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1992 YILI KYME ARKEOLOJİK KAZILARI
Sebastiana LAGONA*
İtalyan kazı heyetinin 1992 yılında Kyme'deki çalışmalan başlıca iki

aşamada gerçekleştirilmiştir.21 Temmuz-4 Eylül tarihleri arasında, antik
kentin satıh seviyesinde kazılarla incelenmesine devam edilen birinci çalışma dönemini, kasım ayında ızmir Arkeoloji Müzesi'nde sürdürülen buluntu malzemenin onanmı ve kartekslere geçirilmesi çalışmalan izlemiş
tir. Aynca, ağustos ayında da, kazıların yanı sıra anılan müzede ve
Aliağa'da yeni açılan depoda, onanm ve kayıtlara geçirme çalışmalan yapılmıştır.

Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Arkeolog Levent Vardar çalışmalarda hazır bulunmuştur.
Araştırma planında öngörüldüğü üzere, antik kentin çeşitli sektörlerinde incelemeler sürdürülerek, Alan II (iimanın yanındaki kısım), Alan
LV (güney tepesi), Alan V (tiyatrorıun yakını), Alan VI (kuzey tepesi, en
yüksek kısmı) olmak üzere pek çok noktada deneme çukurlannın açılma
sına devam edilmiştir.

Liman alanında yapılan incelernelerin ilkine, kuzeybatıdaki Orta çağ
yapısının en uç noktasında açılan çukur ile başlanmış, bunu sözkonusu
yapının iç kısmında ve andezit duvann son kesiminde açılanlar izlemiş
tir.
Orta çağ yapısının kuzeybatı kesiminin en uç noktasında, sözkonusu
ait ve Hellenistik devir surlan üstüne dayanan duvar ile anılan
surlarda rastlamış olduğumuz ve surlann içinde bir geçiş (kapı) olarak nitelendirdiğimiz noktayı tamamen gün ışığına çıkaran çukurun' kazılması
bitirilmiştir. Surun iç tarafında kalan, Kule I'in yanındaki çukurun kazılyapıya

(*)
(1)

Prof. Dr. Sebastiana LAGONA. Istituto Di Archeologia Dell Universila di Catania Via di
Sengiuliano 256 35124 Catania-tr ALYA.
Geçtiğimiz yıl da kendisine verilmiş bulunan bu sektörün kazısı Dr. Rosa Lanıeri tarafından
sürdürülmüştür.
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ması sayesinde Orta Çağ'a ait bir odanın tümü ortaya çıkarılmıştır. Sözkonusu odanın kazılmasına 1991 yılında başlanmış, o tarihte sadece eşi
ğinin korunduğu görülen bir geçiş noktasına sahip güney duvan bulunmuş ve bu odaya denizcephesinde bitişik, bir başka odaya daha
rastlanmıştı. Bu odanın bir kısmının, liman alanının ortasında 1984 yılın
da bulunanlara benzer, gayn muntazam taşlarla döşeli bir zemine sahip
olduğu görülmüştür (Resim: 1).

Orta çağ yapısının iç kısmında', güneydoğuda daha iç taraftaki avlunun köşesini kapatan odalar ile yapının aynı kenan üzerinde fakat denize
daha yakın bir başka avlıinun etrafına dizili, bir diğer komplekse ait odaların da gün ışığına çıkanlması tamamlanmıştır. Sözkonusu bu bina, inşa
sı aşamasında muhtemelen acele davranılması gerektiğinden, muntazam
bir plana sahip olınamakla birlikte, anılan buluntular sayesinde, çok büyük olmayan odaların taşlarla döşeli zemine sahip ve açık iki avlu etrafı
na dizileliklerinin saptanmasıyla oldukça kullanışlı bir yapı şeklini ortaya
koymaktadır.

Andezit duvann sonundaki deneme çukuru sayesinde' kentin Hellenistik döneme ilişkin topoğrafyası hakkında son derece önemli bir buluntu ortaya çıkmıştır, Deniz kenanndan itibaren başlayarak içeriye doğru
ilerleyen andezit duvar, yaklaşık 100 metre sonra dik bir açı çizerek sahil
çizgisine paralel bir yön izlemekte ve güney tepesine doğru yönelmektedir. Duvann köşesinde direklerle belirlenmiş geniş bir geçiş noktası, bir
kapı bulunmuştur; Sözkonusu geçiş noktasının duvann kuzey kesimindeki kapı kadar geniş (3, LO metre) ve bariz şekilde göründüğü gibi, araba
tekerleklerinin aşındırmasından meydana gelen derin izlere sahip olduğu,
taşlık şeklinde döşeli bir yol ile birleştiği izlenmiştir. Dolayısı ile söz konusu andezit duvann 3. LO metre genişliğinde bir şehir surunun dış cephesini oluşturduğu ve iç yüzünün ise kum taşı ile kaplı olduğu saptanmıştır
(Resim: 2-3).
İlk aşamada, tiyatronun cephesinin açıldığı alanın teraslama ve etrafını çevreleme duvan olduğu düşünülen Hellenistik devre ait sözkonusu
görkemli duvann, muhtemelen kentin diğer kesimlerini tahdit edip, liman
yöresinden ayırmak gibi çok daha önemli bir işleve sahip olduğu düşü
nülmektedir. Bu çevrelerne duvarında açılan kapılardan şimdiye değin üç
tanesi bulunabilmiştir. Bunlardan ikisi hayvanların çektiği arabalann geçmesine yararken, bu yıl rastlanan üçüncü kapı ise, bezemeli menteşelerin

(2)

orta çağ yapısının iç tarafındaki kazıya bu yıl yine Dr. Viviana Maccarrone

(3)

vam edilmiştir,
Bu denerne çukurunun kazısı, geçmişte olduğu gibi, yine Dr. Antonio La Marea tarafından
yönetilmiştir.
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tarafından

de-

izleri yanında, griden beyaza doğru hafifleyen renklerle üç basarnağa sahip ve yayaların kullanımı içindir. Nitekim bu kapı sayesinde liman yöresinden, tiyatronun ön cephesinin açıldığı kısma geçilmektedir.
Sözkonusu kapının dışından geçen, muhtemelen kullanılmasından
vaz geçilen, Hellenistik çağ seviyesinden daha yüksek bir düzeydeki Roma devri kanalizasyonunun pozisyonu şimdilik pek açık bir anlama sahip
değildir.

Evvelki kazı yıllarında, Geç Arkaik bir duvar ve Hellenistik döneme
ait dört oda ile bilhassa günlük kullanım kaplanndan olmak üzere çeşitli
eşyaların kınklan ile dolu bir su samıcının gün ışığına çıkanldığıgüney
tepesi' üzerindeki incelemelere yeniden başlanmıştır.
Kazının güney yönünde genişletilmesiyle B odasını çevreleyen, daha
önceki kazılarda görüıen duvarların ortaya çıkması sağlanmıştır. Bu odaya giriş eşiğinin daha sonraki bir aşamada duvarla örüldüğü görülmüştür.
Diğer taş bir eşik sayesinde, B odasından bunun batısındaki bir başka
odaya (D odası) geçilebilmekteydi. Sözkonusu bu odanın çok renkli iri
parçalı mozayik bir döşemeye sahip olduğu anlaşılmakta ve bu zemin dokusundan sadece çok küçük bir kenann korunabildiğigörülmektedir.

D odasının kuzeyinde, içinde hatın sayılır miktarda yıkılma taşlar,
tuğlalar ve sütunların gövde kısımlarını oluşturan silindir biçimli parçalar
bulunan C odası tesbit edilmiştir.
Gün ışığına çıkanlan yapılar hakkında en önemli bulgular, yamaca
ait toprak yüzeyinin daha alçak seviyedeki ovaya doğru sert bir meyil
gösterdiği kısımda, kazının kuzeybatı yönünde genişletilmesi ile sağlan
mıştır. C odasının kuzey duvarında mevcut bir açıklık, buradan odaya ve
dolayısı ile de tüm yapıya girilmekte olduğunu göstermektedir, Dışansı
ve aşağıda kalan yamaç ile bağlantı, doğu tarafında toprağı tutmaya yarayan bir duvar ile sınırlı, taşlarla döşeli bir rampa sayesinde.sağlanmaktay
dı.

"Late Roman C" tipi pişmiş toprak parçalarının, rampa taşlan üzerinde ve C odası içinde bulunmalan, yapının I.S. VI. ila VII. yüzyıl arasında
terkedilmiş olduğunu düşündürmektedir,

Tiyatro alanında da (alan V) tekrar kazıya başlanmıştır. Bu mahalde
evvelce yapılan kazılarda, mozayik bezerne izlerine rastlanan "orkest(4)

Alan Ivun kazısı, Dr. "Massimo Frasca tarafından yönetilmiştir.
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ra "nın bir kısmı, oniki adet sütun yerleştirme oyuğu ve iki başta iki küçük
pilastr ile "proskenion"da silen başlan, masklar ve yaprak festonlan ile
bezemeli bir arşitrave ait üç parça taş ele geçirilmiş idi'.
Caveanın batı tarafındaki en uç noktasının bulunması gereken yerde,
1992 yılında açılan çukur, şimdilik kolaylıkla açıklanması mümkün olmayan bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. Görülebildiği kadanyla duvarlan
örülü, proskenion çizgisine göre dikey pozisyonda yerleştirilmiş dörtgen
biçimli bir yapı sözkonusudur. Batı tarafının düzgün köşeli büyük bloklarla, şimdiye değin görülebilen diğer iki kenannın ise basamaklı şekilde
örüldüğü anlaşılmaktadır.
Yapı, kronolojik yönden ayn devrelere ait iki kısmının üst üste getirelerek inşa edildiğini düşündürmektedir. Blok taşlarla örü1en duvann temel kısmında, hendek şeklinde açılan çukurda, Hellenistik devre ait piş
miş toprak malzeme bulunmuştur. Aynca yine aynı yerde basamaklı
yapının muntazam yontulmuş blok taşlan arasında Alessandro Severo'nun devrine ait bir paraya rastlanmış olması, yapının imparatorluk zamanında kullanılmış bir bina olabileceğini akla getirmektedir. Önümüzdeki yıl incelenmesine tekrar başlanacak bu yapının, tiyatro yapısı ile
alakalı olup olmadığı açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır.
Kuzey tepesinin (alan Vi) uç noktasında, Çekoslovak arkeologların
gün ışığına çıkardıklan fakat artık hiç bir buluntunun yerinde görü1emediği evler arasında yer alan, "çömlekçi evi" ismiyle anılan ve Isis'e atfedilen küçük tapınağın bulunduğu yörede, geçtiğimiz yıl yapılan temizleme
çalışmalarından sonra, 1992 yılında, birincisi meyilin alçalan kısmında,
diğeri de daha aşağıda, Isis tapınağının yakınlannda olmak üzere iki deneme çukuru açılmıştır.

Yamaçta açılan çukur, kuzey tarafında kuzey tepesinin uç noktasına
hakim olan, güneyinde ise tapınağa doğru açılan küçük doğal bir teras
kısmı ilgilendirmiştir. Ancak, tüm yörede Geç Hellenistik dönemine ait
olabilecek bir kompleksin iki duvannın (A ve B) anakaya üzerine rastlaması nedeniyle kazıya kısa bir süre sonra ara verilmek zorunda kalınmış
tır.

A ve B duvarlan arasında kalan kısmın kazısında ele geçirilen dolgu
malzemesi arasında, "Horse and Rider" tipi, Kyme'de evvelce bilinen ve
Batı Anadolu'da 1.0. m. ila i. yüzyıllar arasında yaygın olan kilden bir
pinaks parçasına rastlanmıştır.
(5)
(6)

Geçtiğimiz yıllarda Dr. Agata Taormina tarafından başlatılan tiyatro alanının kazısını bu yıl
Dr. Salvatore Di Stefano yönetmiştir.
Yamaçta açılan yeni çukurun kazısı Dr. Anna Lucia D'Agata'nın yönetiminde sürdürülmüş
tür.
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------------

Yüzey tabakalanndan toplanmış malzeme arasında Arkaik devre ait
toprak parçalarının bol miktarda olduğu dikkati çekmektedir. Bu
parçalann bu malıale muhtemelen yamacın daha yüksek kısımlanndan
sürüklenerek taşındıklan düşünülrnekte, aynca en azından LO. III. yüzyıldan itibaren tarihlendirilebilecek zaman süreci içinde, bu tepede Arkaik bir yerleşim mevcudiyetini kanıtlamaktadırlar.

pişmiş

Tapınağın yakınındaki' çukur sayesinde taş döşemeli bir düzlüğe
rastlanmıştır. Dikdörtgen bloklar muntazam köşeli olup, bir kısmı kendi
aralarında bağlantısızdır. Çukurun güneybatısındaki sektörde ise taşlığın
kısmen söküldüğü görülmüş, kazanılan yüzeyde imparatorluğun ilk devrinde yapılmış olabilecek bir binaya ait, kuru duvar tarzında blok taşlarla
örülmüş, çift yüzlü ve köşeyi oluşturan iki duvar parçası bulunmuştur.

(Resim: 4).
Batı sektöründe, taşlığın kuru duvar tarzında örülmüş uzun bir taş
duvar ile sınırlandığı izlenmiştir. Bu duvann bitiminde zengin bir adak
çukuru kısmen gün ışığına çıkarılmış olup, içinde otuz üç adet tunç
Kyme parası, çocuklu kadın (kourotrophos) figürünü temsil eden bazı
pişmiş toprak heykelcikler ve yüzden fazla ortasında içi boş yüksek konisi olan, kulplu, açık kenarlı değişik sayıda emzikli ve boya şeritleri ile
bezenmiş adak yağ kandilleri bulunmuştur (Resim: 5).

Adak çukurundan aynca, bol miktarda Bergama ve megara
toprak parçalan çıkarılmıştır.

pişmiş

Deniz içinde kalan.liman yapılanmrr röleve çalışmalanna teknik nedenlerden dolayı ara verilmiştir. Bu çalışmalara 1993 yılında devam edilecektir. Sözkonusu yapılar arzettikleri anıtsaliıklan ile Kyme limanının,
Hesiodos. ve Strabon'un da bizlere anlattıklan ve bugün ızmir Müzesi'nde
saklanan Efebo'nun güzel tunç heykelinin de arasında bulunduğu değerli
buluntularla sağlanan verilerden görüleceği üzere, en eski zamanlardan
beri faalolduğunu teyid etınektedirler.
Kentle ilgili tüm yörenin röleve çalışrnalan- yoğunlaştırılmış ve yeni
planının çıkanlması aşamasına varılmış olup, eski ve yeni bütün kazılar
da ele geçirilen buluntular işaretlenmiştir.
(1)

Tapınak

mahallindeki kazı, geçtiğimiz yılın devamı olarak, bu yıl da Dr. Annando Taliano
Grasso'ya verilmiştir.
(8) Geçtiğimiz yıllarda, grubun diğer ölçülerne uzmanlan (Biagio Salmeri, Giuseppe Guzzardi,
Giovanni Guzzardi) tarafından yapılan liman alanının rölöve çalışmaları, 1990 yılından beri,
sua1tı arkeolojisi uzmanı Prof. PieroGianfroUa tarafından yönetilmektedir.
(9)

Giuseppe Fuzzardi'nin

yönettiği

röleve

çalışın-ası

Mimar Claudla

Oliva'nın işbirliği

ile ger-

çekleştirilmiştir.
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Onanın çalışmaları" ise mimari kısımlar ve küçük buluntular olmak
üzere başlıca iki sektörde yoğun bir biçimde sürdürülmüştür.

Mimari restorasyon olarak, Orta çağ yapısının iç duvarlannın "konservatif' onanmına devam edilmiş, yapının doğu kenanndaki dış duvara
dayanan iç duvarların tanıamlanınası, geçen yıl onanlan Kule Il' yi örten
çatının son retuşlannın ve bu kule ile Kule ın arasında kalan duvarın
onanlınası tamamlanmıştır,
Taşınabilir malzemenin onanmı ise Istituto Centrale di Restauro di
Roma (Roma Restorasyon Merkez Enstitüsü)'nın da eksperi, Restoratör
Sante Guido yönetiminde "Cooperativa Keramos'la mensup Caltagironeli
restoratörler ile Ankara Restorasyon Okulu, ızmir Arkeoloji Müzesi öğ
rencilerinin yardımıyla gerçekleştirilmiştir.

Pişmiş toprak parçalannın (geçtiğimiz yıllarda yapılan kazılar sıra
sında güney tepesi üzerindeki bir sarnıçta ele geçirilmişlerdi) ve kuzey
tepesi üzerinde yeni bulunan adak çukurundan çıkartılan çok sayıda adak
yağ kandillerinin seçilerek gruplandınlmalan yapılmıştır.

Bu parçalar kınldıklan yerden Polaroid Bn ile konsolidasyon işle
mine tabi tutulmuş ve sonra yapıştınlmışlar, delik kalan kısımlanna ise
zararsız pigmentler ve renkli topraklar ilave edilerek, dişçilerin kullandı
ğı alçı ile doldurulmuş, böylece çanaklara bütünlükleri kazandınlmıştır.
Parçalann koruyucu bir tabaka ile kaplanmasını teminen, %3 oranında
inceltilmiş Polaroid'den oluşan bir sıvıya batınlmışlardır.
Metallerden, bilhassa paralar olmak üzere tunç malzemeler,
üzerlerinde biriken dayanıklı tabakalar temizlenmiştir.

sıvıya

batınlarak,

Menner parçalar ise tabii su ile yıkanarak temizlenmişler, çıkmayan
daha çetin siyah lekelerin üzerine Na,CO, kanşımı bir sıvıya batınlarak
ıslatılan kurutma kağıdı ile 'pansuman' yapılmıştır.
Ayrıca, buluntulann İzmir Müzesi'nde incelemelerine devam edil-

miştir.

Bundan başka, araştırma-inceleme olmak üzere, "pişmiş toprak
heykelcikleri" konu alan "II. etüd günü" (panel) düzenlenmiştir. Kısmen
Calabria Universitesi, kısmen de Catania Universitesi nezdinde yapılan
panele ıtalyan ve Türk önemli bilim adamlan katılinışlardır. Panele ait
bilimsel tutanaklar yayınlanmak üzere basılma safhasındadır.
(10) Mimari onarım, Mimar Roberto Parapetti ile Mühendis Gaetano Randazzo'nun yönetiminde
yapılmıştır. Aliağa Belediyesi tarafından tahsis edilmiş bulunan binada yeni kurulan çalışma
atölyesinde taşınabilir parçaların onarımlanoda Sante Guido'nun yönetiminde, restoratörler-

den Margherita Dizia, Claudio Patri, Cinzia Melfa, Daniela Carella, Robertino Linardi ile
Türk öğrencilerden Zafer... çalışmışlardır.
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1992 YILI PROKAlA

ÇALIŞMALARI

Ömer ÖZyj(;jT*
Phokaia'da son dönem arkeolojik kazıların dördüncü yılı olan 1992
yılı çalışmalan, 14 Temmuz 1992 günü katılımlı kazı niteliğinde başla
mış, ağustos ayında Bakanlar Kurulu kararlı bir kazıya dönüştürülerek
sürdürülmüş ve 25 Aralık 1992 günü sona ermiştir-. 1991 yılı çalışmalan
sırasında Foça'da daha önce varlığı bilinmeyen antik tiyatronun bulunmasından ve bu tiyatronun Anadolu'nun en eski tiyatrosu olduğunun saptanmasından sonra, 1992 yılında da çok önemli büyük bir mimari buluntu
ortaya çıkanlmıştır, MaItepe tümülüsü içerisinde Phokaia kent duvannın
bir bölümü oldukça iyi korunmuş durumda bulunmuştur. 1992 yılında
Phokaia'da üç ayn yerde çalışılmıştır'.
1) Ma/tepe Çalışmaları: Varlığını Herodotos'tan bildiğimiz Foça'daki en eski kent duvarlan, ilk kez 1990 yılı çalışmalan sırasında
Hükumet Konağı temelkazılarında saptanmıştı'. Yine aynı yıl Foça'da
yapılan yüzey araştırmalannda bu en eski kent duvarlannın Foça'nın doğusundaki tepelerin üzerinden geçtiği anlaşılmıştı' (Resim: 1). Bu tepeler
(*)
(ı)

(2)

(3)
(4)

'Doç. Dr. Ömer ÖZYİÖİT, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Bornova-ızMIR.

