischen Befund und eine
Münze ins ı. Jh. n.Chr. zu datieren; nach verschiedenen Umbauten ist die
Anlage wohl im 7.Jh.n.Chr. aufgelassen worden; in spaterer byzantinischer Zeit überlagerten einfache Grablegen die Anlage und die dort befındlichen Laufhorizonte. Unter den Spolien befand sich ein korinthisches Kapitell aus der Mitte des 2. Jhs v.Chr., das zu den frühen aus
Kleinasien bekannten gehört (Abb. 5), sowie eine gut erhaltene 64zeilige Inschrift aus byzantinischer Zeit; darin mehrfach erwahnt ist der
sonst nicht haufig belegte, in der weiteren Umgebung bisher unbekannte
Name von Bewohnern einer Iustinianupolis. -Zur Frage eines vorrômischen Prozessionsweges bleibt nach den Ergebnissen festzustellen: Die
seit B. Haussoullier geltende Annahmen, daB die Prozessionen im letzten
Abschnitt auf der Nordseite des Tempels verliefen, steht im Widerspruch
zur Situation der Treppenzugange vor der Tempelfront und an der NOEcke des Tempels (Abb. 1). Zwischen Stylobat und Terrassenmauer verbleibt dort eine nur 3.3. m breite Lücke, deren Enge einen kaum vorstellbaren Durchgang für eine Prozession bietet (Abb. 4 s. Pfeil). Anzeichen
dafür, daB der vorrômische Prozessionsweg im Westen des Tempels
durch eine Senke führte, sind: ı. die hellenistische Bauflucht der Randbebauung, in der 2. Laufhorizonte bis zu 8 m Breite festgestellt wurden, die
3 in Richtung der Geliindesenke liegen (Abb. 3). Als letzte Etappe des
Prozessionsweges ist die Südseite des Tempels in Betracht zu ziehen, auf
der ein "Stadion" angenommen worden ist, ,dessen Existenz sich aber
weder nach Lage noch mit den Abmessungen begründen liiBt (Abb. 1).

B) Altere Anlagen Im Apollonbezirk
3) Arehaiseher Apollontempel (Tempel II): Im Zuge seiner Forzu arehaisehen Dachziegeln widmete sich P. Schneider den
verschiedenen Dachziegelfunden aus Ton und Marmor. Einbezogen wurden bei der Frage nach einer Zugehörigkeit die seit Iangem bekannten,
aber noch nicht untersuchten zahlreichen Fragınente von Baugliedern des
sog. Porosbaues im Lapidarium. Dabei zeichnen sich als vorliiufiges
Ergebnis zwei Bauphasen des arehaisehen Tempels ab. Eine Verrnessung
seiner Fundamente und eine Bestimmung der Achsmasse der Pfeilervorlagen wurden ergiinzend im Adyton ohne Ausgrabung vorgenommen.
schiıngen
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4) Der Rundbau vor der Tempelfront (Abb. 6). Anlafslich der
jüngsten Untersuchungen zum Tieropfer in Didyma (K. Tuchelt, AA
1992) stellte sich im weiteren die Frage nach dem Standort der Altare
und im besonderen wiederum nach der Bestimmung des Rundbaues vor
der Ostfront des Tempels. Es war an der Zeit, die bestehenden, nicht immer auf den Ergebnissen der Ausgrabung vom Jahre 1910 fuBenden Hypothesen zum Rundbau durch gezielte Sondagen zn prüfen. F. Seiler hat
diese Untersuchungen vom 12. bis 30. August durchgeführt mit dem
Ziel, die Rekonstroktion, Baugeschichte und Funktion dieser merkwürdigen Anlage zu klaren. Sie ergaben, "daB der früharchaische Porosbau
zunachst wahrscheinlich an anderer, unbekannter Stelle gestanden hat
und erst in einer zweiten Phase, nach dem archaologischen Befund noch
in spatarchaischer Zeit, aus den gleichen Baugliedern errichtet an seinen
jetzigen Platz versetzt worden ist. Geklart werden konnte, daB der Rundbau kein Dach besaB. Mehrfache Umbauten und die Fundkeramik sprechen für eine Benutzungszeit bis mindestens zum Ende des 5. Jhs. v.Chr.
Die Frage der Funktion wird erst nach Auswertung der Grabungsbefunde
zn beantworten sein. Vieles scheint jedoch auf eine Opferstatte im weiteren Sinn hinzudeuten" (F. Seiler).
LL. FUNDBEARBElTUNG

Keramik: Die Erforschung des Heiligtums von Didyma erfolgt durch
Flachengrabungen, bei denen die Untersuchungen der Fundkerarnik einen Schwerpunkt bilden. Wesentliche Fortschritte für die chronologische
Auswertung der anfallenden Grabungsbefunde hat Ulrike Wintermeyer
mit dem AbschluB ihrer Forschungen zur Chronologie und Typologie der
hellenistisch-kaiserzeitlichen Gebrauchskeramik von Didyma erzielt;
damit wurde ein sonst in Ausgrabungen wenig beachteter Fundkomplex
systematisch behandelt. Arigeschlossen wurde die Bearbeitung der keramischen Funde aus Brunnen 6 und ll, um den zeitlichen AnschluB für
die spiitkaiserzeitliche und frühbyzantinische Keramik zu klareri (Abb.
7). Thomas Schattuer schloB seine Forschungen zur Typologie der
arehaisehen Fundkeramik ab und widmete sich dem in Ostionien bislang
nicht gelösten Problem der Keramik des 5./4. Jhs v.Chr.
Münzen: H. R. Baldus bestimmte nach Gipsabgüssen die wahrend
der Kampagne gefundenen und restaurierten Fundmünzen, mit denen die
Bestimmung des gesamten Münzmaterials aus den Grabungen seit 1969,
auf dem Laufenden gehalten werden konnte.
Tierknochenfunde: In Fortsetzung der für die Erforschung der Opferriten in Didyma ertragreichen Untersuchungen von Prof. J. Boessneck
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haben Frau Prof. A. von den Driesch und Dr. J.P. Peters (Universiliit
München) die weitere Bearbeitung des umfangreichen Komplexes der
Tierknochenfıınde aus den Orabungen 1984 bis 1990 vorbereite!.
IlI. KONSERVIERENDE MASSNAHMEN
Neben den laufenden Restaurierungen der Grabungsfıınde (Keramik,
Metall, Münzen von Frau A. Tuchelt) wurden konservierende MaBnahmen in gröBerem Umfange in dem zwischen 1906 und 1913 ausgegrabenen Tempelareal und zur Erha1tung des alten Ortsbildes von Yenihisar
vorgenommen:
1) Tempelareal. Das von Pflanzenwuchs stark überwaschsene Tempelareal und das von den alten Ausgrabungen zu Studienzwecken angelegte Steinlager wurde im gesamten Umfang gereinigt (Abb. 8-10).
Gefahrdete Objekte wurden vor weiterer Zerstörung gesichert, inventarisiert und in den Depots geborgen. Uber die von Sachverstiindigen festgestellten Schaden am Apollontempel und die dafür nötigen Massnahmen zur Beseitigung bzw. Eindiimmung wurde der Generaldirektion der
Antiken und Museen berichte!. Nach Meinung der Sachverstiindigen erfordem bei der Bedeutung der Tempelruine korservatorische Massnahmen ein Gesamtkonzept unter internationaler Beteiligung von Experten,
das die Kapaziraten einer wissenschaftlichen Ausgrabung ijberschreitet
(s. auch XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II 1990, 96 f.)
2) Denkmalschutz (Abb. i i -23). Der a1te Ortskern von Yenihisar aus
der ersten Halfte des 19. Jahrhunderts befindet sich innerhalb des sit alani und ist weitgehend zerstört. Es ist zwar mit dem Bau einer Umgebungsstrasse im Nordwesten ausserhalb der Ortschaft begonnen worden,
jedoch wird der gesamte Durchgangsverkehr nach Didim plaji weiterhin
durch den a1ten Ortskern geleitet und damit die Ruine des in unmittelbarer Nahe gelegenen Tempels destabilisiert (XII. Kazı Sonuçları Toplantısı
II 1990, 97). Die Didyma-Grabung erachtet es für ihre Aufgabe, zur
Erhaltung des Ortskerns beizutragen, soweit dies ihre Möglichkeiten zulassen, Deshalb wurde Denkmalschutz für ein Grundstück beantragt und
Massnahmen zur Sicherung seiner Bausubstanz durchgeführt (XIII. Kazı
Sonuçları Toplantısı 1991) das sich innerhalb der von Anıtlar Yüksek
Kurulu Başkanlığı festgesetzten Bauverbotszone befrndet und im Jalıre
1985 auf Antrag des Deutschen Archaologischen Instituts zusammen mit
anderen Grundstücken zur Erschliessung der Ruinenstatte enteignet
wurde (Abb. 11). Das Grundstück befrndet sich zwischen dem Apollontempel und dem Gebiet der neuen Ausgrabungen in dem weitgehend unbebauten Hain (alsos) des antiken Didyına (Abb. 1). Auf dem Grundstück liegt das einzige groBe, als Wohnhaus errichtete Gebaude, das noch
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aus dem 19. Jahrhundert mit dem für die Region typischen Grundriss
erhalten ist. Der geraumige Hof wurde mit einer 3 m hohen Mauer
gesichert (Abb. 12-13) und bietet dringend benötigten Raum für eine
sachgemasse Deponierung von Steinfunden (Abb. 18-23). Gegen weiteren akuten Verfall wurden Türen emeuert und Fensterladen angebracht.
Der originale Bauzustand der vermauerten Loggia im Eyvan wurde
wiederhergestellt (Abb. 14-17). Die Lage von Haus und Grundstück
bildet zusammen mit seiner Umgebung, der Moschee, dem Tempel und
dem Ausgrabungsgeliinde ein für Yenihisar charakteristisches Ensemble.
Den Schutz dieses Ortsbildes schuldet man den Bewohnem von Yenihisar ebenso wie seine Erhaltung für den flüchtigen Besuch der Touristen
zu wünschen ist.
IV. VERSCHIEDENES

Kurze Zeit vor Grabungsbeginn konnte dank der Aufmerksamkeit
des Vorarbeiters Idris Ustündag die Baup/astik eines spatarchaischen Löwen bei Bauarbeiten geborgen und ins Lapidarium verbracht werden.
Erhalten ist der Kopf mit den Vorderbeinen eines liegenden Löwen, der
offenbar vom Gebiilk des arehaisehen Tempels stammt. -Die Steininventare wurden von Tb. Schattner fortgeführt.- Das gesamte Tempe/area/
mit dem Steinlager der alten Ausgrabungen wurde nach der Reinigung
mit Ballon fotografiert (A. Ammon).
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Abb. 2- Didyma. Heilige Strasse, SO-Abschnitt. Suchschnitte 1991. NegNr. 91/521

Abb. 3- Didyma. Vorrömischer Prozessionsweg.

Suchschniıte

1991. ColNr.Di91-HSY
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Abb. 4-

Didyına.

Situatiun an der NO-Ecke des Apollontempels, NegNr.91f530

Abb. 5- Didyına. Korintbisches Kapitell. CuINr.Di91/9
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Abb. 6- Didyma. Rundbau vur der Tempelfront. Sondagen 199 ı. NegNr. 91/204

Abb. 7- Didyma. Keramik aus Brunnen 1 ı.

ı.

Hiilfte 7. Jb.n.Chr. NegNr. 90/306

SI

~

Abb.g und 9- Didyma. Tempe1areal und Steinlager der Grabungen 1906 his 1913nach Reinigung. NegNr.91f534.
536.564

Abb. 10- Didyma, Tempelareal und Sreinlager der Grabungen 1906 bis 1913 nach Reinigung
Neg.Nr.91/534-536. 564

Abb. 11- Didynıa. Ortskern von Yenihisar mil Wohnhaus des 19. Jahrhunderts. Stand 1988.
NegNr. 88/432
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Abb.12

Abb. 12 und 13- Didyma. Wohnhaus, Weslseile. Stand 1987 und 1988 NegNr. 87/510.88/557
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Abb.14

Abb. 14 und 15- Didyma. Wohnhaus, Südseite. Stand 1987 u. 1991. NegNr.87n02.
ColNr.Di909
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Abb.16

Abb. 16 und 17- Didyma. Wnhnhaus, Eyvan. Stand 1987 und 1991. NegNr. 871317.
ColNr.Di9019
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Abb.18

Abb. 18 und 19- Didyma. Hof mit Steinregalen. Stand 1988 u. 1991. NegNr. 88/571.
ColNr.Di90/8
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Abb.20

Abb. tO'und 21- Didyına. HoC. Stand 1990 und 1991. ColNr.Di90.9119
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Abb.22

Abb. 22 und 23- Didyına. Hof. Sockelung von Deckplatten. ColNr.Di90/8.9
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MISSION ARCHEOLOGIQUE ITALlENNE
DE IASOS: COMPTE RENDU DES TRAVAUX
DE 1991
FedeBERTI*
Le Professeur Doro Levi s'est eteint II Rome en 1991.
Son souvenir, qui gonfle nos coeurs de regret et de profonde gratitude, est grave dans la memoire de tous ceux qui I'ont connu. Grace II lui,
les fouilles de lasos ont ete entreprises en 1960.
Cette nouvelle enquôte eveilla tout de suite son interôt et s'entremela
de facon indissoluble II la recherche qu'il menait II Phaistos; elle confirma
en effet tres vite ses hypotheses sur les composantes micro-asiatiques,
Cariennes, du mond minoen. il fut Directeur de la Mission de Iasos jusqu'en 1977.
Pour les nombreux archeologues, specialistes, techniciens qui travaillerent avec Lui, cette periode constitua une experience hautement formative.
Son interôt inchange pour Iasos le poussa II nous suivre jusqu'a la fin
avec l'amabilite habituelle et II nous offrir l'irremplacable soutien de ses
connaissances.
La Mission Archeologique Italienne a travaille II lasos pendant les
mois d'aoüt et de septembre.

Ses activites ont ete executees par les archeologues Mmes D. Baldoni, P. Desantis, M.A. Ibba, A. Pautasso, A Romualdi, les architectes MM.
M. Manara, E. Pagello, R. Parapetti.yles professeurs S. Barbera, S. Angiolillo, W. Johannowski, L. Leurini, MC. Franco, Mlle E. Pecori Giraldr, dessinatrice, M. A. Riza Caravella, assistant et restaurateur.

•

FOOe BERTI,Museo Archeologico NazionaleVi. xx Settembre, 124-44100FERRARA.
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Comme d'habitude depuis quelques annees, ce demier a travaille en
collaboration constante avec le technicien V. Inge pour les interventions
sur les ceramiques et les petits objets.
Nous souhaitons remercier tout specialernent le Commissaire, Monsieur V. Kay" d'Ankara, dont la presence o. 6te precieuse. Nous exprimans aussi notre reconnaissance aux Autorites Gouvernementales et Territoriales et li Monsieur H. Yalçınkaya de la Direction du Musee de
Milas,

Les <:~"iJles ond ete axees sur trois secteurs de l'Agora romaine; ils
fontpartie des stoai meridionale et orientale ou se developpent autour de
celles-ci,

La premiere intervention est relative li un petit reste des fouilles de
1975; il s'agit d'une portion de piece batie li l'epoque byzantine, au fond
de la stoa meridionale: plus precisement, elle se dressait contre l'angle
nord-oriental du mur du peribole d'Artemis Astias.
Cette intervention n'avait pas seulement le but de nous consentir un
conrôle stratigraphiqıre; nous avons surtout voulu liberer la stoa en face
du Bouleuterion d'une presence qui, avec le temps, etait devenue de
moins en moins fonctionnelle
De la piece, approximativement carree et de petites dimensions
(5m50x4m80), il restait on effet le perimötre muralet la moitie occidentale, jusq'a un plancher en briques. Ce pavage remontait li une phase d'
utilisation posterieure: il avait cornporte la subdivision de l'espace interne
li travers la construction d'une cloison orientee du Nord vers le Sud, un
rehaussement du niveau du plancher et une entree li l'Ouest.
Les maconneries seehes. comme cela se passe presque toujours pour
les constructlons byzantines, se sont revelees une authentique mine de
fragınents de marbre.
On y avait en effet reernploye de nombreux elerrıents architectoniques, parrni lesquels je voudrais signaler l'un des chapiteaux corinthiens de la stoa, une heureuse decouverte pour l'accroissement du petit
groupe des chapiteaux qui nous sont parvenus jusgu'a aujourd'hui.
Je voudrais signaler en outre une inscription et une petite statue qui
notre attention.

môriteıit

L'inscription (1.91, 6211) est placee sur le côte anterieur d'une base
de statue (fig. 1); elle est lacuneuse dans la partie irıferieure, mais elle
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peut ôtre partiellement agencee, sur le côte droit il un autre
ete retrouve dans le passe',

fragınent

qui a

Elle rapporte le texte suivant:

A'Y a:ôrı , 'tUXT]
M(apKov) Aup (rpaov) da<pvov
rou ~ı:a 1taClT\v apxrıv Kat
Aıı:oupytav Kat EmliocreıÇ
1tavı:oıaÇ re Ka[ı]
ıcaı Ep'Y [

Kaı:a1tAOOÇ

Nous connaissons le personnage qu'on y celebre, Marcus Aurelius
Daphnos Kataploos et sa femme, Aurelia Serapias, fiile de Moschas, il
travers deux autres documents, deux decrets, qui ont ete retrouve eux
aussi par le passe. Le texte qu'ils contiennent, encore inedit, est beaucoup
plus long que l'epigraphe citee plus haut; sur la base de donnees intrinseques, il peut ôtre date du debut du ın erne siecle apres J.C.
Ces deux decrets nous informent que Marcus Aurelius Daphnos Kataploos et sa femme sont des citoyens aises de Iasos qui occupent et ont
occupe de hautes charges publiques et sacerdotales. Ils nous font savoir
en outre que Marcus Aurelius Daphnos Kataploos a prodigue ses biens
pour la construction, ou la reconstruction, d'un stade et d'autres ediflces;
dans l'un de ces demiers il offre des banquets il la boule. A plusieurs
reprises, il offre aussi de l'huile, du vin, des cereales il la population.
Nous apprenons encore que, devant l'edifice oü il avait ete accueilli,
le Conseil de la Ville place la statue d'Aurelia Serapias.
Les deux textes en question nous fournissent de nombreuses
donnees, en effet leur contenu, que nous avons en partie resume ici, jette
une lumiere eclatante sur les formes locales du evergetisme.
De plus, il offre un element topographique tout il fait nouveau: nous
retrouvons en effet, sans equivoque et pour la prerniere fois, en ce qui
conceme Iasos, la mention du stade,
Les trois epigraphes concemant Marcus Aurelius Daphnos Kataploos
meme si elles ont ete reemployees, proviennent toutes d'une zone bien
definie de la stoa meridiorıale, c'est-a-dire de la zone proche du Caesare(1)

L'enıde

de cette epigraphe et de deux autres est soignee par M.e.Franco.
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um, la majestueuse construction avec entree il trois portees sur laquelle la
stoa se terminait il l'Est.
Cette circonstance est significative, elle nous autorise en effet il prendre en consideratiorı l'hypothese selon laquelle l'edifice que Marcus Aurelius Daphnos Kataploos avait fait construire il ses propres frais, celui oü
des banquets etaient offerts il la boule et devant lequel fut placee la statue
d'Aurelia Serapias, se serait dresse dans un lieu assez proche de la zone
citee.
J'ai annonce que le rnur de la piece byzantine nous a livre aussi une
petite statue (1.91, 6204).
Le personnage represente est vôtu d'un chiton serre au-dessous de la
poitrine et d'un himation jete sur l'epaule gauche, dont les pans se
reunissent il la taille et forment un rouleaux volumineux. Les pieds,
chausses de sandales, sortent du long vetement qui, s'ouvrant en corolle,
s'appuie sur le socle (Fig. 2).

La jambe droite est flechie et ce mouvement forme des plis souples
et clairsemes qui remontent obliquement du genou il la hanche.
Le rythme est vertical, tout juste mouvemente par une legere sinuo-

site.
La statue montre une certaine ressemblance avec les representations
de personnifications typiques du demier hellenisme, .ce qui nous consent
de la dater, meme si elle nous est parvenue privee de la tete, des connotations gestuelles et des attributs que l'attitude des bras pouvait peut-ôtre indiquer, du moment que la tôte et les bras avaient ete rapportes selon le
notoir procede technique.
Quant il la piece byzantine qui fait l'objet de notre discours, je reviens sur le fait que le niveaux de son plancher avait ete rehausse: il
l'origine, l'entree etait constituee par un enorme bloc de marbre rouge de
lasos et elle s'ouvrait sur le côte Nord; elle etait cotee +0.60 par rapport
au plancher de marbre de la stoa, que nous avons retrouve intact, en
grande partie au-dessous de la construction dont nous parlons.
La couche sinıee entre le sol premier et le plancher de la stoa etait
constituee surtout de tessons de ceramique,
Quelques composantes de cette couche delimitent le terrninus post
quem pour l'edification de la structure, nous avons en effet retrouve un
petit fragment d'une lampe il huile africaine importation tout il fait rare il
lasos, et une patere (1.91, 6052) en Late Roman C.
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La typologie des estaınpilles qui oment celle-ci, des croisettes aux
cotes d'un kantharos, des rosettes et des lionnes nous pennet de situer sa
production vers la fin du Yeme siecle apres J.C'.

Dans un contexte pareil, la presence d'un fragment de sculpture
egyptienne qui represente la tôte d'Osiris couronnee de sa haute coiffure
emplumee apparait decidement anomale (1.91, 6048). Cette tôte est
sculptee dans une pierre noiratre, tres dure, rugueuse la on elle est brisee;
il s'agit peut-etre de basalte. En outre, la statue, de dimensions assez
reduites (hauteur du fragment 0.10) est douee d'un support dorsal (fig.
3,4).

A lasos on n'ignorait pas les cultes egyptiens, comme le temoignent
la symbologie numismatique relative a la periode de Lucius Yerus et de
Caracalla-, et deux inscriptions datant de l'epoque imperiale. L'une de
ce1les-ci fait en effet mention d'Anubis, d'lsis Pelagia et d'lsis Bubastis;
l'autre, qui avait ete reemployee d'abord comme ancre puis comme seuil,
nomme Serapis, lsis, Anubis-,
Cependant, comme d'habitude dans la Carie et dans le monde grec en
general, on pourra faire remonter, pour lasos aussi, l'authentique impact
avec l'ideologie et la culture de I'Egypte a l'epoque d'Alexandre le Grand.
Iasos peut toutefois avoİr profitö d'un rapport en quelque sorte privilegie avec ce pays meme pendant les Vlleme et Vleme siecles avant
J.C., quand des mercenaires de la Carie sont passes a la solde de
Psammetique ler et d'Amasis.
Au fait, la sculpture en question remonte justement a l'epoque saıte,
comme le demontrerıt le modele et un detail: le motif en fonne de 'huit'
qui f1anque l'ouraios de la couronne atef>,
Je n'entrerai pas dans le vif de l'analyse de l'oeuvre et d'une discipline a laquelle je suis completement etrangere, Je me bome a souligner
que le pilier dorsal apparait plus frequemment dans la periode qui suit
celle de Psammetique ler et que, par consequent, cette sculpture daterait
d'une epoque posterieure a l'annee 610. Cette decouverte eveille le plus
vif interôt et elle ravivera sans doute ce debat sur la 'protohistoire' des
symbioses grecoegyptiennes qui s'est produit apres la presentation de la
(2)
(3)
(4)
(5)

I.W.Hayes, Late Roman Pottery, London 1972, 356, fig. 75 n-o et 364, fig. 78, a.
D.Magie, Egyptian deities in Asia Minor in inscriptionsand coins, AJA 57.3,172.
W.Blume!, Die Insehriften von Iasos, II, Bonn 1985,241 et 242.
le remercie M.S. Pemigotti, qui s'est occupe de la datationde la tete.
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'statuecube' de Priene avec son epigraphe en disposition boustrophedon",
La petite statue de lasos peut ôtre transportee aisement en raison de ses
dimensions reduites, done elle a probablement accompagne un mercenaire de la Carie qui revenait de l'Egypte, oü il l'avait reçue en cadeau ou
achetee,

Le fait que la statue a ete retrouvee dans une couche contenant du
matenel qui remonte lı la fin du Yeme siecle apres J.C. et sousjacente au
plancher d'un edifice byzantin definit tout simplement la totale
heterogeneite de la sculpture en question par rapport au contexte; pourtant, le lieu oü nous l'avons retrouvee est proche du sanctuaire d'Artemis
Astias, done rien n'empôche de croire que son possesseur l'a consacree lı
l'ancienne divinite de la ville.
La fouille de la stoa orientale de I'Agora a ete rattachee lı
l'intervention de 1990; nous l'avons prolongee de 30 m vers le Nord et
elargie lı l'Est, par rapport lı la largeur du portique, dans la zone atterrante
lı l'exedre sur laquelle se termine la serie de ce qu'on appelle les boutiques.
Depuis un certain temps dejlı, avec la progression des etudes sur
l'anastylosis, nous nous proposons derecupererles elöments manquants
de I'elevation (colonnes, chapiteaux, trabeation) et de verifier sur le terrain quelques hypotheses qui concement les solutions architectoniques
fondamentales du complexe.
A certains egards, nos fouilles ont mis au jour, lı chaque fois sans
changement ou avec des variations legeres, les conditions stratigraphiques des couches byzantines qui se sont superposees aux constructions de l'epoque imperiale.
C'est ce qui se passe encore dans le cas des deux pieces mises au jour
en 1991; leur largeur, de l'Est lı l'Ouest, est presque egale lı celle de la
stoa; elles sont delimitees par des maconneries seehes qui ne presentent
ni ouvertures vers l'exterieur, ni portes de communication intemes. Dans
le cas de la piece bôta, une sorte de marche lı laquelle correspondaitun
pan de plancher en fragments de tuiles, s'adossait au mur place lı l'Ouest.
Les deux structures se developpaient vers i 'Est; elles etaient rattachees lı d'autres pieces qui font partie d'un secteur oü on a fouille
(6) C. Şahin, Zwei Inschriften aus dem sudwestlichen Kleinasien, Epigraphica Anatolica lO,
1987,1-2 et O. Masson-J. Yoyotte, Une inscription ionienne mentionnant Psammetique ler,
Epigraphica Anatolica, ll, 1988, 171-179. Voir aussi G. Pugliese Carratelli, Cari in Iasos,
Rend. Lincei, XL, 1985, 149-155.
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dans les annees '70 et oü les recherches ont ete partiellement reprises en
1988'.
Nous avons eu de nouveau la confırmation que les pieces avaient ete
affectees en partie li des activites de production et qu'elles abritaient de
petits ateliers de forgerons et fondeurs.
Ces ateliers avaient ete batis au-dessus des structures precedentes
avec les decombres de celles-ci ce qui nous a permis de retrouver de
nombreux elements nouveaux faisant partie de la serie de la trabeation,
A I'exception de quelques exemplaires, il s'agit de petits morceaux,
de blocs de dimensions reduites.
Cependant, une partie de la dedicace de lerocles a echappe li ce sort;
il s'agit de la seconde inscription dedicatoire, celle qui surmontait le troncon compris entre le douzieme et le vingt-quatrieme entre-clonrıements,
Le nouveau fragment, qui cornplete en partie I'ample lacune du texte,
nous donne I'E]UIJE13[EÇ de la titolature d'Antonin le Pieux.
Parmi les materiaux etrangers par datation ou par affectation li la
serie de la stoa, je signale quelques elements architectoniques et
epigraphiques detaches, provenant d'un edifice chretien, non eloigne
peut-ôtre, mais different, je crois, de la basilique fouillee au centre de l'
Agora.
Je signale encore une dedicace li Zeus Meilichios: une petite plaque
de schiste (I. 91, 6080) des dimensions de 31.5 x 16 x 3.5, d'epoque romaine (fig.5), consacree li ce dieu par un certain Demetrios. Cette attestation du culte de Zeus Meilichios, qu'il faut peut-ôtre considerer, meme
dans la ville, comme associe au culte d'une divinite plus importante, se
presente comme la premiere de ce type li lasos. Dailleurs, meme si la datation separe ce nouveau texte de la plupart de la documentation connue
dans le domaine grec et non grec, le schematisme qui le caracterise semble reconnaitre li Meilichios cette caracteristique privilegiee qui empôche
de le representer et qui le qualifie en tant que divinite chtonienne provenant d'un pantheon erranger, avec des adeptes de rıotionalite etrangeres,
(l)

(8)
(9)

F. Berti, Les lravaux a Iasos en 1988, XI Kazı Soruçları Toplantısı, ll, Antalya 1989, 237.
G. Pug1iese Carratelli, Le due dediche della stoa orientale, Bolletıino d'Arte, Suppl. n. 3132, Studi su Iasos di Caria, Roma 1986, 151-154.
P. Foucart, Bas-ıelief du Piree, Culte de Zeus Millichios, BCH 1883, 507-514; J.Jannoray,
Nouvelles inseriptions de Ubadee, BCH, 64-65, 1940-1941, 49-54. Voir aussi Roscher,
Lexicon der griechischen und romischen Mytho1ogie, s.v. Meilichios (Hofer).
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Apres avoir enleve toute superstructure d'epoque tardive, nous avons
decouvert que le plan de la stoa avait ete depoille de son pavage et qu'i!
etait ereuse de maniere differente, a deux endroits: par une petite tombe
de nouveau-ne et par une fosse circulaire d'un metre. Elle avait ete obstruee avec du matenel architectonique et nous l'avons videe seulement
jusup'a une profondeur modeste.
Le mur de fond de la colonnade est interrompu par un seui! d'environ
trois metres de long; son axe correspond a l'axe du plinthe de la dixseptieme colonne apartir du Nord.
Devant ce passage. mais pour un segment beaucoup plus long, le
mur de fond des boutiques preserıte lui aussi une ouverture qui n'a pas encore ete mise au jour completement,
Elle est surmontee au Nord par le terrain non fonille et au Sud par de
puissants blocs reemployes dans la periode byzantine que nous n'avons
pas encore enleves,
Actuellement, le seui! mesure 8 m; i! est compose de quatre plaques
sur lesquelles se dressaient quatre colonnes, dont les bases sont eloignes
l'une de l'autre de lm63.
Cette decouverte confınne l'hypothese, formulee depuis longtemps,
selon laquelle ce côte de l'Agora formerait la charniere de raccord avec
les quartiers de la ville. Le grand passage monumental, dont nous avons
a present retrouve des indices decisifs et concrets, acquiert un rôle
d'autant plus prestigieux qu'i! englobe un heroon: une tombe qui avait
deja ete alteree pendant l'antiquite, surmontee d'un petit edifice ouvert au
Nord, avec un banc perimetral et un tympan ome d'un bouclier.
A l'avenir, il faudra revenir sur ce secteur avec la plus grande attention, puisqu'on peut y retrouver des indices tres representatifs en ce qui
concerne le rapport entre les phases tardo-hellenistique et romaine de
l'Agora.
Les foulles dans ce secteur nous ont donne aussi une serie de cinq
blocs ornes de.festons et de tôtes de boeuf qui appartiennent, je suppose,
a I'elevation du heroon.
Trois de ces blocs, dont deux avaient ete reperes lors des fouilles
precedentes, etalent des lourdes guirlandes tressees de sarments de lierre,
de rameaux de grenadier et de pin, de fruits.
Des chainettes de perles, qui se nouent au bucrane, sont suspendues
parmi des vittae aux extremites voletantes.
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Approximativement au milieu du feston, deux petits oiseaux affrontes se posentsur une branche avec feuilles.
Le deux autres blocs nous donnent le courronement superieur du heroon. D'abord une tôte de boeuf representee de façon naturaliste, tres sai!lante, mais qui est ornee de boucles sculptes avec un certain manierisme
(fig. 6). Ensuite i! nous reste une de parastes angulaires de l'edifice, avec
le sommet tubulaire de deux festons, serre par des ficelles.
La naissance de ce motif dans un milieu insulaire et sa diffusion, son
evolution dans le temps, ses composantes (tout specialement le bucrane],
la nature specifique des monuments auxquels il est associe, tout cela a
fait l'objet d'un approfondissement dans nombreuses etudes>,
il reste sans doute une certaine marge d'incertitude quant il la distribution chronologique relative il la periode qui va du Ileme siecle avant
J.e. au ler siecle apres J.e., et meme dans les cas oü on dispose de
donnees differentes de celles que l'iconographie apporte, meme quand on
peut arıalyser, par exemple, des donnees epigraphiques, on n'arrive pas
toujours il des results decisifs.
Mais la serie de blocs dont j'ai parle plus haut est caracterisee par la
presence d'un element original: le couple d'oiseaux affrorıtes; ce motif,
assez rare offre une indication importante et persuasive sur le plan de la
chronologie.
D'apres ce que je sais, i! existe un motif parei! seulement dans deux
autels funeraires, l'un de Delos, l'autre de Paros (ce demier a ete vu et
dessine per Ciriaco d'Ancona), dates de l'epoque d'Auguste ou du debut
de l'epoque impôriale».

Or, il lasos on retrouve plusieurs exemplaires d'autels cylindriques
avec omements de festons soutenus par des tôtes de boeuf, L'un de ceuxci, avec une dedicace il Aphrodite, a ete retrouve il proximite du heroon,
dans l'une des boutiques de la stoa orientale de l'Agora oü i! avait ete
reemploye». Ancore un autel, avec une dedicace aux Asclepiades, provient de la zone en face de la porte Esp'. Un troisieme, sans epigraphe,
presente lui aussi des bandes de couronnement avec denticules et ro(lO) Ch. Borker. Bukranion und Bukepbalion, A.A. 1975; P.M. Fraser, Rhodian Fnnerary Monuments, Oxford 1977; voir aussi P. Righetti, A1tari cilindrici a bucrani e festani in Grecia,

Studiopreliminare, Xenia, 3, 1982,49-70.
Couilloud, Rellefs funeraires des Cyc1ades de I'epoque hellerıistique a Jepoque imperiale, BCH, xcvm, 1974, I, 401-402.
(12) D.Levi, Iasos. Le campagne di scavo 1969-70, ASAlene, XLVII-XLvm, N.S., XXXIXXXII (1969-70), 493, lig. 46 e Blumel cit., 221.
(13) D.Levi, Le due ptime campagne di scavo a Iasos (1960-1961), ASAlene, XXXIX-XL
(1963),547, lig. 70 el Blumel clr., 227.
(11)

M.nı.
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settes, puis une frise vegetale a sa base; il etait place dans l'enceinte consacree au culte attenante a l'une des tombeaux a chambre de la necropole
du village>.
Les solutions decoratives differentes qui avaient ete adoptees dans
les petits bomoi indiquent la faveur avec laquelle ceux-ci furent accueillis
a lasos; elles completent en outre les indications que nous avons sur
l'omamentation, plus ample et monumentale, de la frise retrouvee dans la
stoa.
La treisierne intervention a concernee la piece Nord de l'edifice qui
longe le segment meridional de la stoa», il s'agit la d'un vaste complexe
rectangulaire consitue de trois aulae qui se developpent en direction EstOuest; le mur septentrional temoigne d 'un prolongement ulterieur, Trois
autres pieces qui s'etendent, elles, du Nord vers le Sud, s'adossaient a celui-ci.
Au Sud, cet edifice se prolongeait jusqu'au Caesareum.
De I'Agora, on accedait a l'aule centrale; de eelle-ci on pouvait passer aux pieces laterales, grace a quatre portes en are, deux desquelles se
trouvent presque au centre de la cloison mitoyenne; deux autres portes,
beaucoup plus petites, sont deplaceese vers le mur orienta1. Le toit de
l'edifice etait voüte,
Les murs atteignent aujourd'hui encore la hauteur d'environ 5 m; leur
parement, en assises regulieres, presente des traces d'enduit. Leur
epaisseur est differente: Im30/1m40 pour les cloisons intemes et pour les
murs lateraux extemes: 0.60/0.70 m pour les murs de la facade et du
fond.
La piece oü nous avons travaille mesure 12 m 2 sur 6 m Les maçonneries orientale et occidentale presentent des breches tres larges. Le mur
qui donne sur l'Agora avait ete adosse au parement tardo hellenistique du
mur de fond des boutiques, qui subsiste encore ici par segments.
Les fouilles ont mis au jour une sequence stratigraphique de cinq
couches caracterisees par des materiaux tres peu diversifies, qu'on peut
fondamentalement classer a l'epoque byzantine.
(14) F. Thomasello, L'acquedolto romane e la necropoli presso İ'Istmo, Missione Archeologica
lıalianna

di Iasos, II, Roma 1991, 163, lig. 55. tab. XXIX, b.

(15) La foui1le a ~te dirigeepar Mm. D.Baldo.i.
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Seulement une partie tres reduite du plancher de la piece a ete exhumee; celui-ci etait probablement pave de marbres et beaucoup plus
eleve (+0.88) que le plancher de l'Agora.
Une cavite ereuse dans l'angle nord-occidentale nous a permis
d'etablir la structure du vide sanitaire sous-jacent (des eelats de pierre
poses de chant).
Dans une phase successive, la piece avait ete divisee par un mur oriente du Nord vers le Sud. Le côte occidental s'ouvrait sur la stoa grace il.
un etroit passage place de façon excentrique dans le mur de la façade.
Un banc longeait les côtes meridional, oriental et septentrional, et refermait les deux portes d'acces il. la salle mediane.
Sur le niveau du pevement, on avait place, debout, deux tronçons de
colonnes; au meme niveau, on a retrouve aussi de nombreaux fragments
de decorations architectoniques.
On pourra comprendre de façon plus precise l'evolution de l'edifice
et les temoignages de son utilisation, puis de son abandon, quand on
procedera il. I'examen des conditions de la salle centrale contigue.
il faut cependant sougligner le fait que les parties ecroulees des murs
comprenaient deux elements de marbre qui servaient de comiche.

L'un de ceux-ci rapporte la partie fınale de l'incription dedicatoire de
l'edifice et nous fait comprendre sans equivoque son affectation il. des services publics.
La formule
pecuniaire,

EK:

mv ıôırov atteste de façon explicite une contribution

Comme dans le cas de la dedicace qu'on avait sculptee il. la base des
arcades de deux exedres d'Artemis Astias, l'epigraphe en question avait le
but de rappeler, grace il. sa position bien evidente sur le front du batiment,
les merites qu'un particulier avait acquis aupres de la population grace il.
cette entreprise genereuse.
Pour conclure la serie des remarques preliminaires concemant les
travaux il. lasos, je presenterai un fragment de sculpture archaique. Cette
heureuse et fortuite decouverte a eu lieu pendant l'une de ces excursions
dominicales qui, avec des horizons et des realites parfois inattendus, interrompent pour une joumee le rythme pressant des activites quotidennes.
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Notre destination fut, ee jour-la, le somment de la eolline nommee
Zindan Kalesi, la treisierne et la plus elevee parmi eelles qui se dressent
au Nord-Ouest de la ville.
On trouve la un 'frourion', dont le perimetre eneercle plusieurs eonstruetions; il domine superbement le paysage.
Le fragrnent en question appartient a une tôte de kouros dont les dimensions sont plus petites que eelles de la figure humaine; elle a ete
sculptee dans du marbre blane a gros grains.
Le profil arrondi des joues et du menton est entoure par l'epaisse
ehevelure dont les tresses sont 'restourdues" plutôt que 'en perles'; elle deseend, rigide, sur les epaules. La position de l'oreille est naturelle.
La seulpture a subi d'importantes mutilations; eependant, les
elements sytlistiques qu'elle eonserve eneore permettent, ee me semble,
de la classar a l'epoque qui suit irnmediatemerıt la rrıoitie du Vle siecle
avantJ.C.
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Fig. 1- Iasos. Agora, StoaSud. Base avee inscription fragmentaire de Mareus Aurelius
Daphnos Kataploos
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Fig.

2~

Iasos. Agora, Stoa Sud. Statue 'tardo-hellenistique reemployee dans le mur de la
constructiorı byzantine
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Figure: 3· Iasos. Agora.

Figure: 4· Agora.
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Sıoa

Sıoa

Sud. Tôte d'Osiris

Sud. Tôte d'Osiris

(basaIıe?)

(basaIıe?)

Fig. 5- Iasos. Agora., Stoa

Esı

Plaque de schiste avec dôdicace

aZeus Meilichios

~Fig. 6- Iasos. Agora, Stoa Est. Bloc en marbre avec rete de boeuf et guirlandes
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THE ANASTYLOSIS PROJECT OF THE IASOS
AGORA: TECHNICAL PROBLEMS
Satvatore BARBERA*
Elisabetta PAGELW
The exeavation of the Iasos agora commenced in 1965 from the SW
area characterised by the Bouleuterion and from the NE comer where an
in situ column rose out of the ground.
At present the following have been uncovered: the north stoa with a
double aisle up to the 9th column from the east; the whole single aisle
east stoa along the whole stylobate and part of the -for 16 intercolumniation from the south and 4 from the north- whole depth, all the south stoa
with another entire double aisle, the west stoa at some parts of the stylobate-fırst two intercolumniation from the 12th to the 22nd from the south
(note 1).
The excavations have exposed many of the architectural members of
the Corinthian order front. However, in the NE comer of the agora they
were removed from their original position after the final collapse (which
may have occurred during the first half of the VI century AD) in the distant past and repositioned for reuti1isation in this part of the monument.
Diversely, the collapse position assumed by the columniation with the
fallen members in front of the stylobate is intact along the southem half
of the east stoa, On the contrary, in the SW comer the seisrnic stress induced torsion made the columns fall inside the aisle, and the entablature
outside.
The data available for repositioning the single pieces are represented
by the collapse position, hypothesis of reuti1isation not far from the place
where they fell, formal examination and technical data found on the ar•
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Salvarere BARBERA, Department of Architecture and Town Plaııoing Engineering Faculty,
trALYA.
Elisabetta PAGELLO, Department of Arebiıectııre and Town Plaııoing Engineering Faculty,
Catania University, trALYA.
Catarıia University,

chitectural blocks. These technical data include "mason's marks" which
alphabetically identify the block sequence-especially for frieze and gheison blocks- allowing continuity of the sculpted decoration and detection
of any rnissing parts. Fall position, as well as the dual indication of the
inscribed dedication and the dimensional correspondence with the intercolumniations, shown by small notches on the stylobate edge or in situ
base were used for the lintels,
Unfortunately, lots from the front venical architectural blocks are
rnissing. In fact, the shafts are markedly incomplate or totally rnissing
(e.g. the shafts of only 7 of the 32 east stoa columns and 9 north stoa
columns uncovered up to now can beentirely reassembled. Only 5/15
of the capitals uncovered can be attributed to columns from the east
stoa.
The situation of the horizontal architectural blocks is more comforting as most pieces are present, especially those forrning the comer structure between the external north and east columniations and the internal
columniations connecting the aisle rear wall.
The back wall is preserved between a height of 0.20 and 2.10 meters
and the doors of numerous rooms open onto the east stoa. These rooms
are almost the same depth as the aisle. Therefore, the north and east stoai
are the same width and the double drainirıg roof ridge had to be positioned in the north stoa corresponding with the median pillars, in the east
stoa in the front wall of the rooms.
The marble and structural decay of the architectural members varies
(see Emine Caner Saltik, A. Özgenoglu, H. Böke, E. Inalpulat of the Restoration Science Branch, METU, Ankara). Some subsidence caused by
underground water channels is present at intercolumniations 15/16 and
27/28 of the east stoa. The bases are often without plinth corners and are
sometimes diametrically cracked due to the action of the fixing gudgeon
on the shaft after the fall.
The remaining shafts are incomplete (only 5 preserve their original
height) and present lesions and fractures determined by the petrographic
characteristics of the Mylas marble which has detachment planes along
the veins.
The capitals have no projecting decorations: acanthus leaves volutes,
abacus corners. Theyare frequent1y cut in half vertically of diagonally
perhaps for reutilisation, or cut into smaller pieces to obtain lime.
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The large sizes of the gheison blocks, frieze and lintels has determined a better state of preservation, even if the Iintels present various lesions provoked by the fall.
Thus the anastylosis project foresees the solution of some of the problems:
- reproposal of the stoa architectural design
- integration of the missing parts
- analysis of the structural and static peculiarities of the original architectural blocks
- reconstructive and supporting structure projects to ensure the system's stability.
It must be remembered that the anastylosis project must be planned
keeping in mind the space available for building yard setting arrangement
and the needs of the archeological exeavation for tracing residual elements from the east stoa front and the complete freeing of the latter (El.
P).

A system which allows disassembling, substitution and removal of
the resetted architectural blocks is required.
At present the anastylosis project foresees three stages:
- intervention at the NE corner
- intervention at the SE corner and at the Cesareo entrance
- completation of the east aisle.
1) NE anastylosis, Intervention includes the first three columns of
the east and north stoai. It can be achieved first, as almost all the architectural blocks are present and the building yard would not interfere with
other exeavation activities along the same east stoa and in the agora centre. In fact the entire depth of the areas of the stoai portions involved and
the facing square are available.
2) SE anastyolosis and Cesareo entrance. The exeavation building
yard is compatible with other activities. In addition to the Cesareo area,
the portions of the south and east stoai involved can be used. Some integration must be foreseen for the architectural elements.
3) East stoa anastylosis. The third stage is directly connected to completion of the exeavation underway involving the central/rıorthem part of
112

the stoa. They must be completed in order to free the entire depth of the
aisle and to trace the buried front elements. Only on completion of these
works, shall it be possible to evaluate the original architectural elements
available and programıne integration with specially built structures.
F'oundations

Stratigraphical surveys performed in the centre of the square revealed that the supporting soil is formed with layers of different consistency (sand beds, cocciopesto pavements, incoherent earth, stone, brick
material, earth). This does not guarantee the stability of the stylobate
which bears most of the architectural weight. The unreliability of the sedimentary soil is further jeopardised by the presence of water bearing stratum which was detected 2 m below the stylobate level during the dry
summer months and is confırrned by the sagging and subsidence in the
stylobate above the water channels.
Consequently the fırst intervention is to stabilise the stylobate. The
solution proposed is to discharge the weight concentrated on the medial
columns directly to the ground without involving the stylobate. This
would be achieved by positioning concrete foundation micropiles vertically along the aıds of each column. Their depth would be determİned
during the stabilisation procedures depending on the availability of sophisticated equipment which is not in situ today. The portions of stylobate where sagging has occurred must first be disassembled, repositioned
on a stratum of stabilised soil and reinforced concrete slab after the water
channels in the area have been stabilised. A similar procedure has been
foreseen for the walls delimiting the workshop area.
Diagonal contrasts joining two column bases and two back wall pillars have been foreseen to increase the new foundation structures antiseismic capacities.
The front-vertical structure

The front includes the part facing the agora level. It is formed by the
columniation, by the two parallel walls which delimit the front and back
of rooms in the east sıoa, whereas in the north and south stoai it is formed
by the eastem columniation, median columniation twice in span the extemal one and the rear wall.
The petrographic and mechanical characteristics and decay of the
vertical architectural elements of the extemal columniation are being
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studied at the Department of Architecture, Ankara University. Theyare
fragınentary and in a state of extreme decay which poses two queries:
a) can the fundamental role of the stability of the new structure be
committed to them?
b) how to achieve static and formal integration of the missing parts?
if the studies underway at Ankara University were to confırın the impossibility of committing a static role to them, we would insert a linear
steel tubular structure into the top of the foundation micropile. This
would assume the role of a new bearing structure of the horizontal architectural elements and consolidation of the vertical ones. The verticallinear element would pass through the stylobate base, shaft and capital and
have a complex horizontal structure contrast shaft connection point
which would serve as a support (suspension) for the lintels.

The limited height of the two preserved walls, together with the static unreliability due to construction genesis and state of decay, have given
rise to the hypothesis of integrating the structure with tubular steel pillars
connected to the foundation micropiles. Possible formal integration with
reutilisation of the abundant stone material would only aim at architectural reproposal. Needless to say, an evident architectural sign would highlight the modern intervention.
The front-horizontal structures

The problem regarding consolidation and reintegration of the horizontal architectural elements is more complex. Firstly, if the original lintel is not suitable for bearing weight, a new lintel capable of discharging
the weight of the overlying blocks orıto the foundation micropiles, via the
micropiles, must be found. The use of a steel i beam coated with epoxide
resins uniting the top shaft connection has been suggested as a support
for the horizontal architectural structures. It would form a four-sided,
linear steel framework and would be stabilised by the diagonal contrasts
set between the two columns and the corresponding pillars in the back
wall. The whole structure composed of the top shaft connection, the steel
lintel and contrasts would then be disguised by a wooden ceiling on top
of the linteL. The absence of workmanship on the back of the frieze and
gheison blocks indicate that this ceiling may have existed in ancient
times (S.B.).
We would like to thank our colleagues and friends in the Pergamon,
Hierapolis, Aphrodisias and Ephesus missions for having allowed us to
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peıfonn investigations in their restoration building yards and for their
help and advice. Special thanks to the unforgettable Prof. Kenan Erim.

NOTE 1- The exeavation reports from 1965 to 1979 are kept at the
Halian Archeologica! School in Athens.

The report of the 1967 campaign is published in the "Annuario deIla
Scuola Archelogica Italiana di Atene", XLV-XLVI, 1969, P 559 flw.
A genaral outline of the architectural characteristics of the Iasos
agora was fumished in E. Pagello, "II foro romano imperiale, considerazioni prelirninari" published in the "Bollettirıo d'Arte", supplement to n?
31-32,1985.
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ESKİHİsAR 1991 KAZISI
Yusuf BOYSAL*
Eskihisar (Stratonikeia) 1991 kazısı temmuz ve ağustos aylannda
başkanlığımda devam etmiştir. Kazı heyetimiz Ankara Üniversitesi, Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Doç. Dr. Ender Varinlioğlu, Selçuk Universitesi'nden, Edebiyat Fakültesi Doç. Dr..Ahmet Tırpan, bakanlık temsilcisi Adıyaman Müzesi arkeologlanndan Omer Faruk Türkan ve Arkeolog
Hakan Mert'den oluşmuştur. Aynca, adı geçen her iki üniversiteden de
öğrenciler katılmışlardır.
Çalışmalammza her türlü yardımlarını esirgememiş olan Kültür Bakanlığı ve onun kuruluşu Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç bilmekteyiz.

Bu sezon çalışmalanmızın büyük kısmını tiyatroda gerçekleştirdik.
Bunun da nedeni artık tiyatroya görsel bir durum kazandırmak istememezdir; sahne binası, orkestra ve kaveanın alt kısmındaki oturma sıraları
nın yaklaşık 2-3 m yüksekliğe kadar toprak, moloz ve düşük yapı malzemeleriyle dolu olmasıydı. Aynca kaveanın çalı ve ağaçlarla kaplı olması
da görünüşü önemli ölçüde etkiliyordu. Bu nedenle ilkin sahne binasının
olduğu yerde işe başladık. Başlangıçtan itibaren sahne binasına ait, hatta
başka yerlerden gelmiş olan çeşitli türde yapı elemanlanyla karşılaştık,
Bunların çoğu orijinal yerlerinde değillerdi. Sahayı biraz temizlediğimiz
zaman, doğu-batı doğrultusunda iki muntazam duvar açığa çıktı. Harç
kullanılmadan blok ve muntazam mennerlerden yapılmış olan bu duvarlar sahne binasının en alt yapısını oluşturuyorlardı. Bazı yerlerde tek
blok, bazı yerlerde üst üste iki bloğu kalmış olan duvann yüksekliği yaklaşık 70 cm ve derinliği de 73 cm dir. Bu iki duvar kalıntısından sahne binasının kuzeydeki dış duvannı oluşturan daha sağlam vaziyette olup, bunun üzerinde kapı yeri olduğunu tahmin ettiğimiz üç aralık bulunmaktadır. Bunların taban kısımlannda eşik diyebileceğimiz 20-23 cm yükseklikte bir basamak bulunmaktadır. Bunlann tam fonksiyonu, duvann ku-

•

Prof. Dr. Yusuf BOYSAL,

Şair Nedim

Sokak No: 26/2;

Aşağı Ayrancı-ANKARA.
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açılmasından sonra anlaşılacaktır. Bu konularla ilgili araş
tırmalarımız ileride devam edecektir. Skene binasının açılan bu taban,
temel kısmında daha başka mimari elemanlar, yapıyla ilgili muntazam
blok taşlar ve taban döşemesi olabilecek mermer levhalar da saptanmış
tır. Tüm bunlar skene binasının en eski kalıntısını oluştururlar. Sahne binasında, orkestra tarafında, yukarda belirttiğimiz duvarlara paralelolan,
ancak geç döneme ait olması gereken diğer bir duvarla karşılaştık. Her
bakımdan ayn özellik gösteren bu duvarı kısaca tanımaya çalışalım.

zey onunun

Bu duvar her şeyden önce sahne binasını orkestradan ayıran bir özeltaşımaktadır. Küçük taşlarla harç kullanarak örülen bu duvar, bu özelliğiyle sahne binasının yukarda gördüğümüz esas duvarlanndan tamamen
aynlmaktadır. Hatta duvann malzemesi arasında gördüğümüz bir iki taşa
bakaraktan duvann yapımında eski malzeme de kullanılmıştır diyebiliriz.

lik

Bu nedenle bu duvar Roma döneminin bir safhasında, sahne binasını proskenionun ilavesinde, belki de daha geç zamanda yapılmış olabilir. Duvar sağlam bir zemine, temele deoturmamış, bir kısmı tabanda daha önce
mevcut olan taşlara, taş döşemeye, bir kısmı da toprak zemin üzerine
oturmuştur. Bu duvann belki en önemli tarafı, orkestra tarafına geçişi
sağlayan yaklaşık orta yerinde bir kapının bulunmasıdır. 103 cm geniş
liğindeki kapının iki yanında ve orkestra tarafında yanm birer Dor sütunu
bulunmaktadır. Bunlar kapının söveleri gibi algılanabilir. Orkestranın
levhalar şeklindeki taban döşemesinin bu duvara kadar uzandığı görülmüştür.

Tiyatronun sahne binasının olduğu yerde yaptığımız çalışmalarda
saptadığımız en önemli olan bu yapıyı tarihlernede yararlanacağımız belgeleri şu üç grupta toplayabiliriz: başlıklar, alınlıklar ve masklar. Aynca
önemli yazıtlar da ele geçmiştir.
Korint başlığı (Resim: 1): Tiyatro binasının kazısı esnasında ortaya
çıkan sağlam vaziyetteki 5 başlıktan değişik tipte olan güzel bir başlığı
burada görelim. 37 cm boyunda olan bu başlık skenenin güney duvarı ile,
daha güneydeki geç duvar arasında planda 'A' olarak işaretlenen yerde
bulunmuştur. Başlık süs ve unsurları bakımından değişik bir şekil gösterir. Kalatosun alt yansında normal şekilde iki sıra kenger yaprağı yer aimışken yukarı kısımda değişik bir şekille karşılaşmaktayız. Dıştaki kıvn
mın sapları boylu boyunca bantla sanlmış gibi. Iç taraftaki, ortadaki
kıvnm ve sapları da değişik bir şekil oluşturuyorlar. Başlık Roma dönemi
özellikleri gösterir.
tır.

'

Alınlık (Resim: 2): Boyu 47 cm dir. İki taraftan uç kısımları kınImış
Güzel bir işçiliği vardır. Ortada iki kenger yaprağının oluşturduğu ça-

llS

naktan bir kenger yaprağı ve iki kenardan da birer filiz çıkmaktadır. Filizler yanlara doğru küçük gonca ve helezonlar yaparak, alınlığın dar köşelerine doğru devam ederler. Tam ortada da iki küçük filiz arasında bir
disk bulunmaktadır. Bu süs şekli diğer alnılıklarda ve alınlıklara ait
parçalarda da görülmektedir. Filizlerin çizdiği kavisler, daireler arasında
rozet, lale ve tomurcuk gibi süsler bulunmaktadır.
Mask (Resim: 3). Kazımızın 12 no sunu taşıyan bu mask köşeye gelen blok üzerinde iki mask bulunmakta, birisi çok tahrip olmuş diğeri ise
resimde görüldüğü gibi oldukça sağlam vaziyettedir. Maskın boyu 28 cm
dir. Keçi kulaklı, alnın üstünde yaprakların oluşturduğu simİt şeklinde bir
çeleuk ve bunun üzerinde alev hüzmesi şeklinde saçlar.
Bu maskda görülen saç şekilleri ve özellikle 13 no'!u mask'ın ~aç şe
killeri ve bunun yüzündeki oldukça'sert ifade bize bu eserlerin LS. 2.
yüzyılın erken yıllannı hatırlatmaktadır.
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Resim: 1- Korint başlığı, Eskihisar, tiyatrodan, Roma Devri

Resim: 2- Alın1ık, Eskihisar, tiyatrodan, Roma Devri
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Resim: 3- Mask, Eskihisar, tiyatrodan, Roma Devri
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LABRAYNDA 1991
Pontus HEUSTRÖM*
1991 Labraynda' kazı çalışmaIarı 15 Temmuz-31 Ağustos tarihIeri
arasındaki yedi haftalık süre içinde gerçekIeşti. Prof. Dr. Pontus Hellström başkanlığındaki kazı çalışmaIanna, Mimar Doçent Dr. Thomas Thierne, Doçent Dr. Paavo Roos, ArkeoIog Göksan Keskin ve (ilk onaltı gün
için) ArkeoIog CeIaI Ayata'dan oIuşan bir ekip katıIdı. Aynca. 1991 kazı
çalışmalarında, çoğunIuğunu Labraynda yakınındaki Kargıcak köyü sakinIerinin oIuşturduğu, 19 kişilik bir işçi ekibi de görevaldı. Sıcak ilgi ve
desteklerini bizden 1991 kazı sezonunda da esirgememiş oIan T.C. Külmr Bakanlığı Anıtlar ve MüzeIer GeneI Müdürlüğü ve bu kurumun çalı
şanIarına, kazı çalışmalanna bakanlık temsilcisi olarak katılan Manisa
Müzesi görevlilerinden SayınMustafa Tümer'e ve 1991 kazı çalışmaları
nın mm masraflarını üstlenerek bu çalışmalann
Tetra Pak A.Ş.'ne teşekkürü bir borç biliriz.

gerçekleşmesini sağlayan

1991 kazı sezonu çalışmalarında öncelik, daha çok, Andron B ve Doğu Stoa çevresine verildi. Andron B'nin (Çizim: 1,2), iki değişik sebepten
dolayı, Labraynda'daki en önemli yapıt olduğu bilinmekte. Herşeyden
önce, yapıtın arşitrav kalıntılarının üzerindeki yazıtlar, bu yapıtın, Maussollos'un ölüm tarihi olan 1.0. 352 yılına kadar uzanan bir geçmişe sahip
olduğunu göstermekte. Bu kalıntıIar, böylece, bu yapının mimari tarihteki ayncalıklı yerini belirtmekte; Andron B, Iyon tarzı sütunlar üzerinde
bir bütün halinde Dor düzeninde saçaklık taşıyan en eski kutsal bina olma özelliğini taşımakta. Aynca, sellanın arka duvarı üzerindeki büyük
niş de bu ziyafet salonunun, ya da yazıtlann adlandırdığı biçimiyle Andron'un, çok özel bir kült fonksiyonunu içerdiğini göstermekte. Heykellerin bu niş içine oturtulmuş olduklan hususunda en ufak bir şüphemiz bile
yok; normal bir insan boyundan daha iri olan bu heykeller, büyük bir olasılıkla, Maussollos ve Artemisia'yı canIandınyordu, belki de, bu görkemli
niş, aynı zamanda, Zeus Labrayndos'un da bir heykelini içermekteydi.
•
(1)

Prof. Dr. Pontus HELLSTRÖM, Dept. of Classical Archaeology and Ancient History, University ofUppsala, Gusıavianum S.753 LO Uppsala, ISVEÇ.
Daha önceki çalıımalar için bk, P. Hellström, "Labraynda 1990", xm. Kazı Sonuçlan Toplantısı II, Ankara 1992, 155-158.
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Andron B kazılarının amacı, bu yapının iç mimarisini gün ışığına çı
karmak olarak özetlenebilir. 1950'li yıllardaki kazı çalışmaları esnasında
sellanın iç yarısına dokunulmamıştı. Yapının duvarlarından düşmüş olan
birçok gnays kesme taş blok, antik zemin üzerinde, dağınık bir halde durmakta idi. Bu blokların taşınmasıyla antik tabanın orijinalinin neresi olduğunu saptamak mümkün olacak, aynca sella içindeki duvarlar ve niş
den arda kalmış olması muhtemelolan süslemelerin bulunması da
kolaylaşacaktı. Ote yandan zeminin restore edilerek asıl seviyesine getirilmesi sayesinde görkemli nişin, sellanın arka duvarındaki orijinal yerine
otıırtıılması da mümkün olacaktı. 1990 senesinde sürdürülmüş olan kazı
çalışmalan esnasında bu blokların yarıya yakın bir bölümü yapı dışına,
Arıdron'un üzerinde oturmakta olduğu terasın doğu ucuna taşınmıştı;
mermer bloklar haricinde yetmişe yakın gnays blok da yapının dışına çı
karılmıştı. 1991 kazı çalışmaları sırasında diğer gnays bloklar da aynı
bölgeye nakledildiler.
Gnays blokların taşınma işi tamamlandıktan sonra sellanın batı kıs
mındaki kazılar taban seviyesine doğru devam etti. Taban seviyesine
ulaşmadan önce yıkıntılar arasında ikinci yerleşime ait olan kalıntılara
rastlandı. Bu kalıntılar, sellanın kuzeybatı kısmını kaplayan kiremit döşe
meleri ve yeniden kullanılmış olan geison bloklarından oluşmaktaydı. Bu
kalıntılar arasında tabanın tarihlenmesinde bize ipucu verebilecek herhangi bir çömlek parçasına rastlayamadık. Bu çalışmalar esnasında ikinci
taban döşemelerinin hem üzerinde, hem de altında kalmış olan, mimari
açıdan öneme haiz bir çok mermer bloğa rastlandı. Bu blokların bir kısmı
orijinal taban seviyesinin de altında idi. Aşağıya doğru devam ettikçe,

stükko ile kaplanmış olan orijinal tabandaki tahribatın çok da1ıa eskiye
dayanmakta oduğunu tespit ettik. Sellanın arka duvarı çevresindeki orijinal tabanda, küçük bir parça ve stükko duvar kalıntıları dışında, hiç bir
şey bulamadık. Ote yandan, taban seviyesinin duvarlardaki izlerinin kuzey duvarında kendini gayet bariz bir şekilde göstermekte olduğunu gördük.

Genelde yapının dış kısmında kullanılmış olan mermer parçaların,
zaman zaman binanın iç kısmında da kullanılamış olduğunu ortaya çıkar
dık. Büyük bir olasılıkla rıişe ait olduğunu ta1ımin ettiğimiz üzeri silmeli
ınce bir bloğun ön üst yüzünde, niş heykellerinin otıırtıılması için yapıl
mış olduğunu sandığımız ekleme ait kesimlere rastladık. Sellanın iç dekorasyonuna ait olan bir mermer friz fragınent inci dizileri altındaki iki
akantııs yaprağını göstermekte (Resim: 1). Bu fragınentin üzerindeki bir
çok matkap deliği, Andron'un Roma Devri'nde yeni baştan dekore edilmiş oluğunu göstermekte. 1991 senesi buluntııları arasında, ölçek olarak
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kazılardan çıkarılmış olan meander kabartparçalarını andırmakta olan iki adet küçük friz parçasına da

daha önce Oikoi çevresindeki
malı friz
rastlandı.

Kırk sene önceki kazı çalışnıaları esnasında, sağ panelinde çift yüzlü
balta figürü işlenıniş olan, büyücek bir nıeander parçası bulunınuştu. Aynı baltaya, dalıa önceki kazılarda bulunınuş olan başka bir parçada da
rastlanmıştı. Ayrıca, da1ıa önceki kazılarda ortaya çıkarılan parçalar arasında kulak kabartınası içeren panellere de rastlanmıştı. Eski kazılarda
ortaya çıkarılmış olan parçalarla bu seneki Andron B kazılannda bulunmuş olan parçaların aynı frize ait olduğu varsayımından yola çıkarsak,
birbirini tamamlayan kulak ve çift yüzlü balta figürlerinden oluşan bu ilginç frizin, büyük bir olasılıkla, Andron B'nin iç kısmına ait olması gerektiği sonucuna vannz. Andron B kazılarında çıkarılan parçalann orijinal yapıya ait olduğu hususundaki varsayım, Oikoi yapısındaki kireç
ocağı nedeniyle ayn bir önem kazanınakta: Bu civarda bulunınuş olan
frizin bazı parçalannın o bölüme götürülüp kireç haline getirilınek üzere
yakılmış olması münıkün.