Phokaia Kazı Başkanlığı BakanlarKurulu'nun 6.8.ı992 gün ve 92/3394 sayılı kararı ile tarafıma verilmiştir. Bu kazının ilk Bakanlık Yetkili Uzmanı, Çeşme Müzesi arkeologlarından
M.A. Ayıekin Erdoğan'dır. 1992 yılı çalışmalarının giderleri Kültür Bakanlığı, İstanbul'da
bulunan Martı Denizcilik Taşıma A.ş. adına sahibi Levent Karaçelik. kazının mimarIarın
dan Restoratör Yüksek Mimar Ercümet Kuyumcu, Tariş Genel Müdürlüğü tarafından sağ
lanmıştır. Ayrıca Deniz Piyade Binbaşı Volkan Sucukçu kazı çalışmalarına maddi ve manevi destek vermiştir. Foça Belediyesi de kazıya işçi ve motorlu araç yardımında bulunmuştur.
Bütün bu çalışmalara yardımda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum.
1992 yılı çalışmalannın ilk bölümüne, İzmir Müzesi'nden Arkeolog Jale Dedeoğlu ve daha
sonra Arkeolog Neşide Gençer katılmıştır. Ayrıca kazılarda arkeolog olarak Ahmet Aydemir, Aynur Civelek, Gamze Ozbütev, Aslı Şahin, Esin Gülcan, Mustafa Acar, Sabri Arıcı ve
Halil Esk.ici görev almıştır. Bu çalışmalar, 1991 yılında olduğu gibi Ege Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'nın 30 öğrencisiyle yürütülmüştür. Çizimler
Ahmet Aydemir tarafından yapılmıştır. Herkese katkılarından ötürü teşekkürü bir borç bilirim.
Ö. Özyiğit, "ı990 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları ", xııı. Kazı Sonuçları Toplanıısı Il, Ankara 1991, ı04-ı05.
ibid. 105-106.
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üzerinde görülen kayalara oyulmuş sur yataklarının izleri, Felix Sartiaux
tarafından merdiven olarak algılanmıştır-, Bu izler, özellikle Altın Mağa
rası tepesi (HilmiOağı)'nda oldukça iyi korunmuştur (Resim: 2-4). Değir
menli tepe. (tiyatro tepesi)'nde de bu izler iyiye yakın derecede seçilebilmektedir. Öte yandan her iki tepede de kayalara oyulmuş kule izleri ayırt
edilebilmektedir (Resim: 5-6). Bu iki tepenin arasındaki vadide en eski
surların geçtiği yerler belirgindir.
Osmanlı dönemi surlannın iyi korunduğu yanmadanın 500 m doğu
sunda, bugünkü modern mezarlığın hemen kuzeyinde yer alan ve "Maltepe Höyüğü" diye anılan tepe, 1990 yılında eski Hükumet Konağı alanın
da ortaya çıkarılan kent duvarları ile üzerinde sur yataklarının izleri
bulunan Altın Mağarası tepesinin arasında kalmaktadır. Bu durum bize
bir höyük görüntüsü vermeyen Maltepe'nin içerisinde Phokaia'nın en eski
surlannın bütün görkemiyle korunmuş olduğu izlenimini vermiştir (Resim: 7). Maltepe içerisindeki bu kent duvarını ortaya çıkarmanın, antik
kentin sınırının saptanmasında, insanlığa büyük bir tarihi mirasın sunulmasında ve en önemlisi de yazlık konutlar tarafından yağmalanan Foça'nın yok edilmesinin önlenmesinde büyük öneme sahip olduğunu düşü
nerek burada kazılar yapmaya karar verdik.

Maltepe'de ilk bilimsel çalışmalar, 1953-1955 yılları arasında
Ord. Prof. Dr. Ekrem Akurgal tarafından Nezih Fıratlı ile birlikte yapilmıştır'. Burada yapılan sondajlar sonucunda, Hellenistik ve Roma dönemlerinde geniş bir yerleşirnin bulunduğu ve büyük olasılıkla Arkaik
dönemde de yerleşirnin varolduğu kanısına varılmış, ele geçen çanak
çömleklerle M.Ö. 6. yüzyıl ve öncesine ait kültür katmanlarının varlığı
ileri sürülmüştür. Maltepe'de yapılan yüzeyaraştırmaları sonucunda; tepenin her tarafında türdeş nitelikte M.O. 4. ve 3. yüzyıla ait Geç KlasikErken Hel1enistik dönem çanak çömleği yoğun olarak ele geçmiştir. Öte
yandan yer yer Roma dönemine ait kaba keramik çöplükleriyle de karşı
laşılmıştır. Arkaik ve öncesi dönemlere ait çanak çömleklere ise tepenin
batı bölümünde rastlanılmıştır; bu nedenle varsayımımızın doğruluğunu
anlamak amacıyla kazılara bu yönde başlamaya karar verdik. Yapılan kazılar sonucunda, 1950'li yıl1ardaki çalışmalar sırasında ileri sürüldüğü gibi buranın bir höyük olmadığı ve herhangi bir döneme ait en küçük bir
kültür katmanı bulunmadığı kesin olarak anlaşılmış ve Maltepe'nin büyük bir tümülüs olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca Herodotos'un sözünü ettiği Arkaik dönem surlarının bütün görkemiyle bu tümülüs yığınının
(5)

(6)
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F. Sartiaux, Eski Foça. Foça Tarihine Bir Bakış. Ege Turizm Cemiyeti Yayınları: 6, İzmir
1952. 19-20, Foto: LV.
E. Akurgal, "Foça Kazıları ve Kyme Sondajlan", Anatella i (1956). 34.

içerisinde günümüze kadar korunageldiği görülmüştür (Resim: 8-9). Tümülüs tüf taşlarının yığılması ve az sayıda andezit taşlarının da kullanıl
masıyla oluşturulmuştur. Büyük bir taş yığınından oluşturulan 21.39 m
yüksekliğindeki tümülüsün üzeri ise tepede 2 m ye varan ve yer yer 50
cm ye kadar düşen kalınlıkta bir toprak tabakasıyla örtülmüştür. Genellikle tümülüslerin dolgu toprağında çanak çömlek parçalarına rastlanmazken, Maltepe tümülüsünün üst toprak tabakasında yoğun olarak çanak
çömlek parçalan karşımıza çıkmaktadır. Yine tümülüsün kabuğu niteliğindeki bu toprak tabakasının içerisinde büyük parçalar halinde pişmiş
toprak cüruf1ann bulunuşu, tümülüsün oluşturulması sırasında bu malzemenin çanak çömlek atölyelerinin çöplük tepelerinden getirilmiş olduğu
fikrini vermektedir. Bu çöplük tepelerinin ise Maltepe'den çok uzak olmadığını sanıyoruz; çünkü Maltepe tümülüsünü kaplayan toprağın içerisinden gelen 'türdeş nitelikteki çanak çömlek, Maltepe'nin doğusunda
1992 kazıları sırasında İnşaat amacıyla yapılan müze temel kazılarında
ele geçen malzemeye büyük parallellik göstermektedir; bu nedenle keramik atölyesi çöplüklerinin Maltepe'nin doğusundaki alanlarda bulunduğu
sonucu~a varılmıştır. Buna göre Maltepe'nin doğusunda bulunduğu sanı
lan M.O. 4. ve 3. yüzyıl çanak çömlek atölyelerinin keramik çöplükleri,
tümülüsün oluşturulması sırasında bozulmuş bulunmaktadır. Tümülüsün,
bu malzemenin en geç tarihinden ş,onra inşa edilmesi gerektiği göz önünde bulundurularak ilk bakışta M.O. 2. yüzyılda oluşturulduğunu düşün
mek olasıdır. Uzerindeki yer yer Roma dönemine ait keramik çöplüğü yı
ğınları ise, tümülüsün inşaatından sonra buraya atılmıştır. Arkaik döneme
ait çanak çömlekler ise, kent duvarlarının yalnız arkasından gelmektedir.
Hellenistik dönem tümülüsü oluşturulurken Arkaik dönem kent duvarlarının yığınından yararlanılarak oldukça büyük bir tümülüs yapımı amaçlanmıştır; bu nedenle tümülüs odası Arkaik dönem kent duvarının önüne
belki de surların taşlarından yararlanacak biçimde inşa edilmişti.
Böylelikle Arkaik dönemde kent duvarlarının geçtiği yerler yaklaşık
olarak belli olmuş ve bu duvarlarm uzunluğunun 5 km den daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Buna göre Ionia'nın dünyaya önderlik ettiği ve Batı
Uygarlığı'nın temellerinin atılınış olduğu M.O. 6.. yüzyılın ilk yarısında
Phokaia'nın en büyük kentlerden biri olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu surlar, üzerinde Atlıena Tapınağı'nın bulunduğu kayalığın kuzey yamacında
korunan surların en eski evresinin devamıdır; bu nedenle Arkaik dönemde yanmada bu surlarla çevrilmiş olmalıdır. Öte yandan ileride de sözü
edileceği üzere kent içerisinde çeşitli yerlerde yapılan kazılarda ele geçen
Arkaik ve öncesi dönemlere aitmalzeme, kentin esas yayılım alanının
çok geniş olduğunu göstermektedir. Arkaik dönem kent duvarlarının çok
geniş bir alanı çevirmesi de bu gerçeği desteklemektedir. Böylece, eski
13

kazılar sırasında sanıldığı gibi kent merkezinin sürekli yarımadada bulunduğu görüşü geçerliliğini yitirmiştir'. Buna göre yanmada Athena Kutsal
Alanı'nın ve çevresinin bulunduğu bir yer durumunda olmalıydı. Yarıma
danın kuzeydoğusunda bulunan Küçük Deniz adlı koy, surlarla çevrili
alan içinde kalması nedeniyle korunaklı bir yer durumundadır. Bunun
için antik kentin asıl lirnanının burası olması akla yatkındır. Bütün bu sonuçlara, M.O. 6. yüzyılın ilk yansında oluşturulduğunu sandığımız kent
duvarlarının geçtiği yerlerin doğru olarak saptanmasından sonra varılabil
miştir.

Herodotos'a göre, uzun deniz yolculuğuna çıkan ilk Hellenler Phoka50 kürekli ünlü gemileriyle ıspanya'ya kadar gitmişlerdir.
M.O. 600 yıllarında Rodanos ırmağı ağzında Massalis (Marsilya) kolonisini kuran Phokaialılar, Güney Fransa'dan ıspanya'ya geçerek burada da
birtakım pazar yerleri oluşturmuşlardır. Daha sonra Cebelütarık Boğazı
(Herakles Sütunları)'nı aşarak Atlantik'e çıkmışlar ve gümüş madenieri
ile ün kazanmış olan Tartessos çevresine kadar sokulmuşlar, buradaki
yerlilerle dostça ilişkilerde bulunmuşlardır. Herodotos, Tartessos kralının
Phokaialıları çok sevdiğinden söz etmektedir. Arganthonios adındaki bu
kral, Phokailalılara birçok iyilikte bulunmuştur. Kral Arganthonios, Medlerin gitgide güçlenmeleri karşısında Phokaia surlarının yapımı için Phokaialılara çok para vermiştir. Herodotos kitabında şöyle demektedir:
"...Medlerin gitgide güçlendiklerini öğrendiği için, kentlerini surlarla çevirsinler diye para vermiştir. Ve hesapsız para vermiştir, zira duvar çepeçevre hayli stad tutar ve baştan başa işlenmiş büyük taşlarla yapılmıştır?".
Herodotos burada surların oldukça uzun olduğundan ve büyük taşlarla
yapıldığından söz etmektedir. 1992 yılı kazıları sırasında ele geçen surlar, Herodotos'un sözünü ettiği bu duvarlar olmalıdır. Gerçekten de Herodotos'un söylediği. gibi bu kent duvarları, işlenmiş büyük taşlarla yapıl
mıştır. Oysa, M.O. 5. yüzyılda sur taşlarının boyutları küçülmüştürw,
Herodotos, zamanındaki küçük boyutlu taşlardan oluşturulmuş duvarları,
bir yüzyıl öncesinin duvarlarıyla karşılaştırmıştır. 1992 yılı Foça kazıları
da Herodotos'u tümüyle doğrular niteliktedir.
Maltepe Tümülüsü'nün batı bölümünde, Eski Foça-İzmir asfaltının
hemen yanında yapılan kazılarda Phokaia'nın en eski kent duvarı, kapısı
ile birlikte ortaya çıkarıldı (Çizim: 1). Görkemli bir görünüme sahip olan
duvarın en ilginç yönü dış tarafında, yani güneydoğusunda büyük bir paialılardır-.

(7)
(8)
(9)
(ıo)
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E. Akurgal, Anadolu Uygarlıkları. 3. Baskı, Istanbul 1990,365.
Herodotos, I, 163.

ibid.

Klasik. dönem sur duyan taşlarının boyutları üzerine Bkz. Ö. Ôzyiğit, "On the Dating of the
City Wall of Ephesos", Erol Atalay Memorial, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayın
lanv İzmir 1991, 143-144.

yanda ile desteklenmesidir (Resim: 10). Bu kent duvannın tümü düzgün
işlenmiş dikdörtgen biçimindeki tüf taşlanndan yapılmıştır (Çizim: 2, Resim: 11-12). Kazılan bölümde, payandanın özgün yüksekliğinde olduğu,
surun ise payandanın bitim seviyesinin üstünde 186 cm lik bölümünün
sağlam kaldığı saptanmıştır; ancak sur duvan her yerde aynı yükseklikte
korunmamıştır. Kapı eşiğinden payandanın yüksekliği 336 cm dir. Payanda kapı eşiğinden çok daha derinlere indiği için gerçek yüksekliği ileriki yıllarda yapılacak olan kazılarla saptanabilecektir. Kent duvannın kapı eşiğinden korunan yüksekliği 522 cm dir. Duvann dış cephesindeki
örgü, iki kalın bir ince taş sırasından oluşmaktadır. Kalın taşsıralan 5470 cm, inceler ise 29-32 cm yüksekliğindedir. Hiçbir sıra aynı yükseklikte değildir. Ince taş sıralan, kalın taş sıralannın boyutlannda olup, onlardan farkı yatayolarak yerleştirilmeleridir. Payandadaki taş sıralannın
yükseklikleri ise daha farklıdır. Genellikle birbirine yakın ölçülerde olan
bu sıraların yükseklikleri 29-35 cm arasında değişmektedir; ancak üstteki
iki sıra değişiklik göstermektedir. Payandanın bilim sırasını oluşturan bu
taşlar kalın olup (H. 58 cm), estetik açıdan diğerlerine uygun olması için
iki ayn taş sırası izlenimi verebilecek biçimde işlenmiştir. Bu kalın sıra
nın altında en ince taş sırası (H. 22 cm) yer almaktadır. Bunun yüksekliğinin diğerlerine uymamasının nedeni, payandanın bitim noktasına uydurulma zorunluluğundanileri gelmektedir.
Sur duvanndaki taş bloklannın uzunluklan genellikle 110-198 cm
arasında değişmektedir. Payandanın üst iki sırası dışında yer alan taşlar
sur duvanna -göre daha kısa olup, uzunluklan 91-151 cm arasındadır.
Taşların kenarlannda 3-8 cm kalınlığında ve her tarafta düzgün bitiş göstermeyen anatlıyrosis bulunmaktadır. Bunlann arasında kalan yüzey kaba yonudur. Taşlarm yüzeyleri ise bosajlı değildir. Sur duvannın kalınlığı
5 m dir (Resim: 13); ancak duvar için 5 m lik genişlik fazladır. Hükumet
Konağı alanında ortaya çıkanlan ve bu surlann devamı olduğunu sandığı
mız duvarların genişliği 2.40 m dir. Kapı olabilecek bir açıklığın iki yanındaki 5 m kalınlığa sahip surların kuleye 'ait olması düşünülebilir; fakat
bu durum ileride burada yapılacak kazılar sonunda ortaya çıkanlacaktır.
Foça-İzrnir

karayolunu geçirmek amacıyla bu tepenin göney bölümü

yılında tahribata uğratılmıştır. Bu tahribat sırasırıda asfalt yolun altında kalan diğer kulenin de üstü yok edilmiştir. Ikinci kulenin arkasında
ek bir bölüm daha bulunmaktadır. Buna ait dış duvar biraz korunmuştur.

1975

Sur duvannın dış yüzeyinde barbakan delikleri bulunmaktadır. 7/
8x9/12 cm ölçüıerinde olan bu delikler, duvann dış yüzeyine şaşırtmalı
olarak yerleştirilmişlerdir.Yani barbakan delikleri aynı düşey çizgide bulunmamaktadır. Yatay sıralarda ise, aralanndaki uzaklık genellikle 197-
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276 cm arasında değişmektedir. Barbakan delikleri, kalın taş sıralarının
en üstünde yer almaktadır. Bu deliklere payandada da rastlanılmaktadır.
Doğalolarak payandadaki delikler, sur duvarının içinden de geçmektedir.
Arkaik döneme ait bu kent duvarı, arkaya doğru biraz eğilmiş du(Resim: 13). Bu durum bir deprem sonucunda olmamışsa, Hellenistik döneme ait tümülüs dokusunun büyük ağırlığından ileri gelmiş
olmalıdır; fakat arkasındaki Arkaik dönemde yapılmış olan dolgu nedeniyle sur duvarı tümden geriye yatmamış ve kapı tarafında yaklaşık 13
derece eğilmiştir. Bu eğiklik, kapı yönünde biraz daha fazladır; Çünkü kapı surun gövdesine göre daha zayıf bir konumdadır.
rumdadır

Kent duvarının güney tarafında, 3.80-4.00 m genişliğinde ve kent kaolabilecek, 5 m genişliğindeki kulesiyle aynı uzunlukta bir boşluk ortaya çıkarılmıştır. (Resim: 14-16) Kapı, diğer antik kentlere giden yolun
geçebileceği ve güneydoğusundaki fazla yüksek olmayan yamaçlara bakmaktadır; bu nedenle antik çağda Phokaia'ya saldırılar bu yönden gelmiş
olmalıdır. Kapının dış eşiği 190 cm uzunluğunda ve 74 ile 78 cm genişli
ğe sahip iki blok taştan oluşmaktadır. Bu eşiğin ortasında 50 cm çapında
ve 15 cm derinliğinde bir oyuk bulunmaktadır (Resim: 14). Yuvarlak
olan bu oyuk kapı kanatları ile ilgili olmalıdır. Kapının kente bakan yönündeki dört bloktan oluşan iç eşikte ise, böyle bir oyukluk yoktur. Kapı
nın her iki tarafında beşer ahşap direk bulunmaktaydı; ancak bunlar bir
yangın sonucu kömürleşmişlerdir. Direk yataklarının genişlikleri genellikle 32-33 cm olup, kalınlıkları 25-27 cmdir. Bu yatakların yarım yuvarlak profilleri, buraya yerleştirilen direklerin kesitleri hakkında bize bilgi
vermektedir. Buna göre yuvarlak ahşap bir kütüğün ortadan ikiye kesilmesiyle oluşturulmuşlardır. Ayrıca arkalarındaki kil de yine bu ahşapla
rın ilk yerleştirilmeleri sırasında kullanılmış olmalıdır. Direk yerlerinde
görülen bu killer, yangın sonucu pişmiş duruma gelmişlerdir. Ahşap direklerin aralarında yer alan taş sıralarının korunan yükseklikleri dış taraftan içeriye doğru artmaktadır ve 1.00-2.34 m arasında değişmektedir. Kuzeydoğu yanda görülen bütün ahşap direk yatakları ile aralarında dikey
taş sıraları ve surun arka duvarının tümü arkaya doğru eğimlidir. Bu arka
duvarın korunan yüksekliği eşik taşından itibaren 2.83 m dir.
pısı

Kapının toprak tabanı üzerinde büyük kömürparçaları bulunmuştur.
Bu kömürler yangın sonucu yanan kapının iki yanındaki ahşap direklere
aittir", Ayrıca yine bu tabanda üst üste gelen ve insanlara ait olan ayakkabılı ayakların 24 cm uzunluğundaki izlerine de rastlanılmıştır. Toprak
tabanın yüzeyi düz değildir; çünkü yangını söndürmek amacıyla atılan
(ll) Bu
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ahşap

direk yanıkları üzerine Peter Ian Kuniholm

çalışmaktadır.