1991 kazı sezonu buluntulan arasında binanın iç süslemelerine ait olduğunu tahmin ettiğimiz bronz heykel parçaları da vardı. Bu parçaların
düz olınası detaylar hakkında bilgi edinmemizi güçleştirmekte. Bu parçaların nişdeki heykellerden birine ait olup olmadığını söyleyebilmek maalesef mümkün değiL. 1991 kazı çalışmaları neticesinde ortaya çıkarılan
buluntular arasında bir mermer heykel parçası da vardı. Bir hayli aşınınış

olan bu parçanın bir sfenksin alt kısmına ait olması gerektiğini tahmin
ediyoruz. Bu seneki buluntular içinde yapının dış kısmına ait olan birkaç
mermer blok da vardı. Bu bloklardan birisi, üzerinde arşitravın silınesi
olan bir triglif blok idi. Bu mermer bloklar haricinde, birkaç adet geison
blok da gene bu sene ortaya çıkarıldı. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu
blokların bir kısmı düz tarafı üste gelınek üzere yerleştirilıniş olup ikinci
tabakada taban döşemesi olarak kullanılmıştı. Uzun zamandır çatının terrakotta ile kaplı olduğu sanılıyordu. Halbuki, bu seneki kazılar esnasında
bulunmuş olan mermer parçalan, bu binanın çatısının da tıpkı Oikoi binası ve her iki propilede olduğu gibi beyaz mermerle kaplı olabileceğini
göstermekte. Gün ışığına çıkarmış olduğumuz, 4. yüzyıldan kalma bir çatı örtüsüne ait olan, mermer bir antefıks parçası (Resim: 2), bu tezi kanıt
1amakta. Sağ kısmı eksik olan parçanın bir zamanlar enfes bir palmet motifli akantus yaprağı ile bezenıniş olduğu gayet belirgin.
1991 senesi kazı çalışmaları sırasında sellanın arka duvarındaki nişin
alt kısmı, üç gnays bloğun nişin önündeki duvarın üzerindeki orijinal yerlerine oturtulınası suretiyle onarıldı. Gene bu esnada, orijinal taban da
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onanlarak, zemin ile
ruldu.

niş arasında

bulunan iki metrelik

orantı

yeniden ku-

W alanındaki kazılara doğu stoa'da devam edilerek doğu stoa stilobakuzey kısmı kazıldı. Ayrıca, stilobatın arkasındakikapı saçaklığı temizlenerek ortaya çıkanldı. Stilobatın batısındaki ikinci yerleşime ait kalıntılar arasında stoadan alınma dört köşe kesme taş blokların yeniden
kullanılmış olduğu ortaya çıktı. Bu esnada stilobatın hemen yanında bir
kireç ocağının kalıntılan bulundu.
tı'nın

Güneye bakan mevkiide stoanın kuzeyantasına ait olan iki adet mermer blok in-situ halinde bulundu. Aynca kuzeydeki ilk sutunun gövdesinin yansı da bu mevkiide in-situ halinde ortaya çıkanldı. Bunlann haricinde 5 adet anta bloğu, 1 adet anta başlığı, 25 adet yivsiz sütun gövdesi
ve 1 adet sütun başlığına ait bir fragment bu mevki üzerinde, düşmüş halde bulundu. Bu mevkideki çalışmalar neticesinde toplam 37 adet mermer
ya da işlenmiş taş parçası kataloglandı. Bazı sütun gövdeleri orijinal sıra
lamalarını mükemmel bir şekilde korumuş olarak mevki üzerinde bulundu. Bu mevkideki buluntular arasında, ne yazık ki, arşitrav ya da trlglif
frizine ait en ufak bir parçaya dahi rastlayamadık. Anta başlığının üst sathında eklem kesitlerininolmamasıstoa'nın ya hiç bir zaman tamamlan1);lamış olduğuna, ya da ahşap bir saçaklık ihtiva etmiş olduğuna delalet.
Ote yandan, bu mevkide bulunmuş olan büyük miktardaki, çatı döşeme
lerine ait, kiremit parçalan ahşap bir arşitravın varlığını doğrulamakta.
Stilobat çevresindeki küçük buluntulara arasında birisi. bronz diğeri
de demirden olan iki ok ucu, Hellenistik dönemden bir pişmiş toprak
heykelciği başı, 4. yüzyıldan olduğunu sandığımız zenci başını gösterir
bir minyatür vazo parçası 've 4 adet bronz sikke vardı. Bu sikkelerin birisi
Labraynda tapınağında oturan tannyı tasvir eden Roma Milasa sikkesi
idi. Bunlann haricinde bir çift demir anahtar bulduk. Bu anahtarların stoa'ya mı yoksa ikinci yerleşime mi ait olduklan konusunda bir şey söylemek maalesef mümkün değil, Kuzeyden ikinci odanın cephesinde, stilobatın batısında, stilobatın temelini incelemek amacıyla bir sondaj çukuru
kazıldı. Bu sayede temel derinliğinin azami 2.20 m olduğu tespit edildi.
Büyücek gnays kesme taş bloklardan sağlam bir şekilde inşa edilmiş olan
stilobatın kısmen 60 cm derinlikteki bir kaya içine oyulmuş olan bir temel üzerine oturtulmuş olduğu anlaşıldı. Temel çukurunda siyah sırlı bir
kasenin yan parçasını bulduk. Baskı tekniğiyle işlenmiş palmet motifleri
içeren bu parçanın, 4. yüzyılortasına ait bir Attika kasesi olduğunu saptadık (Resim: 3). Bu kasenin, yapının temeli ile ilintili bir adak töreni için
kullanıldıktan sonra, iki parçaya bölünüp temel çukuruna atılmış olduğu
nu sanıyoruz.
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Bu seneki çalışmalar neticesinde doğu stoa'nın uzunluğunun 45, de-

rinliğinin ise 14 metre olduğunu tespit ettik. Iki anta arasında 17 adet Dor
tarzı sütunu kapsayan stoanın cephesi, yan duvarların üzerinde dönmekte
(Çizim: 3). Sütunların arkasında, kutsal ziyafet için kullanılan 6 adet kare
oda yer almakta. Bu salonun ilginç bir yanı da, anta ve sütunlannı örten
çatının ahşaptan mamulolması. Labryanda'da bulunmuş olan yazıdar ne
yazık ki, doğu stoa'nın hangi döneme ait olduğuna dair en ufak bir bilgi
dahi içermemektedirler. Buna rağmen, elimizde, bu stoanın hangi devre
ait olduğunu tespit etıııemize yardım edebilecek olan, birkaç öğe var. Her
şeyden önce, stoanın yapımında kullanılmış olan duvar örme tekniği, bu
alanda genellikle rastlanmakta olan, Hekatomnid Devri tekniği ile büyük
benzerlikler göstermekte. Aynca, stoanın antalannın yapılış tekniği bu
alandaki diğer yapılar ile aynı özellikleri taşımakta. Bu benzerliklerin dı
şında stoanın geç dönemden ziyade erken döneme ait olduğunu gösteren
iki yapısal özellik dalıa var: stilobatta empolion kesiklerinin olmaması erken dönemin bir göstergesi. Ayrıca, ahşap başlıkların kullanılmış olması
nın hemen hemen kesinleşmesi de erken dönem tezini haklı çıkartınakta
olan bir gösterge. Arkaik ve Klasik döneme ait stoaların genellikle ahşap
başlıklar içermekte olduklarını biliyoruz. Tüm bunlann ötesinde, temel
çukurunda bulunmuş olan siyalı sırlı kase de bu stoanın 1.0. 4. yüzyılın
ortalarına ait olan bir Hekatomnid projesinin parçası olduğunu göster-

mekte.
Bu yılki çalışmalar esnasında, aynca, çevre düzenlemesine yer verildi ve gelecekteki çevre çalışmaları için zemin hazırlandı. Bu amaçla, kazı
alanının güneyinde kalan büyük bir alan satın alındı. Propile bölgesinden
kazı alanına girişin daha düzenli bir hale gelmesini sağlamak amacıyla,
doğu propile'nin doğusunda yeni bir giriş ve alana giden bir patika yol inşa edildi. Kalıntılar içinde büyüyen incir ağaçlarının tamamı, yapıların ve
duvarların tahrip olmasını önlemek amacıyla kesildi. Alan üzerinde yer
alan anıt mezarın Dor düzenindeki saçaklanna ait olan mimari blokların
bir kısmı düzene konularak üst üste sıralanırken, diğer bir kısmı da anıt
mezarın alt kısmındaki terasa yerleştirildi.
Kazı çalışmalarının bitiminden sonra, eylül ayı içinde, kutsal yapının
güneyinde yer alan Teras Evi Il'nin batıya bakan iki odası yeni çatı örtüsü ve kapılarla donatılarak buodaların yeniden kazı deposu olarak kullanılıııaları sağlandı. Kazı ekibi tarafından planlanmış olan bu çalışma, Milas Müzesi görevlilerinin gözetimi altında gerçekleştirildi.
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EXCAv ATIONS AND RESEARCH IN
HALIKARNASSOS 1991
Poul PEDERSEN*

In 1991 excavations were carried out on two different sites in Bodrum, representing together a period of more than 600 years from the Hellenistic period to the Late-Roman period.
The project forms a continuation of the cooperation that was initiated in 1990 between the Museum ofUnderwater Archaeology in Bodrum
and Odense University in Denmark. It is carried out by the kind permission of the General Directorate of Monuments and Museums and in 1991
the project has furthermore benefiııed greatly from the support of the municipality authorities in Bodrum.
On both sites new building construction was about to take place,
when aneient remains turned up. On the initiative of the Museum of Bodrum construction work was brought to a stand-still so that rescueexcavations could take place. It has now been decided, that the one area,
which has a large Roman villa shall be left as im open-air museum. The
other area which revealed part of a Hellenistic house, was released for
construction work as soon as the rescue exeavation was finished and during the passed winter a new house has been built on the site.
THE LATE-ROMAN VIILA
The aim of this second campaign was first and foremost to continue
the excavation, that was initiated in 1990 in the westem part of Bodrum
on a modern building plot close to the junction of Firkateyn Sokak and
Çoban Yıldızı Sokak.
Several sounding trenches were laid out in 1990 in addition to the
excavations already made by the land-owner and the test diggings made
by the museum staff. Thereby the general appearence of the site became
clear: The northem part of the area is traversed by an aneient street nın-

•

Pou\ PEDERSEN. Department of Greek and Roman Studies, Composvej 55. DK-5230
Odense M. DENMARK.
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ning east-west, and to the south this street is bordered by a large habitation with extensive remains of mosaics. Form the sytle of the mosaics,
the last phase of the building can be detad to Late-Antiquity, probably
the 5th century AD.
The north wall of the habitation area is built of large, rusticated ashlars. While the upper courses of this wall show signs of re-building, the
lowermost course consists of well- fitted blocks of andesite, which rest on
fountadion-cuttings in the living rock. We believe, that these as well as
the lay-out of the street belong to the original fourth century RC. cityplan. In the westernmost part of the excavated area, this course abruptly
changes in character, but still maintains its high quality. Such junctions
between different sections of housewalls are seen in Priene, too, as well
as in the housewalls along the ancient street north of the Maussolleion,
Theyare believed not to indicate separate building phases, but rather different plots belonging to different house-owners. Probably this also holds
true in the present case. As exeavation was carried down below the lateRoman floor-level inside the house, remains of some earlier walls turned
up, which correspond remarkedly well to the change in the masonry of
the strect-wall.
In an attempt to find the eastem limit of the original insula, excavations were carried aut into the public street Çoban Yıldızı Sokak. The
Iate-Roman housewall, however, proved to continue under the modern
street, and no definite answer to this important question has been reached
yet.
As reported last year, we had a suspicion, that the large Roman villa
excavated by Charles T. Newton from the Biritish Museum in 1865 was
in fact situated, not where Newton indicated on his plan of Bodrum, but
immediately to the west of our excavation-area. We managed to proove
this hypothesis in 1991 by locating some of the walls excavated by Newton, and therefore we are now able to corınect Newton's exeavation-plan
with OUT own, as illustrated on fig. ı. The British excavations are on the
left of the plan.
Newton removed the best preserved part of the mosaics and took
them to the British Museum, and as might be expected, some of them
show great similarity with the mosaics that are now being uncovered.
As can be seen on the plan, we are now able to add several new
rooms to those excavated by Newton. To the north a large room with an
apsis about 9 meters wide and 14 meters long including the apsis. A long
and narrow passage about 3 meters wide has been cleared for a length of
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about 13 meters, but continues further south. It has a veıy elose parallel
in the part of the villa excavated by Newton and is probably connected
with this in some way. Finally a small and almost square room of 4x4
rneters was cleared to the south. These 3 rooms are all fumished with
mosaic floors.
The floor of the apsidal room has part1y figural, part1y geometrical
motives. A wide border with geometrical patterns runs along the walls
and surrounds the central area, The central area has eight tondos arranged
in a circle surrounding some central motive, whieh has not yet been excavated. The tondos are held together by a cable band and theyall have
similar representations of a running stag in front of a styIized tree (Fig.
2). in the corners are representations of the four seasons, of which only
the "Summer" and "Autumn" have been uncovered at present.
Unfortunately these mosaies have been much damaged by tombs that
were cut through the floor in the 18th and 19th centuıy, but the figure of "Autuırin" at least is quite well preserved (Fig. 3). It shows a
winged person in blue dress holding a scarf with pietures of bunches of
grapes and other items that cannot be identified. in addition to the symboIs the personification of "Autumn" is identified by an inscription in
Greek letters.
The apsis is separated from the rest of the room by marble slabs possibly having carried some interior support of the roof. The mosaics in the
apsis are purely geometrical with a border of ivy-leaves (Fig. 4). An almost identical version of this motive was found by Newton in the westem part of the villa.
The long passage running north-south was eleared last year and has
mosaics with geometrical omaments. The small room to the south-east
has a comparatively well preserved floor with geometrical and floral mo"
tives.
In most places the soil above the floors has a depth of only about
half a meter, and therefore veıy little is left of the walls of the house. Numerous fragments of brick-work and roof-tiles give some idea, however,
of the character of the superstructure of the building. The roof, probably
was a wooden construction carrying terracotta tiles. in a few places large
pieces of brick-work have fallen on the floor with considerable force
making deep depressions in the mosaic floor.
It may be concluded, that we have to do with a quite large building,
which contains a considerable number of rooms, some of which have a
certain representative character, Though only the northem Iimit of the
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house has been deteeted, the part excavated by Charles T. Newton and
the present excavators together covers more than L.OOO square meters.

The RescueExeavation
As we were about to start work on the Late-Roman villa site, a possibility suddenly up, for doing a quick rescue exeavation on a building plot
about 200 meters to the north-east of the Lare-Roman viila.
We therefore detached a part of our group and a few workmen to this
new site and in addition we benefitted from the assistance of Sema Dayan and Akif Tarlan from the General Directorate in Ankara, as well as
from the assistance of two students of conservation from Ankara, Mesut
andLevent.
In this way we managed to,excavate most of the site and rescue the
most important parts of the mosaies during the short period available of
about only 5 weeks.
The exeavation area (fig. 5) owes its somewhat irregular form to the
location of a public path on the nonh and west sides, a large house to the
east, and an old olive tree to the south-east,
The most conspiouos feature on the site was a fine but somewhat
damaged mosaic-floor, which had become visible when an old Turkish
house was demolished to make room for a new large summer-villa. The
floor was situated immediately below the surface and accordingly none
of the surrounding housewalls were preserved above ground-level. However, as the exeavation gradually proceeded over the area, considerable
remains of foundation-walls were uncovered, thereby giying valuable information about the distribution of the rooms of the house.
The foundation-walls are well built and everywhere taken down to
the living rock. Alltogether the remaining walls indicate the existence of
7 rooms.
In all probability the ancient house, like the Turkish one, had a coun
-yard to the south- east. From here there was access over a large doorstone to the central room, which is about 4.4 meters long and 3.6 meters
wide. This room had a fine mosaic-floor showing a lozenge shaped central decoration on a white background (fig. 6). Inside this is a six-petalled
rosette in white and yellow on a dark blue background. The large room to
the east of this one was cut through when the neighbouring house had
been built, about 25 years ago, but enough was preserved to show, that it
too, had a fine mosaic-floor, with a central rectangular field of blue and
white lozenges surrounded by aspiral border.
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The mosaics are very carefully laid, and the omamental details made
of very small tesserae. As can be seen on the back-side after the mosaics
have been taken up, all details of the decoration are surrounded by a
1.2 cm wide strip of lead. The tesserae are fixed in a thin layer of fine
mortar, which in turn was applied to a much coarser layer of light red
mortar. Below this follows a compact foundation of stones about the size
of a clenched fist,
The mosaics have many close parallels in the Hellenistic houses on
Delos, and judging from this and from the evidence of the pottery, this
house should probably be dated in the Iate second century Re.
The house also yielded considerable remains of painted wall-plaster,
almost all of it coming from the room to the south. The entire floor of
this room consisted of a thick and even layer of broken wall-plaster, apparently not fallen from the walls of the room, but more probably deriving from an earlier house or from a renovation of the walls of the present
house. The surface of the fragments often has a strong inerustation of
lime, but different colours can be seen in addition to white, which is most
common.
Incised .lines are probably meant to give an impression of ashlar
work, as is typical of the so-called "First style". The technique of the
wall- plastering can be easily studied from the preserved fragınents.
A prominent feature of the site is a massiye course of large ashlarblocks running through the entire area in an east-west direction. it corresponds to the general direction of the city-plan of Halikarnassos and
seems to run independent of the smaller walls of the house, though these
too in general agree to this system. As other floors can be seen to exist on
the other side of the ashlar wall it cannot be a street wall, but perhaps an
interior dividing wall of the insula.
The house itself was probably constructed in the middle or IateHellenistic period. It shows no alterations or rebuilding later than this,
but a few singular finds in a very narrow room to the north may indicate
that the house was in use in the Roman period.
ip this room several terracotta figurines were found, which are unfortunately very poorly preserved. Till nowonlyone has been cleaned and
put together (Fig. 7). It shows a young male with a somewhat femine
hairstyle-Apollon perhaps. It is very carefully made, and compares well
to the other remains of this fine Halikarnassian house.
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LATE-ROMAN VILLA, COnAN YILDIZI SOKAK
AuguBt-September 1991
I[ALIKAnNA SSQS

Figure: 1- Plan showing part of the Lare-Roman villa exposed by the British to the left
and part presently excavated by the Danish team to the right
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Figure: 2- Late-Roman villa. Running stag in front of tree

Figure: 3- Late-Roınan villa. Representation of "Autumrı"
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Figure: 5- Hellenistic vtlla. Exeavation-plan
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DATÇA/REŞADİYE, KNİDOS SERAMİK
ATÖLYELERİ xxzrsı, 1991
NumanTUNA*
Jean Yves EMPEREUR
Knidos Seramik Atölyeleri, 1991 sezonu kazılan 12 Ağustos-lO Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazılar, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Dr. Numan Tuna'nın bilimsel baş
kanlık ve sorumluluğunda yürütülmüştür. Kazı heyeti şu üyelerden
oluşuyordu: Kral Abdul Aziz Universİtesi'nden Dr. Numan Tuna;
C.N.R.S.'ten Dr. Jean-Yves Empereur, Dr. Armand Despats, Dr. Albert
Hesse, Calliopi Christophi; Ege Universitesi'nden Dr. Ersin Doğer, Gürol
Bann, Işık Şahin ve Aysun Şanlı.
Aynca, Ege Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Bölümü'nden 6 öğrenci:
A. Kaan Şenol, Gonca Cankardaş, Banu Mete, Oğuz Uysal, Pınar Ozlem
ve Müge Akçelikli katılmıştır. Kazı süresince ortalama 10 işçi ile çalışıl
mıştır.

T.C Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
Datça/Reşadiye, Knidos Serarnik Atölyeleri Kazısı için parasal katkılan
bu yıl da sınırlı kalmıştır. Fransız Dışişleri Bakanlığı ve C.N.R.S.'den
sağlanan ek kaynaklar ile kazı çalışmalan sürdürülebilmiştir, Projemizi
destekleyen tüm kuruluşlara, burada teşekkürü bir borç biliriz.
1991 sezonu kazı çalışmalannın başlıca üç hedefi vardı:
- Kazıların F1 alanında (25 no.lu parsel) yoğunlaştırtlması
- Jeofizik araştırmalan kapsamını belirli öncelik sırasına göre sit alanına yaygınlaştırılması

- Kazı alanı ile kazı deposu
çalışmalarının başlatılması.

•

olacak eski kilisede

koruma-geliştirme

TUN~, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi Şehir
Planlama Bölümü Oğretim Uyesi.
Jean Yves EMPEREUER, 15 rue Manserd 72000 Le Mans FRANCE.

Dr. Numan
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1991 sezonu

Datça/Reşadiye kazısı çalışmalan aşağıdaki

gibi ger-

çekleşmiştir:

I. F 1 Alanındaki Kazılar
önceki yıllarda ortaya çıkarılan oldukça iyi korunmuş F1, F2 fınnla
n çevresini açarak, fırınlarla ilişkili depoluvar ve diğer işlikleri ortaya çı
karmak ve farklı dönemlere ait bu yapılanmaların sıratigrafık sorunlarım
çözebilrne amacıyla F1 bölgesinde kazı olanaklannın yoğunlaştırılması
kaçınılmaz olmuştu,
Kazılar üç sektörde, dört çalışma grubu ile yürütülmüştür (Şekil: 1).
25.2 sektöründe F2 fırınının doğu ve batı kesimleri, özellikle F2 ön avlusu çevresinin anlaşılması amacıyla yapılan çalışmalar ile komşu sektörlerle eşgüdümü Dr. Armand Desbats yönetti. 25.1.6 sektöründe Arkaik
depoluvar sınırlarının saptanmasına yönelik çalışmalardan Arkeolog Aysun Şanlı sorumlu oldu. Kil çökeltme havuzunun bulunduğu 25.1 sektöründeki yeni açmadaki çalışmalarda Gonca Cankardeş'e, 25.3 sektöründeki oldukça derin bir tabana sahip A çukurunda A. Kaan Şenol'a
sorumluluk verildi.

1. F2 Fırını Çevresinde Kazılar
1990 yılı çalışmalannda F2 fırını ayaklannı, fırın tabanını ve M9,
MlO çevre duvarlannı belirlemiş idik (Şekil: 2). 1991 sezonunda, F2 fırı
nı çevresinin bütünüyle anlaşılabilmesi amacıyla fırın kullanma avlusu
olabilecek karede derinleştik. Bizans katına ait M14 duvarı kaldınlıp derine inildiğinde 42.69 m kodunda avlu tabanına ulaştık. MlO çevre duvarının tümünü çıkarabilmek amacıyla yapılan kazıda ise, önce flysh dolgusu (50), daha sonra iri, şekilsiz taş parçaları, daha irice flysh parçaları
görülen tabaka (51) altında Mll duvarı köşesine ceplerımiş-ince steril tabakalar halinde gözlenen-küçük depoluvar (52) ortaya çıkarıldı. 51 dolgusu temizlenince M10 duvan boyunca bazı işlik alanları ortaya çıktı.
55 no lu bölümde M10 duvarı ile bağlantılı, ince-uzun (0.75xO.15m)
dikdörtgen boyutlarda iki kireçtaşı bloğunun belirlediği alan ile dalıa batıda çevresini dikdörtgen blokların belirlediği L.60xO.70 m boyutlarında
ki platform (53) oluşumların işlevlerinin ne olduğu konusunda değerlen
dirme yapacak durumda değiliz. 53'ün hemen batısındaki MlO duvarı
dibinde koyu gri renkli kül, yanmış toprak bölümün (56) ortaya çıkardığı
mız bir sırada kazıyı durdurduk.
M9 çevre duvarı doğusunda 5x5 m kare ile çalışma alanı genişletildi.
Burada yüzeye yakın MIS duvan pulluk sürümü ile kısmen tahrip edildi-
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ği görüldü. Güneydoğusundaki
devamı olmalıydı.

düzensiz

sıralı taş

bloklar

aslında

Ml5'in

. M9 duvarı temel çukuruna ait bölüme (34) dayanan 26 no lu bölüm
ve anatoprak horasanın içine derin açılmış Hellenistik depotuvarların
(21,23) anlaşılmasına yönelik geçen yılki çalışmalanmızı sürdürdük. Kıs
men tuğla parçalarının görüldüğü bir dolgu olan 26 no lu bölüm aslında
23 ve 21 no lu depotuvarlara geçiş sağlamaktaydı. Dolgu üzerinde kesilmiş -kuzeye yönelik- basamaklar dizisi ile dikme ayağı olabilecek bir çukur belirlenmiştir. 21 no lu depotuvar KB ya doğru eğimlenmiş bir ceplenme gösterir. Tabakalar bollukla Hellenistik malzeme vermektedir. M7
den yuvarlanmış moloz taşlar 21'in KB eğimli dolgu yapısının üstünü örtmektedir.
2. Arkaik Depo

Arkaik deponun sınırlannı bulmak ve ilişkili tabakalan belirlemek
1990 yılındaki 6 ve 3 no lu bölümlerde sınırlar genişletilerek
no lu bölümdeki flysh tabakası kaldınldı. Yüzeyden 0.25 m derinde önce dolgu yumuşadı, daha sonra özellikle KD köşede seramik veren cep-dolgu (9)a inildi. Alt seviyelerde (9) da yayılarak, geçen yılın 12
no lu bölüm ile birleşti. Böylece, 9 no lu bölümün 12 nin devamı olduğu
amacıyla
kazıldı. 3

anlaşıldı.

M7 duvanndan doğuya 6 no lu Arkaik depotuvarın nasıl devam ettigörmek için bu bölümde derine indik. 0.25 m derinlikten sonra sert
ve küçük taşlı, büyük çanak-çömlek parçalannın sıklaştığı 8 no lu dolguya ulaşıldı. Burada 8 no lu dolgu geçen yıl açılan bölümün seviyesine indirildi. 6 ve 8 no lu Arkaik tabakaların M7 duvanndan doğuya doğru yatar durumda olduklan görüldü.
ğini

Daha altta, çoğunluk malzemesiz, killi toprak tabakaya (13) inildi.
Bu oluşumun aslında doğal horasan taban (14) içine oyulmuş derin bir
çukur olduğu görüldü. 13 no lu dolgunun daha altındaki tabakalardan
(15,16) tekrar Arkaik malzeme geldi. Çukur tabanı 40.88 m kodunda kazı
durduruldu.
3. Kil Çökeitme Havuzu (Sektör 25.1)

Bu sektörde, 1991 sezonu başında yapılan jeofizik elektrikli direnç
yöntemiyle saptanan anomalinin doğrulanması amacıyla MI duvarı devamı olabilecek anomali doğrultusunu kapsayan 15x5 m lik bir açmada yüzey toprağını kaldırdık: Jeofizik bulgulanmızı doğrulayan kanıt olarak
MI duvarının açılan bölümde de devam ettiğini gördük (Şekil: 3).
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Ml duvarına dik yönde dizili diktörtgen iki taban tuğlasının kil havuzunun eski tabanını belirlediği anlaşıldı. Doğu yönünde yüzey toprağı
kaldınldığında kil çökeitme havuzunun tabanı küçük moloz taşlardan
dolgu ile kaplandığı ortaya çıkarıldı. Daha doğuda, kil havuzunun bitiminde bir samıç ve doğu duvarının izlerini belirleyen taş sırası açığa çı
karıldı. Taş döşeme batıya doğru 30 no lu alanda, Ml duvarı boyunca görülen tuğla kınğı kalkılı sıva izi seviyesine kadar yükselen kompakt,
ince-sık dokulu kırmızı kil tabakası ile örtülüdür. Bu tabaka batıda taban
tuğlası dizisinde sınırlanmaktadır.
Kil havuzu doğusunda iri-düzensiz taşların çevresini belirlediği sarnıç (31) iri tuğla-kiremit parçaları ile sınırlanan horasan-kil katkılı sıva
tabakaları -arası doldurulmuş- ile dıştan iki sıralı su geçinnez duruma getirilmek istenmiştir. Taş döşemenin üstündeki kil tabakası samıç dış sıva
sının dış yüzeyine dayanmaktadır. Buna göre, samıcın kil tabakası ile
ilişkili bir işlevi olmalıdır. Samıcın bulunduğu tabakanın konumu terminus post quem tarihlernesi için kanıt gösterilebilir. Samıcı özellikle batı
da sınırlayan sıva tabakası seviyesinin bitişiğindeki eklenti taş döşemenin
üzerine dayanması...
Samıç bitişiğindeki

bölümde taş döşeme, hemen batıdaki irice blok-

doğu sınırını veren duvardan devşirilerek ilk evreli taş
döşemenin genişletilği anlaşılmaktadır. Ml duvarında yer yer tuğla parçaları iletakviyeli sıva izleri yaklaşık 10 cm daha yüksekte ikinci evreyi
kanıtlamaktadır. Samıcm dış sıvasındaki bitiriliş şekli Ml duvarındaki
ikinci evre sıva izleri ile aynı teknikte ve seviyededir. Buna göre, samıcın
yapım tarihi ile belirleyebildiğimiz iki evreli taş döşeme ve kil çökeltıne
havuzunun doğu çevre duvarındaki değişiklikte kanıtlanan bir genişle
me söz konusudur Yaklaşık 15x20 m boyutlarında, fınnların üretim çapı
na uygun iki evreli kil çökeitme havuzu sistemini belirlemiş bulunuyo-

larla belirli eski

ruz.

4. Sektör S'deki Büyük Depotuvarlar
3 no lu sektördeki depotuvarlar ile 1 no lu sektörün birleştiği alana
denk gelen 5x5 m lik açmanın yüzey toprağı kaldırıldığında büyük bir
depotuvar (24) ile karşılaştık, Dolgulannda Elveya "IR mühürlü arnphora kulplarına bollukla rastlanılmasına rağmen, 3 no lu sektördeki D çukurunun (25.3.10) devamı olmadığı, 10 (D çukuru) ve ilişkili 15 bölümlerindeki kesitlerde açıkça görüldü. 24 no lu bölümü güneyde bir
kil tabakası sınırlamaktadır (Şekil: 3). Bu sektördeki en büyük depotuvar
olan A çukurunda 12 no lu tabakadan aşağıya 20,22 ve 23 no lu tabaka-
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lara
dı.

genişleyip inildikçe çok sayıda sayısal analiz için malzeme toplanAna toprak horasana ulaşıldığında (38.58 m kodu) kazı durdurul-

du.

Il. Jeoflzik Araştırmalar ve Bu

Çalışmaların Yönlendirdiği

Sondajlar

Reşadiye kazısı çalışmalarının

bir diğer önemli bölümü de Jeofizik
-manyetik duyarlılık, proton-manyometre, elektrikli direnç
yöntemlerinin uygulaması- oluşturmuştur.
araştırmaları

A. Manyetik Duyarlılık Ölçümleri ve Sondajlar
Sit alanında manyetik duyarlılık ölçümleri Prof. Albert Hesse yönetiminde, önceki yıllarda uygulanan yöntemlerle yeni atölye yapılanmaları
umduğumuz bölgelerde sürdürüldü; önceki yılların bulgulanna dayalı
varsayımların geçerliliği araştırıldı, Toprağın manyetik duyarlılığını ortalama değerlerle ölçebilen EM 15 (Geonics) dedektör ile Ml, Tl, T4 ve
VI alanlannda çalışıldı (Şekil: 4).
Önceki yıllarda saptanmış "anomali'' alanlan proton-manyometre
oldu: Olası fırın-depotuvar oluşum noktaları XL, El,
G2, VI, Bl ve K3 alanlarında saptandı (Şekil: 4). Bunlardan El alanında
yapılan Ix2 m lik sondajda yüzey toprağının yaklaşık 10 santim örtüsü
altında başlayan orta yoğunlukta fınn artığı deposu görüldü..G2 alanında
ise, 2x2 m lik açmada D-B doğrultulu duvarın fınn ve üretim artığı ile
flysh dolguları yanısıra demir cürufuna rastlandı. Flysh dolgunun altında
ise Arkaik malzeme veren başka bir tabaka belirlendi.
araştırmasına konu

Üretici Damokrates atölyelerinin bulunduğu tahmin edilen XL alaIx2 m lik sondajın 0.70 m derinliğe kadar olan bölümü flysh ve
amorf malzeme veren tabakaların altında fırına ait tabaka geldi. Fırın
platformuna ait olabilecek in situ tuğla örgüsü görüldüğü bir seviyede
sondaj durduruldu.
nında

B. Elektrikli Direnç Ölçümleri
Bir diğer araştırma konusu ise, daha çok duvar benzeri arkeolojik
oluşumları saptayabilen elektrikli direnç yönteminin uygulanması olmuş
tur. FI bölgesinde bu yöntemle saptanan anomali kazı verileri ile kanıt
lanmıştır: Kil çökeitme havuzu batıda sınırlayan Ml duvarının devamı 1
no lu sektörün yeni açılan bölümünde belirgin olarak görülmektedir (Şe
kil: 1 ve 3). Bu yöntemle başka bir anomali de Skirtos tepesinde Ml duvarına dik konumda -lOx25 m bir alanı kaplayan olası yapı grubu- saptanmıştır (Şekil: 4).

147

1986 yılından beri sürdürülen yöntemli yüzeyaraştırma ve kazılarm
saptayabildiği antik duvar izleri, kadastral yapıdaki mülkiyet deseni ve
topoğrafık yapıdaki bölünmeler ile uyum içindedir; buna göre, çömlekçi
!lt§lyelerinin ortogonal bir plana göre yerleştirilmiş olması düşünülebilir.
1.0. geç IV. yüzyılda Knidosluların yeniden yapılanma, canlanma programı içinde Tekir'deki yeni kentin ve Datça Yanmadası'nda birçok yerde görülen tanm teraslanndaki ızgara planlı düzenlemeler çömlekçi mahallesi için de uygulanmış olınalıdır. Bu varsayımın önümüzdeki yıllar
da yapılacak araştırmaların getireceği verilerle doğrulanmasım bekliyoruz.

III. Koruma-Konservasyon

Çalışmaları

Bu bağlamda, en önemli kazı alam olan parsel 25'deki çevre düzeni
ve konservasyonu, eski kilisenin kazı deposu olarak düzenlenmesi ve
çevre araştırmalan başlıca çalışma konusu oldular. 1991 sezonu itibanyla
F1 (parsel 25) bölgesinde kazılar 380 rrı- lik bir alam kapsadığı belirlenmiştir. Başta bu alan olmak üzere, tüm kazı alanlan dikenli teller ile korumaya alınmış; F1, F2 fınnlan ve bazı tabanlar gelecek kazı mevsimine
kadar korunması amacıyla yerel horasan kumu ile örtülmüştür.

I. F2

Fırını Ayaklarının

Konservasyon

Çalışması

1989 yılı kazı çalışmalan sırasında ortaya çıkartılan ve temizlenen
fınm ayaklan, daha sonraki yıllarda korumaya alınması düşünülen ve
şimdi kumla örtülü durumdaki F1 fınmna esas oluşturmak üzere, 1991
kampanyasında koruma amaçlı konservasyon Arkeolog Gürol Bann denetiminde uygulandı.
F2

F2 fınm girişine göre sağda duran ayak, deneysel koruma çalışmalan
için seçildi. Once ayağın üzeri toprak parçalanndan, otlardan mekanik
yöntemle temizlendi. Sentetik reçine (paralloid) toluen içerisine çözündürülerek %5 lik koruyucu sıvı hazırlandı. Ayağın üst kısmının ve kısmen
içinin sertleştirilmesi amacıyla üç sıra halinde 24 adet delik açıldı. Her
birine hazırlanan solüsyon akıtıldı; daha sonra delikler başka bir çözelti
(keramik kınğı-aseton) ile kapatıldı. Ayağın geri kalan kısımlanm sertleştirici solüsyon ile kaplanmasında püskürtme yöntemi kullanıldı. En
son olarak ayakların üzeri plastik sinek teli örtülerek fınn kumla kapatıl
dı.

Bir diğer çalışma ise, F1 fınm platformunda bulunan horasan harçlı
fırnis çanağınm sağlarnlaştırılması oldu. Benzer yerel malzeme ile harç
hazırlanıp, dış çeperde plaster bant oluşturuldu; sinek teli kaplanarak,
kum ile örtüldü.
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2. Eski Kilisenin Düzenlenmesi ve Restorasyon Çalışmaları
F1 kazı alanı ve Damokrates'in görkemli depotuvan arasında bir konumda eski kilisenin rölevesi ve kazı-araştırma merkezi kullanım amaçlı
projesi Mimar Orol Işıtman tarafından hazırlanmıştır. Daha önce hazırla
dığımız öneri sit alanı projesi ile beraber ızmir 2 no lu K.T.V.K. Kurulu'na değerlendirilmesi için sunulmuştur.
Eski Kilisenin içi ve yakın çevresi moloz ve bitki örtüsünden temizve pencerelerde gerekli ivedi onarımlar -kazı malzemesi ve
etüdlük arkeolojik malzeme depolandığı için- yaptmlmıştır. Edütlük arkeolojik malzemenin guruplandırılması, istatistik analiz için veritabamnın yazılımı burada yapılmış; özel hazırlatılan ahşap raf sistemine
lenmiş, kapı

yerleştirilmiştir.

3. Çevre Araştırmaları
1991 sezonunda, Datça/Burgaz arkeolojik sit alanındaki ikincil konut, turizm kullanışlannın etkilerini de saptamak, belgelemek istedik. Burada, III. derece sit alanı olarak tescil değişikliği gören alanlarda yapılan
yapı .ve yol inşaatlannın kültür katlannda yol açtığı yıkımlar umut kırıcı
dır. Inşaat temellerindeki kesitlerde görülen kalın arkeolojik tabakalar,
zengin mimari malzeme, kent savunma duvarlanna ait olabilecek dikdörtgen ve çıkıntılı yüzlü, iri kalker bloklar bize önemli bir kentin varlı
ğını kanıtlamaktadır. 1980'li yıllardan beri hakkında çok sayıda yayın
yaptığımız Burgaz arkeolojik sit alanının neden denetim altında tutııla
madığını anlayabilmiş değiliz.

Önceki yıllarda bildiğimiz Datça çayı'nın denize kavuştuğu bir noktada yer alan Hellenistik çiftlik kalıntısında yapılan kaçak kazılarla ortaya çıkarılmış zeytinyağ, işliğine ait pres taşlan ve çevresi temizlendi, belgelendi.
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KAUNOS 1991
Cengiz
I. TOPOGRAFYA

ÇALIŞMALARI

IŞIK*

(P. FRANKE)

Bu mevsim topografık çalışmalann son programı olan, kent surunun
üzerindeki kuzey uzantısınm ölçümü tamamlanmış ve böylece P. Franke başkanlığındaki Bonn Universitesi Jeoloji Enstitüsü öğrenci
grubunun 4 yıldan beri sürdürdükleri Kaunos kentinin topografyasına yönelik çalışmaları sona ermiştir.
Balıklı Dağ

Balıklı Dağ'ın çok geniş alana yayılmış sarp yamacı üzerinde doğu
ya, Dalyan çayı'na doğru devam eden kent suru bu noktadaki yüksek platoyu kuzey-doğu, doğu ve güney-doğudan çevreler ve kayagömütlerinin
üst bölümünden güneye döner; sarp yamaçtan aşağı yönlenir, kentin doğusunda bulunan "Olüler Kenti"nin hemen yanındaki Hellenistik bir kuleyle birleşir. Kule, bosajı verilmiş iri, sağlam taşlarla inşa edilmiştir.

Kuzey sur, yer yer farklı malzeme, bloklarda değişken format ve iş
çilikte başkalaşım gösteriyorsada bir bütünlük içinde tümüyle orijinaldir
ve aynı zamanda inşa edilmiştir. Bugüne kadar bilinen ayakta kalmış kı
sımları diğer yönlerdeki gibi sağlam, son derece görsel ve çarpıcıdır. Nedenini, kenti sağlıklı olarak güvence altına almakta aramamak gerekir.
Çünkü Balıklı Dağ'ın bu yöndeki dik yamaçları kentin zaten doğal koruyucusudur. Bu nedenle daha çok politik bir gücün ve zenginliğin göstergesi olarak propagandada aranmalıdır. Bu görsellik ve çarpıcılık. sur genelinde saptanan odur ki, Bergamalılar'ın yayılma heveslerini sürdürdüğü
yıllarda Kaunos bir felaket yaşamış, Rhodos'u yerle bir eden 227/226
depreminin dayanılmazgücüyle kent suru çoğu yerde yıkılmış ve savunması zayıf düşmüştür. Yıkılan duvarların yeniden aceleyle inşa edilmişli
ği, zayıf yerlerde, özellikle güney ve batı surunun güney bölümünde, içeriden destek amaçlı kuvvetli bir ikinci duvarın yapılması ve surun kuzey
yönde uzatılarak büyütülmüşlüğünün izahı, olası bir Ptolemeios saldınsı
na karşı koyabilmekten öte değildir.

•

Doç. Dr. Cengiz IŞIK, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve SanatTarihiBölümü 07200, Topçular, ANTALYA.
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LİMAN KAP/S/ (A. DIGKERS, M.A)

Geçen yıllarda keşfedilip açılmasına başlanan "Liman Kapısı"nın bu
kent yönüne bakan yan kanatlan önünde sondaj çalışmalan yapılmış
ve önemli sonuçlar alınmıştır.
yıl

Aşağı yukan 2 m lik polygonal bloklarla örülmüş kuvvetli kent suruna, kent yönünde 1.20 m genişlikte ikinci bir duvar eklenmiştir (Resim:
1). Duvar, farklı büyüklükte dış yüzleri özenle düzeltilmiş toplama taşlar
la Eutlıynterie düzlemi üzerine örülmüştür, Bu duvann varlığı, geçen yıl
larda kazısını tamamladığımız batı surda vardığımız sonucu destekleyici
bir belgedir bizler için. Batı surunda, sur duvan altında, büyük ihtimalle
yakınlanndaki olası bir gömütlükten getirilen daha eski blokların spolien
olarak kullanılrrıası, ancak yeniden bir yapılanmaya işaret etmekte o da
ele geçen buluntularla 227/226 yıllarındaki depremden hemen sonraki bir
imarla açıklanabilmekteydi. Nitekim kapı önündeki sondajda ele geçen
seramik parçalan bir bütün olarak bu tarihi doğrulamaktadır. Bu nedenle
artık diyebiliriz ki, kentin batı suruna açılmış ve "Batı Kapısı" olarak
isimlendirdiğimizkapının bastionu ile liman kapısının açıldığı polygonal
sur, bu noktalarda deprem sonrası hemen onarılmış, aynca liman kapısı
nın kanadı önüne destek amaçlı bu ikinci duvar yapılmıştır.

MAKEDONYALı'NINGÖMÜTÜ (B. VARKIVANÇ)
"Makedonyalı'nın Gömütü" olarak isimlendirdiğimiz anıtın yeraldığı
Akropol eteğindeki küçük tepenin doğu ayağında, bu yapıya ilişkin başka
mimari parçalar bulmak umuduyla yapılan sondaj çalışmalannda yanyana 4 sandık gömüt açığa çıkartılmıştır. Duvarlan büyük plaka taşlarla
örülmüş ve üzerleri aynı ölçülerdeki 2 plaka blokla kapatılmıştır. Bu gömütlerin; hepsi daha önce soyulmuştur ve çok az ele geçen seramik parçalan da Geç Antik Dönem karakterlidir.

Bu gömüt tipi Kaunos'ta yaygındır; özellikle küçük kalenin güney
önceleri kezlerle soyulmuş gömütlerle mimari bir benzerlik
içindedir. Bu gömüt!ük alanında toplanan çanak-çömlek parçalarının çok
büyük çoğunluğu Hellenistik Dönem özelliklidir. Bu da aynı karakteri taşıyan dörtlü gömütün en erken, Erken Hellenistik Çağ'da ve büyük bir ilı
timalle Geç Klasik Dönem seramik parçalannın da ele geçtiği "Odagömüt"ün yapımından bir jenerasyon sonra yapılmış olabilecekleri düşün
cesini akla getirmektedir. Eğer gerçek böyle ise o zaman Kaunos'un
"Olüler Kenti" dışında "izole" bir nekropol karakteri taşıyan bir alanla
karşı karşıyayız. çünkü; yukanda saydığımız gömütler dışında bu alanın
yakın çevresinde bir başka gömüt aramalanmıza rağmen bulunmamıştır.
Bu, Kaunos'ta oturan bir yabancı, zengin bir Makedonyalı'nın anakaya
yamacında,
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içine kendi geleneğindeki gömüt mimarisi özellikleri taşıyan bir "Odagömüt" yaptırdığı ve daha sonra ölen yakınlannın, ona bağhlıklarını gösterircesine, gömüt tepesinin eteğine açılmış bu mezarlara gömülmüş olabileceğiyle açıklanabilir. Benzer durumun, yani yöre içine atipik olarak
izole edilmişliğin Labranda, Magnesia ve Kuştıır'daki oda gömüt!eri için
de bir özellik olup olmadığı, yanıtı bulunacak bir sorudur bugün.

YUVARLAK YAPI (B. SCHMAL1Z)
Kaunos'ta, tiyatro ve kilise arasındaki höyük karakterli küçük bir tepecik üzerinde inşa edilmiş basamaklı büyük bir yapının varlığı, gerek insitıı ve gerekse etrafa dağılmış çok sayıdaki basamak bloklardan bilinmekteydi. Bu blokların konteksini açıklamak ve yapıya ait malzemeyi
çalışmaların son aşamasında, yıllardır turistlerin "yolgeçen hanı" olmasından kaynaklanan tahribatın elinden kurtarınaya yönelik restorasyonunu yapmak amacıyla bina ve çevresindeki arkeolojik kazılara ilk kez bu
mevsim başlanmıştır.
Başlangıçtaki temizlik çalışmalan yapının, üzerindeki geç dönem binasına rağmen, batıda en üst basamağına kadar, doğuda ise yalnızca temel bloklannın korunduğunu bize göstermiştir. Farklı noktalannda yaptı
ğımız sondajlar bina hakkındaki ilk bilgileri bize vermeye yetıniştir; üst
basamağına göre 15.60 m çapında, 3 basamaklı yuvarlak bir yapıdır bu

(Resim: 2).
Direkt anakaya üzerine oturtulmuş Euthynterie büyük mermer bloklardan yapılmıştır; blokların alt bölümü, blok yanaklannın dakik birleşti
rilebilmesi amaçlı özenle traşlanmıştır. Aynı özen bu bloklarm üst yüzünde, ön kenara doğru olan yansında da gözlenmektedir; arkası kaba
yontulmuştur.

Euthynterie bloklan üzerine, üst yüzeylerin kazımayla çizilmiş kesintisiz hat dikkate alınarak yerleştirilen ı. basamağın blokları, arka yüzleriyle. düzleştirilmiş anakayaya yaslandınlmıştır. Temel bloklannın
üzerlerinde görülen çok sayıdaki kanallı dübel yuvarlanndan anlaşıldığı
na göre ilk basamak, Euthynterie bloklan üzerine demir dübellerle tutturulmuştur; özenle yapılmış Anatyrosis'li dar yüzeyleriyle de birbirlerine
"D" formlu kenetlerle bağlanmıştır.
orta ve üst basamak bloklan birbirleriyle bağlanmamıştır. Üst basaince traşıanmış yüzeylerinde, üzerine oturtıılmuş
olabilecek herhangi bir mimari yapının varlığına işaret edebilecek bir iz
yoktur. Aynca yapının yakın çevresinde üst yapısına ait olabilecek tek
bir mimari parçaya da rastlanmamıştır: Böylesine bir malzeme yakının
daki kilise binasının duvarıarındaki spolyenler arasında da yoktur; özlümağm yıkanmışçasına
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cesi bu son basamak üzerine ne bir

sıra

sütun ve ne de bir duvar oturtul-

muştur.

Üst bloklarda, ön kenardan 60.5 ile 68.5 cm arasında değişen bir mesafede, aşağı yukarı 1.5 mm derinlikte kazınarak yapılmış, kuralsız aralıklarla blok derinliğince "radial" bir başka kazıma çizgiyle haçlanan, kesintisiz dairesel çizgi dikkati çeker. Esas itibariyle bu dairesel çizgi çok
hafif bir titreklik gösterir ama, dakik çizilmek istendiği açıktır. Aşağı yukarı 5 cm arkasında güçlükle izlenebilen paralel bir başka dairesel çizgiyle birlikte bu iki hat, bugün cevap bekleyen bir sorudur bizler için.
Kesin bilemediğimiz bir başka nokta da, içi temel niteliği taşımayan
bir dolguyla örtülmüş yapının fonksiyonudur. Geç Antik Dönem'de, bugün yalnızca temel kalıntılannı izleyebileceğimiz iki aşamalı
bir Devlet Kilisesi'nin burada, yapı kalıntılan üzerine kurulmuş olması,
daha çok Hellenistik özellikler gösteren ve üst teras dolgusundan önce
kente yukandan hakim tek yüksek noktada yer alan bu yuvarlak yapının
en azından "sakral" bir kişiliği olduğunu düşündürmektedir: Bir "tümülüs" veya "Eschara" formunda, belki kent kuruluşuyla bağlantılı bir "Heroon",
gevşek

SU KANALI (B. SCHMALIZ)
1990 yılındaki çalışmaların son günlerinde, Korinth Tapınağı'nın bulunduğu tepeden büyük kesintilerle modern su deposunun yanından geçerek batıdaki sur duvannın hemen hemen ortalarındaki "Sivri Hisar" yükseltisine doğru, yamaç boyunca yükselen bir kanalın varlığı saptanmıştı.
Su, açıkça belli ki ahşap bir kanal içinde akmaktaydı. Zaman içinde
ahşap çürümüş, geriye 75 katmanı. sayılan kireçli bir oluk bırakmıştır. Tesis sırasında kanala gerekli sağlamlığı vermek amacıyla altta bir destek
katınanı ve dış yüze de irili-ufaklı toplama taşlardan oluşan, kısmen harçlı tek sıra bir duvar yapılmıştır.
.
Kanal, yukanda, "Sivri Hisar" bölgesinde büyük polygonal bloklar
içeren tek sırası kalmış bir duvarla arkadan korunmaya alınmıştır. Belli
ki, tepenin üzerinden geçen polygonal taşlarla inşa edilmiş sur duvanndan sökülerek alınmış malzeme kullanılmıştır burada. Daha kuzeye doğ
ru bu koruma duvarında polygonal taşlara rastlanmaz; kullanılan malzeme, aralarında Hellenistik Dönem'den bir stel parçasının da yer aldığı
daha çok toplama malzemedir. çünkü bu kısımdaki kent suru sağlam ve
dikdörtgen bosajlı bloklardan örülrnüştür; rahat sökülebilmelerinin olanağı yoktur.
Ark, yapısalolarak Geç Antik Dönem karakteri taşımaktadır. Bunu
kanalın bilinçli olarak yanından geçirildiği Korinth Tapınağı'nın batı du-
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van dibinde
dir.

kurulmuş Bizans çağı "zeytinyağı işliği"

de desteklenmekte-

JEOLOJİK SONDAJLAR (H. RIEDEL)

İki yıldan beri Kaunos örenyerini güney ve kuzeyden kucaklayan
Antik Dönem koylan yanında bugünkü "Dalyan Deltası"nın da oluşumu
na yönelik yapılan tüp sondajlann sayısı 60'1 aşmış ve 475 probe malzeme laboratuvar araştırması için alınmıştır. Deltanın oluşumuna ilişkin ilk
kesin rapor bu laboratuvar sonuçlanndan sonra alınacaktır. Arkeolog olarak bugün söyleyebileceğimiz, "güney koyu"nun kesitten anlaşıldığı gibi
denizsel bir alan olduğudur; ona karşın kaya gömüt!üğünün önündeki
"kuzey koy", Kaunos'un iskarı dönemi içinde hiç bir zaman liman olmamıştır. Zaten kent, kuruluşundan bu yana hep güneybatıya genişlemiştir.
Tüple gelen malzeme içindeki seramik kınntılan ve hatta bronz bir situla
kulpu, buranın nekropol alanı olarak kullanılmış olduğu fıkrini doğrula
maktadır.

TAPıNAK TERAS SONDAJLARI (A. DİLER)

Teras alanının büyük bölümünü kaplayan "yuvarlak yapı"nın işlevini .
ve altındaki olası diğer kalıntılarla ilişkisini belirlemek amacıyla teras
üzerinde 1987 yılından beri sürdürdüğümüz sondajlar, sonuçlannı vermiş
ve "yuvarlak yapı" altında, öncü bir kutsal rnekanın bir "Heroon"un varlı
ğını ortaya koymuştur (Resim: 3; Çizim: 1).
Merkezde, kutsal taş "Baitylos"u çevreleyen duvann tasanmını tümüyle anlayabilmemiz için kuzeydoğu dış köşesinin de saptanması. kadar
bu temenosun, önceki yıllarda tapınak krepisi önünde bulduğumuz 1.0. 4.
yüzyıla tarihlenen duvarla olan ilişkisinin açıklanması da gerekliydi. Bu
nedenle sondaj doğu yönde, tapınağa doğru 5 m daha uzatılmıştır.
Roma Çağı, yürüme zeminin yaklaşık 1 m kadar altında saptanmış
Heroon temenos duvannın kuzey köşesi (Çizim: 1-2). Ve biz de biliyoruz ki artık "Baitylos"u çevreleyen duvar, dikdörtgen tasanmlıdır ve
kesinkez bir yangın katmanı üzerine kurulmuştur (Çizim: 2 Hr. 2020991
TT a-i?),. Yangın katının altındaki malzeme bir bütünlük gösterir: Hemen
hepsi LO. 5. ve 4. yüzyıl Atika malzemesidir. Bu karakteriyle de üst dolgudan aynlınaktadır. Bu önemli bir gözlemdir. Çünkü bu malzemeyle
biz, duvarın "Baitylos" çevresine sonraki bir dönemde inşa edildiğini belgeleyebiliyoruz. Buna degin olarak da, tapınak önünde, anakaya üzerinde
yükselen erken duvann, bir yangın katmanıyla aynıdığı kutsal taş çevresindeki duvarla değil, doğrudan "Baitylos"un kendisiyle ilgili olduğunu
saptayabiliyoruz.
tır,
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KORİNTH TAPINAGl (S. AKERDEM, MA.)

Konumu açısından kent dokusu içinde ayncalıldı bir yere sahip olan
kuzey terası ve Korinth Tapınağı, son yıllarda Kaunos araştırmalannın
ağırlık noktasını oluşturan kentin gelişimini saptanıaya yönelik çalışma
lar nedeniyle önem taşımaktadır. Kentin kuzeyinde bir çevre duvan ile
çevrelenmiş üç ayn teraslan oluşan alan, kentin akropolis dışındaki en
yüksek yerleşinı noktasıdır. Soyutlanmış konumu, üzerinde bir tapınak
inşa edilmiş olması ve Korinth Tapınağı'na ait olmayan, erken özellikli
çok sayıda mimari parça içermesi, bu noktanın önemini vurgulamaktadır.
Bu nedenlerle çalışma programı kapsamına alınan alanın, önümüzdeki mevsim başlatılması düşünülen çalışmalara hazırlanması amacıyla, bu
yıl yapılan çalışmalar yoğun bitki örtüsünün temizlenmesi, durum planı
nın ve yapının rölövelerinin hazırlanması ile smırlandınlmıştır, Birgül
Kerinıgil tarafından 1:50 ölçekli rölövesi çıkartılan Korinth Tapınağı,
12.0x7.25 m ölçülerinde dikdörtgen bir yapıdır. En üst sıraya dek korunmuş olan kuzey dar ve batı cephede birer girişi olan yapı, içeride bir bölme duvan ile eşit olmayan iki mekana ayrılmıştır,
Yakındaki bir yapıda devşirme olarak kullanılmış Ionik bir pilaster
başlığa dayanarak, yalnızca iki dar cephede bulunan pilaster sütunların
Ion düzeninde olduklannı söylemek mümkündür. Konumlan ve sayılan
henüz tam olarak saptanamamış olan serbest sütunlar ise çevrede bulunan
başlık ve postamentlere göre Korinth düzenindedir.

Alana ve üzerinde yer alan yapılara ilişkin çok sayıdaki sorunun önümüzdeki yıllarda yapılacak çalışmalarla yanıtlanacağı inancındayız.

Bothros
Buluntulanna göre

yakınlardaki

bir "Demeter" kutsal

mekanından

geldiği artık şüphe götürmeyen küçük kalenin kuzey yamacındaki çöplükten, bu yılki çalışma döneminin sonuna dek pişrniş topraktan yüzlerce
figürin parçası çıkartılmıştır.

EPİGRAFİK ARAŞTIRMALAR (C. MAREK)

Örenyerinde kazılarla açığa çıkartılan çok sayıdaki yeni yazıtlar ara-

sında bazılan, Romalılar adına dikilmiş onur yazıtlandır. Bunlar arasında
en eskisi, Kaunoslular'ın Telandros olarak bilinen yer üzerinde hak iddia
ettiğini anlatınaktadır. Bir başka önemli blok ise, diğer yazıtlardan ve literatürlerden iyi tanıdığımız Traian Dönemi'nin bir yerel valisinden söz
eden oldukça uzun bir metin taşımaktadır.
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KELENDERİs 1991 YILI KAZISI
Levent ZOROGLU*
Kültür Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi'nin katk:ılanyla yürütülen
Kelenderis kazılanmn bu yılki bölümü 5 Temmuz-If Ağustos tarihleri
arasında gerçekleştirildi'. Çalışmalanmız, 1) Antik kent merkezindeki
sondajın genişletilmesi, 2) Batı mezarlığındaki temizliğin sürdürülmesi,
3) Kent içinde dağınık olarak bulunan mimari parçalann kataloglanması
biçiminde programlandı ve olanaklann elverdiği ölçüde, bu programın
gerçekleşmesine çaba gösterildi.
1. Sondajlardaki Çalışmalar:
Antik kent merkezindeki sondajlara (Resim: 1, 2) 1989 yılında baş
Bununla ilgili raporlanmızdan da hatırlanacağı gibi', KI-KI
LLI/YZ plfuıkarelerinde 5x5 m ölçülerindeki iki sondajda yürüttüğümüz
çalışmalar sırasında, ı. sondaj çukurunda, bugünkü zeminden -4.00 m derinliğe kadar inerek, başlıca iki ayn mimari tabaka Geç Antik Çağ ve Roma Imparatorluk Çağı tabakalan ve Geç Antik Çağ'dan M.O. 7. yüzyıla
kadar giden pişmiş toprak kap parçalan ve diğer küçük buluntular elde
etmiştik. Hem ı. sondajı test etmek, hem de bu sondajda bulduğumuz ı.
tabakaya ait mimariyi tamamlamak üzere açtığımız 2. sondajda ise, yine
asıl zeminden -2.00 m de ilk tabakaya ait mimarinin taban seviyesine kadar bir bölümünü daha ortaya çıkardık. Bu çalışmalarda umduğurnuz sonuçlan elde ettiğimiz içindir ki, 1991 yılında, aslında 19. yüzyıla ait bir
lanmıştı.

*

Doç. Dr. K. Levent ZOROÖLU, Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve

(I)

Kazılanmızı maddi bakımdan destekleyen Kültür Bakanlığı ilgililerine ve Selçuk Üniversi-

.

Sanat Tarihi Bölümü-KONYA.

tesi Rektörlüğüne minnettarlığımı sunanm. Prof. Dr. M.U. Anabolu, Prof. Dr. T. Korkmaz,
Yard. Doç. Dr. H. Babar, Ar. Gör. N. Aslan ve F. Kanat'dan oluşan bilimsel ekip ile, bölürnümüz lisans öğrencileri çalışmalarımıza katkıda bulundular. Tümüne gösterdikleri özveri-

den dolayı

teşekkürlerimi

sunanm. Kayseri Müzesi

araştırmacısı

ğı'nı temsilen kazartuza katılmıştır. Bu arada tüm çabalanmıza
yapılmış protokole rağmen kazımıza maddi ve manevi bakımdan

ıçel Valiliğinin ilgisizliğini

(2)

S.

Cırtıl

Kültür

Bakanlı

Bakanlığı ile
desteklemekten kaçınan

ve Kültür

burada üzüntü ile ifade etmek isterim.
(KST).
Ankara 1990, 309-310 ve KST
xm.ı Ankara 1991, 241-244.:

Bk. L.

Zoroğlu, Kazı Sonuçları Toplantısı

xn-n,
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bahçe duvarı ile çevrili kazı alanımızın tamamında derinleşmeyi planlave bu proje doğrultusunda hem iki sondajın arasını, hem de çevresini
seviyeli bir biçimde açmaya başladık. Doğalolarak, bu geniş alanda önceki sezonlarda yığdığımız sondaj toprağının atılması ve özellikle bu
bahçenin güneyinde bulunan ve yine 19. yüzyıla ait olan yapı kalıntısının
çevresindeki molozlann kaldırılması, çalışma zamanımızın ve emeğimi
zin büyük bir kısmını aldı. Bu nedenle sondajların bulunduğu alan çevresinde ancak -1 m kadar derinleşebildik ve I. mimari tabakaya ait bir evin
iki odası ile, bunun çevresinde yer alan farklı dönemlere ait diğer kalıntı
ları plana geçirdik (Resim: 3).

dık

1991 sezonu sonunda, sondajlarda bulduğumuz ilk mimari

tabakanın

aldığı durum şöyledir:

Antik Kelenderis'in toprak altında saptadığımız ve şimdilik I. mimari
tabaka olarak adlandırdığımız kattaki yapının kireç harcı ile örülmüş doğu dış duvarı (genişlik 0.70 m) 1989 yılında ı. sondajda ortaya çıkarıl
mıştı. Bu yapının diğer bölümleri ise, 2. sondajda saptandı. Burada yer
yer kireç harcıyla örülmüş bölümleri olmakla birlikte, daha çok toprak
harcı ile örülmüş olan bölümler dikkati çekmektedir ki, zaten bu mekanın
bir bölümünü de 1990 yılında açmıştık. Bu bölümün açtığımız güney duvarlan (genişlik 0.50 m) ile, bu mimarinin ilk mekanı tamamlandı (Resim: 4). Içten içe 3.50 m genişlikte ve 4.70 m uzunlukta olan bu mekanın
büyük bir olasılıkla yapının mutfak-kiler bölümü olduğunu düşünmekte
yiz. çünkü, önceki yıllarda bu oda içerisinde sağlam veya tamamlanabilir
durumda mutfak kapları bulmamız dışında, bugün kaldırılmış olan, pis su
tahliye kanalı ve mekan içine gelen kısmında tezgah görevi gören taş
kaplama zemin dolayısıyla bu görüşümüz ağırlık kazanmaktadır. Duvar
örgüsünde farklı harç, yani dış duvarda ve buna dik olarak bağlanan kuzey duvarında kireç harcı, iç duvarlarda ise, toprak harcı kullanılması yüzünden, geçen yılki raporumuzda da belirttiğimiz gibi, yapının iki evreli
olduğu, ilk evresinde (A) yapının duvarları kireç harcı ile örülmüşkeri,
herhangi bir nedenle yıkılan ve sonradan onanlan yapının 2. evresinin
(B) duvarlannın örgüsünde toprak harcı kullanıldığı saptandı. Geçen yıl
larda bu mekanda bulduğumuz mutfak kaplannın yapının bu ikinci evresine ait olduğunu yinelemeliyiz.
Bu yapıya ait birinci odanın batısında bulunan 2. odanın güney duvan daha sağlamdır ve kuzey duvan ile birlikte, kazı alanımızı batıda sınır
landıran bahçe duvannın altındaki temellere .kadar uzanınaktadır. 2. odanın batı duvarının sözünü ettiğimiz bu temel duvarlarının yapımı sırasın
da yok edildiğini düşünınekteyiz. Eğer bu gerçek ise, odanın genişliği
4.50 m yi bulmaktadır ki, burası ı. odaya göre daha geniş bir rnekarı
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oluşturmaktadır, Sondajın genişletilmesi sırasında tamamladığımız bu
odanın duvarlarının yine toprak harcı ile örülmüş olduğunu belirtmeliyiz.

Biz 1990 sezonunda 2. sondajda ulaştığırnız -2.00 m koduna 1991
sezonunda, yukarıda saydığımız nedenlerle ulaşarnadık. 1992 sezonunda
burada derirıleştiğirniz takdirde, sonu bir felaketle biten bu B evresi yapı
sının sakinlerinin terk ettiği kap kacaklan fazla hasar görmemiş olarak
bulacağımızı biliyoruz. Buna rağmen 1991 sezonunda ulaştığımiz -1.00
m kotuna kadar, yüzeyden itibaren çok sayıda Islami, Bizans ve Roma
sikkeleri ile bir kameo ve bir bronz iğne bulduk.
Buluntularımızın en güzel örneği olan kameonun (Kazı Env. No. K
90 AL 2; y.17 mm.) siyah fonu üzerinde başı sola dönük bir AthenaMinerva büstü bulunmaktadır (Resim: 5). Tannça başında Korinth miğfe
ri taşımakta ve göğsünde aegisi bulunmaktadır. Miğferin üzerindeki sorguç ve aegis çapraz biçimde taranmıştır. Bu karneo ile, Kilikya bölgesinde Roma Imparatorluk Çağı'nda önem kazanan Athena-Minerva kültüne
ait daha önce saptadığımız betimlemelere bir yenisi daha eklenmiştir'.
Yüzeyde ele geçirdiğimiz bu karneonun şimdilik M.S. 2 veya 3. yüzyıla
ait olduğunu söylemekle yetiniyoruz-, Sikkeler arasında özellikle Bizans
ve Geç Antik Çağ'a ait olanlar çoğunluğu, oluşturmaktadırlar, Bunlar arasında geçen yıllarda da benzerlerini elde ettiğimiz II. Constantinus'a
(337-340) ait sikkeler dışında, bunlardan biraz daha erken Roma Imparatorluk sikkeleri de ele geçti. Bunlar arasında temiz bir örnek Carinus'a
(282-285) aittir (Resim: 6). Yüzeyden itibaren bulduğumuz gümüş Osmanlı sikkelerinde ise, II. Mahmut (1808-1839) ve II. Abdulharnit (18761909 tuğraları vardır.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, çalıştığımız bu alanda yukarıda tanıt
tığımız yapı ile ilgisi bulunmayan daha başka duvar parçaları da ortaya
(3)

Athena kültünün kökleri Kilikya bölgesinde oldnkça eskiye gider. Asur kralı Sennaherib
Tarsus'u ele geçirdiğinde (M.Ö. 696) burada tannça için bir tapınak yaptırmıştı. L. W. King,
II/S 30, 1910,332 ff. Bu kültün Kilikya bölgesine Tarsns'u M.Ö. 700 dolaylarındakolonize
eden Lindoslular'ın kurduğn savunnlur: I.D. Bing, INES 30, 1971, 103 vd. Bazı Kilikya
kentlerinin sikkeleri üzerinde de Athena tasvirleri oldukça yaygındır. Örneğin, Holmoi: E.
Levanto, SNG Switzer/and i. 1986: Levante-Cilicia. Taf 2:3236; BMC of Greek Coins,
Lyeaonia.• i xxi, Taf XXV; Kelenderis: SNG von Aulock, Kilikien, Heft 13, Nr. 5614-5615.

Bu kü1te ait plastik örnekler de bulunmuşturt

(4)

Kozan-Ferhatlı'da

bulunan birAthena-Minerva

bilstü için bk. OA Taşyürek. TürkAD XXII, I. 1975, 119. Abb, 10. Sililke'nin biraz kuzey
doğnsundaki Sömek'de bulunan Athena kaya kabartması için bk. L. Zoroğlu. 4raştırma Sonuçları Toplantısı, VI 1988, 395, Abb. 8, und S.B. Durugönül, Das Felsreliefs in Rauhen
Kilikien, Oxford 1989, 128 vd. Klaudiopolis'de (Mut) Athena kültü ile ilgili olarak bk. A.C.
Headlam, II/S Suppl. Popers i, 1892,22, No. i ve T.B. Mitford. ANRW II, Band 18, 1990,
2150.
Karş. H.B. Walters, BMC Engraved Gems, 323, Lev. xxxm, No. 3437, 3441, 3443;
O.MA Richter, Engraved Gems ofthe Romans. n. New York 1971, 35, No. 103, II ı.
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çıkarılmıştır, Bunlann çoğu Geç Antik Çağ'dan daha sonraki evrelere ait
yapılara ait olmasına rağmen, çalışma alanımızda tam bir plün ortaya koyacak durumda değildir. Ozellikle bahçe duvannın batı bölümünde yer
alan 19. yüzyıla ait sağlam duvann temelleri altında yassı, küçük kesme
taşlarla

ve kireç harç ile örülmüş, aynı zamanda derzlenmiş bir duvar parBizans Dönemi'ne ait olduğunu düşünüyoruz. Bu dönemde Kelendere olarak anılan Kelenderis'in, liman olanaklarının elverişli olması
yüzünden MUı önemini koruduğunu bilmekteyiz'. Ozellikle Anemurium'da elde edilemeyen Roma ve Bizans sivil mimarlık örneklerinin Kelenderis'de ortaya çıkarılmış olınası, bu konudaki bilgi eksiklerimizi tamamlayabilecek nitelikler taşımaktadır.
çasının,

Çalışma alanımızın güneydoğu köşesinde bulunan 19. yüzyıla ait yapının alt katından bir oda ile, üst kata çıkan merdivenlerin bir kaç basamağı temizlendi. Henüz rölevesi ve planını çıkaramadığımız bu yapının
önündeki küçük avlunun zemini taş ve pişmiş toprak plakalarla kaplıdır.
Bunlar arasında görülen ve bir hamama ait olduğu anlaşılan hipostiller
ise, Kelenderis'de liman hamamından başka bir hamamın varlığına işaret
etmesi bakımından önemlidir. Bu ikinci hamamın halen Aydıncık Orman
Işletme Şefliği'ne ait arazide olduğunu sanıyoruz.

2. Batı Mezarlığındaki Çalışmalar:

Kelenderis kazılanna aktif olarak başladığımiz 1987 yılından beri,
özellikle batı mezarlığında KE- ıo3 plünkaresinde başlattığımiz yeraltı
oda mezarların temizlenmesi çalışmalanna bu yıl bir kaç mezann temizliği ile devam edildi.
Temizlediğimiz mezarlardan ilki KE/ıo3 I plünkaresindedir (Resim:
7, 8). Bu mezar da geçen yıllarda temizlediğimiz mezarlar gibi, üstten girilerek tahrip edilmiştir. Mezann 2.60 m uzunluğunda, basamaklan aşırı
mış, yan rampa biçimli bir dromosu vardır. Mezar odasına girişi sağlayan
kapı tahrip edildiğinden, herhangi bir ölçü almamız mümkün olamadı.
Asıl mezar odası 2.20xL.90 m ölçülerinde olup, zemini girişten itibaren
biraz derindir. Gerideki duvann önünde ise biraz· daha yüksekçe bir teras
bulunmaktadır. Mezar odasının yüksekliği ise, 0.90 m dir.
Bu mezarda demirden yapılmış bir mızrak ucundan başka herhangi
bir buluntııya rastlamadık (Resim: 9).

1991 kazı sezonunda buluntıı veren diğer mezar KE/ıo3-J plankaresindedir. Mezarın dromosu yaklaşık 2.70 m uzunlukta ve basit basamaklı
biçimdedir (Resim: 7, ıo, 11). Bunun da mezar odasına giriş kapısı defi(5)

Bk. Hierocles, 708.3.

en 1990, 298.

168

Aynı

zamanda karş. F. Hild-H.Hellenkeper, Ki/ikien und lsaurian. Wı

neciler tarafından parçalanmıştır. Asıl mezar odası dramasa göre daha
geniş olup, 2.60x2.30 m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Girişin solunda
cesedin yatınldığı 0.65 m genişlikte bir sedir bulunmaktadır. Mezar adasının zeminden yüksekliği ise, 1.00 m yi bulınaktadır. Bu özellikleriyle
12 mezarı daha önceki yıllarda bulduğumuz mezarların bir kısmı ile ortak
özellikler taşımaktadır. Mezann girişinin hemen gerisinde belki de antikacılann kazarak, daha da çukurlaştırdığı kısımda bir yağdanlık (guttııs)
ve bir kasecik, girişin hemen sağında, mezar odasımn girinti yapan kıs
mında ise, bronzdan yapılmış, sapsız bir ayna bulduk (Resim: 10).
Yağdanlık (guttııs) (Resim: lO, 12) 5,7 cm yükseklikte ve emziksiz
olarak, 6.0 cm genişliktedir (Kazı Erıv. No: K91 AS 1). Yağ dökme deliğinin çevresi hafifçe çukurlaştınlmıştır ve buradan karına geçişteki profil
oldukça keskindir. Kulbu eksik alınasına rağmen, onun dikey kulplu olduğunu söyleyebiliyoruz. Emzik yaklaşık 1;3 m olup, kann orta kısmına
dik gelecek biçimde eklenmiştir. Uzeri ince tonda, yalın kırmızı astarla
kaplanan yağdanlığın dış yüzünde herhangi bir süsleme yoktur, Bu eserin
biçim açısindan yakın benzerlerine kazılanmız öncesinde kaçakçılar tarafından bulunup, Erdemli Müzesi'ne satılan örnekler arasında rastlamaktayız'. Attik yalın siyah astarlılann ithal ve taklitlerinden olan yağdanlık1ar
genelolarak M.O. geç S. veya erken 4. yüzyıla tarihlenirler", Kelenderis
yağdanlığı özellikle üzerinin kırmızı boya ile astarlanması özelliği ile biraz daha geç, yani 4. yüzyılortalanna veya ikinci yansına tarihlenebilecek bir taklit olmalıdır.

İkinci pişmiş toprak buluntıımuz olan kasecik 2,8 cm yükseklikte ve
9,2 cm genişliktedir (Kazı Env. No: K 91 AS 3). Ağız kenarı hafifçe içe
dönük olup, geniş halka kaidelidir (Resim: 10, 13). Oldukça sığ olan bu
kasenin dış yüzü kırmızı astarlıdır. Iç yüzünde, merkezde ise, siyah boya
ile yapılmış basit bir halka süsü bulunmaktadır. Attik yalın siyah astarlı
kaseciklerle biçim açısından kısmen karşılaştınlabilecek olan bu eserin
de, yine kazılarımız öncesinde bulunan benzerleri vardır'. Bu eser de yine
M.O. 4. yüzyıla tarihlenir ve yağdanlık gibi, yerel üretim grubuna sokulmalıdır.

Son eser olan bronz aynanın da (Kazı Env. No: K 91 AS 2; Resim:
10, 14) kulplu bir örneği kazılanmız öncesinde Kelenderis'de bulunmuş(6)
(T)

(8)

Halen Anamur Müzesi deposunda saklanan bu yağdanlıkların envanter numaralan: 4-8-63;
4-9-63; 2-6-66.
L Talcott-B.A. Sparkes, Black and Plain Pottery. The Arhenian Agora XLI, Princeton ı970,
161-162 Resim 11, Lev, 39, 1197, 1198; D. M. Robinson, Excavarions at Olynthus, XLLL:
Vases Found 1934-1938, Oxford 1950, Lev. 178, No: 486.
örneğin Silifke Müzesi'nde bulunan aynı gruptan bir kasecik: Env. No: 940. Bu örnek Attik

kökenli olup, yukarıdaki örnekten farklı olarak: dış yüzü yalın siyah aatarlıdır.

169

tur'. Üzeri fazlasıyla oksitlenmiş olan bu aynanın yukanda sözünü ettiği

miz eserlerle

aynı

tarihten olduğunu söylemek isteriz.

Böylece Kelenderis batı mezarlığındaki J 2 mezannın M.Ö. 4. yüzortaya çıkmaktadır ki, böylesi tarihlenebilir mezarlann Kilikya bölgesinde, Kelenderis dışında bir başka benzerinin olmadığını vurgulamak isteriz. Benzer mezar mimarisinin en yakın örneklerini en başta Kıbns olmak üzere, Filistin ve Suriye'de görmekteyiz».
Bunlann içlerinde de Kelenderis'dekilere benzer buluntulara rastlanmış
yılda kullanılmış olduğu

tır.

3. Modern Kent Alanındaki Mimari Parçaların Kataloglanması:
Antik kent yerleşim alanında ve bugünkü modem Aydıncık ilçesinin
yerlerinde henüz ait olduğu yapılan saptayamadığımız Roma ve
Bizans dönemine ait, çoğu sütün gövdesi ve başlıktan oluşan mermer mimari parçalar, 1991 kazı sezonunda Prof. Dr. Mükerrem U. Anabolu tarafından kataloglandı. Hemen belirtelim ki, bu mimari parçalar asıl olması
gereken yerlerden taşınmışlardır. Bir başka deyişle, bunlar antik kent yerleşim alanında olması gereken yerlerde değildirler ve çoğu resmi ve özel
kurum ve kuruluşların önlerine, sergileme amacıyla yerleştirilmiştir. Ne
yazık ki, Aydıncık ilçesinde henüz bu tür buluntulan depolama olanak1anmız olmadığı için, şimdilik bulunduklan yerde bırakmayı yeğledik. Gelecekte bu parçalan açık veya kapalı bir mekanda bir araya getirerek, topluca görülebilir duruma sokacağız.
değişik

Anamur Müzesi: 13-21-64. J 2 mezarında bulunan bu aynamn yakın benzerleri için bk. E.
Gjerstad, The Swedish Cyprus Expedition IV, 2, Stockholm 1948, 142, Res. 25,1; M. Comstoek-E. vermule, Greek; Etruscan and Roman Bronzes in the Metropolitan Museum of Art,
Boston 1971, No: 376-378.
(10) Filistin ve Suriye'de bulunan benzer tip mezarlar için bk. E. Stern. Material Culture in the
Land of Bible in ıhe Persian Period 538-332 B.C., Wanninsıer 1982, 81 vd., Res. 96, 97;
Kıbns'da bulunan benzer mezarlar lık. bk. A. Westholm, OpArch II, 1941, 29 vd.; Kameiros'da bulunan benzer mezar tipi için bk. J. Boardman-D, Kurtz, Greek Burial Customs,
London 1971, 175. Yazarlar burada bu mezar tipinin Kıbns kökenli olduğunu söylersede,
bunlann Geometrik Çağ'dan, Roma çağ. içlerine kadar tüm doğuda yaygın olduğunu ve kökenlerinin Fenikelilere bağlı olması gerektiğini belirtmeliyiz.
(9)
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Resim: 6- Carinus'a ait sikke
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İZNİK TİYATRO KAZISI 1991
Bedri YALMAN*

Bithynia eyalet proconsul'u Plinius, Roma İmparatoru Trajanus'un
(98-117) isteği üzerine yaptırdığı açık hava tiyatrosu Bursa'nm
86 kın kuzeydoğusunda antik kaynaklarda Khryseapolis, Ankyra, Helikore, Antigoneia ve Nikaia adlannı alan İznik ilçesinin surlarla
çevrili kentsel alanının Selçuk malıailesi, Saraybalıçe mevkiindedir.
Kuzeybatı Anadolu'nun en görkemli arkeolojik
royu birçok Avrupalı seyyalı incelemiştir-.

Kültür

Bakanlığı'nın

başkanlığımda

1980

18.6.1980 gün ve 4353

yılında başlatılan çalışmalar

kalıntısı

sayılı

oniki

olan Tiyat-

izin belgesi ile
devam et-

yıldır

mektedir.
Doğu batı uzunluğu

72 m, kuzey güney uzunluğu 67 m olan kalmtı
ların kent surlarına en yakın kısmı 85 m kuzeyde, göl kıyısından ise 400
m doğudadır.
XII. dönem kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 9.4.1991 gün ve 2546 sayılı izinleri
•

Dr. Bedri YALMAN, II Kültür Müdürlüğü Fevzi Çakmak Cad. No:76 Fomara Han K.6

BURSA.

(I)

W. Sahm burasını saray kalınlısına benzetmlş, Papadopulos hapishane olduğunu yazmış,
Domenico Seslini su depusu olduğunu belirtmiş. Pococke ilk kez tiyatro kalıntısı olduğunu
bildirmiştir.

Ch. Texier kalıntıyı kent pılmına işlemiş, A.M. Schneider ilk bilimsel araştirmayı
tirerek, kalıntılarda ulaşabildiği kısıınlann kroki ve resimlerini yayınlamıştır.

gerçekleş
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ile 16.7.1991 de
tir· '.

başlatılmış

ve 26.8.1991

günü sona

erdirilmiş

Çalışmalara geçmiş kazı dönemlerinde başlatılan 3,21 ve 32. açmaladerinleştirilmesi ve 55. açmanın güneyine uzanan mimari kalıntılann
açığa çıkanlması, diğer mimari kısımlarla bağlantılanmn kurulması amacı ile 60. açma başlatılmıştır.

nn

Alt cavea'mn orchestra sınınna ulaşılan 3,70 m derinlikten sonra toplu mezarlığın bu kısmında ne kadar derine indiğini belirlemek amacı ile,
1,20 m lik derinleştirme sonrası 3. açmada izole bir kafatası, erkek iskeIetine ait parçalar ile 4,40 m derinde kafatası olmayan 20-25 yaşlannda
erkek erişkine ait iskelet bulunmuştur.
3. açmada 4,90 m derinlikten sonra mezarlığın devam edip etmediği
ni belirlemek için 2x2 m boyutlu bir kontrol sondajı gerçekleştirilmiş,
herhangi bir buluntu veya iskelete rastlanrrıamıştır. 4. açmada daha önceki kazı dönemlerinde belirlenmiş olan yoğun değişik hayvan kemikleri
veren tabakanın- buradaki uzantısına ulaşılması üzerine çalışmalar durdurulmuştur.

Derinleştirilınesine geçilen 2 ı. açmada sırt üstü yatınlmış, dizlerden
bükülen bacaklar karına doğru çekilıniş, kollar göğüs üzerinde çapraz,
hocker tarza benzer 25-30 yaşlannda bir erkeğe ait iskelet ilgi çekicidir
(Resim: 1).
(2)

Bursa Kgııür Müdür Yardımcısı Arkeolog Dr. Bedri Yairnan'ın bilimsel başkanlığında Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölümünden Prof. Dr. Metin Ozbek,
araştırma görevlisi Yılmaz Selim Erdal,. aynı üniversitenin sanat tarihi bölümü öğrencilerin
den Nazende Issı, Zehra Dennan, ODTU öğrencilerindenÇağn Şahin, Çağlar Şahin Tiyatrodaki toplu mezarlık kazısı ve çıkanfan iskeletlerin bakım, onarım, konservasyon ve değer

lendirilmesi çalışmalarını;
Arkeolog Veysel Tolun, Hacettepe
öğrencisi AYıe

'Qoiversiıesi

Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümü master

Pelin Şahin, Nurşen Ozkul, arkeoloji öğrencisi Serkan Topaloğlu, Süleyman
Kızılırmak, sanat tarihçisi Tülay Akın, Deniz Çalışır, Salih Keleş, sanat tarihi öğrencisi R.

Semih Uluocak ve Fatma Budak kazı alanındaki açmaların takibi, kazılması, bulunan eser
ve kalınnların bakımı, onanmı ve koruma tedbirlerinin sağlanmaşuu;
Hacettepe: Üniversitesi araştırma görevlisi Suavi Aydın, Trakya Üniversitesi'nden Sibel Durmaz, Arzu Kelav. sanat tarihçisi, L. Orkun Kanbak. ile Mimar Sinan Üniversitesi master öğ
rencisi Emine Şahin açığa çıkanlan mimari kalıntıların çizimi ve tiyatro ana planına geçirilmesini;
,
Uludağ Üniversitesi okutmanı seramikçi Turgut Tuna, serarnikçi desinatör Meliha Coşkun
Tuna,lstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bizans sanatı master öğrencisi Yasemin Surıer, sanat tarihçisi Kıvanç Osma ile Kaya Zengin buluntulann çizim, envanter ve depolama
çalışmalarını gerçekleştirdiler.

(3)

(4)
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1991 yılı kazı çalışmalarımız sırasında gösterdiği yakın ilgi ve katkılarından dolayı İznik
Müze Müdürü Taylan Sevil'e teşekkür ederim.
Bedri Yalman, IV. Kazı Sonuçlan Toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1991, Ankara 1993, s.230
R.3.

3,65 m derinde sırt üstü yatınlmış, yüzü kuzeye dönük, kollar dirsekten kıvnk, eller çene altında, bacaklar hafif yana yatık 20-25 yaşlannda
bir erkek iskeleti açığa çıkarıldı,
Açmada 3,95 m derinde rastlanan sırt üstü yatınlmış 20-25 yaşlann
da erkek yetişkine ait iskeletin sol bacağının üst kısmında kesici bir alet
ile şiddetli bir darbe indirildiği ve femurun tümünün kesildiği, bacağı sadece dokularm tuttuğu, şahsın kan kaybından öldüğü anlaşılmaktadır.
Tiyatroda bulunan ı. Osmanlı seramik fınmmn bulunduğu 12. açmadoğudan bitişik olarak başlatılan 35. açmada 4, LO m ye kadar gerçekleştirilen derinleştirme çalışmalannda, toplu mezarlığın devamını oluştu
ran 21 adet iskelete rastlandı (Resim: 2).

ya

Açmada 91/35-1 no lu iskeletin kollan yanlarda, bacaklar dizlerden
ve yana doğru uzanmış, ayaklar altta toplanmış olup hocker
görünümündedir. 40 yaşlannda bir erkeğe aittir. Ilginçliği sağ coronal sütur üzerinde kesici bir aletle oluşmuş bir darbe izi taşımasındadır (Resim:
bükülmüş

3).

91/35-3 nolu iskeletin kalçadan aşağısı yoktur. Kalan kısmın 0.86 m
uzunluğu, 0.36 m eni ölçülmüştür. Doğu-batı uzantılı olup kafatası batı
dadır. Kollar bel üzerinde kavuşturulmuştur. 25-30 yaşlannda bir erkeğe
aittir.
Sol parietali üzerinde sagittal sütura
ilginçtir.

teğet

kesici bir alet darbesinin

bıraktığı izlerin bulunması

91/35-14 no lu iskelet diğerlerinden farklı olarak yüzü koyun yatırıl
mıştır. Kafatası bulunmamaktadır. 30 yaşlannda bir erkeğe aittir. I, 12 m
lik kısmı belirlenmiştir.
91/35-19 no lu iskelet sırt üstü, eller
kilde olup, 30 yaşlannda bir erkeğe aittir.

göğüste,

yüz kuzeye bakar

şe

Kafatasında sol göz üzerinde orbitanın incisura subra orbitolis'inde
sivri bir aletin oluşturduğu bir delik izi bulunmaktadır.
Geçmiş kazı dönemlerindeki gibi bu yıl da iskeletler üzerinde rastlaçeşitli yaralanma izleri tiyatrodaki toplu mezarlığın bir çatışma sıra
sında meydana gelen ölümler sonucu oluştuğu yeni belgelerle pekiştiril
miştir'.

nan

(5)

Prof. Dr. Metin Özbek-ıznik Geç Bizans çağı iskeletlerinde hastalık ve yaralanma izleri.
Belleten C.LN Sayı 209 -ayn basım- TIX Ankara 1990. s.39"44.
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Bu guruptaki iskeletler genelde sırt üstü. doğu-batı uzantılı, kafatası
batıda. bacaklar birbirine paralel. kollar göğüs üzerinde çapraz. bel üzerinde kavuştıırulmuş veya cinsiyet uzvu üzerine eller gelecek şekilde yatmlmıştır. En genci 20. en yaşlısı 40 olarak belirlenmiştir. Erkek cinsiyetindedir.
Bir kısım iskelet dağılmış veya çürümüş olarak bulunmuştıır. KuzeyTiyatro sokağına yakın 55. açmaya güneyden bitişik 5x8 m boyutlu 60. açma 1 ve 2. beşik tonozlu mekanların önünde gerçekleştirilmiştir
(Çizim: 1).
batıda

55. açma ile 7.70 m uzunluğunda kiklopik kalker bloklarla örülmüş
0.75 m genişliğindeki duvarla aynlan bu kısımda moloz taş kireç kum
harçlı duvar izleri ile kesme taş bloklar görüımektedir. Doğuda moloz
taş. tuğla, hayvan kemiği yoğunluklu toprak içinde Milet işi. sigraffito ve
akıtma boya tekniğinde seramik parçalan ile menner parçalar bulunmuş
tıır.

Doğudaki kesme taş duvardan 4 km batıda kemerli bölümde Geç Bizans dönemine ait kuşlu, yanm palmetli, daireli, taramalı, rozetli dip parçalan bulunmuştur'.
Açığa çıkanlan mimari bölümün batısında Tiyatronun dış sınırını
oluşturan ve yüzeyleri ince şekilde taraklanarak işlenmiş rektogonal
bloklarla örülınüş duvar belirlenmiştir.

Güneydeki duvann 2. beşik tonozlu mekana kadarki uzunluğu 7.25
m dir. Bu duvara yakın olan 1.10 m genişliği 4.95 m uzunluğu belirlenen.
kesme taşlarla örülmüş, 0.29 m yüksekliğinde 1.02 m genişliğinde dört
basamaktan oluşan merdivenlerle inilen geçit yer almaktadır (Resim: 4)
(Çizim: 2). Geçit zemini kesme taşlarla döşelidir. Kuzeyinde 1.32 m derinliği 1.05 m eni ve 0.55 m yüksekliğinde bir niş belirlenmiştir (Resim:
5).
Doğu batı uzantılı basamaklı koridor dik bir köşe yaparak kuzeye
dönmektedir. 1.03 m genişliğindeki bu kısmın batısında 1.45 m doğusun
da 2.28 m yüksekliğinde kesme taş duvar kalıntılan bulunmaktadır. Bu
kısmın birkaç basamak ile batıya uzandığı belirgindir (Çizim: 2).

Koridorun üst kısmının basık tonozla kaplı olduğu kalan 1.02 m
0.75 m kalınlığındaki blok taştan anlaşılmaktadır (Resim: 6).

uzunluğu

(6)
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Bedri Yalınan,
s.384 R.ı6.

xm. Kazı Sonuçları

Toplantısı

n, İznik Tiyatro Kazısı 1990 Ankara ı992

Bu kesimde Tiyatro dış duvan
cek şekilde daralmaktadır.

batıda 5,5

m den

doğuda

4 m ye ine-

2. beşik tonozlu mekan önünde yer alan ve üst cavea'yı taşıdığı anlatonozlu mekana ait bölümün 7,40 m uzunluğundaki kuzey duvannda bazı regtogonal blokların yüzeylerinde "LAR" ve "II" rumuzlan kaşılan

zınmıştır.

60. açmaya güneyden bitişik 5x8 m boyutlu doğu batı uzantılı 61, açma 2. beşik tonozlu mekan önündedir. Burada 1990 yılında 55. açmada
açığa çıkanlan XIII. tonozlu mekan kalıntılannın benzeri olan XIV. tonozlu mekanın belirlenmesi hedeflenmiştir (Çizim: 2).
Çalışmalar sırasında 0,30 m derinde üç yanı tıığla ile örülmüş 0,55 m
genişliği, 0,42 m uzunluğu ve 0,20 m yüksekliği olan ocak içinde kalın
bir kül tabakası bulunmuştur,
.
Gerçekleştirilen genişletme çalışmalannda doğu batı uzunluğu içten
içe 1,45 m kuzey güney uzunluğu 1,25 m olan, doğuda 0,35 m, batı ve
kuzeyde 0,50 m kalınlığındaki moloz taş ve şiponyer parçalarla çamur
harçı kullanılarak örülmüş duvarlarla sınırlanan bölüm seramik fırınımn
külhan ağzının rüzgar kesicisi (Çizim: 3), küllük ve yakacak odunların
konduğu bölümü oluştıırduğu belirlenmiştir (Resim: 6-7).
Duvarların batıda 1,17 m doğuda,
sekliğindeki kısımlan ayakta kalmıştır.

1,03 m, kuzeydeise 1,12 m yük-

0,45 m genişliği, 0,55 m yüksekliği ve 0,50 m derinliği olan yuvarlak
kemerli külhan ağzı 1,20 m derindedir. Rüzgarlık bölümünü ortalayacak
şekilde yapılınamıştır. 0,085 m kalınlığı 0,20 m uzunluğu olan ateş tıığla
lan ile örülmüştür. Külhan duvarlannın 0,50 m kalınlıkta olduğu belirlenmiştir (Çizim: 3).
Külhan içi 1,5 m kenar uzunluğuna sahip kare planlıdır. Duvar yüzeyleri uzun süreli kullanılmasından dolayı yoğun şekilde zinterleşmiştir
(Resim: 8).
Isı deliklerinden oluşan ızgaradan külhan zeminine kadar olan mesafe 1,35 m dir. Bunun değişiklikler göstermesi tavanı oluştııran bölümünde yüksek ısı nedeni ile zinterleşmenin yoğun olmasındandır',

Isı deliklerinin sıralanışı doğu-batı yönünde üç sıra olup, beşerden
onbeş adettir. Deliklerin sıralandığı kısımların genişliği 0,35 m, kemerle(T)

Bedri Yairnan İznik Tiyatro Kazısında Bulunan Seramik Fırını, Sanat Tarihi YılIığı XIII ayn basırn-İstanbull988s.161-164 R.8.
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genişliği 0,20 m dir. Delik çaplanO,08-0,ıo m dir. Birbiri ile doğu
batı uzantılı 0,20 m mesafe, kuzey güney uzantıda 0,60 m mesafe bulunmaktadır.

rin

Külhan dıştan dışa 2,46-2,51 m boyutludur. Pişirme bölümünün tüyakın kısmı günümüze ulaşamamıştır. Sadece 0,25 m yüksekliğindeki
bazı duvarlan belirlenmiştir. Duvarlar ateş tuğlaları. ile örülmesine rağ
men yüksek ısı nedeni ile çatlamaması için dıştan moloz taşlarla desteklenmiştir (Çizim: 3).

me

la

Külhan ağzının bulunduğu duvar sekiz sıra tıığla ve san çamur
örülmüştür. Tuğlalar 0,35 m uzunluğunda 0,08 m kalınlığındadır.

harç-

Rüzgar kesici bölümde yoğun şekilde üç ayaklar, karpuz dilimleri,
monocrome sırlı seramik parçalan ile Milet işi seramikler bulunmuştur'.
Tiyatro Kazısında 1981 ve 1990 yıllannda bulunan Osmanlı seramik
ile benzerlikler taşımaktadır".

fınnlan

Açmada in situ olmayan fakat tiyatroya ait olan bloklar kümeler halindedir. Bunlann batısında 1,40 m çapında iç kısmında moloz taş ve
yongalarla örülmüş, kille sıkıştırılmış, kireç kum harçı ile yanlan sıvalı
bölümün su veya çamur havuzu olarak seramik yapımı sırasında kullanıl
dığı anlaşılmıştır.

2. beşik tonozlu mekanın önünden batıya uzanan ve üst cavea'yı taşı
yan tonozlu rneklin duvanndan 5,10 m güneyde kiklopik rektogonal bloklarla örülmüş duvar paralelolarak uzanmaktadır. Uzunluğu 7,15 m dir.
Bu iki duvar arasındaki açıklığı kapatmak üzere 5,30 m uzunluğunda,
0,78 m kalınlığında 0,44 ın yüksekliğindeki kısmı günümüze kalan duvar, seramik atölyesini sınırlamaktadır (Çizim: 2).
Açmada moloz taş duvar yıkıntılan, blok taşların örttüğü kısırnların
kalan bölümlerde 1,90 m derinliğe kadar iniImiş fakat daralan saha nedeni ile derinleştirme çalışmalan durdurulmuştur.
dışında

2. ve 3. beşik tonozlar önündeki XfV, ve XV. tonozlu rneklinlar arasındaki bağlantıyı açığa çıkarmak, fınn ile seramik atölyesinin uzantıları
nı belirlemek için 5x8 m doğu batı yönünde, 61. açmaya güneyden bitişik
olacak şekilde 62. açmaya başlanmıştır.
(8)
(9)
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Nurşen Özku1, Milet Işi Seramiklerden Bir Grup örnekleme: İznik Roma Tiyatrosu Kazı
BuluntuIan. -Yüksek Lisans Tezi- Ankara 199ı.
Bedri Yalman, XIII. Kazı Sonuçlan Toplanıısı n. İznik Tiyatro Kazısı 1990 Ankara 1992
S.380-381 P-I R.8-1ı.

Açmanın güneydoğusunda 3. beşik tonozlu rnekanın 2,30 m batısın
da ve XV. tonozlu mekamrı kuzey duvanndan 0,70 m güneyde 1,10 m
uzunluğu 0,40 m eni ve 0,47 m yüksekliği olan, içinde yoğun kül bulunan bir ateş ocağı belirlendi.
Açmanın güneybatı kesiminde 1,25 m derinde kırmızı hamurlu hardal sansı renkli, sigraffito tekniğinde işlenmiş kuş figürlü, iç içe çemberli, yanm palmetli, dikey ve eğri hat bezemeli Geç Bizans dönemine ait
seramikler bulundu. Bunlarla birlikte tuğla, kiremit, mermer levha parçalan ele geçirildi.

XLV ve XV. tonozlu mekanlar arasında 7,15 m doğu batı uzunluğun
da kesme taş örgülü duvann uzantısı belirlendi. Batıda yer alan kuzey güney uzantılı dış duvann uzunluğu 3,45 m olarak ölçüldü (Resim: 9). 0,60
m den sonra görülen kesme taş duvarlar in situ olup 0,88 m kalınlığında
dır. Burada 1,03 m genişliğinde kuzey güney uzantılı bir kapı boşluğu
yer almaktadır. Tiyatroya ait bu mimari bölümlerde beyaz kireç sıvalar
ile ilk kez belirlenen HV ruıİıuzu yer almaktadır. Bu kesimde 2,25 m derinliğe inilmiş olup sigraffito tekniğinde yapılmış kadehler, kaseler, tabaklar bulunmuştur. Bunlarda limon sarısı, çağla yeşili ve hardal rengi
tercih edilmiştir.
Tonozlu mekan duvarlan arasındaki kısmın uzunluğu 5,40 m dir. Cavea'da ayakta kalan moloz taş kireç kum harçlı duvar yığıntısına göre
7,50 m, zemin koduna göre 12,60 m yüksekliğe sahip olduğu belirlenmiş
tir.

m.

beşik tonozlu mekan önünde (Çizim: 1) 62. açmaya güneyden bitişik olarak başlatılan 63. açmada XV. tonozlu mekünın belirlenmesi
amaçlanmıştır.

62. açmada bulunan ateş ocağının güneyinde, m. beşik tonozlu mekm ağzına kuzeybatıdanbitişik olan kesme taş duvar üst cavea'yı taşıyıcı
sisteme ait olup, 2,75 m uzunluğu 0,72 m eni ve 0,30 m lik yüksekliğin
deki bölümü günümüze kalmıştır.

m. beşik tonozlu mekanın ağız genişliği 4 m, görülen yüksekliği 3,6
m, duvar kalınlığı 0,70 m dir (Resim: 10). Açma üzerinde 4,80 m uzunluğunda 1,85 m eninde 1,23 m yüksekliğinde, moloz taş kireç kum harçlı
duvar kalıntısı ile 1,90 m uzunluğu, 0,55 m kalınlığı ve 0,75 m yüksekliği
olan duvar kalıntısı ile tonoz ağzından 1,50 nı batıda 1,3xl,7 m boyutlu
kırmızı, gri renkli izlerin bulunduğu bir harç tabakası belirlendi.
XV. tonozlu mekanın güney duvanna ait 2,55 m uzunluğu 0,70 m
ve 3,65 m yüksekliğindeki kesme taş kısmı açığa çıkanldı. Bu-

genişliği
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yanında 2,13 m uzunluğunda kuru taş duvar ile örülmüş, ayak ve baş
kısmı kiremit ile örtülmüş 40-50 yaşlannda kadın iskeletinin bulunduğu

nun

bireysel bir mezar bulundu.
Aynı açmada tonozlu mekandan 6,40 m batıda dairesel planlı serafınnına ait bir külhan kalıntısı ortaya çıkarıldı. Külhan ağzı doğuya
açık olup 0,40 m genişliğindedir. Zemin tuğla döşelidir, Yanduvarlar
desteklerle birlikte 0,65 m kalınlığındadır. Fınnın uzun yıllar kullanıldı
ğını belgeleyen kül tabakaları ortaya çıkarılmıştır. Fınnın külhan kısmı
nın tiyatro üzerinden geçen yol açılana kadar ayakta olduğu anlaşılmıştır.

mik

Tiyatronun kuzeybatısında analemına duvanna güneyden bitişik olan
8x8 m boyutlu 64. açmada 2,40 m derinde kalan bir çöp tabakası açıldık
tan sonra Bizans döneınine ait tuğla, kireç kum harçı ile örülmüş duvar·
kalıntılan ile kırrmzı, mavi beyaz renklerin belirlendiği fresk parçaları
bulundu.
Analeınma duvannın sete kadar dört sıra kesme taş ile örüldüğü ve
2,98 m yüksekliğe sahip olduğu, 0,59 m genişliği ve belirlenen kısmının
0,58 m lik yüksekliği ölçülebilinen set ile kesme taşlan sökülmüş olan
moloz taş duvar ile birlikte analemma duvannın yüksekliği 4,30 m dir.

Batıdaki köşede

yekpare bloktan

oluşan köşeli

sütun 3,60 m yüksek-

liğinde 0,97 m eninde ve 0,72 m kalınlığındadır. Bununla 'birlikte ana-

lernma duvannın bu kesimdeki uzunluğu 7,20 m dir (Resim: 11).

Açmanın kuzeyinde 6,85 m doğu batı uzantılı scaenium duvar temelinin kiklopik bloklardan oluştuğu ve demir kenetlerle birbirine bağlandı
ğı belirlenmiştir. Bunlar arasında 1,80 m genişliğinde, 1,85 m uzunluğun
da 0,58 m yüksekliğinde bloklar bulunmaktadır.

Açmada analemma ile sahne arasında, birbiri üzerine yığılmış halde
28 adet mimari parça bulunmuştur (Resim: 12). Bunlar arasında 1,25 m
uzunluğu 0,73 m..yüksekliği ve 0,57 m kalınlığındaki bir menner lento
dikkat çekicidir. On yüzünde faskiye, inci, yumurta, kymation dizileri ile
kenger yapraklarından çemberler ve saımaşıklar ince bir sanat duyarlılığı
ile işlenmiş olup çemberlerin merkezinde rozet ve koç başı motifleri yer
almaktadır (Resim: 13). Aynı bloğun alt yüzünde 0,80 m uzunluğu 0,10
m genişliği olan son derece mükemmel işlenmiş örgü motifi yer alınakta
dır (Resim: 14).
Scaenium temellerine dayalı 1,07 m yüksekliğinde. gövdesi dikdörtgen prizma, başlığı lotus palmet dizisi ile lesbos kymation ve inci dizisi
ile işlenmiş beyaz mennerden kaide, bunun üzerinde örgü motifi, defne
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yaprak dizisi ile bezemeli dikdörtgen
(Resim: 15).

tabanlı

kaide in situ olarak durmak-

tadır

1991 yılı İznik Tiyatro Kazısında toplam 304 m' lik alana yayılan açmalarda çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Tiyatronun günümüze kadar bilinmeyen mimari bölümlerinden bir
daha açığa çıkanlarak plana geçirilmiştir.

kısmı

12 adet beşik tonozlu mekanın herbiri önünde birer tane daha yüksek
tonozlu ve üst cavea'yı taşıyan mekanların bulunduğu belgelenmiştir (Resim: 9) (Çizim: 2).
6 ı. açmada açığa çıkanlan seramik fırını Tiyatroda bulunan benzer
tipteki fırınların üçüncüsü olmaktadır. Osmanlı dönemi seramik ve çini
fırınları konusunda bilinmeyen birçok hususu belgelernesi bakımından
son derece önemlidir.
Ufak buluntu örnekleri:
Kazı çalışmalan, sonunda Roma, Bizans
pişrniş toprak, seramik, maden, cam, çini,

ve Osmanlı dönemlerine ait
kemikten yapılmış etüdlük
eserler 82 adet olup, 19 envanterlik eser, 51 sandıkta binlerce etüdlük
parça ile 60 torba içinde belirlenebilinen 36 insan iskeleti ıznik Müzesine
teslim edilmişirw LL.
Osmanlı dönemine ait olup Milet işidir. 61. açmada serafınnında bulunmuştur. Yüksekliği 0,05 m ağız çapı 0,109 m kaide
çapı 0,046 m dir. Kırmızı hamurlu beyaz astarlı, lacivert ile işlenmiş rozet etrafında çember oluşturan spiral dizisi ile bir volütten çıkan ve açılan
yaprak guruplan ile dekare edilmiştir. Dış yüzeyinde yeşil renk hakimdir.
Ağız kenannda kırılmalar mevcuttur (Resim: 16).

Ufak kôse-

mik

Kôse- Osmanlı dönemine ait Milet işidir. 61 açmada seramik fırının
bulunmuştur. Yüksekliği 0,07 m, çapı 0,205 m kaide çapı 0,096 m dir.
Kırmızı hamurlu beyaz astarlı ve lacivert, açık mavi desenlidir. Merkezdeki bir daire etrafında dilimli bir rozet, çevresinde altı adet dilimli yaprak dizisi ile aralannda spira1li yapraklı bölümler bulunmaktadır (Resim:

da

17).
(lO) Yılmaz Selim Erdal -İznik Geç Bizans Dönemi İskeleılerinin Paleoantropolojik Açıdan İn

celenmesi-YüksekLisansTezi- Ankara 1991.
(LL) Kültür

Bakanlığı Anıtlarve Mtizeler

sayılı yazılan ile

Genel Müdürlüğü'nün 20.9.1991 tarih ve 680(16) 7120

iskeletler geçici olarak Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Antropo-

loji bôlümune verilmiştir.
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Ağız

kenarlannda önemli ölçüde

kınlmalar yer almaktadır.

Tabak- Osmanlı dönemine aittir. 60. açmada bulunmuştur. Kırmızı
hamurlu, koyu yeşil renkli ve sırlıdır. Parçalar halinde ele geçmiş ve tümlerımiştir (Resim: 18). Yüksekliği 0,075 m ağız çapı 0,255 m kaide çapı
0,081 m dir. Ağız kenan dışa çekik, gövde geniş başlayıp yayvanlaşarak
halka kaideye birleşrnektedir,
Kôse- Osmanlı dönemine aittir. 60. açmada bulunmuştur. Kırmızı
hamurlu, yeşil renkli ve sırlıdır. Parçalar halinde ele geçmiş ve tümlenmiştir. Yüksekliği 0,097 m, ağız çapı 0,23 m kaide çapı 0,08 m dir. Ağız
kenan içe meyillidir. Gövde sert bir hattan sonra daralarak kesik koni kaideye birleşmektedir,
Tabak- Osmanlı dönemine aittir. Milet işidir. 60. açmada bulunmuş
tur. Kırmızı hamurlu beyaz astarlıdır. Yeşil renkle işlenmiş merkezde bir
rozet etrafında ince saplı ve simetrik yapraklı hatlar kümelerımiştir. Bazı
parçalan noksandır. Yüksekliği 0,075 m ağız çapı 0,26 m, kaide çapı
0,082 m dir.
Kôse- Bizans dönemine aittir. 6 ı. açmada bulunmuştur. Kırmızı hamurlu, sigraffito ve yeşil, kahverengi akıtma boya tekniği ile yapılmıştır.
Ortada iri bir çiçek, etrafında altı adet birbirini takip eden çiçek desenleri
bulunmaktadır. Parçalar halinde ele geçmiştir. Yüksekliği 0,136 m ağız
çapı 0,27 m kaide çapı 0,098 m dir.
At Başı- Osmanlı dönemine aittir. Pişmiş topraktandır. 63. açmada
bulunmuştur. Uzunluğu 0,068 m eni, 0,041 m kalınlığı 0,017 m dir. Kır
mızı hamurlu, hardal sansı renkli ve sırlıdır. Boyundan kırılmıştır. Kulak
ve yelesi belirgindir (Resim: 19).
Koç Başı- Osmanlı dönemine aittir. Pişmiş topraktandır. 61. açmada
bulunmuştur. Uzunluğu 0,042 m eni 0,043 m kalınlığı, 0,022 m dir. Kır
mızı hamurlu açık yeşil renkli ve sırlıdır, Boyundan kırılmıştır. Boynuzlan başın iki yanında kıvnlarak yükselmektedir (Resim: 20).
Tabak Parçası- Bizans dönemine aittir. 60. açmada bulunmuştur.
Uzunluğu 0,118 m eni 0,010 m kalınlığı 0,008 m dir. Beyaz hamurludur.
San renkli ve sırlıdır. Kalıpta yapılmış olup, ayakta çıplak bir kadın figürü yanında bir kaz motifi profilden işlenmiştir (Resim: 21).
Yüzük- Bizans dönemine aittir. 62. açmada bulunmuştur. Çapı 0,024
m, halka genişliği 0,02 m dir. Oval tipi kaşı, ince başlayıp kalınlaşan halka kısmına sahiptir.
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Saç İğnesi- Bizans dönemine aittir. 35. açmada bulunmuştur. Kemik-

yapılmıştır. O, ı ı m uzunluğunda 0,004 m kalınlığındadır. Baş kısmı
kalın olup uç kısmına doğru daralarak sivrilmektedir. Koyu kemik ren-

ten

gindedir,

Fincan- Bizans dönemine aittir. 62. açmada bulunmuştur. Kırmızı
hamurlu, koyu hardal renkli ve sırlıdır. Tek kulbu kırılmıştır. Geniş ağız
kenan hafif bombeli gövdeli ve kesik konik kaidelidir.
Yüksekliği 0,07

m,

Ağız çapı

0,07

ın

kaide çapı 0,048 m dir.
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Çizim: 2- Tiyatronun batısındaki 1991 yılında açığa çıkanlan mimari
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ıZNIK TIYATRO KAZISI 1991
3 nolu seramik fırını rölövesi:
Çizim: 3- Tiyatroda bulunan 3. seramik
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fırının

üstten

görünüşü

1120

Resim: 1- Hocker stilinde yetişkin erkek
iskeleti

Resim: 2- Toplu mezarlıkta 35. açmada

açığa çıkan1an

iskeletlerin genel

görünüşü
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Resim: 3- Toplu mezarlıktan iki iskelet

Resim: 4- Merdivenli geçit

Resim: 5- Merdivenli geçitin zemin ve
Diş kısmı
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Resim: 6- Tiyatronun batısındaki geçit ve

fırının

üstten

görünüşü

Resim: 7- Seramik. fırınınm ıiizgar kesici bölümü
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Resim: 8- Seramik fırını iç mekanındaki kemerler ve zinterleşmeler
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Resim: 9- Tiyatronun batısındaki açmalarda
açığa çıkarılan
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mimari bölümler

Resim: 10- ill. beşik tonozIu mekan ve çevresi

Resim: 11- Kuzeybatı analemma duvanna ait
kalıntı

199

Resim: 12- Analemma ile scaenium arasındaki mimari parçalarm genel
görünüşü

Resim: 13- Tiyatro scaenium'una ait menner mimari parça

Resim: 14- Seaenium'a ait mimari parçadaki örgü motifi
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Resim: 15- Scaenium'daki menner kaide

Resim: 16- Milet işi ufak kase
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Resim: 17- Milet işi kase

Resim: 18- Monocreme tabağın üstten ve yandan görünüşü
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Resim: 19- At

başının profıiden görünüşü

Resim: 20- Koç

başı

Resim: 21- Kabartına motiflitabakparçası

203

1991 YILI ENEZ (AİNOS) KAZıLARı
AfifERZEN*
Sait BAŞARAN

1991 Yıl, Enez kazısı. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müdürlü'ğü, Istanbul Üniversitesi Araştırma Fonu, Türk

Müzeler Genel
Tarih Kurumu
ile Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun maddi destekleri ve Kültür
Bakanlığı adına 1 Temmuz-20 Ağustos 1991 tarihleri arasında yürütülmüştür'. Kazı ve restorasyon çalışmalan, aşağıda isim ve ünvanlan yazılı
heyet üyeleri tarafından altı .ayn yerde yapılmıştır. Bursa Arkeoloji Müzesi uzmanlanndan Dursun Öcalan'ın bakanlık temsilciliğini yaptığı kazı
mıza; I.U. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim
üyelerinden Doç. Dr. Mehmet Ozdoğan, Yard. Doç. Dr. M. ıhsan Tunay,
Cerrahpaşa Fakültesinden Prof. Dr. Şevket Selvili, Mimar Korkut Atlı,
Topograf Adnan Şakar, Şadiye Başaran ve 13 Arkeoloji ve Sanat Tarihi
öğrencisi katı1ınışlardır.
Çalışma Alanları:

A- Kale

Dışı Çalışmaları

1. 1991 Yılı Hoca

Çeşme Höyüğü Çalışmaları

Trakya'nın kültür tarihi bakımından büyük bir öneme haiz olan Hoca
Çeşme Höyüğü'ndekiçalışmalanmız, Anadolu ile Balkanlar ve dolayısıy
la Avrupa Neolitik Devir kültürleri arasındaki sorunlan aydınlatmaya
hizmet edecektir. Enez kazılannın bir parçası olan höyükteki çalışmalar
Doç. Dr. Mehmet Ozdoğan'ın başkanlığındaki bir ekip tarafından yürütülmüştür. Höyüğün önemi, Enez bölgesinin bilinen en eski yerleşim yeri

•
(I)

Prof. Dr. AfıfERZEN, Moda-Devriye Sok. Nil Apt. 17/10 Kadıköy-ISTANBUL.
..
Dr. Sait BAŞARAN, İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Taribi Oğ
retim Görevlisi-ISTANBUL.
Enez kazılarını destekleyen kurum ve kuruluşlara. kazıda özveriyle çalış~ öğretim üyesi ve

öğrenci arkadaşlarımıza teşekkürIerimizi sunarız. Ayrıca, kazılarımız I.U. Araştırma Fonu
tarafından desteklenmektedir. Proje no: 196-272/180484. Bu desteği sağlayan fon elemarıla
rına şükran borçluyuz.
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olmasının çok da üstünde olup, ele geçen kalıntılar, bu höyükte yapılacak
geniş çaptaki bir çalışmanın, Anadolu ile Avrupa Neolitik küıtürleri arasındaki bir çok sorunu aydınlatacak ve büyük bir olasılıkla ilk tarım ve
hayvancılığın ne şekilde Anadolu'dan Avrupa'ya geçtiğini gösterecek mahiyettedir (Resim: 1). Kültür tarihi bakımından bu derece önemli sonuçlann elde edilebilmesi ve aydınlığa kavuşabilmesi için geniş kapsamlı kazılar yapılması zorunludur. Bu nedenle, höyükte en az iki yıllık bir
çalışma planı öngörülmüştür.

1991 yılında Hoca Çeşme Höyüğü'nde yapılan kazılarda yerleşmenin
dönemdeki doğal çevre ortamı, evcil hayvan türlerinin Anadolu
kökenli olup olmadığı, yerleşmenin mevsimlik ya da sürekli olduğu hususlan araştınlmıştır. Bütün tabakalarda evcil hayvanlar, alt tabakalarda
koyun, üst tabakalarda sığır ve bütün tabakalarda domuz ile her ortamda
deniz kabuklan toplandığı görülmüştür (Resim: 2). Höyükte henüz kesin
arkeometrik tarihlerne sonuçlan alınmadığından, ileri sürülecek tarihler
geleneksel arkeolojik yöntemlere göre olmaktadır.

yaşadığı

Hoca Çeşme Höyüğü, kazı çalışmalanndan elde edilen buluntulara
göre, dört evreli bir yerleşme yerini temsil etmektedir. ı. Evre Balkanlar
ve Trakya'daki benzerlerinden dolayı; Balkan, Karanovo m Orta Neolitik
M.O. 4000-4200 tarihlerine, 2. evre, Karanovo II sonu ile Ill'nürı başın
dan, Balkan İlk Neolotik çağından, Orta Neolitik çağına geçiş sürecinden, M.Ö. 4400 yıllarına, 3. evrenin Karanovo II ve Yanmburgaz m ile
benzeşmesinden dolayı M.Ö. 4800 yıllarına ve nihayet en ilginç ve
önemli katınan olan 4. evre Balkanlarda Karanovo I, öncü Sesklo ve Proto-Starçevo gibi Balkan ilk Neolitik kültürleri ile bir çok bakımdan benzeşmekte olduğu ve Orta Anadolu Son Neolitik buluntu topluluklan ile
de büyük bir benzerlik göstermektedir. Bu evrede, evcil hayvan olarak sı
ğırdan çok koyun varsa ve gözlemlerirniz doğru ise, bu ilk çiftçilerin gerçekten Anadolu'dan göç ile Balkanlara geçtiklerini kanıtlar nitelikte olduğundan, bu evre şimdilik M.O. 5500-5000 yılları arasında tarihlendirilmektedir (Resim: 3).
2.

Taşaltı

Nekropolü

Bu yılki çalışmalanmızın büyük bölümü Nekropol alanında gerçekleştirildi. Bu alandaki çalışmalanmız 1986/87 yıllarında ortaya çıkarttığı
mız mezarlar ile nekropolün batısından geçen şose yol arasında kalan
9.00x4.00 m lik kesimde yapıldı. Ana toprağa kadar inilen bu açmada üst
üste gelen üç ayn gömü tabakası saptanmıştır. Ustteki 1 no lu gömü tabakası toprak düzeyinden yaklaşık 2.70 m aşağıdadır. Bu derinliğe kadar
yapılan kazı çalışmalarında atılan moloz içinden çok miktarda siyah ve
kırmızı firnisli, M.O. 5. ve 4. yüzyıla tarihlenen keramik parçalan, dam206

galı amfora kulplan, bronz sikkeler, menner kadın başı ile altin kolye ele
geçmiştir. Amfora kulplan üzerinde, genellikle Kuzey Ege'de yer alan
Grek şehirlerinden bazılannın annalan ile isimleri bulunmakla birlikte,
bazı kulplar üzerinde de Ainos yazısı okunmaktadır. Bunlar arasında ele
geçen bir kulp üzerinde; alnında diyademi bulunan sakallı, profilden yapılmış bir portre (olasılıkla Diyonizos) betimlenmiştir (Resim: 4).

Moloz içinde ele geçen altın kolye üzerinde ise, haleli İsa tasviri buKolye baskı tekniği ile yapılmış olup, arkası ön yüzün negatifidir. Kolyenin çevresinde telkari teknikle yapılmış çift çerçeve bulunmaktadır. Ayrıca, kolyenin kulpu da aynı teknikle yapılmıştır. Yine
moloz içinde bulunan menner kadın başı nonnal boyutlarda olup, boyun
seviyesinden kırılmış durumdadır. Yüz ve burun kısmı aşınmış durumda
olan portrenin saçlan bir örtü ile örtülmüş, alın üzerindeki açık olan kı
sırrı ise ortadan aynlarak iki yana doğru taranmıştır (Resim: 5, 6).
lunmaktadır.

En üstte yer alan bu gömü tabakası içinde, iki adet kiremit ve bir küp
mezar ortaya çıkmıştır. Mezarlar, kuzey-güney yönünde olup, karşılıklı
olarak üçer adet kiremit kapaktan oluşturulmuş, beşik çatı biçimindedir.
Kapak olarak kullanılan kiremitlerin uzunlukları 0.68-0.77 m genişlikleri
ise 0.40-0.48 m arasında değişmektedir. Iskeletler, sıkıştırılmış ve sıvan
mış toprak üzerine sırt üstü ve baş kuzeyde olacak biçimde gömülmüştür.
Bu tabakada yer alan 3 no'lu mezann içinden ele geçen bakır sikke, mezarlann M.S. 2. yüzyılın sonlanna ait olabileceklerini göstermektedir,
Bundan dolayı bu gömü tabakasının 1990 yılında ortaya çıkarttığımız 1
no lu açmanın 2. tabakasıyla aynı yüzyıla ait olduğu saptanmıştır (Resim:
7).
Açmanın 2. gömü tabakasr..I. tabakanın 0.75 m aşağısındadır. Bu tabakada dört adet kiremit kapaklı mezar ortaya çıkmıştır. Mezarlar ı. tabakada olduğu gibi, -kuzey-güney doğrultusunda olup, beşik çatı biçimlidir. Bu tabakada yer alan mezarların kapak kiremitleri, farklı biçim ve
ölçüler göstermiştir. Tabakada ortaya çıkartılan ve 7 numarayla kodladı
ğımız mezar, bir çocuğa ait olup, zengin hediyeler içerir. Mezar 0.43 x
0.98 m boyutlannda, üzerinde biri sağlam ikisi kınk durumda olan üç kiremit kapak bulunmuştur. Içindeki iskeletin bir çocuğa ait olduğu anlaşı
lan mezarın dış yüzünde, mezar kapaklanna yaslanmış biçimde, ikisi sağ
lam dördü kınk durumda altı adet figürin ele geçmiştir. Figürinler,
yuvarlak fonnlu yüksekçe bir kaide üzerinde ayakta durur vaziyettedir.
Kısa olan saçları, yüzün etrafında bukleler şeklinde yapılmış, başın üst ve
arkasında olanlar ise, işlenmeden düz olarak bırakılmıştır. Saçlarda ve elbise kıvnmlan üzerinde yer yer kırmızı veya siyah boya izleri görülen bu
figürinlerin boyalı olduklan anlaşılmıştır. Heykelcikler, çift kalıp tekniği
ile yapılmış, içleri boş, sırtlannda pişirme deliği vardır. Bunlann dışında,
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mezar içinden ele geçen hediyeler arasında, pişmiş topraktan yapılmış iki
koku şişesi, bir adet camdan gözyaşı şişesi ve bir pişrniş toprak sürahi yer
alır. Sürahi, kırmızı astarlı, perdahlı iyi fınnlanmış olup, ince uzun boyunlu, tek kulpludur. Mezarda bulunan iskeletin karnı üzerinden M.S. ı.
yüzyıla tarihlenen bronz bir sikkenin ele geçmesi sonucunda, bu mezarın
ve dolayısıyla bu gömü tabakasının M.S. ı. yüzyıla tarihlenebileceğini
göstermiştir (Resim: 8, 9, 10, ll).
Açmada saptanan 3. tabaka, 2. tabakanın 0.40 m altında ve önceki
yıllarda ortaya çıkartılan lahitlerin tabanıarı düzeyindedir. Bu tabakada,
kalker taşından yapılmış bir lahit, bir küp mezar ile iki adet kiremit kapaklı mezar ve bir kült yeri gün ışığına çıkartılmıştır. Lahit ve mezarlar
açmanın diğer tabakalannda saptanan mezarlarda olduğu gibi, kuzeygüney doğrultusunda ve beşik çatı biçimindedir. Taş lahit içinde, henüz
kemikleri tam olarak gelişmemiş 0.60 m boyunda bir çocuğun gömülü olduğu ortaya çıkmıştır. Lahit 2.10xO.90 m boyutlannda, taş kalınlığı ise
0.12 m dir. Lahit içinde herhangi bir hediyeye rastlanmamıştır. Lahdin
güney tarafında ve kısa kenarına bitişik olarak, 0.80 m boyunda, ağız çapı 0.50 m olan iki kulplu bir küp bulundu. Küp içinden, karışık durumda
iki kafatası ile kemikler, .pir kulplu maşrapa, küçük boyutlu tabak, kınk
çam şişe parçaları ve M.O. ı. yüzyıla tarihlenen iki adet bronz sikke ele
geçti. Küp içinde bulunan iskelet ve eşyaların. daha önce lahitte gömülü
olduklan, lahdin ikinci kullanımı sırasında burdan alınarak küp içine yerleştirildikleri anlaşılmıştır (Resim: 12,13).
Bu yılki açmanın kuzey köşesinde, küp mezann 0.90 m güneyi ile
1986 yılında ortaya çıkartılan 2 no lu lahdin batı tarafında ve temel seviyesinin 0.35 m aşağısında Afrodit'e ait bir kült yeri saptandı. Pişmiş topraktan 0.30 m boyunda yapılmış olan tannça Afrodit'in heykelciği, kiremit kapaklı bir mezann içine sırt üstü yatınlmış biçimde ..bulundu.
Heykelcik çıplak ve kolsuz olarak oturur vaziyette yapılmıştır. Ust kısım
ları narin olan heykelciğin kalçalan geniş, bacakları ise uzundur. Oval ve
düzgün bir yüze sahip olan figürinin saçlan yüzün çevresinde bukleler biçiminde taranmış, boyun hizasında volütle nihayetlenmekte, başın üzerinde ise fiyonk gibi işlenmiştir (Resim: 14). Mezann içine, pişmiş topraktan yapılmış iki adet koku şişesi, kemik düğme ve kemikten yapılmış bir
saç iğnesi hediye olarak konmuştur. Mezar kapağının üzerinde ve doğu
tarafına irili ufaklı ve değişik kalıpların ürünü olan aynı tip Afrodit heykelcikleri yerleştirilmiştir. Bunlann bir kısmının saçlan boyalı, bir kısmı
nın ise göğüsleri üzerinde madalyon yapılmış durumdadır. Ancak, hepsindeki ortak özellik, kolsuz, çıplak ve saç biçimlerinin aynı tipte
işlenmiş olmasıdır (Resim: 15, 16). Bu kült yeri, Afrodit'in Enez'de sevilip kutsandığırıı göstermesi bakımından önemi büyüktür.
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3. Mağara Çalışmaları
Gazi Ömer Bey Mahallesi Plaj sokakta Kadir Günay'a ait bahçe duvan içinde yağış sonucunda ağzı açılan mağarada tarafımızdan sondaj çalışmalan yapılmıştır. Mağaranın girişi 1.00x1.S0 m boyutlanndadır. Miyosen kalker içine oyulmuş mağaranın 12.00 m uzunluğu ve 7.50 m
genişliği bulunmaktadır. Tavanı beşik çatı biçiminde olup, tavanda ağız
lan kapalı iki adet havalandırma deliği bulunmaktadır. Mağaranın ortasında ve kuzey tarafındayaptığımız sondajlarda Osmanlı dönemikeramik kap parçalan yanısıra demir çivi ve pipolara rastlanmıştır. Içerde
çalışma koşullannın sağlıksız oluşu ile çalışma emniyetinin olınaması nedeniyle, burada sondajlara son verilmiş ve mağaranın ağzı taşlarla örülerek kapatılmıştır.

B. Kale İçi Çalışmaları
Kalenin kuzeydoğu kesiminde 1989 yılı çalışmalarıyla ortaya çıkartı
lan ve büyük bir bölümü geçen yılki çalışmalar sırasında açılan Orta
Çağ'a ait büyük yapı kalıntısı, bu yıl kuzey ve batı kesimlerde genişletile
rek, yapının diğer birimlerinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Ml olarak kodlanan bu yılki açma, kuzey yönde sur duvarına kadar genişletil
miştir. Bu kesimde, geçen yılortaya çıkartılan kuzey-güney yönündeki
taş duvann doğusunda, aynı taş işçiliğini gösteren ve buna paralel uzanan
ikinci duvarla aralannda 1.50 ın genişliğinde, çöp çukurunun bulunduğu
mekana açılan, bir koridor bulunmaktadır. Yapı kompleksinin kuzey ve
batısını oluşturan dış duvan ortaya çıkartmak amacıyla, bu kesimdeki çalışmalara ağırlık verilmiştir. Buradaki kalın moloz tabakasının kaldırıl
masından sonra, geçen yıl açılan magazinlerden biri daha ortaya çıkartıl
mıştır. Aynca, yapı kompleksinin kuzey duvan da bulunarak üstü temizlenmiş ve açığa çıkartılmıştır. Bu kesimden atılan moloz içinden çok
miktarda sırlı Bizans Çağı çanak çömlek parçalan ele geçmiştir. Yine bu
kesimde kalın bir yangın tabakası saptamış bulunmaktayız. Bu durum,
yapının üst kısımdaki duvarların ve tavanın ahşap olduğu ve yangın sonucunda yıkıldığını ispatlamaktadır (Resim: 17).

1991

Yılı

Enez Bizans Araştırmaları

1991 yılında Enez Bizans çağı araştırmalanna Yrd. Doç. Dr. M. İh
san Tunay yönetimindeki kazı ekibi, Kral Kızı mevkiindeki Bizans bazilikasının kazısı ile Enez Aya Sofya'sındaki freskolann araştırılması çalış
malanna devam edildi.

1. Kral Kızı Bazilikası Kazısı
Bu

yıl, bazilikanın

içinde üç ayn yerde çalışılmıştır.
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nefın apsisi içinde temel düzeyinden 1.40 m lik derinliğe
olup bu seviyede nemli kumla karşılaşılmıştır. Açmada iki adet
amorf vaziyette sikkeye rastlanmıştır.
B. Naosta yapılan kazı çalışmalannda mevcut seviyeden 1.70 m inildikten sonra bu seviyede bol miktarda kiremit ve tuğla ele geçmiştir. Bu
dolgunun hemen altında profil veren mermer bloka rastlanmıştır. Aynı
açmada küçük fresko parçalan ve pasıanmış demir çiviler bulunmuştur.
C. Narteksteki çalışmalarda taban döşemesinin doğu yönünde yeni
bir taban döşemesine rastlanmıştır. Bu döşemenin ortaya çıkartılması çalışmalan sırasında, döşemenin üzerinde, bir gömü ve büyük bir olasılıkla
gömüye ait bir bakır sikke ele geçmiştir.

A. Orta

inilmiş

Aynca, bu tabaka içinde renkli cam parçalan ile demirden
bir fibula bulunmuştur.

yapılmış

Sonuç olarak, büyük kesme kalker taşlarla çevrili 5 nefli kilisenin
geçirerek çöktüğü ve bir sonraki aşamada, bir başka plan tipi ile
hizmet ettiği anlaşılmıştır. Geçen yıl ve bu yıl bulunan fresko ve renkli
cam parçalan, özellikle sonraki kilisenin fresko ve vitray ile zengin duvar
süslerine sahip olduğunu göstermektedir.
yangın

Restorasyon Çalışmaları
Kazılara paralelolarak yürüttüğümüz restorasyon çalışmalan, arazide ve laboratuvarda olmak üzere iki ayn alanda gerçekleştirilmiştir.

Arazide yapılan çalışmalar; Kale içindeki Aya Sofya,
ve Nekropol alanlannda yapıldı.

Osmanlı-Türk

Mezarlığı

1. Aya Sofya Fresko Araştırmaları ve Restorasyonu

Enez Aya Sofya'sında öncelikle fresko sahneleri aranmıştır. Bulunan
fresko parçalan Restoratör Arkeolog Dr. Sait Başaran'ın denetiminde öğ
renciler tarafından temizlenmiş ve yapılan kireç harcıyla duvara bağlana
rak koruma altına alınmıştır. Yapı içinde narteksten ana mekana girişte
orta kapı ve sağ yan kapı üzerinde, aynca, yine bu mekanda yıkık olan
tonozun başlangıç yerlerinde fresko kalıntılanna rastlanmıştır. Yapının
ana mekanında küçük çaplı sondajlar yapılmış ancak, fresko izine rastlanmamıştır. Ki:Iisenin son Bizans çağında oldukça itinalı çalışılmış bir
resim programına bağlı olarak freskolarla süslendiği, ortaya çıkartılan
sahnelerden anlaşılmıştır (Resim: 18).
2.

Osmanlı-Türk Mezarlığı

Mezarlık

daki
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içinde

yapılan

Restorasyon

Çalışmaları

ot temizliğinden sonra, 15x15 m boyutların
ve burada 16: yüzyıldan kalma 9 mezar açı-

mekanın toprağı alınmış

ğa çıkartılmıştır. Taşları dağınık olan mezarlardan 5 tanesinin onarımıarı
aslına uygun biçimde yapılmış, taşların üzerlerindeki yosun ve kir tabakası mekanik veya kimyasal yöntemler uygulanarak temizlenmiştir. Ortaya çıkartılan mezarların tümü tel örgü içine alınarak korunmuştur (Re-

sim: 19). _

3. Nekropolde

Yapılan Restorasyon Çalışmaları

Nekropol alamnda yer alan mezar anıtı ile basamaklı anıtsal mezar,
defıneciler tarafından taşlarının bir kısmı sökülmüş ve tahribata uğratıl
mışlardır. Mezar ve anıt, aslına uygun biçimde aynı malzeme ve işçilik
tekniği uygulanarak onanlmış ve koruma altına alınmış bulunmaktadır
(Resim: 20).

.

Laboratuvar Çalışmaları
Kazı sırasında ele geçen kınk ve eksik durumda bulunan keramik çanak çömlek parçaları ile kınk olan küpler, yapıştınlarak eksik yerleri alçı
ile tümlenmiştir. Aynca, sikkelerin bir çoğu temizlenerek koruma altına
alınmıştır. Bu laboratuvar çalışmalanyla müzeye teşhir edilebilecek durumda bir çok eser kazandınlmıştır.

Yüzey Araştırmaları

Enez bölgesinde yaptığımız' yüzey araştırmalannda, Hoca Çeşmesi
iki höyük saptamış bulunmaktayız. Hasköy ve Küçük Evren köyünde yer alan höyüklerden toplanan çanak çömlek malzeme, Ilk Tunç
çağı'na aittir. Aynca Klasik dönemlere tarihlenen üç -kale ve iki çiftlik
yeri araştınnalanmız sonucunda ortaya çıkartılmıştır.
dışında,

Bu yıl arkeolojik sit alanları ve ören
Anıtlar Kurulu tarafından yapılmıştır.

yerlerinin tescili Edirne Bölgesi
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Resim: 1- Hoca

Çeşme HöyUğU çalışmaları

Resim: 2- Hoca

Çeşme HöyüğU'nde

bir açma

o
Resim: 3- Hoca

2

Çeşme Höyüğü'nden

3

4

Neolitik Çağ'a tarihlenen çanak çömlek parçaları

Resim: 4- Amfora kulpu üzerinde portre betimi
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Resim:5- Altın kolye

Resim: 6- Mermerkadın başı
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Resim: 7- Kiremit kapaklı mezar, ı. gömü tabakası

Resim: 8- 2. gömü tabakasından 7 no lu mezar ve hediyeleri
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Resim: 9· 7 no lu mezarda ele geçen pişmlş toprak figürinler

Resim: 10- Konikbiçimlicam şişe

Resim: i ı - 7 no lu mezarda ele geçen pişmiş
toprak sürahi
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Resim: 12- Taş 1ahit ile küp mezar, 3. görnü tabakası

Resim: 13-Tek kulpin maşrapa
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Resim: 14- Mrodit
figUrini

Resim: 16-Afrodit heykelcikleri
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Resim: 15- Mrodit'e ait kült yeri

Resim: 17-Kaledeki Orta çağ evi

Resim: 18- Aya Sofyakilisesifresko onarım çalışmalan
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· Resim: 19- Osmanlı-Türk mezarlığı onanın
çalışmalan

Resim: 20- Nekropoldeki anıtların

onanmdan sonraki durumu
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Resim: 21-

Yapıştırılmış

ve

a1çıyla tümlerımiş Oslnanlı çağı'na

tarihlenen sırlı tabak
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KYZIKOS ARKEOLOJİK KAZı
ÇALIŞMALARI: 1991
Abdullah YAYLALI*
Vecihi ÖZKAYA
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün desteğiy
le Bursa Müzesi ile birlikte 1989 yılından bu yana sürdürdüğümüz Kyzikos antik kenti kazılanna 1991'de de devam edildi '. Bu yılki kazı çalış
malanmız, daha önceki sezonlarda belirlenen amaçlar doğrultusunda,
özellikle Hadrian Tapınağı yıkıntılannda yoğunlaştırıldı. Bunun yanısıra,
kentin topoğrafyasını ve geniş bir alana yayılmış kalıntılannı belirlemek
amacıyla yüzey araştırmalan; sit alanının saptanmasına yönelik sondajlar
da bu yılki faaliyetlerimiz arasında yer almıştır.

Hadrian Tapınağı Kazıları
Bu alandaki çalışmalarımız tapınağın güney yamacında, önceki kazı
lanmızda olduğıı gibi', S.OOxS.OO m lik plünkarelerde sürdürüldü. Tapı
nak üzerindeki bitki örtüsü ve çevre temizlendikten sonra, plankare Em
ve FIll'te başlanan çalışmalar, krepis kalıntılarının ortaya çıkanlrnasıyla,
batıya doğru kaydınlarak ElV, FlV, DIV, crv, BIV ve ev, DV, EV,
FV'de devam ettirildi (Çizim: 1).
Bu mevsim çalışmalanmızda da, geçen yıllarda olduğıı gibi, tapınak
alanında bitki örtüsü ve kökler kaldınldıktan sonra, yer yer kireç kuyulan
•

(I)

(2)

Prof. Dr. Abdullah YAYLAL!, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 25240-ERZURUM.
Dr. Vecihi ÖZKAYA, Atatürk. Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve SanatTarihi Bölümü 25240-ERZURUM.
Bu dönem kazı çalışmalarımız 29 Temmuz 1991-26 Ağustos 1991 tarihleri arasında sürdürüldü. Kazıya, Atatürk l!pİversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden N. Oztürk, A.Y. Tavukçu, H. Kavenoz, M.A. Manisalı, Ş. Yavuz, G.
Coşkun, T. Takaoğlu, R. Çavcşcğlu, H. Yurtsever, H. Tanm, O. Baıakı M. Ergen, O. Şahan,
H, Dinç, A. Yılmaz, K. Meral, A. Kınnızıgül, N. Uçar, H. Uzun ve . Bozkurt katılmıştır,
ÖZverili çalışmaları nedeniyle kendilerine teşekkür ederim. Kazımızı maddi açıdan destekleyen Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Bursa Müzesi Müdürü Sn.
Salih Kütük'e; çalışrnalanmızı yakından izleyen E. Schwerteim ve R.M. Ertüzün'e; Bandır
ma Rotary Kulübü'nün manevi desteklerine aynca teşekkür ederim.
Kyzikos 1999, 171 vd.; Kyzikos 1990, 205 vd.

223

yanık mermer parçalan ortaya çıkmaktadır. Çoğunluğu özelliğini yitirmiş, kireçleşmiş ve yangından kararmış bu mermer parçalan, yakın dönem tahribatının belirgin kanıtlan durumundadırlar. Tapınak enkazı için
yöre halkı tarafından kullanılan "kireç kuyulan" tanımından da anlaşıla
cağı üzere, tapınak alanı son zamanlarda mermerlerin yakılarak kireç elde edildiği bir ocak olarak kullanılmıştır. Yüzeydeki kireç kuyulan ve
bunlann içindeki yan yanmış mermer parçalan bunu doğrulamaktadır'.

ve

Tapınakta sınırlı bir alanda yaptığımız kazılar, yakın dönem tahribatının izlerinin 1.00 ile 2.00 m arasında değiştiğini göstermiştir; bu yıkım,
olasılıkla, Cyriacus'un ikinci ziyaretini izleyen yıllardan başlayarak yoğun bir şekilde devam etmiş olmalıdır.

Hadrian Tapınağı alanında, yüzeyden 0.60- 1.50 m derinliğe inildiğinde, krepis üzerinde, doğu-batı doğrultusunda kiremit mezarlar ortaya
çıkarıldı' (Çizim: 1). Düzgün bir seviye vermediğinden dolayı, yüzeyden
farklı derinliklerde bulunan bu mezarlar daha önceki yıllarda ortaya çıka
nlanlarla benzer özelliklere sahiptirler'. Ait olduklan dönem konusunda
kesin ipuçlan verecek bulgulardan yoksun bu mezarlar, genel anlamda,
Bizans Çağı'na aittirler", Mezarlarm altındaki seviyede Bizans izlerine
rastlanmayışına karşın, daha çok tapınağın üst örtüsüne ait çok sayıda ve
fazla kanştınlmamış mermer çatı elemanlannın görülmesi, alanın Bizans
kullanımı öncesi., olası bir deprem felaketinde yol gösterici faktörlerdir.
Bu olgular, bize LS. 464 ve 543'de meydana gelen, Erdek ve Bandırma
yöresini etkileyen 7-10 şiddetindeki depremlerin tahribatlannı düşündür(3)

Bu konuda Erdek eski kaymakarnı R.M. Ertüzün'ün izlenimleri oldukça açıklayıcıdır (Kapı

dağı Yarımadası ve Çevresindeki Araştırmalar, 1964). Yazar, önsözünde tapınak. mennerlerini toplatırken, bu alanı kireç kuyusu olarak çalıştırantardan birisinin sözlerini jU şekilde
aktarmaktadır: "o" günün birinde bir kaymakamın bu taşları toplamağa kalkışacağını ne bi-

lirdim. Ocakta öyle heykeller yaknm ki,

çıplak kadınlar

kireç olunca bile hM' bana güler du-

rurlardı".

(4)

T. Reinach, BeH 14 (1890), 5ı8, 521; Ertüzün, a8e., 127; Kyzikns 1989, 171-172; N. Koçhan, "Kyzikos 1989 Kazısı Hadrian Tapınağı Mimari Bezemeleri", TAD XXIX (1991), 121.
t.s, 1431 ve 1444 yıllarında iki kez Kyzikos'u ziyaret eden Cyrlacus, ikinci ziyaretlerinde ta-

(5)

Bu yılki kazı çalışmalarımızda, ikisi küp olmak üzere, toplam yedi mezıır ortaya çıkarıldı.
Ikisi (biri küp: Çizim: 1, HT.M2; diğeri kiremit örgülü: HT.M2) Plankare FIII'te; FIV'le bir
küp (HT.M4); E1V'te iki kiremit (HT.M3, MS); DIV'te bir kiremir (HT.M6) ve Clv'te bir kiremit örgülü mezar kazıldı (HT.M7). İçindeki erimiş iskelet parçalanyla küp mezıırlar çocuklara aittirler. Plankare FIII'teki kiremit mezarda (HT.M1) iki iskelet bulundu. Büyük
olan bir kadına, ayakucundaki küçük olanise bir çocuğa aitti.
Kyzikos 1989, 174; Resim: 3-4; Kyzikos 1990,206; Res.2. Bunlar, yaklaşık 0.3OX0.35 m öl-

pınağın

(6)

sütun ve duvarlarının büyük ölçüdetahrip edildiğini bildirir.

çölerinde karşılıklı dörder kiremitten ôrülmüş olup, çoğunluğu dokunulmamış durumdaydı.

(/)
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1989 kazı sezonunda ortaya çıkanlan mezarlarda Geç Bizans Çağı'na ait çok aşınmış durum-

da bronzbir sikke ve lamba askısı küçük bir zincirbulundu. Bu buluntular ışığında söz konusu mezarların tarihlenmesinin zorluğuna değinmiştik (Kyzikos 1989, 174; Res. 3-4). Ancak, 1991 sezonu mezarlannın, diğerleriyle aynı seviyede bulunmalan nedeniyle. çağdaş
olduklansöylenebilir.
.

mektedir'. Bundan dolayı, Cyriacus'un t.s, 1431'de tapınağın büyük bir
kesiminin ayakta olduğu şeklindeki aktarışr, bizim kazılar sonucu elde
ettiğimiz verilerle bağdaşmamaktadır. Bundan hareketle, tapınaktaki köklü yıkımın I.S. 5. ve 6. yüzyıllara dek uzadığını söylemek olasıdır.
Bizans mezarlannın altındaki dolgu katmanı, daha çok, tapınağın üst
yapısına ait mermer çatı kiremitlerinden oluşmaktadır. Bunlar oldukça
tahrip edilmiş ve küçük parçalar halinde bulunmalanna rağmen, bazı
önemli bilgiler de vermektedirler (Resim: 5-8). Söz konusu mermer elemanlann ve bazı büyük blokların kaldınlmasından sonra tapınağın alt yapısına ait kalıntılann belirmesi, bunlann ilk tahrip evresine ait olduklarını
düşündürmektedir. Tapınağın değişik kesimlerine ait bu bulguların niteliği ve niceliği konusunda tam bir fikir yürütülernemekle beraber, buluntıı
ları üç ana kümede incelenebilir.

a. çatı elemanları: Bizans mezarlannın üstündeki seviyelerde de çatı
geçmelerine karşın, çoğunluğu bu mezarlar ile krepis basamakları arasın
daki düzeyde bulunan çok sayıdaki mermer kaplama ve "bağlantı kiremitleri"nden (Resim: 5-8) bir tanesinin tüm parçalan bulunarak tamamlanabiIdi (Resim: 6). çatı kiremitlerinin bütünü hakkında bilgi veren bu
örnek 0.84x1.02 m ölçülerinde olup, iki uzun ve bir dar kenarı bağlantı
yapıldıktan sonra, kaymayı önlemek için, çıkıntılı diğer dar ise düz bir
şekilde sonlandırılrmştır, Kiremitlerin dışa gelen ön yüzleri düzgün bir
şekilde işlenmiş, arka kesimleri ise pürüzlü bırakılmıştır. Kiremitin boyutları tapınağın büyüklüğü konusunda bildirilenlerle uyum sağlamakta
dır.

Söz konusu bu kaplama kiremitleri ile birlikte aynca üçgen kesitli,
yüzeyleri özenle düzeltilmiş, içteki tekııe benzeri oluklu kesimleri daha kaba işlenmiş bağlantı kiremitleri de bulunmuştur (Resim: 5-7). Bunların uç kesimlerinde, kendilerinden sonra gelenlerin otıırtıılması ve sız
dırmazlık sağlamak amacıyla, düzeltilmiş otıırma yüzeyleri vardır (Resim: 5). Benzeri çatı elemanlan, az sayıda da olsa, daha önceki kazı sezonlannda da ortaya çıkarıldıw,
dış

Bağlantı kiremitlerinin içlerinde ya da dış yüzeylerinde kırmızırnsı
kahverengi boya veya kazıma yoluyla bazı harf ve simgeler oyulmuştur

(8)

Soysal-Ş. Sipahioğlu-D. Kolçak-Y.
taloğu (M.O. 2100-M.S. 19(0) (1981),

H.

Alunok, Türkiye ve çevresinin Tarihsel Deprem Ka33-34.
(9) E. Bodnar S.J.-C. Mitchell, Cyriacus of Ancona's Joumey in the Propontis and the Northem
Aegean, 27 vd.; T. Reinach, BCH 14 (1890), 521. Bu konudaki kuşkularımızı 1989 kazı s0nuçlarında da belirtmiştik; bkz. Kyzikos 1989, 172 vd.
(10) Kyzikos 1989, 174; Res. 8; Kyzikos 1990, Res. 8.
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(Resim: 7-8)". Bunlann çeşitlilik göstermeleri, büyük bir olasılıkla, deği
şik üretim atölyelerine yorumlanmalannı gerektirmektedir. Aynca, bağ
lantı kiremitlerinin uçlanndaki düzeltilmiş yuvalarla birbiri üzerine oturtulmalan, hem estetik beğeni hem de sağlamlık açısından büyük önem
taşımaktadır.

b. Bezemeli mimari parçalar: Hadrian Tapınağı kazılan sırasında
çok sayıda, bezemeli ya da bezemesiz, mimari parça ortaya çıkanldı.
Bunlann büyük çoğunluğu oldukça aşınmış, özgünlükleri kaybolmuş parçalar halindeydi. Bu nedenle tapınağın neresine ait olduklan konusunda
ve bütün kompozisyonlan hakkında yorum yapabilecek imkanlardan
yoksunuz. Bunlar arasında sağ kanadı ve kolu ile göğsünün bir kısmı korunmuş Nike kabartınası (Kyz. '91-62), figürlü olması açısından, kayda
değerdir (Resim: 9). Korunabildiği kadanyla küçük boyutlu olduğu anlaşılan bu kabartınanın tapınaktaki küçük bir frize ait olması gerekmektedir. Kabartma, 1990 kazı sezonunda Bouleuteriorı'da bulunan Nike kabartması ile benzer stil özellikleri yansıtmaktadır".
Bunun yanısıra, Hadrian Tapınağı'ndaki bezemeli mimari parçalar
arasında Lesbos ve Ion kymationu ile bezenmiş olanlar çoğunluğu oluş
tunnaktadırlar. Bunlardan biri abakus parçası üzerinde üstte Ion, altta
Lesbos kyma korunmuştur (Kyz.'91-14; Resim: 10). Yanlara yayvan şe
kilde açılan çanaklan, düzleştirilmiş çanak kenarları, derin oyulmuş kanallan ile Ion kyma, daha önce bulunmuş parçalarla uyum göstermektedir". Aşınmış olmakla beraber, yine aynı yerden diğer bir örnek (Resim:
11) üzerinde korunmuş Lesbos kyma, bu örnek üzerindeki ile benzerdir.
Bir başka kabartma kuşağı parçası (Kyz.'91-28) üzerinde altta diş sı
ortada Ion kyma, üstte ise bitkisel bezerne korunmuştur (Resim: 12).
Yine aşınmış olmasına rağmen, derin oyulmuş ve kenarlan düzeltilmiş
çanaklar içindeki yüksek kabartılrnış yumurta dizileri ve çanaklarla bağ
lantısız okuçlan ile anılan abakus parçası bezemelerini yansıtınaktadır
(Resim: 10). Ancak, bu örnekte biraz fazla stilizasyon görülmekte. Bu
özellikleriyle 1989 kazı sezonunda ortaya çıkanlan parçanın (Kyz. '8993) bezemeleriyle paralellikler içermektedirv.
rası,

(11) Bunlardan iki parçası bulunarak tamamlanan birisi üzerinde "Xl:Y" harfleri korunmuştur
(Res.7):
(12) Kyzikos 1990,207-208; Res.12.
(13) Kyzikos 1989, 177; Res. 9'daki parçanın bezemeleriyle Efes Doğu Gyınnasiumu, Serapis
Tapınağı ve Tiyatro Gymnasiumu arasındaki stil benzerliklerine değinmiştik. Farklı olarak,
bizim parçada ok uçlarının yumurta çanaklanyle bağlantısı olmadığı gibi, Lesbos kymadaki
eksen yaprakların ortasında matkap yuvalanna yer verilmemiştir.
(14) Kyzikos 1989, Res. 16. Söz konusu parçada üst silmeye bağlı çanaktan çözülmeye başlamış
yumurta ve keskin sırtlı ok ucuyla Traian-Hadrian dönemİ bezemelerini anımsatmaktadır.
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Diğer örneğimiz bir tavan kasetidir (Kyz '91-15). Oldukça iyi korunolan bu parçanın üzerinde altı yapraklı bir gülbezek korunmuştur
(Resim: 13). Bunlann dışında, bitkisel bezerne içeren çok sayıdaki parçalar arasında sarmaşık yapraklı olanlar vardır ki, bunlar olasılıkla tapına
muş

ğın

üst yapısında birer friz parçası olmalıydılar. Sarmaşık yapraklar yüksek kabartma tekniğinde olmakla beraber, pürüzlü yüzeyleri ile daha
özensiz bir işçilik sergilemektedirler. Matkapla derin oyulmuş ve yapraklan birbirinden soyutlanmış "kenger yaprak" bezemeli parçalardan bazı
lan, küçük olmalan nedeniyle, sütun başlıklanndan çok tapınağa ait parçalar olmalıdırlar (Resim: 15).

c. Alt yapı: Bu yılki çalışmalarımızın en önemli aşaması, kısmen de
olsa, tapınağın alt yapısına ulaşabilmiş olmamızdır. Plankare FIV'te (Çizim: 1) yaklaşık 3.00 m derinliğe inildiğinde basamak benzeri, düzgün
sayılabilecek bloklarla örülü bir yükseltiyle karşılaşıldı. Dokunun niteliğini anlamak amacıyla kazının yönü batıya kaydırıldığmda, söz konusu
blok ve basamakların süreklilik gösterdiği anlaşıldı. Ana tonozun üst düzeyine kadar dört basamak ortaya çıkarıldı; ancak, kazının taban seviyesinde bir basamak daha alta doğru devam etınektedir (Resim: 1). Dolayı
sıyla basamakların tabana doğru ne kadar devam ettiği sorunu gelecek
yılki kazılara bırakıldı.