sular toprak zemini çamur durumuna getirmiştir. Kapının kuzeybatı bölümünde taban üzerinde kırık olan bütünlenebilen bir amphora bulunmuş
tur (Çizim: 3). Bu amphoranın yangını söndürmek için kullanılırken kınl
mış olduğunu sanıyoruz. Lesbos tipi olan bu amphora Lesbos'taki
örneklerinin tersine gri renkli hamura sahip olmayıp, pembe renklidir. Bu
hamur az mikalı ve az kum katkılıdır. Yüzeyi yanma nedeniyle yer yer
grileşmiş ve kararmıştır. Yanmayan veya az yanan yerler ise, sarımsı turuncu, sarımsı gri ve sarı renktedir. Bu amphoranın boynu kısa olup aşağı
doğru genişlemektedir. Şişkin kannlı ve düz ayaklıdır. Lesbos tipi amphoraların kronolojik gelişiminde, genellikle geç döneme doğru boylarında uzama görülür. Tam yükseklik veren en eski Lesbos amphoraları
Antissa'da bulunmuştur», Bunlardan A tipi amphora ..M.O. 7. yüzyılın
içinden olmalıdır. B tipi amphora ise, kanımızca M.O. 6. yüzyılın baş
larına tarihlenmelidir. Birincisinin yüksekliği 45 cm ikincisinin ise 55 cm
dir. Phokaia amphorası ise 62 cm yüksekliğindedir. Atina'da buliınan
ve daha sonraya tarihlenen amphoraların yükseklikleri ise daha fazla00 13• Bu örneklerden Lesbos tipi amphoraların kronolojik gelişimleri
içerisinde yüksekliklerinin gitgide arttığını görmekteyiz. Ote yandan bu
kronolojik gelişim içerisinde kulpların, en eski örnekler olan Antissa
amphoralannda iki yana açılmış oldukları gözlenmektedir. Phokaia amphoralarındaki kulplar da iki yana açılmış olmasına karşın, Antissa'daki
örneklerinden daha kapalıdır. Atina'daki daha geç örneklerdeki kulplar
ise, daha da kapalı olup, yay biçimindedir. Ayrıca Antissa'daki B tipi
amphoraların kulbu oldukça yassı profile sahiptir. Phokaia amphorasında
da kulpların profili yuvarlaklaşmıştır. Daha geç Atina örneklerinde ise,
kulp profili yine yuvarlak, yani silindiriktir. Phokaia amphorasının boyun
uzunluğu ve profil gelişimi, yine kronolojik gelişime uygun düşmektedir.
Yani daha eskiye tarihli Antissa örneklerinden uzun, daha geç Atina örnelderinden ise kısadır.
Phokaia amphorası, Lesbos amphoraları diye anılan amphoralar tipindedir. Bu amphoraların kronolojik gelişimi içerisinde yer alırken, Lesbos tipi amphoraların büyük karakteristik özelliklerini taşımaktadır. Bunlardan kulpların altındaki "Sıçan Kuyruğu" diye söylenen kabartma çizgi,
ortak en büyük karakteristik özelliktir (Resim: 17); fakat aralarında ayrı
lıklar da vardır. Phokaia amphorasının hamuru sarımsı turuncu, pembe
renklidir. Ayrıca Phokaia amphorasında Lesbos amphoralarındaki boyundan omuzageçişte görülen kabartma çizgi yoktur. Buna karşın bu kabart(12) W. Lamb, "Antissa", BSA 31,1930/31, 177, PI. XXVıı; B.G. Clinkenbeard, "Lesbian Wine
and Stücage Amphoras, A Progress Report on Identification", Hesperia 51, 1982,258-259,
266, PI. 69.
(13) B.G. Clinkenbeard, Hesperia 51,1982,264-266, PI. 70-71.
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ma çizgi, tümünde dudak altında görülür. Öte yandan Phokaia amphorasının Lesbos amphoralanndan önemli bir aynlığı da ağız kenarlan köşeli
dir. Sonuç olarak Arkaik dönem surlannın kapısının tabanı üzerinde yangın tabakası içinde ele geçen amphora, Lesbos -amphorası tipinde olup,
bu amphoraların kronolojik gelişimlerine uygun düşmektedir, Aynı zamanda M.O. 6 yüzyılortasındaki biçimleri üzerine de bilgi vermektedir.
Bu kronolojik gelişim içerisinde bu amphora, M.O. 6. yüzyılın ortalanndan olmalıdır. Aynca hamur rengi ve yapısıyla da bu amphoranın Lesbos'ta üretildiğini sanmıyoruz. Phokaia ve Lesbos'un birbirine çok yakın
olması nedeniyle amphora üretiminde de etkileşimler olmalıdır. Buna göre sözü edilen amphöranın Lesbos amphoraları tipinde o/up, Phokaia'da
üretildiğini düşünmek yanlış olmamalıdır; çünkü Phokaia'da sürmekte olan .kazılarda çok sayıda bu tür amphora parçalan bulunmaya başla
mıştır. Ileride yapılacak kazılar, bu konuda daha kesin sonuçlar verecek-

tir.
Kapının toprak tabanı üzerinde küçük bir olpe de bulunmuştur. Aynca taban üzerinde bulunan 22 kg ağırlığında, 29 cm çapında ve tüf taşın
dan bir mancınık gül1esi de çok ilginçtir (Resim: 14-16); çünkü bildiği
miz kadanyla bu mancınık gül1esi Hel1en dünyasındaki en eski mancınık
gül1esi olmalıdır. Bu gül1e ile birlikte yine aynı yerde bulunan bronz ve
demirden ok uçlan bize buradaki yangının gerekçesini göstermektedir.
Buna göre savaş sonucu çıkan yangın, bol su ile söndürüımeye çalışılmış;
fakat sur kapısı tahrip olmaktan kurtulamamıştır. Bunun sonucu olarak
Phokaialılar tarafından kapı açıklığını örtrnek için kısa zamanda taş ve
toprak yığıldığını görüyoruz; çünkü bu dolguda kentin içinden olabilecek
yapılara ait taşlar ile bol keramik bulunmuştur. Genellikle Oryantalizan
stilde olan bu keramiklerin tümü M.O. 6. yüzyılın ortalanndan öneeye ait
olmalıdır. Duvann arkasında ve kapının üzerinde bulunan bu yığın, kanı
mızca Herodotos'unda sözünü ettiği gibi, Perslerin surların önüne toprak
yığdırarak kenti almalanna neden olan savaş yöntemine ait olmamalıdır;
çünkü bu yığının içerisinde bulunan ve yukanda -sözünü ettiğimiz gibi
mimari parçalar (Resim: 18) ile bol sayıda keramiğin bulunması, kentin
iç bölümünde ele geçen artık malzemelerden yararlanıldığı izlenimini ortaya çıkarmaktadır. Bu yığın Pers generali Harpagos'un emriyle oluştu
rulmuş olsaydı, yığının içerisinde herhangi bir buluntuya rastlanılmaması
gerekirdi.

KENT DUVARININTARİHLENMESİ
Kapının
edildiği gibi

IS

toprak tabanı üzerindeki buluntulara göre, yukanda sözü
büyük bir savaş olmuş ve bunun sonucunda kapı yangınla

tahrip edilmiştir. Kapı içerisindeki en iyi tarihleyici malzeme amphora ile
olpedir. Bunların tarihi M.O. 6. yüzyılın ortaları civarında olmalıdır. Kanımızca kapının tahrip edilişi Pers saldınsı ile ilgilidir. Herodotos, Persler'in M.O. 546 yılında Sardes'i aldıktan sonra lonia'da ilk vurdukları yerin Phokaia olduğunu yazmakta ve Pers ordusunun komutanı General
Harpagos'un bu tarihte (M.O. 546) Phokaia'yı kuşattığından, kuşattığı
kentin duvarlarının önüne toprak yığdırarak askerlerinin kentin içerisine
girmesini sağladığından söz etmektedir". Kent kapısı içerisindeki buluntuların tarihi, Persler'in Phokaia'yı alış tarihine uygun düşmektedir; bu
nedenle kapının M.O. 546 yılında Persler tarafından tahrip edildiğini sanıyoruz. Kapısı bu tarihte tahrip edilmiş olan kent duvarlarının da daha
önce yapılmış olacağını düşünmek son derece doğaldır. Yukarıda da anlattığımız üzere bu surların, Persler'in gitgide güçlenmeleri karşısında
Tartessos kralı tarafından verilen paralarla yaptırılmış olduğunu Herodotos'tan öğreniyoruz. Buna göre bu kent duvarlannın, Phokaialılar'ın Akdeniz'in batı ucuna gjrtikleri yıllardan (M.O. 600) sonra, beliren Pers tehlikesi nedeniyle M.O. 6. yüzyılın ortalarına doğru, olasılıkla M.O. 590580 yılları civarında yapılmış olduğunu sanmaktayız. Kent duvarı taşları
nın dış yüzeyindeki işçilik ve stil, Bayraklı'daki Athena Tapınağı'nın Arkaik dönem podiumunun taş işçiliğine çok büyük benzerlik göstermektedir". Her ikisi de düzgün dikdörtgen taşlardan yapılmıştır; ancak
Bayraklı duvarındaki taşların boyutları daha küçüktür. Bu ayrım, Bayraklı'daki duvarın kent duvarı olmaması nedeniyle doğaldır. Ord. Prof. Dr.
Ekrem Akurgal, Bayraklı'daki sözü edilen duvarı M.Ö. 590 yıllarına tarihlemektedir. Phokaia duvarı da bundan biraz sonraya ait olmalıdır. Ayrıca yakın çevrede bulunan Sardes'te de Lydia dönemine ait dikdörtgen
taşlarla yapılmış duvarlar ele geçmiştir".
MALTEPE'DE HELLENisTiK DÖNEM BULUNTULAR!
Yukarıda sözünüettiğimiz

gibi,

taşlarlaoluşturulan

Maltepe tümülü-

kanımızca. yakın çevrede bulunan Hellenistik
.dönem keramik atölyelerinin tepecik Oluşturan çöplüklerinden getirilmiş
tir. Karışık olarak atılan bu toprak tabakası, tümülüsün üzerini bir kabuk
gibi sarmıştır. Içerisinde bol sayıda cüruf ele geçmiştir. Bunun yanı sıra
burada türdeş nitelikte çanak çömlek ile jerracottalar bulunmuştur. Bu
toprak tabakası içerisinde çok sayıda M.O. 4. yüzyılın ikinci yarısı ile
M~O. 3. yüzyıla tarihlenen günlük kullanım kapları ve fimisli ince kera-

sünün üzerini örten toprak,

(14) Herodotos, r, 162.
(ı5) E. A1curgal, Eski İzmir I, Yerleşme Katları ve Athena Tapınağı, Ankara 1983. Lev. 84, 87.
(16) C.H. Greeriewalt, "The Sardis Campaign of 1977", BASOR 233, 1979, 23-25; G.M.A.
Hanfrnann, SardisfromPrehistoric to RomanTimes, Results of the Archaeological Exploration of Sardis 1958-1975. Harvard University Press 1983. Figs. 79-80.108-109.
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miğe rastlanılmıştır. Terracottaların büyük bir bölümü ise, ayakta duran
kadın heykelcikleri ile kadın başlanna aittir; ancak buradaki buluntular,
her ne kadar in-situ olarak ele geçmemişlerse de Phokia'nın Erken Hellenistik dönemdeki keramik ve terracotta üretimi hakkında önemli bilgiler

vermektedir, Bu çöplükler, Hellenistik dönemde tahrip edilerek türnülüsün üzerine taşınmamış olsaydı, yapılacak bilimsel nitelikli kazılarla atım
tabakalan saptanarak daha belirgin tarihler elde edilmiş olacaktı.

2) Eski Hükümet Konağı Alanında Yapılan Çalışmalar: 1990 yılında
Hükümet Konağı'nın temel kazılan sırasında ortaya çıkanlan ve dozer ile
kepçelerden zor kurtanlan kentin en eski duvarlannın bulunduğu alanda,
1992 yılında da çalışmalar yapılmıştır. Oneelikle çevre düzenlemesine gidihniş ve dozerin yaptığı tahribatlar giderilmeye çalışılmıştır. Daha sonra
surların bir bölümü ortaya çıkanlmış ve güneydoğuya doğru yöneldiği
anlaşılmıştır (Resim: 19). Sur duvarlannın dış yüzeylerinin Maltepe'de
ortaya çıkanlan duvarlar gibi büyük blok taşlarla işlenmiş olduğu, iç yüzlerinin ise (Resim: 20), daha küçük boyutlu taşlardan oluşturulduğu görülmüştür. Çalışmalar sonucunda surların yaklaşık 20 m lik bir bölümü
ortaya çıkarılmıştır. Tufadan yapılmış olan kent duvarlannın genişliği
2.40 m dir. Bu alanda yapılan açmalarda, yoğun olarak Geç Klasik, Erken Hellenistik dönem keramikleri ele geçmiştir. Daha geç dönemlerde
kent duvarlannın yanına kadar yerleşirnin yayılması, kentin hızla büyümüş olduğunu göstermektedir,
3) Antik Kent Merkezinde Yapılan Çalışmalar: Bugünkü Foça ilçesinin Fevzi Paşa Mahallesi'nde kepçeyle yapılan su kanalı çalışmalan sı~a
sında çok sayıda eski eserin çıkmasıyla kazılara başlanmış ve antik kente
ait stratigrafinin oldukça iyi korunduğu görülmüştür. En üstte Roma dönemi yerleşiminin varlığı saptanmıştır. Bu tabakada büyük bir yapıya ait
olabilecek mekanlara rastlanılrmştır. Bu mekanlara ait çok renkli mozaikler de ortaya çıkarılmıştır, Mozaikler sağlamlaştınlarak bir sonraki yıl kesin işlem yapılmak üzere üstleri kum tabakasıyla örtülmüştür. Mozaiklerden birinin ancak 1,70x2.S0 m boyutlanndaki küçük bir bölümü ele
geçmiştir (Resim: 21). Geometrik motiflerle süslü olan bu mozaiğin büyük bir bölümü inşaatın altında kalmış, aynı inşaatın foseptik çukuru da
bir bölümünü tümüyle yok etmiştir. Geometrik motifler ve kuş figüriyle
süslü olan diğer mozaik, üstündeki toprak tabakası daha az olmasına karşın, 3x4 m lik tama yakın boyutlanyla daha iyi korunmuş durumdadır
(Resim: 22). Burada yapılan kazılara mevsimin kış olması nedeniyle ara
verilmiş ve kesin sonuçlann elde edilmesi gelecek yıla bırakılmıştır: ancak bu yılki kazılar burada Arkaik dönemden itibaren yerleşirnin varolduğunu kesin olarak göstermektedir,
20

1992 yılı çalışmalan sonunda çok önemli sonuçlar elde edilmiştir.
Yapılan kazılarda Maltepe'nin, bir höyük değil tümülüs olduğu anlaşılmış
ve içerisinde ise. tukaik dönem kent duvarını bütün görkemiylekoruduğu
görülmüştür. M.O. 6. yüzyılın ilk yansında M.O. 590-580 yıllannda yapılmış olınası gereken bu kent duvannın büyük bölümünün geçtiği yerler
saptanmış ve tümünün uzunluğunun 5 km den fazla olduğu anlaşılmıştır.
Bu kent duvarlannın içerisinde kalan alanın birçok yerinde yapılan gerek
bilimsel kazılar, gerekse inşaat temel kazılannda Arkaik dönem yerleşim
izlerine rastlanınasıyla, Arkaik dönemde kentin yayılım alanının yalnız
yanmada ile sınırlı olmayıp, çok daha geniş bir alana yayılmış bulunduğu
kanıtlanmıştır. Buna göre M.O. 6. yüzyılın ilk yansında Phokaia'nın en
büyük kentlerden biri olduğu sonucunun yanlış olmadığı kanısındayız.
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Resim: 1- Phokaia kent duvarlarına ait sur yatak izlerinin bulunduğu Altın Mağarası ve
tiyatro tepeleri (Fotoğraf Altın Mağarası tepesinden tiyatro tepesine doğru
çekilmiştir)

Resim: 2-
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Altın mağarası

tepesi üzerindeki sur

yatak.1arı
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Resim: 5- Altın mağarası tepesinde kule olarak kullanılmış kaya kütlesi

Resim: 6- Tiyatro tepesinde kule olarak
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kullanılmış

kaya kütlesi

Resim: 7- Maltepe tümülüsü. Arkaik dönem kent duvannın bulunduğu yerin kazı öncesindeki
durumu'

Resim: 8- Phokaia Arkaik dönem kent duvarı. M.Ö. 590-580 yılları
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Resim: 9- Phokaia Arkaik dönem kent duyan. Arka planda üzerinde sur yatak izleri
bulunan Altın mağarası tepesi görülmektedir.
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Resim: 10- Phokaia Arkaik dönem kent duvarı ve payandası. M.Ö. 590-580 yılları
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Resim: 11- Phokaia Arkaik dönem kent duvarı. M.Ö. 590-580 yılları

Resim: 12-Phokaia Arkaik dönem kentduvarından bir ayrıntı
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Resim: 13- Phokaia Arkaik dönem kent duvannın kapı tarafından görünüşü. M.Ö. 570 yılları

Resim: 14- Arkaik dönem kent kapısı. Toprak taban üzerinde kömürleşmiş ahşap parçalan ve
mancınık gül1esi görülmektedir.
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o

10cm

• • • • -I

Çizim: 3- Lesbos tipi amphora. Maltepe
tümölüsünde Arkaik dönem kent
kapısının tabanı üzerinde yangın..
tabakası içinde bulunmuştur. M.O.
6. yüzyılın ortaları

Resim: 15- Arkaik dönem kent
bakış
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kapısı. Kapının

iç bölümünden dışa doğru

Resim: 16- Arkaik dönem kent kapısı. Arka planda yine Arkaik dönemeait
taş

ve toprak yığın! görülmektedir.

Resim: 17- Lesbos tipi amphora. Maltepe
tümülüsünde Arkaik dönem kent
kapısının tabanı üzerinde yangın
tabakasında bulunmuştur. Kulp altında
sıçan kuyruğu diyeadlandırılan kabartma
görülmektedir. M.O. 6. yüzyılın ortalan
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Resim: 18- Mantar biçiminde başlık parçası. Tüf taşı. Arkaik. dönem kent
~ kapısı üzerindekiyine Arkaik.döneme ait yığının içerisinde
bulunrnuşrur. M.O. 7. yüzyılın ikinci yansı

Resim: 19- Arkaik. dönem kent duvarları. Eski Hükümet konağı alanı
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Resim: 21-Roma dönemi mozaiği. Phokaia kent merkezi

Resim: 22- Roma dönemi mozaiği. Phokaia kent merkezi

BAYRAKLI KAZISI 1993
Meral AKURGAL*

1993 yılı Bayraklı kazısı 12.7.1993-12.10.1993 tarihleri arasında
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün ödeneği ile
gerçekleştirilmiştir. Kazı bitiminde çıkarılan toprağın nakledilmesi ızmir
Karşıyaka Belediyesi'nce sağlanmıştır. Çalışmalar arazi ve kazıevi laboratııvarında olmak üzere iki ayrı ekiple sürdürülmüştür'.
Batı Anadolu ve Yunanistan'da bugüne değin hiç bir antik kent M.Ö.
7.-4. yüzyıl iskan katlarını dönemlerine göre compact olarak gösterilebilen bir plana sahip değildir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Eski ızmir
kenti bu açıdan ele alınmış, kentin ana yapısı Atlıena Tapınağı da bu
çalışmaların çıkış noktasını oluştıınnuştıır. Tapmağm batısında, kuzeyinde ve doğusundaki çalışmalarda batıda M.O. 7. ve 4. yüzyıllar arasın
daki yerleşme katlan gün ışığına çıkarılmıştır. Tapınağın karşısında yani
güneyinde 1966-1969 yıllan arasındaki ilk çalışmalarda M.O. 7. yüzyıla
ait büyük iki yapı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Buradaki çalışmalar
5 metreye varan dolgu toprak nedeniyle dalıa sonraki tarihlere bırakılmış
tı.