Farklı derinlik ve yüksekliklerde olan basamaklar, üstten ikincisinde
başlayan ve ana tonoza açılan dik geçitlerle bölünmekte. Bu geçitierden
ilki plankare FIV'te saptandı (Çizim: 1). Bu geçit 0.65 m genişlikte ve
1.00 m derinlikte olup, 3.20 m uzunluğa kadar korunmuştur. Geçit çökmüş ve mermer parçalanyla dolmuş durumdadır. Ancak ana tonozun
içinde geçit doğrultusunda bakıldığında, bunun küçük, yuvarlak kemerli
bir galeri şeklinde ana tonoza açıldığı görülmektedir (Çizim: 2, üst).
Kazı yönü batıya devam ettirildiğinde, Plankare ElV, kısmen de
sarkmış durumda, aynı konumda ikinci biri daha ortaya çıkanldı.
Başlangıç kesimi yıkılmış, ancak ana tonoza açılan eğimli kısmı iyi korunmuş bu geçit, bütün konusunda bilgi verecek niteliktedir. Diğeri gibi,

EV'e

basamaklan yine ikincisinde dik olarak kesmekte ve ona paralel durumda
6.00 m mesafededir (Çizim: 2, orta; Resim: 2). 0.75 m eninde olup, 3.00
m lik bir düzlemden sonra eğimli bir şekilde tonozlu olarak ana galeriye
açılmaktav.

Yukanda anılan ikisiyle paralel ve aynı işlevde
plarıkare eıv ve eV'de ortaya çıkanldı (Çizim: 2,
(ı5)

Ana galeriye açılan eğimli kısım 0.40 m
sekliği ise 0.70 m dir.

yüksekliğinde

olan üçüncü birisi de
alt; Resim: 3-4). Bu-

düzgün tonoz örtülüdür: toplam yük-
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nun ikincisiyle aralanndaki mesafe 6.35 m dir. Bu dik geçit de yaklaşık
3.00 m, düz bir şekilde devam ettikten sonra, tıpkı ikincisinde olduğu gibi, eğimli olarak ana tonoza açılmaktadır", Söz konusu geçidin batı tarafında, düz kesimin birişiğinde 0.60 m eninde ve geçit ağzına kadar devam
eden seki şeklinde bir yükselti yer almaktadır (Resim: 4). Geçitle bağ
lantısı olmakla beraber, işlevi konusunda tam bir şey söylemek olası değildir.

Bu yılki çahşmalarımızda toplam üç örneği çıkanlan bu dar geçitlerin düzgün devam eden yaklaşık 3.00 m lik ilk girişleri fazla özenli olmayan taşlarla örülmüş olup, tabanlan harçla doldurulmuştur. Ancak, ana
galeriye açılan eğimli yolda daha düzgün, sıvalı ve özerıli işçilik görülmektedir. Batıdaki üçüncü geçidin tonozlu ağzı üzerinde düzgün yassı
blokların ve bunlann parçalannın bulunması (Resim: 3, 4), öndeki bölümlerin üstlerinin kapalı olabileceğini düşündürmektedir. Bu dar geçitlerden ancak yatmak suretiyle geçilerek ana galeriye ulaşıldığı dikkate
alındığında, bunlann geçit olmaktan çok havalandırmaamaçlı yapıldıkla
n varsayılabilir. Yine de bunlann işlevleri konusunda kesin bir yorum yapabilmek, ancak çalışmalann ilerlemesiyle olasıdır.
Basamaklarm ana galeriyle paralel konumu ve dar geçitlerle yaklaşık
eşit aralıklarda bölünmesi, tapınağın tasan konusunda bazı yorumlar yapabilme fırsatı sağlamıştır. Herşeyden önce tapınağın alt yapısının yedi
galeriden oluştuğu bilinmektedir»,
Ve bizim bu yılki çalışmalanmızda ulaşabildiğimiz, güneydeki son
galeri olmalıdır. Galeriler ve yeni ortaya çıkanlan basamaklar birbirlerine
paralelolup, 6.00-6.50 m arası mesafelerde dar-dik geçitlerle bölünrnektedirler. Tapınağın bir podyum üzerine inşa edildiği kabul edildiğinde",
söz konusu basamakların krepisi oluşturdukları anlaşılmaktadır. Ancak,
basamakların fazla düzgün olmayan ve birbirlerine uymayan ölçüleri yanısıra, zaman zaman harçla kaynaştınlmış moloz dolgusu, bunlann krepisin özgün yapısı değil de, mermer blokların oturtulduğu tabanlar olduğu
nu göstermektedir, Derinlik ve yüksekliklerdeki uyumsuzluklar ise..mermer blokların hacimleri ile dengelenmiş olmalıdır», Son basamağın düzeyi ana galerinin üstüyle aynı doğrultudadır.: Ana galerinin duvar kalınlığı
(yıkık üst örtüden anlaşılabildiği kadanyla) 0.75-0.80 m kabul edildiğin(16) İkincisi ile (Res.2) aynı ölçülerde olan ve ana galeriye açılan bu geçitlerin eğimli kısımlarının uzunluğu 3.30 ro civarındadır.
(17) T. Reinach, BCH 14 (1890), 520; Kyzikos 1989, 172-173.
(18) T. Reinach, BCH 14 (1890), 527.
(19) İlk basamağın derinliği 0.80; yüksekliği 0.50 m dir. İkincisi 0.50 m yüksekliğinde, 0.95 m
derinliğinde; üçüncüsü 0.45 m yüksekliğinde, 0.35 m derinliğinde; dördüncü basamak ise
0.50 m yüksekliğinde, 0.40 m derinliğindedir (Çizim: 2, alt).
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de, krepis ile ana galeri arasında, yaklaşık, 4.50 m eninde bir alan kal(Çizim: 2). Ve bu alanın 6.00-6.50 m de bir dik geçitlerle bölünmesi ile yaklaşık 4.50x6.oo/6.50 m ölçülerinde ayn ayn bölümler elde
edilmiştir. Tapınak tasarlanırken, olasılıkla, bilinçli bir şekilde bölünmüş
bu alanlarda birer sütun yerleştirilmiş olmalıydı ve iki sütun arasında ise,
ana galeriye açılan dar-dik geçitler olmalıydı>, Nitekim kazılarda ortaya
çıkanlan bazı sütun parçalan üzerinde edindiğiıııiz izleniıııler, sütunlarm
yaklaşık 2.60 m çapında olduklannı göstermiştir". Dolayısıyla, taşıma
sorunu da göz önünde bulundurularak bu denli büyük sütunlan ana galeri
üzerinde yerleştirmek yerine elde edilen alanlara dikme yoluna gidilmiş
tir. Sonuç olarak, hem ana galerilerin taşıyamayacakları bir yük kaldırıl
mış, hem de tapınak çevresinde daha geniş bir alan elde edilmiş olmakta-

maktadır

dır.
Tapınağın 8xl5 sütunlu pseudodipteros tasarlı Korinth düzeninde olduğu kabul edildiğinde", ortaya çıkardığımız daı: geçitlerde uzun yüzde
14; kısa yüzde ise 7 tane olması gerekmektedir". Iki geçit arasındaki mesafe 6.00-6.50 m olarak hesaplandığında, tapınağın ölçüleri, yaklaşık olarak 90.00x45.00 m ya da 96.00x48.00 m olmalıdır ki, bu oranlar tapınak
için bildirilenlerle, tam olmasa da, uyum sağlamaktadır".

Dar geçitlerin ana galeriye açıldıklan doğrultuda, yaklaşık 2.60 m
yüksekliğindeki beşik tonoz tavanın ortasında 0.32x0.45 m ölçülerinde
dikdörtgen "baca"lar vardır. Bunlar taş ve toprakla dolu .olmakla beraber,
doğrudan tapınak tabanına açılmaktadırlar> (Çizim: 2). Işlevleri kesin 01mamakla beraber, bunlar Lucas'ın sözünü ettiği "dört köşe delikler" olmalı".

Yüzey Araştırmaları
Hadrian Tapınağı'ndaki kazıların yanısıra, kentteki antik yapılan ve
topografyayı belirlemek amacıyla yüzey araştırmalanna da devam edildi.
Ozellikle tiyatro ve Bouleuterion yıkıntılannda yoğunlaştınlan bu yönde"(20)

Tapınak cephesinde benzer rekonstrüksiyon denemesi için bkz. A. Schultz-E. )Vinter, "Historisch-Archaologische Uotersuehungen zum Hadriantempel von Kyzikos", Asia Minor Suı

dien, Band I, Mysische Studien, (1990), 66, Ahb. 5.

(21)
(22)

(23)
(24)
(25)
(26)

Tapınak sütuntannın sayı

ve çaplan konusunda

ayrıntılı

bilgi için bkz. Schultz-Winter, age.,

81.
G. Perrot-E. Gui11aume, Le Temple d'Hadrien a Cyzique, RA V9 (1864), 350 vdd., F.W.
Hasluck-A.E. Henderson, On the Tcpography of Cyzicus, ms 24 (1904), 139 vd. tapınağı
8xl5 sütunlu kabul ederler. Buna karşın T. Reinach (BCH 14 (1890), 5:ı1) ise 6xl5 olarak
kabuleder.
Tapınağın cephe kesiti için bkz.; Schulz-Winter (DN. 20), 66; Abb.5.
Karş. Schu1z-Winter (DN.20), 81.
Schulz-Winter, age., Tar. 4. i.
P. Lucas, Voyage du sieur Paul Lucas Fait par ordre du Roy dan la Grece,l'Asic Mineme,
le Macedonie et I'Afrique, C.r (1712),37; C. Texier, L'Asie Mineore (1862), 171.
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ki çalışmalar, anılan antik birimlerde
nın devam ettiğini göstermiştir.

kaçak

kazı

ve

yağmalama olayları

Bouleuterion'daki araştırmalar sırasında, bütün halinde korunamadık
ları ve çok aşınmış olmaları nedeniyle, kaçak kazılar sonrası terkedilmiş
ve parçalanmış durumda çeşitli mimari öğeler ve kabartmalar bulundu.
Bir atın kuyruğu ile araba tekerleğinin korunduğu parça (Resim: 16), daha önce bulunmuş olanlarla birlikte bir frize ait olmalıdır. Buluntular arasındaki bitkisel bezekli mimari öğeler sayıca çoğunluğu oluşturmaktadır
lar. Bunlardan palmetli (Resim: 17); üstte kare bir çerçeve içine alınmış
yuvarlak rozet ve altta Ion kymationu ile bezeli tavan kaseti parçası (?)
(Resim: 18) ile Lesbos kyma ve sarmaşık dallanyla bezenmiş olanlar
(Resim: 19) iyi korunmuş durumdadırlar. Bunlann yanısıra, gövdesinin
üst yansı korunmuş, olasılıkla Attis'in betimlendiği bir karyatid parçası
nın (Resim: 20) gösterdiği gibi, kentteki önemli yapılar arasında Bouleuterion da yer almaktaydı,
Tiyatro civanndaki yüzey araştırmalarında, tarla düzeltmeleri sıra
ortaya çıkanlan ve yaklaşık 2.50 m yüksekliğinde dört yüzü bitkisel bezekli dikdörtgen bir blok bulundu (Resim: 21). Blokun işlevi tam
saptanamamakla beraber, uzun dikdörtgen yapısı ve sti1ize bitkisel bezemeleriyle bir kapı sövesi olabileceği ve tiyatroyla bağlantılı olduğu anlasında

şılmaktadır.

zey

Kentin güneydoğusunda bulunan Demir Kapı civannda yapılan yüaraştırmalarında, üzerinde ayak izleri ile birlikte yazıtların korundu-

ğu iki parça halinde mermer bloklar belirlendi (Resim: 22-23). Kyzikos'ta öğrenimlerini tamamlayarak aynlan gençlerin isimlerini içeren
hatıra yazıdan şeklinde değerlendirilen bu eserlerin benzerleri daha önce
de bulunmuştur". Bunlar, siyasi niteliği olmayan ve "Neoi" adı verilen
Kyzikos'taki sosyal bir kuruluşa üye gençlerin ad ve ayak izlerinin kazıl
dığı kitabeler şeklinde de yorumlanmıştır".

Panormos Limanı çevresinde yapılan incelemelerde, ı.ö. 4. yüzyıla
sarkan dönemlere ait boyalı ve tek renkli seramikler bulundu". 1989 kazıları sırasında Demir Kapı civarında gerçekleştirilenbir sondajda> çömlekçi atölyelerinin belirlenmesinde olduğu gibi, seramik üretimi konusunda da Kyzikos'un çağdaşları düzeyinde olduğu, yüzey buluntularıyla da
anlaşılmaktadır.
(27) F.W. Hasluck, Cyzicus, (1910), 259; R.M. Ertüzün (DN.3), 79-80: Res. 8.
(28) Ertüzün, age., 80-8 ı.
(29) Bunlar daha sonra ayrıntılı olarak çalışılacaktır.
(30) Kyzikos 1989, 180: Çiz.ı.
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Sondajlar

Sit kapsamına giren bölgede antik kentin sınırlannı belirlemek amabu yıl küçük kapsamlı sondajlar da gerçekleştirildi. Ozellikle antik
kentin güneybatısında, Erdek-Bandırma karayolunun güneyindeki alanda, Düzle Köyü'ne ait 1/1000 ölçekli kadastral paftalan yardımıyla 1-204
nolu parsellerde yapılan sondajlarda, kültür varlığı olarak tanımlanabile
cek bulgulara rastlanmadı.
cıyla,

KıSALTMALAR

Kyzikos

ı989:

lautısı

YAYLALI, Abdullah, "Kyzileos 1989 Yılı Çalışmaları", XII.
II, 28 Mayıs-ı Haziran 1990 (Ankara), 171-194.

Kazı

Sonuçlan Top-

Kyzikos 1990: YAYLALI, Abdullah - N. Koçhan - C. Başaran, "Kyzikos 1990
XIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı I, 27-31 Mayıs 1991 Çauakkale, 205-225.

Çalışmaları",
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AMORIVM 1991
Richard Martin HARRISON*
1991 yılı dördüncü dönem Amorium kazısı temmuz ayı sonunda baş
ve ağustos ayı sonunda tamamlanmıştır (Anatolian Studies 1988
(38), 175-84 (Araştırma); 1989 (39), 167-74; 1990 (40), 205-18; 1991
(41), 215-29; VI. Araştırma Sonuçları Toplantısı 1987 (Ankara, 1988),
191-200; XI. Kazı Sonuçları Toplantısı 1988 (1989), 155-65: XII. Kazı
Sonuçları Toplantısı 1989 (1990), 251-68). Kazıda 10 personel, 35 işçi
ve bakanlık temsilcisi görev yapmıştır (Temsilci Istanbul Arkeoloji Müzeleri'nden Sayın Süleyman Eskalan'dı). Ekip Prof. R.M. Harrison (Baş
kan), Bay Gordon Lawson (Mimar), Bayan Lucy Bown (çanak çömlek
sorumlusu), Dr. Roberta Tomber (çanak çömlek sorumlusu), Dr. Margaret Gill (küçük buluntular ve konservasyon), Dr. Derek Welsby (arkeoloji), Bayan Isabella Welsby-Sjoström (arkeoloji), Bayan Elizabeth Harrison (fotoğraf ve ev işleri sorumlusu), Bayan Mary Harrison (yiyecek
sorumlusu) ve Bay Osman Kızılkılıç'tan (hesap ve SSK sorumlusu) oluş
muştur. Kazımız Dr. Michael Ballance, Bay Jim Crow, Dr. Stephen Hill,
Dr. Chris Lightfoot ve Ingiltere Büyükelçisi ve Lady Daunt tarafından ziyaret edilmiştir. Bu çalışmayı Oxford Universitesi, British Academy, Ankara Ingiliz Arkeoloji Enstitüsü, Koç Holding A.Ş., Grocer's Company,
Roman Society, Byzantine Society, Buxton Trust, National Westıninster
Barık P.L.C. ve beş özel kişi tarafından sağlanan maddi katkılarla gerçekleştirdik. Kendilerine minnettarız, Burada, bu çalışmayı gerçekleştirebil
memizi sağlayan Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürülüğü'ne ve Afyon
Müzesi Müdürü Sayın Ahmet Topbaş'a en içten teşekkürlerimizi sunarız.
lamış

Bu çalışmanın genel amacı, özellikle Roma dönemi ve Karanlık dönem olıııak üzere Hellenistik dönemden Selçuklular dönemine kadar sosyal değişim ve gelişmelerin incelenmesidir. En erken dönemlerden başla
mak üzere süreklilik gösteren Amorium şehrine ait kalıntılar (15.
yüzyıldan sonraki dönemlere ait herhangi bir iz yoktur) oldukça iyi du-
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ruında korunagelmiştir. Bulunmuş olan çanak çömlek ve küçük buluntuların hemen hemen hepsi yörede üretilmiştir. Bu nedenle Anadolu'nun
merkezinde, özellikle Amorium'un 1()() km civannda benzer bir yerleşim
olmuş olsaydı, kıyaslama yapabilmemiz açısından çok yararlı olacaktı.
Gerçekleştirilmiş olan 1991 yılı çalışması hem arkeoloji ve konservasyon, hem de günlük olaylar açısından oldukça başanlı geçmiştir. Bu yıl
aynca bir ev satın alınmış ve iki depo inşa edilmiştir (Şekil: 1).

BAZİLİKA

1991 yılı ekibirnizin geçen yıllara oranla daha az sayıda kişiden oluş
nedeniyle, bu yıl çalışmalanmız çanak çömlek, küçük buluntular ve
bazilika alanında bulunan 30x20 metre boyutlannda ve zeminden yaklaşık 3 metre yüksekliğinde bir açma üzerinde yoğunlaştınlmıştır (Resim:
1). 5. yüzyıl sonlannda veya 6. yüzyıl başlannda inşa edildiğini tahmin
ettiğimiz bazilika yapısı, Orta Çağ'da (lO. yüzyıl civan) payandalarla ve
bir kubbe ile genişletilmiştir. Son elli yıl içinde define avcılan tarafından
zemin üzerine kazılmış olan birçok "delik" ve bu deliklere ek olarak toprak içerisindeki mozaik ve sıva parçalan kazı yapılmasını zorlaştırmakta
dır. Pembe ve gri FrigDokimian mermeri ile kaplı girişler (kapı eşikleri
ve pervazlar) dışında yapının tüm duvarlan kireçtaşı ile kaplıdır. Apsis
dışandan üçgen biçiminde olup, iç çapı 8 metredir ve eksiksiz bir
"synthronon"a sahiptir. Synthrononun içinde ise daha erken döneme ait
ve daha geniş bir başka apsis vardır (Resim: 2). Geçen yılki çalışma sonucunda başlıca üç evrenin olduğu tahmin edilmişti, halbuki bu yılki çalışma olasılıkla beş evrenin olduğunu ortaya koymaktadır. Şöyle ki bunlardan bir tanesi geçen sene tanımlanmış üç evrenin üstünde (Orta çağ
sonlan veya Selçuk), diğeri altında (4. veya 5. yüzyıl) olmalıdır. Kilisenin yukan kısımlannda, kabaca inşa edilmiş birimler orta nef ve yan rıef
ler arasına yerleştirilmişlerdir.
ması

Doğu bölümünün yaklaşık üçte ikisi kazılmıştır: gelecek yıl bitirebilmeyi ümit ediyoruz. Toprak üzerinde dağılmış olarak olasılıkla synthronona ait 6. yüzyıl civarı renkli mozaik parçalan bulunmaktadır. Apsis ve
neflerln içindeki toprak, sıva üzerine boyanmış bir resme ait dağınık parçalara sahiptir. Bu parçalardan bazılan küçük ölçekli desenlerle, diğer bazılan ise, beyaz renkli yazıtlar dahilolmak üzere iri desenlerle bezelidir.
Bu resim Orta Çağ'a aittir; fakat bir evreye mi, yoksa birkaç evreye mi aİt
olduğu henüz saptanamamıştır. Depoda özenle saklanmaktadır; gelecek
.yıl bu resme zaman ayırabilecek bir konservatörümüzün daha olabilmesini ümit etınekteyiz.

Bu alanda iki yazıt bulunmuştur. Bunlardan II satırdan oluşan ilki
(Christus, St. Conon adlannı ve on beş yıllık bir devreyi de vermektedir)
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5. veya 6. yüzyıla aittir ve apsis yakınlannda yüksekçe bir yerde bulunan
büyük bir stel üzerinde yer almaktadır (Resim: 3). Ikincisi ise 10. yüzyıl
civarlanna tarihlendirilmektedir ve 1962 yılında fotoğrafı çekilmiş olan
bir sütun üst tabanı üzerinde bulunan iki satırdan (mezar kitabesi) oluş
maktadır. İkincisine ek olabilecek benzer başka bir küçük parça vardır;
fakat büyük sütun üst tabanının kiliseye mi atıldığı yoksa olasılıkla define avcılan tarafından başka bir yere mi götürüldüğü henüz açıklık kazanmamıştır.

ÇANAK-ÇÖMLEK
Bu yıl çanak çömlek üzerindeki çalışmalar iki şekilde sürdürülmüş
tür. Ilk çalışma kazı süresince bulunmuş olan parçalann kayıtlara geçirilmesi, miktarlannın saptanması ve 1989 yılı kazısında bulunmuş olan parçalann çizilmesine devam edilmesinden oluşmuştur. Böylece, şimdiye
kadar bulunmuş olan tüm parçalann kayıtlara geçirilmesi ve her seriden
bir örnek parçanın çizilmesi tamamlanmıştır. Ikinci çalışma ise ince malların sınıflandmlrnası ve özelolarak incelenmesini kapsamaktadır.
L ve AB (1989 sezonu açmalan) açmalannda bulunmuş olan çanak
çömleğin incelenmesi sonucu, bunlann daha önce yerleşim alanından tanımlanmış çanak çömlekle aynı tipte olduğu ortaya konmuştur. Bu malzeme şimdiye kadar tespit edilmiş hamur tipleri için deneme niteliğinde
dir. Aynca yerleşirnin farklı bölgeleri arasındaki faaliyetlerin kıyaslan
masına da olanak sağlayacaktır (Şekil: 2 ve 3). 127 adet yeni kap biçimi
çizilmiş ve form dizilerine eklenmiştir. Kazı çalışmasına aynlan zamanın
yetersiz olması nedeniyle yalnızca çanak çömleğin kayıtlara geçirilmesi
tamamlanmıştır. Farklı malzeme tipleri arasında kronolojik bir dizinin
tespit edilebilmesi için çalışmalar sürdürülecektir. 1989 yılı L v~ AB açmalarında bulunmuş olan çanak çömlek miktannın, sit alanında LS. 5. ve
6. yüzyıllardan itibaren devamlı veya aralıklı bir yerleşim olup olmadığı
nın saptanmasına yardımcı olacağı ümit edilmektedir. Daha genelolarak
ise, incelenen çanak çömleğin şehrin değişik kısımlan arasındaki farklı
lıklarının saptanmasına yardımcı olması amaçlanmaktadır. Ancak bu bulgulann her meklln için küçük buluntularla biraraya getirilerek tanımlan
ması gereklidir.
İkinci olarak daha uzmanlık gerektiren bir alanda, Amorium kazıla
nnda bulunmuş olan ince mallar üzerinde çalışılmıştır. Bunlar çoğunluk
la aynı tiptedir ve bu tipin yerelolduğu sanılmaktadır. Fakat çok ilgi çekicidir ki, bunlar biçim olarak 5. ve 6. yüzyıl kırmızı kilastarlı Afrika
mallan ile yakın benzerlikler göstermektedirler (Şekil: 5). Ileride yapıla
cak incelemeler bu biçimlerin yerleşim üzerinde anlamlı bir dağılıma sa-
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hip olup olmadığını ortaya koyacaktır. Bunlara ek olarak az sayıda erken
döneme ait ince ithal mal da tanımlanmıştır. Bunlar ıtalya'da yaygın olarak bilinen ithal tiplerden ve Doğu Sigillatası A ve B tiplerinden oluş
maktadırlar (Şekil: 4). Yapılan ilk incelemeler bunlann L, E ve G açmalannın kazılmış en aşağı stratigrafileri içinde yer alan üç belirli alanda
gruplaştığını ortaya koymaktadır.
Aşağı şehirde, şehir duvan ve üçgen biçimli kulede Orta Çağ'a kadar
yalnızca 5. ve 7. yüzyıllara ait çanak çömlek bulunmuştur. 7. yüzyıl sonlanndan 9. yüzyıla kadar olan döneme ait herhangi bir buluntu yoktur.
Böylece her ne kadar Amorium yalnızca yukan şehirle sınırlandınlabile
cek olsa bile, karanlık dönemle ilgili çok az şey bilinmektedir. Belki de
bu döneme ait çok az çanak çömlek vardır veya hiç yoktur. Bizans ve
Arap metinleri bu dönemle ilgili, 838 kuşatması da dahilolmak üzere bazı bilgiler vermektedir; fakat olasılıkla bu döneme ait kalıntılar çanak
çömlekten değil ahşap, deri ve metalden oluşmaktaydı. 1990 yılında temizlenmek üzere 82 adet bakır sikke Afyon Müzesi'ne teslim edilmiştir.
Bunlar seramik buluntular tarafından verilen bilgileri tamamlayıcı bilgi-

ler içerebilir.
KÜÇÜK BULUNTULAR

Bu yılki çalışmanın bazilika üst katlarının temizlenmesi üzerinde yoğunlaşması nedeniyle çok az sayıda küçük buluntu ele geçmiştir. Bunlar
arasında Orta Çağ'a ait iki önemli parça vardır-.Bunlardan ilki ağız kısmı
yassı baklava biçiminde olan bir okucudur. Ikincisi ise, yuvarlak bir
anahtarlığın kavisli kısmıdır. Anahtarlığın anahtarla birleştiği sap kısmı
kayıptır. Bu sezon az sayıda küçük buluntu ele geçmiş olması nedeniyle
zamanımızı daha ziyade geçen sezon bulunmuş olan küçük buluntulann
detaylı olarak incelenmesine ayırdık. Küçük buluntular arasındaki kandil
parçalan "Küçük Asya", "Kuzey Afrika", "Balkan" ve "Vandal" tipleriyle
temsil edilmektedir (Şekil: 6/1, 17). Balkan tipi kandillerin oldukça özenle yapılmış kısa ve küt kulplan haç şeklinde veya kabartına detaylan olan
yaprak veya palmet şeklindedir. Diğer birçoğu ise "Vanda!''' tipindedir.
(Şekil: 6/11-17). Vandal tipi Amorium'da derinliği olmayan bir fincan tabağı şeklini almıştır. Kabın tabanından yükselen silindir biçimli dolum
yerinin çevresinde özel bir oluk vardır ve dikeyatkı kulpludur. 425 adet
cam bilezik parçası küçük buluntulann önemli bir bölümünü oluşturmak
tadır; fakat maalesef bu parçalann hiçbiri tam değildir (Şekil: 6118-30).
Olasılıkla çoğunluğu Orta Çağ'a ait olan bu parçalar mavi veya yeşil basit
halka bileziklere aittir. Bunlardan bazılannın dış taraflan cam ipliği ile
bezelidir. Diğer bazılan ise burma şeklindedir, bunlardan bazılannın dış
taraflan, çok nadir olarak da iç taraflan zıt renklerde cam ipliği ile bezen-
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miştir. Diğer bir grup ise beyaz, sarı, kırmızı veya altın renkli basit zik-'
zak, helezon veya oldukça detaylı rozetler ve eğri çizgilerle bezelidir.
KAZ/EVİ

Bu yıl bekçiye ait olan ve daha önceki sezonlarda kazı evi olarak
kullandığımız kerpiç evi ve bahçesini satın aldık. Bu eve bir teras ve iki
taş tepo inşa ettik (gerekirse ileride yedi taneye çıkanlmak üzere). Hisarköy Muhtarlığından alınan satış senedi Ankara'ya Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne yollanmıştır. 6 m uzunluğıında ve 6 m genişliğinde
olan bu depoların inşasında geçmiş yıllarda açılmış olan açmalardan arta
kalan kireçtaşı artıkları ile ahşap, çatı kiremiti ve demir kapılar kullanıl
mıştır. Inşaatları tamamlandığında bir tanesi tamamiyle çanak çömlekle
doldurulmuş, diğerlerine ise muntazam olarak önemli taşlar, yazıtlar ve
heykeller konmuştur. Eve ait duvann büyük bir kısmı yeniden inşa edilmiş ve avlu girişine demir bir kapı (3x2 m) konmuştur. Aynca bazilika
yapısının etrafı dikenli telle çevrilmiş ve yerleşirnin büyük bir planı (2xl
m) köyün içinde yolun kenanna asılmıştır.
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Resim: 1- Bazilika-apsisve synthronon

Resim: 2- Bazilika-apsis ve synthronun'un

i'

arası
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Resim: 3- Bazilika-apsisdeki Geç Roma dönemi

yazıtının stampajı
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AMOR[UM [987-91

--

--,'",,,:"*-'

Şekil:

1- Amorium: genel plôn, 1987 yılında Welfare (AS XXXVII (1988), s. 178) tarafından
çizilmiş
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olan plan ve sonraki gelişmeler
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Şekil:

2- AB açmasından elde edilmiş olan keramik grupları. II no lu odada bulunan i -hamur
I, kiremit döşeli tabanın (II i) altında bulunmuş olan pişirme kabı. 2-8 hamur I,
Girişin yan tarafında bulunan
geçirilmiş olan kaplar

gözleme odası içindebulunan ocaktan (21) ele
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3- AB açmasında yer alan i ve II no lu odalar üzerindeki yığınadan ele geçirilmiş
keramik buluntu grupları 1-8hamur 1 masa amphorası, pişirme kaplan ve
kavanozlar
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4- Erken Romadönemine ail ince keramik parçalan (I :4)
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Şekil:

5- Geç Roma dönemine ait İnce keramik parçaları (1:4)
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Şekil:

6- Küçük buluntulardan örnekler.
(18-30)
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Pişmiş toprak kaıldiller (i -17) ve cam bilezikler
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PESSINUS (PESSINONTE) 1991:
PRELIMINARY REPORT
J. DEVREKER*
F. VERMEULEN

The 1991 campaign of the University of Ghent took place from 22
July to 30 August under the direction of Prof.Dr. J. Devreker. The chief
archaeologists were Dr. H. Thoen and Dr. F. Vermeulen, assisted by
Messrs. Ph. Delanghe, G. De Mulder, D. Dutoo, L. Fockedey and Miss
K. Timmermans. The geomorphology of the site was studied by Dr. M.
De Dapper. The restoration was directed by architect P. Yerhaeghe, assisred by miss Burcu Ceyhan and Yasemin Ince of the Orta Doğu Teknik
Universitesi of Ankara. J. Angenon made the designs and J. De Bruyne
took good care of the team as a cook. The Turkish Government was represented by Haşim Yıldız, whom we thank for his kind help. Our deep
gratitude also goes to the direction of the Eski Eserler ve Müzeler.
The campaign comprised:
I. Continuation and provisional ending of excavations on the socalled "acropolis" (sector I) and fıırther analysis of the finds collected
during 4 earlier campaigns.
II. Test-dig near the contemporary Turkish cemetery (sector K).
m. Start of systematic excavations in the centre of presentday Ballıhisar, near the mosque (sector L).
lV. The restoration of the theatre in the temple-theatre complex.
V. Prospecting and sounding within the territory of antique Pessinus.
1. The "Acropo/is"
The purpose of this 5th and provisionally last exeavation carnpaign
on the promontory immediately north of the village of Ballıhisar was to
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collect more detailed information concerning the defensive system of the
ear1y-Byzantine fortress, ineluding the location of its entrance. The digs
were also meant to unraffle the structure of the houses and to understand
the relation with the fortress walls. In two trenches (Plan: 1), measuring
20x5 m (Pess. 91/I 10) (Plan: 2) and IOx7 m (Pess. 91/I 11) (Plan: 3), a
surface of some 170 m' was investigated. All information confırmed the
general picture obtained during ear1ier campaigns, namely that 2 main
phases of occupation must be considered: a necropolis of Iate Hellenistic
and Roman date (2nd or lst century BC-5th century AD) and a Byzantine
fortification (Iate 5th/6th century-l lth century).

a) The Cemetery
This year only 13 graves were found, namely 12 in trench Pess, 91/I
10 (nrs, 16,29,32,33,43,51,52,54,56,57,63,67) and only 1 in trench
Pess. 91/I 11 (nr. 14). Most were only partially located in our trenches or
were very much disturbed by later (Byzantine or recent) diggings, so.that
information about their structure and contents is often insufficientrMost
graves were found in the westem part of trench Pess. 91/I 10. Their dispersion seems irregular and there is no predorninant orientation.
Onlyone burial (nr. 29 in Pess, 91/I 10) contained an inhumation.
The neatly rectangular grave-pit is lined with a .row. oJ regularly piled
bricks. The interior was thoroughly disturbed and contained very few
fragments of the bones of one individual. A Iate Roman lamp in regional
red-painted technique, found nearby the burial, probably indicates a Iate
date.
All other burials are cremation-graves. Three of them, graves 16 and
33 in Pess. 91/I 10 and grave 14 in Pess, 91/I ll, belong to a type that is
most common in this cemetery, i.e. is the so-called Brandgrubengrab
(type des fosses ıl incineration), With this type all remnants of the pyre,
namely charcoal, cremated bone and sornetimes bumed objects, were deposited or thrown in an oval or rectangular pit. The other cremation burials belong to a type that had not been encountered ear1ier in Pessirıus, the
bustum-grave. Here also aıı remnants of the pyre were collected in a simple pit, but the pyre was located immediately above the individual gravepit itself. This can elearly be deduced from the obvious traçes of direct
contact with fire (redbrown discolourations), visible onthe walls of the
pits.

The fmds in these cremation-burials are very poor, but this is
probably also due to plundering and disturbances. We can only report 2
fragments of a perforated bone disc decorated with ridges (fumiture?)
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from grave 56 and a cup with 2 ears in fine pottery of late-Hellenistic or
early-Roman date (l st century Be-ıst century AD), found near grave 32.
Some Roman objects which were found out of their original contexts,
such as the foot of a bronze container, the grip of a bronze mirror and a
coin of Arcadius (Jl95-408), can possibly be related to disturbed burials.
b. The Byzantine Occupation

Around the end of the 5th or the 6th century AD large-scale raising
and levelling of the surface preceded the transformation of the cemetery
into a smail fortress. Traces of its imposing walls were discovered in all .
parts of the "Acropolis", thus also near its northeastem edge, where excavations took place this year.
The excavations revealed new information conceming the defensive
system. The entrance to the castle, however, was not found, as it probably lies in.its southeastern part, where massiye recuperation of stones has
destroyed all traces. The main wall of the,fortress, some 2m40 wide, was
investigated on a spot where there is a bend in its trace (Pess. 91/1 10/6).
Most likely a tower was located immediately north of this bend. This is
suggested by a' 80 cm wide entrance through the fortress wa!l, visible at
some 3 m to the west of the bend. The main fortification wall must have
had several of such towers (see also the tower excavated in Pess. 89/1 6),
probably all located near spots where the trace bends or forms a corner.
Outside this eastem fortress wall traces were found of a wa1k or road of
some 2 to 3 m wide. It consists of a ca. 50 cm thick layer of "concrete",
made of marl mixed with lumps of limestone and gravel.
The Byzantine houses leaned immediately against the imı.er side of
this fortress wa!l. This year the excavations revealed the plans of 1 complete habitation unit in Pess. 91/1 ll, and parts of 2 or 3 contemporary
units in Pess. 91/1 10. The foundations and walls of the house inPess. 91/
i 11 were rather well preserved, except in its westem part, where they
were broken out. The walls are some 70 cm wide. They have a parament
of irregular limestone blocks and an emplekton of rubble and marly
earth. Marmor blocks (spolia) were not frequently used. The house-walls
(nrs. 6 and 9) are square with the fortress-wall (nr. 4) and thus constitute
a rectangular room of 7.5. by 4.2 m of useful space. The entrance was
probably located in the centre of its short side, where we found a large
stone threshold. Its upper face lies exactly on the same height as the
origina! mortared floor, found well-preserved in the eastem comer of the
room. It is interesting to note that this hard, light gray floor continues up
the wa!ls and was thus (partly ?) used as wall-plaster, During severa!
phases of occupation piths were dug into the floor of the house. Most
263

were intended to contain piıhoi, which were subsequently completely
(nrs, 25, 26, 27, 28) or at least partially (nrs, 8, 19, 22) broken out. Two
deeper pits with a conical profile are to be interpreted as silos (nrs. II
and 24), while asimilar pit in the southemmost comer of the room (nr.
10) could have been used as a cistem for the collection of ram water
straight from the roof, This remarkable pit was covered with large flat
stones, while the lower part of a vertically placed terracotta pipe was
found still in situ directly above the pit-opening.
On its northem side the house is flanked by a narrow gangway giving acces to the fortress wall, To facilitate this access with a step, a large
re-used block of marmor-a fragment of a comice with fine decoration in
caissons-was placed near the fortress wall, Two pits for pithoi (nrs. 17
and 18) found immediately to the west of the house in Pess. 91/1 11, indicate probably the existence of another habitation unit. Two floor levels of
inferior quality located west of the house suggest that on this side an
open area is to be expected.
Information about the houses in trench Pess. 91/1 10 is less complete,
but nonetheless important. in the central part of the trench we excavated
parts of a house, probably with two rooms. The partially broken out foundations 1 and 4 b (with an entrance ?) were respectively the westem and
southem walls. Wall nr. 4, with its well preserved door-opening, divided
the house into two rooms: a large one with 4 broken out pithoi (nrs, 24,
36, 48 and 49), a silo (m. 35), several pits (nrs, 34, 37 and 68) and a centrally placed hearth (m. 25b), and asmaller room where we found only
some shallow pits (nrs, 42 and 44). It is interesting to note that the large
square room of some 4.8 m side, gaye entrance to what was probably a
tower-compound, via a door in its northeastem comer. in the rooms or
units to the east and west of this house we excavated several Byzantine
pits, probably intended to hold pithoi (ni. 45) and smaller jars (rırs. 38,
39,46,47,59,60,61,62,64,65 and 66).
This year relatively little information was gathered conceming the
chronology of the Byzantine fortress. It is, however, important to note
that the discussed houses were obviously built contemporary with the
fortification waJ1, so that they also belong to the earliest phase (Iate 5th/
6th century). No important re-building phases were established in this
sector, Among the fınds from Byzantine contexts we mention pottery, 3
intact glass bracelets (Pess. 91/1 11 silo 11), a limestone weight and a
. lump of blueish black glass, possibly indicating glass production on the
site. Among the marmor spolia of Roman date, probably re-used by the
Byzantines, there is an almost complete door-stele, decorated with a keyhole and a door-knocker, 3 fragments of door-stelae, 2 fragments of half-
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columns and a small doric capital. These monuments were all transferred
to the local Museum of Balhhisar.
Analysis of all these fınds and traces will in 1993 lead to an exhaustive publication of the area called the "acropolis".
II. Exeavation near the Present-day Turkish Cemetery
in 1990 we already tried to locate the border between the antique
town and its northem cemeteries. This exeavation on the so-called Ottoman hill (sector 1) revealed that in Hellenistic and Roman times only
graves were laid out here and no houses. A new investigation directly
south of the present-day Turkish cemetery was more successful, because
now we could investigate part of the most northemly habitation area of
antique Pessinus.
Dur trenchof 20 by 5 m (Pess. 91/K 1) for the fırst time gaye a good
insight in the stratigraphical and chronological evolution of one of the
towns' living areas (Plan 4). From the 1st century BC onwards several
houses were built here, on a terrain of marly colluvium with a northsouth inclination; this plot was occupied almost uninterruptedlyuntil the
early-Byzantine era (5th-7th century). Continuous rebuilding and supply
of building materials to the site created a stratigraphy of almost 4 m
thick. No fewer than 13 archaeological groundplans were needed to record and interprete the amount of traces left by this 6 to 8 century long
occupation. These traces comprise essentially negative walls due to recuperation of building-stones in antiquity, but also some well preserved
foundations and wallbases of the houses. In our stratigraphy we recognized several floor levels-sometimes a superposition of no fewer than 8
different floors-often well'separated by layers resulting from activities of
occupation, destruction and ground raising. Large parts of these floors
were, however, destroyed by younger building activities and other disruptions of the soiL A thick upper part of the stratigraphy, varying between 60 and 140 cm, was completely disturbed by modem recuperation
of the stones.

Although, when digging in such small trenches with a lot of wallfragments to respect, it is always difficult to interprete the structures and
their chronology, we are now able to divide the history of the place into 5
main phases of occupation. Some of these have several subphases as a result of local transformations and additions of smaller structures.
a. Phase I: Late Hellenistic!Early Roman
After preparing the terrain a large city house was built here during
the fırst half of the 1st century BC (building A). Its plan was only partial-
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Iy revealed. We only know that its orientation was more or less NNE/
SSW and that it contained several (at least 9) rooms. This structure is essentially preserved as negative traces of walls (0.8 to 1 m wide and 4 to
4.4 m deep), found all over the trench. Near its eastem end a few foundations were found still "in situ", The walls here are ca. 70 cm thick; they
are faced with relatively regular blocks of limestone and have a dry mı
ing of marly earth and lumps of limestone. We found remnants of floors
in practically all the rooms. Most of them are 10 to 15 cm thick and consist of a compact marly mortar.
The onset of this first phase can be dated thanks to fragınents of Iate
Helienistic pottery, such as Megarianbowls, eastem sigillata A, painted
ware and a few lamps. The occupation-and destruction levels contain
amongst others Augustean terra sigillata, dating the end of this phase to
the beginning of the ıst century BC. Other interesting finds are the head
of a terracotta-figurine representing Attis and several fine hairpins made
of bone.
b. Phase Il: Early Roman

A general heightening of the floor levels of building A by some 40
cm indicate that a new phase begins. Most of the walls, however, were
re-used and new subdivisions seem restricted to the westem part of the
trench. Comfort and stability increased in this second house. Almost all
room now have mortared floors and several walls were decorated with
stucco and marrnor crustae. The stucco walls were painted with broad
lines (mostly red, but also yellow, green and brown) and some had a profiled plinth or decorations in relief. An oven (nr. 78), possibly for breadmaking, was constructed in one of the northem rooms. The almost circular (diameter: 1.2 m), sunken oven-chamber had a 4 cm thick Cıay lining
(which probably continued above ground) and a floor of 4 neatly placed
square tiles (side: 40 cm) surrounded by fragınents of tiles. A smail furnace-chamber was probably located in a room to the wesL.
The start of this phase can be placed in the fırst half of the ıst century A.D., as is shown by the ESB-pottery and a few lamps. Some glass
and Iate ıst century sigillata (e.g, an ESA-cup with rosette stamp) suggest that it ends during Flavian rule. Probably in the second half of the
ıst century an important pipeline was constructed for the town's supply
of dirinking water, which came from the hills -rıorth of Pessinus. This
more or less ]'ı-S oriented system is made of large terracotta pipes, with a
length varying between 36 and 42 cm and a diameter of 25 cm, neatly telescoped into each other. To construct this pipeline, the inhabitants had to
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remove parts of the floors and substructions of the eastem rooms, but
these were immediately repaired.
c. Phase III: Middle Roman
This third phase of building A-with floors raised by 30 to 50 cm-is
similar to the previous. The general layout is identical and more information is now availableabout the rooms in the westem part of the trench,
where the foundations of a new wall were preserved in situ. FIoors and
wall-finishing were probably the same as before, but some tesserae made
of glassinpaste and quartz indicate the presence of mosaics .. This long
phase of almost 2 centuries knew several additions and alterations, such
as the construction of new floors in some rooms, the laying out of a
hearth ( m. 15) in one of the central rooms (and the addition of 2 subsequent sewers (m. 75), lined and covered with thin blocks of limestone
near the westem end of the trench.
According to datable fınds, such as ESB and early African SIip
Ware, occupation during this third phase began around 100 and lasted
more or less continuously until after 250 AD. Several fınds are wituess to
the flourishing Middle Roman period: fıne pottery, many objects made of
ivory and bone (e.g. hairpins, needles, spoons and a decorated grip in the
shape of Aphrodite), lamps, a terracotta statuette of Aphrodite (?), a mortar made of white marmor, bronze objects and much refuse of the animals consumed. Interesting is also the grafıtto ıeANüI AI found on redpainted stucco. It is not yet elear how this city-house came to its end, but
the walls and floors were obviously destroyed and taken out very thoroughly. In the negative traces left behind, the comp1ete skulls and several
bones of 3 horses (or donkeys) were found, together with some datable
material, such as bronze coins of Volusianus (251/252), Dioeletianus
(285) and Galerius (294), and also a Greek imperial coin. The destruction
of building A and the outset of a new phase can thus be placed around
300 AD.
d. Phase IV: Late Roman
The new construction, erected after demolishing building A and raising the surface level, is now very different. Although the general orientation is not altered, it is likely that·2 buildings were now constructed on
this lot.
in the westem building B we only investigated a part of one room.
The partially preserved foundations of its walls are some 50 cm wide;
theyare faced with irregular blocks of limestone and have a dry fılling of
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marly earth and small lumps of stone. Parts of a white to grey mortared
floor are also preserved. Two parallel pipelines (ur. 33), bringing water to
the centre of town, were constructed here shortly before the erection of
building B. They were laid in a 1.5 m wide trench and have an NNESSW orientation. Their construction and diameter is identical to the Flavian pipeline (see phase II), but now the pipes are respectively 33 to 38
cm (westem) and 58 cm (eastem) long. It is highly probable that the Flavian pipeline still functioned at that time. if we prolong both lines upwards the hill, in a northemly direction, they seem to meet immediately
north of the present-day Turkish cemetery, Le. on the so-called Ottoman
hill (sector J). it is likely that some sort of water collector was built here
to collect drinking water, brought in via an aquaduct, and to distrubute it
all around the Roman town.
At least two rooms that belong to the eastem building C were also
investigated. Not only the foundations (60 to 80 cm wide; faced with irregular blocks of limestone and some marrnor spolia), but also parts of the
walls themselves were preserved. Their facing often consists of very regular and large blocks of limestone, laid in rows of irregular height. An
entrance was located in the westem wall of the southem room.
Building C was only in use for a few decennia and was eventually
destroyed by a large fire. Traces of this event are to be seen on the bumt
walls and a thick layer of ash and glazed lumps of wood (the collapsed
roof) was found on its floor. A coin of Maximinianus (291), but most of
all some early 4th century pottery (1amps, ARS) suggest that the fire took
place somewhere in the first half (or first quarter) of the 4th century.
Building B was probably also abandoned around that time.
e) Phase V: Early 8yzantine

Possibly after a few years of desertion, the ground level of the site
was again raised considerably near the end of the 4th or during the fırst
half of the 5th century. A new large building (D) was now constructed,
with the same orientation as during the preceding phase. A few remaining walls in the eastem part of the trench were used as foundations. The
almost 1.6 m deep foundation of a wall running diagonally from east to
west through our trench was probably part of an outer wall of this building. This very irregular wall, some 0.6 to 1 m thick, is essentially faced
with very irregular blocks of limestone and it has a dry filling of sand mixed with small and larger lumps of limestone. The wall contains several
spolia, such as large fragments of tile and blocks of marrnor. The latter
comprise a block with part of an inscription [thıy]a'teı At least 3 rooms
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were identified south of this outer wall, but their floors (e.g. floor m. S,
made of flat blocks of limestone) were badly damaged or often completely destroyed. Two irregular walls lbat seem to' lack deep foundations,
found north of the outer wall, probably belong to annexes.
The start of phase V can be dated with the help of some glass, Iate
lamps and poltery (e.g. ARS and so-called "terre grise"). Most oflbe pottery found in the destruction layer of building D is of Iate 4th and Sth
century date (e.g. Focaea ware). A follis of Constantinus II (A.D. 317324) was discovered in the same layer, Some fragments of Iate 7th and
8th century wares can probably be connected with lbe recuperation of building materials, some time after the abandonment of the plot.
III. Excavations near the Mosque

Excavations were started on a plot directly north of the Turkish mosque, in between the houses of Ballıhisar (sector L). The main purpose
of this systematic investigation is an altempt to locate the Helienistic
(and older?) sanctuary of the goddess Cybele, known from classical
writings. This new sector lies only 50 m north of the early Imperial
templelbeatre complex (Sebasteion), lbat was investigated in the sixties
and seventies. We therefore presume that we can gather new information here, conceming the monumental centre of ancient Pessinus.

A trench of some IS by 4 m (Pess. 91/L1) is now partly dug and wil!
be extended and finished in 1992 (Plan 5). Only the Turkish and Byzantine levels have been fully investigated. The most important discovery
concems parts of an impressive early- Byzantine building, namely a large
outer wall (m. 3) and a monumental entrance stairway made of marrnor
(m. 8). The wall is at least LS m wide and is lined with large rectangular
blocks of lirnestone and re-used marmor. Leading to lbis wall is a partly
destroyed stairway that consists of lines of massiye (often re-used) blocks
that altemate wilb double lines of flat, quadrangular blocks often laid
wilb an inclination. The chronology of this imposing city building, which
possibly had a religious or offıcial function, is stil! uncertain. Maybe lbe
building was erected and used between lbe Iate 4th and lbe early 6th century, as a coin of Theodosius (375-383) was found in connection wilb lbe
construction of the stairway, while lbe destruction-Ievel of lbat same
stairway contained a coin of Justinus i (SI8-S27). We must note, however, lbat lbis destruction-level contained also some Iate 7th-century
pottery (e.g. Cypriot Red Slip).
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in the early-Roman levels, which were only partly reached, we found
some building-foundations in situ and also several fragmenls of large Corinthian capitals and other decorated architectural elements of marmor
that indicate the nearby presence of an important antique building. Together with an early-Christian style capital, these were deposited in the Ballıhisar museum.

W. The Restoration o/the Theatre o/the Sebasteion
In view of a restoration, the theatre which was overgrown by plants
and covered by sand in the course of the years, has been thoroughly cleaned. The purpose of this elearıing was to allow the monument to be
analysed, to identify the kind and the extent of the deterioration as well
as to establish its causes. An overall survey of the decay of the building
required the analysis of all the stones separately. For each stone a 'Working index card was made on the spot based on the photograrnmetric lake
(scale 1/100) of the stepped theatre and on the corresponding phetographs.
As a tentative protective measure against the further silting up, !" part
of the edges was dug off at the south, north and east sides. This created
horizontal plateaus which .conducted the- drainage water gradually along
the theatre.
In the course of the execution of these protective works, more remains of antique walls were discovered. More investigation, however, is required. The actual restoration of the theatre will start in 1992.

V. Prospections in and around Pessinus
Like every year, some prospecting was organized in Ballıhisar and
the surrounding hills, within the ancient territory of Pessinus. Most of
these investigations were done in close collaboration with our geomorphologist Dr. M. De Dapper (see his report in annex).
On a spot south of the village of Ballıhisar, indicated by local inhabitants, an unusual hollow turned out to be a large cistem, cut in the natural
marly soiL. This cistem has a fan-shaped seetion and a quadrangular opening (side: 38 cm), flanked withablocks of limestone and closed with a
larger block. it is some 1.6 m deep and has a flat oval bottom (diameter
between 2.9 and 3.1 m). There were no' finds in the cistem, bul several
settlement-traces, such as depressions connected with the recuperation of
stone walls, fragments of pithoi and other pottery, found in an area of some 0.5 ha around the cistem indicate that we are to date it in the (early-)
Byzantine period.
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lmportant information was again gathered in the nearby village of
Tekören, where in 1990 we discovered a range of old-Phrygian monuments dating from the 7th and/or 6th century. This interesting 1990 find
has since then been published extensively in the Liber Amicorum J A.E.
Nenquin (1991). More data were now collected conceming the settlement-zone of Area I. Thanks to field-walking, a large Phrygian settlement was located here in an oblong area of some 10 ha, right in between
the open air sanctuary and a local river, The finds include thousands of
pottery-sherds (jugs, bowls, cooking-vessels, ete.) and fragments of stone
building materials. Right before the slope that leads to the river, we discovered a 4 m wide hollow road, possibly also of Phrygian date. The road linked the settlement-zone with its sanctuary. Bordering this road, near the westem edge of the settlernerıt, an area of some 1500 m' contains
hundreds of wall-fragments of clay kilns in association with rejects of
pottery. This is probably the old-Phrygian potters' quarter. Further prospecting and sourıding of this site, together with more detailed study of the
ceramic firrds, must take place, before any attempt at fine dating can be
made,
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Fig. 1- The "acropo1is" excavations: view fromthe west on two ear1y-Byzantine
houses built against the fortress WRU (trenches Pess. 90/19 aod Pess. 91/111)

Fig. 2- Excavations nearthe_Turkish cemetery: view from
the wcst on trench Pess. 91/K1 with Romanand
Byzantine foundations
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Fig. 5- Excavations near the mosque: view from the west on
the monumental early-Byzantine staircase and
adjoining wall

Fig. 6- Fragments of Corinthian capitals found in trench Pess. 91/Ll
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GEOMORPHOLOGICAL SURVEY OF THE
PESSINUS ARCHAEOLOGICAL EXCAVATION
SITE AND ITS SURROUNDINGS
Morgan De DAPPER*
INTRODUCTION
A survey on the geomorphology of the Pessinus (Ballıhisar) archaeological exeavation site and its surroundings was effectuated during ten
days from i 1 to 21 of August 1991.
The aim of the survey was threefold:
1. To complete, detail and update the general physical environmental
framework studied by Stoops during the 1969-1972 campaigns (Stoops,
1984).
2. To study the geomorphology and superficial geology of the excavation sites at Ballıhisar.
3. To study the geomorphology and superficial geology of the Phrygian site at Tekören (Devreker, J. & Vermeulen, F., 1991).

GENERAL GEOWGICAL AND GEOMORPHOWGICAL SETTINGS
The geological substratum of Ballıhisar and its surroundings is mainIy composed of extensive Neogene/Pliocene strongly layered continental
sediments. They resu1t 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.
The bulk of the Neogene/Pliocene sediments is marly. Near the
"source" massif, the basin sediments are strongly dipping and contain
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coarse, even conglomeratic, layers with a thickness of 0.5 m to several
meters. Further away from the massif the dip becomes subhorizontal to
horizontal and the sediments become finer showing an outspoken downslope grading.
In the nearby surroundings of Ballıhisar the Neogene/Pliocene sediments consist of alıerrıating subhorizontal 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, 10cally some limestone layers are hard and coherent and are expressed by
knicks on the hillslopes. These fine-grained whitish lirnestones are characterized by the presence of numerous small dendrites and are referred to
as "dendritic limestones" by Stoops. The dendrites show a dominant vertical component and form most probably the remnants of pipes of roots
and small burrowing animals. They were most probably formed in
marshy near-surface conditions under an arid 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 continuous and
may serve as local stratigraphical marker horizons.
THE BALLIHİSAR PEDlPLAIN
The macro-geomorphology of the Ballıhisar region is characterized
by the dominance of peıieplain remnants. Near the marbly "source" massif to the NNE of Ballıhisar at Istiklalbağı there is field evidence that the
surface cuts hardrock and soft deposits indifferently (Fig. 1) showing the
peneplain to be of an erosional pediment nature. This pediplain is put
into a plateau position by deep incision of drainage lines during younger
(Quaternary) erosive phases.
The plateaux are covered by a reddish palaeosol developed on the
calcareous saprolite. The downward development of the palaeosol is often limited by the presence of continuous hard limestonebanks who hamper the free flow of the groundwater. The top of the palaeosol has been
stripped and has been covered by a thin (0.5 m to 2 m) veneer of loose
brownish marly material. The surface between cover and stripped palaeosol is characterized by a thin (up to 0.5 m thick) gravellayer, The gravels
are clearly derived from the conglorneratic layers in the Neogenel
Pliocene substratum. Cover and gravellayer are most probably of Quaternary age and form a complex pedisediment covering the pediplain (De
Dapper, 1989 (Fig. 2).
Part of the above mentioned Quaternary gravellayer was detected in
situ in trench Pess. 91/110 of the "Acropole" exeavation site. It forms an
additional argument to differentiate the geological substratum of the site.
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THE COLLUVIAL FlLL

The footslopes of the valleys are covered by colluvial material
whose thickness ranges from a veneer to a blank:et of a few meters. A
close survey of the colluvial fill near Ballıhisar showed a complex history of deep incision and subsequent colluviation.
Following phases may be discemed (Fig. 3):
1. Deep Incision i
2. Deposition of Colluvium A
3. Deep incision II
4. Deposition of Colluvium B
5. Deep Incision III; this phase corresponds to the subrecent and recent ravinatiorı.
The presence of hard banks of "dendritic limestone" in the Neogenel
Pliocene substratum may complicate the geomorphological evolution. Incision and deposition may occur in a stepwise pattern so that Deep Incision i and II and Deposition of Colluvium A and B in fact belong to one
incision, respectively deposition phase.
However, the chronological sequence that can be deduced based on
pure geomorphological arguments seems to be corroborated by the archaeological content of the colluvia. Colluvium A is devoid of artefacts
or contains only some rare sherds of prehistoric (Bronze Age?) handmade pottery. Colluvium B contains some rare prehistoric artefacts (cf.
supra) and abundant historic material (sherds of wheel-turned pottery).
The incision/colluviation history has to be linked to the local alluvial terraces (cf. Fig. 2) by further investigations.
A more detailed and more extensive study of the colluvial mı may
provide clues to assess amount, rates and quality of environmental degradation in prehistorical and historical times.
ACISTERN NEAR "NECROPOLE SUD"

A cistern found near "Necrople Sud" is situated at the toe of a long
concave footslope developed out of the mesa that forms the site of
"Necropole Sud" (Fig. 4).
The 1.6 m deep cistem is cut in a subhorizonta1 layer of soft whitish
marly material belonging to the Neogene/Pliocene substratum. The base
of the cistern is developed on top of an underlaying more clayey marly
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layer with faint greenish stain. This clayey layer belongs to a continuous
bank that is outcropping in the small rivervalley developed at the base of
the footslope. It dries out and hardens after exposition to the air and is
well expressed in the landscape by a distinct knikck. This clayey stratum
forms a confining layer and defines a temporary aquifer in the whitish
material above wherein the cistern is cut, This aquifer is fed by the infiltrated precipitation water irıtercepted mainly by the mesa surface and by
the footslope. For this reason the cistern must hold water not only during
the winter rainy season but also for some time after the dry season has
started. At the moment of description, in mid-August, the walls of the
cistern were stillmoist. The altitude of the cistern (945 m a.s.!.) coincides
with the altitude of ani~portant springline in the center of Balııhisar village.
GEOMORPHOWG1CAL SURVEY OF THE PHRYGIAN SITE AT
TEKÖREN

The smail village of Tekören is situated at some 7.5 km to the north
of Ballıhisar near the Cal Dağ-mountain. This mountain forms an offshoot of a granitic chain that extends from the region of Sivrihisar in a
northwesterly direction via Kayneas to the Eskişehir area. These granites
are characterized by a large content of biotite and homblende and are
sometimes accompanied by fine grained quartzites.
The massiye granite is well-jointed and deeply weathered. A typical
weathering profıle on granite is developed. The saprolite reaches a depth
of ten to twenty meters and consists of clayey coarse granite grus sand. A
well-defined basal front of weathering forms the boundary between saprolite and fresh, hard, unweatheted rock. Due to the good joinring, numerous.corestones .of fresh granite are developed. Theyare imbedded in
the saprolite and show rounded edges; the rounding however is due to
chemical weathering in situ and not to transport.
The Phrygian site is situated at II 85 ın a.s.l. on a pedirnent surface
thatextends at the foot of a bornhardt that culminates at 1430 m a.s.!.
(Fig. 5). Near the bomhardt center corestones are stili attached to the basal front of weathering and form .flared pedestal and mushroom rocks and
castellated tors (Twidale, 1982). Most of the pediment surface is developed over saprolite and individualized in-situ-corestones are exposed at
the surface. The Phrygian tomb, "step-alıar" and basin, have all been cut
from such granite corestones. It is obvious that the original jointing pattem stili present İn the corestones has oriented the cutting works. Near
the ground surface the corestones show a small but distinct weathering
F
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notch or flare showing the surface has been stable over a long period.
Close to the Phrygian site, the pediment is incised by a 15 m-deep narrow
valley, At some places the basal front of weathering is exposed in the
thalweg. The valIeysides are developed in saprolite. Some crostones have
been washed out by lateral extension of the valleysides and form chaotic
heaps in the valleybottom.
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DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANOI 1991
Klaus RHEIDT*
Die Ausgrabungen und Untersuchungen in Aizanoi begannen am
29.7. und endeten am 8.9.1991 mit der Abreise der letzten Mitarbeiter-.
Die Restaurierungsarbeiten am Tempel wurden zwischen dem 16.7. und
dem 8.8.1991 durch den Restaurator und Steinmetz L. Holenstein ausgeführt. Die Arbeiten des Jahres 1991 fanden in enger Zusammenarbeit mit
dem Museum Kütahya und seinem Direktor, Herrn Metin Türktüzün
statt. Als Vertreter der Antikenbehörde waren Levent E. Vardar und Solmaz Gülşen beteiligt, die die Arbeiten in jeder Weise unterstützten.
Topographische Aufnahme und Erforschung von AizanoilÇavdarhisar
.Die im Jahre 1990 begonnene topographische Aufnahme des Ruinengebietes von Aizanoi und des darin gelegenen Dorfes Çavdarhisar
wurde fortgesetzt-. Die Aufnahmearbeiten aller antiken Reste sowie der
Ortsteile Çereller-Mahalle, Bölcek-Mahalle, Küçük-Mahalle und Yukarı
Mahalle konnten bis auf wenige schwer zugangliche 1nnenbereiche zwischen den Hausem abgeschlossen werden. In diesen Ortsteilen richten
sich die modemen Baufluchten, wie schon im vergangenen Jahr festgestellt werden konnte, teilweise nach antiken Strukturen, die die Erbauer
der Dorfhauser anscheinend vorgefunden und als Fundamente benutzt
haben. Hier liiBt die Planaufnahme des Dorfes also Rückschlüsse auf das
stadtebauliche System der Antike zu, dessen Ausrichtung jeweils an den

•
(I)

(2)

Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Alman Arkeoleoji Enstitüsü, Gümüşsuyu Ayazpaşa Camü Sok.
No: 48 Taksim-jSTANBUL.
An den Arbeiten beteiligt waren A. Hoffmann, K. Rheidt, U. Wulf-Rheidt (Architekten), A.
Atila (Grabungstechniker), A. Aydın (Phntograph), C. Meyer-Schlichtmann (Archaologe),
Chr. v, Mosch (Archiiologiestudent), M. Auer, K. Leyk, G. Lohrer, J. Wopperer (Architekturstudenten, Institut tür Baugeschichte der Universitat Karlsruhe), Chr. Herrnann (Geedasiestudent, Geodatisches Institut der Universitiit Karlsruhe), L. Holensıeln (Restaurator)
und J. Steiner (Bauingenieur).
Wie im vergangeneo Jahr wurde dazu wiedercine Totalstation Geodimeter 400 verwendet.

Das Vermessungsgerat wurde freundlicherweise vom Institut rm Baugeschiehte der Universitat Karlsruhe zurVerfiigung gestellt. -Zu den Arbeiten des Jahres 1990 s. A. Hoffmann, K.
Rheidt, Kazı Sonuçlan Toplantısı xm, 1991, II, 323 ff.
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zentral gelegenen GroBbauten orierıtiert war (s. Abb. 1). Zur Ergarızung
der topographischen Vennessungsarbeiten wurden Luftaufnahrnen mit
dem durch die Abteilung Istanbul neu beschafften HeiBluftballon gemacht (Abb. 2). Theater, Stadion, Tempel und Westnekropole konnten
aus groBer Höhe aufgenommen werden-,
Als erstes Ergebnis der topographischen, Vennessungsarbeiten wurde
im AnschluB an die Kampagne eine neue Ubersichtskarte des gesamten
Ruinengebietes im MaBstab i: 10000 hergestellt, in die aıle antiken Reste
im Ortsinneren sowie in der nahererı Umgebung eingetragen sind. Abb. 1
zeigt einen Ausschnitt der im Original zweifarbigen Karte.