Kentin batı -doğu istikametinde .!>Iasılıkla limandan başlayıp, Athena
Tapınağı'na ulaşan ana caddesi, M.O. 7.-4. yüzyıllar arasında kesintisiz
olarak önemini yitirmeden fonksiyonunu ..sürdünnüştür. Kentin batısın
dan itibaren caddenin kuzey tarafında M.O.4. yüzyıla ait yapılar düzenli
bir plan sergilemektedirler'. Kuzeyde tapanağa doğru gidildikçe alttaki
•
(ı)

Yard. Doç. Dr. Meral AKURGAL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik BöıÜmü, Alsancak-ızMİR.
ızmir Arkeoloji Müzesinden Şeflke Bayık'ın Bakanlık temsilcisi olarak yer aldığı 1993 çalışmalarında Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabi-
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Dalı öğrencilerinden Şahika

Kemerli, Aysel

Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim

Pınar,

Dalından

Ahmet

Coşkun,

Ege

Mehmet Yenilmez,

Urıiversitesi

Şeref

Sunku,

Dokuz Eylül Universitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümünden A. Bülben Süel,
(2)

Mehmet Çelik ve Hilal Aktaş görev yapmışlardır.
Ekrem Akurgal, Anadolu UygarlıkIan (4. Baskı) Istanbul 1993,

Şek.304.
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yap.! katlanna iniImiş ve burada caddeye dik inen iki ara yolun içerisinde
M.O.7. ve 6. yüzyıl yapı kalıntılan korunmaya alınmıştır'.
Aynı sistemin tapınağın karşısında,
ması amaçlanmıştır.

caddenin güneyinde de

oluşturul

1993 yılında Atlıena Tapınağı'nın güneybatı köşesi karşısında, Athena Caddesi güneyinde M,N,O 5-9 karelerinde çalışılmıştır. 1992 yılında
açılan M-O 5,6 pHlnkarelerinde ortaya çıkanlan yapının doğrultusunda
M-O 5-9 karelerine kadar 22 x 18 m' lik alan tamamiyle ortaya çıkartl
mıştır. Burada yer alanyapı 12,5 x 17,5 m boyutlannda olup, M.O. 7.
yüzyıla aittir (Resim: 1). Yapının duvarlan güneyde, doğuda ve kuzeyde
0.40- L.OO m yüksekliktedirier. Batı duvan ise 1-1.50 m yüksekfiğe kadar
korunmuştur. Yapının tabanına, kuzey duvannın önündeki M.O. 4. yüzyıla ait, taşlardan oluşturulmuş podyum nedeni ile şimdilik inilmemiştir.
(Resim: ~) Yapının güneye bakan çok güzel ve görkemli bir. girişi vardır.
Giriş M.O. 4. yüzyılda taşlarla kapatılmıştır (Resim: 3). M.O. 4. yüzyılda
yapıya olasılıkla doğudan girilmekte idi.
Yapının M.Ö. 7. yüzyıla ait girişinin ne tür bir alana açıldığı konusunda, önümüzdeki yıllarda bu bölgedeki 3-5 m yükseklikteki toprağın
kaldınlması ile bir fikir sahibi olunabilecektir. Yapının Athena Caddesi
ile hiç bir bağlantısı olmaması dikkat çekmektedir.

1991 yılı çalışmalannda Athena Tapınağı'nın karşısında yer alan doltoprağı incelemek amacı ile bir sondaj yapmıştık. 5 m yükseklikteki
söz konusu sondaj toprağı ile 1993 yılında çalışılan bölgenin dolgu toprağı yığma toprak olup en üst ve en alt seviyelerde aynı karakterdedirier.
Burada M.O. 7., 6., 5. ve 4. yüzyıla ait çok küçük seramik parçalan tabaka oluşturmadan kanşık ve çok az olarak ele geçmiştir. Aynca çok seyrek de olsa bunlann arasında 19. yüzyıl sırlı seramik parçalan da bulunmuştur. Bu da buradaki toprağın define arama amacı ile geçtiğimiz
yüzyılda kanştınldığı düşüncesini vermektedir. Nitekim Athena Tapına
ğı'nın önünden 3 metre güneye kadar, cadde üzerinde yoğun bir şekilde
gün ışığına çıkanlan mimarlık elemanlan, biraz daha güneyde bıçak gibi
kesilmekte ve buralarda yaptığımız çalışmalar ne mimarlık elemanı ne de
seramik açısından hiç .!>ir buluntu vermemektedir. Oyle ki kentin günümüze kadar açılan, M:O. 10.-4. yüzyıllar arasındaki her yerinde 15-20 cm
gu

lik toprak seviyelerde bile bollukla ele geçen seramik parçalanna sözkonusu yerlerde rastlanmaması dikkat çekicidir. Belirtmek..gerekir ki tapı
nağın karşısındaki 1966-1969 yıllan arasında açılan M.O. 7. yüzyıla ait
büyük yapılar da hiç bir buluntu vermemiştir.
(3)
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İbid. Eski-Çağ'da Ege ve ıZmir. ızmir 1993. Şek.19.

Buna ilaveten Athena Tapınağı'nın doğusunda yer alan yeni tapınak
yapısının temelleri de bu tür toprakla doldurulmuştur. Nitekim burada,
yapınin sadece kuzey peristasisinde çok yıprarımış bir aplik bronz aslan
atılmış olarak bulunmuştur. Aynca buradan çıkan küçük bir aryballos ve
seramik dinos ayağı parçalan ele geçen yegane buluntulardır.
Bu büyük tapınak yapısının üst yapı elemanlanna ait hiç bir buluntuya rastlanmamıştır. söz konusu tapınağın güney podyumunun yanından
hemen M.Ö. 4. yüzyıl yapı katı başlamaktadır. Yapının doğusu ise iri yuvarlak dere taşlan ile doldurulmuştur. Taşlarm bitiminden 2 m ileride,
doğuda M.Ö. 6. yüzyılın ikinci dörtlüğüne ait Aiol başlık ve yapı taşla
nndan oluşturulmuş bir podyum ve duvan bulunmuştur. söz konusu tüf
taşı mimarlık elemanlannın ait olabileceği yapının yeri ise henüz bulunmamıştır.

Olasılıkla 19. yüzyılda kanştırılmış olan bu bölgede çıkanlan eserlerin nerede olduklan hakkında şu anda bir bilgimiz yoktur.. 19. yüzyılda
tepede Hacı Mutso adı ile anılan bir çiftlik vardı; daha sonra bu isim bıra
kılmış ve tepe üzerinde son yerleşen HelIenlinin adı ile Turlita Tepesi
olarak adlandınlmıştır-,

Bu konu önümüzdeki yıllarda Atlıena Tapınağı'nın güneybatı köşe
sinden itibaren doğuya doğru, uzunluğu yaklaşık 75 metreye varan bu geniş alandaki 3-5 m yükseklikteki yığına toprak kaldırılabildiği takdirde
açıklığa kavuşacaktır. Böylece Atlıena Tapınağı'nın güneyindeki kent dokusunun yapı katlannın önemine göre korunmaya alınması da sağlana
caktır.

1993 yılı çalışmalannda büyük M.Ö. 7. yüzyıl yapısının batı duvanna hemen bitişik toprağın 5x5 m' lik küçük bir bölümü açılmış ve burada
M.Ö. 4. yüzyıla ait yapı kalıntılan ortaya çıkarılmıştır. Buradan siyah firnisli döküntü seramik ve iki adet tama yakın Doğu Yunan skyphoso ele
geçmiştir.

Arazi çalışmalanna paralel olarak kazı evi laboratuvarında M.Ö.7.
sonuna ait büyük bir situla, M.O. 6. yüzyıl Rhodos türü bir pinax,
M.O. 7. yüzyıl yonca ağızlı bir gri monokrom testicik başta olmak üzere
restorasyon çalışmalan yapılmıştır.
yüzyıl

(4)

Franz-Helene Miltnee, Forschungen in Alt-Sfhyma I, Wien 1931. 129.
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Resim: 1

Resim: 2

Resim: 3
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MAGNESIA AD MEANDRUM (1992)
Orhan BİNGÖL*
20.7.1992-7.9.1992 tarihleri arasında 47 gün süren 1992 yılı Magnesia kazısı Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu'nun katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Kültür Bakanlığı adına yetkili uzman olarak Niğde Müzesi arkeologOzcan Şimşek'in görevlendirildiği 1992 yılı Magnesia kazısına
A,Ü. Başkent Meslek Yüksekokulu elemanlanndan Öğretim Görevlisi
Arkeolog Restarötör Işık Bingöl ve Uzman Arkeolog MeralOrtaç ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı öğrencilerinden Levent G. Göksu, Coşkun Altınkaya,Tol
gaban Kırilen, Oya Coşan ve Hülya Meral katılmıştır. Aynca Arkeolog
Epigraf Dr. Mustafa Sayar, Arkeolog Dr. Evantia Papaefthimiou ile Edirne Koruma Kurulu Müdürlüğü'nde görevli Arkeolog Nedim Akıner de
kazımıza katılarak aşağıda değinilecek çalışmalan yapmışlardır. Adı geçenlerin tümüne teşekkür ederim.
larından

1992 yılı Magnesia kazısında yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar
altında toplanabilir:
1) Theatron kazısı
2) Gymnasion, kriptoportikus çalışmalan
3) Çarşı bazilikası elemanlan üzerinde yapılan
4) Seramik çalışmalan
5) Epigrafik çalışmalar
6) Buluntular
•

çalışmalar

Prof. Dr. Orhan BİNGÖL, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü. Sıh
hiye-ANKARA.
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1) THEATRON KAZlS1
1992 yılı çalışmalannın tümü 1984 yılından bu yana kazısını sürdürdüğümüz theatronun kerkidesinin arka bölümlerinde yoğunlaştırılmıştır.

1. KERKİs (Resim: 1)
Geçen yınarda birinci kerkisin orkestraya inen orthosthat kaidesinin
kuzeydoğu köşesi saptanmış ve buradaki analemma duvannın başlangıcı
ortaya çıkanimış ve' böylece theatronun yedi kerkisinin olduğu kesinleş
mişti. Analemma duvannın geçen yıl açılan ön bölümünün devamının
yapılmadığı izlenimi uyanmıştı. Bu izlenimi kanıtlamak ve bu konu hakkında bir sonuca ulaşmak için yapılan çalışmalarda:
a) analernma duvannın gerçekten arkaya doğru devam eımediği,
b) birinci kerkisin sadece ön bölümünün yapılmış olduğu,
c) bu bölümün derinliğinin de, ikinci kerkisin in-situ korunan oturma
sıralanndan en üstündeki 14. sıraya Radar olan bölümüne eşit olduğu saptanmıştır.

Birinci kerkisin bu ön bölümünün arkasının bir duvarla bitip bitmediği, bu bölümün toprak nakli nedeniyle traktör yolu olarak kullanılma
sından ötürü kazılamadığından, saptanamamıştır.
Birinci kerkisin temelleri theatronun en fazla tahrip olmuş temelleri
önde saptanan bir sıra temelin arkasında, daha üst seviyelerdeki temellerden akma moloz taşların da içinde bulunduğu bölüm
özenle temizlenilmektedir. Birinci kerkis ile ikinci kerkis arasındaki kot
farkı birinci kerkisde blokların yerlerine yerleştirilmesi aşamasına gelinmediğini göstermektedir, Bu kerkisin arka bölümünün yapılmadan bu iş
leme başlanılıp başlanılmayacağı da aynca yanıt aranması gereken bir
konudur. Birinci kerkisin arka bölümünün kazılması ve ön bölümünün temenerinin titizlikle temizlenmesine gelecek yıl da devam edilecektir.
arasındadır. En

Başlangıçta 14 oturma sırasından oluştuğunu varsaydığımız theatronun, arkaya doğru on sıra kadar daha devam etmek üzere planlanmış olduğunu geçen yıllarda saptamıştık. Ikinci kerkisin, birinciyle olan kot farkından oluşan yan duvarının arkada bir köşe yaparak güneye dönmesi bu
saptamanın kanıtıydı. Ikinci kerkisin arka bölümünde, üçüncü kerkise
doğru giderek yükselen dolgu toprağın yoğunluğu, geçen yıllarda bu bölümlerin kazılmasını sonraya bırakmamıza neden olmuştu, 1992 yılında
özellikle üçüncü kerkisde en yüksek seviyesine ulaşan bu dolgunun ikinci, üçüncü ve dördüncü kerkislerin arka taraflarım kaplayan bölümünün
kazılmasınabaşlanılmıştır.
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Il. KERKİs (Resim: 1,2)
Bu amaçla yapılan kazılarda, 14. oturma sırasının hemen arkasında,
ona paralel ve aynı sıranın a!tıyla aynı seviyede düz bir platform oluştu
ran dere taşlanndan yapılmışbir temelortaya çıkarılmıştır. Arkaya doğru
genişletilen kazılarda bu platformun üstüne oturtulmuş izlenimi veren ve
arkaya doğru 30-40 derecelik bir açı yaparak yükselen, yan yana iki konik temelortaya çıkarılmıştır, Bu temeller kireç harç ve nıoloz taşlarla
yapılmış bir kaplama tabakası içennektedirler. Kuzeydekinin oldukça
tahrip olmuş olmasına karşın güneydeki çok daha iyi korunmuştur. Bu iki
konik temelin üzerine oturduklan (?)platfonIl, ikinci kerkisin üçüncüyle
yaptığı sınıra gelmeden dik bir duvar halinde bitmektedir (Resim: 2). Bu
dik duvann yüksekliği ikinci kerkisle üçüncü kerkis arasındaki kot, farkı
yüksekliğine eşittir. Burada platformun genişliği 75 cm kadardır. Ikinci
kerkisİn arkasında ve güney sınınnda bu şekilde oluşmuş olan bölümde
tabanı üçüncü kerkisdeki platform üstüne oturan üçüncü bir konik temel
yer almaktadır. Böylece görünüş açısından ilk ikisi ikinci kerkisin arkasındaki 14. sırayla aynı düzeydeki platform üzerine; üçüncüsü ise üçüncü
kerkisİn 1 ı. sırasıyla aynı düzeydeki platformunun üzerine oturtulmuş üç
konik temelden ilk ikisi tümüyle,.üçüncüsü ise yalnız ön bölümüyle ortaya çıkanlmış olmaktadır.

LLL. KERKİs (Resim: 2,3)
Bu kerkisin oturma bloklannın yerleştirilmiş olduğu 5. sırasının üstünde kalan bölümde ayn bir temel sistemi içerdiği geçen yıllarda ortaya
çıkarılmıştı. Bu temel düzeninin oturma bloklannın yerleştirilmesi aşa-'
inasından önceki bir aşama olduğu da saptanmıştı. Bu aşamanın gereklerinden biri olduğu öngörülen platformun da 1 ı. sıranın a!t düzeyinden
başlayarak 1 ı. dahil toplam dört sırayı kapsayan bir genişliğe sahip olduğu varsayılmıştı. Uçüncü kerkisde 14. sıranın bitiminden başlayarak geriye doğru genişletilen kazılarda bu varsayımın geçerli olduğu saptanmış
tır. Bu bölümde yürütülerı kazılarda platformun bittiği yerde ilk üç örneği
ikinci kerkisde ortaya çıkartılan konik temellerin üç yeni örneğinin baş
langıçlan ortaya çıkarılmıştır. Bu üç yeni temelden kuzeydeki tamamen
korunmuştur. Ortadakinin üst bölümünün tahrip olduğu anlaşılmaktadır.
Üçüncüsü ise tamanıen yok olmuş denecek bir durumda ortaya çıkarıl
mıştır. Kuzey temelin yüksekliği 1,97 m dir. Hemen yanındaki ikinci te-o
melle eksen aralan 4,13 m olarak ölçülmüştür. Bu iki temel arasında yine
moloz taşla örülmüş yükseklikleri 25-27; genişlikleri 100-132 cm arasın
da değişen dört basamak yeralmaktadır (Resim: 3) .. Bu basamaklanrı ve
temellerin devamı gelecek yılortaya çıkanlacaktır.
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N. KERKİs (Resim: 4)
Dördüncü kerkisin kuzey kenannda, ikinci kerkisin kuzey kenannda
olduğu gibi rampa niteliğinde eğimli bir temel mevcuttur (Resim: 5).
Dördüncü kerkisde de üçüncü kerkisde olduğu gibi 9. oturma sırasının alt
düzeyinden başlayan geniş bir platform olduğu ortaya çıkarılmıştır. Bu
platform 14. sırayı da içine alacak bir genişliğe sahiptir. Bir başka deyiş
le, dördüncü kerkisde, üçüncü kerkisdeki üst üste iki platformdan üsttekinin henüz yapılmadığı bir aşama ortaya çıkarılmıştır. Bu durumda dördüncü kerkisdeki platformun genişliği üçüncü kerkisdeki iki platformun
genişliğine eşittir.

Bu platformun arkasındaki temellerde, hem toprak dolgunun en yükolduğu ikinci kerkisde bile ulaşılamamış bir aşamanın varlığı, hem de
yapının temelleri açısından en ileri aşaması saptanmıştır (Resim: 5). Ikinci kerkisde, 14. oturma sırasıyla biten temellerin arkasında yer alan konik
temellerin yapımını izleyen yeni bir aşamanın, dördüncü kerkisde saptanmış olduğunu şimdilik varsayabilmekteyiz. Buradaki, üst tabakası oldukça aşınmış olan temellerin, 15. sıradan başlayan oturma sıralannın alt yapısını oluşturduklan açıktır. Bu temellerin, platformun arkasına gelen
yerdeki cephelerinin ortaya çıkanlması ise, yapının temel sisteminde yeni
bir aşamanın daha saptanmasına neden olmuştur.
sek

Bu aşama bir "düzeltıne" ya da "doldurma" aşaması olarak yorumlanabilir (Resim: 4). Burada, kemer sistemiyle örülmüş yan yana üç bölüm
yer almaktadır. Kemerden farklan, buradakilerin içlerinin dolu oluşudur.
Kemerlerin içinde kalan yarım yuvarlak çekirdek bölüm, bir sıra yassı
taşla sınırlandınlmış, daha sonra genelde ince uzun olmak üzere kemer
taşlan, bu çekirdeğin üzerine bir kemer oluşturuluyormuş gibi yerleştiril
mişlerdir.

İkinci,

üçüncü ve dördüncü kerkislerin arka bölümlerinde yapılan ka-

zılarda, kazıların tamamlanamamış olmasına karşın, çok önemli sonuçlar
alınmıştır. Böylece şimdiye kadar yalnız Magnesia theatronunda değil,
hiçbir yapıdan tanımadığımız, aynca varsayımı bile olanaksız görülen
aşamalar ortaya çıkartılmış olmaktadır. Bu sonuçlarla temel yapısı konusundaki bilgilerimize çok önemli katkılarda bulunulmuştur.

Bu aşamalar konusunda kesin sonuçlara kuşkusuz ki kazıların tamamlanmasıyla ulaşılacaktır. Bu nedenle burada ileri sürülecek aşamalar
sırası, şimdilik sadece geçici varsayımlar olarak algılanmalıdır. Bu temellerden edinilen bilgiler arasında öncelikle şu iki olgu, biri Magnesia theatronu, diğeri de tüm bu tip yapı temelleri için çok önemlidir;
peye
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ı. Magnesia theatronunun tümü
dayanmamaktadır. Theatronun

daha önce varsaydığımız gibi bir tehiç olmazsa bir bölümü, belki de sa-

yapının oturma sıralan için gerekli olan yüksekliği ve
eğimi sağlamak amacıyla bir alt yapı üzerine oturtulnıuştur. Bu alt yapı,
yapının bir tepeye dayanması halinde de gereksinim duyacağı bir "temel"
ile karıştırılmamalıdır.

dece üst bölümü,

2. Temellerin, içerdikleri aşamalarda, daima ve ayncalıksız dikey ve
yatay örgü sistemlerinden oluşması diye bir zorunluluk yoktur. Temellerin yapımının alt aşamalan arasında statik açıdan sorunlar yaratabilir endişesi, ya da varsayımı ile, olası sayılmayan eğimli temel bölümleri de
olabilmektedir.
Temellerin bu bölümdeki aşamalanna gelince, kemer ve tonoz yardı
alt yapılarm burada yine yalancı kemer ve yalancı tonoz sistemleriyle gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Bu sistemdeki "yalancı" sıfatı sadece içleri, yani altlan boş olmadığı için kullanılmaktadır.
çünkü özellikle tonozlan oluşturan harç ve moloz taşlar, içleri boşaltıl
dıklan zaman yeterli sağlamlığı gösterecek nitelikte, taşıyıcı özelliklere
sahip değildir.
'
mıyla oluşturulan

Şu ana kadar anlaşıldığı kadanyla her kerkisde, tiyatronun eğimine
yakın bir eğim gösterecek üç adet yalancı tonoz oluşturulmaktadır. Bu
yalancı tonozların tümü büyük bir olasılıkla tek bir platform üzerine oturtulmaktadırlar. Bir başka deyişle, kazıda ortaya çıkartılan yalancı tonozların alt 'seviyelerinin farklı görünüşleri aldatıcıdır. Theatronda bu platform büyük bir olasılıkla dördüncü kerkisde saptanan platformdur.