Ufermauern des PenkalaslKoca çay
im Bereich nördlich der römischen Hauptbrücke der Stadt (Abb. 1,
Nr.4) und weiter südlich, vor der Agora, wurde der Verlauf der antiken
Ufennauem durch Sondagen und Reinigungsarbeiten geklart, Dabei stellte sich heraus, daB der nördlich der Brücke in das FluBbett vorspringende
Abschnitt der Ufennauem in zwei Phasen errichtet wurde (Abb. 3). Die
Mauer der frühen Phase besteht aus mittelgroBen, grob behauenen Kalksteinquadem. Darüber liegt eine Schieht aus Mannorspolien, unter denen
sich mehrere Sitzstufen mit unterschliedlichen Profilen befinden. Sie
stammen wahrscheinlich von Grab-oder Ehrenmonumenten, die an anderer Stelle, vielleieht im Zuge der Errichtung eines der GroBbauten der römischen Stadt abgebrochen worden waren. Die Kaimauer der zweiten,
spateren wiederum aus groBen Kalksteinquadem, bei denen aber deutliche Spuren einer Zweitverwendung zu erkennen sind. Diese spatere Phase, mit der eine Erhöhung der Ufennauem als Schutz vor Hochwasser beabsiehtigt gewesen sein muB, steht wahrscheinlich in einem Zusammenhang mit dem in das Jahr 157 n.Chr. datierten Neubau der Hauptbrücke
der Stadt',
Nachuntersuchungen an dem römischen Rückhaltedamm südlich der
Stadt haben ergeben, daB die dort beobachteten zwei Bauphasen gut mit
denen der Ufennauer korrelieren. Sie sind ebenfalls durch eine Lage
Mannorspolien, unter denen sich Teile von Sitzstufenanlagen befinden,
voneinander getrennt'. Es ist nieht unwahrscheinlich, daB die Erhöhung
des Rückhaltedammes und die Aufmauerung der Kaianlagen innerhalb
des Ortes auf eine einmalige groBe Überflutungskatastrophe zurückzu(3)
(4)
(5)
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Die Aufnahmearbeiten mit demHei81uftballon wurden von A. Atila ausgeführt.
s. Hoffmann, Rheidt, a,0. 324. Die ausführliche Pub1ikation dieser Inschrift durch M. Wörrle erscheint in Chiron 22. 1992.
Zum Rückhaltedamm s.R. Naumann, AA 1982, 367ff. u. Abb. 32-38.

führen sind. Die Ufennauem wurden auch südlich der Hauptbrücke bis
vor die Agora (Abb, I, B) weiterverfolgt und in ihrem genauen Verlauf
in den topographischen Gesaıntplan eingetragen (s. Abb. 1).
Römische Brücken
Nachdem im Jahr 1990 im Zuge der Reparaturarbeiten durch die
StraBenbaubehörde die Hauptbrücke (Abb. I, Nr. 4) aufgenommen worden war, wurden in dieser Kaınpagne die drei übrigen römischen Brükken Aizanois vermessens, Die Lage der Pfeiler der beiden eingestürzten
Brücken (Abb. 1, Nr. 1 und 3) wurde durch Sondagen gekliirt. Die zwischen den beiden intakten Brücken 2 und 4 gelegene Brücke 3, die das
Macellum (Abb. I, K) und den dorischen Saulenhof (Abb. I, D) miteinander verbindet, ist als dreibogige, relativ weit gespannte Konstruktion
zu rekonstruieren, die wahrscheinlich in Folge der Verlegung des
FluBbettes und der damit verbundenen Hinterspülung des östlichen Widerlagers in nachantiker Zeit versagte (Abb. 4).
Die sUdlichste der Brüchen (Abb. 1, Nr. 1) ist sehr viel schmaler als
für den Wagenverkehr geeigneten drei übrigen Brücken und war nicht
überwölbt, Hier muB ein einfacher Holzsteg auf zwei nachtraglich an die
Ufennauem angesetzten Autlagem erganzt werden. Eine Sondage auf
der Westseite des Flusses ergab, daB dieser Steg über dem westlichen der
beiden Strompfeiler leicht nach Norden abknickte, vielleicht, weil die
anschlieBende antike Uferbebauung seine Richtung bestimmte (Abb. 5).
Stra)6ensondagen
Die umfangreichsten Grabungsaktivitaten dieses Jahres galten der
Klarung des römischen StraBensystems der Stadt Aizanoi. Ausgehend
von dem im Jahre 1979 freigelegten Torbau im Süden der Stadt (Abb. I,
M) mit dem Beginn einer monumentalen, 15 m breiten HallenstraBe
(Abb, I, L)', die sich vom Torbau nach Nordosten weiterverfolgen lieB,
wurden entlang des vennuteten StraBenverlaufes mehrere Sondagen angelegt. Reste des zweistufigen Mannorstylobates der HallenstraBe, der
schon 1979 in der Nahe des Torbaues festgestellt worden wars, lieBen
(6)

Die Vennessung der Briicken war schon im Jahre 1971 dorch D. Huff begonneu worden
(vgl. R. Naumann, F. Naumann, Der Rundbau in Aezani, IslMitt Beih. LO (1973) LO). Dorch
die Fertigstel1ung des Staudammes oberhalb derStadt war 1991 derWasserspiege1 des Pen-

kalaslKoca çay sehr stark: abgesunken, so daB jetztweitergehende Untersuchungen derBauwerke im HuBbereich möglich weren, D. Huff stellte seine Skizzen und Aufnahmeblatter
dankenswerterweise zur Verfligung. Ein ausführlicher Vorherieht über die Forschungen an
(7)

(8)

allen vier Briicken isı für den AA 1993 geplent.
R. Naumann, AA ! 982, 356 cr.
Naumann a.O., 360 u. Abb. iS.
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sich noch an einer Stelle, ca. 210 m vom Torbau entfemt wiederfınden
(Abb. 6). In den übrigen Sondagen kam nur das über zwei Meter
hinabreichende, kraftige Fundament aus Bruchsteinen und Ka1kmörtel
von bis zu drei Meter Silifke zutage, auf das die Stufen aufgelegt waren.
Danach liiBt sich der Verlauf der StraBe vom Torbau aus zumindest bis
zum Macellum mit wenigen unmerklichen Verschwenkungen als groBe
innerstadtische Achse rekonstruieren. Die Ausrichtung der Dorfhauser im
Bereich der Küçük-Mahalle liiBt darüberhinaus vermuten, daB sich die
HallenstraBe noch weitere 200 m geradlinig fortsetzte (Abb. 1).
Die Profile der Sondagen zeigen jeweils, daB das Niveau für die Anlage dieser StraBe und zweifellos auch für die angrenzende Bebauung um
über zwei Meter teils mit FluBsedimenten, teils mit alterem Siedlungsschutt aufgefüllt worden ist (Abb. 6). An Nutzungsspuren in Höhe der
Fundamentunterkante des Stylobates und Mauerresten hinter den antiken
Ufermauem, die 1991 wegen des geringen Wasserstandes beobachtet und
vermessen werden konnten (s. Abb. 1), laBt sich die tiefe Lage der
Vorgangerbebauung an dieser Stelle ablesen. Reste dieser alteren Bebauung zeigen sich auch zwischen dem Macellum (Abb. I, K) und der eingestürzten dreibogigen Brücke 3 im heutigen FluBbett. Sie wurden nach
der Gelandeerhöhung von der an die Brücke anschlieBenden StraBe überbaut (s. Abb. 1). Ursache für die Aufgabe der alteren Bauten und die erhebliche Anschüttung des gesamten Bereiches östlich des Flıısses war
zweifellos eine Hochwasserkatastrophe, die die tiefliegende frühere Bebauung überschwemmt haben muB.

in der Fortsetzung der zerstörten Brücke 3 wurden ebenfalls Sorıda
gen angelegt, um die Ausdehnung der Hallenanlagen des Macellums und
die dahinter vermutete QuerstraBe zu bestimmen. Dabei konnte der Marmorstylobat der Hallen aufgedeckt werden, sowie Teile der dahinterliegenden Kammerreihe, so daB sich die Nordwestbegrenzung des Macellums, das im Nordosten bis an die groBe HallenstraBe reichte, nun mit
einiger Sicherheit rekonstruieren lliBt (Abb. ı. 7). Die Nutzung der Kammem hinter den Saulenhallen als Laden ist sehr wahrscheinlich, da hier
Teile groBer Pithoi gefunden wurden. Die Ausdehnung dieser Anlagen
und die Lage der wahrscheinlich auf deren Rückseite verlaufenden
QııerstraBe sollen in der nachsten Kampagne weiter geklart werden.
Fundbearbeitung
C. Meyer-Schlichtmann beendete die Aufnahrne der Keramik aus
dem Stadion. Chr, v. Mosch setzte die Bearbeitung der Fundmünzen aus
dem Stadion fort und beendete seine im letzten Jahr begonnene Untersu-
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chung des bei den Reparaturarbeiten der StraBenbaubehörde an der
Hauptbrücke gefundenen Portraitkopfes '.
lm Jahr 1990 war die Weihinschrift der Brücke 4 aufgefunden worden, nach der das Bauwerk im Jahre 157 n.Chr. von Eurykles, einem reichen Bürger der Stadt, gestiftet wurde. Zu der ebenfalls 1990 aus dem
FluBbett geborgenen Reliefplatte von der Brückenbrüsnıng, die ein Segelschiffes und zwei Hippokamben zeigt (s. Abb. 12), konnte eine weitere reliefierte Platte geborgen werden, auf der ein fischlihnliches Fabelwesen, ein sogenanter Ketos, als Mittelmotiv und zwei kleinere Eische
seitlich davon dargestellt sind (Abb. 8, 12). Der Zuschnitt und die Fundlage beider Platten erlauben eine relativ sichere Rekonstruktion der Brükke 4, deren südliche Brüstung mit Szenen von der gefahrvollen Meeresüberquerung des Eurykles auf seiner Reise zu den panhellenischen
Spielen in Athen geschmückt war'? (Abb. 9).
Aufnahme der Dorfhduser von Çavdarhisar

Neben den archaologischen Grabungsarbeiten und der topographischen Aufnahme des gesamten Ortes wurden auch in diesem Jahr wieder
einige besonders charakteristische Gebaude des neuzeitlichen Dorfes
Çavdarhisar vermessen und gezeichnet, da diese nicht nur Ausdruck osmaniseher Wohn-und Siedlungskultur sind sondem vielleicht auch
Rückschlüsse auf entsprechende Bauweisen des antiken Aizanoi zulassen. in diesem Zusammenhang wurde ein Gesamtplan des nicht mehr in
Funktion befındlichen alten Marktplatzes des Dorfes hergestellt. Darü-.
berhinaus wurden ein Gastehaus, ein hölzemer Speicherbau, ein Waschhaus, ein Backhaus, eine kleine Moschee und ein mit Holzarbeiten besonders reich ausgestattetes Wohnhaus im Detai! aufgenommen.
Restaurierungsarbeiten

Die Restaurierungen und Herrichtungen im Antikengebiet machten
auch in diesem Jahr einen groBen Tei! der Arbeiten aus. Am Tempel wurden durch L.Holenstein die 1968 angebrachten Betonflickungen weiter
überarbeitet. An der Südwestante und den beiden Saulen des Opisthodoms konnten die Erganzung der Profıle und die Einarbeitung der Kanneluren weitgehend beendet werden (Abb. 10). Bei einigen anderen
Saulen wurden die Flickungen grob geglattet und für das Einarbeiten der
Kanneluren vorbereitet. Die Überarbeitung des mittlerwei!e 23 Jahre alDie Publikation des Portraitkopfes und· ausführliclıe Vorbericlıte über die Arbeiten an den
Pundmünzerı undder Keremikaus dem Stadion sind für AA 1993 vorgesehen.
(10) s. Anm. 4.

(9)
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ten Betons stellte sich dabei als ausgesprochen mühsam und langwierig
heraus.
J. Steiner untersuchte den statisch konstroktiven Zustand des Bauwerkes für ein Gutachten über den Grad der Gefahrdung eirızelner Teile
des Tempels und die Notwendigkeit von SicherungsmaBnahmen.
Beim Torbau des Stadions wurden eine vollstiindige Sitzstufe und
ein Fragınent auf das im vergangenen Jahr restaurierte Podium aufgelegt». Diese Erganzung soll verdeutlichen, in welcher Weise der Torbau
und die wegen des zu groBen Schubes seiner Gewölbe angebrachten
Stützkonstruktionen in einer zweiten Bauphase von der Sitzstufenanlage
überdeckt wurden (Abb. ll). Die Restaurierungsarbeiten im Stadion
konnten mit dieser MaBnahme endgültig abgeschlossen werden.
Östlich der Brücke 4 wurde die im Vergangenen Jahr aufgefundene
Weihinschrift, die das Baudatum 157 rı.Chr, und den Stifter Eurykles
nenntv, am StraBenrand auf einem Fundament aus Bruchsteinen und
Mörtel aufgestellt, um dieses wichtige Dokument der Stadtgeschichte
der Öffentlichkeit mit direktem Bezug zu seinem ursprünglichen
Aufstellungsort zuganglich zu machen. Daneben wurden die beiden aus
dem FluBbett geborgenen reliefierten Brüstungsplatten aufgestellt». Da
diese von unterschiedlichen Stellen der Brückenbrüstung stammen, wurde zwischen den Steinen jeweils ein geringer Abstand gelassen. Das Ensemble soll einen Eindruck von der Gestalt und Ausstattung der römischen Brücke geben, der leider durch die im Herbst 1990 durchgeführten
Herstellungsarbeiten der StraBenbaubehörde stark beeintrachtigt wurde
(Abb.12).
Die im vergangenen Jahr durch den wegen der Brückenbauarbeiten
der StraBenbaubehörde umgeleiteten Verkehr beschadigten und umgestürzten Begrenzungssteine der Freiflache um den Rundbau wurden wieder aufgerichtet.
Sonstige Arbeiten in Aizanoi/deutsch-türkische Zusammenarbeit
Zusammen mit dem Kaymakam und dem Belediye Reis von Çavdarhisar sowie dem Direktor des Museums Kütahya und dem Vertreter.der
(11) FÜf diese Arbeiten stellte die Wasserbaubehörde (DSı) freundlicherweise einen Schaufellader zor Verfügung,
(12) s.Anm.4.
(13) Die Aufstellungsarbeiten erfolgten mit Hilfe eines Schaufelladers derBelediye von çavdar:'
hisar, tür dessen Einsatz wir Herrn Bürgermeister M. Ertaş zu Dank verpflichtet sind.
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Antikenbehörde aus Ankara wurden ein Plan für eine UmgehungsstraBe
zur Entlastung der römischen Brücken vom Schwerlastverkehr angefertigt und Vorschlage für die Anlage von bislang völlig fehlenden Einrichtungen für den Tourismus-Übemachtungsmöglichkeiten, Restaurationsbetriebe-ausgearbeitet und an die zustiindigen Behörden weitergeleitet.
Neben den Arbeiten des Deutschen Archaologischen Institutes fand
in Aizanoi eine Grabung des Museums Kütahya am Oberlauf des Penkalas/Koca çay, unweit nördlich des Felseinschnittes statt, an dessen Westseite sich die Höhle der Kybele/Meter Steunene befindet. im Herbst 1990
war hier durch Raubgrabungen ein qualitiitvoller Saulensarkophag mit
der Darstellung eines Amazonenkampfes freigelegt worden, der unter
Mithilfe der Grabung geborgen und ins Museum Kütahya gebracht wurde 14• Der zugehörige Grabbau wurde im Sommer 1991 durch das Museum vollstarıdig freigelegt. Er enthielt drei überwölbte Nischen für Sarkophage und wendete sich mit einer gegliederten Marmorfassade zu
einem im Südosten vorbeiführenden Weg (Abb. 13 oben).
Darüberhinaus legte die Grabungsmannschaft des Museums einen
weiteren Grabbau in einem Acker nordöstlich davon frei, der auf der gegenüberliegenden Seite dieses Weges lag. Dieser zweite Bau bestand aus
vier L-förmigen Stützen auf einem kraftigen Fundament. Sie waren von
Archivolten überwölbt, die eine flache kassettierte Decke trugen (Abb.
13 unten). im Mittelalter wurden die Stützen und Bögen des Baues in eine kleine Kreuzkuppelkirche eingebaut, in deren Mauern die nicht verwendbaren Bauteile-Deckenplatten, Sarkophagteile-als Fundamente eingebaut waren. Unter der Nordostecke dieser Kirche fand sich das Unterteil eines zweiten, qualitatvollen Sarkophages, das ebenfalls ins Museum
Kütahya gebracht wurde. Beide Bauten gehören aufgrund der stilistischen Einordnung der Sarkophage in die zweite Halfte des 2. Jahrhunderts n.Chr. Der Direktor des Museums, Kütahya, Herr M. Türktüzün
bearbeitete die Sarkophage für die in Kürze geplante Publikation, für die
A. Aydın die photographischen Aufnahmen anfertigte. Die Grabbauten
wurden durch U. Wulf-Rheidt aufgenommen, die die zeichnerische
Rekonstruktion (Abb. 13) und die baugeschichtliche Einordnung der beiden Anlagen vornahmv,
Die geodatische Vermessung der Grabbauten und des nahegelegenen
Heiligtums der Meter Steunene ergab, daB der von der Stadt hierher füh(14) s. Hoffmann, Rheidt a.O., 327. -M. Türktüzün, II. Müze Kurtarma Kazılan Semineri, Ankara 1991,81 ff.
(15) Die Publikatieon der Grabbaulen und der Sarkophage ist ebenfa11s für AA 1993 vorgesehen.
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rende Weg die Verlangerung der durch Sondagen festgestellten groBen
HallenstraBe (Abb. 1, L) darstellt, die sich demnach als Graber-und ProzessionsstraBe auch auBerhalb der Stadtgrenzen bis zu dem iiltesten Heiligtum Aizanois fortsetzte. Die Stadtanıage von Aizanoi, deren Hauptachse von der HallenstraBe gebildet wird, bezog damit in der zweiten
Hiilfte des 2. Jahrhunderts n.Chr. die alten Kultanlagen der Meter Steunene in das stiidtische Gefüge mit ein und zeigt damit, daB die einfache
Felshöhle am Rande der Schlucht, durch die der Penkalas in die Ebene
von Aizanoi austritt, als auBerstiidtisches Kultzentrum von höchster Bedeutung war.
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1-4 Börnlsche Brücken
A Zeustempel
BAgara
C Heroon
D Dorischer SAulenhof
E Thermenanlage
F Rundbau IGrab71
G Stadion
H Theeter
I· Thermenanlage
K Rundbau {Macellum71
L S6ulenstral3e
M Torbau
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Abb. 1· Aizanoi. Topographische Übersichtskarte1:10000, Ausschniıt
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Abb.2- Aizanoi.Aufnahmearbeiten mit dem Heiüluftballon beimTheater

Abb.3- Aizanoi.
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Abb. 4- Aizanoi. Briicke3, GıundriB, Ansichtund Rekonstruktion
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Abb. 7- Aizanoi. Snndage 8-10/91 im Bereich der Nardhalle des Macellums, Grundrill und Langsschnitt
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Abb. 8- Aizanoi. Brüeke 4, Brilstungsplatte mit Ketos und Fischen
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Abb. LO- Aizanoi, Zeustempel, Opisthodom nach der Restaurienıng

Abb. 11- Aizanoi. Stadion, Torbau nsch Abschlull der Restauriernngsarbeiten
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1991 YILI KYME KAZıLARI
Sebastiana LAQONA*
1991 yılında Kyme'de yapılan arkeolojik kazı ve incelemeler, 27
Temmuz ile 9 Eylül tarihleri arasında sürdürülmüştür.
Liman yöresi ile kuzey tepesi eteklerindeki incelemelere devam edilüzerindeki araştırmalara ise, o yörede bulunan su sarnı
bol miktardakimalzemenin ilgili arkeologlarca etüd
edilmesine olanak sağlamak üzere, bir yıl süreyle ara verilmiş bulunmaktadır. Aynca, Kyme kenti ile yöresinin topografık yönden incelenmesine
ve yayımlanacak katalog için eski ve yeni kazılardan sağlanan buluntuların sistemli şekilde sınıflandınlmasına devam edilmiştir.

miş, güney tepesi
cından çıkanlan

Liman kısmındaki kazılara, bu kez de Orta Çağ'a ait yapı ile bunun
kesiminde bulunan Bizans Devri yapılarıyla ilişkili olacak şekilde
devam edilmiştir. Orta çağ yapısına ait iç kısımdaki odaların kazıları tamamlanmış bulunmaktadır. C duvanndan, kendisinin doğu duvarı olarak
yeniden yararlanan iç odaların her birinin zemin tabakasına kadar inilebilmiştir. C duvarı kale yapısının en doğu sınınnı oluşturmalda, bu duvara iki kulenin bitişik şekilde inşa edildiği görülmektedir. Evvelce bulunanlar gibi, bu odaların da plünlarının yaklaşık kare biçiminde ve hemen
hepsinin zemin kısımlarının pişmiş toprak döşemeli olduklan kaydedilmektedir. Kuleye giriş odasının bitişiğindeki oda ise, taş zemin döşemeli
dir. XII-XIII. yüzyıllara ait oldukları tesbit edilen buluntu bol miktardaki
malzeme arasında pek çok heykel parçasının yapıda yeniden kullanılmış
oldukları dikkati çekmektedir.
doğu

C duvarının dış tarafındaki kazı sayesinde diğerlerine oranla daha iyi
konınduğu görülen orta kule gün ışığına çıkarılmış bulunmaktadır. Söz
konusu kulenin iç duvarı yıkılma tehlikesi arzettiği ve kuleye giriş tarafı
nın kısmen çökmüş olması nedeniyle, gerekli mimari restorasyon yapıla
na kadar bu yere destek konmuştur.

•

Prof. Sebastiana LAGONA, Universita, di Catania Istitutn di Archeologia, Via di Senhiuliano 262, 95124 Catania trALYA.
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orta çağ kalesinin denize yakın ve en kuzey noktasında geçen yıl
açılan deneme çukuru yeniden kazılmaya başlanmıştır. Kazı sonucu, orta
çağ duvarımn yol ile kesiştiği noktada kesintiye uğradığı tekrar görülmekten başka, Hellenistik Devri andezit duvarda açılan ara geçişe rastlayan noktada, Orta çağ tabakasının altında, Hellenistik tabakada dikdörtgen bir odaya rastlanmıştır. Odanın Hellenistik Devir'e ait tabakasında iki
mezar çukuru ile, ilk incelemeden I.S. VI. yüzyıla ait olabilecekleri düşü
nülen iki iskelet bulunmuştur. Iskeletlerin yüzü koyun pozisyonda mezarlara yerleştirildikleri ve birincisinin ayaklarının, ikincisinin ise kafasının
eksik olduğu görülmüştür. Birinci odanın kuzeyinde bulunan bir diğer
odada, Orta Çağ'a ait tabakada eşyasız bir mezar da1ıa bulunmuştur.
Anılan çukurda bulunan kalıntılar arasında, yaklaşık ı.s, VI. yüzyıla
ait, bir Hristiyan sembolünü taşıyan büyük bir mermer levha ile muhtemelen da1ıa geç bir devre ait, üzerinde haç motifi görülen bir kumlu taş
bloğu dikkati çeken parçalardır.

Geçen yıl iza1ı edilen yüzeyin kamulaştınlmasına ilişkin sorunlardan
dolayı sınırlı tutulması gereken tiyatro alanındaki kazı, proskenium çizgisinin tümünün ortaya çıkmasını sağlamış ve bu kısmı örten daha. sonraki
devrelere ait yapılarda proskenium'a ait kısımların kullanıldığını göstermenedir.

.

Kazılan bu çukurda, üç blok taştan oluşan, silenik bir baş veya bir tiyatro maskesinin tuttuğu dallı ve çiçekli süslemeli büyük üç arşitrav parçası ele geçirilmiştir.

Aynca, geçen yıl başlatılmış bulunan rölöve
alan üzerinde sürdürülmüştür.

çalışmaları geniş

bir

- Geçmiş dönemlerde yapılan kazılar esnasında bulunan kalıntıların
tümünün yerleri tesbit edilerek yeni plan üzerinde gösterilmiştir.
- Limandaki esas nhtıma ait denize gömülü yapıların aynntılı rölövesinin çıkarılmasına başlanmıştır.
Restore çalışmalarından olmak üzere, her zaman olduğu gibi iki yönde faaliyet gösterilmiştir, Nitekim.jrıimari restorasyon çalışmaları yanın
da pişmiş toprak parçalannın da onarımıarı yapılmıştır.
Mimari restore çalışmaları Kule il nin rekonstrüksiyonu ile kule yakınındaki duvarların onarımı ile sınırlandırılmıştır, Kule içindeki mekamn genişliği ve sağlamlığı gözönünde tutularak, üzeri çatı ile örtülınek
bu yerden geçici olarak taşınamayan mermer parçaların korunması için
yararlanılınasının uygun olacağı düşünülmüştür. Yapının orijinal haline
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ilişkin yeterli verilerin bulunmaması nedeniyle, restore çalışmaları esnasında herhangi bir stilistik ve geleneksel özelliği olmayan teknoloji ve
malzeme knllanılması metodu benimsenmiştir. Yapılan yeni çatı hafif
eğimli olup, özel şekilde kesilmiş paslanmaz çelikten kiremit biçimli levhalarla örtülmüştür. Söz konusu metaller, kalın duvarların iç çevresine
ankastre şekilde yerleştirilmiştir.

Alan IV'deki samıçta bulunan pişmiş toprak parçaların onarımına şe
killerin tamamlanması ve cisimlere formlannın yeniden kazandınlması
şeklinde devam edilmiştir. Bu çalışmalara ıtalyan Dışişleri Bakanlığı'nın
verdiği burslardan yararlanan Ankara Universitesi son sınıf öğrencilerin
den iki genç de katılmıştır. Onanlan malzeme, 1991 yılında bulunan diğer parçalarla birlikte, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi ızmir Müzesi veya
geçici olarak Çakmaklı ılkokulu'nda korunmak yerine, Aliağa Belediyesi'nin Türk Kültür Bakanlığı'nın izni ile ıtalyan arkeoloji heyetine ta1ısis
ettiği bir binada korunmaya alınmıştır. Söz konusu bina için heyetimiz
mimarı tarafından hazırlanan restorasyon projesi onaylanmış olmakla, bu
yerde önümüzdeki yıl bir restore (onarım) laboratuvarı tesis edilebilecek
ve yapıya ait, arka taraftaki etrafı çevrili, üstü açık yüzeyden de yararlanılacaktır.
Yakında yayımlanacak olan katalogla ilgili olarak da, ilk dönemlerde
yapılan kazılarda ele geçirilen malzemelerin de incelenmesine devam
edilmiştir. Ekip elemanlannın bazıları çalışmalarını ızmir Müzesi'nde
sürdürmüşlerdir,
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Resim: 1- Tiyatronun doğu tepesinden kazının genel görünüşü

Resim: 2- orta
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Resim: 3- Tiyatro alanı: Proskenion çizgisinin görünüşü

Resim: 4- Arşitrav parçası
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1991 YILI HİERAPOLİs ARKEOLOJİ
KURULUNUN ÇALIŞMA RAPORU
Daria De Bernardi FERRERO*
Frigya Hierapolisi'ndeki İtalyan Arkeoloji Kurulu'nun 1991 yılı aktivitesi 7 Ağustos'tan 25 Eylül'e değin gerçekleştirildi.
Kurul üyeleri: Prof. Dr. Daria Ferrero De Bernardi, Kazı Başkanı
Prof. Ord. Politecnico di Torino; Francesco D'Andria, Arkeolog; Prof.
Ord. Universira di Lecce; Tullia Ritti, Epigrafist, Prof.. Ord. Universita di
Napoli; Maria Pia Rossignani, Arkeolog, Prof. Ord. Universita Cattolica
di Milano; Annapaola Zaccaria Ruggiu, Arkeolog, Prof. Ass. Universita
di Venezia; Donatella Ronchetta Bussolati, Arkeolog, Araştırmacı Politecnico di Torino; Grazia Semeraro, ArkeologAraştırmacı, Universila di
Lecce; Svevo Salvini, Mimar, Cenova Belediyesi'nde Teknik Görevli;
Caterina Mele ve Walter Cerretto, Torinolu mimarlar; Maria Piera Caggia ve Valeria Melissano, Arkeolog, burslu, Universira di Lecce; Franco
Marchisio ve Giovanni Busso, Restoratör, Doç. Accademia Albertina di
Torino; Politecnico di Torino'dan mimarlık öğrencileri: Paolo Govean,
Timothy Heyes Cerchio, Manuela Mattone, Andrea Moro, Edoardo Trossero; Universira di Lecce'den arkeeoloji öğrencileri: Amilcare D'Andria,
Giovanni Mastronuzzi, Maria Titi, Universita .di Venezia'dan arkeoloji
öğrencileri: Daniela Cottica ve Noris Zandö ve Istanbul Üniversitesi'nden
master öğrencisi, Hatice Pamir.
Kazıya Türk Hükümeti'ni temsilen Tire Müzesi'nden (İzmir), Sayın
Arkeolog Mahir Atıcı katılmıştır.
Şehrin

kuzeyindeki

çalışmalar

iki ana objektife

yönlendirilmiştir (F.

D'Andria).
ı. Kazı ve

Frontino yolunun sistema edilmesi.
2. Ticari agorada restoratif müdahaleler ve gün ışığına çıkartılınası.

•

Prof. Dr. Daria De Bernardi FERRERO, Via Quademine Albertina 3 bis 10123 TorinoITALYA.
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l a- FRONTİNO YOLU: Yol boyunca kazıya ve yapının travertin
cephesindeki yoğun kalker tabakasının havalı çekiçlerle temizlenmesine
devam edildi (Resim: 1). Frontino kapısı ve 'Bizans kapısını bağlayan
caddenin üçte ikisinin. temizlendiğini söyleyebiliriz. Travertin kanallannı
sınırlayan duvarlarda I.S. I. yüzyıla ait heroon'dan gelen girlanda motifli
lahit parçalan bulundu. Doğu yönüne doğru, yol boyunca birkaç ticari
mekan kazıldı, bu kazı sonucu görüldü ki V. ve VI. yüzyıllarda bu mekanlar ev olarak kullanılmıştır, bu evler birinci kat ve zemin kattan oluş
maktadır ki birinci kata içten bir merdivenle ulaşılır, zemin kat genelde
mutfak hizmeti yüklenmiştir. Bu yapıların duvarlan tipolojik anlamda
Geç Roma karakteristik özelliklerine sahiptirler; taş ve tuğla sıralar ile
nekropolden toparlanan menner ve travertin malzemeden oluşturulmuş
lardır. Bazı yapı içlerindeki yıkıntılarda yapılan incelemelerle birinci kata
'ait tuğla döşeme ve çatı kiremitleri saptandı (Resim: 2). Birçok mekanda
su ve erzak depolamak amacı ile kullanılan pithos'ıex yerinde tespit edildiler. Kazılarda bölgede yapılan yüzeyi yivli birçok anfora ve testi gün
ışığına çıkarılmıştır ki bölgedeki fırınlarda üretilen ve bu fırınların atık
malzemeleri ile aynı özellikleri taşımaktadırlar. Bu Bizans evlerinin döşemeleri frontino yolu ile aynı düzeydedirler; dükkan duvarlarının arkasındaki yerlerin kullanılması amacı ile batı stoasının döşemesi düşürül
müştür ki şu anda tamamen yıkılmış ve terkedilmiştir.
Numizmatik dökümantasyon ve seramik tipolojisinden anlaşıldığına
göre I.S. VI. yüzyılda bu kompleksin terkedildiği saptanmıştır.
Frontino yolunun doğusundaki travertin yapının tanımlanması amacı
ile rölöve çalışmalan sürdürüldü. Bu yapının cephesindeki travertin elementler; kolon ve Dorik arşitravlan korunmaktadır, tüm elementleri çizilmiş ve yıkıldığı pozisyonda yol boyuna düzenli olarak istiflenmiştir,
anastilosis-restorasyon çalışmasına hazır hale getirilmiştir.

1b- BİZANS KAPlSI: Kalkerli travertin kanallann temizlenmesi sıra
yan tarafında iki odalı mekanlar bulundu, büyük olasılıkla
nöbetçi yerleri olarak kullanılan bu mekanlar geç döneme tarihlendi. Y ı
kıntıda kapının sol tarafına ait olan ve haç sembolü olan menner bir konsol ve "ihramlı menner heykel" parçalan bulundu.
sında, girişin

le- FRONTİNO MEYDANI: Şehir girişi olan kapı önünde "düzenleme" ve ziyaretçilere yön verrnek amacı ile kazılara başlındı. Bu bölgeden
de travertin kanallar geçmektedir; yapılan kazılar sonunda bulunan ilginç
malzemeler arasında girlanda motifli bir "ostotek" dikkat çekınektedir.
2a- AGORA, BATI YÖNÜ: Stoanın mennerli kuzey bölümü gün ışı
V. ve VI. yüzyıllar arasında fırınların yerleştirilmesi amacı

ğına çıkanldı,
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stoanın belli ölçüde harap edildiği görülmektedir. Bazı noktalarda
devrilmiş menner kolon parçaları ve Ionik sütun başlığı parçalan, stoanın
içindeki revaklı bölüme ait iyi korunmuş Korint bir başlık bulundu.

ile

Revaklı bölüme ait mimari elementler tanımlandı, dıştaki stilobatın
ve içteki kaidelerin korunmuş bölümüne sütun parçaları ile' başlıkların
yerine konulması amacı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Stoanın orijinal döşe
mesinin indirilmesi ve birçok menner parçasının kullanılması sonucu batı stoanın, kuzey yönünde Bizans dönemine ait önemli ölçüde yıkım ol-

duğu saptandı.

2b- AGORA, GÜNEY YÖNÜ: Güney yönünün merkezinde mekanik
araçlarla alüvyon yığını taşındı, bu çalışma sonunda agoranın güney yönüne ait hiçbir element bulunamadı. Görüldü ki Bizans savunma duvarlannın yıkılması, ön kısımda mevcut olan birçok yapının harap olması sonucunu doğurmuştur.
2c- AGORA, DOGU YÖNÜ: Stoa-bazilikanın anıtsal cephesine restoratif müdaheleler yapıldı (Resim: 3). Cephenin yıkıldığı güney yönünde bir bölüm kazıldı, kazı sonucunda iyi durumda korunmuş masklı sütun
başlıkları, epistil'e ait mask dekorasyonlan ve girlandalı mimarlık parçaları gün ışığına çıkarıldı. Harabeden ikinci düzene ait çok önem taşıyan
elementler elde edildi, İkinci düzendeki başlıklara göre daha şematik
menner Korint başlıklar ve yarım sütunlu kırmızı lekeli pilpaye kolonlar
çıkarıldı.

1991 yılı kazı çalışması, 4 hafta süresince 73.21 uzunluğunda, 26.60
genişliğindeki alanda 1990 yılındaki çalışmaya devam niteliğinde olup
strüktürel yapıyı açıklamak amacı ile tiyatro yakınında gerçekleştirilmiş
tir (A. Zaccaria Ruggiu).
Açıktır ki sivil bir yerleşimden bahsetmekteyiz ve önceki yıllarda
kırmızı lekeli tam bir kolonun ortaya çıkması ile tabakaların kazılmasına
karar verilmiş idi ki bu bölge 50. alan olarak saptanmıştır (Resim: 4).

Yapının yıkım tabakasının temizlenmesi sonucu özellikle farklı kolonlar; kırmızı lekeli, onix kolonlar, Ionik başlıklar ve beyaz mennerden
Attik kaideler bulundu, bununla birlikte evin peristiliosunda opus sectile
döşeme gün ışığına çıkarıldı (Resim: 5).

Dekoratif şemalar farklı geometrik motif ve desenlere sahip levhalar
halinde yapılmıştırlar. sekizgen, dikine döşenmiş kare, ortası kare sekizgendirier.
Taş malzeme olarak, beyaz menner, Frigya menneri, mor Frigya
menneri ve onix malzeme kullanılmıştır.
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Avlunun döşemesi menner levhalarla geometrik motiflerle düzenlenBuna bağlı olarak döşemenin bazı bölümleri eksiktir, buna rağ
men geometrik motiflerin birçoğu tamamlanabilir durumdadır.
miştir.

2.93

Çalışmalarla belgelendi ki, peristilionun avluya bakan güney yönünü
yüksekliğinde Attik kaidelere oturtulmuş, Ionik başlık monte edil-

miş

üç kolon bezemektedir.

Kolon kaideleri gri taş stilobata oturtulmuştur ki bu temel
manda peristilioyu sınırlayıcı nitelik taşımaktadır.

aynı

za-

Peristilionun batı yönü opus spicatum biçiminde düzenlenmiştir, kılı
cına konulmuş tuğlalar ile balık sırtı bir nitelikte yapılmıştır.
Bu kolon düzeninin üzerinde onixden ince kolonlar ve beyaz mermerden İonik başlıklarla düzenlenmiş bir arkad yükselmektedir.
Buna ek olarak ikisi tam olmak üzere diğerleri yüksekliği açısından
tamamlanabilecek nitelikte toplam otuz kolon parçası ortaya çıkanlmış
tır.

Daha önce yapılan harabe rölöveleri ile gelecek dönemde, yerde bulunan kolonlar kendi kaidelerine oturtulacak1ardır.
Çeşitli hipotezlere dayanılarak Hellenistik-Rorna biçimi yerleşimin
yüzyıl sonu ve VI. yüzyılortası (LS.) dönemlerde farklı tamirler geçirdiğini söyleyebiliriz. Tiyatronun güney tarafındaki yola kıyısı bulunan
yapının iki girişi olduğu saptanmıştır, şehrin öbür bölümlerindeki kapıla
rın da güney yönüne açıldığı bilgilerimiz dahilindedir. Şehir caddesinin
kenarındaki tek yaya yolu bu düşünceyi kesinleştirmektedir, bu adanın
hemen yanında kuzey bölümündeki odada bizlere aynı bilgileri verrnek-

IV.

tedir.

Bu yılki kazı çalışmaları peristilionun doğu yönündeki mekarılarla da
ilgilenmiştir, ancak planimetrik açıdan henüz yeterli veriler elde edilememiştir. Ancak bazı döşeme tabakaları, düzgün olmayan menner levhalar,
pişmiş toprak levhaları ile gün ışığına çıkartılmıştırki 1989-199ü'da kazı
lan mekanlarla aynı niteliktedirler.

Opus sectile döşemeye sahip, yolun kuzey yönünde eve kıyısı bulunan yol tamamen gün ışığına çıkartılmıştır,dokunulmamıştaş levhalı döşeme yol altında iki taraftan akan pişmiş topraktan temiz su boruları, kuzey yönünde yaya yolu, çift pis su boruları ortaya çıkartılmıştır ki yol
veya yaya yolu altındadırlar.
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Bölgede ortaya çıkartılan önemli eserler arasında sarmaşık ve çiçek
küçük bir erma sakalsız Dionisos (büyük olasılıkla m. yüzyıl LS.) ve beyaz mermerden Severo dönemine ait bir Zeus veya Herkules başı bulunmuştur (Resim: 6).
ile

taçlarmuş

yapılan kazı çalışmaları sırasında

kuzey nekropolünde tümülüs
analizler sonucu bugünkü durumu saptanarak, elementlerin karekteristik yapısı ve niteliği açıklığa kavuşturuldu (Donatella Ronchetta).
Çalışmalar süresince giriş koridorunun tavan kaplamasına ait bilgi edinilemedi. Dromosun giriş bölümünde genelde öylesine örülmüş duvarlar,
yapının öbür bölümlerindeki muntazam duvarlarla kontrast teşkil etmekSon

yapısının

tedir.

1991 yılı kazılarının ispatladığı üzere, düzgün levhalarla veya tonoz
biçiminde taş malzemeden yapılmış tavan hiçbir zaman uygulanmamış
tır. Küçük boyutlardaki dromosun tavan döşemesi düzgün levhalarla yapılmış olabilir ancak özel bir durum olan vestibulum niteliği taşıması gereklidir (Bkz. 1990'da çalışılan T.1l7).
Araştırmalar iki tümülüs üzerinde yoğunlaştırılmıştır. şehirden Tripolis'e götüren kapıya doğru yolun doğu kısmına yerleşmiştir, bunlardan
biri tepenin eteğinde (35 Tl) diğeri daha dışırdadır ki yolun kenannda
bulunmaktadır (T. NT).

Gün ışığına çıkartılan tanımlanmış mekanlardan kronolojik ve teknik-konstüriktif bilgiler elde edildi. Her iki tümülüsün bugünkü durumuna bakılarak mezar odasının açıldığı görülmüştür: 35Tl 'de duvar taşları
ve kapak levhasının götürüldüğü saptanmıştır, TNT tümülüsünde mezar
yapısı başka strüktürlerle işgal edilmiştir ancak yola bakan tarafından engeller mevcuttur (Resim: 7). Crepidomaıutı dış çevresinde yalancı bir
anıtsal kapı yola cephe teşkil etmektedir, bu yalancı anıtsal kapının 2 m
ötesinde gerçek dromos girişi saptanmıştır. Birçok lahitin daha sonraki
dönemlerde yol boyunca kaideler üzerine konulması sonucu bu yalancı
anıtsal kapı görülernemektedir. Tümülüs girişine yandaki başka bir yoldan ulaşılabilir,
Tümülüsün konstüriktif anlamda analizi yapılırken şu ana kadar karilginç bir mezar haznesi yöntemi ile karşılaşıldı; bu hazneler
birinci odada 20 cm yüksekliğinde sıkıştırılmış toprak tabaka üzerine bir
çeşit sıva ile sicillenmiş biçimde bulundu. Araştırmaların konstüriktif detaylara yöneitilmesi sonucu yapının restorasyon çalışmalarına ışık tutacağı ve kuzey nekropolü anıtsal biçimi verilerek eski durumuna getirilmesi
şılaşılmamış

amaçlanmıştır.
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Özellikle ilgilenilen NT tümülüsünde ele geçen donatım malzemeleçıkarak: tümülüsün yüzyıllar boyunca defalarca
kullanıldığı görülür (Resim: 8).

rinin bütününden yola

Bu tümülüslerdeki donatım malzemeleri şehirleşmenin ilk aşamasına
maledilebilir. Ayrıca
I. yüzyıl (I.S.) malzemeleri
ve ın yüzyıl (l.s;)
seramik el işçiliği mezann sürekli kullanımı ile ilgili önemli bilgiler edinmemizi sağlamıştır; sürekli yararlanma sonucu mezar alanı değişikliğie
uğratılarak ve alternatif çözümler bulunarak tekrar tekrar kullanılmıştır.

n.

n.

35T tümülüsünde (Resim: 9) yapılan incelemelerle görülen ilginç bir
nokta ise konstüriksiyon tekniği-taş malzeme üzerinde çalışma ve geometrik armoni açısından çok iyi bir düzeydedir; mezar odasının iç mekanı tam bir küre içine alınabilir, yatay çizgideki duvar dizileri dromos
merdivenlerine karşılık gelmektedir. Mezar yapısının oldukça yıprandığı
ve yıpratıldığı, bu nedenle kazı sonucunda herhangi bir iskelete ve ona ait
objelere rastlanmadı, Buna bağlı olarak bulunan seramik parçaları mezann I.S. I. yüzyıl ve I.S. I. yüzyıllara tarihlerıebileceğini göstermektedir,
Rölöve çalışmaları, anıtsal yapıların ve lahit açısından zengin bir
bölge olan güneydoğu nekropolünde devam etıniştir.
Tiyatroda scena gerisindeki temel duvarlannda iki sondaj yapıldı,
bunlardan biri dışardan orkestraya, diğeri sahne gerisini daraltan 90° lik
duvar bükümüdür, bu sondajlarla görüldüğü üzere korunmuş iyi bir
strüktür ve dikey inen retroscena duvarı ikinci sıra travertin bloklarından
başlamaktadır. Halen, yıpranmış durumda bulunan birçok travertin bloğun tekrar sistema edilmesi amacı ile strüktürel açıdan statik hesaplan
yapılmaktadır.

Yukarıda adı anılan köşeli duvarlarla ilgili yapılan sondaj sırasında
iki adet kadın yüzü parçası bulundu, ı 984 yılında iposcena içinde bulunan tannça Latona heykeline ait olduğu saptandı.

Fiat Spa (Anonim şirket) ve Koç Vakfı'na, çalışmalanmıza yardımla
nndan dolayı teşekkürlerimizisunarız,
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Resim: 2

Resim: 3
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THE EXCAVATIONS AT SAGALASSOS 1991
Marc WAELKENS*
Ann HASENDONCKX
EddyOWENS
Burcu AR/KAN

During 1991 large scale excavations at Sagalassos continued for
their second season- from July 13th until September 5th. The work was
directed by Professor Marc Waelkens (Dept. of Archaeology, Catholic
University of Leuven). A total of 42 scientists from various countries
(Belgium, Turkey, Great Britain, Germany and Portugal) as well as 30
local workmen (supervized by Mr. Ali Toprak) carried out the work. The
team included 20 archaeologists, 4 illustrators, 4 architects-restorers, 3
cartographers, 2 geologists, 2 geomorphologists, 1 archaeozoologist, 1
ant1ıropologist, 2 restorers for the small finds and 1 photographer. The
Turkish Antiquities Department was represented by Muhammet Alkan
from the Sivas Museum, whom we thank for his help. Financial support
came from the Research Council of the Catholic University of Leuven,
the Belgian Fund for Collective Fundamental Research (F.K.F.O.), the
Belgian Programıne on Interuniversity Poles of Attraction (I.U.A.P. n°
28'), the National Bank of Belgium, the ASLK/CGER Bank, the tour
operator ORlON, the car rental company Interleasing, the restoration
company E.G. Verstraete & Vanhecke N.V., Agfa-Gevaert films and the
association "Friends of Sagalassos'', Thanks are due to the Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü, which gaye permission for the excavations,
to Mr. Alev Akçura, Vali Yardımcısı of Burdur, to the staff of t1ıe Em-

•
(1)
(2)

Prof. Marc WAELKENS, Dept, of Archaeology, Biiibe Inkomststraat
veu, BELÇİKA.

21, 3000 Leu-

Fora report on the fırst excavation seasonsee M. Waelkens, Ali Harmankaya andW. Viaene, AS 41 (1991), 197-213.
This text presents research results of the Belgian Programme on Interuniversity Poles of Aıı
raction initiated by theBelgianState, Prime Minister's Office, SciencePolicy Programming,
The scientific responsabillty is assumed by its authors.
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niyet Müdürlüğü and the Archaeological Museum in Burdur (especially
Mr. Ali Harmankaya), and to the Belediye officials and all inhabitants of
Aglasun.
The excavations focused on the following areas:
I. THE AREA OF THE LATE HELLENlSTIC FOUNTAIN HOUSE
(M. Waelkens)
A Late Hellenistic Fountain House

During the 1990 season the eastem half of a well preserved Ll-shaped Doric fountain house, built against and partly set into a steep slope
halfway between the Upper Agora and the theatre had been excavated-.
Whereas the porticoes of both side wings as well as the westem half of
the central portico had collapsed, the eastem half of this portico still supported its !imestone roof. Yet, several cracks and broken pieces, both in
the entablature and in the roof slabs, prevented any further exeavation
and even required protection by a metal frame to keep the whole structure together. Last summer a specially designed tripod as well as another
!ifting device with four legs made the removal of nearly 200 broken or
collapsed blocks possible. This precise and sometimes hazardous operation was completed with success thanks to the supervision of architect T.
Patricio. As a result the complete interior courtyard of the fountain house
could be eleared as far as the level of the euthynteria (Fig, 1).
The dimensions of this courtyard are approximately 6.90 m x 5.20 m
at the level of the euthynteria, 7.60 m x 5.80 m between the parapets of
the basins, or approximately 10.80 m x 7.20 m from back wall to back
wall. The exeavation of last season revealed that the 2.63 m high halfcolumns, attached to approximately square pillars, were supported by a
low parapet with an upper and lower profile, which formed the front of
the drawing basins. Along the front of this parapet s!ightly projecting
half-pedestals repeated the position of each half-column above. As in the
Greek stoas, where they were popular in upper colonnades, the use of attached half-columns gave greater depth to the supports without increasing their width. Just as in those upper colonnades this arrangement allowed the combination of a small order with an entablature that was
deeper from back to front, and therefore also stronger over proportionately wider spans', This result may have been very important here, since
the supports carried a heavy stone roof.
(3)
(4)
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See M. Waelkens, AS 4t (1991), 197-203,figs. 1-4, PI. xxxvn.
See on this purpose J.1. Cou1ton, The Architectura/ Development of the Greek Stoa, Oxford
1976,125.

There were two such half-columrıs in the three wings, those in the
central portico being more widely spaced (interaxial columniation approximately 2.40 m) than those in the side wings (interaxial columniation
approximately 1.80 m). As in many Doric porticoes of southem Asia Minor, where this solution originated in the Iate fourth century B.C., heartshaped piers made up from two half-columns applied to adjacent faces of
a square pillar, were used in both re-erıtrant angles between the main and
the side wings. Besides solving the formal problems with the frieze, and
especially with the triglyphs over anormal column at a re-entrant angle,
the heart-shaped pier also gaye astronger support at the point where the
load from the stone roof was particularly grear'.
On the south comer of both side wings, the half-columns were replaced by anormal comer pier, set at the same interaxial distance from
the half-columns. Those piers again gaye a greater depth to the support
than anormal half-column would have done and at the same time resulted in a greater support on another precarious spot where the outward
pressure was particularly strong. However, since their width was still
eonsiderably smaller than that of the heart-shaped columns at the reentrant angles, they gained additional support by being placed against the
massiye south walls of the side wings.
Those walls as well as the back wall of the tree porticoes were built
in a beautiful polygonal masonry, whose surface treatment shows a great
variety (pick-marked, pointed, claw-chiseled), indicating that the building was never fully completed. As II result their surface still contains a
considerable number of mason's marks (Fig. 2).
The excavations also revealed that the back wall of the westem portico is more regular than that of both other wings: it even contains a slightIy projecting horizontal stone layer running throughout the entire length
of the wall. Besides, near the westem re-entrant angle of the fountain
house this wall seems to be built against the remains of an older wall
whose blocks were interlocked with those of the back wall of the central
portico. It is apparent that the actual back wal1 of the westem wing replaced the original wall, parts of which are only preserved near the northwest comer of the courtyard. This conelusion is also corroborated by the
cornice blocks of the same wing, whose treatment and proportions set
them apart from those of both other porticoes. It -thus is elear that the
fountain house,.at one stage, underwent an extensive repair in its westem
part.
(5)

Compare J.J. Coulton, 135-136.
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A geomorphological study by J. De Ploey and E. Paulissen revealed
that it was fed by an underground spring coming from the north-east,
which even today is still active behind the back wall of the central wing.
The provenance of this water will be further examined during future seasons. Yet, it seems that the output of the source was not considered being
voluminous enough to feed the whole system, which consequently received additional water from a rock-cut aqueduct, most probably belonging to a system already discovered a few years ago-, Part of it could be
traced by E. Owens in the rock fonnations above the building.
Originally the water was flowing into the drawing basin through a
small horizontal slit in the middle of the central back wall. Later, most
probably after an earthquake which may have destroyed the rock-cut
aqueducts which also had brought water to other parts of the city, this
opening was replaced by three irregular holes, cut at a lower level
through the back wall. These holes were cut to receive terracotta pipes,
arranged on top of rough walls placed both within the original drawing
basin and inside the courtyard. They belonged to a system which henceforth captured the water of the source behind the back wall of the central
portico and deliyered 'it directly to various points within the city. Consequently the fountain house ceased to function as a nymphaeum and became a kind of closed water reservoir instead.
This however was not the

fırst

transfonnation of the whole structure.

In fact, already earlier, as part of the urbanistic project during which the
area around the fountain house had been transformed into a public
square, the nonnal access from the south to the fountain courtyard had
been blocked by a wall made of reused material, which henceforth connected the comer pilasters of both side porticoes. This wall formed the
northem face of a nearly 3.60 m thick emplekton wall whose south face
continued on both sides of the fountain and functioned as a foundation
wall for monumental structures along the south side of the abovementioned square. The interior of this emplekton wall contained various
water supply and drainage systems. Originally a passageway set in the
axis of the fountain gaye access to it over a flight of steps descending
into the now sunken courtyard. However, when the building eventually
was transformed into a water reservoir, the passageway seems to have
been blocked completely with reused material, which even included a
theatre seat. The actual courtyard soil has a sand-Iike composition as if it
had been fıltered by water and contains hundreds of sherds belonging to
water vessels. As a result it rather looks like the bottom of a water basin
(6)
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See E. Owcns in AS 40 (1990),196-197.

than as a solid courtyard floor. This might suggest that during its ultimate
phase, the courtyard had been flooded and become an open air water basin. Further sondages should give us more detailed information about the
complicated history of the building. An exeavation to the east of it, where
the pavement slabs of the public square had gone, thus far revealed at
least six occupation layers before the area was paved. One of these layers
turned out to be the fill of a trench which had been dug through two older, not yet excavated strata in order to receive a water supply system. Its
position indicates that this system was arranged here when the fountain
house already existed. The fill itself contained a mixture of Iate Hellenistic and lmperial (as Iate as the early 2nd century A,D.) materialt. The older material certainly came from the two above-mentioned earlier strata
which have not been excavated yet, but whose position seems to suggest
a date after the construction of the fountain. For the time being this seems
to confirm the Iate Hellenistic construction date of the fountain as suggested by its architectural elements-. Further sondage should establish the
chronological sequence.
Beside thousands of sherds, mainly belonging to water vessels, the
exeavation of the fountain courtyard, also deliyered some good quality
sculpture, such as a probably Iate Hellenistic ram's head in limestone" and
the marble bust of a small lsis statue of lmperial date (Fig. 3). The most
impressive piece of sculpture was a larger than life-size limestone bust of
a bearded water god, which according to the anathyrosis on its sides once
had been built into a wall (Fig. 4). lts relationship to the fountain is not
clear yel. Even more important were three fragınents of a beautifully
carved 0.50 m high limestone frieze, probably of middle HelIenistic date
(7)

(8)
(9)

Among other things this filliog contained o locally prodnced wheelmade lamp (SA 91 N
373-1), identified by I. Roovers as belonging to the Sagalassian type i Lw 100, which may
have been produced hetween the 300 and the ıst century B.C., as well as two coins datedby
S. Scheers to the 2nd-lst century B.C., the provenanee of one of which is still unidentified
(SA 91 N 498), whiIe the other one was minted at Perge (SA 91 N 497). Yet, there were also
an Imperia! coin from Prymnessos (SA 91 N 398) and a Hadrianic one from Perge (SA 91 N
519). The Iocal pottery and terracotta figurines discovered in the same mı, are also early
(Iate Hellenistic-early Imperial), but at this stage do not allow yet a precise date. The coins
and Iamps nf this mı are published by respectivally S. Scheers and i. Roovers in M. Waelkens (ed.), Sagalassos J (1986-1991). First Report on the Surveys and Excavations, Leuven,
1992 (in press).
See M. Waelkens, AS 41 (1991), 197-203.
The fragınent from Sagalassos eertainly is later than a horse head from Sardis, dated to the
3rd-2nd century, B.C. (E.D. Reeder, Hellenistie Art in the Walters Art Ga//ery, Baltimore
1988, 103 n' 1-3, pl. 26). The treatment of the skin folds and especially the setting of the
eyes can best be compared with a group ofhorses fromLanuvium dated to the ıst half of the
ıst centnry B.C. (perhaps 65-62 B.C.) and with a horse head from Sentinum dated arnund
the midelle of the ıst century Re. (J. Bergemann, Römische Reiterstatuen. Ehrendenkmiiler
im öffentlichenBereich. Mainz 1990, 11,99-100 n' P 44, pl. Id, 75 o-b).
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(Figs. 5-7). They were reused into the northern face of the above mentioned emplekton wall which blocked the entrance to the fountain courtyard. Their original provenance is unknown. They represent a female
flute player and seven daneing girls, some of them veiled, holding hands.
This motif seems, almost certainly under Pergamene influence>, to have
been very popular at Sagalassos, since its also decorated the nearly lifesize frieze of the heroon studied by R. Fleischer and dated by him to the
third quarter of the 2nd century B.C.". Despite a striking similarity between some of the daneers and those of the larger frieze, the new fragments are more baroque and reflect better the tradition initiated by the
Gigantomachy from Pergamon. The daneers are also related to the daneing maenads on Pergamene relief-decorated pottery from the 2nd century
B.C. As there and on reliefs dated to the first half of the century", the
movernent of the robes and cloaks has achieved an existence of its own,
almost hiding the bodies below them". Besides, the elongated figures of
the Iate 2nd century and ıst century B.C. maenad reliefs and the cool or
manieristic treatment of their surface» are absent here. As a result a date
in the first half or around the middle of the 2nd century B.C. might be
suggested.
The public Square with connecting streets

During the 1990 campaign north and east of the fountain and on the
level of its roof slabs, a seetion containing a well preserved stretch of red
and white limestone pavement slabs had been excavated. This year, it
was extended both sidewards and southwards, As a result a 24 m long
stretch of an approximately 14.60 m wide Square, still continuing in both
directions is visible now. Towards the south it is retained by a foundation
wall which towards the east still supports the lower courses of monumen(10) On the popularity of daneing maenads in Pergamene art, see W. Fuchs, Die Varbilder der

(11)
(12)
(13)
(14)

330

neuattischen Reliefs (20. Erg. H. Jahrbuch des Deutschen Archiiologischen Instituts}, Berlin
1959, 152 f. The Sagalassos daneers certainly are not maenads, butthe theme of daneing females allowed a great flexibility, since the transformation of alması anydaneing female İnto
a maenad could be achieved merely by the addition of a thyrsos or a dismembered animal
careass. The opposite elearly was alsa true. See, L.-A. Touchette. Hellenlstic and Ctasstcal
Daneing Maenads. Copies of the Roman Period, in Akten des XLII. Intemationalen Kongressesfür Klassische Archdologie Berlin 1988, Mainz 1990,513.
R. Fleischer, Jahreshefte des Osıerrelchtschen Archdotogischen Instituts 50 (1972-1973),
117-125; id.• Antike Welt 12 (1981), 3-16; id., Archiiologische Anıeiger 1984, 141-144.
See for instanee S. Sehmidt, Hellenistische Grabretiefs. Typologische und chronologische
Beobachtungen, Köln-Wien 1991,94, figs. 11-12.
See J. Schafer, Hellenistische Keramik aus Pergamon (Pergamenische Forschungen 2),
Berlin 1968,73-74, pl. 22 (especia1ly fragment E 22).
See for instanee W. Fuehs, 39, pl. 7 a-c (maenad relief from the Museo Tarlonia) and 153
(Pergamon); H. Frorıing, Marmor Schmuckreiiefs mit griechischen Mythen im 1, Jh.v.Chr.,
Mainz 1981, 125-131, p1. 42-45 (Vi. Praenestina).

tal buildings and at the same time composed the south face of the abovementioned emplekton wall, Last year, we suggested a first or early 2nd
century A.D. date for the actual pavement.
This date was based upon pottery and glass fragments discovered in
a sondage below the slabs. Future seasons should establish a more precise date. In fact, the history of the Square before it received the actual
pavement seems much more complicated than we had assumed in the
past and we do not exclude alater date for its establishment.
The pavement which shows a very steep slope towards the theatre
was buried below a fine layer of stone chips and a thick layer of mediumsized stones. The excavations of 1991 revealed that those chips and
stones were not the result of the dismantling of the façade of the near by
basilica» during Iate antiquity, when most of its blocks were removed,
most probably to be incorporated into the Iate fortification of the central
part of the city. A geomorphological study by J. De Ploey and E. Paulissen indicated that both stone layers were the result of erosion coming
from the northeast». The chips most probably once formed the bed of an
old guIley formed by melting snow or rain water, while the nıedium
sized blocks came from the mountains behind. Both strata where deposited here, when the basilica façade was already dismantled and when the
interior of this building had alreadybeen fiIled with earth coming from
the north, an event which must have been completed by the beginning of
the 5th century A.D. (see below). After the catastrophe which seems to
have struck this part of the town around 400 A.D., the whole area northeast of the fountain house seems to have been abandoned. In fact, the
washed in strata above the pavement slabs thus far did not contain any
material which could be dated after the Iate fourth century A.D.".
(15) SeeM. Waelkens, AS. 41 (1991),204.
(16) in fact, these layers contained moulds and day fragments, most probably coming from the
potter's quarter.
(17) Beside glass fragınents dated by Che. Ligthfoot between the 2nd and the 4th century A.D.,
the chip layer also contained a coin of Theodosins 1 dated 379-383 A.D. (SA 90 N 191) and
another one of Arcadius dated 388-395 A.D. (SA 90 N 101). The layer with medium-sized
stones above it possessed 8.0. glass fragments from the 2nd and 3rd centuries A.D. as well

as coins from the third quarter of the 4th century A.D. (SA 91 N 127: a coin of Constantius

n, dated 355-361 A.D.; SA 91 N 73: a coin of Valens, dated 367-375 AD.; there was

also a

ıst century Re. eoin from Attaleia: SA 90 N 214). The layer above it, composed qf a mixture of earth and stones, contained glass fragments dated between the Ist and -the 400 cenıu

ries A.D., a follis of Licirıius II, dated 317 A.D. (SA 90 N 41) and a coin minted by Constantius II, dated 351-355 A.D. (SA 90 N 40). The date ofthe coins apparently suggests a
pattem, with oldermateria1s beingraund in the upper layers. Thisreversed stratigraphy thus
confırms

the erosion activity, more recent layers being eroded and

ıransporred fırst.

All

coins were identified and will be pnblished by S. Scheers. See note 7.
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The basilica (? )
Along the northem edge of the square the front of a 13.50 m wide
public building had been excavated during the campaign of 1990". A
nearly 4 m wide sidewalk in front of it contained a well-preserved mosaic
floor with rough black and white mosaic stones, laid in a pattern with elongated lozenges' surrounding star-like motifs», In 1991 a 5.20 m wide
seetion inside could be excavatedover the total width of the building. It
.revealed a much bicer mosaic floor made of finer tesserae. Bordering the
central carpet is a series of opposed black triangles altemating with black
lozenges filled with circular motifs and peltae in white. In the middle of
the border, behind the central entrance, is a tilted square out1ined in
black, containing a white cirele with a curvilinear square inside. Most of
the white pavement however, contains a pattem of black-brick interlaced
cireles forming peltae and quatrefoils (Fig. 8). Yet, 2.60 m. behind the
central entrance il panel, approximately 2.40 m wide and 3.45 m long,
presented a polychrome mythological scene (Fig. 9). The 'subject is contained in' a black linear square surrounded by an undulating white ribbon
backed by a rainbow of whitish yellow, yellow and reddish brown inside,
and whitish yellow, yellow and dark red outside, followed by another
black linear square. Then comes a wide yellow band containing two opposed garlands on each side of the emblema. Their leafs are coloured
from white over grey, bluish grey to dark blue and surround white toe
yellow flowers below and red pomegranates above, A stern links each
pair of garlands around the comers of the emblema. in the middle of each
side the opposed garlands are separated from one another by female
busts. Towards the exterior this garland band is surrounded by black outturned stepped triangles and by a black band with a simple guilloche. The
colours of each plait altemate from black, over white, and yellow to
reddish brown. Around the guilloche are a white and a black band.
The mythological scene depicted three standing figures. The faces and
upper part of the bodies of two of them had alteady beerı damaged
on purpose in Iate antiquity. The left figure apparently was a
women (Thetis?), elad in a wide floating yellow and blue cloak, Both
other figures were male and are identified by an inscription around
their head as respectively Achilleus and his mentor and. protector
Phoinix (Fig. 10). The head of Phoinix is well preserved as well as
the upper part of a bird sitting on his right shoulder. The lower left
comer of the scene contains the signature of the mosaicist Dioskoros
(Fig, 11).
(IS) See M. Waelkens,AS 41 (1991),203-204, Fig. 5.
(19) See M. Waelkens, AS 41 (1991),203, pl. XXXVIllb.
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The very rich and colourful border reflects the so-called "are en ciel''
style, mainly popular during the second half of the 4th century A.D., and
fınds good parallels in Syrian mosaics dated to the third quarter of that
century>, The pattem of the garlands separated by small busts also occurs
on a certainly younger mosaic from Antioch, dated to the 5th century
AD.21. Our panel however, probably reflects the classicism of eastem
mosaic floors during the reign of Julian (361-363 AD.), when smaller
figural emblemata within alarger geometric pattem became popular
again>. The Sagalassos example even seems to confırm a third quarter of
the 4th century AD. date for the whole floor.

in fact both interlaced circles forming quatrefoils and running peltae
were common patterns for hall and corridor pavements during that
century and especially during its third quarter», Lozanges filled with
circular motifs were also popular as borders during the same period".
The walls of the building, standing on the long sides over 3.50 m
high, are made of reused architectural elements, some of which are dated
to the 2nd half of the 2nd century AD.", which excludes a construction
date before the turn of the century. According to many fragments found
in 1991 the walls once were covered with rich polychrome marble veneer. The mosaic floor now suggests a construction date during the third
quarter of the 4th century AD., perhaps even during the reign of Julian
or short1y after. One polygonal base fragment might suggest the presence
of half-colunıns along the long walls. The function of the building is still
unclear, but it seems to have been a kind of basilical strueture, which already bumed down shortly after its construction. The damage to the figures of Thetis and Achilleus, which contrast sharply with the rather good
state of preservation of the rest of the mosaic floor, might have been in(20) See J. Balty, Mosalques de Syrie, Brussels 1977,90. Good parallels in this catalogue can be
found on pages 75 n'' 32; 78 nv 34; 89 n" 39 and 91 n° 40 (all dated to the third quarter of
the 4th century A.D., most of them even during the reign of JuJian).
(21) Antakya, inventory rı" 907-912. See Hatay Museum and Environs (catalogue), Ankara s.d.,
22 nO 6 (the so-ca11ed Ananeosis mosaic). At Saga1assos the garland leafs are more related
to those of the Apameian mosaics mentioned in note 20 and to those of a garland in the mosaie in front of the 4th century A.D. vestibule of the Villa at Piazza Amıerina. See A.
Schmidt-Colinet, Deux carres entrelaces inscrits dans un eerele. De la significaıion d'un
ornement geometrique, in A. Stauffer, Texti/es d'Egypte, Bem 1991,29 ill. 21.
(22) See J. Ba!ty, 8.
(23) See D.S. Neal, Roman Mosaks in Britain, London 1981.41 n° 5; 42 nO 6; 79° 46; 97 n'' 70;
99 n" 72; 112 n'' 84; P. Johnson, Romano-British Mosaics, Aylesbury 1982,49. pl. 38.
(24) See D.S. Nea!, 48 n" 12; 109 n" 83.
(25) See M. Waeikens, AS 41 (1991), 203.
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flicted by overzealous Christians», The floor was covered with a thick
ash and destruction layer and some of the bumt timoor was well preserved. Samples were taken for dendrochronological, anthracological and
C-14 analysis. The destruction layer even contained the key of one of the
main doors, as well as two coins issued by Gallienus and by Consantius
II".
Rather shortly after its destruction the interior of the basilica was
covered by various strata composed of sediment that washed in from the
hill slopes on the north. The second stratum above the destruction layer
contained fragments of HelIenistic lamps, most probably coming from
the necropolis above the building, as well as coins dated between the
middle of the 3rd and the begirıning of the 5th century AD.". This stratum was covered by an ash layer, coming from the fire which consumed
a very simple structure built against the east wall of the basilica (?) after
its destruction. This structure opened upon a kind of landing created by
the Iate terrace wall covering the 2.20 m wide stairway set parallel to the
façade of the basilica (?) near its southest comere. Inside the bumt construction a set of cooking pots and two large terracotta and stone dolia, as
well as a complete Iate HelIenistic lamp, which must have been stolen
from the nearby necropolis and reused>, were discovered. The destruction layer also contained a coin of Constantius II, dated 355-361 AD.".
After the catastrophe which destroyed the building, both its ruins as well
as whatever remained visible of the basilica (?) were further covered by
three more erosion strata washed from the north. They contairıed coins
and other material dated to the 4th century AD.". Yet, there was also a
nice terracotta medaillon representing Hermes and Attis with goats (P!.
9). The succession of the coins and other materials inside this massiye fill

m

(26) It cannot be excluded that the building was somehow related with Julian or his officials. in
fact, the emperor may have been rather popular at Sagalassos. One of his eoins, transformed
into a medaillon, was diseovered near the Dorie ternple during the 1991 season, while S.
Mitchell copied one of the rare dedicationsto the emperor in Aglasun (still unpublished).
(27) ldentified by S. Seheers: a eoin of Gallienus, dated to 260-268 A.D. (SA 91 N 445), and a
eoin of Constantius n, dated to 355-361 A.D. (SA 91 N 480).
(28) Identified by S. Scheers: the oldest one is a eoin from Baris minred urıder Volusianus and
dated to 251-253 A.D. (SA 91 N 388). Another one belongs to Galerius and is dated 29329516 A.D. (SA 91 N 359). The most reeent eoin was minted during the reign of Honorius
and Areadius and is dated arnund 395-408 A.D. (SA 91 N 559).
(29) See M. Waelkens, AS 41 (1991),203.
(30) ldentified by l. Roovers as belonging to the Sagalassian wheelmade type of larrıps i Lw 110
(SA 91 N 109). See note 7.
(31) SA 91 N 107 identified by S. Seheers.
(32) The second layer fromabove contained 8.0. two coins issued by Constantius II, respectivally
dated to 346-361 A.D. (SA 91 N 501) and to 355-361 A.D. (SA 91 N
The stratum below it produeed a follis minted by Constantinus l for Fausta in 325-326 A.D. (SA 90 N 49)
and another 4th century, otherwiseunidentified coin (SA 90 N 84).

zm.
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seems to suggest a chronological sequence with the older material being
contained in the lower strata. Since they all are erosion strata, the sediments thus must have washed down in two consecutive erosion phases,
only the second one affecting the basilica and more or less restoring the
original stratigraphy north of the building in its deposits. Besides several
tons of fine and cooking wares, which are still being processed, the massive erosion fill also contained hundreds of worked bones, mostly from
cattle, that must have come from a workshop producing hairpins, spoons
(Fig. 12), forks and ratdes out of animal bones. They show all intermediary stages before the final product and will be studied in detail during
next season.
The exeavation in this area thus revealed that during the third quarter
of the 3rd century AD., perhaps even during the reign of Julian (361-363
A.D.), a rich public building was erected north of the Iate Hellenistic
fountain house. Shortly afterwards it was already destroyed by fire and
its interior partly filled up with erosion sediments washed in from the
north.
Eventually its façade was disrnantled, most probably to be reused in
the Iate fortifications of the central part of the city. This may have happened shortly before or around 400 A.D., as the result of a military
threat, which eventually may have been responsible for the destrnction of
the simple strncture built against the ruins of the basilica (1). The whole
area, including the erosion sediments washed down from the north and
later from the northeast, thus far does not contain any materials which
could be dated much later than the beginning of the 5th century AD.
This threat and the following catastrophe thus might be connected with
the rebellion of the Ostrogothic mercenaries from Nacoleia in 399 AD.
or rather with the raids of the Isaurians in the years 404-406 A.D.",
which both affected the district around Sagalassos.
II. THE DOR/C TEMPLE
The exeavation of /99/ (A. Hasendonckx and B. Arıkan).

During the 1990 campaign an area of approximately 226 square meters was excavated to the south and east of the front of the building, revealing various rearrangements of the originallay-out during the Imperial period, most probably as the result of stability problems caused by the
very steep slope on the south. A final phase could be dated to the early
5th century AD. by a coin of Theodosius i (388-395 A.D.) and by glass
(33) See on this subject, K. Belke and N. Mersich, Phrygienund Pisidlen (Tabula Imperii Byzanlini7), Wien 1990,79-81.
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found inside the fill of a massiye terrace which supported the old temple,
now turned into a tower>.
In 1991 investigations continued alongside the west wall and in the
interior of the temple. The working terrace, already partially laid out
northwest of the temple last year, was completed and used to store the
hundreds of blocks, belonging to the collapsed back wall of the building
removed. by architect P. Verhaeghe in order to prepare a future reconstruction.
Research west of the temple was organized in quadrangular sections
of 5 m on each side, two of which were situated to the north of a 2 m
wide Iate Roman wall which was discovered to be abutting the temple
approximately 6 m behind its west anta (Figs. 13, 14). The corresponding
area south of it was also excavated. The wall proper was excavated to a
depth of 2.50 m and can be followed in a westward direction down the
hilloverapproximately 85 m. Its exterior face which includes a parapet,
is composed of re-used ashlar and column fragments, all reassembled
very carefully. The inner face is made of reused ashlar and smaller
trimmed stones, the space between both faces being filled with inferior
material composed of broken stones and a sandy mortar.

in the comers between the temple and the fortification wall, several
layers had accumulated. South' of the wall this material consisted mainly
of smaller stones mixed with mortar, being partly material coming from
the wall proper, partly the remains of a kind of ramp which had been arranged against the interior face of the fortification. On the rıorth side seven strata of eroded material had accumulated. This stratigraphical sequence contained animal bones, painted plaster fragments, tegulae,
jewelry, fine and coarse ware fabric ceramics, lamps and figurines. The
coins almost all can be dated between the later 3rd and the early 5th century A.D.". The lamps as well are all Iate Roman".
Removing this erosion sediment, the well preserved podium (1.26 m
high) of the Doric Temple was uncovered. A small sondage revealed that
this podium is supported by two more steps (width 0.20 m), and an eu(34) See M. Waelkens,AS 41 (1991),205-206.
(35) The coins identified by S. Scheers could be dated to 270-272 AD. (SA 91 DT 303: Aurelian), 341-346 AD. (SA 91 DT 248: Constantius ll), 361-363 AD. (SA 91 DT 348: Julian)
and to 395-408 AD. (SA 91 DT 351: Arcadius and Honorius). An unidentified bronze coin
(SA 91 DT 508) most probab1y should be dated between the ıst and the Srd century AD.
(36) They have been studied by I. Roovers: SA 91 DT 202, SA 91 DT 354 and SA 91 DT 381-5
(local mouldmade type 1 Lm 100 or variants of it, dated between the 3rdand the middle of
the 5th century AD.); SA 91 DT 381-4 (loca! type 1 Lm lll, whose paralle1s seem to suggest a date between the 3r<! and the 7/8th century A.D.).
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thynteria (see Fig. 14). The original pavement of the temple square is still
in situ along the building. it is covered by an earth sediment, which functioned as a soil in Iate antiquity. In it a water supply or drainage system
made of terracotta pipes was discovered. This stratum contained two
coins dated to the Iate 4th or early 5th century A.D.".
After the collapsed wall fragrnents had been removed by architect P.
Yerhaeghe, the fill of the interior of the temple was eleared until the leve!
of the actual treshold, which is no longer the original one. in fact it belonged to the new door of the building, arranged in the early 5th century
A.D. Apart from some large ashlar blocks, this fıll did not contain a lot of
architectural nor archaeological materiaL. Yet, the stratum with debris
contained a coin of Theodosius ll, dated to 423-425 A.D.". Two courses
of the rear wall of the Doric Temple were still found in situ. Moreover
eight rectangular pilasters, measuring in average 0.60 m x 0.80 m, were
discovered in the four comers of the building and along its long walls
(Fig. 15). Made out of pumice and tegulae set in mortared rubble, these
pilasters still stood to a height of 0.80 to 0.90 m and formed a regular
plan of four along each side wall, The top of a line of smaller stones was
discovered between the second row of bases from the north. These constructions may have supported a wooden platform running along the
walls of the temple when it functioned as a watchtower. The building
faced one of the roads coming into the city from the north and was irıcor
porated as a bastion, near one of the gates of the Iate Roman fortification.
The actual stratum reached by the exeavation corresponds with the floor
level of the watch-tower, the original temple floor is still buried below.
On the floor a coin of Theodosius I, dated to 393-395 A.D., has been discovered>.
The date of construction and the cult (M. Waelkens)
Since the original floor level of the sanctuary has not been reached
yet, neither inside, nor outside, it is very difficult to date the Doric Temple. Based upon the moulding crowning the podium and some architectural details we have suggested a Iate Hellenistic dates. The Doric order
used for the building requires ıl more detailed study within Asia Minor to
date it more precisely, Yet, the height of the podium is much taller than
the middle Hellenistic podia used in the temple architecture of Pergamon,
(37) Identified by S. Scheers: SA 91 DT 549: coin of Theodosius I, dated to 393-395 A.D.; SA
91 DT 552: coin of Honorius, dated to 395-408 A.D.
(38) D_te<! by S. Scheers: SA 91 DT 494.
(39) SA 91 DT 546, dated by S. Scheers.
(40) See S. Mitchell-M. W_elkens,AI' 37 (1987), 42-43.
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and therefore may rather reflect Roman influences", As a result, an early
Imperial date cannot be excluded.
The material excavated during the campaigns of 1990 and 1991 now
confirms that the temple must have been dedicated to the South Anato!ian rider god Kakasbos, whose cult was already known in the nearby Yeşllova«. In fact the erosion strata accumulated against the north face of
the Iate fortification wall contained dozens of terracotta figurines representing all kinds of cattle and domesticated animals, pointing towards a
cult practiced by shepherds and cattle-breeders. As numerous however,
were figurines of an indigenous god (Fig, 16), many times represented as
a horseman, usually wearing a Phrygian cap, and always armed with a
round shield and a weapon, being sword, spear or club.
The excavations also indicated that the ultimate alteration of the temple, turned into a watch tower, and its surroundings occured around 400
A.D. or shortly after. Most probably this was connected with the abovementioned raids of either the Ostrogoths or the Isaurians. Since Sagalassos seems never to have been threatened by the turmoil of the 3rd century
A.D., being the invasion of the Goths and the war with Zenobiav, iteven
seems probable that the Iate fortification wall around the central part
of the site, was built in one go with the same events in mind. The apparent use for this purpose of the basilica front as a quarry in the Iate 4th
century A.D.44, might corroborate this hypothesis.
III. THE POTTER'S QUARTER
The exeavation of the potter's quarter in 1991 (A. Hasendonckx and
B.Arıkan)

In 1990 two trenches (I and II) were opened in the northern part of
the potter's quarter (site F) at the edge of the mountaineous ridge north of
the city". In order to solve specific problems posed during this excavation, in 1991 trench II was extended 2 m to the west. Trench II, now be(41) It can be compared with the podium of the early Imperial temple near the theatre at Side.
See I.B. Ward-Perkins, Roman Imperial Architecture, Harmondsworth 1981,299 fig. 195a.
(42) L. Robert, Noms indigenes dans l'Asie Mineure greco-romaine, Paris 1963,329 note 3.
(43) See K. Belke and N. Mersich, Phrygien und Pisidien (Tabula lmperii Byzontini 7), Wien
1990,76. It is notclearwhether or not Sagalassos couldhave been threatened by the Isaurlanraiders who captured nearhy Cremna before they weredefeated by Probus's troops in .278
A.D. see S. Mitchell, AS 38 (1988), 57-58.
(44) The dismantling of the basilica façade must have occured after theconstruction of the primitive bui1ding against its east wall, whichincorporated the stili standing eastend of thebasili-

ca front. On the other hand it is unlikely that this activity happened after the destruction of
that building, since the stonerobbery clearly respected it.
(45)
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see M. Waelkens,AS 41 (1991),206-212, lig. 7.

ing 25 m x 4 m, was laid out on a steep slope at a height between 1603 m
and 1612 m. Work was divided in sections, defined by three ancient terrace walls.
The first seetion (AA'CC') excavated revealed the continuation of the
terrace wall between A'AB. Unlike the eastem part which consisted of
large limestones reinforced with concrete, the westem part was formed
with smaller piled up stones. This terrace wall was based on a thin (0.20
m) pebble layer.
The second terrace wall (E'EG) was built in a technical similar way,
though 2.40 m below the level of the previous one. Immediately north of
this wall a water channel made of larger stones was uncovered, possibly
the continuation of a rock-cut aqueduct originating in the mountains
northeast of the city. Between both terrace walls a stone layer lacking
any archaeological artifacts has been excavated. This could be either the
result of natural erosion or be a man-made feature. In fact, the 0.20 m
projecting base of the terrace wall E'EG might correspond with the original height of a first building phase. A second building phase could then
be connected with the arrangement of the water channel, which was supported by the original wall. The stone layer might have provided additional support.
The fill of the next terrace contaıned the remains of the Iate Hellenistic- early Imperial dump discovered last year. Its main concentration did
not extend much beyond the westem edge of the trench. This year again
several tons of rejected pottery and workshop waste were recovered from
it. The dump showed elear signs of post-depositional erosion processes.
Below the dump a distinctive horizontallevel of elay, pebbles and tumble
was uncovered, that may have been an original terrace floor.

in contrast to the previous terrace walls, the third one (J'IK) did not
surface, but was covered by the continuation of the ceramic dump, which
did not reach the end of this sector. Below the dump a thin stone layer
reached the top of the terrace wall, covering the so-called burial area. in
this burial area immediately south of the wall, two more ums havebeen
discovered this year (Fig. 17). They stood approximately 0.40 m apart at
a 0.40 m different level,
.
The first um, a one-handled cooking pot (SA 91 F 115-1), was filled
almost to the rim with cremated bones and covered with two lids, The
upper one was a slightly convex plate of coarse fabric placed upside
down. The lower lid (SA 91 F 115-2), being a fish plate, was placed upon
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the rim of the cooking pot. The second um (SA 91 F 114-2), uncovered
at a lower 1eve1, is again a one-handled cooking pot, covered with one
lid, being a flat bowl of fine ware fabric placed upside down. This um
was filled with smaIl cremated bone fragments. The bones in both ums
could be identified by Chr. Charlier as belonging to two children, aged
between five and eight. The area immediately surrounding these ums
contained some bone, charcoal, bumed earth and pottery fragments. Unfortunately the way these two ums and those discovered last year, apparently belonging tb a collective burial, had been covered still remains un.clear. Some larger stones were uncovered on top of and surrounding the
ums (ca. 1.50 m above and to thesouth of thern), which could have
formed a loose and rough structure. However indications for such a piling were very unelear. This could be explained by the presence of a wall
constructed perpendicular to the terrace wall J'JK and gradually disappearing into the west baulk of the exeavation. This wall, whose function
(workshop, tomb?) could not be identified yet, may have caused the partial destnıction of the burial area. it also explains why the whole stratigraphicalcontext was disturbed here, why the edges of the burial zone
were no longer well defined and why only two ums were discovered this
summer, some others elearly being smashed.
Last year some indications were gathered that a kiln might have been
present near a fourth terrace wall (LM), but the wall could not be identified in the extended trench and the supposed kiln turned out to be a mere
concentration of bumed material, mainly earth.
II. Date ofthe eolleetive burial (M. Waelkens)

The ums and lids discovered last year all showed 4th century B.C. or
early Hellenistic shapes, some of which continue d to be popular until the
middle Hellenistic period. Yet, the shape of several of them presented
characteristics placing them in the early phases of the morphological evolution of each shape. A elearly 4th century B.C. bowl imitating Achaemenid metalware, used as a lid, and a guttus type of askos found in the
same layer and dated to the same century, together with the young age of
the cremated persons, made it a tempting hypothesis to Imk the collective
burial with the catastrophe inflicted upon Sagalassos in 334 B.C. by
Alexander the Great-'. Beside a lid fragınent like the above-mentioned
one, the ums and lids discovered this year cannot help solve this
problem. The shape of both ums belongs to a type of jars which was
common in Anatolia and the Near East throughout the HelIenistic
(46) See M. Wae1kens, AS 41 (1991),210-213.
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period". The fish plate (SA 91 F 115-2) covering one of the ums belongs
to a type which is clearly borrowed from the Greek fish plate, the produc- .
tion of which was established in Athens around 400 B.C. It became one
of the most irnitated locally made types of pottery throughout the Near
East from the early Helienistic period onwards. Here again the very low
walls rather suggest a date towards the beginning of this period".
IV. THE WESTERN AQUEDUCTS (Eddy Owens)

Survey of the water supply at Sagalassos this year concentrated on
the area to the west of the city. Here today there are at least three active
springs at various points along the steep slopes below the cliffs which
extend westward from the northem side of the city. To the west of Sagalassos in 1990 a small eroded seetion of boulder walling over 100 m in
length was found. It was situated on the slope below the unmade road
which runs westwards through the site, eventually to Isparta. Although in
an extremely ruinous condition, the fact that several fragments of terracotta pipe were found associated with the wall suggested that it was possibly the remains of an aqueduct. This year furhter scattered remains of
the wall and isolated blocks on the same alignment as the above stretch
of wall were found, adding to the probability that the wall was the solid
foundation of an aqueduct deliyering water to the lower parts of the city.
lts probable source was a spring which was situated immediately to the
south of the modem road and is still used today to irrigate the fie1ds lower down the valley on the westem side of the site.
The more substantial remains of another aqueduct bringing water
into the city from a spring further to the west were also found and surveyed. It was situated on the steeply sloping ground and the rock outcrops which lie below the sheer cliffs which tower above Sagalassos. The
line of the aqueduct follows closely the line of the same unmade road,
mentioned above, which runs westward through the town. Continuous
erosion and natural geologica1 action since antiquity has, unforlunately,
(47) Similar, yet less sagging shapes, have been recovered from midile to Iate Hellenistie levels
at Asvan Kale and at Büyüktepe-Höyük. See S. Mitchell, Asvan Kale,' Keban Rescue Excavations, Easıern Anatolla. I. Hellenistic, Romanand Islamic Sites (BAR Intern. Ser. 80), Ox-

ford 1980, 41, 255, figs. 21, 3; 22, 10 and 31, 299); A. Sagona, E. Pemberton and 1. Mc
Phee, AS 41 (1990), 153-154, 156 figs 6, 1; 6,4 and 6, 6. The same sagging, lightly carirıat
ed shape also occurs at Falaika (but there with two handles): L. Hannestad, The Hellenistic
Potteryfrom Failaka {Ikaros. The Hel/enistie Seıılements), Aarhus 1983, vol. 2, 2, 63 pl. 60,
629-630.
(48) See S. Dyson, The Excavations al Dura-Europos. Fina/ Report IV. Part 1,3. The Commonware Pottery. The Briııle Ware, New Haven 1968, 5 fig. I, 1; L. Hannestad, 28-30, 57 pls.
19, 203; 22, 244; 46, 455: L. Hannestad İn Akten des XIII. Internationalen Kongresses fiir
Klassisehe Arehiiologie. Berlin 1988, Mainz 1990, 181-182 fig. 2, 14.
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destroyed much of the channel. It was, nevertheless, possible to trace the
line of the aqueduct almost from its source to the outher edge of the city
itself.
The most likely source of the water is a still-active spring located
high up a narrow, approximately north-south running valley ca. 4 kms.
from the city. At the point where the above mentioned road crosses the
valley and tums eastwards to climb over the ridge towards Isparta there
are the remains of a modem water storage tank. The water reservoir was
constructed in 1937 by the Burdur water authorities. However, it is apparent that not only was ancient building material incorporated in the
construction of the tank, but also that the tank itself was actually constructed on the site of an ancient spring house, and in fact incorporated
some of the in situ remains of the original spring house. These included
parts of the stylobate and a fluted column
No traces of the aqueduct were found in the valley itself. However,
the overflow from the spring house was not allowed merely to run down
the valley. Careful surveying brought to light a series of four approximately rectangular tanks at regular intervals below along the valley bottom. Although they were associated with terracing it appears that the
tanks and the terracing were not contemporaneous, and the appearance of
in situ cut blocks in the construction of the tanks suggested that the tanks
were ancient in construction. It is possible that the tanks were a series of
settling pools designed to slow down the flow and cleanse the water from
the spring house before it was channeled to the city,
The fırst traces of the aqueduct channel itself which conveyed the
water to the city were found on the eastem side of the natural outcrop
which forms the eastem wall of the above valley, it consisted of the
slight remains of an eroded rock-cut channel. From this point, although
the aqueduct had completely disappeared in places, its line and direction,
following closely the natural contours of the land, could be followed
right up to the westem limits of the city.
Where the terrain allowed, the water was carried in a U-shaped channel cut into the rock. The average width of the channel was approximately 0.35 m. Sections of such channeling were found along the course of
the aqueduct. Where the ground was unsuitable the aqueduct was constructed as a solid boulder wall. Fragments of terracotta piping also came
to light at several points along the line of the channel suggesting that the
walling probably supported a terracotta pipeline through which the water
passed. Between the spring house and the city the aqueduct had to cross
several gulleys. It can be supposed that these were negotiated by means
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of arched bridges, although all traces of such structures have long since
disappeared because of natural action,
In the immediate vicinity of the city all traces of the channel had disappeared and so it is not possible to determine the usage of the water.
However, the channel was sufficiently high to deliver water to the Hadrianic nymphaeum which is situated immediately to the west of the Roman
bath house". It can therefore, be presumed that the aqueduct was built to
supply the nymphaeum.
In addition to the study of the westem aqueducts, investigation of the
water distribution within the city was alsa started. To this effect a seetion
of one of the upper aqueducts, which brought water from a source to the
east of the city was uncovered during the continued exeavation in the
potter's quarter (see above). The excavations exposed ca. 4.10 m of a
heavy rublle walling running approximately east-west through the trench
(pl. 16). LLS total width was ca. 1.55 m and a U-shaped channel, 0.56 x
0.66 m, lined with grey-coloured cement, ran along the centre of the wall.
The cemented rubble side wall of the channel supported large irregularshaped boulders which acted as a cover for the channel.
A terminus post quem for the date of the construction of the channel
was alsa indicated by the discovery of a piece of pottery embedded in the
cement of the rubble wall. Preliminary analysis of the sherd suggests that
it was an early form of the local container type 1 F 150, dating possibly
to the fırst century B.C.
On the last day of surveying anather possible aqueduct on the westem side of the city was noticed. This, together with the distribution of
water inside the city will be the object of future research.

V. OTHER RESEARCH TOP/CS"
Study of the Sagalassos wares, both fine wares and commonwares
was continued respectively by J. Poblome and R. Degeest who established a final typology for both fabrics. E. Scheltens and i. Roovers started the study of the lamps, both the locally produced and the imported
ones. W. Viaene continued the study of the clay raw materials and of the
clays used for the Sagalassos pottery. A careful drilling and sampling
program was carried out in and around Sagalassos. This led to the con(49) See M. Waelkens,AS 39 (1989), 73-74.

(50) All these topics are being published in the fırst monograph on Sagalassos now in press.
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clusion that the clays used for the fine wares most probably were imported from detrital clay beds from a val1ey near the village of Çanaklı about
S kms south of Sagalassos. W. Viaene and R. Ottenburgs also completed
a study of the limestones used in the architecture of the ancient city, L.
Vandeput completed her study of the westem basilica and could date the
Dionysos (?) temple which was reused in its absis to the Hadrianic period. She also started a study of the theatre façade published in this same
volume.
J. De Ploey and E. Paulissen started a geomorphological research on
the erosion, hydrology and vegetation on the site. W. Van Neer could
identify approximately 3000 animal bones from the 1990 excavations.
His preliminary study led to the conclusion that hunting did not play a
significant role in Sagalassos since only 1% of the identified remains belonged to wild animals. Most of the animals were domesticated, some
of which such as the well represented donkeys may have been used as
an important economic means of transport for the import and export
of goods, a.o, the supply of raw materials for ceramic production and
building. The high ineidence of pathologies, mainly in cattle and also on
donkeys, probably can be attributed to the herding of animals in hilly
country with irregular substrate and to burdening.

Chr. Charlier also continued her study of human remains, both buried and cremated ones, including those from the urns discovered in 1991.
The team directed by F. De Puydt completed the map of the potter's
quarter, Besides thousands of sherds were drawn by the drawing team.
Finally hundreds of small objects were restored by the restoration team
supervised by K. Norman (Fig, IS).
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Fig. 1- Late HelIenistic fountain seen from the south

Fig. 2- North wall of the fountain containing various mason's marks
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Fig. 3- Isis bust found in the fountain courtyard

Fig. 4- Bust of a water god from the fountain
courtyard
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Fig. 5- MiddleHellenisticfriezefragment builtinto a Iate walInearthe fountain house

Fig. 6- Midelle Helleııistie frieze fragment
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Fig. 7- Middle HelIenistic frieze fragment

Fig. 8- Black and white mosele floor from the
;basilica (?~
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Fig. 9- Polyehrome mosaicfloor insidethebasilica

Fig. 10-Bust of Phoinix
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Fig. 11- Signature of themosaicist Dioskoros
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Fig. 12- Halffinished spocns-made of animal bones
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10

11

12

1

Fig. 13- Doric tempIe with the Iate fortification walI

Fig. 14- Doric tempIe with the Iate fortiflcation walI
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Fig. 15- Interior of the Doric temple transfonned into a tower

Fig. 16- Kakasbos statuette
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Fig. 17- Two early Hellenistic ums in the Potter's Quarter

Fig. 18- Restored rejected pottery from the
Sagalassos kilns
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1991 YILI ALAŞEHİR KAZısIl
Recep MERİç*

1991 yılı kazı çalışmalan önceki yıllarda olduğu gibi Gavurtepe Höile St. Jean Bazilikasında sürdürülmüştür,

yüğü

GAVURTEPE HÖYÜ(;Ü
Güney Açma (Resim: 1, Çizim: 1)

275.10 m ile 274.20 m seviyeleri arasında ortaya çıkanlan 4. yapı ka3 evre geöstermektedir. ı. evreye ait F duvan doğu-batı doğrultusuna
sahip olup kuzey ve güney kesimlerde ayn akslara sahip iki mekanı (1-2)
birbirinden ayıran avlu duvan niteliğindedir. 2. evrede F duvan görülmemekte, ancak mekanlar aynı temeller üzerinde yeni yapımlarla devam etmektedir. 3. evrede ise güneydeki mekan (mekan 1) kaybolmakta, kuzeyde ise aynı temellerin altında yaklaşık aynı plana sahip dikdörtgen bir
mekan belirmektedir (mekan 3). Mekan 3'ün gilneydoğu köşesinde çok
zengin buluntular veren bir küp mezar bulunmuştur.
tı

Her üç evredeki benzer plan uygulamalan mimari açıdan aynı yapı
Ele geçen arkeolojik malzeme de
.

katının varlığını ortaya koymaktadır.
aynı doğrultuda sonuçlar vermektedir.

•
(I)

Prof.Dr. Recep MERİç, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 35100 Bornova-ıZMIR.
ı99ı yılı kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve tahsisatıyla Manisa Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve bilimsel sorumluluğumda yürütülmüştür.
..
Kazı çalışmalarına Akın ersoy (Dokuz Eylül UniversitesiRestorasyon Anabilim Dalı Uzmam); Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümü öğrencileri: Ümiı Aydınoğlu, Ersıın Güden, can
Koldagüç, Şüheda Saygı, Yeşim Tezel, Didem Tatar, Birnl IÇorkmaz; Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencileri: Seyhan Akkuş, Boygar Ozlen ve Fotoğraf Uzmanı Işık
Sezer katılmışlardır. Manisa Müzesi rnutemetiCelalettin Şen1ürl< muhasebe, sigorta ve salı
nalına işlerini yürütmüştür.

Kazı çalışmalarını işçi,

bekçi, malzeme ve araç gereç vererek destekleyen Alaşehir Belediye
Başkanı Galip Şahyar'a, Müze Müdürd Hasan Dedeoğlu'na, Alaşehir Kaymakam1ığı'na ve
kazımızı ziyaret ederek bizi cesaretlendiren ve teşvik eden Manisa Milletvekili SÜCDer Ora!'a
teşekkürü bir borç biliriz.
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1991 sezonunda 28 adet tam veya tama yakın kap, 37 kasa seramik,
8 adet ağırşak, 1 adet mermer idol (Resim: 2) ve bir adet pişmiş toprak
mühür bulunmuştur. Seraınik malzeme içinde içe dönük ağız kenarlı kftseler ve tek kulplu gaga ağızlı testicikler çoğıınluğıı oluşturmaktadır. Aynca yayvan ağızlı, geniş kannlı mutfak kaplan ve orta boy küpler de tipik buluntulardır, Genel tanımıyla tüm buluntular Erken Bronz I'in erken
evrelerine ait olmalıdır,
Bu yılın hiç şüphesiz en önemli buluntusu 3. evreye ait intramural
bir küp mezar (GT M 91/1) (Resiın: 3) içinde ele geçen altın malzemedir
(Resim: 4). Prof. Dr. Egon Reuer'in ilk belirlemelerine göre 12-14 aylık
bir kız çocuğuna ait olması gereken mezarda 89 parçadan oluşan bir altın
gerdanlık, iki altın bilezik, iki altın kulak tıkacı, bronzdan bir bilezik,
mermerden bir idol ve mühür, aynca iki adet gaga ağızlı testicik ele geçmiştir (Resim: 5).

Megaran
Megaronun kuzeybatı köşesinde açılan sondajda, üst seviyelerde daha önceki yıllarda olduğıı gibi yine Bizans mezarlanna rastlanmıştır.
Toprak yüzeyinin hemen altında açılan üç mezarda iskeletlerin sağ elleri
göğüs, sol elleri ise kann üzerinde ele geçmiştir. Sanduka biçimli mezarlar devşirme taş bloklardan yapılmıştır, içlerinde ise herhangi bir mezar
hediyesine rastlanmarnıştır,
280.70 ve 280.60 m kotlan arasında megaronun ara duvar kenarlan
boyunca uzanan sekiler bulunmuştur. 0.30-0.50 m genişliğe sahip sekiler
el büyüklüğündeki dere taşlanndan yapılmıştır. Megaronun ana mekanını
çevreleyen ara duvar boyunca uzanan sekinin uzun duvar boyunca da devam ettiği bu yıl ki çalışmalann sonucu anlaşılmıştır. Bu yılki kazılarda
elde edilen diğer bir ipucu ise megaronun kuzey kesiminde daha geç bir
evreye ait olması muhtemel bazı duvar kalıntılannın ortaya çıkarılması
dır. Sondajlarda ele geçen seraınik M.O. 2. bin kökenlidir.

ST JEAN KİLİsESİ (Çizim: 2).
Kilisenin yan neflerinin araştırılması amacıyla kuzey kesimde bazı
sondajların açılmasına karar verilmiştir. Kuzeydoğu ayağının kuzey ve
doğu bölümünde açılan sondajlarda ilginç sonuçlar alınmıştır. Sondaj l'in
kuzey bölümünde -1.00 m ile -1.46 m arasında bir su yolu ile kesilen geç
döneme ait bir mekanın köşesi (Resim: 6) sondajın orta bölümünde ise
dört adet mezar (ST 91/M 1-4) ortaya çıkarılmıştır, Mezarların kaldırıl
.masından sonra yapılan kazı çalışmasında, -2.66 m de orta büyüklükteki
doğal taşlarla yapılmış sert bir taban blokajına rastlanılmıştır. Kilisenin
356

tabanı olabilecek aynı blokaj güneybatı ayağı sondajında da görülmüştü. Blokaj üzerinde bazı menner döşeme elemanları ve mozaik
parçaları bulunmuştur. Ayağın doğu ve batı köşelerinde çok büyük devşinne taş bloklardan yapılmış payandalar ortaya çıkarılmıştır. Deprem
tehlikelerine karşı yapılmış bu tür payandalara güneybatı ayağında da
rastlanmıştı. Payanda ile ayak arasında 1 m genişliğinde düzgün tuğla ve
taş sıralan gösteren bir duvar ortaya çıkarıldı. Aynı tür duvara kazılan diğer ayakta da rastlanmıştı.

orijinal

Küçük buluntular içinde

sırlı

ve

sırsız

Bizans

seraıniği çoğunluğu

oluşturmaktadır.
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Çizim: 1- Güneyaçma 4. yapı katı plfuu
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Resim: 2- Güney açmada ele geçenmennerden idol

Resim: 3- Çocukmezarı, açılmadan önceki görünüş
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Resim: 4- Çocuk mezarı buluntu1an
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Çizim: 2- Alaşehir Sı. Jean bazilikası. kuzeydoğu (B) ayağı sondajlan

Resim: 6-

Sı.

Jean

bazilikası soııdaj

I, kuzeyden görünüş
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1991 YILI METROPOLİs KAZISI RAPORU 1
Recep MERİç*
Torbalı-Metropolis antik kentinde
çalışmalannda, bu yıl anıtsal yapıların
miştir.

1989 yılından beri sürdürülen kazı
ortaya çıkanlmasına öncelik veril-

1991 yılı çalışmaları, stoa'nın kuzey bölümünün yanısıra, antik tiyatronun araştınlınasına hasredilmiş bu arada Uyuzdere Tapınak Mağara
sı'nda kaçak kazılardan kaynaklamın tahribatın önlenmesi için kısa süreli
bir kurtarma kazısı yapılmıştır.
TİYA-TRO

Yeri bilinen, fakat bugüne kadar kazılmamış ve yeterince araştırıl
mamış olan Metropolis Tiyatrosu'nda yapılan çalışmalar sonucunda, sahne binası, proscenion, orkestra tabanı ve kavea'nın bazı bölümleri (Resim: 1) ortaya çıkarılmıştır. Açılan bu sondajlar sonucunda, tiyatronun
diazoma'dan başlayıp, sahne binasına kadar inen bir kesiti elde edilıniştir.
Toprak dolgusu, özellikle orkestra üzerinde 4 m yi bulınakta, sahne
kavea üstünde ise 1 m ye kadar düşmektedir.

binası ve
ğal

•
(I)

Kentin yerleştiği yamaca yaslanan Tiyatro'nun, bulunduğu yerin dodurumundan, Geç Hellerıistik dönemde, zayıf şist kayalıklarm traşProf. Dr. Recep MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, 35100 Bornova-ıZMIR.
T.C. Kültür Bakanlığının izinleri, Torbalı Belediyesinin fınansman ka1kılarıyla, Efes Müzesi
MüdürlüğüBaşkanlığındave bilimsel sorumluluğunıda yürülü1en kazı çalışmalarında, İsma
il Gezgin (Arkeolog), Gürhan Yayımcı (Arkeolog), Ünal Demirer (Arkeolog-Resıoratör),
Şafak Çulba (Mimar), Akın Ersoy (Arkeolog-Restoretôrj, Mahmut Drahor (Jeofızik Uzmanı), Bahar Alpvural (Arkeolog), Adnan Şit (Arkeolog), Ümit Eroğlu (Arkeoloji öğrencisi) ve
Binnur Gürler-Korur (Arkeolog) görevalmışlardır.
__
Kazı çalışmalarına büyük destek sağlayan Torbalı Belediye Başkanı Ertan Unver'e, Efes
Müzesi Müdürü Selahattin Enlemgil ve Müze Araştırmacısı Cengiz lçıen'e, tiyatro ve stoeıun rölövelerini çıkaran Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2. sınıf öğrencilerine,
Jeofızik çalışmalarda yardımcı olan Jeofızik Bölümü öğrencilerine ve çalışmaları zor şartlar
da yürüten kazı işçilerine,oyeniköy muhtarlığı ve halkına şükran borçluyuz.
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lanmasıyla inşa edildiği anlaşılmaktadır.

Tüm birimleriyle oldukça kaliteli bir işçilik gösteren tiyatro, konum olarak kentin baktığı Metropolis
ovasına hakim bir durumdadır. Kazılan bölümleri oldukça iyi korunmuş
olup, 8-10 bin kişilik bir kapasiteye sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Bizans Kalıntıları
Orkestra'mn 3 m kadar üzerinde Bizans ev kalıntılanna rastlanmıştır.
Duvarlar devşirme malzeme ile inşa edilmişlerdir. Mutfak olabilecek bir
mekanın yanısıra içinde in situ iki pithos bulunan bir kiler de temizlenmiştir. Birisi daha büyük olan pithoslar toprağa dik olarak oturtulmuş ve
çevreleri harçlı tuğlalarla sıkıştırılmıştır. Kazı sırasında sırlı ve sırsız Bizans kaplannın yanısıra iki adet çukur Bizans sikkesi de ele geçmiştir.
Böylece Tiyatronun Bizans döneminde erozyon sonucu 3 m kadar
üzerine evler yapıldığı anlaşılmaktadır.

dolduğu ve

Sahne

Binası

(Resim: 2)

Jeofizik uzmanı M.G. Drahor'un özdirenç yöntemiyle yoğun taş kütleleri saptadığı alanda, yaptığımız sondaj çalışması olumlu sonuç vermiş,
sahne binasına ait düzgün kesme taş bloklarla yapılmış bölümler ortaya
çıkarılmıştır. Her iki yanında 1.15 m lik giriş bulunan bir bölüm 5 m
uzunluğa ve 2.05 m genişliğe sahiptir. Içi moloz dolgu olan bu bölümün
korunan yüksekliği ise 1.75 m dir. Sahne binasının batı kısmı maalesef
iyi korunmamıştır.

Proskenion (Resim: 2)
Orkestra ile sahne binası arasında 1.85 m yükseklikte 8 adet in situ
sütun ele geçmiştir. Bunlardan sadece birisi yivli olup diğerlerine oranla
çapı daha büyüktür. Bu alanda ayrıca, üst üste yıkılmış sütun parçaları,
architrav ve kiriş bloklan da bulunmuştur. 5.30 m genişliğe sahip proskenionun zemini bozulmuştur.
Orkestra ile proskenion'u ayıran 0.33 m genişliğindeki bordür üzerinde yer alan kenet delikleri, bu iki bölümün korkuluklarla aynIdığını göstermektedir.

Orkestra
Metropolis tiyatrosu çok iyi korunmuş bir orkestra döşemesine sahiptir. Büyük düzgün mermer bloklar sahne binasına paralel 14 sıra halinde döşenmişlerdir. Bunlann içinde, proscenion yönünden sayıldığında
8. olan sıra, diğerlerine oranla iki misli geniş tutulmuş ve opus sectile
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tekniğinde, kare planlı ortası yuvarlak,
meli bir bölüm içermektedir.
Şimdiye

çökmüş

kenarları

kadar kazıldığı kadarıyla orkestra
blok dışında tamamen korunmuştur.

siyah mermerden, süsle-

döşemesi bir

kaç eksik ve

Kavea
Kavea başlangıcında podium bulunmamakta, ilk oturma sırası doğru
dan doğruya orkestra döşemesine dayanmaktadır. Ilk oturma sırasının hemen önünde ise mermerden bir prohedria koltuğu in situ olarak ele geçmiştir. Koltuğun alt kısmı aslan ayağı şeklinde biçimlendirilmiştir. Pençelerin detaylan kaliteli bir işçilik göstermektedir. Koltuğun arka yüzünde biri Hermes kerykeion'u diğeri ise sarmaşık yapraklan tasvirli iki adet
kabartına arına bulunmaktadır.

Kaveanın alt bölümüne ait 8 oturma sırası çok iyi korunmuş durumgeçmiştir. Oturma sıraları 0.85 m genişliğinde ve 0.42 m yüksekliğindedir. Büyük bir bölümü sondaj içinde kalan merdiven de çok iyi konınmuştur. Merdivenin kenarlan, her biri değişik biçimde yapılmış aslan
ayaklarına sahiptir.

da ele

Diazoma 2.25 m genişlik göstermektedir. Sadece diazonıayı çevreleyen bir sıra düzgün blok korunmuş, bunun üstü ise maalesef tahrip olmuştur. Kaveariın üst bölümüne çıkan merdivene ait bir kaç basamak dı
şında, üst oturma sıralarına ait bloklar henüz saptanamamıştır.
Tiyatrodan ele geçen cam ve pişmiş toprak malzeme Ti 199111-34
nolu kasalarda toplanmış olup, bunlar Geç Roma ve Erken Bizans kökenlidir. Ele geçen 47 adet sikke ile birlikte bu malzemelerin değerlendirme
çalışmaları sürdürülmektedir.

STOA (Çizim: 1)
Metropolis antik kentinde teras yerleşimine stoa, iyi bir örnek teşkil
etmektedir. 1990 yılı ve 1991 yılının başında kazısı tamamlanan stoa'nın
Bizans kulesi yanındaki kuzey bölünıünde tabana inilmiştir, Taban üzerinde Hellenistik çağa ait buluntulann çokluğu stoanın bu çağda yapıldı
ğını kanıtlamaktadır. Restorasyonu tamamlanıp Efes Müzesi'ne teslim
edilmiş bir hydria ve bronz bir heykele ait el (Resim: 3) ilginç buluntulardır. Ele geçen diğer buluntular K. stoa 91 1-28 kasa numaraları verilerek
değerlendirilmek üzere kazı evine kaldırılmıştır,
Stoada bulunan, dor düzeninde bir sütuna ait düşmüş üç tambur geçici bir düzenleme amacıyla kazı kurul üyelerinin özverili çalışması sonucu

367

in situ sütun altlığı üzerine dikilmiştir. Böylece ziyaretçilerin
sütun yüksekliğini daha iyi algılamalan sağlanmıştır.
Stoa'daki taban temizliği sırasında Bizans
taşı olarak kullanılmış Geç Hellenistik döneme
kaldınlarak kazı evinde korunmaya alınmıştır.

stoayı

ve

kulesinin temelinde yapı
ait giyimli erkek heykeli

Kuzey stoa'daki kazı çalışmalan sonucunda ortaya çıkan mimari kalıntılann rölöveleri, Dokuz Eylül Universitesi, Mimarlık Bölümü öğren
cileri tarafından yapılmıştır.

UYUZDERE MAGARASI
kazılara maruz kalan Tapınak-Mağara'da kısa süreli kazı ve
çalışmalan yapılmıştır. Temizlik çalışması sonucu tamama
yakın korunmuş bir terrakotta oturan Ana Tannça heykelciği (Resim: 4),
bazı seramik ve kandil parçalan bulunmuştur.

Kaçak
düzenleme

1990 yılı uyuzdere Mağarası 2 kazılannda bulunan ve çoğunluğunu
kandillerin oluşturduğu malzeme kazı evinde restore edilerek temizlerı
miştir. Bunlara güzel bir örnek, diskusunda Medusa başı taşıyan, Efes tipi ve red-on-white tekniğinde yapılmış, M.S. ı. asrın ikinci yansına ait
olan kandildir (Envanter 1991-14) (Resim: 5).

KAZI DIŞI BULUNTULAR
Kazı evine Yeniköy'lü vatantaşlar tarafından getirilen çeşitli arkeolojik eserlerin yanısıra, Metropolis çevresinde bulunan bazı mimari bloklar
ve yazıtlar da kazı evinde emniyet altına alınmıştır. Bunlar arasında Kabacakın mevkiinde Domitian dönemi, Artemis Tapınağına ait sının belirleyen ve kaidesiyle beraber ele geçen sınır taşı önemli bir eserdir.
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Resim: 1- Metropolis tiyatrosu, orkestra ve
kaveadan açılan bölüm

Resim: 2- Metropolis tiyatrosu sahne
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binası

ve proskenion

Resim: 3- Stoa, normal büyüklükte bronz el

Resim: 4· Uyuzdere mağarası, oturan ana
tanrıça heykelciği, pişmiş

toprak
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Resim:5, Uyuzdere mağarasında ele geçen kandil
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APHRümSIAS 1991
R.R.R. SMITH*
This year was the first season at Aphrodisias after the sad death of
Prof. Kenan Erim. Its focus was research and restoration. It was part of a
two-year programme to studyand document the material found at the
site, before beginning new excavation.
The work (1 July to 30 August) was undertaken by New York University with the kind permission of the Ministry of Culture and the General Director of Monuments and Museums in Ankara. It was supported
by the Institute of Fine Arts and the Faculty of Arts and Sciences of New
York University, with contributions from the Friends of Aphrodisias in
London and Paris and the National Centre for Scientific Research in
France, and from several private donors, Irıvaluable help was also provided by the Geyre Foundations in Istanbul and Izmir. The government representatives were the very helpful Mrs Serpil Yasa of the Aydın Museum
and Mr Ali Kılıçkaya of the Ayasofya Museum, IstanbuL. To all these
New York University's team is most grateful for their unwavering support in this first difficult year without Kenan's leadership.
Tetrapylon
A fırst priority was the completion of the Tetrapylon project. This
building once formed the monumental entrance to the sanctuary of Aphrodite. Although inaugurated in 1990, some important details of the anastylosis remained to be completed this season. These were details of both
structural and aesthetic importance, and consisted mainly of completing
or treating those parts of the structure that are new or broken. For this
work scaffolding was put up first on the east side and then moved to the
west.
On the east side, parts of coluınn bases and capitals were moulded in
white cement and artificial stone. The breaks and clamp holes in the co-
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lumn shafts were filled with artificial stone and new spiral flutes carved.
Only the large modem clamp-holes from the 1960s restoratiorı were
filled. Ancient clamp holes --from Iate antique repairs-- were left visible.
On the west side the extensive cracks in the grey-marble monolithic
columns were closed, and the single modem column (of concrete) :-at the
northwest angle-- was coated with a dilute mixture of artificial stone to
better harmonize its colour and texture with its ancient neighbors. The
north comer black of the tympanum had deep vertical cracks liable to
water damage. These cracks were closed by injecting liquid glue from
above.
Last year the restored parts of the extravagantly carved west tympaRum had been left with a plain surface. This season they. were coated
with a new layer of artificial stone into which was carved a deliberately
approximate version of the ancient acanthus design. it is important that
the new parts stand out less than the old. The effect was designed for a
viewer on the ground whose eye can follow the overall design clearly
while being able to distinguish the ancient parts easily.
Behind the tympanum, several new blocks left last year as plain
moulded concrete were given a rough hammered finish to approximate
the back of roughly worked ancient blocks. Finally the upper joints were
sealed to prevent rain damage. The water-flow during the past year was
examined from streaking left on the structure, and all joints were filled
and adjusted with cement so that rainwater will flöw to the inner side of
the building.
Portico ofTiberius
A major focus of architectural research was the Portico of Tiberius
(Fig. 1). A new plan and detailed study of the architecture was begun.
The Portico, with the unexcavated Agora to the north, was the city's main
central piazza. it is a vast space, 230 metres long, surrounded by calannades, with a long monumental water basin in its middle. This complex
had a long and complicated building history--from original construction
under Tiberius in the ıst century AD to substantial rebuilding in the 5th
century AD.
To plot the buildings.fully and to understand the phases of construction, it was necessary to investigate its comers. With special permission
kindly granted by the General Director of Monuments and Museums and
with the generous cooperation of the Aphrodisias Museum, some limited
exeavation was made to clear and examine the angles of the porticos.
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Asounding at the southeast corner revealed how the stylobate level
was raised during a rebuilding of the south wing in the 5th century AD
(the date can be deduced from the carving of the capitals). And a smail
sounding at the northwest comer quickly showed that the north portico
originally extended further west. The present line of the west colonnade
was established in the 2nd century, probably in connection with the redesign of the area when the Baths of Hadrian were built.
The elearing of the northeast comer was designed to explore the original line of the east side of the complex and the relationship of the north
portico to the later Agora Gate. Did the original Tiberian north portico
tum along the east side? If so, where and for what distance? The sounding showed that the portico turned on precisely the same line as the later
Agora Gate. The angle block on which the stylobate rested was located in
situ with a return to the south. This course, a seat-like step, can be
followed for some metres before it is interrupted by the later steps
through the Agora Gate. The original portico, then, had an eastem wing
of uncertain length, and the Agora Gate was later built on the line of its
stylobate.
New topographic surveying was also undertaken to situate the complex in its urban corıtext, For this, the surviving parts of the north agora's
colonnades, notably at the southeast angle, were eleaned and plotted (see
Fig. 1).
Theatre, Temple, Sebasteion

Research on the theatre is well advanced, and a preliminary study of
the whole has recently been published by Dinu Theodorescu in Aphrodisias Papers II (JRA Supplement 2, 1991. Eds. R.R.R. Smith & K.T.
Erirn). The building is particularly important because its well preserved
stage building provides one of the earliest, precisely dated examples of
this kind of columnar marble facade. Dr. Theodorescu refined his computer reconstruction of the stage building, and the architectural recording
of its blocks was pursued for the final publication.
A technical evaluation was also made for a possible restoration of
the theatre logeion (the lowest storey of the stage building) and its roof.
The goal would be to correct some details of its anastylosis and to create
a context for the display of the fine and extraordinarily varied architectural omament from the stage facade.
Work for the publication of the Temp/e ofAphrodite is near completion. Computer reconstructions have been made, and this season a photo-
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graphic campaign to record all the surviving capitals of the temple was
carried out.
The conservation and restoration needs of the temple were also carefully assessed. This building, which has been standing since antiquity, is
in an unhappy condition. Many of the column drums are split vertically
and held only by antiquated iron hoops. Several drums havemoved dangerously far from the axis of their column, In the earlier excavations in
the interior of the temple, the foundation walls of the cella were exposed
beyond their lowest course so that steady erosion has now brought them
near to collapse. This exeavation and other sondages in the temple should
be refilled as soon as possible.
In the Sebasteion, a preliminary study was made for a possible new
restoration project here in future years. The feasibility of re-erecting part
of the three-storey porticos had first to be assessed. Again with the kind
permission; of the General Director of Monuments and Museums, two
soundings were made, one in each portico, so that the foundations could
be examined by an engineer. Theyare roughly constructed but unusually
deep and would be sufficient to support an anastylosis.

Sculpture and epigraphy
In the field of epigraphy, research continued both on the site and in
the Museum depots. Particular attention was devoted to the physical reconstitution of the fragmentary Revaiuation Document of Diocletian and
to early Byzantine grafitti and games.
Work on sculpture formed a major part research. Several new study
projects were initiated to record and document the great quantity of statuary discovered in the last thirty years of exeavation. These projects were
designed to address the material from two directions: through the excavation records and through the objects themselves in the depots.
Firstly the findspots of the sculptures recorded in the exeavation
notebooks and inventory cards were plotted on plans of the main areas of
the site. A painstaking attempt was made to recover, reconstruct and plot
the excavated context of each piece. New findspot plans were made in
this way for the Baths of Hadrian, Basilica, Portico of Tiberius, and
Odeion. The last two, the Portico of Tiberius and the Odeion, were particularly dense in sculptural fınds. In the Odeion, several hundred items
of sculpture were plotted in successive layers over a sequence of twelve
years of exeavation.
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Secondly, a systematic photo record and catalogue of the sculpture
and marble fragınents in the museum depots was begun. This will form
the basis for a complete inventory of the excavated sculptures. This work
also produced some interesling discoveries and important new joins. Several new pieces were assembled from fragments: for example, a 4thcentury female portrait head (Fig. 2), and a colossal new portrait of the
emperor Claudius (Fig, 3). in the latter case, a highly idealized lower
face-part was joined to an upper part already published as part of a JulioClaudian imperial portrait. The precise arrangement of the forehead hair
assures the identification as Claudius. Another important imperial portrait was identified in a fragment (Fig. 4): it came probably from a version of Vespasian's main metropolitan type.
Good progress was made in the study of some major relief series.
The series of mythological panels of the later 2nd century AD, found reused at the Agora Gate and elsewhere, were studied and catalogued.
Some important new joins were made here too. A fragment with a fine
figure of Herakles from the left side of a relief was found to join one of
the Amazonomachy panels. And a large fragment from a Gigantomachy,
with writhing, snakelegged figures was seen to join a fragment showing a
griffin-drawn chariot, Apollo's favoured battle transport.
A study was also made of the Iate antique Ninos Frieze from the Basilica. Examination of the architecture of the building established the exact position of the frieze as a balustrade in the upper storey of the east
portico. Careful plotting of the findspots also showed that the three most
significant panels --thoses with inscribed figures featuring known participants in the foundation myths of the city-- were positioned together at the
middle of the building.
Semiramis and her husband Ninos who are featured in this central
group of the frieze were already well known from literary sources to be
connected with the foundation legends of Aphrodisias. The presence of
Lycian Bellerophon, however, within the same group was unexplained.
The discovery this year of an inscription (a stray find) naming 'Bellerophon the Founder' now gives the key. (It is part of a base or niche lintel
for a statue of Bellerophontes Ktistes, set up by the Demos). It shows that
Bellerophon too had some privileged role in the foundation stories of
Aphrodisias, perhaps of a closely associated neighbour or of certain
group in the city's population.
A new study of the Zoilos Frieze was completed for publication.
This frieze decorated a monument to an unusuallocal benefactor, C. Juli377

us Zoilos, an ex-slave and political agent of Octavian. In the frieze, Zoilos is figured in several guises together with various divinities and personifications.
Discovery of the frieze's numbering system and careful study of its
showed that the sequence in which the panels are currentIy arranged is incorrect. The correct sequence can now be demonstrated
in a new graphic reconstruction. Examination of other cuttings also estab!ished that a complete extant sequence of five panels constituted the full
length of one side of the monument (Fig. 5).
clarrıp-cuttings

This discovery has important implications for the theoretical reconstruction of the whole monument and for the placing of the remaining
panels around it. It was almost certainly a square mausoleum-like building, with a podium carrying the frieze between angle piers, and supporting an open pteron or colonnade (probably 4x4) above,
Important new fragments belonging to the monument were identified. The lower part of a draped female, although it does not join, was
shown by careful graphic reconstruction to belong to the upper part of a
figure inscribed MNHMH (Mnerne or Remembrance), a figure which
demonstrates the funerary character of the monument.
A fragment with the mysterious inscription MEINQ was similarly
reconstructed with a large fragment of an enthroned torso. The MEINQ
inscription has previously been regarded as highly enigmatic. With the
iconography of the panel completed in this way, however, a solution can
be proposed. The figure is a mature male enthroned holding a sceptre.
MEINQ must simply be completed as MEINQ [L], a variant spelling of
MINQL or Minos, the name of the well-known judge of the underworld. He would of course be an appropriate figure for a tomb monument.
Finally, important advances were made with the Old Fisherman. in
1989 a fine bearded head was excavated from the pool of the Portico of
Tiberius. Prof. Erim had recognized immediately that it could join the
torso of an old fisherman found at Aphrodisias in 1904 and now in Ber- .
lin. This season a cast of the torso came from Berlin and was tried with
the head. The two were found to join perfectly, break to break. A cast of
the head was then attached to the torso in a plaster reconstruction (Figs.

6,7).
The Old Fisherman was a famous HelIenistic statue reproduced in
many Roman marbles. The Aphrodisias example is not only the fınest
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version, it is also a very striking re-interpretation of it. Other copies show
the original had a rather crass, rustic physiognomy and a sagging, withered body. The aphrodisias Old Fisherman, however, has a re-styled
body of some power and alean, sensitiye expression. This is arefined,
philosophical-looking fisherman.
The base and lower legs of the Fisherman were identified in the depot and were shown to belong to it by the discovery of more fragments,
notabIyalarge piece of the left thigh, which makes the connection between the legs and the torso certain. Another important fragment --a very
sensitively worked right hand-- was also recognized as part of the Fisherman, even though it does not join. A full reconstruction of the figure -head, torso, and legs-- may in the future be possible.
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PATARA 1991
FahriIŞIK*

Yedi yıldır aman vermeyen "deprem", 1991'de dinmiş gibidir Patara'da; o görkemli tarihi onu yaratan çevresiyle yoketmeye, o tanımsız mirası geçmişe ve geleceğe saygısız bir bencillikle yağmaya yönelik o çağ
dışı "sarsıntı" sinmiş gibidir şimdilerde. Gizemli bir el Apollonca "yetti"
dereesine Patara'nın insanla çizilen kötü yazgısına, sanki de zaman durmuşcasına görülmüştür ki ilk kez, 1990'nın terkedilen Patara'sı neyse
1991'de de odur. "Devlet" girmiştir çünkü Patara'ya; geçici bugünlüğün
den öteye kaygısız üç-beş çıkar umanın karşısına kalıcı yarınların kaygı
sıyla dikilebilen bir güçlü "El"; çevre bilinciyle, tarih bilinciyle ve miras
bilinciyle Patara'yı kaldığı gibisiyle geleceğe aktarmaya andlı, salıiplilik
te kararlı, yetkide ödünsüz yeni yöneticilerinin çağdaş kişiliğinde ilk kez
devlet, beklenen devletliğiyle girmiştir. 1990'da. Ve de bu "giriş", ya1ııız
lığına yapışan karabasanın bir umuda dönüşmesineyetmiştir besbelli; yarınlarm ne getireceğinin bilinmezliğinde "eskiye dönüş"ten korkulsa da,
durum bu yıl budur.
Bu bir "yeniden doğuştu ki, 1991-92 yılı sürecinde: Özel Çevre Koruma, hiç değilse 2b ile zilliyetli -sözde- tarım alanlarının talanını kapsam dışı bırakan bir imar-planı hazırlığıyla devreye girecek; Dünya Bankası onu, Arkeoloji ve çevre örneklemesine "Pilot-Kent" seçerek, baş
. langıçta 240 bin dolarlık bir proje desteğini öngörecek; Koruma Genel
Müdürlüğü, çağdaş bir yaklaşımla sit planlamasına hız verecek; Anıtlar
Genel Müdürlüğü, vurgulayarak söylüyorum, onun tek kurtuluşu bildiği
miz istimlak sorununa tek çözüm olan "toprak takasını" gündeme getirecek; jandarma, bir bilinmez yılgınlığın aldınnazlığında öylesine "bekleyen" örenyeri korucularından ve birkaçın baskısından "Patara"ya Dost"
olmayı bilernemiş muhtardan cayacak denli ona bekçilik edecekti. Yazgı
sı dönmüş gibiydi Patara'nın tükeaişe "beş" kala; çünkü ilgili tüm kurum
ve kurullanyla devlet oradaydı. Kültür Bakanlığı yalnız değildi artık, biz
ya1ııız değildik; Patara salıipliydi. "Devlet için varoluş" masalıyla kişisel
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doyumsuzluklannı kılıflayanlann hırslarını ateşlese

de, bu "oyun" bozul-

...

muştu

Dünyaya da açılmıştı çünkü kent; St. Nikolaus'u ölüm yıldönümünde
anan kilise, yine ilk 1991 Aralığında buraya da uğrayacak, o tüm insanlı
ğın dostu Aziz'in doğumyeri olarak kutsanacaktı Patara; yüzyıllar sonrası
yeniden bir "Hac-Kapısı"yla açılıştı ki bu, önemliydi. Ve basına bile
"memnun olmadıklarını" duyurdukları "kazı"dan amaç oydu ki, gün gelecek yüz hektan geçkin bir yeşiliri uykulu koynundan tarihe yeniden "uyanacaktı" Patara tüm görkemiyle. Savaşımız onaydı ki, o uyanış betonun
soğuk koynuna olmasın; çünkü çevresiyle .~oğmuştu antik-kent tarihe,
onunla soluklanmış, onunla biçimlenmişti. üzgün doğal giysisinden soyar, sözde "Turizm" uğruna uymayanıyla donatırsan sen onu, mekanı ve
zamanı "bugünleştirirsin" ki, gelen kendi "dünü"nün arayışındadır çoğun
lukla; onu gerçeğiyle görmenin, bilmenin arayışındadır. Değilse evrenin
dörtte üçü "su"dur, "yeşili" de tükerımemiştir tek başına. Tükenen ise şu
"Bilgi Çağı"nda tarihi, onu biçimlendiren doğal dokusu ve onu yazan insanıyla birarada "kulisleştirebilen" Patara'lardır; "dünü" bugün "dün" gibi
yaşatabilen. dolaşanı geçmişiyle bütünleştiren. gizemiyle hep çağıran, çeken Patara'lar...
Para bilgiden önce aralayınca kapıyı; dün gözünden esirgediği, yannlarına kıskançlıkla koruduğu Patara'sını da artık "tarihsel ve doğal bir
miras" değil, bugünlüğü için mezata çıkarılası bir "mülk" gibi görecekti
Gelemişli; "kazıdan memnun olmasa" da bilmeliydi ki o, turizm ancak tarihle çevrenin bu hassas biraradalığında kendisine "dost"tur; Anadolu insanının güvencelerine bıraktığı bu benzersiz mirası olduğu gibisiyle bugününde koruyarak ve geleceğe taşıyaraktır o "dostluk"; onda tüm insanlığın hakkı olduğunun bilincine vararaktır. Yannı unutarak ve kendisinin
olmayacak yannlara bugününde "ipotek" koyarak

değil...

"Kazıdan memnun olmasa" da Gelemişli" o "istenmeyenler", altı öğ
retim üyesi, yedi işçi-arkeolog ve yirmiyedi işçi-öğrenci', 1991'in Temmuz ve Ağustos'unda, sonuçta Gelemişli'nin yannlan için de, verdikleri
uğraşlarla neleri çıkarmışlardır günyüzüne; yetkili arkadaşlarımdan bilelim:
(ı)

Artık Kaunos ekibiyle dayanışma içinde yürütülen Patara 1991 dönemi kazılarına: Kazı Baş
kan Yardımcıları Doç.Dr. C. Işık, Yrd.Doç.Dr. H. Yılmaz'ın yanısıra Prof.Dr. i. Baktır,
Yrd.Doç.Dr. A. Diler, Dr. N. Çevik, UZ.Mim. S. Çevik ve Ar.GÖr. S. Akerdem; Arkeolog Ş.
Aktaş, M. Bulba, S. Bulut, N. Coşkun, Ş. Çamlıdağ, G. işın ve A. Kulaç ile sayısal çoklukla-

n nedeniyle adlanm burada anamadığım, Akdeniz. Atatürk ve Ankara Üniversitelerl'nden
arkeolcji öğrencileri katılmışlardır. "Patara'ya sahiplerıişten kaynaklanan olağanüstü
balan için tüm ekip arkadaşlanina; bakanlık temsilcisi görevini, zorluklan bizlerle paylaşarak sürdüren S. Yakar'a; dışardan desteğini esirgemeyen "Patara Sevdalısı" eski ko-

ça-
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YÜZEY ARAŞTIRMALARIVE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI
CengizIŞIK

İş saatleri dışında sürdürülen bu araştırmalar sonunda, Patara'nın -bilinmeyen- kent suruna yönelik önemli gözlemler yapılmış; bunun, Xanthos Ovası'ndan gelebilecek saldınlara karşı yeterince güvenli gözükmeyen batı kesimde, bugünkü Güden yoluna koşut olarak kesintisizce uzadığı belirlenmiştir. Düzensiz taşlardan oluşan 1.50 m kalınlığındaki döşernin (Resim: 1), sık orman içindeki konumundan kaynaklanan kesintilere ilişkin sorunlar kazıyla; "Babakum" civanndaki başlangıcı ve Eren
Tepesi'ne doğru yönlenen bitimi ise daha kapsamlı araştırmalarla çözümlenebilecek gibidir. Patara'yla bağlantılı Fımaz çevresinde gözlemlediği
miz kalıntılar ve onlann nicelikleri konusunda aynntılı bilgiler ancak
önümüzdeki yıllarda araştırmalar bittiğinde verilebilecektir. Şimdilik buna ilişkin ilginç bir bulgu, Muarönü mevkiindeki çağdaş yapı yıkıntıları
arasında duran kapı-bloğu ile hemen arkasında, yoğun bitki örtüsü altında
seçilebilen duvar kalıntılandır (Resim: 2). Alandaki bir yazıt, buranın bir
"Heroon" olabileceği yanısıra, yapının, doğusundaki Delikkemer'in Kalkan koynna bakan yönündeki Phonikos Iskelesi'ni Patara'yla bağlayan bir
yol üzerinde konumlandığı olasılığına iz verir.

1986 yılı sonlannda Hitit kooperatifınin "denize kestirmeden ulaş
mak" amacıyla Güden sırtından güneye indirdiği yol, yalmzca çamlann
iri gövdelerinin değil, "Aslanlı-Mezar" diye adlandınlan anıtsal yapının
taşlarının da köklenerek yokoluşuna neden olmuştur (Resim: 3). Yerinde
yaptığımız incelemeler, temenos'un izlenebildiğini, yolun her iki yanında
yığılı yapı malzemesinin de hemen tümüyle yerinde bulunduğunu göstermiştir. Görenlerin "Patara'nın en görkemlisi" dediği Anıt-Mezar'ın yeniden ayağa kaldınlınasına yönelik çalışmalar 1992 kazı programına alın
mıştır.

Geçen yıl Liman Hamamı caldarium'unda başlanan temizlik, bu yıl
-geçen kış yakılınası nedeniyle ivedilik kazanan- hamam önündeki "Hurmalık"a kaydırılmıştır, Ilkin, Likya'da tek ve Anadolu'da ender türdeki
Kuzey Afrika kökenli hurmalar, uzmanı denetiminde yanık dallarından
rucu, dost C. AkgüI'e ve oradaki varlığımızın nedeninin bilincinde bizlere umut aşılayarı Pataralı diğer

dostlara, özellikle başkanlan A. Kapaklı'nın güvenli kişiliğinde tüm "Patara-Tur"

çalışanlanoaşükran borçluyum.

Aynca kazıya olanaklan ölçüsünde parasal destek sağlayan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıklan Koruma Genel Müdürlüğü ve de AkdenizÜniversitesi Rektör1üğü'ne, ziyaretleriyle onur ve güç veren Antalya Valisi Sayın S.A.
Bedük, Rektörümüz Sayın Prof. Dr. T. Karpuzoğlu ile Koş Kaymakamı Sayın M. Çek'e tüm

ekip arkadaşlarım adına içten teşekkürlerimizi sunarım.
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arındırılmış; ardından alan, 10 m dolayındaki çevresiyle birarada tümden
temizlenmiştir (Resim: 4). Burayı "Doğal Dinlenme Parkı"na dönüştürme
öncesinde zorunlu gördüğümüz toprakaltı araştırmalann beklenmeyen
sonuçları, "kazı etkinlikleri" içeriğindedir.

FLORA ARAŞTIRMALARI
İbrahim BAKIIR

Bitki örtüsü bakımından Patara, Akdeniz florasının tipik karakterini
ve kompozisyonunu içerir. Ancak, bazı farklılıklanyla bu floranın ötesinde de belli önemli özellikler gösterir. Bunlann başında denizle bağlantısı
kesilen gölün -başta Ilgın (Tamarix sp.) olmak üzere- çok sayıda bataklık
bitkisinin habitatı gelir; Liman Hamarnı çevresindeki ılgınlar çok görkemli bir gelişme sergilerniş ve ağaçcık-ağaç biçimlerini almışlardır. Yine kazı alanı içerisindeki tarihi hurmalık Patara'ya simge olacak denli özgün bir görünüm vermektedir (Resim: 5). Tam yaşlan şimdilik belirlenernemekle birlikte en az 300 yıllık olan hurmalık, kendini yenileme
özelliğiyle 1990 yılındaki son yangından da sıyrılabilmiştir, Vurgulanması gerekli önemli olgulardan birisi, ocak haline dönüşmüş hurmaların on
kadar yaşlı gövde oluşturmalan ve herhangi bir olağanüstü durum karşı
sında dipten ve gövdelerinden yeni sürgünler verebilmeleridir. Nitekim,
son yangının hemen ardından, yapmış olduğumuz bir çalışmada bir ocaktan 28 yeni sürgün sayılmıştır.
Deniz kıyısındaki hızlı kumul hareketini durdurmak amacıyla buraya
çok sayıda Kıbns akasyası dikilmiştir. Bu bitki, floranın üyesi değildir;
ancak, kumul hareketini durdurmada öncü işlevi nedeniyle, dikiminin
fazlaca yapılması doğaldır. Patara florası içerisinde yer alan bazı önemli
bitkiler özlüce: zeytin, incir, keçiboynuzu, kızılçam, çitlenbik, erguvan
ağaçlarından; pımal meşesi, kermes meşesi, akçakesme, sakız, daphne
sp., defne, mersin, spartium sp., calycotome sp., abdestbozan otu, zakkum gibi çalılardan; ve de siklamen, manisa lalesi, ada soğanı, kekik, topuk otu, çiriş, sazlar, kamışlar, süsen, muscari sp., salvia sp. yosunlar, gelincik ve orkide'den oluşur. Listede, floranın bireylerinden salt bazıları
nın adları verilmiştir, Henüz adları ve botanik özellikleri tam bilinmeyen
daha çok sayıda bitkinin olduğu bir gerçektir. Endemik bitkilerin de yöreye özgü önemiyle Patara'da yeşermesini burada anmak isterim.
Ender güzellikteki turistik beldelerimizden olan Patara'nın bitki örtüsü ile birlikte bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü
gerek yöre köylülerinin tarla açmak amaciyla (Resim: 6) hızlı bir tahribe
388

girmiş olmalan ve gerekse turizme yönelik yoğun yapılaşma, varolan florayı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Yamaç eteklerinin de bu tahripten
payını almış olduğu acı bir gerçektir; aynca soğanlı-yumruluve rizomlu

süs bitkilerinin de köylülerce

söküldüğü gözlemlenmiştir.

Flora'nın korunması yanında, yaya trafiğini düzenleyici sirkülasyon
ağının oluşturulması, doğa-seven turistlere bu değerli bitkilerin tanıtılma
sı açısından da büyük önem taşımaktadır.
Kazı

i

Etkinlikleri: Dört bilim adamı arkadaşlarırnca dört alanda sürdürülmüştür: Havva Yılmaz nekropol'de, Adnan Diler heroonda, Nevzat
Çevik hurmalıkta ve Serdar Akerdem sıi-basınçodasında.
TEPECİK NEKROPOLÜ

Havva YILMAZ
1989'dan bu yana, bugünün Tepecik'i, Patara akropolünün doğu ete-

ğinde yol boyunca gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, bu yıl Mettius Modestus takı yönünde 4 ve kuzeye doğru 11 açmayla sürdürülmüştür. Genişli
ği yer yer 7 m yi bulan, toplam 102 m uzunluğunda açılmış nekropol
alanı (Resim: 7), buluntulanyla Likya gömütleri ile ölü gömme ve tapın
ma gelenekleri konusunda yine önemli bilgiler vermiştir.
doğru inen açmaların tümü, taban düzeyine dek inen bir Bideğişiminin izlerini taşımaktadır. Niteliksiz taş örgüleriyle nasıl bir
yapıya ait olduklan ya da ne tür işlevleri olduğu anlaşılamayan duvarlar,
çoğu kez dayanıklı bir temele bile oturtulmadan toprağın üzerine dikilirken; alanda diğer Roma Çağı gömütleri düzeyinde yer aldık1an birkaç
blok kalıntısından belli Hllıitler de, başka amaçlar için yokedilınişlerdir.
Bizans yıkımının en somut belgesi ise, L63'ün hemen güneyinde yüksek
bir Hihit podyumunun üzerine ve çevresine kondurulan kireç ocağıdır
(Resim: 8). Ününde bir oturma sırasının da yer aldığı Hihit podyumunun
toprakla kapatılınasıyla oluşan 3.70 m çapındaki yuvarlağın üstüne -ısı
yalıtımını sağlamak için- 0.82 m genişlikte ve iki taş sıralı bir duvar örülmüştür. Doğuya bakan yüzde kesme blok taşlarla desteklenmiş bir tür giriş açıklığının yer aldığı ocağın ortası, podyum yüksekliği düzeyinde kalın sıvayla kaplanarak düz bir alan oluşturulmuştur. Ele geçen tozkireç
yığını, burada yapılan yoğun mermer yakma işlemini kanıtlamakta; ocağın güneyinde bulduğumuz dev büyüklükte bir yontuya ait el parçası ise,
yakılanların öncelikle yontular olduğunu göstermektedir.

Güneye

zans

tır.

Nekropol alanının takla bağlantısı henüz açiklığa kavuşturulamamış
Gelecekteki akropol kazılan için bir ulaşım kuşağı bırakılınası zorun-
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luluğu, fakat daha da önemlisi denize tek bağlantıyı sağlayan asfalt yolun
kesilememesi, bu önemli sorunun çözümünü önümüzdeki yıllara bırak
mıştır. Yine de Tak'a doğru gidildikçe görnüt sayısında görülen azalma
ve bununla bağlantılı olarak yolun altında köşeleri açığa çıkarılan başka
gömütler, nekropolün takın önünden güneydoğu yönünde bir yay çizerek
ND-I ya da "Heroon" olarak tanımladığımızyapıya doğru uzandığı izlenimini vermektedir. Böylece, tak ve onun doğu yanyüzünden uzanan duvarın, su işlevleri yanında geç nekropol alanını da kent yerleşiminden
ayırdıkları anlaşılmaktadır. Gerçekten de tak ve duvarın güneyinde ve
yüzeyde salt iki erken Likya lahdl görülmekte, kuzeydekilere benzer türden gömütlere rastlanamamaktadır. Geç nekropolün sanki duvarların dı
şına alınmışlığı, gömütlerini urban yerleşim alanı içinde tutan Likya geleneği düşünüldüğünde, açıklanması zor bir soru olarak çözüm beklemektedir.

Kuzey açmalannın ilkinde, biribirlerinden yalnızca 0.12 m arayla dueşit büyüklükte (3.80x2.04 m) L66 ve L67 podyumlan açığa çıkanl
mıştır. Arkada düz, doğu önyüzde ise üç basamaklı podyumların üzerinde durması gereken ince lahitlerden elimize hiçbir parça geçmemiştir.
L67'nin batı köşesine yerleştirilen ve çakışma noktalannda -Tepecik
Nekropolü'nde artık tanıdığımız- künklerden birinin durduğu L68 podyumu lahit teknesinde, büyükçe bir tabula ansata'nın izleri görülür.
ran

4 numaralı açmada günyüzüne çıkan üç basamaklı l§.hitsiz L69 podyumu, bugüne değin Patara'da bulduklanmızdan bazı teknik özellikleriyle aynlmaktadır. Burada podyumu oluşturan bloklar kırlangıçkuyruğuve
"U" biçimli kenetlerle birbirine tutturulmuştur. Aynca blokların hemen
tümünde derz kenarlan, Hellen alfabesindeki harflerin kullanıldığı taşçı
işaretleri ile yanyana getirilmiştir. Böylece gömütün önce atöıyede tasarlanıp hazırlandığı ve taşların gömüt alanında sonradan birleştirildikleri
anlaşılmaktadır.

L70 podyumunun batı düzyüzü arkasında konumlanmış üç büyük
mimari parça, özgün bir yapılaşım içerir (Resim: 9). Ortadaki, tersine duran dev boyutlu bir Dor başlığını çağrıştırır. iri taşlar, harçlı bir dolgu ile
dökme-kalıp tekniğinde biraraya getirilmiş ve ardından tüm yüzey 1 cm
kalınlığındaki sıvayla kaplanmıştır. Bu "başlığın" heriki yanında, aynı iş
çilikte, kalın profilli ve üst yüzeylerinde büyük dikdörtgen delikler bulunan taş bloklar konumlanır. Bunların podyum arkasındaki bakışımlı ve
düzenli yerleşimleri ile ortadaki ters "Dor başlığı"nın taşıyıcı işlevi olamayacağı gerçeği, in situ olduklannı kanıtlamaktadır. Bu düzenlemenin
düşünülen "dinsel" işlevi, ancak alanın tümden kazılmasıyla anlaşılacak
tır.
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L70 podyumu, kuzeyinde çevresi duvarlarla kuşatılmış dikdörtgen
bir alanla birleşiktir. İçinde büyükçe iki anakaya kütlesinin de yer aldığı
alanın tabanı, bir kısmıyla ele geçen taş döşemedir. Taban üstünde korozyona uğramış 85 sikkenin de bulunduğu alanın gömütle olan birlikteliği,
burada -kesin veriler olmasa da- ölü kültüyle ilgili tapınımlann yapılmış
olabileceğini akla getirmektedir,
Oldukça yıkık durumda ele geçen L7l podyumunun kuzeybatı köşe
sindeki açmada ise, 1991 nekropol çalışmalannın en ilginç verileri ortaya
çıkarılmıştır. Alanın kuzeyindeki büyük L72 podyumunun basamağı üzerinden akan kalın yanık katınanının yaklaşık 1.00 m kadar altında, patara
nekropolünün ilk kremasyon gömüsü bulunmuştur (Resim: 10). Içinde
kemiklerin durduğu üstü kopuk küçük bir kabın hemen yanında yanık ve
küllü-kemikli alanlar görülmesi, yakma işleminin de aynı yerde yapıldı
ğını düşündürmektedir. Olü gömme geleneği açısından ikinci önemli bulgu ise, kremasyon gömüsünün güneyinde ve yaklaşık aynı düzeydeki basık kayalığın üstünde bu kez ceset gömüsüne rastlanmış olmasıdır. Başı
nın altına taşlardan yuvarlak bir yastık yapılan ceset, kuzey-güney doğ
rultusunda kolları yanda duracak biçimde uzatılmıştır. Kayalığın düz yüzeyindeki ölü tapınımıyla ilgili küçük niş, üstündeki ceset gömüsüyle
bağlantılı olabileceği gibi, karşısındaki kremasyon gömüsüne yönelik
olarak da düşünülebilir.
1990 yılında açtığımız ve alınlığı üzerindeki yazıt nedeniyle "HeraLahdi" diye adlandırdığımız L62'nin batı uzunyüzü önünde yapılan sondajda, bu lahdin herhangi bir podyum ya da basit altlık üzerinde durmadı
ğı ve doğrudan toprak üzerine oturtulduğu anlaşılmıştır. Bu bulgu, llihdin
tam yatay düzlemdeki tabanının çökmemiş olması ve teknenin altında
0.10 m lik bir kısmın -toprakla örtüleceği için- işlenmemesiyle de kanıt
lanmaktadır. 1989'da günyüzüne çıkan Tlepolemos ıaııdi de, özellikle
podyumsuz oluşuyla bize in situ durmadığı izlenimini vermiş; fakat aynı
zamanda "podyum varsa neden birlikte taşınmadığı" sorusunu gündeme
getirmişti, Hera Iahdirıde podyum bulunmayışı, Tlepoelemos lôhdinin de
doğrudan toprak üzerine oturtulduğu olasılığını güçlendinnektedir. Tepecik Nekropolü'nde bulunan bu iki podyumsuz Hellenistik llihit, tarihlemede de bilinmezliklerle dolu Likya llihitleri tipolojisine yeni boyutlar kazandınnaktadır.

Bu yıl yapılan nekropol kazılannda, akropolden akan nitelikli erken
örnekler yanında (Resim: 11) yine çok sayıda seramik, kandil ve terrakotta parçalar bulunmuştur. K6 açmasında günyüzüne çıkan mermerden, usta işi özgün bir tholos tepeliği ile (Resim: 12), Patara'da önceden de tanı
dığunız portreli, girlandlı bir yuvarlak sunak ve bir gömüt steline ait
olınası gereken prizmatik blok, diğer önemli buluntular arasındadır. Ola-
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sılıkla bir Hihitten kopmuş tiara'lı Amazon başı ise,
teliğini gösteren önemli bir parçadır (Resim: 13).