Bu tonozlarırı platformun hemen üstünde yer alan başlangıçlannı içine alacak şekilde yapılan kemerler ikinci aşamay'1 oluşturmaktadır. Bu
yalancı kemerler dördüncü kerkisde saptanmıştır. Iç çekirdek, torıozların
dolgu maddesi; üstlerindeki, yassı taş sırası da yine yalancı tonozların
kaplamasıdır. Bu kaplamanın üzerine yerleştirilen kemer bloklanyla tonozlann ön bitimlerinde bir çeşit "istinat" duvan oluşturulmuştur. Hem
de bu yalancı kemerler bölümler halinde yapıldıklanndan, hilal,formunda
olması gereken duvann kurallara ve tekniğe uygun olarak yapılması sağ
lanmış olur.
Bunu izleyen aşama, ki bu aşama yalancı kemerlerle birlikte önce ya
da sonra da yapılabilir, yalancı tonozlann aralannın ve üstlerinin basamaklar oluşturacakşekilde doldurulmasıdır. Bu aşamada oluşturulan alt
yapı, anık oturma bloklannın yerleştirilmesi için hazırlanmış, birbirlerinden farklı yükseklik ve genişlikler içeren bir basamaklarıdırma sistemi
gösterir. Bu aşama üçüncü kerkisin alt bölümünde geçen yıllarda saptanan sistemin yapılması ve uygulanmasıdır.
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Temellerde saptanan bazı özelliklerin, önerilen sistemin işlemesiyle
ters düştüğü şeklinde yorumlanabilir. Omeğin, ikinci kerkisin arkasında
ki platformun kerkisin üçüncü kerkisle yaptığı sınırdan daha içerde bitmesi, bir başka deyişle burada bir diş oluşturması belki de sistemin yukarıda açıklandığı gibi işlemiyeceğini göstermekten çok, bu şekildeki bir
uygulamaylakerkislerin bazı noktalarda birbirlerine dişlerle kenetlendiklerinin ve yapı bölümlerinin dikey hareketine karşı düşünülmüş bir önlem
olarak algılanmalıdır. Aynı şekilde yalancı tonozlann aralarının ve üstlerinin yine de basamaklardan oluşan sistemlerle doldurulması, oturma
bloklannın yerleştirileceği aşamaya geçerken gerekli farklı basamak sisteminin daha sağlıklı olması açısından uygulanması gereken bir sistem
diye düşünülmelidir. Aynı şekilde ikinci kerkisin ön bölümüyle arka bölümünün ayrı ayrı yapılmaları bu gibi temellerin bölümlerden oluşması
nın sağlayacağı statik yarardan ölürüdür. Bu, belirli aşamalarda kerkislerin tek tek ya da bölüm bölüm ele alınıp yapılmaları olarak
yorumlanmalıdır. Theatronun tüm alt yapısı, bir duvar inşaa eder gibi
hem enine, hem boyuna, hem de derinlemesine, birbirlerinden ayrı ayrı
yapılan bölümlerden oluşmakta, fakat bütün bu bölümler gerekli yerlerde
oluşturulan dişlerle birbirlerine bağlanmaktadır.
RESTORASYON ÇALIŞMALARI
1984 yılından bu yana onarıma yönelik çalışmalarımız büyük birtitizlikle sürdürülmektedir. Kapsamı, ödenekler ve olanaklarla bağlantılı
ve sınırlı olan bu çalışmalar, 1992 yılında da sürdürülmüştür.
rı,

Theatrona ait elemanların kınlmış parçalannın saptanması çalışmala
geçen yıllarda olduğu gibi özellikle Ozcan Şimşek ve Nedim Akıner'in

katkısıyla başarıyla sürdürülmüştür.

Theatronun yapımının yarım kaldığıgünden sonra, çeşitli dönemlerde yerlerinden alınan blokların özgün yerlerine konulması işlemi, blokların ait oldukları yerlerin saptanmalarına paralelolarak sürdürülmektedir.
Kazı başlangıcından geçen yıla kadar yerlerinden kımıldatılmadan in situ
bırakılan bu elemanlardan yerleri saptananların özgün yerlerine geçici
olarak yerleştirilmelerine de geçen yıl başlanılmıştı. Bu yıl da ikinci ker-'
kisin kuzey kenanndan alınarak birinci kerkisin üzerinde geç dönemlerde
oluşturulmasına başlanan fakat bitirilemeyen bir üzüm ezme havuzunun
(?) yapımında kullanılan bloklardan sadece arslan perıçesi içerdikleri için
başlangıç blokları oldukları kesin olan üçü, ikinci diazomanın kuzey kenarına geçici olarak yerleştirilmişlerdir (Resim: 1). Uçüncü kerkisin
önünde orkestrada bulunan ve yerlerinden geç dönemlerde alınmış olan
bloklar, bu kerkisdeki yerlerine gelecek yıl yerleştirileceklerdir.
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2) GYMNASİoN. KRİPTOPORTİKUS ÇALIŞMALARI
Geçen yıllarda temizliğine başlanan kriptoportikusda bu yıl yapılma
planlanan çalışmalar, başlarıldıktan çok kısa bir süre sonra, çöken bölümlerden kriptoportikusa düşmek üzere olan blokların burada yapılacak
çalışmalar sırasında yaratacağı tehlike dikkate alınarak durdurulmuştur.
sı

3) ÇARŞı BAZİLİKASI (GİRİş YAPISI)
1989 yılında bir rastlantı sonucu ortaya çıkartılan bir "figürlü baş
lık", Magnesia kazısı programına alınan ve 1989, 1990 yıllarında kazısı
kısmen yapılan "Çarşı Bazilikası"nda (Bizans kilisesi)' 1992 yılında da,
1991'de olduğu gibi kazı yapılamamıştır. Burada çalışmalar elemanlar
üzerinde yoğunlaştırılmış çizim ve ölçüm kontrolleri yapılmıştır. Theatronda yürütüldüğü şekilde burada da yapı elemanları en ufak parçaların
dan başlayarak birleştirilrnekteve yapıdaki yerlerine göre bir araya getirilerek yapının restorasyonu için ön çalışmalar yapılmaktadır.

4) SERAMİK ÇALIŞMALARI
Dr. Evantia Papaefthimiou Magnesia'da 1984 yılından beri yapılan
kazılarda bulunan etüdlük nitelikteki seramik buluntuları ileride yapıla
cak çalışmalara yönelik bir amaçla incelemiştir. Böylece, şimdilik genel
olarak LS. 2. yüzyıldan başlayan Roma seramiği olarak yorumlayacağı
mız bu döküntü seramik ileride kapsamlı olarak çalışılabilecek bir duruma getirilmiştir.

5) EPİGRAFİ ÇALIŞMALARI
Her yılolduğu gibi bu yıl da Epigraf Arkeolog Dr. Mustafa Sayar
epigrafik malzeme üzerindeki çalışmalarını sürdürmüştür.

6) BULUNTULAR
Magnesia kazısında 1992 yılında "kazı" buluntularının yanı sıra
"çevre" buluntuları ele geçmiştir. "Envanterlik" ve "etüdlük" nitelikte
olup geçen yıllarda bulunan diğer buluntularla birlikte Aydın Arkeoloji
Müzesi'ne teslim edilen eserler şunlardır:

Plastik Eser/er
1. Adak Steli (Resim: 6): 1992 yılının en önemli envanterıik buluntusu theatron kazısında üçüncü kerkisin arka bölümündeki yalancı tonozla(1)

C. Humann, J. Kohre, C. Watzinger, Magnesia am Maander (1904) 33 Dipnot 3:
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rın hemen önündeki platformun üzerinde bulunan menner bir stel parçasıdır. Korunan yüksekliği 39.5 cm ve korunan genişliği 29 cm olan alın

lıklı 'stelin kalınlığı 7,4 cm dir. Alttan çapraz olarak kırılmıştır. Üçgen

alınlığın sağ alt köşesinden küçük bir bölüm 'eksiktir, Sağ anta alt tarafta
eksikken sol anta tamamen kırılmıştır. Stelde ayakta duran cepheden tasvir edilmiş iki tann yer almaktadır. Ortaya yakın bir yerde duran Kybeledir. Hafif sola aşağıya doğru uzattığı sağ elinde phialesini tutmaktadır.
Belden biraz altından kırılmış olmasına karşın kucağında arslanını taşıdı
ğı seçilebilmektedir. "V" yakalı kısa kollu bir giysisi vardır. Başındaki
polosu seçilebilmektedir. Saçlan başın iki yanından öne aşağıya inmektedir. Yanında, sol omuzu, Kybele'nin sağ omuzu arkasında kalmış Herriı.es
durmaktadır, Pelerinli ve Petasosludur. Pelerini büyük bir yuvarlak fibula
ile omuzda birleştirilmiştir. Göğsü üzerinde tuttuğu sağ elinde kerykeionunun olduğunu varsayabiliriz.

Stelin alınlığında tek bir satırda:
APTEMQMHTPIOPE (I) N (H)

yazısı okunmaktadır.

Bu stel belki de yıllardan beri Magnesia theatronunun işlevi konusunda öne sürülen varsayımın doğruluğunu kanıtlayan bir belge olarak
yorumlanabilir. Bilindiği gibi theatronun, bilinen ve işlevleri, genel tiyatro eserlerinin sergilenmesine yönelik olan "tiyatro" yapılanndan farklı
olan planına dayanarak yapının başka bir amaca hizmet etmek için planlanmış olduğu varsayılmış, bu nedenle yapının gerçek işlevi saptanıncaya
kadar yapının "Theatron" (izleyici yeri) olarak isimlendirilmesi gerektiği
savunulmuş ve öyle de isimlendirilmişti. Aynca yapının işlevleri arasın
da en büyük olasılığın, onun bir kutsal alanla bağlantısı varsayılmıştı.
Nitekim Apreuco Mnrpı Opeıo; sözcüklerindeki Meter Oreia yüksek dağlarda tapınılan bir tannçadır ve genellikle Kybele olarak arslanla
birlikte tasvir edilir. Bu adak stelinde Meter Oreia ilk kez Artemis'le özdeşleştirilmektedir. Meter Oreia Anadolu'da birçok yazıttan tanınmakta
dır. Aynca Ephesos'ta Magnesia'da olduğu gibi Hermes ve arslanla tasvir
edilmiştir".

Meter Oreia'nın yükseklerde tapınılan bir tannça olması, genelde
Kybele'yle bir tutulması ve Magnesia'da da ilk kez Artemis'le özdeşleşti
rilmesi yukanda dile getirilen ve theatronun bir kutsal alan ile ilişkisi 01(2)
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MJ. Vermaseren, Corpus Cultus Cybelae Attidisque. ı. Asia Minor (1987) Nr. 616. 6ı7 ve
625 (Ephesos, ilk ikisi Hermes ve arslanla); 729 (Oirıoanda); 731 (Nisa in Lykien) 754
(Tyriaion); 764 (Antiocheia in Pisidien). Bu bilgiler için M. Sayar'a teşekkür ederim.

duğu şeklindeki savımızı destekler görülmektedir. Bu varsayım ve verilerden yola çıkarak theatronun arkasındaki bir tepede Meter Oriea'nın tapınağının olabileceğini varsayarsak, bu theatron tapınak bağlantısını, Meter Oreia'nın Kyhele ile bir tutulduğunu da dikkate alarak Pessinus'daki
'Kybele kutsal alanındaki tapınak theatron ilişkisine benzetebiliriz. Bütün
bunlar theatronun dinsel amaca hizmet eden bir yapı niteliği taşıdığı yolundaki varsayımımızı kanıtlar görünmektedir.

2. Kadın Heykelciği: 10,6 cm yüksekliğinde, 5,5 cm genişliğinde çok
ince taneli sanmtrak mermerden yapılmıştır. Kapitol Aphroditesi tipinde
bir heykelciktir. Bel altından bağlanan ve öndedüğüm yapılmışgiysisi
bacaklan sararcasına örtmektedir. Vücudun üst kısmı çıplaktır. Göğüsle
cin altından kirılmış olan üst tarafı, bileklerden kınlan ayaklan yoktur.
Yüzey buluntusudur.
3. Bereket Boynuzu Parçası: 13 cm yüksekliğinde, 9.2 cm genişliğin
dedir. Alt kısmı kınktır. Çerkez mezarlığında yüzeyde bulunmuştur.
4. Torso: 19 cm yüksekliğinde, 16,3 cm genişliğinde, gri-siyah mermerden bir torsodur. Kollar dirsekten kopuktur. Ilginç yanı sırtında bir
kemerle omuzuna asılmış bir nesne taşımasıdır. Nesnenin niteliği saptanarrıamıştır, 384,385,386 parsellerden geçen derede bulunmuştur.
5. Torso: 29,5 cm yüksekliğinde, 21,7 cm genişliğinde, diz kapaklannın biraz üstünden göğüsün hemen altına kadar olan bölümün korunduğu bir torsodur.
6. Hermaphrodite: Korunan yüksekliği 30,7. cm genişliği 38,5 cm.
Beyaz-san mermerden yapılmış heykelin sadece kasıklardan diz üstüne
kadar olan bölümü korunmuştur. Elbisesi sadece bacaklannı örtmektedir.
Yüzey bıiluntusudur.
7. Kadın Başı Kabartması: Yüksekliği 14,6 cm, genişliği i 1,5 cm dir.
Gyrnnasionda, Apodyterionun güneydoğu köşesinde bulunmuştur. Kalın
bir kireç tabakasıyla kaplıdır. Ortadan ikiye ayrılmış saç. Başın sağ yanı
kınktır.

8. Oturan Erkek Heykelciği: Mermerden yapılmıştır, Yüksekliği
14,4 cm, genişliği 10,5 cm dir. Baş kınktır. Bir omuzunu açıkta bırakan
bir giysi giymiştir.
9. Sakallı Erkek Başı: Mermer. Yüksekliği 14,8 cm, genişliği 9,6 cm
dir. Uzun saçlı sakallı ve bıyıklıdır.
MGN 92 1-9 envanter nolu bu plastik eserlerden başka Aydın Arkeoloji Müzesi'ne biri kandil (MGN 92-10) ve dördü de sikke (MGN 92 1114) olmak üzere toplam ondört adet envanterlik eser teslim edilmiştir.
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Resım:
' 1- 1. kerkis

R
' 2- i. ve 2. kerkis
esım:

so

Resim: 3- 2., 3. ve 4. kerkis

Resim: 4- 4. kerkis

51

Resim: 5- 4. kerkis

Resim: 6- Adak steli
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CLAROS 1992
BILAN PROVISOIRE DES FOUILLES DANS LE
SANCTUAIRE D'APOLLON
Juliette de La GENIERE*
II y aura bientôt quatre vingt dix ans qu'un chercheur a, pour la premiere fois, irıterroge la terre de Claros. Et, depuis lors, chaque campagne
de fouilles a livre son lot de decouvertes. Aux richesses revelees par les
missions de Theodore Macridy, de Charles Picard, de Louis Robert, les
fouilles recentes ont ajoute depuis 1988 d'autres monuments, d'autres
pieces de ronde bosse, d'autres inscriptions',
La mossion de donrıees nouvelles apportees por notre cinquieme
campagne a ete obtenue par le travail d'une equipe qui reunissait Martine

*
(1)

Prof. Juliette De LA GENIERE, 5 Avenue de Bretteville 92200 Nevilly-Sur Seine FRANCE.
Nous avans plaisir a remercier ici les autorites turques, les services competents des ministeres des Affaires Etrangeres turc et français, la Sqciete Aslan Çimento, qui a contribue
au financement des fouilles, la Societe Lafarge Coppec qui sponsorise les travaux de restauration; nous devons plusieurs missions II la Societe eNIM; la Societe Peugeot a bien voulu
nous prôter un vehicule pour la foui11e.
Publications recentes sur Claros:
- Louis et eanne Robert, C/ards, decrets hellenistiques I. Paris 1989, abrege ki en Decreıs.
- Jeanne et Louis Robert, Decret de Colophon pour un ehresmologue d Smyme appele a diriger I'oracle de Claros,BCH CXVI, 1992, p.279-291.
- J.L. Ferrary, Le statııt des cites libres dans l'empire romain a la lumiere des inscriptions de
C1aros,CRAI 1991, p. 557-577.
- J. de La Geniere, Le sanetuaire d'ApoHon a Claros, Anatolie antlque, Foııilles françaises
en Turquie, Paris-Istanbul, 1989, p.31-35.
- J. de La Geniere, 1988 Yılı Eylül Ayında Claro'da yapılan çalışmanın raporu, Türk ArkeoJojiDergisi XXVIII, Ankara 1989, p.293-306.
- J. de La Geniere, Le sarıctuaire d'Apollon a Claros; nouvelles decouvertes, REG CIII,
1990, p.95-11O.
- J. de La Geniere, Canters de C/aras I. Contributions de' M. Ammandry, L. Delattre, J. Rougetet, N. Şahin, M. Sehwaller.
- J. de La Geniere, le sanetuaire d'Apollon II Claros, decouvertes recentes, CRA! 1992, p.
195-208.
- J. de La Geniere, Rapport arınuel au Kazı Sonuç/arı Toplantısı depııis 1989.
- J. de La Geniere, L'inizio della romanizzazione a Claros, in: Grandi santuari della Grecia
e I'Occidente, Congresso di Trento 199,1,sous presse.
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Dewailly, Vincent Jolivet, Nuran Şahin, Marina Pierobon, Jacques Rougetet, Zeynep Çizmeli, Emmanuelle Collas-Hedeland; Bernard Holzmann a entrepris l'etude de la ronde bosse des fouilles de Louis Robert.
Nous nous sommes particulierement attaches en 1992 au probleme
de l'extension de la zone sacree; nous nous sommes efforces de preciser
l'histoire des monuments connus et d'observer l'evolution de la pratique
religieuse. Voici les premiers resultats que nous pouvons soumettre a la
discussion.
I. Le probleme des limites du temenos est toujours pose, Pour un
sanctuaire qui jouissait du. privilege de l'asylie, et cela depuis L.C. Scipio-, privilege apparemment corıfirme plus tard par Tibere>, on attendre
un peribole construit; or, actuellement aucun depart de mur rı'est visible
dans le secteur des Propylees-: des que possible, et si nous y sommes
autorises, il faudra tenter la un elargissement de la fouille. Remarquons
toutefois que la prospection magnetique merıee en 1991 par une equipe
de geophysiciens genereusement erıvoyes par la Direction Technique de
rE.D.F.' n'a donrıe aucun indice d'une limite construite; rappelons aussi
que toutes les tentatives merıees LI Aphrodisias pour trouver le peribole
du domaine d'Aphrodite sont demeurees vaines, alors que ce sanctuaire
jouissait de l'asylie peut-ôtre depuis Sylla, ou en tout cas depuis Cesar-,
La question de l'existence du peribole n'est pas la seule que
l'on doive resoudre. II faudrait lever l'interrogation de l'existence
des Propylees nord; il faurdra aussi erıquôter sur les constructions
liees aux Claria, las concours sacres qui avainet lieu chaque cinquieme

annee.
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)
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L'octroi du privilege de l'asylie par les Scipion en 190-189 aV.J.C. a fait robjet d'urıe longue
discussion. Decouverte lorsdes fouilles de Charles Picard (BeH 1915,P,47-48), la lertre des
Scipion aux Colophoniens fut publiee par Maurice Hollcaux, (Riv. di Fil. 1924, p.31-44) Les
doutes exprimôs par M Holleaux sont leveş par Louis Robert in M. Holleaux, Etudes
epigraphiques. Paris, ed. Louis Robert, vol. Vi, 1968, bibliographie p. 34-35. RX Sherk,
Roman documents from the Near East, Senaıusconsulta a. Episıulae to the Age of August.
Baltimere 1969, n.36, p.219.
L'inscription de Tibere gravee sur le murde la eella a ele citee parLouis Robert, Fouilles de
Claros, p. 20; on avait consacre un Hen de cultea l'empereur dans la partie nord du pronaos.
D'apres le decret en 1'honneur du chresmologuede Smyme publle parJeanne Robert (BeR
CXVI. 1992, p.279-291), on designait les Propylees du nom de Tripylon.
J'ai plaisir a remercier monsieur Albouy, Directeur au Departement technlque de l'E.D.P. au
service de l'archeologie, et monsieur P. Deletie, qui a merıe les travaux sur le terrain et corrdonne l'equipe des chercheurs.
J. Reynolds, Aphrodisias a. Rome. JRS Monographs İ 1982, doc.B, p.54-9I, particullerement p. 78. Urie lacune dans le texte du senatusconsulte confirmanl l'octroi de l'asylie
ne permet pas d'etablir avec certitude si le privilege a ete eecerde parSylla nu par Cesar.
,