Patara

plastiğinin ni-

DO(;U NEKROPOL-I YAPıSı
AdnanDİLER

Kentte sürdürülen nekropol yüzeyaraştırmalan sırasında, Mettius
Modestus takının asfaltla bölündüğü doğu yanındaki düzlükte yerleşik
bazı duvar uzantılan görülmüş ve büyük bölümü dolgu toprağı altında
gizli bu kalıntılann günyüzüne çıkanlması amacıyla alanda temizlik ve
kazı çalışmalanna başlanmıştır (Resim: 14).
.
Hemen yüzeyde ilk belirlenen lahdin güney uzun yüzü önünde kazı
lan 2x2 m ölçülerindeki deneme çukurunda, 1.50 m kadar aşağıya inildiğinde lahit tabanına ulaşılmış, daha sonra kalıntı çevresinin temizlenmesi
sonucunda bunun önyüzüyle, arka ve yan yüzlerinin de duvar uzantılany
la birleştirildiği saptanmıştır (Resim: 15). Bu duvarlar ve oldukça geniş
bir alanda izlenen benzerlerinin ne türden bir yapıya ilişkin olabileceği
sorununa yönelik olarak genişletilen beş ayn açma sonucunda ise, nekropol alanı üzerine yerleşik büyük bir yapının bazı mekanlan açığa çıkan
labilmiştir,

Yürüme zeminine yaklaşık 0.50 m derinlikte ulaşabildiğimiz i no lu
oda, içten 3x4.50 m ölçülerindedir ve bunun kuzey duvan ancak 1 m
uzunluğunca korurıabilmiştir; aynca, arka duvannın önünde küçük boyutlu taşlardan oluşturulmuş zayıf bir duvara ait kalıntılar da belirlenmiş
tir. Ilkinden daha büyük ölçülerdeki II no lu oda, önde bir kapı açıklığı
içerir. iri eşik bloklan üzerinde izlenen dikdörtgen şekilli ahşap geçme
yuvalanndan, bu kapı genişliğinin 11.50 m ölçüsünde olduğu anlaşılmış
tır. i no lu odada olduğu gibi, bu oda arka duvan önünde de -duvar geniş
liğine ulaşan- alçak platform biçimli bir döşeme ilişkin kalıntılar belirlenmiştir. Yer yer korunabilmiş parçalardan, oda zemininin, üzerlerinde
çapraz çizgi-bezemeler içeren bir taban kaplamasıyla donatıldığı da görtılmüştür. Bu odada aynca girişin sol yanında konumlanan ve zemine
gömülü farklı genişliklerde iki pithos açığa çıkanlmıştır. Ve bunların
benzerleri ın nolu odada da, ancak bu kez arka duvar önünde ve yanyana
dizili olarak ele geçmiştir (Resim: 16). Diğerleriyle ayuı ölçülerdeki IV
no lu odanın duvarlannın sıvalı olduğu, arka duvar yüzünde korunmuş
kaplama parçalardan anlaşılmaktadır. Yapı kuzey kanadı üzerinde yerleşik ve lalıdin yanındaki V no lu oda büyük ölçüde, onu izleyen mekan ise
ancak az bir bölümüyle temizlenebilmiştir; açılan kısmının duvar uzantı
lanna bakılırsa, burada da diğerlerine yakın ölçülerde bir mekanın varlığı
bellidir (Resim: 14).
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geniş açmaların yanısıra, kalıntının temellerini görmek ve eski
evreleriyle ilgili sorunlan çözmek amacıyla 13hit çevresinde ve
oda içlerinde derin araştırma çukurlan da kazılmıştır. Bu açmalar sonucunda duvar temellerinin, in sitıı pithoslarla ve yer yer in sitıı buluntıı olarak ele geçen taban kaplamalanyla aynı düzeydeki yürüme zemininden
1.00 m dalıa aşağıda sonlandıklan belirlenmiştir. Hemen hemen tüm oda
içlerinde gerçekleştirdiğimiz derin araştırma çukurlan kesitlerinde ise,
farklı bir zemin düzeyini gösterecek verilere rastlanmamıştır,

Bu

yapım

Nekropol kazısı kapsamında başlatılan doğu nekropol-I yapısına iliş
kin 1991 çalışmalan sonucu sondajlann izinde çizilen bu genel resimde;
kalıntı, "L" biçimiyle önde açık bir alana yönlerıdirilmiş yanyana oda sı
ralanyla ilgi çeker (Resim: 14). Nitelikli duvar işçiliği yanısıra taban ve
duvar yüzeylerinin de sıvalı olduğu anlaşılan yapıda in sitıı pithoslar (Resim: 16) ve alçı-kaplama yunıurta bezerne parçalan (Resim: 17) yanında,
mermerden küçük bir Asklepios başı bulunmuştur, Lahitten dalıa sonraki
bir dönemde alana kondurulduğu anlaşılan ve tüm tasan konusunda henüz bir bilgi edinemediğimiz bu kalıntının işleviyle ilgili olarak şimdilik
tek söylenebilecek, II. yapı evresinde sivil amaçlı olduğudur.

HURMALIK
Nevzat

çsvi«

"Arkeolojik ve Doğal Sit"in özüne uygun olarak Patara'da başlatılan
"Liman Hamamı"nın batısında kümelerımiş hurma ağaçlannın kurtarıl
ması etkinlikleri çerçevesinde (Resim: 4, 5), temizliğin ardından amaçlanan peyzaj çalışması öncesi, altta kalacak olası kalıntılann durumunu
gözlemlemeye yönelik kazılara başladık (Resim: 18). Bunun sonucu, doğu-batı doğrultıısundaki bir duvar uzantısının 33 m lik bölümü günyüzüne çıkanldı ve kuzey yandan hiçbir bağlantısı olmayan bu duvarın, güney
yöndeki bağlantılanylabazıbölümlere aynıdığı görüldü (Resim: 19). Yapının doğu dış duvannın, köşeden 13.00 m lik bölümü açıldığında beliren, içten 1.9Sx2.7S m boyutlannda, tabanı düzgün saltaşlarla kaplanmış
bir döşem, zemin ve yan duvarların kalınca bir kireç harcıyla yaiıtılıp su
geçirmez hale getirilmişliğiylebelli ki suyla ilişkilidir. Hurmalığın çevresinden uzaklaşan bu kesimde de çalışma kesilip orta açmalara dönülmüş
tür.
Uzun duvann batıya doğru 18.50 m sinde saptanan bir iç duvar, 6.45
m sonra bir köşeyle batıya yönelir; tam karşısında açılan açmayla, 7.50 m
uzayıp batıya dönen bir başkasıyla kesişir, Bu kesimde, içten 6.1OXS.90
m ölçülerinde bir mekan belirlenmiştir. Yapının güneydoğu köşe duvannın tüm tabanını kaplayan, düz kenarlı ve yüzeyli taşlardan oluşmuş ta-
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ban döşemesi, güney uçta ortaya çıkanlan duvara dek 15.00 m kesintisiz
sürmektedir, 9.20 m sinde, 0.20 m lik bir basamak yapan az eğimli ve nitelikli bu taş döşem, belki de bir "yol"un varlığını çıkarmıştır günyüzüne
(Resim: 20).
Zaman yetersizliğindenancak bazı bölümleri açılabilen "Hunnalıkal
tı" kalıntılar, arkası kuzeye dönerek büyük bir sivil yapıya ait olmalıdır
(Resim: 18). Kalıntılardan taş-taban olasılıkla hamamla çağdaş, duvarlar
ise geç dönemdendir. Çalışmalar sürecektir.

SU YOLLARI VE DAGITIM ŞEBEKESİ
Serdar AKERDEM
Likya'daki en eski su sistemi olabileceği düşünülen Patara su yollan
ve kentiçi dağıtım şebekesi üzerinde ilk kez bu yıl başlatılan çalışmalar
iki bölümde yürütülmüştür: i. kente su sağlayan kaynaktan, kent dağıtım
şebekesinin başlangıç noktasını oluşturan su basınç odasına dek uzanan
su yolunun topografik konumunun ve özelliklerinin yüzeyden saptanması; II. dağıtım şebekesinin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla su basınç
odası ve çevresinde yapılan kazı çalışmalan.

I, I. Topografik Konum; Patara su yollan, kentin kuşuçumu yaklaşık
12 km kuzeydoğusundaki Islamlar köyünün kızıltepesi eteğinde deniz
düzeyinden yaklaşık 300 m yükseklikten çıkan kaynakla başlamaktadır.
Doğudaki Kışladağı'n batı yamacında vadiye koşut inen kanallar, ~ km
kadar güneydeki Akbel'i geçerek yaklaşık 200 m kotta Dıştepe ve Incebeitepe'nin kuzey yamaçlannı izler ve 7 km kadar bir yolu aşarak Fır
naz'a gelir. Burada, Delikkemer terssifonunu geçer ve sırasıyla Muarönü,
Tavastepe, Hacıvelitepe'nin kuzey, Çamurağılıtepe'nin kuzey ve batı yamaçlannı 180-150 m arası bir kotta kateder. Bodrum'a ulaştığında kot
120 m ye, Doğucasan'nın kuzey yamacındaki su basınç odasında sonlandığında ise 85 m ye düşer. Kaynaktan kente aşılan toplam yol yaklaşık 30
km dir.
I, 2. Kaynak: Yerlilerin de dediğine göre Kızıltepe yamacında olduğu anlaşılan ve günümüzde de kullanılan su kaynağının çevresinde yapı
lan araştırmalarda, yoğun yığım nedeniyle birkaç işlenmiş blok dışında,
antik kaynak döşeminden sayılabilecek hiçbir veriye rastlanmamıştır.
Köyün hemen güney sınınnda korunmuş olan suyollannın yönü de, antik
kaynağın, bugün kullanılmakta olan gözeyle özdeşliğini kanıtlar.
I, 3. Su yolları: Büyük çoğunluğu kırmataş ve harçtan yapılmış, içi
sıva ile izole, 0.60 m kalınlığında ve biribirinden 0.60 m açıklığındaki
koşut iki duvardan oluşan su kanalı, 0.40 m lik standart bir derinlik gös-
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termektedir; üstleri ardarda sıralanan işlenmemiş taş bloklarla örtülüdür.
Belli bir eğimi izlemek zorunda olan kanallar, yerlikaya kütlelerinin engellediği kesimlerde kayaya oyularak dik yamaçlarda istinat duvarlan
üzerinden geçer (Resim: 21).

1,4. Aquadukt ve Köprüler: İslamlar köprüsü, İslamlar köyünün batı

sında, Kızıltepe

akarsu yatağı üzerindedir; tek
Kalkan Koyu'nun batı kıyısın
da, Fımaz'ın Incebeltepe ile Palamuttepe'sini birleştiren boyun üzerindedir. Lentolu iki açıklığı bulunan, poligonal örgülü duvar, en yüksek noktasında 9.30 m yükseklikte, 2.95 m kalınlıkta ve toplam 231 m uzunluktadır. Beri, üzerine yerleştirilen 0.90 m kare-kesitli ve 0.33 m iç-çaplı taş
basınç borulan ile bir terssifon oluşturarak geçer. Altında yeralan iki kapının da ulaşım dışında bir işlevi olamayacağı gerçeği, Kemer'in, Livius'un "Patara'nın doğusunda" olduğunu söylediği "Phoinikos Iskelesi" ile
ilişkili olabileceğini düşündütür. J.J. Coulton, bu ünlü aquaduktıın yapı
mı için Nero dönemini önerir; kapı lentosu üzerindeki Vespasian dönemi
yazıtı "onanm"la ilgilidir. Tavas köprüsü (Resim: 22), Tavastepe ile Hacıvelitepe arasındaki sel yatağı üzerindedir. Kırmataş ve harç ile oluştu
rulmuş köprünün uzunluğu yaklaşık 150 m dir. Kemer biçimli iki açıklığı
bulunmaktadır. Ibri Köprüsü ise, Bodrum mevkiinde Çamurağılıtepe'nin
yamacındaki Ibri deresi üzerindedir; yaklaşık 20 muzunluğundadır, tek
kemerlidir.
ile

Kışladağ arasındaki

ayağı kısmen.korunabilmiştir. Delikkemer,

II, 1. Su

Basınç Odası

(Resim: 23, 24):

Yapı,

kentin

doğusundaki

Doğucasarıtepe'nin kuzey yamacında 85 m kotta inşa edilmiştir, 5.10 x
6.20 m ölçülerinde dikdörtgen planlıdır. Sonradan yapılmış 0.60 m kalın
lığında bir bölme duvar, mekanı 3.40x1.90 m boyutunda iki eşit odaya
böler ve her ikisi de kuzey cephede birer kapı ile dışanya açılır. 0.90 m
kalınlığmda ve harçlı çevre duvan; 0.80 m yüksekliğinde, ince traşıanmış
taş bloklar üzerinde yükselmekte ve bölme duvanyla organik bir bağ
oluşturmaktadır,Güneydeki arka duvann 1.50 m yükseklikten başlayarak
0.60 m yançapında ve 1.90 m genişliğinde iki kemer biçiminde yükselmesi, her iki odanın da tonoz örtülü olduğunun izlerini taşır. Kapı eşikle
rini oluşturan bloklar üzerindeki aynntılar ise, odaların birer ahşap kapı
ile kapatıldığını ortaya koymaktadır.
Doğudan inen su kanalı; 0.80 m derinliğe ulaşarak, yapının doğu duvannın arka kısmında ve zeminin 0.50 m üst yukansında, yüksekliği
0.80 m, genişliği 0.60 m olan bir açıklık ile birleşir. Su çıkışı ise cephede
zemin seviyesindeki iki döşem ile sağlanmaktadır; bunlar doğu odasında
0.40 m çapında bir künk ile batı odasında 0.20xO.30 m boyutunda bir
açıklıktan oluşur. Iki oda arasındaki su bağlantısı ise; bölme duvan için-
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de, zeminden 0.20 m yukarıda ve 0.30xO.20 m ölçülerindeki dikdörtgen
bir açıklık içine yerleştirilmiş olan 0.20 m çapında bir künk ve de zemin
düzeyine oturan 0.30 m genişliğinde ve 0.70 m yüksekliğinde bir açıklık
ile sağlanmıştır; arka duvara yakın olanı, bölme duvarımn doğu yüzünde
sıvanarak işlevsizleştirilmiştir.

Zemin, iri kırma taşlardan ve harçtan oluşturulmuştur, 0.50 m kalın
lıktadır. Her iki odanın zemininde kapılara 1.00 m uzaklıkta, cepheye koşut uzanan iz üzerinde açılan açmada, izin bir eklenti sonucu oluştuğu anlaşılmıştır. Her iki yan duvarın iç kısmında bu ize karşılık gelen ve hiçbir
yapısal işlevi olmayan nişlerin, yapının ilk..evresine ait cephe duvanmn
başlangıç noktalan olduğu düşünülebilir. üzgün planı kısmen koruyan
taş bloklar, ilk yapının tek odalı olduğunu da tanıtlar; bölme duvarın burada taş bloklarla hiçbir organik bağlantısı olmayışı da bu görüşü desteklemektedir.
Kapıdaki eşik blokların ve sıvayla kapatılmış bölme duvarı açıklığı
nın zeminden yükseklikleri, odalarda toplanan suyun 0040 m yi aşmadığı
nı ortaya koymaktadır. Arazinin su basınç odası çevresinde çok aşınmış
olması nedeniyle, çıkışlar ile basınç borulannın bağlantısı saptanamamış
tır.

Su basınç odasının 150 m kadar batısında kısmen korunmuş dikdörtgen kesitli pişmiş toprak kanallar ve aynı alanda yüzeyde bulunan çok sayıdaki künk kınklan, her iki sistemin de kullanılmış olduğunu göstermektedir; ancak kronolojik ilişki şimdilik kurularnamamıştır. Bu ve benzeri sorunları, önümüzdeki yıllarda sürdürülecek kazı çalışmalanyla açık
lığa kavuşturabilmeyi umuyorum.
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Resim: 1- Patara-Gürlen, surkalıntılan

Resim: 2- Patara-Muarönü
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Resim: 3- Patara-Gürlen, 1986'da "aslanh gömüt"

Resim: 4- Patara,

398

hurmalıkta

temizlik

çalışmalan

Resim: 5- Patara. tarihsel hurmalık

Resim: 6- Patara, Tepecik nekropolü dibinde tanmsal ve arkeolojik etkinlikler
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Resim: 7- Patara Tepecik nekropolü,
güneyden

Resim: 8- Patara Tepecik nekropolü
Bizans kireç ocağı

400

Resim: 9- Patara Tepecik nekropolü, lers-dor

başlıklı

"dinsel"

döşem

Resim: 10- Patara Tepeciknekropolü, kremasyon gömü
kalıntılan
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Resim: 11- Patara, Tepecik nekropolü kulplu
kllse

Resim: 12- Patara Tepeciknekropolü, Tholos
lepeliği
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Resim: 13- Patara, Tepecik nekropolü Amazon
başı
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Resim: 15- Patara "Heroon", Hihit

Resim: 16-Parara "Heroon",
pithoslar

Resim: 17- Patara "Heroorı",
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alçı

kaplama bezekler
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Resim: 18- Patara, "Hunnalik"
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Resim: 19- Patata "Hurmalık" doğu
batıduyan

Resim: 20- Patara "Hurmahk" yol
düşemi
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Resim: 21- Patara su yolu, kanal

Resim: 22- Patara su yolu, Tavas köprüsü

Resim: 23w Patara su

basınç odası
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Resim: 24- Patara su basınç odası, izometrik: çlzim
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1991 ARYKANDA KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBURTLUOGLU*
Kültür Bakanlığı'nın iki ayn genel müdürlüğünün kazı başında..biri
doğrudan bakanlık bütçesinden olmak üzere 44.000.000 TL; diğeri üzel
Idare kanalıyla 1l0.OOO.OOO TL lık ödeneği ve aynca Anadolu Medeniyetlerini Araştırma ve Tanıtma Vakfı'ndan sağlanan i 0.000.000, Ankara
Universitesi'nden 3.580.000 ve T.T. Kurumu'ndan I.500.ooo TL. lık destekle başlayan Arykanda'daki kazı ve onanm işleri; eski Antalya Valisi'nin Arykanda ve yöre kentlerindeki yanlış uygulamalarını tenkitettiğim ve bu durum üst makamlara yanlış aksettirildiği için üzel Idare'den
sağlanan ödeneğin yansından fazlası (60 milyon) kırpılarak yürütülmüş
tür. Bunun sonucu olarak 1991 programınının tamamlanabilmesi' mümkün olmamıştır.

LS Temmuz'da kamp kurma ve 22 Temmuz 1991'de fiilen başlanılan

kazı,

onanm ve çevre düzenleme çalışmaları: KültürBakanlığı'nca gönderilen Eskişehir Müzesi uzman arkeoloğu M. Dursun Çağlar'ın Bakanlık
qdına ve ona verilen talimatlar gereği .gq~etmenliğinde Mimar Sinan
Universitesi'nden Mimar Şule Gökdeniz, ITU'4eI!.Y. Mim. Turgut Saner;
üDTU'den Mim. Zeynep Alp, Burcu Ceylan; lTU'den mimarlıköğrenci
si Zeynep Yürekli, Restoratör Ali Aşkit gibi restorasyona yönelik çalış
ma timi ile Arkeolog Araş. Gör. Kutalmış Görkay, Arkeolog Eda Ayürek, Enis Behiç Gökhan; arkeoloji öğrencileri M. Esra Midilli, Hakkı
Uncü, A. Tolga Tek, Çiğdem Ozbek'terı oluşan kazı ekibi. ve çevre ile ilgili sorunlar, teknik çizim gibi işler için kazıya katılan Iç Mimar Ayşe
Yazoğlu, Şehirci Mimar Ayşen Boylu ve bu işleri görüntüleyen emekli
1TK fotoğrafçısı M. Ali Düğenci'den oluşan ekipce gerçekleştitilmiş veya gerçek deyimiyle programa göre yan oranda yerine getirilmiştir.
Yalııız bizim değil, örnek olarak gösterebilecekleri yer olması nedeniyle aksamalardan Kültür Bakanlığı'nın da hayıflanması gereken Ary•

Prof. Dr. Cevdet BAYBURTLUOÖLU, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhıye-ANKARA.
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kanda'da; yine de büyük ve ileriye yönelik işler gerçekleştirilmiştir. Yapı
lan işleri gerçekleştirilmiş şekliyle bilgilerinize sunmak isterim.

A) Genel Temizlik Gezme-Gôrme Kolaylığı Sağlayacak Ulaşım İşleri
Her yılolduğu gibi 1991'de de tüm örenyeri çalışma başlangıcının
ilk üç günü tamamen bitki ve yuvarlanmış taşlardan temizlenmiş; özellikle büyük ilgi gören tiyatro, stadion, odeon ve devlet agorasına bağlantıyı
sağlayanyol rahat kullanılabilir duruma getirilmiştir. Stadion ve tiyatroya onarım için yol yapımı sırasında bozulan bu yolun başı, çalışmaların
sonunda tekrar daha iyi bir düzenlemeyle kullanıma sokulmuştur.
Aynca örenyerinde şimdiye dek sürdürülen kazılar sonucu bir kısmı
ortadan kaldınlan yozlaşmış ağaç-bitki örtüsünü daha düzgün, ziyaretçiyi
yönlendirici hale sokmak ve çevredeki yeşilliği artırmak için bir plan hazırlanmış; planın uygulamasını Finike Orman Bölge Müdürlüğü girişimi
mizle üstlenmiştir.

B) Onarım-Koruma ve Bununla İlgili Çalışmalar
1- Ulaşım faaliyeti: Stadion ve tiyatro ile odeondaki onarım ve korumaya yönelik çalışmalar için elzem olan araç-gereç ve malzemenin buraya ulaştınlabilmesi için Doğu Nekropolü'nün kuzeyinde, nekropole zarar
vermeden bu yapılara ulaşımı sağlayacak güzergah araştırması yapılmış
ve en az zararla, hatta zararsız bir güzergün belirlenmiştir. Yaklaşık 10 iş
çinin iki haftalık çalışmasıyla açtığı bu yol vasıta çıkışı ve malzeme nakli
için yeterli görülmediğinden Turunçova Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü devreye sokulmuş, bunlann da kepçeli ve römorklu traktörlerle
işin üstesinden gelemeyeceği anlaşılınca Karayollan 13. Bölge'den yardım istenmiştir. Karayollarınca gönderilen paletli kepçenin devrilme durumundayken durdurulması ve onun kurtanlması en faal dönemlerinde
olmalarına rağmen araç kurtarmak amacıyla Arykanda'ya Isparta veya bir
başka uzak yerden treylerle dozer getirmeyi gerektirmiş ve karayolları
ekibi bu arada 2.5 km lik yolu dozerle genişletip kullanılır duruma sokmuştur. Bu vesile ile bize destek olan Turunçova Belediyesi'ne, Finike
Kaymakamlığı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ve kazılara her zaman büyük destek sağlayan Karayolları 13. Bölge Müdürü Sayın Altan Ayağ'ın
şahsında tüm karayollan personeline şükranlarımı belirtmek isterim. Stadionda da özellikle batı ucun belirlenmesi için karayollarına ait dozer
toprak sıyırarak ve toplayarak önümüzdeki yıl için ulaşım kolaylığı yanı
sıra büyük bir ön hazırlığı da gerçekleştirmiştir.
2- Özel İdare'den bakanlık onayı ile sağlanan 110 milyon TL. lık
ödeneğin tamamının kullanılabileceği düşünüldüğünden ilk iş olarak yol
yapımına paralelolarak stadionun tribunalis'ini oluşturan sıraların çarpıl-
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mış

olanlannın tesfiyesi yapılmış; bunların önünde tribunalis'i koşu
ayıran v~ ağaç kökleri ile erimiş orthostadlan için blok saptaması yapılmıştır. Ikincisi bu yıl alınan taş kesici aletle önümüzdeki yıl,
olanak sağlanırsa, stadionun yaklaşık 60 m den fazla bir kısmı hem eski
haline sokulacak, hem de korunarak sağlamlaştınhnış olacaktır. 1991'de
tamamlanabilecek bu iş yukanda değinilen yanlış değerlendirme sonucu
1992'ye kalmıştır.

pistinden

3- Tiyatro için önerilen onanm ve korumaya yönelik çalışmalar yol
yapımının gecikmesi, maddi desteğin bitmesi yüzünden yalnız onanına
hazırlık çalışmalannın yürütüldüğü bir düzeyde kalmıştır. Proskenenin
parçalan ölçülerek bulunmuş ve birleşme şekilleri belirlenmiştir.
4- Odeon'da ise: özellikle devamlı eriyen güney duvannı en azından
eski haliyle koruyabilmek amacıyla tamamlama ve onanm yoluna gidilmiştir. Batı tarafında sağlamlaştınlan odeon için restorasyon ve konservasyon projesi -önceki yılkini de geliştirerek- tamamlanmıştır. Yapılan
sağlamlaştınna ve koruma sırasında, yapının belki en son kullanım evresindeki onanmında izleri kaybedilen bazı eski unsurlara ait kalıntılar ve
elemanlar ortaya çıkmıştır. Böylelikle yapının iç ve dış durumu ile kaset
ve frizlerin yerlerinin belirlenmesi daha da kesinlik kazanmıştır.
5- Mozaik konservasyonu ve restorasyonu: Bazilika'dan çıkanlan ve
daha önceki yıllarda tanıtılan ortada çelenk ve iki yanında tavus kuşlan
ile diğer kuşlarm yeraldığı pano yeniden ele alınmış, sökülme sırasında
kaydınhnış ve arkası kaldınlamayacak ağırlıkta betonla döşenmiş bu parça betondan anndınlıp noksanlan elde kalan teseralarla kısmen tamamlanabilmiştir.
6- Yol yapımı sırasında ortaya çıkan mezarlar: Yol yapımı sırasında
ortaya bir ucu çıkmış olan Doğu Nekropolü'nün en üstten bir teras aşağı
daki mezarların daha sonra dozerle iyice belirgin hale gelmesi hem koruma hem de kurtannaya yönelik çalışmayı zorunlu olarak programa getirmiştir. Dozerin bıçağının bozduğu bir mezar onanlmış; çok önceleri -hattil belki ilk kullanım zamanında- soyguncularca tahrip edilen ve yine dozerin bıçağının dokunması sonucu kınlan tabula ansatalı mezar yeni kı
nkların yanı sıra eskileri de bulunarak; ıınıtin kapağı ise bulunan miktanyla, mezarın klinesi ise tamamlanarak eski haline yakın şekle sokulmuştur. Buluntu ve kalıntılan kazı çalışmalan kısmında açıklanacaktır.
C) Kazı Çalışmaları
İki ayn yerde program gereği; bir yerde de yol açımı sırasında ortaya çıkan mezarlar dolayısıyla üç ayn yerde kazı çalışmalan sürdürülmüş
tür.
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1- Helios-Asklepios mabedindeki çalışmalar: 1990'da cellasında ele
geçen ""HAtoU" yazıtlı ve daha geç dönemden olmak üzere şualı Helios
tasvirli altarcıklar ile Asklepios ve Hygeia heykellerine ait parçalar yüzünden Helios-Asklepios'a ait olduğu kanısını yürüttüğümüz yapının ilk
yapım evresini saptamak üzere yapının kuzeydoğu ve güneydoğu köşele
rinde sondaj araştırmasına girişilmiştir. Bu araştırma sonucunda mabedin
temelinin yerli kayaya oturuncaya kadar rektagonal bosajlı bloklarla örüldüğü; şu anda yüzeyde ortaya çıkarılmış olan krepidomanın bu temel ile
organik bir biçimde birleştiği ve dolayısıyla aynı zamanda inşa edildiği
saptanmıştır.

Batıda ortaya çıkarılan propylon ve yapının yer aldığı terasın coğrafi
görüntüsü, planı ve alışılmışın dışında bir plan uygulamasının var olduğunu gösteren şekli; Arykanda'da tapınak yapımı için değişik düşünce ve
etkilerin hakim olduğunu vurgulamaktadır. Planı ve batıda ortaya çıkarı
lan propylonu nedeniyle tapınağın alışılagelen Grek tapınak mimarlığı
formlarından farklı olduğu kesindir. Yapının temel seviyesinde ele geçen
-aktanlrnış olsa bile M.O. LV. yüzyıl Attik seramiğinin varlığı- yapının
kökenini en azından bu yüzyıla kadar ulaştırmaya bizi itmektedir.

2- 1990 yılında kazısına başlanan ve Arykanda şehrine giriş yerini
belirlemeyi ve ana propylon'u bulmayı amaçlayan çalışma alanı 1991'de
biraz daha genişletilerek kazılmaya başlanmıştır. Kazı öncesinde batı ve
doğu yöndeki duvarlarının kısmen görülebildiği bir yapıyı da içeren bu
alan bitki temizliği yapılıp kazılmaya başlanınca yaklaşık 35x25 m boyutlarında, kuzeyde 6 m yi aşkın ve güneye doğru hemen hemen birinci
kat tavan seviyesine kadar alçalarak devam eden yoğun bir taş ve toprak
dolgu ile bizi karşı karşıya bırakmıştır. Kazının başından sonuna kadar
sürdürülen çalışmalar sonucu değinilen alan içindeki bu yapı üst katta büyük ölçüde; alt katta ise güney cephede yeralan rnekanlarından üçü tamamen temizlenerek ortaya çıkarılmıştır. Doğu ve batıdaki duvarların tam
ortasında karşılıklı gelen ana kapıları, bu duvarlar ile kuzey duvarı üzerinde yaklaşık 2 m aralıklarla yeralan 0.80 m genişlik ve 0.40 m derinlikteki nişleri Nysa kütüphanesini hatırlattığından ve plan bakımından da
benzediğinden, henüz kazısı tamamlanmamış olmakla birlikte yapıyı
şimdilik kaydıyla kütüphane şeklinde tanımlamamıza neden olmuştur.
Sütun, sütun başlığı ve kaidesi, kaset gibi birçok mimari eleman ele geçmiş olduğu halde bunların üst teraslardaki başka yapılardan mı geldikleri,
yoksa bu binaya mı ait olduklarını söylemek şimdilik erkendir. Bununla
birlikte ilk kullanım amacı ne olursa olsun yapı son kullanım evresinde
mutlak surette bir başka amaç için kullanılmış olmalıdır. Zira özellikle
birinci katta ortaya çıkarılan mekanlardaki yalaklar, üzeri düzeltilmiş ve
tekneye benzer düz taşlar buranın ahır gibi kullanılmış olabileceği olasılı-
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ğını da akla getirmektedir, Yukanda değinildiği gibi kazı tamamlanmadı
ğı için söylenecek kesin olmayan verilere dayalı yaklaşımlar spekülatif
bir değer taşıyacaktır.

3- Yol yapımı sırasında ortaya çıkanlan yeni mezarlar: Onanm kıs
da değinildiği gibi iyi bir güzergah tesbiti sonucu açılan yeni yolun kuzey kenan boyunca yan yana sıralanmış dördü mezar binası, dördü
de bu mezar binalanna eklenmiş veya yanına konmuş lahit1erden oluşan
toplam sekiz mezar ortaya çıkarılmıştır, Yine daha önce değinildiği gibi
Doğıı Nekropolü'nün kuzey yönde en üst terasından bir teras aşağıda yer
alan bu mezarlar sırası, yapıların inşa edildiği veya Hıhit1erin konulduğu
sırada yapılan soygun kadar arazinin burada çok dik olması ve Şahinka
ya'dan kopan ufak molozlann bile büyük hasarlar oluşturması yüzünden
güney kısımlan tamamen erimiş-yok olmuş durumda ele geçmiştir. Mezarlann zamanında soyulduğuna ise devrilerek sandukanın yan gerisine,
yani erozyonun etkisinin söz konusu olmadığı kesimlerdeki kapaklan ile
güneye bakan mezar cephelerinde bloklardan oluşturulan mezarlardan
bazılannın kınlıp açılan kapak veya yan taşlan belge olmaktadır. Planda
1 ve 8 no ile gösterilen ve raslantı sonucu bu gömme alanının biri doğıı,
diğeri batı ucunda bulunan iki lahit tabula ansatalı ve kitabelidir. Diğer
iki lahit ise neredeyse teknelerinin bir kısmı korunarak günümüze ulaş
mıştır. Diğer dört mezar binasından ikisinin gömme yeri kline altıdır ve
kemiklerle birlikte mezar da bunu doğrulamaktadır. Zamanında yapılan
soygun veya farklı dönemlerdeki kullanma sonucu mezarların ilk malzemeleri yani hediye eşyalarla cesetten arta kalanlar toparlanarak mezann
veya klinenin yanına; duvarla mezar veya lahitle yerli kaya arasındaki
dar alanlara yığılrnıştır, Çok sayıda cam parçası, farklı dönemlere ait sikke ile yine farklı dönemlere ait seramik parçalan mezarların birkaç kez
kullanıldığma tanıklık eder. Henüz üzerinde çalışmalar sürdürüldüğü için
bunlarla ilgili bilgi kazı sonuçlan toplantısında verilecektir.
mında

D- Çevre Araştırmo/arı
Heryılolduğu gibi 1991'de de özellikle bilinmeyen yerlere yönelik
araştırma gezileri hafta sonu tatilierinde veya resmi tatil günlerinde gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucu olarak Elmalı ilçesine bağlı Islamlar köyü kuzeyinde ufak bir yerleşim ile ilginç bir heroon ve kabartmalı iki labit; yine Elmalı ilçesi sınırlan içinde arkeoloji literatürüne Gilevgi kalesi

diye geçen Tymbriada antik kenti (bugünkü Çobanisa) çevresinde üç höyük yerleşimi; Seki ilçesi sınırlan içinde Girdev kalesi diye bilinen ve antik dönemde Oinoanda'ya bağımlı bir yerleşim ve ona ait nekropol ve nihayet yine Seki yakınında kaya mezarlan ve ilginç surlan ile büyük bir
yerleşim belgelenmiştir.

413

TARSUS-DONUKTAŞ

KAZISI 1991
Nezahat BAYDUR*

Kazı, 2-27 Eylül tarihleri arasında yapılmıştır'. Belediye konuk evini
kazı ekibine tahsis eden Tarsus belediye başkanına ve belediye mensuplarına ve gerekli olduğu anda araç sağlayarak çalışmalanmıza büyük çapta yardımcı olan DSı Kontrol Mühendisi Esat Tamer'e ei} içten teşekkür
lerimi sunanm. Bu yılki çalışmalanmıza ızmir D.E.U.'nden jeofızik
mühendisleri Doç. Dr. Zafer Akçığ ve Doç. Dr. Rahmi Pınar da yardım
cılan ile birlikte kısa süre katılmışlardır; kendilerine teşekkür etınek isterim. Kazı, her zaman olduğu gibi Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ayırdığı ödenek ve ı.u. Araştırma Fonu'nun desteğiyle gerçekleş
tirilıniştir, her iki kuruma teşekkürü görev bilirim.

Çalışmalar üç alanda yürütülmüştür (Plan: 1 ve 2).
ı. Tapınağın anıtsal merdiven rampasının önü
2. Rampanın kuzeybatı yanı
3. Selladaki küçük masif bloktın (E) önündeki alan.
Çalışmalarda

amaçlanan:

a) -7.65 m deki kireçtaşı sahanlıktan (buradan yukansı Roma betonudur) sonra kesilen anıtsal merdiven rampasının "o" noktasına ulaştığı yeri, dolayısiyle rampanın tüm uzunluğunu saptayabilmek.
b) Daha önce ortaya çıkartılmış olan krepidoma basamaklarını olanaklar ölçüsünde (fabrikaya ait yapı ve gecekondular engellemektedir)
güneybatı yönünde izlemek ve aynı zamanda tapınağın üst mimarisine ait
parçaları bulabilınek.

c) Sella içinde 1990 yılında başlanıp yarım kalınış olan açmaları taban seviyesine indirmek ve üzerinde kült heykeli durmuş olması gereken

•

(I)

Prof. Dr. Nezahaı BA YDUR, Akat1ar Yeşil Bağ Sitesi 1/6 S0631 Etiler-ISTANBUL..
Kazı ekibi Nuriye Karayaka, A. Ekrem Sokol, Erda1 Demiryakan ve Mimar Gül Ünal'dan
,!Iaşuyordu. Fotoğraf1ar, Nezih Başgelen tarafından çekilmiştir. Nuriye Karayaka ve Gül
Ünal başta olmak üzere tümüne titiz çalışmalanndan ötüril teşekkür ederim.
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blokun (E) mimarisine ve kült heykeline ait buluntu elde edebilmekti.
çünkü heykele ait kolosal bir el parçasının (baş parmakla işaret parmağı)
vaktiyle bu alanda bulunduğu bilinmektedir'.
Rampa önündeki çalışmalarda (açma boyutları 5.50x8.70 m), merdivenin mevcut 3 sahanlığından ilkinin önündeki kısmın, yani merdivenin
bu sahanlığa kadar olan bölümünün tahrip edilmiş olduğu ortaya çıkmış
tır (Plan: 2, Resim: 1, 3). Burada üstüste yığılı durumda çok miktarda kireçtaşı blok ele geçmiştir (Resim: 4). Orijinal tabandan 0.60 m yüksekte
açma genişliğince devam eden ve uzunluğu 5.10 m olan ikinci bir tabana
rastlanmıştır (Resim: 3, 5). Bunun merdivenin olasılıkla Geç Antik
Çağ'da tahribinden sonra yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Rampanın eğimine göre, ilk sahanlığın önündeki bölümün 8.30-8.50
m uzunluğunda olduğu hesaplanmış, bu durumda cephedeki merdivenin,
krepidoma hizasından başlamayıp öne doğru çıkıntı oluşturduğu anlaşıl
mıştır.

Rampanın kuzeybatı yanındaki çalışmalarda, önce, krepidoma üzerine yandaki fabrikanın yapımı sırasında dökülmüş beton bloklar ve merdivenin korkuluğu üstündeki beton direk sökülüp kaldırılmış ve molozlar
temizlenmiş (Resim: 5, 8, krş. Resim: 9 ve l O), sonra güneybatı yönünde
7x7.50 m lik yeni bir açma açılmıştır (Plan: 1 ve 2, Resim: ll, 12). Burada krepidomanın ilk 2 basamağı izlenebilmiş, bunun üzerindeki blokların
tümüyle alınmış olduğu görülmüştür (Resim: 12, 14). Ancak, bu açmanın
içinde tapınağın architravı ve firizine ait birer blok ile çok özenle işlen
miş, akanthus yaprağı, volüt, yumurta frizi bezemeli bir parça (olasılıkla
komişin alt kısmına ait, boyutlan: 0.75xO.85xO.58 m) ele geçmiştir (Resim: 17,21). Bezemeli parça müzeye teslim edilmiş, öteki 2 blok merdiven rampası üstüne alınmıştır. Architrav blokunda, sofit bordürüne ait bezeme kalıntısı vardır (Resim: 18)'. Çok tahrip olmuş yapının ileride hiç
değilse restitüsyonunu yapabilmek için bu parçaların taşıdığı önem açık
tır.

Sella içindeki çalışmalarda, kireçtaşı taban bloklan eskiden alınmış
olduğundan, bunlann oturduğu sıvalı beton zemine kadar inilmiş (Resim:
15), bunun üzerindeki kireçtaşı bloklardan taban üzerine oturan ve F duvarına paralel, içi hafif tonozumsu betonun kuzeydoğu yönündeki bir bölümü daha ortaya çıkarılmış (Resim: 16), ancak çalışmalarda önemli bir
mimari buluntuya rastlanmarmştır, Tonozumsu betonun işlevi henüz anlaşılabilmiş değildir.
(2)
(3)
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v. Cuinet, La Turquie d'Asie. Geographie Administrative II (Paris 1892) 45.

Krşz. Stefan PÜLZ. Untersuchungen zor Kaiserzeitlichen Bauomamentik von Didyma, 1989,
Taf.17.4.

Bu çalışmalar dışında, jeofizik mühendisleri Rahmi Pınar ve Zafer
Akçığ, kendi ekipleriyle yapının güneydoğusundaki tarlada ve güneybatı
da tapınağın sella duvan dışında bazı ölçüm ve saptamalar yapmışlardır.
Böylece, henüz açma olanağı bulamadığımız bu bölümlerde de krepidomaya ait blokların varlığı anlaşılmıştır.
Açmalarda ele geçen bezemeli bazı mimari parçalar (Resim: 22, 24)
küçük buluntular arasında çoğunluğu sella içinden olmak üzere
73 adet Geç Roma kandili, Tarsus darbı bir Hadrian sikkesi (arka yüzünde Sandon betimli) dışında çoğu etüdlük nitelikte ve Geç Roma çağı'na
ait 9 adet bronz sikke, pişmiş topraktan, ağzı kınk bir koku şişesi, tüme
yakın yonca ağızlı bir testicik, beyaz mermerden, işçiliği de kaliteli bir
Aphrodite heykelciğine ait gövde (boyundan bacağın üst kısmına kadar
13.2 cm boyunda) ve pişmiş topraktan etüdlük nitelikte kol, bacak, yüz
gibi figürin parçalan vardır.
dışında,

417

IH"ITITI·ITI
,

•i

e
o

•
•
•

• i

·1

\

z

LI>

<t

i-

'":::>z

e
c
o

!
i

~

r

O
C

i

LI>

:::>

LI>

ll:

<t

l-

•
•
•
•

i
a

i·····
i
i

u

418

·1 i

ıARSUS_ OONUKT~$_
.

i

.

_

r-r-

1---

-

!ı,.,. ••
,,.

-=-

"
-_.-

i,
i

,

...ı

.

--

--

,

~J

..

-

--

-,

i

,

i

T

ur

;-

J

j -

''iL

:rrtT
j.

~

,

",

._---

-

i

!

--.

hr h'

i'f

- ---c

i
__-t
i

-

--

i

i

i
i

~-

.

-

n

.- H ~ .i~

ı

ı.

,

.r:

J-

L

----:--"

--

......l..._._.

H

f
!~ -j,

i

~,

--

r-

i

i:

,,-4

i,

..

i

:l~ 11

' i

!

.. ;.=r...

~~

,.... i

l,i

ii

i

! ....

-1.'

i

!

,

i

ii

~.

i
--

i

i

----~

1----- ---

f---- -

...

..

i

91

t

-r
'i

i
-r-t-

Pliin:2

Resim: 1

419

Resim: 2

Resim: 3

420

Resim:4

Resim: S

421

Resim: 6

Resim:?

422

Resim: 8

Resim: 9

423

'- i
: . i
.;.'j
-

........

,

Resim: 10

. J '.'
Resim: 11

424

i

Resim: 12

Resim: 13

425

Resim:14

426

Resim:16

Resim:17

427

Resim: 18

Resim: 19

428

Resim: 20

Resim: 21

429

Resim:22

Resim:23

Resim:24

430

1991 HARRAN KAZILARI
Nurettin YARD/MC/*
Bu yılki çalışmalanmız 28 Kasım-IS Aralık tarihleri arasında yapıl
mıştır. Çalışmalarımıza Restorasyon ye Konservasyon Merkez Laboratuvan Müdürü Arkeolog-Mimar Ulkü Izmirligil, Tekirdağ Müzesi Müdürü
Arkeolog M. Akif Işın, Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvan Müdürlüğü'nden Arkeolog Ayş~ Ozkan, Arkeolog Necmi Karul, Arkeolog
Ahmet Demirtaş, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Prehistorya
Ana Bilim Dalı öğrencisi Mustafa Cevdet Aslan katılmışlardır.
Çalışmalar

dört ayn bölümde

sürdürülmüştür:

1- 3S CC"DD, EE, 34 CC, DD, EE plfuıkarelerinde kazı, daha önceki senelerde açılan alanlarda ve camide yoğun temizlik çalışmalan yapıl
mıştır.

2- İç Kale'nin güneydoğu köşesindeki kule ve etrafında temizlik çave takip kazılan sürdürülmüş, ikinci kata çıkan merdivenlerin
toprakla 'örtülü olan bölümleri de temizlenerek 'açığa çıkanlmış ve çevre
düzenlemesine gidilmiştir.
3- Şanlıurfa'dan Harran ilçesine gelişte, sur içine girerken sağ tarafta
kalan, daha önceki senelerde Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması yapılan "Halep Kapı"mn iç ve dış tarafında yığılı durumdaki toprağın kaldınlması ve çevre düzenlemesi çalışmalan yapılmış
lışması

tır.

4- Camide temizlik çalışmalan yapılmıştır.
HÖYÜKTEKİ ÇALIŞMALAR

Daha önceki senelerde bulunan mimari kalıntılann takibi ve son SO60 sene içinde yapılmış olan, geçen sene üst katlan kaldırılan karakol binasımn temellerinin altında devam eden mimarinin açığa çıkanlması
amacıyla, 3SjCC, DD, EE plfuıkarelerinin devamı ve 34jCC, DD ve EE

•

Dr. Nurettin YARDIMCI, 57. Sokak ırı Emek-ANKARA.
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plankaresinden de güneye doğru yaklaşık 7 m kadar açılmıştır (Plan: 1).
Daha önceki senelerde açılan i. kat mimari tabakanın devamı ve höyük
üzerindeki en yüksek koddaki bölüm açığa çıkarılmıştır. Kuzeyden güneye tepeye doğru, köşeler yapıp zikzaklar çizerek çıkan yol ve iki tarafın
daki binalar (Plan: 2, Resim: 1). Tepe noktasına yakın bir bölümde 35,
34/CC, DD tranşelerinin birleştiği noktada, doğu-batı yönünde güneyden
gelen yola dik olarakiki yana doğru yaklaşık 2 m genişliğinde bir sokağın varlığı yüzeyden 30 cm inildiğinde belirmeye başlamıştır. Yaklaşık 1
m inildiğinde yolun sağında ve solundaki yerleşim birimlerinin tabanları,
taban döşemeleri, kapı açıklıkları dahaönceki senelerde höyüğün kuzey
yamaçlarında açığa çıkanlan Islami Dönem'e tarihlenen mimari kalıntıla
nn benzeri mimari karaktere sahip bir yerleşim biriminin varlığını ortaya
koymuştıır (Plan: 3, Resim: 2, 3).
Kuzeyden güneye doğru yönlenmiş olan
rağmen, doğu yönde 12-13 m ileride bir
uğramaktadır (Resim: 4).
ne

sokak batıya devam etmesiduvar kalıntısıyla kesintiye

Açılan alanın doğu bölümünde kalan alan, Cumhuriyet'in başlangı
cından yaklaşık 10-15 sene öncesine kadar kullanılan karakol binasıyla
karşısındaki, batı taraftaki resmi yapının kullanım alanlanna girdiğinden
ve yüzeye çok yakın olmasından dolayı çok tahrip görmüştür. Yer yer bir
çok duvar, üstten gelen çöp çukurları ve temel çukurlanyla bozulmuştur.
Bu alanda yaşam birimleri içinde Islami Dönem'e ait pişmiş toprak çanak

çömlek parçalan, minik kap, kandil (Resim: 5). Bronz kandil, bronz halka, bronz minik bezemeli kap (Resim: 6) Islami Dönem öncesine ait, tabakasında olmayan taş ağırşak gibi buluntular ele geçmiştir.
Mimari kalıntılar arasında, kare tuğla döşemeli odalar, kanalizasyon
sistemini açığa çıkaran buluntular, kuyular, ocak kalıntılan, zahire küpleri, değirmen sayılabilir (Resim: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13). Daha öncekiyıl
larda, yoğun halde rastladığımız çivi yazı baskılı tuğla parçalanndan iki
adet daha, Islami Dönem'deki mimari elemanların arasında rastlanmış ve
etüdlük eser olarak incelemeye alınmıştır. Baskı yüzeyinin, önceki senelerdekiyle aynı olduğu gözlenmiştir. Kazı çalışmalanmızda bulunan eserler etüdlük ve envanterlik olarak hazırlanarak Şanlıurfa Müzesi'ne teslim
edilmiştir.

İç KALEDEKİ ÇALIŞMALAR
yılı çalışmalanmızın ikinci bölümü, iç kalenin güneydoğu kökatlı kulenin etrafındaki moloz toprağın alınması ve çevre
düzenlemesiyle birlikte kısmi temizlik çalışmalan şeklinde yürütülmüş
tür. Kulenin dışındaki kalın beden duvannın temellerinin takibi yapılmış,

1991

şesindeki
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iki

derinleşmeden yüzeyde bırakılmıştır (Resim: 14, 15). Üst kata çıkan merdivenlerin üzerinde biriken moloz toprak da temizlenerek merdivenlerin,
turizme açık olan bu bölümlerde, sağlıklı hizmet verebilmesi sağlanmıştır
(Resim: 16). Burada çok sayıda yeşil-mavi sırlı pişrniş topraktan, Islami
Dönem'e ait kandil parçaları çıkmıştır. Müzelik değerde ve sağlam olanı
müzeye teslim edilmiştir. Ikinci kata çıkan merdivenlerin üzerindeki moloz toprak temizlerıirken basamaklar üzerinde sağlam durumda, çok renkli, süs eşyası olabilecek Islami Dönem'e ait cam bir halka bulunmuştur.

HALEP KAPlSINDAKİ ÇALIŞMALAR
1991 yılı çalışmalanndan üçüncü bölümü Halep kapısı ve çevresinin
düzenleme çalışmalan olmuştur. Bugün kullanılmayan kapının iç ve dı
şındaki bölümlerde, 2 m ye varan moloz toprağın kazılarak atılması küçük bir ekiple gerçekleştirilmiştir (Resim: l7a-b, 18a-b). Kazılar sırasın
da kapının güneybatı 'bölümünde iç tarafta, tek taştan oyularak yapılmış,
dikdörtgen şeklinde ağız kısmı bulunan bir kuyuya rastlanmıştır (Resim:
19). Mimari kalıntılardan kapıya ait olan düzgün kesme taşlar yerinde bı
rakılmış ve geniş çevre düzenlemesine gidilmiştir. Çanak çömlek ve küçük buluntu olarak hemen hemen hiçbir buluntuya rastlanmamıştır.
1970'li yılların sonlannda restorasyonu yapılan kapının etrafındaki moloz
toprak, durumu açısından bu çalışmalar sırasında bırakılan moloz toprak
olarak görülmektedir.
CAMİDEKİ ÇALIŞMALAR
Geçtiğimiz yıl restorasyon çalışmalan yaptığımız Cennet Camii veya
Ulu Cami olarak bilinen, M.S. 744 tarihleri arasında Emevi Halifesi II.
Mervan zamanında yapılan ve Eyyubiler Dönemi'nde Selalıaddin Eyyübi
tarafından restore edilerı bu görkemli anıtsal yapıda, bu yıl temizlik ve
çevre düzünleme çalışmalannı sürdürdük. Geçen yıl restore edilen doğu
duvannın avluya bakan iç tarafındaki alanda ve duvann dış kısmındaki
alanda temizlik ve çevre düzenleme çalışmalan yapılmış, aynca minarenin etrafında temizlik çalışmalan gerçekleştirilmiştir (Resim: 20, 21).
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Plan: 2- Resim: 1'degörülen kuzeyden-gilneye doğnı sola ve sağa dönerek çıkan yol ve iki tarafındaki evlerile kazı alanının
genel plilnı
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Plan: 3- 1991 yılı kazı çalışmaları sonucu höyükte

cc i

DO

açığa çıkanlan

DO i EE

mimarinin genel planı. sağa ve sola devam eden sokak.

Resim: 1- Harran Höyük'te kuzeyden güneye sola,

evlerile kazı alanının genelgörünümü

sağa kıvrılarak çıkan

yol ve iki tarafındaki

Resim: 2- Doğu-batı yönünde güneyden gelen yola dik olarak iki yana doğru T şeklinde
yaklaşık 2 m genişliğinde sokıık ve etrafındaki mekanlar
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Resim:3- Güneyden gelenyolu dikinekesen ve T şekli
veren doğu-batı istikametindeki yolun batı
cephesinin birgörünümü

Resim: 4- 12-13roileride birduvar kalıntısı ile kesilenyolungenel birgörünümü
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Resim: 5- Pişmiş toprak kandil ve mioik
kap. Islami Dönem

Resim: 6- Bronzkandil, bronz minik kap
ve bronz halka

Resimi7- Kare tuğla döşemeli odalar
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Resim: 8- Kare

tu~ıa döşemeli

Resim:9- Kanalizasyon
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•

,·r

bir mekan

döşeme,

duvar ve mekanlardan bir görünüm

Resim: 10-Hububat konulan küpler

Resim: 11- Höyiikıeki kazılarda açığa çıkarılan ilk iki değinnendenbir görünüm
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Resim: 12- 1991 Harran kazılannda bulunan üçüncü değirmenin

yansı açığa

çıkarılmıştır

Resim: 13- Harran Höyilk'ıe açığa çıkanlan Islam devrine tarihlenen değirmenlerden birisine
ait bazalttan yapılmış değirmen taşı
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Resim: 14- Harran iç kalenin dışındaki

kalın

bedenduvan

üzerindeki temizlik çalışmalarmdan bir görünüm

Resim: 15-Harran iç kalegüneykulesinin önündeki temizlik
çalışmalerından

bir görünüm

Resim: 16- İç kalenin güneykulesiönüve yanındaki merdivcnin
temizlik çalışmasından sonraki genel bit görünümü
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Resim: 17a-Halep kapısının

dış

yüzü

Resim: 17b-Halep kapısının dış yüzününtemizlik sonrası bir görünümü
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Resim: 18a-Halep kapısının iç yüzünün önünde yapılan temizlik
çalışmalanndan birgörünüm

Resim: 18b-Halep kapısının iç yüzünün önünün temizlik
çalışmasından sonraki görünümü

Resim: 19- Halep kapısının iç cephesinin duyanönünde
açığa çıkanlan taş

kuyudan bir görünüm
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Resim: 20- Harran Ulu Camü'nin restorasyonu yapılan doğu duvanndan ve duvann avluya
bakan iç tarafındaki alanda yapılan temizlik çalışmasından bir görünüm

i
i

Resim: 21- Caminin restore edilen doğu alanının dışındaki alanda
çalışmalanndan bir görünüm

446

yapılan

temizlik

HASANKEYF KAZı VE ONARıM
ÇALIŞMALARI 1991
M.

Oluş ARIK*

GAP kapsamında yapılacak olan I1ısu barajının sulannın tehdidindeki Hasankeyf kentinde Kültür Bakanlığınca yürütülen kazı ve kurtanna
çalışmaları 1991 yılında da Prof, Dr. Oluş Ank'ın yönetiminde sürdürülmüştür. Bilimsel heyete !TU Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr.. Metin
Ahunbay, A.U. Sanat Tarihi Anabilim Dalı'ndan Uzman Cebe Özer de
katılmışlardır. A.Ü. Sanat Tarihi lisans ve yüksek lisans öğrencileri ile
lTD Mimarlık Fakültesi lisans ve yüksek lisans öğrencileri kazı ve araş~
tırma ekibinin diğer üyeleri olarak çalışmalarda görev almışlardır, JTU
Inşaat Fakültesi Fotogrametri ve Geodezi Anabilim Dalları Oğretim Uyeleri Prof. Dr. Cankut Örmeri, Prof. Dr. Orhan Baykal ve Doç. Dr. Oğuz
Müftüoğlu Hasankeyf anıt1annın fotogranıetrik belgelenmesine devam
etmişlerdir.

1991 yılı kazı ve araştırma çalışmaları temmuz ve ağustos aylannda yaklaşık iki ay sürmüştür. Kazıların yoğunlaştığı alan, geçen yıllar
da olduğu gibi, Sultan Süleyman Camisi güneyi ve Koç Camisi batısında
ki köşedir. 1990 yılında başlanan G/6 içindeki c-d/8 karelerdeki kazı
geçtiğimiz yılın çalışmalannın bir bölümünü oluşturmaya devam etmiş
tir. Koç Camisi'nin doğusuna düşen geniş alanda 1990'ın son haftalarında
başlayan araştırmalann genişletilmesi program uyarınca gerçekleştiril
miştir. Kızlar Camisi'nin kıble duvannın arkasında ise yeni bir çalışma
karesi başlatılmıştır. Hasankeyf kentinin modem yerleşmesinin doğu kenarına düşen alan içinde göze ilişen yoğun keramik kalıntısı bir keramik
fınnının varlığını ortaya koyacak araştırmalara yol açmıştır. 1990 yılında
balonla yapılan prospeksiyon, Dicle'nin kuzey yakasında yer alan Zeynel
Bey türbesinin kuzeyinde geniş bir alana yaygın mimari kalıntılan tanıtmıştır, 1991 kazılannda bu alanda yoğunlaşan çalışmalar büyük bir
kompleksin varlığını açıklamıştır.

•

Prof. Dr. M. Oluş ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Sanat Tarihi
Anabilim Dalı Sıhhiye-ANKARA.
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Koç Camisi Batısı F/5
Geçen yıllarda büyük kısmı açılan alan içinde i{l-S kareleri yoğun
mimari kalıntı sunamamakta, çevre kareleriyle zayıf ilişkiler ortaya koymakta idi. Konunun aydınlanmasıamacıyla bu mevkide 1991 yılında yapılan derin kazı ise önemli buluntu vermemiştir.
ilHçindeki karmaşık duvar düğümü beraberinde yeni sorunlar getir-

miştir.

"Derin kazısı" gerçekleştirilen'diğer kare (F/5-f/5) içindedir. Söz konusu kare içinde kuzey-güney yönünde uzanan duvar kalıntısmın iki yanında derin kazı yapılmıştır. Duvann iki yanında ortaya çıkan kalınnlar
sayıca göze batar türden değildir. Iyice yuvarlaklaşmış, dere taşlarından
örgüler ancak alt kalıntı tabakasının koturıu belirlemektedir.
Benzer bir sondaj, f/6 karesi içinde yapılmıştır. Elde edilen sonuç
farklı değildir. f/6 içindeki en üst tabaka duvar örgüleri taban kotu elde
edilmiştir. Fakat daha derinler için belirleyicilliği zayıf kalmıştır. Elde
edilen keramiğin zayıflığı da aynca dikkat çekmektedir.
Üst kalıntı tabakasıyla ilgili yaygın duvar örgüleri, e/5 ve d/5 içinde,
Sultan Süleyman Camisi'ne batıdan yanaşan arazide bulunmuştur. Kalın
tılar, cami ve batısındaki medrese (?) ye yüksek bir kottan bitişınektedir
ler. Dolayısıyla bu iki anıtla organik ilişkileri yoktur. Buna karşı caminin
kıblesindeki sokağa açılan konutfişlik grubuna bağlılığı açıktır. d/5 içinde
de birden fazla kullanım tanınmaktadır ve belirgin şemalar elde edilememektedir. Camiye göre aldıkları konum yapıların söz konusu anıttan daha
geç bir dönemde kullanılmayabaşladığını göstermektedir.

Koç Camisi Çevresi
Koç Camisi'nin kuzeyavlu duvanna yanaşık ve e-f/9 içine düşen iki
mekan, cami kuzeyindeki büyük meydana bakmaktadır. Mekanlardan doğudakisi içinde döşeme, kotu korunmuş ve içinde bir parapet ile kendi
içinde bölümlendiği anlaşılmıştır. üzgün döşemesini koruyamamış olan
diğer oda içinde defalarca yenilenmiş tandırlar, son zamanlarda mekanın
özgün işlevinin dışında kullanıldığını ifade etmektedir.
Sözü edilen odaların arkasında Koç Camisi'nin avlusu kuzey duvanna içten bitişik alanda yapılan kazı ise şap döşeli tabanlar vermiş, fakat
belirgin oda veya revak ünitelerine işaret edip etmediği kesinleşmemiş
tir.
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FI5 ve Koç Camisi Dışı Alanlar
1990 yılında başlanan ve özellikle derin kazı için seçilmiş bulunan
G/6 ve c-d/8 kareleri içindeki kazı, geçtiğimiz mevsimde de sürdürülmüştür.

Kalıntılar yoğun, sık mesafeli oluşlarıyla, kısa zaman süreleri içinde
yapılaşmayı ifade etmektedir. Duvarların güçlülüğü ve muntazamlığı
gelişigüzel bir yerleşme düzeninin dışında kalmaktadır. Duvarların,
kazı karesi içinde belli oda gruplan oluşturmayacak boyutlarda olması
yüzünden belli bir işleve ilişkin yorumlamadan bu aşamada kaçınmayı
zorlamaktadır. Küçük buluntu (yani keramik) derinleştikçe azalmıştır. Elde edilenler sırsız kap fragınanlandır. Bütünlüğe sahip üç dört kap/testi
daha çok üst tabakadan ve özellikle alan içindeki kuyudan elde edilmiş

bir
da

tir.
Koç Camisi'nin
da yeni bir çalışma

güneydoğusunda yer alan Kızlar Camisi'nin arkasın
alanı açılmıştır. Buluntular henüz yorum getirmeye

açık değildir.

Koç Camisi'nin doğusuna bitişik yaklaşık aynı boyutlarda bir büyük
yapı kalıntısı belli olmakta fakat yakın bir nitelendirilmesi şimdilik yapı
lamanıaktadır. Bu anıtın en doğu kenannda 1990 yılı içinde yapıları kazı,
kuzey-güney doğrultusunda uzanan düzenli bir duvan açmıştır. 1991 yı
lında aynı duvarın kuzeye doğru, bu köşedeki küçük mescide yönelik
uzantısı üzerinde yapılan kazı Koç Camisi kuzeydoğusunda yer alan mescit duvarına kadar uzatıldı. Sözü edilen duvar, mescide dayanmamakta ve
batıya dönüş göstermektedir. Duvar kalıntılarının konumları mescit ile
Koç Camisi doğusundaki büyük yapı arasındaki bağlantıyı kanıtlıyama
maktadır. Sözü edilen alanda yapılan kazının devamında büyük yapının
doğu sınınnın bir bölümü açığa çıkarılmıştır.
Buna karşılık Koç Camisi'nin doğu duvarına bitişik açılan kare daha
olumlu sonuç vermiş, yan yana iki mekanın sınırlannı ortaya çıkarmıştır.
Mekanlar muhtemelen Koç Canıisi doğusundaki büyük yapıya aittir. Konumlan Koç Canıisi'ne bitişik ve diktir. Gene nıuhtemelen yapının ortasındaki büyük açık avluya açılmaktadırlar. Mekanların duvarlan niteliksiz bir örgüye sahiptir. Mekanlardan birisi bir ara bölmeyle iki odaya
ayrılmıştır, Kapı açıklıklan hem avluya (?) hem de yandaki odaya geçiş
sağlamaktadır. Bölme duvan üstünde korurıabilmiş bir tonoz kalıntısı yapının bazı bölümlerinin iki katlılığını ifade etmektedir.
Zeynel Bey Türbesi Kuzeyindeki Alan
Dicle'nin kuzeyinde kalan ve Hasankeyf Orta çağ yerleşmesi kapsamında kalan arazide gözüken belli başlı anıtlar arasında en bilineni Akkoyunlu dönemine ait Uzun Hasan'ın torunu Sultan Zeynel Bey'in türbe449

Sırlı tuğla dekorasyonu,
anıtlanndandır. 1990 yılı içinde

sidir.

ünik formuyla Hasankeyfin en düzeyli
kent üzerinde balon içinde yapılan prospeksiyon sürecinde Zeynel Bey türbesi kuzeyinde geniş bir alanı kapsayan bir yapı kompleksi ayırdedilmişti. Bu tespitin değerlendirilmesine
1991 yılı kazı sezonunda başlanmıştır.
Prospeksiyon tespitlerine göre kompleks bir veya birden fazla ortası
avlulu yapı biriminden oluşmaktadır. Modem müdahalelerin, yapı
birimlerinin bazı bölümlerini büyük ölçüde tahrip ettiği izlenimi kazanıl

açık

mıştır.

Kompleksin ortaca yerinde başlatılan kazılar üç salonu bütünüyle ve
bunlarla bağlantılı başka rnekanlara ait bölümleri açmıştır. Bunlann birbiriyle ilişkileri ve geçişleri belirgindir. Kapı eşikleri döşeme kotunu yaklaşık olarak vermektedir. Döşeme donanımı kireç (alçı) şaptır, yer yer
yassı dere taşlan da mekan döşenmesinde kullanılmıştır. Duvarlar, döşe
me kotuna yakın seviyelerde yer alan nişlerle donatılrmştır, Duvar kalın
lıklanmn nişlerin bulunduğu yerlerde aşm ineelmesi dikkati çekmektedir.
Moloz taş örgüde büyük ölçüde kireç (alçı) .harcı kullamlmıştır. Duvar
kalınlıklan yaklaşık 0.85 m kalınlıklardadır. Iki katlılık güneybatı odada
tespit edilebilmektedir. Kuzeybatı köşede belki bir dış mekan döşemesi
olarak muntazam bir taş doku gözükmektedir.
Açılan bölümlerde göze çarpan çok muntazam, gönyeden sapma henüz açıklama bularnamaktadır. Döşeme üstünde bulunan yoğun küçük
küp parçalan oda örtülerinin tonozlu olduğunu açıklamaktadır. Aynca
kazanılan çok sayıda keramik buluntu arasında dikkate değer parça bolluğu dikkat çekmektedir. Söz konusu yapı ile Hasankeyf anıtlan kataloğu
na önemli bir örnek daha katılmaktadır.
Seramik Fırını
Hasankeyf kentinin Dicle'nin güneyinde kalan esas bölümü içinde
son kazı alanımız modern yerleşmenin doğu ucunda olmuştur. Toprak üstünde görülen çok sayıda sırlı ve sırsız keramik ile sacayakların yoğun
laştığı bu noktada yapılan kazı verimli olmuştur. Kazı ve buluntu değer
lendirmesi uzman Cebe Ozer tarafından yürütülmüştür. Fırın, arka arkaya
dizilmiş, geniş fakat derinliği nisbeten az üç odadan oluşmaktadır. Kuzeydekinin bir köşesi eğriseldir; dar ve kademeli bir geçişle ortadaki odaya ulaşılmaktadır. Daha güneydekinin girişi ise belli değildir. 1991 yılı
içindeki incelemeler ve kazı sunulan çerçeve içinde kalmıştır. Başkaca
mekan bölümleri kalıntı çevresinde beklenmektedir. Şimdilik belirgin bir
ısıtınaya ilişkin mekan veya aynntı elde edilememiştir. Buna karşılık
zengin sırlı ve sırsız keramik buradaki fırın beklentisini desteklemektedir.
450

Resim: 1- Kazı alanı genel görünüş

Resim: 2- Koç Camü kuzey odalan
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Resim: 3- Kuzey-güney sokak
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Resim: 4- F/5 pllln.
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Resim: 6- Koç Camii kuzey odalan (plün)
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Resim: 7 Koç Camii batısı (kesit)
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Resim:8- Koç Camü batısı (plan)
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Resim: 9- Zeynel Bey türbesikuzeyi(pllln)

Resim: 10-Zeynel Bey türbesikuzeyi, kazı alanı
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Resim: 11- Zeyne! Bey türbesi kuzeyi, kuzeybatıdaki oda

Resim: 12- Zeynel Bey

456

kuzeybatıdaki

yer

döşemesi

KONYA DOKUZUN HANI KAzı VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
HaşimKARPUZ*
Giriş

Dokuzun Ham Konya-Akşehir karayolunun 24. km sinde yer alan
Şadiye Köyü'nde 1210 yılında inşa edilmiş, günümüze çok harap durumda gelmiş bir Selçuklu yapısıdır. Burada başlattığımız çalışma bir kurtarma kazısı ve restorasyonu niteliği taşımaktadır, iki bölümden oluşan hamn avlu bölümü tamamen toprak altında kalmış, yok olmuş; kapalı
bölüm ise geniş ölçüde yıkılmış, çökmüştür.
suyunun geçtiği vadinin kuzey yamaçlan üzerine kurulkaynaklarda Dokuzun Beli denilen korkulu bir yer,
derbent olarak geçmektedir. Eşme suyu üzerindeki köprü, batı tarafın
daki çeşmesi ile küçük bir külliye oluşturmaktadır (Çizim: I, Resim: 1).
Han,

muştur.

Eşme

Burası

Yapı avlu ve kapalı kısımdan meydana gelen hanlardan birisidir.
Handa kullanılan malzeme kalitesizdir. Bazı antik yapılardan alınmış mimari parçalar ile çevreden toplanmış moloz taşlarla inşa edilmiştir. Avlu
tamamen yıkılmıştır. Kapalı kısım dıştan 17.30x2L.70 m boyutlannda
olup, iki ayak sırası ile üç sahna ayrılmıştır, Sahınlar cephe duvarlarına
dik olarak kurulmuştur. Orta sahın daha geniş ve yüksektir. Kapalı kıs
mın kapısı üzerindeki kitabesine göre 1. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanın
da (1192-1210) iğdiş Emiri Hacı İbrahim bin Ebubekir tarafından 1210
yılında yaptınimıştır. Miman Osman bin Abdurrahman'dır. İki parçadan
oluşan kitabe metııi şöyledir:

•

Doç. Dr. Haşim KARPUZ, Selçuk Üniversitesi Arlceoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,
KONYA.

457

-

1

Cıll.1.JI.:.J-,ı r~\J j,~)1 i.;.". _.ıl? -

2

.:r...ı 1-' L,:..ıı G ~ö ,.ıwı -

3

""ıy,:,'((y·

~.r4 c:"'ıı J: i

Cı)\...)1 ~ı;

~ 1 ,-"..;.ll ~,J i

...".. L..

0::.. yı.ı~ I

.i'" L"

l;

cıı;. Y" ....Ç...~

-

4

""i. -

5

.....) Ji t.blı

~ 'YI f<:;"Y.I ..1. (-. Y.I if,1.. Jl.;

.:r.

,j

J

(2- ,,-

cı Lt. ss: i

r.r t.J -

6

...)I..w.
<J
•
ı. Tevekkeltu 'ala'llah
2. İınaretu haze'r-ribat fi eyyarni devleti's-Sultan
3. el-mu'azzam Giyasil'd-Dünya ve'd-Din Ebu'l-feth Keyhusrev b.
Kılıç Arslan
4. Nasıru Emiri'l-Mu'minin: sahıbuhu el-'Abdu'z-zaif el-Fakir elMuhtac ila rahmeti
5. 'Ilahi ta'ala Hacı İbrahim b. Ebu Bekr el-Emir igdişan fi ta
6. rih muharrem sene seb'un ve sittemiye Arnel-i 'Osman b. Abdu'r-

Ralıman

Kitabenin Türkçesi: Allah'a tevekkül ediyorum. Bu ribatın yapılışı
607 Muharreminde büyük Sultan Emirül Müminin yardımcısı Gıyased
dünya veddin Ebu'lfeth Keyhüsrev Ibn-i Kılıçarslan'ın hükümdarlığı günlerindedir. Onun sahibi Tahn'mn rahmetine muhtaç fakir, zaif kulu Iğdiş
ler Emiri Hacı İbrahim ibn-i Ebubekir'dir. Ribatı Abdurrahmanoğlu
Osman yapmıştır', Hanı yaptıran Hacı İbrahim bin Ebubekir hakkında
fazla bilgimiz yoktur'. Şüphesiz ham vakıf eser olarak inşa ettirmişti, Karamanoğlu ıbrahim Bey'in vakfiyesinde hanın adı geçmektedir'.
Han hakkında bütün kaynaklarda bilgi verilmektedir. Kurt Erdrnann
tarafından planı çizilerek aynntılı bir tanım yapılmıştır. Son yıllarda yapılan araştırmalarda da yapı tanıtılmış, harap durumuna dikkat çekilmiş(1)
(2)

(3)
(4)
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i. H. Koriyalı, Ahideleri ve Kitaheleriile Konya Tarihi, Konya, 1964, s. 1028.

M. Çayırdağ bir araştırmasırıda Hacı İbrahim adlı bir hayırseverin Kayseri'de H. 627. M.
1299 tarihinde debbağlar çarşısı meseidinde yaptırdığı onanmla ilgili bir kitabe yayınlanuş
br (Bkz. M. Çayırdeğ. "Kayseri'de Zamanımıza Kadar Gelernemiş Olan Bazı Mühim Tarihi
Binalar"./X. rark Tarih Kurumu Bildirileri, C. II (Ankara, 1988), s. 720-721.
I.H. Konyalı, a.g.e., s. 1030.
K. Erdmann, Das AnatolischeKaravansaray Des 13. Jahrhunderts, Berlin, 1961, s. 36·38.

tir. C.Ş. Binan, hanı "13. yüzyıl Anadolu Kervansaraylan Koruma SorunIan ve Müdahale Oncelilderinin Saptanması" başlıklı bir araştırmada 2.
derecede öncelikli bir yapı olarak belirlemiştir.
Tarihi kaynaklara göre han 19. yüzyılın ortalanna kadar kullanılmış
Bu yüzyılın sonlarında ise .hanın yakınına Romanya Köstence'den göçen Türkler yerleştirilmiştir. Önceleri Reşadiye olan köyün adı sonradan
Şadiye'ye dönüştürülmüştür. O yıllarda han çalışıyordu. Avlu kısmında
ise karakol kurulmuştu, Hanın güneyinde ve batısındakigeniş arazi hanın
vakıf arazisi idi. Bu arazi daha sonra özel mülkiyete geçmiştir. 1944 yı
lında köy camisi yapılıncaya kadar köylüler cuma ve teravih namaziannı
hanın mescidinde kılıyorlardı. 1963 yılında yeni köprü ve karayolu yapıl
tır.

mıştır.