Le decret en l'honneur de Polemainos, qu'ont etudie Jeanne et Louis
Robert', rappelle la magnificence et l'equite avec lesquelles ce grand personnage, devenu agonothete, a preside les epreuves: de la meme rnaniere
Menippos, lorsqu'il fut agonothete, "a obtenu une rıoteriete digrıe d'envie
de la part de tous ceux qUİ etaient venus a la parıegyrie, Hellenes et Barbares'". L'ampleur des manifestations penteteriques qu'evoquent ces deux
inscriptİons implique l'existence d'edifices pour les participarıts, athletes,
poetes et musiciens peut-ôtre. Et pour ces fôtes, qui se repetererıt pendant
plusieurs siecles, il est difficile d'imaginer que toutes les constructİons
aient ete en materiaux perissables, surtout s'İI y avaİt un gymnase ou,
pourquoi pas, un stade.
Pour une preırıiere approche j'ai demande trentaine a l'equipe des
geophysiciens de l'E.D.F. de mener des prospectİons autour de la zone
exploree. Parmİ les anomalies que m'ont signalees ces chercheurs l'une,
situee a une trentaine de metres au nord des temples, paraissait la premiere a verifier, et cela pour plusİeurs raisons: la proximite laissait
esperer la un edifice en liaison etroite avec le sanctuaİre; en outre, le
champ rı'etant pas plante d'arbres, une entente avec le proprietaire ne
semblait pas impossible. Et en effet il nous a ete permis d'ouvrir 111 un
sondage de ıo metres de long et de 3 metres de large environ (suivi par
N. Şahin).
A 2.50 m de profondeur des blocs sont apparus ici ou la, et le premier nettoyage a mis au jour une strate d'abandon oü se môlaient des
pierres, des fragments de marbre et de tuiles. La poursuite du travail a
degage un enchevôtrement de murs tres proches les uns des autres et şe
coupant 11 angle droit; en deux points un sol de terre cuite indiquait le niveau de marche sur lequel ont ete recueillis de nombreux fragments
d'amphores 11 côtes horizontales et quelques ceramiques plus fines datables autour du IX-Xe siecle ap. J.C.
Ces murs de technique pauvre reposaient directement sur le terrain et
n'invitaient guere a poursuivre la fouille. Cependant quelques fragments
de ceramiques hellerıistiques et romaines pouvaİent ôtre un promesse
d'une phase antique en ce secteur. Et en effet, 11 0.80 m envirorı audessous du plan de pose des murs byzantins, nous avons mls au jour une
assise de blocs equarris de conglomerat appartenant assurernent 11 un
edifice antique que les fouilles futures permettront, j'espere, d'identifier.
(i)
(8)

Louis et Jeanne Robert, Decrets, p. 11-62.
TraductionLouis et Jeanne Robert, p.94.
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Des maintenant on remarque que l'orientation du complexe byzantin est
presque rigoureusement identique lı celle de la fondation antique; il est
done probable que, lorsqu'il a ete construit, l'edifice antique ötait .encore
partiellemerıt visible et qu'il a pu servir de support pour les murs plus
tardifs dans un secteur qui reste lı decouvir. il faut noter aussi que tout
eel ensemble de murs s'ecarte peu de l'orientation des temples et des
autels.
Une decouverte assez surprenante a ete faite lı proximite at au niveau
des murs tardifs. Contre l'un d'entre eux, une grande tôte de femrne en
marbre Fig. A. voisinait avec un bloc fragmentaire decore en haut relief
d'un masque de la comedie nouvelle. Aucun sol, aucune strate definie ne
permetlent d'expliquer la presence de ces pieces, Pour la tôte feminine,
encore taute lı etudier, on peut penser lı une replique romaine d'un original grec du Ille siecle av. J.C.; on y reconrıait en effet, outre l'aspect
d'ensemble, certains details, notamment dans la coiffure, qui sont apparus
dans la statuaire des successeurs de Praxiteles, Quant au masque, que L.
Bemabo Brea identifie lı I'Episeistos Hegemôn de la cornedie nouvelle>,
il pose un nouveau probleme, Se peut-il que les jeux penteteriques de
Claros aient comporte, outre les pyrrhiques et les concours gymniques
mentionnes par les inscriptions", des recitatiorıs theatrales?
Un encouragement lı le croire pourrait ôtre dorıne par un fragınent
d'inscription recupere dans la colline en fin de campagne, au moment
meme de la fermeture du depôt et qui sera etudie lors de la saison prochairıe».

Il.- Sur la voie sacree, la preparation de l'anastylose de la colonne
erigee en l'honneur de Sextus Appuleius? a ete commerıcee cette annee
avec le financement consenti par la Societe Lafarge Coppee, Ce monument atteignait lı l'origine une hauteur proche de 8 metres et il etait vraisemblablement demine par la statue en bronze dore du personnage,
Ainsi la bouclede chevelure se recourbent surla tempe apparait surl'Aphrodite du Capitole
(M. Bieber, The Scutpture ofıhe Heltenistic Age. New-York, 1955, fig. 34).
(10) L' episeisıos Hegemôn, ou le Mi/es Glortosus, de la comödle nouvelle est le plus jeune des

(9)

sept esclaves du Catalogue de Pollux, C'est celui qul laisse flotter ses cheveux volumineux. Son visage a nue expression joyeuse en rapport avec ses activites: il est en effet
repesenıe le plus Irequemment dans des aventures amoureuses (lettre de L. Bemabc Brea,
LI dec. 1992).
.
(ll) Ainsi le decrerpour Polemaios, Louiset Jeanne Robert, Decrets, p.58.
(12) ce fragment d'inscription a ete decouvert a proximite de plusieurs autres et de que1ques
fragınents de statues aquelques metres de l'ancicnne maison de fouille devenue aujourd'hui
depôt, sur la colline qui la surplombe. La raisonde la preserıce de ces marbres en ce lieu est
demeuru inconnue.
(13) Ces ıravaux ont cte menes avec le financement eecerde parla Societe Latarge Coppee.
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comme cela avait ete le cas un siecle auparavant pour les colonnes de
Menippos et de Polemaios's.
En etudiant la fondation du socle d'Appuleiusv, qui comporte deux
assises de conglomerat, nous avons decouvert l'assise inferieure de marbre d'un autre monument, probablement honorifique, qui se trouvait juste
au nord, entre le socle d'Appuleius et l'exedre des proconsuls. Fonde plus
bas, et plus ancien que ses deux voisins, ce monument, qu'aucune inscription ne permet d'identifier, a ete respecte lors de leur construction; mais il
a ete demantele avant eux, laissant la un espace video Cette dôcouverte,
faite a la faveur des travaux de restauration, permet de penser que
d'autres monuments honorifiques pourraient ôtre dissimules sous les aliuvions.
On a continue en 1992 les travaux dans le secteur 3, c'est-a-dire dans
la zone comprise entre temple et autel d'Artemis (M. Dewailly, Z. Cizmeli). Les sondages menes la en 1991 avaient mis au jour une serie de monurnents, probablement honorifiques", qui paraissent former la bordure
nord de l'esplanade des sacrifices; on peut y voir maintenant, d'est en
ouest, une base de statue, une exedre entouree de bases de steles et les sodes de deux. petits monuments, dont l'un est recouvert par un mur byzantin; toutes ces constructions paraissent datables vers la fin du He ou le
debut du ler siecle av. J.C.". Au cours de la fouille on a recuelli le bas
d'une statue dont le drape recouvre a demi un omphalosv, ainsi que plusieurs fragments de statues et de drapes.
Par ailleurs l'erıquôte a ete poursuivie entre le temple et l'autel
d'Apollon, sur l'esplanade des sacrifices (V. Jolivet, assiste de E. ColiasHedeland) (Plan).
(14) De tels monumentshonorifiques, connus depuis Attale III de Pergame,jouirent d'une grande

(15)
(16)

(17)
(18)

vogue dans le monde romain. Pour Polemaios et pour Menippos, voir Louis et Jeanne Robert, Decrets. p.56-5. p.102.Des calannes comparables a Ephese, yair W. Jobst, Saülenmonument in Ephesos, ıst. Mitt. 39. 1989, p. -255.
.
Le projet de restauraticn rendait necessaire one etudc de la Iondation, careelleci devra ensuite supporter anoııveau le poids de la colonne dont la hauteur est d'environ huit metres.
Pendant la campagne de 1992 nous avans abattu tes bennes qui separaierıt ces monurrıents
pour tes presenterensemble et en rapport avec leur sol originel qui est datable vers la fin du
Ile ou au debut du ler siele av. J.C. Ces travaux ont permis de degager dans le secteur 3.F un
passage N/S en terre batıue bordo de pierres de i ,60 ın de large, qui surelevc de 0.20 ii 0,30
m le sol hellenistique. Cette denivellation a ete effacee par la suite (au ler siecle ap. J.C. 1)
lorsqu'un nouveau sol, peepare par un remblai, .8 recouvert tour le seeteur. Un niveau da
destruction a seelle le tout par la suite.
Leur datation est li6e a la ehronologie des boIs megariens du nord de l'lonie qul sont
representes dans la strateeorrespondante.
.
Ce fragmentavait ete rentilise pour la eonstruetion d'unmur probablement byzantin.
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Nous avions en effet entame depuis 1988 une serie de sondages destines a offırir une leeture continue de la stratigraphie, c'est-a-dire de
l'histoire du sanetuaire, depuis l'autel jusqu'au temple d'Apollon; quarte
eampagnes sueeessives avaient permis d'atteindre le but; quelques laeunes eependant, dues aux difficultes du terrain et a notre volonte de ne
pas deplacer les tambours de eolonnes tombes, devaient ôtre comblees
eette annee; aux sondages de 1992 on doit quelques eonfirmations et aussi beeaueoup d'elements nouveaux.
Tout d'abord la disposition en quatre rangees paralleles des blocs__
porteurs d'urı anneau de fer pour les saerifiees solennels a ete verifiee
positivement; mais nous ne eonnaissons pas eneore le nombre exaet des
bloes, qui atteignent certainement la eentaine, (Rien n'est venu eontredire
non plus une date vers le demier tiers du Ile siecle av. J.C. pour la mise
en plaee de eet ensemble destine a des hecatornbes, peut-ôtre eelles qui
furent offertes par Polemaios ou par Menippos dans les premiers temps
de la Provinee Romaine d'Asie»). Le sol eorrespondant a ce dispositif a
ete prepare par un remplissage dans lequel on a trouve eette annee une
dalle de marbre presque intaete: eelle-ci porte une inseription accordant a
un eertain Cleomerıe le droit de cite accornpagrıe d'autres privileges. il
est interessant de rappeler ici qu'une autre stele, porteusede deux decrets,
avait ete decouverte en 1989 devant l'autel d'Arternis et dans la meme situation stratigraphique; enterres la avant la fin du Ile s. av. J.e., ees deux
textes appartiennent a une phase qui pröcede la dominatiön romaine;
l'inseription de 1989 en effet evoquait le diagramma tou Basileôs»,
Les travaux ont repsis dans le seeteur de l'autel archaıque rectangulaire decouvert en 1991 devant la façade E. du temple d'Apollon (Plan).
Dans un espaee libre entre deux eolonnes ecroulees on a mis au jour
l'extremite sud de l'autel oü l'on peut voir un orthostate eneore en plaee
au-dessus des bloes de fondation. Nous avons cherche l'authre extrernite
10 alırnetres plus au nord, mais le seeteur fouille etait presque
entierement occupe par l'empleeton de l'autel dont la surfaee etait la bien
horizontale, et qui s'etendait eneore plus au nord; en consequence la reeherehe de l'extremite nord de l'autel archaıque devra ôtre poursuivie lors
de la proehaine eampagne. Des maintenant on eonstate que sa longueur
est superieure a 11 m pour une largeur de 6.30 m environ. Ces dimerı
sions surprennent si l'on rappelle que. la eella du temple archaıque,
decouverte lors des sondages de 1990 et 1991, ne depasse pas 8,50 m de
(19) 1. de La Geniere, Le debut de la romanisation a Claros, Actes du Colloque de Trento, Grandi san/uar; della Grecia e t'Occtdente. 199~. sous presse.
(20) EAD.,REG, 1990, p. 105-106.
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large; ce rapport rend probable l'existence d'une peristasis. On remarque
aussi que l'axe de l'autel n'est pas exactement il angle droit avec les longs
côtes de la cella archaYque, legere differerıce qui n'est pas une exclusivite
de Claros puisqu'on en connait des exemples encore plus evidents en bien
d'autres sancnıaires archaYques, et notamment il I'Heraion de Samos tout
proche».
Lors du demontage d l'emplecton dans ce demier sondage il est apparu que l'autel rectangulaire avait recouvert un autel plus aneien, eirculaire, il l'interieur duquel le remplissage pierreux atteignait presque un
metre; un mobilier abondant a ete recueilli parıni ces pierres»; son lieu de
trouvaille indique qu'il est anterieur il la construction de l'autel circulaire.
Les plus anciens objets appartiennent il l'epoque geornetrique; parmi
eux se trouvent quelques fragments de coupes ainsi que ceux d'un grand
cratere ii pied cylindrique haut, scande de profondes rainures horizontales, d'une forme bien connue il l'Heraion de Samos et datee du Vflle
siecle>. Les ceramiques sont cependant peu nombreuses et c'est pourquoi
on remarque un beau dinos fragmentaire sur lequel se rencontrent des
decors geometriques et des motifs orientalisants, et qui parait datable
vers le milieu du VIIe siecle av. J.e. (Fig, 1).
Les objects les plus nombreux etaient des statuettes de taureaux en
terre cuite (Fig. 2) qui presentent une grande variete; certains, dont le
corps est cylindrique, et apparemment fait au tour, paraissent rappeler des
techniques geometriques; les tôtes sont parfois sommairement traitees,
avec la seule indication des comes; ou bien I'oei! est represente,
proerninent, entoure d'un bourrelet en relief ou peint; le mufle peut ôtre
plat, ou bien poiiıtu, ou encore ouvert en entonnoir; le decor est sornmaire, reduit ii quelques motifs subgöometriques, ou encore il de simples
bandes croisees: bien que jusqu'a present aucune comparaison n'ait ete
satisfaisante, i! ne parait pas imprudent de dater ces objets au VII e siecle
av. J.e.
Une impressionnante terre cuite a ete decouverte au contact de'
l'emplecton: c'est une tôte masculine, moustachue et barbue (Fig. 3);
l'allongement du visage sans volume, l'angle brutal que forıne la ligne du
nez et du front avec la chevelure, l'oei! enorrne, le nez en proue, aux narines indiquees par deux incisions, la fente incurvee de la bouche mince,
(21) Birgina Bergquist, The Arehale Greek Temenos. Lund 1967. p.73-74.
(22) La presence d'un autel rond englobe et recoııvert par l'autel rectangulalre a ete consıaree lors
de la reprisedu sondage parV. Jolivet et R. Robert pendant la campagnede 1993.
(23) H. Walter, Samos V. Frühe Samische Gefdsse, Bonn 1968, p. 24-25, Pi. ı-vır,
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I'oreille en disque concave pereec d'un trou profond, tous ces traits donnent a.ce visage I'aspect d'un masque et en font une oeuvre tres originale
qui n'est liee, ni aux souvenirs geomôtriques, ni aux courants dedaliques;
je proposerais de la situer vers le milieu du VIIe siecle av. J.C.
Au fond de I'emplecton on a recuelli un object particulierement
interessant: c'est un petit pendentif en bronze damasquine d'or qui
represente le dieu egyptien a tôte de crocodile, Sobek (Fig. 4), L'arrivee
de ce bijou a Claros a une date anterieure au milieudu VIIe siecle>, n'est
pas surprenante; elle peut s'expliquer par l'activite des bateaux ioniens
qui vont et viennentd'Egypte, et tout particulierement de ceux de I'ile de
Samos, dont l'Heraion regorge d'objects precieux egyptiensv. On ne peut
exclure meme que ce bijou ait ete offert a Apolion par un mercenaire colophonien de retour au.pays apres avoir servi le pharaon>.
Citons enfin plusieurs fragments de couteaux en bronze dont le
manche d'os ou d'ivoire etait fixe par des clous de fer, bien a leur place
en un lieu de sacrifice.
En resume, les objets emprisonrıes dans la masse pierreuse a
l'interieur de I'autel circulaire suggerent pour sa construction une date
proche du. milieu du VIIe siecle ou legerement posterieure,
Quant a I'autel rectangulaire, son abandon a ete decide apres une
longue periode d'utilisation, Ses marbres ou ses blocs de gres stuques ont
ete dernontes et I'on a comble les vides avec des remplissages autour et
au-dessus de l'autel, rehaussant ainsi le plan de marche de 0,80 m erıvi
ron; les objets correspondant a sa phase d'utilisation se sont alors trouves
pris dans ces remblais; ils etaient particulierement accumules contre les
degres de I'autel, ce qui explique la grande quantite de terres cuites
(Fig. 5) recuellies la en 1991; les plus anciennes, datables vers le milieu
de Vle siecle, donnent un terminus ante quem pour la construction de
l'autel rectangulaire; les nombreuses terres cuites de style severe.
representent, comme les precedentes, un kouros vôtu ou un joueur de
lyre, Les rrıômes strates avaient livre en 1990 une riche serie de statuettes
(24) le remercie le Peofesseur Jean Leclant de m'avoir införme que la technique du bronze da-

masquine, frequente sous i!! XXlle .dyoastie, etait Fare al'epoque sene.

(25) Her. II, 182. U. Jantzen, Agyptische und Orientalische Bronzen au.'> dem Heraion von Sa-

mos, Bonn 1992. p.5-37, PI. ı.xxxrv,

(26) Le mercenaire Pabis etai~ un Colophonien {M.M. Austin, Greece a. Egypt in the Arehale

Age, Pr. Cambridge Phi/. Society Supp/. n.2. 1970, p.16. A. Bernarıd-O, Masson Les inscriptions grecques d'Abu-Simbel, REG 1957, p.19. Rappelons tes dons sömptueux quele
Pharaon Psammetique avait fait au mercenaire Pedont O. Masson-J. Yoyoıte, Une inscription icnienne merıtionnant Psammetique I, Epigrafica Anatotica. 1988, p.171-180, pl. 25.
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masculines de la deuxieme moitie du Ve siecle et une figurine de femme
plus recente, Les ceramiques sont rares dans ces niveaux; deux fragments
paraissent datables, l'un dans la deuxieme moitie du IVe et I'autre vers le
debut du Ille siecle. Avec ceux-ci, une monnaie appartenant 11 la serie des
tetrachalques de Colophon dates par Ph. Kinns et M. Amandry entre 320
et 294 av. J.c." serait le document le plus recent qui precederait le
demantelement de l'autel archaıque,
Deux moments paraissent possibles pour cet abandon, necessaire
prelude 11 une reconstruction. Ou bien il a pu se produire dans la courte
periode de prosperite que les fouilleurs americains ont rernarque 11 Colophon pour les dernieres decenrıies du IVe siecle, c'est-a-dire les annees
qui precödent de peu la prise de la ville par Prepelaos et sa destruction
successive par Lysimaque>; on aurait pu envisager alors une importante
transformation du domaine d'Apollon. Ou au cantraire l'autel a ete abandonne apres le passage des armees de Lysimaque,lorsque la paix fut retrouvee au debut de l'ere seleucide; pour un vaste plan de renouveau du temenos cette seconde date paraıt plus probable; elle s'accorderait mieux
avec la chronologie suggeree par les tous demiers documents.
L'autel et le temple d'Apollon connurent alors une premiere phase de
construction dans un espace elargi, III oü on peut les voir aujourd'hui.
Comme l'a dernontre le sondage L.E mene par V Jolivet en 1991, il ne
reste de cette entreprise que l'assise profonde des fondations», Autel et
temple furent rebütis avec des fondations plus solides dans La deuxieme
moitie de Ile siecle av.J.C., tres probablement dans les debuts de la Provence Romaine d'Asie, et cette reconstruction a ete accompagrıee par la
mise en place du dispositif des hecatorrıbes>, comme on l'a rappele plus
.
haut,
L'adyton du temple' etait-il 11 ciel ouvert en un premier temps? La
qualite dans l'execution du parement 11 bossage de son mur perimetral invite 11 poser la questiorı. Par la suite la construction des voiltes qui en firent un lieu de mystere et d'ombre fut probablement accompagnee par la
creation du groupe statuaire monumental d'Apollon, Artemis et Leto. Les
(27) Ph. Kinns, Studies in the eoinage of /onia, Erythrae, Teos, Lebedus. Cotophon, 400-30 B.C..
Cambridge 19BO (inedit), p.303-323. M. Arnandry, Cahier de Claros 1, Paris 1992, p. 91100. Cette serie correspond au groupe C de la pc!riode V de I.G. Mil NNM, n. 96, Kolophon
a. its coinage, a study, New-York 1941, p.67-68 et pl. VII.
(2B) Leicester B. Holland, Colophon, Hesp. XIII, 1944, p. 169-171.
(29) Rapport de fauiUes inedir de V. Jolivet, J. de La Geniere, Le sanctuaire d'Apollon lı Claros,
dôcouvertes recentes, CRA]. 1992, p.195-20B.
(30) Le plan de.circulation en rapport avec les blocs lı anneau correspond lı l'euthynteria du temple d'Apollon et de son autel,
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travaux de l'adyton etaient sans doute termines lors de la visite de Germanicus qui, selon Tacite, descendit "in specum'?'. La triade divine etaitelle alors achevee? Certes le groupe n'est pas represente avant le regne de
Comrnode sur les monnaies de Colophon, mais on y reconnait un Apollon assis au temps d'Auguste", Or la devetion partienliere d'Auguste II
l'egard d'Apollon, le fait que Louis Robert ait decouvert dans l'adyton,
peut-ôtre tombe de la cella, la base d'une statue II son nom" sont autant
d'arguments qui invitent II retenir l'epoque augusteenne comme une
periode favorable pour ces grands travaux. Et peut-ôtre les honneurs accordes II Sextus Appuleius en seraientils un echo".

rn.- Notre connaissance de la pratique religieuse II Claros, lorsqu'elle
n'est pas eclairee par les textes, repose essentiellement sur les objets votifs, A cetegard [es fouilles de 1991-1992 ont permis de comprendre que,
dans sa relation avec le divin, la clierıtele d'Apollon II l'epoque imperiale
ressemblait fort peu II ce qu'elle etait aux origines. II faudrait, bien entendu, pouvoir designer clairement les premiers temps du sarıctuaire. Or, si
la decouverte, en 1989, de quelques fragments protogeornetriques, dont
l'un est probablement attique, avait permis de rappeler l'itineraire des 10niens du Peloponnese s'arrôtant en Attique avant de gagner les rives
d'Asiev, elle ne prouve pas que les dieux etaient dejıı presents II Claros II
une date aussi ancienne. En effet, tous les objects decouverts sur le site
ne sont pas necessairemem en rapport avec le culte. il est cependant vraisemblable que ceux qui se trouvaient panni les pierres de l'emplecton de
l'autel rond, ou juste au-dessous, ont quelque lien avec la pratique religieuse.
La presence, signalee plut haut, de coupes et de crateres
geometriques ôvoque les libations qui ont pu ôtre accomplies au VIIIe
siecle dans un temenos qui s'est defini autour d'une source sacree. Cette
lecture est d'autant plus vraisemblable que la place est prise au VlIe
siecle par un beau dinos orientalisant, bien II sa place pres des coupes ou
,cotyles qui ont servi aux libations. En meme temps les rituels sanglants,
que rappelait le kouros de Claros, sont evoques concretement par les cou(31) Annates II,54.
(32) La monnaie de Colophon au temps de l'empereur Commode est reprodııite dans I.G. Milne,
ap. cit.• a n. 25, n. 193, p.86 et pl.Xll. POUf la monnaie de Colophon sous Auguste avec

Apollon assis, ibid. n. 180, p.S2 et pL.XI; A..Bumett et M. Amandry, Roman provincial coinage in the British Museum and the Cabinet des Medaille s, 1992, n.2523, p.426.
(33) La statue avait ete erigee avant qu'il n'ait reçu le titre de Scbasros: Louis Robert, Cours au
Collegede France, 1956n. p.155; ID. Opera Minora LV.p.155.
(34) Bientôt la publication par ı.L. Ferrary des inseriptions clariennesen l'horıneur de grands personnages ramcins eclalrera ces questions.
(35) STR. XIV, 1, 3. PAUS. VII, 1-6. M. Skallariou, La migratton grecque en lonie, Athönes
1958, p.19-247. La Geniere, 1990, p. 101 et 107.
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teaux de bronze. La plupart du temps cependant.c'etaient des elients individuels qui apportaient au dieu, non pas des bôtes vivantes, mais leur image reduite en terre cuite, assurement moins coüteuse>. Parfois l'un des
celebres cavaliers de Colophon offre au dieu un mors de son cheval,
Les usages paraissent evoluer apres la construction de l'autel rectangulaire vers le milieu du Yle siecle avant J.C. Les offrandes de terres
cuites se multiplient, mais ce sont rarement des taureaux; tres
regulierement en effet; on apporte desormais des statuettes de kouros
vôtu, tetant souvent une lyre. Doit-on identifier a Apollon ces lyricines?
Isoles de tout contexte, ils pourraierıt representer aussi bien un ephebe a
l'ecole ou un poete; mais, pres de l'autel de l'Apollon clarien, peu avant
les premieres monnaies de Colophon assoeiant Apollon et cithare, il ne
me paraıt pas 'irnprudent d'y reconnaitre de dieu Iui-môrne. Ces terres
cuites sont peu rıombreuses au IV e siecle et nous n'en connaissons pas
actuellement pour l'epoque hellenistiquiqe". Faut-il en conelure que les
offrandes individuelles se rarefient alors? Et cela au temps meme OU
s'affirrne avec eclat la mission oraculaire du sanctuaire avec le songe
d'Alexandre sur le mont Pagos»? Jusque la en effet, l'oraele de Claros, s'il
existait.ıetait demeure tres discret. Lorsque Cresus avait decide de consulter les oraeles celebres en son temps, il avait interroge partout, de Dodone a Telmessos, de Delphes a l'oraele d'Ammon; mais Claros, qui
pourtant faisait alors partie de la zone d'influence de Sardes, semble ignore de lui", et c'est a Didymes qu'Apollon repond alors aux consultants
d'lonies, C'est pourquoi il faut probablement croire, comme l'ecrivait
deja K. Bruesch il y a un siecle«, que, meme si les hymnes homeriques
celebrent deja le sanctuaire elarien, si son impôrtance est aujourd'hui
demorıtree par les dimensions monumentales de l'autel archaıque, en revanche le-pouvoir oraculaire de la source sacree n'est pas encore connu,
ou largement connu, avant le debut de l'epoque hellerıistique: c'est alors
qu'apparait sur les monnaies de Colophon le trepied d'Appollorrs. 'Et ce
n'est peut-ôtre pas une comeldence si, au meme moment.Teraele de Didymes est de nouveau actif apres une longue phase de silence».
(36) Ce sont les ex-voto appeles par K. Kyrieleis "the offerings of the common man". in Early
greek Cu/t Pracıice. Proceedings of the 5th International Symposium of the Swedish Institute, Atherıs 1986, Stockholm 1988, p.215-222.
(37) Pour l'epoque romaine one seule ıerre cuite de ce type est actuellemerıt connue.
(38) Paus., VII, 5,2-3.·

(39)

Her.1~46.

(40) Her. l, 158-159.

(41) K. Buresch, Klaros, Untersuchungen zum Orakeiwesen des spdteren Altertums, Leipzig,
1889, p.29-31.
(42) I.G. Milne, op.cit., Periode N, p.9-63, pl. V, n.86-94.
(43) H.W. Parke, The Oractes of Apo/lo in Asıa Minor, Worcester 1985, p. 40-43.
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Pour les periodes qui suivent la creation de la Romaine d'Asie, le
sanctuaire de Claros apparait directement lie aux grands evenemerıts qui
touchent la cite libre de Colophon", qu'il s'agisse d'un retour LI la paix ou
d'une ambassade reussie". Quelles offrandes apportaient les participants
aux grandes ceremonies organisees par Polemaios? La fouille n'a livre
que quelques vases et quelques monnaies; des bôtes sacrifiees lors des
"parfaites hecatombes?«, nous n'avons que les attaches de fer; quant aux
ex-voto precieux, les guerres de Mithridate, le passage des pirates les auront fait disparaite",
On entrevoit, LI travers deux consultations celebres, celle de Germanicus d'abord, puis celle de Zosimos, envoye par Aelius Aristidev, ce que
pouvait ôtre la ceremonie nockurne Mais le Ile siecle est surtout le temps
de la venue LI Claros d'entieres delegatiorıs qui, apres avoir reçu la
repouse de l'oraele, gravent sur les marbres du sanctuaire la rnerrıoire de
leur consultation. Ces visiteurs, qui venaient souvent de l'Anatolie profonde, comme l'ont mentre les travaux de Louis et Jeanne Robert,
n'avaient evidemment pas lu le kata chresteriôn du philosophe cynique
Oinorrıaosv; pour eux, le thespiode, ou le prophete, comme l'expliquera
plus tard Jambliquev, apres s'ôtre purifie ou le prophete, comme
l'ixpliquera plus tard Jamblique>, apres s'ôtre purifie lors de rituels inaccessibles LI la foule, recevaİt le souffle resplendissant du dieu.
L'impressionnant appareil de la divination, l'aspect tres solerınel des
consultations donnent aux cerernonies d'epoque irrıperiale un caractere
officiel, tres eloigne de celui que I'on croit deviner pour les periodes archaıque et elassique, OU le rituel se defirıissait, semble-t-il, autour
d'offrandes modestes, impliquant une relation individuelle, immediate,
entre le fideele et son dieu.

(44) lL. Ferrary, Le staut des cites Iibres dans l'empire romain II la lumiere des inscriptions de
Claros,CRA/ 1991, p.557-577.
(45) Ainsi L'ambassade de Menippos, Louis et Jeanne Robert, Dşcreıs i, p.70-75.
(46) H.h. a Apollon, 259-289. Callimaque, Hymne a Apollon, 78-79, "Chaque annee les taureaux
en mase, pour leur fln, s'ecrasent sur le flanc",
(47) Plut., Vies, PompeeXXXVI.
(48) Aristid., Discours sacres, III, 12.
(49) Discussion in H.W. Parke, Oractes of Apollo in Asia Minar, Londres-Sydney-Dover, 1985,
p.142-143.
(50) Jamblique, De Mysı., m, ii.
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Fig. 5- Terre cuite

Fig. 5a- Tgte feminine en marbre
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DIDYMA-GRABUNG 1992
Klaus TUCHELT*
Seit dem Bericht Mai 1992 wurden folgende Ergebnisse
veröffentlicht: "Tieropfer in Didyma", eine archliologische Auswertung
der osteologischen Untersuchungen die das Institut für Palaeoanatomie,
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der
Universitlit München durchgeführt hatte (AA 1992). Die archliologische
Bedeutung der untersuchten Tierknochenfunde besteht darin, daB in
Didyma ein Opferritus nachweisbar ist, der bisher nur literarisch als
"karisches Opfer" bekannt war. Ein Beitrag über "Didyma-ein minoisehmykeniseher Fundplatz?" erschien von Tb. G. Schattner im AA 1992.
Beitrlige über Importkeramik und zur Topographie des Heiligtums
sind in der Serie der aktuellen
Kurzberichte
der DIDYMA
WEGWEISER 26 bis 31 erschienen. Die Bearbeitung der Fundkeramik
des 7. bis 4 Jahrhunderts v. Chr. aus Didyma wurde von Th. G. Schattner
abgeschlossen.

1. AUSGRABUNGEN
Die Fragen der Ausgrabung galten der baulichen Situation an der
Heiligen StraBe vor Eintritt in den Apollonbezirk (1.1), der Situation des
Tempelvorplatzes (1.2) und dem Bau des arehaisehen Tempels (1.3).
1.1. Die Untersuchungen wurden im Südabschnitt der trajanischen
Pflasterstraj3e fortgesetzt. Mittelalterliche Bestattungen haben den
lilteren Bestand weitgehend zerstört. Den Endabschnitt der Heiligen
StraBe begrenzte auf derWestseite eine über 40 m lange Kolonnade. Die
Kolonnade schloB einen gröBeren Komplex ein, der im 3. Jahrhundert n.
Chr.. einen in Resten erhaltenen Mosaikboden mit Stifterİnschrift erhielt.
Dieses sog. Südgebaude scheint in der frühen Kaiserzeit auf unbebautem
Geliinde errichtet worden zu sein.
•

Prof. Dr.Klaus TUCHELT, Post fach 3300 14 D-1000 Berlin 33 ALMANYA.
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1.2. Tempelvorplatz. Zur Klarung des Tempelvorplatzes wurden
Sondagen an der Ostterrasse bei Treppe 3 und der sog. spatantiken Rampe vorgenommen. Die Nachuntersuchungen des arehaisehen Rundbaues
vor der Ostfront des Apollontempels hatF. Seiler abgeschlossen. Das Er. gebnis der Untersuchungen von 1991 ist dahin zu modifizieren, daB der
Rundbau nicht an seinen jetzigen Standort versetzt worden ist, sondem
nach einer Zerstörung mit dem vorhandenen Steinmaterial wiederaufgebaut worden ist.. Der jüngste Keramikbefund stammt aus dem 4. Jahrhundert v, Chr. Für die Frage nach der Funktion wird u.a. den Rampen
vor den beiden Eingangen Bedeutung beigemessen.
13. Arehaiseher Tempel. Die Forschungen von P. Schneider boten
AniaB, Werkstücke des arehaisehen Tempels im Fundament der
hellenistischen Ringhalle zu untersuchen. Untersucht wurde u.a. eine
Fundamentfüllung der südlichen Ringhalle. Es handelte sich Untersucht
wurde u.a, eine Fundamentfüllung der .südlichen Ringhalle. Es handelte
sich um eine Packung von Spiren-, Torus- und Fragmenten von
Saulenschaften, Die Werkstücke wurden beim Neubau des hellenistischen Tempels zerschlagen und. zeigen keinerlei Spuren einer alteren
Zerstörung.
2.0. Konservierende Massnahmen
Restaurierungsfragen gewinnen bei archaologischen Untemehmungen zunehmend an Bedeutung. in Didyma waren .seit der Freilegung des
Apollontempels in den Jahren 1906 bis 1925 MaBnahmen zur Restaurierung und Konservierung des Baubestandes ein bisher wenig beachteter
Teil archaologischer Tatigkeit, Eine Dokunamentation über » AUSGRABUNG :UND DENKMALPFLEGE IN DIDYMA« vom Beginn der
Ausgrabungen um 1900 bis zum Jahre 1992 wurde den zustarıdigen Irısti
tutionen übergeben. Dokumentiert werden die MaBnahmen zur Erhaltung
des Bauzustandes, der Funde und der Praserıtation der Ruinenstatte, Bei
der Bedeutung des Apollontempels und unter dem Eindruck der Touristenströme richtet sich in Didyma die Aufmerksamkeit auf einen der am
besten erhaltenen GroBbauten des Altertums. Es erscheint deshalb
zweckmaüig, über die MaBnahmen Rechenschaft abzulegen, die bisher
zur Erhaltung des Tempels beigetragen haben.
Die aufgewendete Arbeitszeit für die Ausgrabung des Tempels, für
die Bergung der Funde und für die Konservierung der Ruine betrug »im

ganzen seehs Jahre und einen und einen halben Monat. Das
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entsprichı

bei einer durchschnittlichen Arbeiterzahl von tiiglich achtzig Mann rund
178800 Arbeitstagen« (C. Weickert).'.
Die von Ost nach West fortschreitende Tempelgrabung wird ausführlich in der Didyma- Publikation dargestellt. Doch gibt es aus dieser Zeit
keine Darstellung der in groBem Umfang vorgenommenen KonservierungsmaBnahmen wie man eine solche heute erwartet, Darüber wird nur
flüchtig und an verstreuten Stellen der Grabungs-Publikation berichtet,
Die Mittel wurden zur Erhaltung des Befundes eingesetzt, nicht um den
Anspruch einer Rekonstruktion zu erfüllen. Es entsprach weder der Aufgabe noch den Erwartungen der Zeit, in einer Ausgrabung eine Ruine
wiederherzustellen oder den technischen Vorgang zu ihrer Erhaltung zu
dokumentieren. Umso mehr gewinnt neben der bewundemswürdigen
Leistung der Freilegung des Apollontempels die Leistung korıservieren
der MaBnahmen an Bedeutung. Beides ging Hand in Hand. Der Erhaltungszustand veranlaôte die Ausgraber bei Freilegung gefahrdeter Teile
zu sofortigen MaBnahmen der Konservierung. AuBerste Zurückhaltung
wurde bei der Erganzung einzelner Partien beachtet, Ausgraben, Bergen
und Konservieren haben an diesem Bauwerk zusammengewirkt und die
Ruinenstatte mit ihrer Umgebung selbst zu einem Denkmal in der Geschichte der Ausgrabungen gemacht, Der Apollontempel von Didyma ist
als Inkunabel der antiken Bauforschung bezeichnet worden, er gehört
auch zu den Musterbeispielen früher Restaurierungen antiker Bauten.
Zur Feststellung von Schadensursachen an der Tempelruine und ihrer Behebung hatte die Grabungsleitung 1989 und 1992 Sachverstandige
nach Didyma eingeladen. Es stand auBer Frage, daB »ohne die Sicherungsmaj3nahmen (der a1ten Ausgrabungen) der Tempel bis beute in vielen Bereichen schwere Verluste hiitte hinnehmen müsseneı. Bei dem
fortschreitenden Verfall, gekennzeichnet durch Risse und Klüftigkeit des
Steinmaterials, stellt sich in erster Linie die Frage. »ob denn überhaupt
etwas für die Erhaltung getan werden kann, wenn man nicht inKauf nehmen will, daj3 gesamte antike Bauwerk durch chemische Steinkonservierung oder Materialaustausch völ/ig 'runderneuert' in unakzeptabel neuer
Gliitte VOl' einem ersteht... Bei diesem Bauwerk kann es... nur darum ge- .
hen, das quasi 'aufgeschlagene Bilderbuch' derBaugeschichte auch für
spiitere Generationen... zu erhalten, d.h. dem überkommenen Zustand wo
nötig eine gröj3ere Dauerhaftigkeit zu verleihen... Bei der Frage des Umfangs dürfte Konsens darin zu erzielen sein, daj3 Weiterbau an stehenden
(1)

(2)

Zum folgenden s. Th. Wiegand - H.KnackfuB, Didyma. Erster Teil: Die Baubeschreibung in
drei Barıden. Berlin 1941.
K.Nohlen, Zur Erhaltung de, Jüngeren Apollon-Tempels in Didyma, ein Konzept, 1992. dazu s. auchdas folgende.
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·Bauteilen auszuschliej3en ist. Gegen einenWeiterbau' sprechen gewichtige Gründe: Die ungenügend bekannte Uberlieferung über den Bauzustand bei Einstellung der Bauarbeiten am nie vollendeten Tempel und die
im Wesentlichen erhaltene Ruine.Die raumliche Vorstellung ist auBen
durch den vollstandig erhaltenen Stylobat, innen durch die Adytonwande
gegeben. "Die beiden aufrecht stehenden Sôulen... geben dem Tempel die
dritte Dimension in einer durch keine Maj3nahme zu verbessernden Deutlichkeiı. "Weiterhin ist festzustellen: "Bautechnisclı betrachtet, lassen die
Brandschiidigungen...nicht zu, vorhandene oder neu zu fertigende Werkstücke darauf aufzulegen. Denkmalpflegerisch ist der Abbau des
geschddigten originalen Marmormaterials und sein Ersatz durch moderne, tragfiihige Bauteile nicht zu vetreten". Eingriffe, die über die notwendige Konservierung hirıausgingen, sind nur dort vorstellbar, wo sie "zur
Verdeutlichung antiker Architektur und zur Erliiuterung des Heiligtums"
beitragen (K. Nohlen).
.
Am Apollontempel wurden im Jahre 1992 folgende konservierende
MaBnahmen unter Leitung von Spezialisten der Trajaneumrestaurierung
in Bergama, Ch. Kronewirth und W. Hacker, durchgeführt:

A) STEINMETZARBEITEN

Stylobatstufen, NO-Seite:
1) 2. Stufe von unten in Flucht der ausseren Ringhalle
2) NO-Ecke der 3. Stufe von unten
3) 7. Stufe bei der nördlichen Treppenwange
Saulert im östlichen Bereich von Norden gezahlt aussere Ringhalle:

4) Plinthe der

ı.