Dokuzun Köprüsü: Eşme suyu üzerindeki köprünün Selçuklu döneminde inşa edildiğini sanıyoruz. Osmanlı döneminde onanlarak kullanı
lan köprü 1963 yılına kadar görev yapmıştır. Altı kemer gözüne sahip
köprü 5.20 m genişliğinde ve 55 m uzunluğundadır.
Köprü Karayollan Genel Müdürlüğü'nce 1983 yılında onarılmış,
1986 yılında gelen büyük bir sel köprü gözlerini tıkamış, menba tarafın
dan oluşan barajın basıncına dayanamayarak orta ayaklar yıkılmıştır.
Çeşme: Hanın batı tarafındaki çeşme H. BlOIM. 1892 tarihinde
Konya Valisi Çelik Mehmet Paşa adına yaptmlmıştır', Yuvarlak kemerli,
önünde taş ve yalağı olan tipik bir Osmanlı çeşmesidir, Çeşme hanın batısında vadinin içinden çıkan bir kaynaktan beslenmektedir. Aynca çeş
menin önüne hayvanların su içmesi için ilave taş ve ahşap yalaklar konulmuştu (Resim: 2). Son yıllarda çeşme kötü şekilde onarılmış ve sıvan
mıştır. Kurt Erdrnann'ın avlu girişinde gördüğü iki adet arslan heykelinden birisi çeşmenin .arkasına yerleştirilmiştir. Çeşme, hana su getiren borulardan beslenmektedir. Bu sebeple, yerinde daha eski bir çeşmenin varlığını düşünebiliriz.

Çeşmenin kitabe

metni

şöyledir".

-I

.r'

(5) Çelik Mehmed Paşa 1745-1764 yı11an arasında üç defa Konya Valiliği yapmış ve 1765 yı
lında Konya'da ölmüştür. 1892 tarihli bu kitabe kendi yaptırdığı çeşmeye sonradan konulmuş olmalıdır (Bkz. I.H. Konyalı, a.g.e., s. 470-473).
(6) Kitabeyi okuyarı Doç. Dr. Mikail Bayram'a teşekkür ederim.
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Didi tarihini hatif rasih
Eserun minke Çelik Mehmed Paşa
Dokuzun Hanı ile ilgili olarak yaptığımız literatür çalışmaları sırasın
da bazı arşiv belgelerine de rastlanmıştır. Konya Mevlana Müzesi'nden
Milli Kütüphane'ye gönderilen Konya Şer'iyye Sicillerinde harun adı geçmektedir. H. 1070, M. 1660 tarihli kayıt (K.Ş.S. 10 S. 114/3) ıstanbul'dan
gelirken Dokuzun Hanı civarında boğçasını düşüren ve sonradan bulunan
Ivaz Beşe ıbn Abdurrahim ile ilgilidir. Bir başka kayıt H. 1099/M.1687
yılında Trabzon asıllı Torotioğlu Yani'nin Dokuz Hanı yakınında eşkiya
tarafından öldürülüşü ile ilgilidir (K.Ş.S: 34 S. 223/1) Darüssade Ağası,
Mehmet Ağa H. 1174, M. 1760 yılında ıstanbul'dan Mısır'a gönderilmiş,
han civarında atlanndan doru çapkun olanı kızılkurt hastalığından ölmüş
tür (K.Ş.S. 12. S. 54/1)'.
Öte yandan Konya Müzesi arşivinde saklanan bir albümdehanın eski
resimleri bulunmuştur. S.E. Balum (Emekli P.T.T. Müdürü) tarafından
1940 'lı yıllarda çekildiğini sandığımız resimlerde hanın avlusunun iki
yanında yer alan tonozlu mekanların kemerleri görülmektedir (Resim: 3).

1990 Yılında Yapılan Kazı ve Restorasyon Çalışmaları
Kültür Bakanlığı (Konya Müzesi Müdürlüğü) ile Selçuk Üniversite-

sinceortaklaşa yapılmaya başlanan kazı ve restorasyon çalışmalarına Selçuk Universitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Oğretim Uyesi merhum Prof. Dr. Yılmaz Onge başkanlık etmiştir. Kazı ekibinde Doç. Dr.
Haşim Karpuz, Arş, Gör. Osman Kunduracı ve üç öğrenci bulunuyordu.
Çalışmaya başladığımiz 10.8.1990 tarihinde yapının fiziki durumu şöy
leydi: Kuzey-güney doğrultusunda kurulan hanın avlu kısmı tamamen
yok olmuştu. Uzerinde büyük blok taşlar ve kapalı kısımdan sökülmüş
moloz taşlar yer alıyordu (Resim: 4-5).
Kapalı kısma gelince, örtünün kuzey bölümü 19. yüzyılda çökmüş ve
karadam olarak onarılmıştı, Daha sonra han terkedilince örtünün büyük
bir kısmı daha yıkılmış, sadece batıdaki sahnın tonoz örtüsünün bir kısmı
ayakta kalmıştı. Yapının orta kısmında birbirine dayanan tonoz parçaları,
~.st örtüdeki yükün baskısı ile yan duvarlan 25-45 cm dışarıya eğmiştir.
Ortüyü taşıyan ayaklar ve ayaklan birbirine bağlayan kemerlerin ayakta
kalanları da çok zayıflarmştı. Zemin, kullanım ve örtünün çökmesi ile
1.5-2 metre yükselmişti (Resim: 6, 7). Eğer hanın onanmına başlanmasa
idi, örtü bütünüyle çökecek, yapı tamamen yok olacaktı.

ro
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Bu belgelerin varlığını Araş, Gör. İzzet Sak belirlemiştir. Yardımı için teşekkür ederim. Aynca çizimlerimizi temize çeken, restorasyon projesinin hazırlanmasında yardım eden Y. Mimar Yılmaz Koç'a da teşekkürlerimi sunuyorum.

Kazı başkanı çalışmalann başlamasından kısa bir süre sonra Konya
Varlıklannı Koruma Kurulu'na başvurarak hanın ve yakınındaki çeşme ile köprünün tescilini istemiş, handa yapılacak restoras-

Kültür ve Tabiat

yon konusunda görüş bildirmiştir. Bunun üzerine Kurul, 28.8.1990 tarih
ve 814 nolu karan ile yapıyı II. grup anıt olarak tescil etmiş, kapalı kısım
için bir takviye projesinin hazırlanmasına, bu projeye göre deforme olmuş tonoz ve kemerlerin sökülmesine, tahkim işlerinin yapılınasına, sökülen tonoz ve kemerlerin orijinal malzeme ile yeniden ilıya edilınesine
karar verilmiştir,

1. Temizlik Çalışmaları: Öncelikle kapalı kısımda örtüden gelen toprak, kemer ve tonoz parçalanndan oluşan malzeme ayıklanarak boşaltıl
mıştır. Avluda ve hanın yakın çevresinde yer alan moloz taşlar da bir araya toplanmıştır (Resim: 8).
2. Kazı Çalışmaları (Çizim: 2): Bu yıl sadece kapalı kısmın kapı eşi
ortaya çıkarmak ve kapının sağında ve solundaki beden duvarlannı
takviye etmek için Küçük ölçüde kazılar yapılmıştır (Resim: 9).
ğini

Kapı içerisinde 1.5 m x 5 m ebatlı bir açma belirlenerek 90 cm inildikten sonra kapı eşiği (zıvana delikleri) bütünüyle ortaya çıkanldı ve
ana zemin bulundu. Bu açma içerisinde değişik seviyelerde Osmanlı dönemine ait sikkeler, koşum takımı parçalan, çiviler ve seramik parçalan
bulunmuştur.
Hanın içerisinde küçük bir kazı da sağdaki birinci ayağın etrafının
açılmasıyla gerçekleştirildi. Bu sırada orta sahındaki seki duvannın izlerine rastlandı (Resim: Iü),
Kapalı kısmın önünde her iki yandaki mekanlar farklı zamanlarda
yapılmış, onanm ve tadilatlarla değiştirilmiştir. Bu sırada kapı duvarlannı desteklemek için iki yandan muhdes duvarlar yapılmıştır. Kazılar sıra
sında bu yan mekanların orijinallerinin tonozlu olduk1an anlaşılmıştır.

Bu tonozlann kemer izlerini tesbit edebiidik.
Kapının sağında eşikten 90 cm yüksekte bir su sistemi bulunmuştur.
Ancak bunun hanın içerisine nasıl girdiğini belirleyemedik. Geç devire
ait (17. -18. yüzyıl) bir su tesisatı olmalıdır. Bu kısım kazılırken parçalar
halinde üç dört tane top güllesi bulunmuştur.

3. Hazırlanan Takviye Projesi (Çizim: 3, Resinı: 11,12) : Hanın kapalı kısmının üzerindeki ağır toprak örtününün basması ile tonozlar ve
bunlan destekleyen kemerleri deforme olmuş ve hatta yer yer çökmüştür.
Bunda yapının duvar örgüsünün yetersizliği, kötü onanmlar ve defineci-
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lerin tahribatı etkili olmuştur. Tonoz ve takviye kemerlerinin oturduğu iç
ve dış duvarlar tehlikeli bir biçimde dışa doğru meyillenmiştir; böylece
kapalı kısmın statik dengeleri bozulmuştur.
Yapıda genelde güneydoğudaki dere yatağına doğru bir basma görülDoğu duvannın kuzeye uzanan kısmının yıkılarak yenilendiği
anlaşılmaktadır.

mektedir.

Bunun için öncelikle kapalı kısmın ele alınarak çökmekte olan örtü
sistemi için emniyet tedbirlerinin alınması ve bu maksatla bir takviye
projesinin hazırlanması kararlaştırılmıştır, Bu projenin hedefi onanmdan
sonra yapıya orijinal mimari kompozisyonu içinde uygun bir fonksiyonun verilebilmesi, özellikle iç mimaride en az görünen ilavelerle kolay
tatbik edilebilen ve fakat yeterli emniyeti sağlayan bir takviye sisteminin
kurulmasıdır. Bunun için de projede görülen geleneksel onanmlarda uygulanmış bulunan dıştan payandalama ile hatıl ve gergilerle çerçeveleme
yöntemleri tercih edilmiştir.
Hazırlanan takviye projesin de, deforme olmuş ve tehlikeli duruma
gelmiş örtüyü taşıyan ayak, kemer ve duvar gibi alt yapı elemanlannın,
yaklaşık % 7 oranında meyillenmiş olmalarına rağmen, bu durumlan ile
muhafazalan öngörülmüştür. Ancak, yer yer taşlan düşmüş, sökülmüş
veya eriyip harap olmuş bu alt yapı elemanlannın, ihtiyaç duyulan mevzii dolgu ve yamalarla mukavemetinin arttmlması gereklidir. Bu ayak,
kemer ve duvarlannın tamamen devşirme taşlarla ve devrinin teknik ve
estetik özelliklerini aksettirecek bir tarzda inşa edilmiş bulunınası, alt yapının sökülüp yeniden yapılmasına imkan vermemektedir, Hanın alt yapı
sında, özellikle örtüden gelen yüklerin dış duvarlara aktanldığı noktalarda, doğu ve batı cepheler boyunca taş duvarla payandalama şeklinde bir
takviye düşünülmüştür. Bu payandalar hanın orijinal duvar örgüsünün
kısmen de olsa görülebilmesine imkan sağlayacak, aynca ileride başka
sistemlerin tatbiki ile yapının ayakta kalabilmesi istenildiğinde, yapıya
zarar vermeden kolayca sökülüp kaldırılabilecektir.

Üst örtü ağırlıklannın sebep olduğu meyillenıneler sonucu tonoz ve
kemerlerin büyük bir kısmı çökmüş, kalanlan da çökmeye hazır, teklikeli
bir duruma gelmiştir. Alttan yapılacak desteklemeler ile bu tonoz ve kemerlerin mevcut durumlan ile muhafazalan mümkündür. Fakat mevcut
defonnasyonlann böyle dondurulması, hanın tekrar kullanılmak amacı ile
restorasyonunu zorlaştınnaktadır. çünkü, çöküp yok olan kısımlann,
mevcut deforme kısımlara uydurulabilmesi için, yıkılmadan önceki defonne biçimleri ile yeniden yapılmalan mümkün değildir. Keza, mevcut
kısımlar aynen muhafaza edilirken, yıkılmış kısımların eski şekli ile ihya-
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sı, zaten tehlikeli
ceğinden, mevcut

duruma gelmiş alt yapı elemanlanna yeni yükler verestatik denge bozulacaktır.

Hanın restorasyonunda iç mekanların mümkün olduğu kacfar orijinal
görüntüsüne kavuşması arzu edildiğinden, yeniden yapılacak üst örtünün
alt yapının statik dengesini bozmaması sağlanmalıdır. Bu amaçla üst örtünün alt yapı ile birleştiği tonoz üzengileri seviyesinde, doğu-batı ve kuzey-güney istikametlerinde bütün duvarlan bağlayacak bir çelik çerçeve
sisteminin uygulanması düşünülmüştür. Bu sistem, güney ve kuzey cepheler hariç, iç ve dış duvarların örgüleri içinde ve duvar boyunca hatıl
şeklinde uzanan ve ara kemerler arkasından geçen karşılıklı duvarlar içindeki hatıllarla bağlanan çelik profillerden ibaret olacaktır. Köşelerde veya kemerlerin duvarlara bağlandığı noktalarda bu kirişler duvarların dış
yüzlerine kadar uzatılarak, diklemesine yerleştirilmiş putreller ile zemine
ankre edilecektir.

. Özet şeklinde sunduğumuz bu takviye projesi Prof. Dr. Yılmaz Önge
ve Inşaat Mühendisi Zekeriya Totan tarafından hazırlanmıştır. Hazırla
nan takviye projesi 7.9.1990 gün ve 830 sayılı karar ile koruma kurulu tarafından uygun bulunmuştur.

4. Restorasyon
yapının aynntılı

Çalışmaları: Temizlik çalışmalan yapıldıktan sonra
alınarak rölevesi çıkarılmıştır. Hazırlanan tak-

ölçüleri

viye projesi doğrultusunda duvarların eğimli kısımlannda her iki cephede ikişer payanda inşa edilmiştir. Dış kapının sağında ve solundaki beden duvarlannın aşınmış ve çürümüş taşlan sökülerek yenilenmiştir.
Bu duvarlar orijinaline uygun olarak belirli bir seviyeye kadar yükseltilmiştir. Aynca kapı kemerini taşıyan ayaklar da onanlıp, takviye edilmiş
tir.
Yapının içerisinde ise önemli onanmlar yine kapının yan duvarlannın köşelerinde yapılmıştır. Bu şekilde kapı kemerini içten ve dıştan taşı
yan ayak ve duvarlar sağlamlaştınlmış oldu. Iç kısımda bundan başka defınecilerin söktüğü kemer ayaklan ve duvar parçalan onanlmıştır.

1991 Yılında Yapılan Çalışmalar: Bu dönemdeki çalışmalara
15.7.1991 günü başlanmıştır. Kazı ekibinde Prof. Dr. Yılmaz Onge,
Yard. Doç. Dr. Ali Baş, Ar. Gör. Osman Kunduracı ile iki yüksek lisans,
altı lisans öğrencisi görevalmıştır. Bu yılki çalışmalar için Kültür Bakanlığı'ndan 13 milyon, Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmalan Merkezi'nden 10 milyon, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'ndan 2,5 milyon
maddi destek sağlaıumştır. 1991 dönemi çalışmalan daha çok kapalı kıs
mın restorasyonu çalışmalanna yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.
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1. Temizlik Çalışmaları: Hamn avlu ve kapalı kısmında gerekli temizlik çalışmalan yapılmıştır. Bu sırada avluda Geç Osmanlı devrine ait
(17- 18 yüzyıl) bir su sistemi bulunmuştur.
Çalışmaları: Daha önce yapılmış olan kapalı kısmın
takviye sisteminin geçeceği yüksekfiğe kadar yenilen-

2. Restorasyon
kuzeydoğu köşesi

miştir.
Hazırlanan takviye projesine göre hanın doğu ve batı cephe duvarlanm desteklemek için geçen yıl yapılan ikişer payandaya ilave olarak
pudreli dörderden sekiz payanda daha yapılmıştır. Payandaların yapımın
dan sonra üst örtünün toprağı atılmıştır.

Üst örtüyü taşıyacak ve yapının yanlara, öne ve arkaya açılmasını
önleyecek pudreli ızgara sisteminin kurulabilmesi için doğu ve orta sahnın çökmekte olan tonoz parçalan kemer taşları numaralanarak indirilmiştir.

Batı tarafdaki sahnın orijinal tonoz örtüsünü korumak için pudrelli
takviye projesinde küçük bir değişiklik yaparak batı duvarlannda da pudrel dış cepheye çıkanlmıştır. Bu değişiklik koruma kurulunun 8.8.1991
tarih ve 1103 sayılı karan ile gerçekleştirilmiştir.

Proje doğrultusunda NP 16'lık (I) ve NP 12'lik (I) demirleri ile pudreli takviye sistemi kurulmuş, yapı yatay ve dikeyolarak statik bakınıdan
sağlama alınmıştır.
Kapalı kısmın kemer ve tonozlarının yeniden ihyası için ödenek sağ
lanamayınca Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş ve kapalı kısmın
üst örtüsünün restorasyonu işinin idarelerince acilen programa alınması

sağlanmıştır. Bu husus bir protokolle tesbit edilmiştir. Vakıflar Genel
Müdürlüğü restorasyon çalışmalarına başlamıştır. Ancak korunmasını öngördüğümüz batı sahında kalan tonoz parçasındaki çatlaklar, açılmalar

büyüyünce bu tonoz parçası da sökülmüştür. Iç kısımda temizlik çalışma
ları yapılmış orta sahındaki muhdes ayak kaldınlrnış, orta sahındaki sekinın izleri belirlenmiştir.

Sonuç: Dokuzun Hanı, özensiz. iddiasız yapılmış bir yapıdır. Zamana yenik düşmüş, harap bir şekilde günümüze gelmiştir. Taşıyıcı elemanlarının zayıflığı, deformasyonu ve yıkılması yüzünden bütün örtüsünü sökerek yenilemek, koltuk değneği misali payandalar ve takviye sistemi
yapılmak suretiyle yaşatılması amaçlanmıştır.

464

Kapalı kısmın örtüsü takviye projesi ve hazırlanan restorasyon projeVakıflar Genel Müdürlüğünce aslına uygun olarak yeniden yapılacaktır. Kazı ekibimiz restorasyon çalışmalarına her zaman katılmakta
ve ilgililere yardım etmektedir,

sine göre

1992 yılında avlu kısmı da tarafımızdan kazılarak orijinal plan belirlenecektir. Harun koruma alanına giren parsel Vakıflarca kamulaştırıldığı
takdirde han, çeşme ve köprüyü içine alan pir proje ile çevre düzenlemesi
yapılarak, yapıya çağdaş bir fonksiyon verilmeye çalışılacaktır. Selçuk
Universilesi Kampüsü'ne yakın olan, yapı araştırma merkezi, dinlenme
yeri ve kafeterya gibi amaçlar için değerlendirilebilecektir.
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Resim: 1- Konya Dokuzun Ham'nın çeşme ve köprü ile birlikte 1940 yıllanndaki durumu.
(Konya Müzesi Arşivi)

Resim: 2- Çeşmemn 1960 yıllanndaki durumu (İ.H. Konyalı tetki1deri sırasında)
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Resim: 5- Harun kapalı kısmının cephesi (1990

Resim: 6- 1990 çalışmalan öncesi orta

çalışmalan

öncesi)

sahnın duıumu
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Resim: 7- 1990 çalışmaları öncesi batı sahnı

Resim: 8- 1990 yılı temizlik ve restorasyon çalışmalanndan sonra orta sahm
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Resim: 9- 1990 yılı kapı eşiğindeki açma

Resim: 10- 1990 yılı orta sahnm batısındaki birinci ayakta yapılan
açma
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Çizim: 3- Dokuzun Hanı takviye ve restorasyon çalışmalan
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Resim: 11- 1990 yılında yapılan payandalardan ikisi

Resim: 12- 1991 yılında kurulan takviyesistemi
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İZNİK çİNİ FIRINLARI KAZISI

1991 YILI ÇALIŞMALARI
Oktay ASLANAPA*
1991 yılı İznik Çini Fınnlan kazısı çalışmalarına, hazırlık ekibinin
14 Temmuz 1991. günü Iznik'e gelmesi ile başlanmış, son ekip üyelerinin
21.09.1991 günü Iznik'den aynlmalan ile bitirilmiştir,
Bakanlık onaylı listesindeki ekip üyelerinin katılmış olduğu 1991 çalışmalanna Bakanlık Yetkili Uzmanı olarak Alanya Müzesi'nden Seher
Türkmen gelmiş ve ekiple uyum içinde özellikle parça restorasyonunda
önemli katkılan olmuştur.

İzmir Müzesi'nden görevlendirilen Restoratör Suzan Özyiğit ise babasının hastalığı nedeniyle
nlınak zorunda kalmıştır.

bir günlük bir

katılmadan sonra

Iznik'den ay-

1991 ekibinin çalışmalan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ara Altun tarafından yürütülmüş, envanter sorumluluğu V. Belgin Demirsar, fotoğraf
çekimini Hakan Arlı, muhasebeyi A. Vefa Çobanoğlu üstlenmişlerdir.
1991 çalışmalan planlanmış olduğu şekilde yürütülmüştür, Bakanlık
ödeneğinden toplam 35.000.000 TL. kullanılrmştır. Türk Tarih Kurumu'ndan sağlanan ödenek ise 2.000.000 TL. dır. Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun Prof. Altun'a tahsis etmiş olduğu ödenek de birleştiril
mekle birlikte kazı kampımn elektrik parası kendisi tarafından ödenmiş,
su parası ise borç olarak kalmıştır.
Kazıevi olınadan, kısıtlı ödenek imkanları ile fakat azimli bir ekiple
yürütülen çalışmalar bütün olumsuzluklara rağmen iki aydan fazla sürdürülebilmiştir, Kazı bitiminde Genel Müdür Vekili ve heyetinin Iznik'i zi.yaretinden sonra 16.10.1991 gün ve 7771 sayılı yazı ile başarı ve teşek
kür yazısının alınması ise ekibin memnuniyetine vesile olmuştur,

•

Prof. Dr. Oktay ASLANAPA, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü PIT-Pen-34459 ISTANBUL.
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Kazı bitiminde; 31 envanterli eser, 301 envanterli etüdlük buluntu
ve 146 torba envantersiz, listelenmiş etüdlük parça İznik Müzesi'ne
teslim edilmiştir. Teslim edilen buluntuların tamamı, torbalanıp etiketlenmiş ve sandıklar içinde Müze Deposu'nda aynlan yerde tasnif edilmiştir.
•

Buluntulann depolanması açısından kazının problemi devam etmektedir. Yoğun buluntu elde edilmekte olan kazıda kazıevi bulunmaması ve
buluntulann tamamının müze deposuna taşınması, bu depoda da y.eterli
yer bulunmaması sıkıntı yaratmaya devam etmektedir. Ancak Müdür
Taylan Sevil'in gelmesinden sonra, depoda tasnif edilen sandıkların yer
değiştirmemesi ve ellenmemesi, hiç olmazsa son iki yılın etüdlük buluntulannın düzenli ve teslim edilen şekliyle durmasına ve kullanılabilir hale
gelmesine imkarı sağlamaktadır. Onceki uygulamalardan meydana gelen
aksaklıklann önümüzdeki yıl çalışmalannda ele alınarak düzeltilmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır, Yine de müze etüdlük deposunun acil
onanma ve yenilenmeye ihtiyacı vardır.
Müdür Taylan Sevil'in uygun görmesi ile, 1989 yılında tarafımızdan
yeniden düzenlenen seramik seksiyonundaki vitrinlerde küçük bir deği
şiklik yapılarak, 1991 yılı buluntulanndan önemli parçalar için ayn bir
vitrin düzenlenmiş ve 12 parça burada teşhire katılmıştır.
Gerek Kaymakamlık gerekse Belediye Başkanlığı kazıya ve ekibe
büyük ilgi göstermekte ve müze müdürlüğünün desteğiyle sorunlar asgariye indirilmekte ise de, ilçe merkezinde yaklaşık birbuçuk dönümlük kazı alanının kamu/aştırma işleminin bir türlü bitirilememesi büyük huzursuzluk yaratmaktadır. 1.300.000.000 TL. lık kıymet takdir edilmiş olan
arsanın işlemleri Bursa Kültür Müdürlüğü'nden bakanlığa intikal etmiş
tir.
Halilıazırda Osmanlı dönemi Türk çini-seramik sanatını aydınlatıcı
bir atölye bölgesinde, sundurma altına alınmış ve restorasyonu yapılmış
dört çini fırını kalıntısı ve atöıyelerin çeşitli bölümleri ile, 4. yüzyıldan
beri altyapının ortaya çıkanlmış bulunduğu BHD kodu verilmiş kazı alanı, levhalandırılmış, geceleri aydınlatılmış hali ile açıkhava müzesi niteliğine ulaşmıştır. Bu alanın bir an önce kamulaştınlrrıası kazı çalışmalan
nın devamı ve kalıcı koruma önlemlerinin projelendirilmesine kolaylık
sağlayacaktır. Arsa sahiplerinin sürekli istekleri ekip elemanlarını ve kazı
başkanlığını sürekli meşgul etmektedir.

1991 yılı
toplanabilir:
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çalışmalan

esas itibariyle

aşağıdaki

madde

başlıklarında

1- İlçe merkezinde BHD kodu verilen düzenli kazı alanındaki plankarelerde
2- Bağ i sondajı adı verilen Bağkur evleri bölgesindeki altyapıda
3- Arabacı Sokak Altyapı sondajında
4- Pazaryeri, Konak Meydanı Çeşmesi onarımı
5- BHD alanındaki fınn restorasyonu
6- Seramik buluntu restorasyonu
7- Yüzeyaraştırması ve temel hafriyatları kontrolü
Maddeler halinde aynlan çalışmalardan da anlaşılabileceği gibi, İz
nik Çini Fınnlan Kazısı'nın ilgi alanı eskiden beri olduğu gibi, ıznik'in
kültür mirasının tamamıdır..1981 yılından itibaren kazının adı, tiyatro kazısından ayırabilmek için "ıznik Çini Fınnlan Kazısı" adı ile geçmekte
olmakla birlikte bu ilgi ve buna bağlı çalışmalarda değişiklik olmamış,
koruma amaçlı imar planı çalışmalarına esas olan taramalar da dahil olmak üzere ıznik'teki kültür mirasının tamamı ile yoğunbiçimde ilgilenilmiştir.

1- BHD kodu verilen Hamza Bey (Belediye-Vakıf) hamamı karşısın
daki levhalandırılmış düzenli kazı alanında bu yılki kazı çalışmaları baş
lıca beş plfuıkarede sürdürülmüştür. Bunlar C.13, D.13, E.12 plfuıkareleri
ile geçen yıllardan beri kazısı sürdürülen C.7 ye D.7 plankareleridir.
Plankarelerde ulaşılan ortalama derinlik -4 m kotudur.
E 12 plankeresinde orta kısımda çökmüş bir zemine rastlanmıştır.
Kuzeybatı-güneydoğu köşesinde 4. yüzyıldan taş-tuğla dizili duvar kalın
tısı ile güneybatı-kuzeybatı yönünde Osmanlı duvar kalıntısına rastlanmıştır. Yoğun buluntu genellikle sırsız keramiktir. Buradan elde edilen
20 sandık sırsız keramik, geçen yılkine benzer dikdörtgen bir demir kafes
içinde insitu korumaya alınmıştır. Bu plankarede buluntulanndan dört tabak ve bir fıruze Use tümlerımiştir.
C 13 plfuıkaresinde, kuzeydoğu köşede çökmüş bir fınnın iki ateşha
ne duvarı ortaya çıkarılmış ve kazı -4.10 m kotunda durdurulmuştur. Buradan fınn içi malzemesi ve seramik buluntu olarak elde edilenlerden büyük kısmı tümlerımiştir.•
D 13 plfuıkaresinde -3 m seviyesi civarında doğu-batı ve kuzeygüney yönlerinde duvar kalıntıları ve fınnı kesip tahrip etmiş geç dönem
duvarlarım aydınlatmak hayli oyalayıcı olmuştur. Doğuda kademeli harçlı zemin vardır.
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C.? ve fj.? plflnkarelerinde, geçen yıllarda hayli ilginç sonuçlar veren ve ağır yürüyen çalışmalar bu yıl da sürdürülmüştür. Buradan elde
edilen çok renkli buluntular, geçen yıllardan elde edilenlerle birleşmekte
dir. Bir kısmı da gelecek yılların çalışmalarında elde edilebileceğinden
tümlemede zorlamaya gidilmemiş, ayrı tasnifleri ve çizimleri yapılarak
sandıklanmıştır. Nitekim geçen yıllarda da aynı plônkarelerin buluntularından benzer bir uygulama ile ayrılanlar bu yıl tekrar ve aynı amaçla elden geçirilip bazılarından sonuç alınabilmiştir.
BHD alanındaki çalışmalar, restorasyon, levhalandınna, düzenleme
gibi ek mesailerle kazı sonuna kadar devam ettirilmiş olmakla birlikte
06.09.1991 tarihi itibariyle bu alandaki doğrudan kazı çalışmaları tatil
edilmiştir.

2. BAG ı sondajı adı verilen Bağkur evleri bölgesindeki çalışmalar
da, daha önceki kampanyalarda tesbiti yapılmış ve tescil edilmiş kahrıtı
nın etrafını belirleme esas alınmış ve buraya kaydırılan bir ekiple
16.08.1991-03.09.1991 günleri arasında özellikle kuzeydoğu ve güneybatı köşeleri açılmıştır. Bu tescilli yapı kalıntısının köşesinden yol açma girişimini önlemek bakımından, demir kazıklar çakılarak dikenli telle çit ve
levhalandınna yapılarak korumaya alınmıştır. Yapı kalıntısı esas itibariyle bir altyapıdır ve Saray bölgesinde yer almaktadır. Güneydoğu köşesin
den devam etmekte olan döşeme ve duvarlar, yönleri bakımından buradaki Selçuklu dönemi mescidine işaret edebilecek ipuçları vermekle
birlikte, araştırmalar henüz tamamlanmamıştır.
3. Arabacı Sokak Altyapı kalıntısında 1982 de ele alınan ve sonraki
kampanyalarda devam edilmiş sondaj ve moloz temizleme çalışmaları,
komşu evin buraya depo ve çöplük olarak kullanması yüzünden yürütülememektedir. 1981-1988 sonuçları kitabında ve önceki rapor ve sempozyum bildirilerinde de üzerinde durulmuş olduğu gibi, bu altyapı, tuğla tonoz örgüleri ve yayılma alanı ile ıznik Sarayının bir bölümüne işaret
ediyor olmalıdır ve ıznik'deki en ilginç mimari eserlerden birisi olma
özelliğine salıiptir. Bu yıl, üst temizliği, çit onarımı ve kapıdan itibaren
çöp-moloz temizliği yapılarak, kilidi onarılmış ve tekrar içine girilebilecek duruma getirilmiş, Belediye Başkanı da davet edilerek kalıntının önemi gösterilmiş ve önlem alınması yolunda istekte bulunulmuştur.
4. İznik ilçe merkezinde pazaryeri olarak bilinen yerde, Konak Meydanı Çeşmesi adı ile bilinen küçük taş-tuğla örgülü çeşme, Osmanlı döneminden kalan tek çeşmedir. Diğerleri zamanla çeşitli nedenlerle yıkılıp
ortadan kalkmış, Akçeşme olarak bir diğerinin ancak temel izleri ekibimiz tarafından 1986 kazısı sırasında ortaya çıkarılarak rekonstrüksiyonu
çalışmalarına başlanmıştır. Konak Meydanı çeşmesi Pazaryeri içinde tezgllhlar ve molozlar arasında günden güne yok olma tehlikesinde bulundu-
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,
ğundan,

bu iş için küçük bir ekip ayrılmış, projelendirilmiş ve Z. Nur Sezen ile belediyenin işbirliği halinde, temizleme ve restorasyon işi tamamlanarak çevre düzenlemesine geçilmiştir.
5- BHD alanındaki fınn restorasyonu 1991 yılı çalışmalan arasında,
ekibimizin gerçekleştirdiği üçüncü fınn restorasyonudur. Ilk ikisinde olduğu gibi, C.12 plankaresinin kuzeyinde, 1990 yılı çalışmalannda açığa
çıkanlan ve ~stüne portatif sundurma yaptınlan seramik fırını, Trakya
Universitesi Oğretim Görevlisi Restoratör Hüseyin Akıllı ve iki öğrenci
sinin teknik sorumluluğunda, projelendirilmiş olduğu şekilde restore edilmiştir. Restorasyon, konsolidasyon amaçlıdır.. Portatif sundurması, sertleştirildikten sonra yerine monte edilmiştir. nerde, C.13 plankaresinde
1991 yılı çalışmalarında ortaya çıkanlan fınn ateşhanesi duvarlannın
sertleştirilmesinden sonra ortak ve kalıcı sundurma altına alınacaktır.
6. Seramik buluntu restorasyonunun büyük bölümü bu yıl Bakanlık
yetkili Uzmanı Seher Türkmen tarafından gerçekleştirilmiştir. Trakya
Universitesi Restorasyon Bölümü öğrencisi Çiğdem Keten de sekiz parçanın alçı tümlemesini yapmıştır. Ekibimiz öğrencilerinden bir bölümü
de Seher Türkmen'in yönetiminde bu çalışmalara katılmış ve deneyimlerini arttırmışlardır. C.7 ve D.7 plankarelerinde bulunan ve önceki yıllar
dan ayrılan sandıklarla da karşılaştınlan çok renkli ve kulplu bazı parçalar birleştirilebildiği gibi, yine ayrı bir tasnifie, önümüzdeki yılın
çalışmalarındakullamlmak üzere ayrılmışlardır.
Bu arada, 1982 yılında bu bölgede yapılan bir sondaj sırasında bulunup; 4154 müze envanter numarası ile teşhirde bulunan spiral dolgulu, finızeli bir tabağın, C.13 plankaresi tabaka kazısında tamama yakını elde
edilmiş ve düzenli tabaka kazısımn önemi ortaya çtkmıştır. Tamama yakın olarak alçı tümlemesi yapılan bu çok ender tabak, aym envanter numarası ile teşhirdeki yerine alınan bu ender parça IZN/91 BHD C 13 R
35 kazı envanteri ile envanter defterinin 13. yaprağı ı. sırasına alınmıştır.
7. Yüzeyaraştırmalan ekibi, Prof. Dr. Ara Altun yönetimindeki çalışmalanna bu yıl sur içinde devam ederek yayın hazırlıklarını tamamlamaya yönelmiştir. Bu arada her yılolduğu gibi, Konıma Amaçlı Imar
Planı doğrultusunda inşaat temel hafriyatlannın denetimi ve varsa buluntulann tesbit ve çizimleri de gerçekleştirilmiş ve paftalara işlenmiştir.
Müzenin kontrollerine müdalıale etmeden, bu konuda yapılan tesbitler,
ruhsat almadan başlanan temel hafriyatlanm bir dereceye kadar önlemekte ve temel hafriyatlarında nıhsat gereğini müzenin kontrolüne sevkedici
roloynamaktadır. Bilimsel tesbitlerin paftalara işlenebilmesi, özellikle
eski su yollan araştırmalarındave alt tabakalardaki şehirleşme araştırma
larında öneru1i ipuçlan sağlayabilmektedir. Bu bakınıdan, yüzey araştır479

ması ekibi, kazı süresince suriçi ve mücavir alandaki kontrollerine devam
etmektedir.

Çok yönlü araştırmalarınyapılmakta olduğu İznik Çini Fınnları kazı

sında, plankarelerdeki çalışmalar, sondajlar ve envanter istasyonu için
ayn ayrı aynntılı raporlar ve değerlendirme dosyaları hazırlanmakta ve
bunlar I. cildi 1989 yılında yayınlanan kitabın devamı için bilimsel kaynak olarak arşivlenmektedir,

Seramik buluntunun yoğunluğu yanında, ikisi gümüş otuzüç sikke,
cam eserler, mimari fragınanlar gibi çeşitlilik gösteren malzeme düzenli
bir tasnifle müzeye maledilmektedir. Bu arada çevre yüzey araştırmala
nnda tesbit edilen bazı fragınanlann müzeye nakli sağlanmaktadır. Bu yıl
Maltepe Sokak 41'den iki fragman, bir röliker altı ve bir Iyon başlık ile
Gölköy bahçesinde duran bir stel fragınanı ve ajurlu bir taş şebeke müzeye nakli sağlanan buluntulardandır.
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Çizim: 3- BHD kazı alanı C.l3 plankaresinde nrtaya

çıkan fınn kalmtısı
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Çizim: 4- Bağkur bölgesinde BAG i kodlu altyapı kazısı 1991 durumu
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Çizim: 5- Sur içi yüzey araştırmalannda inşaat hafriyatlan temel tesbitieri
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Resim: 1- İznik çini fırınlan kazısı BHD kazı alanı, genel

Resim: 2- BHD kazı alanı, 1992 kazı mevsiini sonunda
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Resim: 3- BHD kazı alanı, E.l2 plAnkaresinde sırsız seramik havuzlan

Resim: 4- BHD kazı alanında C.l2 plllnkaresindeki fırın restorasyon sonrasında
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Resim: 5- Bağkur bölgesinde BAG i kodlu altyapı kazısının üstten görünüşü

Resim: 6- Pazaryeri konak çeşmesi onanm sırasında
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Resim: ?- 1991 buluntu1anndan çukur fonnlu tümlerımiş parçalar

Resim: 8- BHD C.? pliinkaıesindenmavi-beyaz tümlenmiş kapak
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Resim: 9- BIll) C.13 plankaresinden mavi-beyaz tümlerımiş tabak
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Resim: 10- 1982ve 1991 buluntulannm
birleştirilmesinden tüm1enen
16. yüzyıl ıabak
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Resim: 11- BHD C.B pliinkaresinden çokrenkli (Rodosişi denilen) 16. yüzyıl tabağı

Resim: 12- BHD C.13 plankaresinden
tümlerımiş çok renkli kolpin sürabi
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iz N/91
8 ii [) c.ı
Resim: 13- BHD C.l3 plankaresinden
renkli kupa

Resim: 14- 1991 buluntulanndan çok renkli
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çeşitli

türnlenmiş çok

duvar çinisi parçalan. 16. yüzyıl

1990 YILI ÇORUM-ORTAKÖY
KAZı ÇALIŞMALARI

AygülSÜEL*
Hititlerin başkenti Hattuşa (Boğazköy)'yı çevre eyaletlere bağlayan
yolları ve bu yollar üzerindeki Hitit merkezlerini tespit etmek amacıyla
uzun yıllar devam etmesini planlayarak geliştirdiğimiz projeye, 1988 yı
lında Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile,
çorum ili içerisinde yüzeyaraştırmaları yaparak başladık. Amacımız,
araştırmalarımızın ilerleyen safhalarında Hitit çivi yazılı kaynaklarla arazi çalışmalarını bir araya toplamak suretiyle, Hitit metinlerinde geçen yer
adlarının lokalizasyon denemelerini yapacak bilim adamlarına kaynak
sağlamaya çalışmaktır. Çalışmalarımız, öncelikle harita, dalıa sonra arazi
üzerinde yoğunlaştınlmış ve şu ana kadar tespit ettiğimiz yerleşim yerleri
ve bu yerleşim yerlerinden topladığımız yüzey buluntuları bilimselolarak
değerlendirilmiş, ilmi toplantılarda tebliğ olarak sunulmuş ve neşredil
miştir.
1989 yılında, Boğazköy'ün doğu ve kuzeydoğusundaki çalışmaları
mızı, Boğazköy'den ikinci gün sının olan Ortaköyovasına kadar geliştir
meye çalıştık. Bu araştırmalarımızın sonuçlarını XII. Uluslararası Kazı,
Araştırma ve Arkeometri Sempozynmu'nda sunduğumuz tebliğde verdik.
Ortaköy'de tespit ettiğimiz yerlerin haricinde saptamamız gereken dalıa
bir çok yerleşim yerlerinden balısederek, 1990 yılı yüzey araştırmaları
mızda yeni bir yöne hareket etmeden çalışmalarımızı önemli bir merkez
olan Ortaköy'de yoğunlaştıracağımızı belirttik.
1990 yaz başında, Öğretmen İzzet Özdoğan'ın Ortaköy'de çivi yazılı
tablet parçaları olabileceğini Çorum MÜzesi'ne bildirmesi üzerine, Müzesi Müdürü IS!!1et Ediz ile birlikte Ortaköy ilçesine giderek, tarla salıipleri
nin oğulları Ozkan ve Soner Tezöncül tarafından bulunmuş olan Hitit çivi yazılı iki tablet parçasını tespit ettik. Biri Hititçe, diğeri Hurrice olan
bu iki tablet parçası böylece Çorum Müzesi'ne intikal etmiştir.
•

Doç. Dr. Aygül SÜR. Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Sıhhiyel
ANKARA.
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Daha sonra, 10.8.1990 tarihinde, Kültür Bakanlığı'nın izin ve tensipleriyle çorum-Ortaköy kazı çalışmalarımız başlamıştır. Kazı öncesi,
muhtelif tarihlerde bulunup muhafaza edilmekte olan 14 tablet parçası da
kazı çalışmaları başlamadan önce, ekibimizce tarla sahiplerinden alınarak
çorum Müzesi'ne teslim edilmiştir.
Çalışmalarımız, kurtarma kazısı olarak Çorum Müzesi Müdürü İsmet
Ediz başkanlığında, Arkeolog Dr. Mustafa Süel, Kazı Mimarı-Desinatör
Cengiz Erol, Müze Asistanı Arkeolog Onder Ipek, öğrenciler Esma Reyhan, Leyla Murad, Hülya Çelik ve Ozlem Eser'in katılımıyla 10.8.19901.11.1990 tarihleri arasında yürütülmüştür. Çorum-Ortaköy kazı iznini ve
bilimsel başkanlığını tarafıma veren Kültür Bakanlığı yetkililerine ve büyük bir özveri ile çalışan ekibirnize teşekkür ederim.

Ortaköy ilçesi, Çorum ilinin güneydoğusunda ve 50 kın uzaklıkta bulunmaktadır. Ilçenin doğusunda Amasya, güneybatısında ise Yozgat illeri
y,er almaktadır. Burası bir çöküntü vadisidir ve ortasından akmakta olan
Ozderesi'ne bağlanan sel yataklan ile yer yer bölünmüş bir durumdadır.
Bir zamanlar bu bölgenin bir iç deniz olduğunu gözlemledik. Daha sonra,
yar boyunca deniz kabuğu fosillerinin ilçe halkı tarafından toplandığını
ve muhafaza edildiğini öğrendik.
İki yıldır bu bölgede sürdürdüğümüz çalışmalardan gördüğümüz gibi, bu vadi, Amasya ve Alaca ovalannı birleştiren stratejik bir konuma
sahiptir ve kilit bir noktada bulunmaktadır. Bu bakımdan, doğu ve kuzeydoğudan Hitit Imparatorluk merkezine ulaşmak istenen bir yolda yer alan
bu şehir, çok önemli bir Hitit kenti olmalıdır. Çevresinde yer alan Hitit
şehirlerinin bir idari merkezi olarak düşünmek yanlış olmayacaktır. Nitekim, çevrede yaptığımız incelemelerden, bu bölgenin iklimi ve konumu
nedeniyle ilk çağlardan itibaren günümüze kadar devamlı olarak insanlann yerleşimine neden olduğunu görmekteyiz. Hitit Imparatorluk çağında
burası bir yerleşim yeri olarak kullanılırken, bu vadide bulunan Yuğ Höyük, Tülüce Höyük v.s, gibi yerleşim yerlerinin çokluğu bu bölgenin ne
kadar yoğun bir şekilde iskarı edildiğini göstermektedir (Resim: 2). Aynca, bu yerleşim yerinin kuzeybatısında Fığla ve batısında, güneydoğu ve
Kale tepelerinde de askeri amaçlı mustahkem mevkilerin yer aldığını görmekteyiz.
Kazı alanı, Ortaköy ilçesinin 2,5 km güneybatısında, Tepelerarası
mevkiinde yer almaktadır ve üzerinde bulunduğu platonun en hakim noktalarından biridir. Ortalama 4 m yükseklik tespit edilen düz bir yerleşim
yeridir (Resim: 3).

Bu yılki kazı çalışmalanmızla, Hitit İmparatorluk çağına ait büyük
bir yapının şu ana kadar 18 odası açığa çıkarılmıştır (Resim: I). Bu yapı-
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da kireçtaşından işlenmiş bloklar, binanın kütlesel yükünü eşit bir şekilde
taşımak ve zemine aktarabilınek için çok dikkatli bir biçimde birbirine
uydurularak, adeta kenetlenerek bu ağırlığın zemine yerleştirilen ve iri
dere çakıllarından oluşan blokaj üzerine eşit şekilde dağıtılması sağlan
mıştır. Yapının sağlam ve düzgün bir zemine oturtıılabilmesi için arazinin çukur kısımlarının yatay yerleştirilmiş taş bloklarla doldurulduğu
ve bunun üzerine blokaj yapılarak binanın ağırlığının zemine her noktaya
eşit dağıtılabilmesi için dikine yerleştirilen bu blokaj üzerine bindirildiği ve yine bu monumental yapıdaki ana kütle ağırlığının bir bütün olarak
intikalinde temel yapısındaki taş bloklarda kullamlan kenet sisteminden
büyük ölçüde faydalanıldığı ve böylece günümüzden aşağı yukarı 3500
yıl önce yapılmış bir mühendislik harikası meydana getirildiği gözlenmektedir. Odaların planlan dikdörtgen olup köşeler 90° lik açıya sahiptir.
Bu nedenle yapı muntazam bir plan verınektedir. Şimdiye kadar açı
lan alanı gözönüne alırsak binanın simetri esas alan bir plan verdiğini
söyleyebiliriz. Gerek temellerin kalınlığı, gerekse binanın geçirdiği yangının enkazına bakarak şimdilik yapının en az iki katlı olduğunu söyleyebiliriz.
Yapıda Hitit mimarisinin bütün inceliklerini görınekteyiz. Duvarlaiç ve dış yüzleri oldukça büyük düzgün taşlarla işlenmiş olup, arada
daha düzensiz ve küçük taşlarla dolgıı yapıldığı gözlenmektedir. Temel
duvarların yüksekliği yer yer 2 m ye kadar ulaşmakta ve genişliği de 2 m
ye yakındır.
rın

Binanın kuzey-güney aksı batı istikametinde 12° sapmış haldedir. Bişiddetli bir yangın geçirmiş ve tahrip olmuştur. Daha sonra da bir taş
ocağı gibi günümüze kadar kullanılmıştır, Bu binada kullarıılan büyük
taşların her dönemde aranılan bir malzeme olması nedeniyle büyük tahribata uğradığı, sökülmesi mümkün olmayan bazı taşların da murçlarla
parçalamp götürüldüğü izlenmektedir. Binanın güney ve bilhassa güneydoğusunda bu tahribatı fazlaca görınekteyiz.

na

Açığ~ çıkardığımız odalar binanın muhtemelen bodrum katına ait olmalıdır. Ust katlara ait kerpiç duvarlar yangın ile çökmüştür. Binanın temel taşları yer yer tarla yüzeyinden 5-6 cm derinde olduğundan, tarlanın
sürülmesi nedeniyle bu kerpiç yapı kalıntısından bir kaç örnek dışında
elimize hemen hemen hiç geçmemektedir. Daha sonra burası Roma Çağı'nda bir mezarlık alanı olarak kullanılmıştır, Bu nedenle Hitit mimarisi
çoğu yerde Roma Dönemi tahribatına maruz kalmıştır. Modem çağdaki
en büyük talıribat sebeplerinden biri de bundan 20-25 sene önce tarla sahiplerince yapının kıızeydoğusunda yapılan bir ağıldır. Ağılın yapımında
Hitit duvarlarından istifade edilmiş, kalın taş blokların araları boşaltılmış
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ve 2 m ye yakın derinliğe kadar inilerek tahribata ve tablet
araziye yayılmasına neden olmuştur,

parçalannın

Tabletler yapının üst katına ait yıkıntılar arasında bulunmaktadır.
Tabletlerin üst katta, aydınlık mahallerde arşivlerımiş olmalan tabiidir.
Tablet ve tablet parçalannın, yapının 1 ve 5 no lu odalannın döküntülerinde yoğun olarak bulunması, bu mekanların üzerinde yer alan odaların
arşiv odalan olduğu fıkrini bizde uyandırmaktadır. Şu ana kadar elimize
geçen tablet ve tablet parçalannın sayısı 1867'dir. Bu sayının yanya yakı
nı çok ufak parçalar halindedir. Tablet ve fragınanlar yüzeye dağılmış bir
durumdadır. Nitekim aynı tabletin parçalannı yapının muhtelif kısımla
nndan, birbirlerinden çok uzak olarak ele geçirdik. Kazı çalışmaları sıra
sında 500'e yakın join yapılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan sonra da çalışmalar ilerledikçe bir çok join yapılması muhtemelolacaktır. Hitit
dilinde olduğu gibi, Hurri dilinde de tablet ve tablet parçalan bulunmaktadır. Tabletler içerikleri bakımından çeşitlilik göstermektedirler. Dini
metinler ve mektuplar çoğunluktadır. Fal metinleri, kült ve tapınak metinleri yanında bazı mektuplar askeri nitelikli olduğu gibi bazılan da dinsel ve fal içeriklidir. Mektuplar arasında majesteden görevlilere gönderilen ve majesteye hitab eden mektuplar da bulunmaktadır. Aynca, kraliçe
tarafından majesteye hitaben yazılmış mektuplar da vardır. Bu mektuplarm varlığı söz konusu yapının şimdilik kaydıyla kraliçenin içinde yaşadı
ğı bir sarayolabileceğidüşüncesini aklımıza getirmektedir. Bulunan tabletler arasında I.DU, (Kapıca)'lann bir listesinin bulunması da bu görüşü
desteklemektedir. Kazı ve tabletler üzerindeki çalışmalar ilerledikçe bu
konuda kesin bir yargıya varmak mümkün olacaktır (Resim: 8, 9, 10).
İçeriklerinin çok çeşitli olması bakımından Ortaköy Tablet Arşivi
Hitit bilim dünyasına yepyeni katkılarda bulunacaktır. Ozellikle şahıs ve
yer adlannın çok sık geçmesi ve bu arada yeni isimlerin de bulunması,
bilhassa Hitit çağı tarihi coğrafyasında ihtilaflı pek çok konuya ışık tutacaktır kanısındayız.

Hitit çağı diğer buluntulanna kısaca değinirsek:

Mühür baskısı: Kil bir toprak üzerinde yuvarlak formlu ve ölçüleri
iki ayn hiyeroglifli mühür baskısı bulunmaktadır.

farklı

Hidrialar: Bunlar ne yazık ki elimize tam olarak geçmemiştir. Enkaz
içinde ve parçalar halinde bulunmuştur (Resim: 11).
Tabaklar: Tam ve tama yakın örnekler bulunmaktadır. Devetüyü ve
kiremit renkli, homojen hamurlu ve yuvarlak diplidir.
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Üçgenler: Bunlar muhtelif ebatlı, çoğunlukla eşkenar üçgen formlu
malzemelerdir. Yapımlannda bazalt, kalker, kireç taşı kullanıldığı gibi,
diorit ve obsidyen gibi son derece sert malzemeye de rastlamaktayız (Resim: 12).
Altın Objeler: Ezilmiş konik bir yapıya sahip ve çivi yazılı tablet yazımında kullanılmış olması muhtemel bir kalem, kuvvetli Mısır özellikleri taşıyan ve muhtemelen saç süslemesinde kullanılmış olan bir obje ile
altın ve kalker kullanılmış bir kolye ele geçmiştir.

Aynca, metal malzeme olarak bronz bir keski

açığa çıkarılmıştır.

Yukarıda da belirtildiği üzere burası Roma Çağı'nda mezarlık alanı
olarak kullanılmıştır. Kazı çalışmalanmız sırasında mimarileri esasta
farklı 6 mezara rastlanılmıştır, Bunlardan iki tanesi binanın enkazı içine
yapılmış doğrudan gömüdür (Resim: 13). Diğer dört adedi ise yine Hitit
binasının içine fakat bu kez binanın doğrudan duvarlarını ve duvar taşla
gnı kullanarak inşa edilmiş lahit içine yapılan gömülerdir (Resim: 14).
Uç adet lahit mezarda toplu gömü ile karşılaşılmıştır. Sikkelerle rahatça
tarihlenen bu mezarlardaki toplu gömü (10-12 iskelet), çağının en yaygın
hastalığı olan vebanın sebep olduğu yoğun ölürnlerle ilgili olarak yorumlanmıştır'.

Roma Çağı mezarlannda bulunan malzemeler arasında altın bir yüzük, bronz üç yüzük, gümüş ve bronz sikkeler, bronz spatüller, bronz
kandil, pişmiş toprak koku kaplan, testicikler, gözyaşı şişelerini sayabiliriz.
Bilindiği gibi, uzun yıllar çivi yazılı tablet arşivleri yalııız Boğaz
köy'den tanınıyorduBu belgelerin incelenmesinden elde edilen bilgilere
göre Anadolu'nun Hitit Çağı'na ait diğer önemli merkezlerinde de bu gibi
arşivlerin bulunması gerekliliğine inandık, Alacahöyük gibi merkezlerden münferid buluntıılar ele geçmiş, Maşat Höyük'te keşfedilen tablet arşivi ise bilim dünyası için sevindirici bir ümit ışığı olınuştıır.

Çorum-Ortaköy Kazısı, şimdilik keşfedilen 2000'e yakın tablet ve
fragmanlarla Boğazköy dışında da önemli ye büyük arşivlerin bulunacağını, yalnız bunun için öncelikle geliştirilecek yeni metod ve araştırma
larla bu merkezlere ulaşılabileceğini ispatlamış bulunmaktadır.
(1)

4 No lu mezarda çıkan silindir biçimli kabın kapağında yer alan rAYKroN ibaresini okuyan
ve çağı için çok önemli bir olayolan Glykon mezhebi ve veba salgınlan hakkında bizi aydınlatan Doç. Dr. Ender Varınlıcğlu'nateşekkür ederim (Resim: 15).
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Ortaköy'de bugün için tek bir yapının üzerinde çalışmış olmamıza
burada daha başka binaların da mevcut olduğunu, böylece henüz
erken olmakla beraber Boğazköy'den sonra önemli ve büyük bir Hitit
şehrinin bilim dünyasına kazandınldığını söylemek mümkündür.
rağmen,

Gerek ortaya çıkanlan Hitit İmparatorluk çağı yapısının görkemi ve
gerekse diğer buluntulanyla, özellikle tablet arşivi ile Ortaköy'ün Hitit
Çağı'nda önemli bir idari, askeri, siyasi ve dini bir merkez olduğu şüphe
sizdir.
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Resim: 2

Resim: 3
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Resim: 4

Resim: 5
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Resim:7

504

Resim: 8

Resim: 9
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Resim: 10

Resim:11
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Resim: 13
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Resim: 14

Resim: LS
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1991 ANİ KAZILARI
Beyhan KARAMAGARAU*
Kars'a 41 km uzaklıkta, Arpaçay ilçesinde, Aras ırmağının bir kolu
olan Arpaçay'ın batı kıyısında bulunan Ani örenyerinin kuzeydoğusun
dan Tatarcık Deresi, batısından Bostanlar Deresi akmaktadır. Uçgen görünümünde ve derin bir vadide yükselen Ani'nin bulunduğu alan volkanik bazalt kaya blokları halindedir. Altta, su düzeyinde yaklaşık 30 m
kalınlıkta, gri renkli olan bu kayalar, üstte kırmızı tüften ve yumuşak, çabuk ufalanır cinstendir.
Ani Orta Çağ'da bir Hristiyan metropolü olarak ün kazanmıştır. Bu
kentin ipekyolu üzerinde bulunması, buranın ticaret merkezi olmasını
sağlamıştır.

Ani örenyeri kazılan üç yıldan beri devam etmektedir. İlk yılda yı

kıntı halindeki saray ile Manuçehr Camii temizlenmiş, kazılarla her iki
yapının bazı kısımlan ortaya çıkarılmış plan ve kesit röleveleri yapılmış
tır. Bu yıl, Kars Kapısı ile Bostanlar Deresi arasında yer alan Selçuklu sarayı temizlik ve kazı çalışmaları, alt kattaki bazı statik endişeler sebebiyle, içine girmekten sakındığımız bölümler hariç, tamamlanmıştır. 24.50 x
28.70 m lik bir alanı kaplayan sarayın 3 kat olarak yapıldığı, üçüncü katı
nın ise yıkıldığı anlaşılmaktadır.

Alt katta, batıda, tonozla örtülü biri eyvan olmak üzere 2, güneyde
yarıyana 2, doğuda 2 oda bulunmaktadır (Plan: 1). Kuzeydeki mekanlar
statik durumları bakımından açılıp incelenemerniştir, Odalarla çevrili alt
katın ortasında, yukandaki üst katın üzerine oturduğu yak. 6.40x6.40 m
ölçüsünde bir ayak niteliğinde, içi boş bir mekan üst kata kadar uzanmaktadır. Bu kapalı mekan, alttan itibaren ikiye bölünmüştür ve her birinin
0.75 m ölçüsünde kare şeklinde birer kapısı bulunmaktadır (Resim: 1).
Bu kısım üst katta, salona bağlanan küçük birer açıklığıyla depo olarak
kullanılmak üzere yapılmış gibi görünmektedir. Bu kapalı mekan ile oda-

*

!?rof. Dr. Beyhan KARAMAGARALI, Hacettepe Üniversitesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı,
üğretim Üyesi, Beytepe, ANKARA.
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arasında kalan kısımların üzeri, tonozla örtülü bir galeri ile
kuşatılmıştır (Resim: 2). Galerinin doğu tarafı ışık temini için üst kattaki
salonun doğu kısmına dikdörtgen küçük deliklerle bağlanmıştır. Alt kat
eyvanının kuzey kenannda bütün duvar boyunca uzanan bir seki bulunmaktadır. Güneydeki odadan, kuzeyden itibaren ikisi dışanya açılan birer
kapıyı muhtevidir. Aynca Bostanlar Deresi'ne bakan tarafta, ilk odada
0.65 m, eyvanda ise 0.85 m ölçüsündeki pencerelerden içeriye ışık girmesi sağlanmıştır. Bu bölümde XII. yüzyıla ait üzeri figürlü sırsız küp parçası ile dışı turkuaz renkli sırla kaplı 0.18 m yüksekliğinde bir testi parçası bulunmuştur.

lar ve eyvan

Üst katta girişin karşısında bir eyvan ile (Resim: 3) yanlarda alt kattaki odalarm üstünde aynı tarzda odalar yer almaktadır (Plan: 2, Kesit: 1).
Ortada bulunan salon beyaz sal taşlan ile döşelidir. Salonun ortasında
mevcut olan çukurluk, kırma çatıyı taşıyan bir ayağın oturduğu yer olmalıdır. Yapının kuzeyindeki büyük odanın batı ve güney duvarlannda birer küçük niş görülmektedir. Odanın batı tarafında duvara dayalı kalkerden yapılmış büyük bir kumaya benzeyen, ancak, yüzeyselolarak oyulmuş olan, içi tamamen yanmışbir blok bulunmaktadır (Resim: 4). Diğer
odalarda da görülen bu eşyanın ne maksatla kullanıldıklan hakkında tam
bir fıkir sahibi olamamış isek de kışın içlerinde ekmek gibi şeylerin pişi
rildiğini, bu sebeple de kızdınldıklannı düşünmek istiyoruz. çünkü Ani
civannda böyle yerlerde ekmek pişirilmekte ve aynı zamanda ısınılmak
tadır. Oda kapısından, pabuçluk denilebilecek bir kısımdan sonra, bir basamakla seki şeklindeki oda içine girilmektedir. Pabuçluğun yan duvarlannda görülen küçük nişler terlik vs. nin içine konulması için yapılmış
olmalıdır. Bu oda içinde bir tandır bulunmuştur. Ortadaki salonu çeviren
odalardan her birinde kumaya benzeyen içi yanık kalker taş bloklar ve
kapı girişindeki pabuçluk ve bir basamakla çıkılan oturma rnekanı mevcuttur. Yapının kuzey tarafında kapılan salona açılan iki ıslak mekan tesbit edilmiştir. Bunlardan daha küçük olanında aşağıya inen taştan bir kanal dikkati çeker. Bu ıslak mekanlan takiben kapısı doğuda bulunan
büyük bir odaya geçilmektedir. Bu mekanın güney duvarında çok temiz
bir işçilik gösteren ışıklık mahiyetinde bir niş bulunmaktadır. Güney duvan boyunca 0.20 m lik bir seki uzanmaktadır. Salonda, giriş eyvanının
doğu tarafındaki duvarda, zeminden başlayan sivri kemerli büyük bir niş
vardır (Şekil: 1). Profilli sütunceler üzerine oturan niş kemerinin alınlı
ğında kırmızı-siyah renkli tüf türünden taşlar ile süslemeler yapılmıştır
(Resim: 5). Nişi kalın silmelerin teşkil ettiği, zencirek tarzında bir bordür
çevrelemiştir. Büyük bir salon içinde yer alan böyle görkemli bir nişin
özel bir fonksiyonu olması gerekir. Salona farklı bir görünüm kazandı
ran bu niş, bu mekanın bir hükümdara mahsus olduğunu düşündünnekte
dir.
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Sarayın kuzeyinde, oda ve ıslak mekanlardan sonra, Bostanlar Deresi'ne doğru, daralarak uzayan ve yapıya yamuk bir şekil verdiren, bir taş
lık veya mutfak olduğunu düşündüğümüz, bir kısım bulunmaktadır. Gittikçe daralan bu mekanın kuzeybatı köşesinde, bir açıklık bulunmaktadır. Büyük bir pencere veya teras olabileceğini düşündüğümüz bu açıklık
da Bostanlar Deresi'ne bakmaktadır.

Bu yamuk salonun güney duvarında 1.50 m ölçüsünde, yerden yaklaçeker. Ayrıca zeminde 3 tandır ka-

şık 0.60 m yükseklikte bir raf dikkati
lıntısı ortaya çıkanlmıştır (Resim: 6).

Yapının doğusunda yer alan büyük kapıdan bir methale girilmektedir. 'Methalin güney tarafındaki duvar önünde 0.50 m genişliğinde bir seki bulunmaktadır. Aynca methalin kuzey tarafında duvara kadar 2 m
uzunluğunda olan bir set yer almaktadır. Methalin kuzeydoğu köşesinde,
bu gün eşiği dahi ortadan kalkmış bulunan 2x 1.50 m lik, ne olduğunu tayin edemediğimiz bir mekan bulunmaktadır.

Portal siyah ve beyaz çokgenlerle süslüdür (Şekil: 2). Portal nişinin
üzerinde 1.45 m ölçüsünde bir pencere açıklığı mevcuttıır. Sivri kemerli
olan bu pencerenin alınlığı ve yanlan baklava şeklinde kırmızı-siyah tüf
taşlan ile münavebeli olarak süslenmiştir (Resim: 7). Giriş eşiğinin dış
kısmında yerde döşeli olarak bulunan kırmızı-siyah taşlarla meydana getirilmiş çokgenler, sarayın girişinin belli bir kısmının yer karolan ile kaplı olduğunu düşündürmektedir.

Bu yapı tek başına değildir. Sağında
laşılmaktadır.

ve solunda

yapıların olduğu

an-

çalışmamız sırasında güneydeki oda duvan ile girişteki bazı kısımlar
ve alt katta giriş v.s. koruma amaçlı olarak restore edilmiştir.

Küçük Hamam (Plan: 3, Kesit: 2): Arpaçay'ın kuzeybatısında,Arpaçay ile Tatarcık deresinin birleştiği 'alanda, Tatarcık Deresi kapısı ile
Beysekisi kapısı arasında bulunan ve kuzeyden sura dayanan bu yapının
tamamı toprak altındadır.
Dört eyvan ve dört halvet odalı olan hamamın içindeki toprak tamamen boşaltılınış, halvetlerin sivri kemerli kapılan ve stalaktitli tromplan
ile kasnaklatı ortaya çıkanlmıştır (Resim: 8). Güneybatı halvet odasında
biri sağlam, ikisinin de çukurlan belli olan üç kuma bulunmuştıır(Resim:
9). Köşelerdeki halvet odalan arasında birer eyvan yer almaktadır (Resim: 10). Eyvanlann beşik tonozla örtülü olduğunu tahmin ettiğimiz tonozlan tamamen yıkılmıştır. Ayrıca eyvan sekilerine, kirli su kanalına ve
sıcaklığın ortasında bulunması beklenen göbek taşı veya havuza da rast-
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larımamıştır.

Bu orta kısmın bir kubbe ile örtülü olması beklenir ise de
buna dair hiçbir kalıntı veya buluntuya rastlanmamıştır. Bütün mekanların zemini horasan ile kaplıdır. çökmüş bulunan ufak bir kısımda açılan
delikten cehennemliğin ayak1an görülebilmiştir. Döşemeye, dolayısıyla
yapıya zarar vermemek için bu kısım açılmamıştır.
Hamamın girişi batı taraftadır. Kapıdan kısa bir koridorla kuzeyde
bulunan iki soyunma odasına (Resim: 11) ve güneyde müştemilat kısmı
na geçilmektedir. Soyunma odalanndan güneydekinde bir dolap nişi vardır. Soyunmalıktan güneye doğru meyilli olarak inen uzunca bir koridor
iki basamakla kare şeklinde bir mekan olan ılıklığa açılan bir kapıya bağ
lanmaktadır. Bu uzun koridorun kuzeyinde üstte kalan kısmında da içi
kırmızı badanalı bir niş vardır. Ilıklığın doğu duvannın kuzey köşesinde
bulunan sivri kemerli bir kapıdan da sıcaklığa girilir. Ilıklık kısmının duvarlarının birkaç kat badanalı olduğu görülmektedir. Ilıklığın kuzey 00vanna dayalı, 0.75x1.50 m ölçüsünde bir soğuk su küveti bulunmaktadır
(Resim: 12). Bu küvete, dışandan hamamın batı duvannı delerek giren,
yaklaşık 0.25 m çapında bir künkle soğuk su gelmektedir. Ilıklığın doğu
duvarında 0.75 m ölçüsünde bir küvet kalıntısı daha bulunmuştur. Bu küvete ise 0.05 m lik bir borudan sıcak su akmaktadır.

Duvarlar Ani'deki diğer yapılarda gördüğümüz düzgün kesme taşlar
la ötülmüştür. Bu taşlar kırmızı ve füme renklerden kesilmiş ve kanşık
olarak kullanılmıştır. Harç içine tüf kınntılan katılmış killi topraktır. Hiçbir parçası ele geçmemiş olan tonoz ve kubbelerin de taş ile örtülü olduğu kanaatindeyiz.
Yapının külhanı ve kirli suyun dışanya nasıl atıldığı gelecek yılki
araştırmalara kalmıştır. Kazı sırasında çok miktarda vasıfsız seramik parçalan bulunmuştur. Eserin bazı kısımlan muvakkat olarak dondurulmuş

tur.
Bu eserin resimli Kilise (Sı. Gregoir) yi yaptıran Tigran Honentz'in
vakıflan arasında bulunması, yapının Xlll, yüzyılın ilk çeyreğinde mevcut olduğunu ortaya koymaktadır.

Manuçehr Camii'nin çevresinde 1990 yılında başlatılan kazı çalışma
lan bu yıl da devam etmiştir, Orta Sur ile Arpaçayarasında yer alan camiin kuzey ve güney yönlerinde, ne olduğunu henüz kesinlikle söyleyemediğimiz, duvar kalıntılan bulunmuştur. Caminin kuzey tarafında, Arpaçay'a doğru inen meyilli arazinin aşağıya doğru merdiven şeklinde teraslanmış olduğu, böylece toprağın ve yapının kaymasının önlenmiş bulunduğu kazı sırasında ortaya çıkmıştır. Caminin batı duvan dışında, girişin sağında yaklaşık 1.50 m ölçüsünde bir duvar kalıntısı mevcuttur. Burası otunılmak için yapılmış bir seki olmalıdır.
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Caminin kuzey girişinin sol tarafında bulunan müştemilat kısmının
geçen bir büyük su kanalı ortaya çıkanımıştır (Resim: 13). 1 x
0.50 m ölçüsündeki sivri kemerli kanalın, kentin bu civardaki kirli suyunun akıtıldığı kanalolduğudüşünülmektedir.Bu kanal ölçüleri alındıktan
sonra kapatılmıştır (Plan: 4, Kesit: 3). Bu kazı sırasında vasıfsız keramik
parçaları ile bir büyükbaş havyan kafası iskeleti üzerinde bir İlhanlı sikkesi bulunmuştur, Manuçehr Camii'nin röleveleri -tamamlanmıştır, (Plan:
5, Kesit: 4).
altından

Yeraltı Çarşısı olarak nitelendirilen, ancak ertesi yıl yapılan kazı neticesinde bu görüşümüzden vazgeçtiğimiz, alanda 2.50 m derine irıilmiş,
4 m doğu, 7 m batı yönde ilerlenmiştir. Burada yaklaşık 2.20 m yükseklikte ve her biri 2.50 m-3.50 m ölçüsünde birbirine yuvarlak kemerlerle
geçilen beş bölüm bulunmaktadır. Bu kazı alanı 1992 yılında da devam
edecektir (plan: 6, Kesit: 5).

Yol Kazısı: Orta Sur Kapısı (Aslanlı Kapı) ile Ebu'l-Muhammeran
minaresi arasında 0.70xl m ölçüsündeki alanda bir sondaj yapılmış ve
1 m derine milmiştir. Burada arnavut kaldınmı ile döşeli bir yola rastlanmıştır. Yolun yan kenarlannda basamak gibi kalıntılar ile bir temiz su kanalı ortaya çıkmıştır. Su künkünün üzerinde içi künk yuvası yapılmış büyük taşlar mevcuttur (Resim: 14). Bu bulunan yolun 0.50 m üstünden
ikinci bir yolun geçtiği anlaşılmıştır. Yol boyunca iki rögar bulunmuştur
(Resim: 15). Bu üst yolda kazı ilerledikçe, yolun kenarlarında halkın
otıınnasına mahsus sekiler (Resim: 16), hayvanların su içmesiiçin yalak
yerleri, aynca kuşların su içmesi için taş çanaklar (Resim: 18, 19) ortaya
çıkarılmıştır. Bunlara ilave olarak yol boyunca ateş yakmaya mahsus
(Resim: 17) ocaklar ve yola kadar inen 3 basamaklı bir merdiven (Resim:
,21) ele geçmiştir. Ebu'l-Muhammeran minaresi yanında yekpare taştan
yapılmış küçük bir havuz da bulunmuştur, Yol karşısında henüz 100 m
ilerlenmiştir.

Yolun üzerinde

kuş çanaklarının bulunması

burada bol miktarda kuve bunlann barındıkları alanların tespit
edilmesine çalışılmıştır. Araştırmalarmuz sonucunda Bostanlar Deresi civarında bu kuşluklar bulunmuştur. Bunların durumu ve miktan Ani'de
güvercinlere dayanan bir posta teşkilatının kurulmuş ve işletilmiş olduğu
nu göstermiştir (Resim: 20).
şun bulunduğunu düşündürmüş
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