Saule, östliche Kante

5) Torus der 5. Saule innere Ringhalle:
6) Plinthe der 4 Saule, ~-Ecke
Dodekastylos:
7) Plinthe und Torus der

ı.

Saule

8) Plinthe der 6. Saule, SW-Ecke
9) Plinthe der 10. Saule, NW-Ecke
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10) Fussprofil an der nördlichen Antenwand, nördlich der

ı.

Saule

B) KORROSIONSSCHU'lZ AN DEN ZUGRINGEN UND ANKERN
innere Ringhalle:
11) 5.6.7. Saule
Dodekastylos:
12) 1.5.6.8.9.1 ı. und 12. Saule
13) beide Anker an den Laibungen des Grossen Portals.
C) SCHU'lZ-MASSNAHMEN
Sicherung im Fundamentbereich der Ringhalle durch zwei Abdeckroste:

14) südliche Ringhalle bei der 12. Saule von Osten
15) nördliche Ringhalle bei der 2. und 3. inneren Sliule von Western

D) BESUCHER-TERRASSE
16) Errichtung eines 7 ID' langen, 1.10 m holen Sockels aus Kalksteinen, auf dem ein Teil des kaiserzeitlichen Medusenfrieses verlegt worden
ist: ein Medusenblock, ein Rankenblock und ein weiterer Medusenblock
im Gesamtgewicht von ca 16 bis 17 Tonnen. Die südlich anschliessende
Terrasse wurde mit Flusskieseln (deniz taşı) gepflastert und durch
ein Eisengellinder auf 3x8.5 m am Abhang gesichert sowie unter der
Besuchertreppe beidseitig aufgemauert.
E) 17) Der archaische Rundbau vor der Ostfront des Apollontempels
wurde vor weiterem Zerfall durch eine innere und auüere Trockenmauer
sowie mit einer Absperrung gesichert,

Eine Fortsetzung der KonservierungsmaBnahmen ist für 1993 beabsichtigt.
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Abb. 1 und 2- Dodekasrylos, Saule C 4. Anpassen und Verdübeln von Fragmenten

75

Abb. 3 und 4- Dodekastylos, Saulc C 4. Basis nach Konservierung
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Abb.5 und 6- Dodekastylos, Saule C 4. Basis mit Torus nach Konservierung
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Abb, 7- Auftragen von

Korrosionsschutz an den
Zugringen. Die Zugringe
wurden vor 1913 angebracht,
um die durch Brand geborstenen
Saulen vor Zerfall zu schürzen

Abb. 8- Zugringe nach Auftragen des Korrosionschutzes
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Abb. 9 und 10- Aufmauem der Besuchertreppe am Eingang zum Tempelgebiet und
Enichtung eines Sockels für drei Blöcke des Medusenfrieses im
Gesamtgewicht von ca 16 Tonnen
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Abb. 11- Besuchereingang zum TempeIgebiet. FertigsteIIung des Sockels auf? ın
Lange

Abb. 12- Besuchereingang zum Tempelgebiet.
Sockelung von einem der drei Blöcke
des Medusenfrieses
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Abb. 13-14- Errichtung einer Besucherterrasse am Eingang zum Tempelgebiet. Blockage und
Yerlegen des FuBbodens mit FIuBkieseln

SI

Abb. 15-16~ Besucherterrasse am Eingang zum Tempelgebiet. Setzen eines Zaunesund nach
Fertigslel1ung
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1992 MİLET ÇALIŞMALARI
Volkmar Von GRAEVE*
GİRİş

Milet 1992 çalışmaları 3 Ağustos-7 Kasım tarihleri arasında gerçekProf. Dr. V.V. Graeve'nin başkanlığında yürütülen ve aşağı
da isimleri ile belirtilen bilim adamları, arkeologlar ve öğrencilerin yanısıra 60 usta ve işçi ile gerçekleştirilen bu yılki Milet çalışmaları
ağırlıklı olarak kazı ve restorasyon çalışmalarından oluşmaktadır, 1990
yılından beri programa konulan bilimsel çalışmalar yine Dr. U. Yalçın'ın
koordinatörlüğü altında yürütülmüştür. Kazı asistanlığını ise Dr.R. Senff
yapmıştır. Doç. Dr. H. Lohmann Milet ve çevresinde detaylı olarak yüzeysel araştırmalar gerçekleştirmiştir. Çalışmalara ayrıca Prof. Dr. B.
Schröder (yerbilimci), Prof. Dr. P. Herrmann (Eski Tarihçi ve Epigraf) ve
Dr. H. P. Stika (Biyoloji ve Arkeobotanik) katılmışlardır. Bu sezonda arkeolog olarak Prof. Dr. K. Zimmermann, Dr. H. Heinrich, Dr. H. Heres,
Dr. N. Hoesch, Dr. R. Köster, Dr. M. Krumme, Dr. T. Scheer, Dr. Ch.
Schwarz, M. Bemdt, A. Eibisch, E. Forbeck, M. Heinz M.A., i. Held
M.A., G.Kalitzoglou, P.Kallenbach, M. Kerschner M.A., Ch. Kleiber
M.A., A. Klümpers, N. Marquardt M.A., B. Parakenings M.A., H. Rosenberg, R. Posamentir, H. -P. Schletter, U. Schlotzhauer, M. Seifert,
.M.A., P. Steinhoff, R. Szech ve mimarlar I. Blum, G. Gresik, H. Olbrich
ve asistan mimar olarak ise S. Braurı, I. Lampe, St. Greger çalışmala
ra katılmışlardır. M. Kulkul (lzmir Müzesi), i. Potthast, J. Ruppel,
A. Çorbacı (Ankara) ve N. Çıngı (Ankara) kazı buluntularının restorasyonunu yapmışlardır. Ayrıca çalışmalara Türk öğrencileri F. Songu ve B.
Bay katkıda bulunmuşlardır. C. Heinrich ise geçen yıllarda olduğu gibi
buluntulann fotoğraflarını çekmiştir. Çalışmalarımızda Bakanlık temsilcisi olarak Burdur Müzesi arkeologlarından Ilhame Oztürk hazır bulunleşmiştir.

muştur.

*
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1992 kampanyasında bize çalışma olanaklan sağlamış olan T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bu vesileyle teşek
kür etmek isterim. Aynca çalışmalanmızdayardımcı olan ve emeği geçen tüm makam ve şahıslara, değerli meslektaşlanma ve öğrencilere
sonsuz teşekkürlerimi sunanm.
Tiyatro ve Kale'de yürütülen restorasyon çalışmaları, Kalabaktepe ve
Zeytintepe kazılan yanısıra bu sezonda geniş çapta yüzeysel araştırmalar
yapılmıştır, Aynca jeoarkeolojik araştırmalara devam edilmiştir. Bu arada Ege bölgesinde kazı yapan 8 kazı başkanı ve heyeti Milet'i ziyaret
ederek, çalışmalarımız hakkında bilgi almışlardır.
Aşağıda 1992 çalışmalan ve
rak özetle sunulmuştur:

alınan

sonuçlar 4 ana bölümde toplana-

ı. Kazı Çalışmalan

2. Restorasyon Çalışmalan
3. Yüzeysel Çalışmalar
4. Bilimsel Araştırmalar

1. K.4Zl ÇAliŞMALARI

1. 1 Kalabaktepe Arkaik Kent

Kazıları

Kalabaktepedeki çalışmalar daha önceki raporlanmda belirttiğim gibi kentin arkaik bir mahallesinin kazılması üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Bu yılki kazılarda geçen yılki alanın doğu uzantısında açmalar yapılarak
çalışmalar 4. Bina kompleksi üzerinde odaklanmıştır. Böylece bu 4. avlulu ev kompleksine ait temellerinin büyük bir kısmı açığa çakınlrnıştır
(Şekil: 1). Bu yılki kazılardada M.O. 7. yüzyılın ilk yansına ait yapı kalıntılarınıri kısmen kent duvarlannın altında kaldığı tekrar görülmüştür.
Daha önceki arkeolojik tesbitlere ek olarak ise Kalabaktepede ilk defa
daha eski bir kültür tabakasına ait duvar kalıntılanna rastlanmıştır. Bu en
eski duvar kalıntısı ile ilişkisi kesin olmamakla birlikte burada elde edilen keramik buluntular ise geç geometrik döneme kadar ulaşmaktadır
(Resim: 1,2). Böylece Kalabaktepede en eski yerleşim izlerine de rastlamış oluyoruz. Büyük bir kısımını açığa çıkardığımız bu 4. bina kompleksinde çeşitli kronolojik fazlara rastlanmaktadır. ~.O. 7. yüzyıl başından
kentin Persler tarafından yıkılmasına kadar (M.0.494) olan dönemi içeren çeşitli yapı fazlan Kalabaktepe yerleşim alanındaki tesbitlerin bir tekran olarak görüıebilir.
Kazı alanının batı tarafında fazla zarar görmemiş bir çömlekçi fınnı
bulunmuştur. Böylece arkaik kentin bir mahallesi olan Kalabaktepede seramik imal eden bir atölye'nin varlığı ortaya çıkmıştır (Şekil: 1; Q92.2).
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1. 2 Zeytintepe Kutsal Alanı Kazı Çalışmaları
Zeytintepe'de yapılan kazı çalışmaları, epigrafık yeni buluntular1a
Afrodit kutsal alaru olduğu yolunda yeni ipuçları vermiştir (Resim; 3). Geçen seneki zengin buluntulara ek olarak bu sezon kazılannda
M.O. 6. yüzyıldan kalma Attika ve Kios adasından ithal edilmiş siyalı fişiir1ü Kase ve Kylikes bulunmuştur.
burasının

Bu yılki yeni buluntular arasında bir hayvan heykeli parçasının altını
özellikle çizmek istiyorum (Resim: 4, 5, 6) da görüldüğü gibi, buluntunun arka tarafının yassı oluşu bu heykelin Tympanona karşı diziimiş mimari bir. parça olabileceği ihtimalini doğurmaktadır. Bu heykel parçanın
bir dişi pantere ait olduğu uygun bir ışıkta kendini belirten ve büyük bir
ihtimalle üç ayn renkten oluştuğu sanılan beneklerden anlaşılmaktadır.
(Resim: 6)
Bu yılki Zeytintepe kazılannda açığa çıkan yapı kalıntılan arasında
iki buluntu dikkatleri üzerineçekmektedin dini ayinler için yapıldığı samlan önünde oluğa benzer küçük bir havuzu bulunan bir sarnıç (Resim:
7; Q92.24) ve kazı alanının doğusunda (Kalabaktepe istikametinde) Kutsal alana çıkan bir yolun kalıntılan (Resim: 8; Q92.25-26).
2. RESTORASYON ÇAliŞMALARI

2.1 Tiyatro ve Kalede Yapılan Restorasyon ve Koruma Çalışmaları
Uluslararası deneyime sahip iki Yüksek Mimar idaresinde, 3 usta ve
27 işçi ile yürütülen çalışmalar, geçen sene olduğu gibi bu yıl'da Tiyatro/
Kale'de konzantre olmuştur. Çalışmalan aşağıdaki noktalarda kısaca
özetliyebiliriz:

-Kale'de geçen yıl yürütülen restorasyon ve koruma çalışmalanna devam edilerek, kalenin yanm kalmış doğu ve kuzey taraflanda korunmaya
alınmıştır. Kule ve duvarların restorasyonlan tamamlanmıştır (Resim: 9,
10). Böylece kale bir yandan tekrar korunmaya alınırken diğer yandan
da kale içi harabe halinden' kurtularak düzenlenmiş olup ziyaretçileriri rahatça gezebilecekleri ve eserlerin sergilenebileceği bir hale getirilmiştir,
Düzenleme çalışmalanna gelecek yıllarda devam edilecektir. Orneğin gelecek sezon için kulelere çıkış yollan ve merdivenlerin restorasyonu
planlanmıştır. Amaç bir yandan kale içinin bir açık hava müzesi haline
getirilmesi diğer yandan ise burasının bir panorama platosu olarak ziyaretçilere açılması'dır. Kulelerin restorasyonu tamamlandıktan sonra buralara kentin o yönüne düşen planlan tabelalara yerleştirilecektir. Bu çalış-
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malanmızda yardımcı

olmak üzere tanınmış bir turizm eksperti 1993 sezonunda Milete gelecektir.
-Bu seneki çalışmalann ağırlığı tiyatro'ya ayrılmıştır, Tiyatro antik
giriş merdivenleri'nİn önemli bir kısmının restorasyonu yapılmıştır. Tiyatronun doğu ve batı ana girişini sağlıyan merdivenler restore edilerek
ziyaretçilere açılmıştır. Böylece ziyaretçilerin Tiyatroya ve Kaleye nizami bir şekilde giriş ve çıkışlarını sağlayan çalışmalann önemli bir bölümünü tamamlamış bulunmaktayız. Merdivenlerin restorasyonunda mimari parçalann çok eksik olduğu yerlerde yeni bir yöntem uygulanmaktadır:
Eksik yerler için çevredeki merdivene ait olmayan mimari parçalann kullanılması veya beton basamak yerine buralar gizli demir kalıplarla des teğe alınıp ve yapay taş basamaklarla tamamlanmaktadır (Resim: 11-14).
Basamakların demir destek iskelesi çinkolanarak pasıanmaması sağlan
mıştır. Bu yöntemin diğer bir kazançlı yönü ise tamamlanan basamaklann her an değiştirilebilir özellikte yani mobil oluşudur. Çalışmalarda
mümkün olduğu kadar beton kullanılmamasına özellikle dikkat edilmektedir. Resim: ll'de görüldüğü gibi bu şekilde yapılan bir restorasyon
merdivenlerin altında bulunan. mimari yapılannda görünür hale gelmesini
sağlamaktadır.

-Tiyatro'nun içinde yıkılmış vaziyetteki mimari parçalann düzeltilmesi işine başlanmıştır. Yıkık oturaklar ve döşeme taşlan ve sahnedeki
mimari parçalar gizli desteklerle korumaya alınmaktadır. Tiyatro içi restorasyon çalışmalannda ve sahnenin tekrar düzenlenmesi için Prof. Dr. E.
Altenhöfer in (München) destek ve yardımlan ile bir plan hazırlanmakta
dır. Prof. Altenhöfer çalışmalanmıza bizzat katılacaktır.
-Restorasyonuna başlanarnıyan tehlikeli ve yıkık bölgeler geçici olarak ziyaretçilere kapatılarak koruma altına alınmıştır.

2.2 Kazı Buluntuları Restorasyonu
Aralannda Ankara Üniversitesine bağlı Başkent Meslek Yüksek
Okulu'ndan katılan iki Türk öğrencisinindebulunduğu 5 kişilik bir ekiple
buluntulann temizlik ve restorasyon işleri yapılmıştır.

2.3 Diğer Çalışmalar
Faustirıa Hamamında bulunan iki önemli heykel Milet müzesine taşınmıştır. ızmir müzesi baş restoratörü Mustafa Kulkul tarafından arslan
heykeli'nin kalıbı alınarak yapay taşla yapılan kopyası eski yerine kon-

muştur. Diğer heykelin (Innak Tannsı) kalıbı ise 1993 sezonunda dökü-

lecektir. Bunlann yanısıra daha birçok mimari parçalar kurtanlarak Milet
müzesine taşınmıştır.
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3. YÜZEYSELARAŞTIRMALAR
Doç. Dr. H. Lohman 4 kişilik bir ekiple 5 haftalık bir süreyle Milet
çevresinde yüzeysel araştırmalar yapmıştır. Bu çalışmalarda Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile 50 km' lik bir alan araştınlmıştır.
Neolilik çağ'dan Bizans dönemine kadar ulaşan ISO..k adar antik kalıntı
tesbit edilmiştir. Bu sene alınan sonuçlar arasında M.O. 5. yüzyıldan kalma bir kale kalıntısı ilearkaik bir kutsal alanı'da vardır. Çalışmalann
amacı, çevrenin tüm antik kalıntılarını içeren yeni bir haritasını çizmek
olup, araştırmalara gelecek yıllarda devam edilecektir. Elde edilen tüm
bilgiler anında bilgisayara verilerek ilk değerlendirmeleri yapılmaktadır.
CAD-programından yararlanılarak 1992 kampanyasında incelenen bölgelerin plan ve haritalan tamamlanmıştır. Bilgisayar destekli planlama ve
değerlendirme yönteminin yararlan hem zaman kazancında hemde gelecek sezonlarda yapılacak çalışmalann tesbiti örneğinde kendisini göstermektedir. Onümüzdeki yıllarda yüzeysel araştırmalar kazı ve restorasyon
çalışmalan gibi Milet projesinin önemli bir noktasını oluşturacaktır.

4. BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR
Dr. Ünsal Yalçın'ın koordinatörlüğünü yaptığı bilimsel çalışmalara
bu senede aşağıdaki alanlarda devam edilmiştir,
-Jeoarkeoloji ve Roma dönemi su sistemi üzerine

yapılan araştırma-

lar
-Bölgenin jeolojik haritası
-Paleobotanik konusunda araştırmalar,
-Arkeometrik ve metallurjik araştırmalann devamı; 1990 da başlatılan geniş çaptaki iırkeometaIlurjik ve arkeometrik araştırmalar için gerekli nümuneler alınmışiır.
Bilimsel araştırmalardan alınan
muştur (U. Yalçın).

sonuçlar ayn bir makale ile sunul-
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Resim: 1

,

\

Resim: 2

1-2:Kalabaktepe arkaik kenten alt kültür tabakasına ait geç geometrik dönemseramik
buluntulara iki örnek
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Resim: 3- Zeytintepe kutsal alanında bulunan üzeriyazılı amphora parçası
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Resim: 6- Zeytintepe kutsal alanında bulunan beneklerde yer yer boya izlerine
rastlanan bir panter heykell parçası

Resim: 7- Zeytintepe dini ayinlerde kullanıldığı sanılan samıç
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Resim: 9- Kalede

onanın çalışmaları:

Restorasyondan önceki durum

Resim: 10- Kalede onanm çalışmaları:
Restorasyondan sonraki durum
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Resim: 11-12- Tiyatroda onanm çalışmalan tiyatroya
restorasyonundan iki görüntü
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doğu

ana girişi

sağlayan

merdivenlerin

Resim: 13-14- Tiyatroda onanm çalışmalan doğu giriş merdivenlerinin altındaki yapı
kalıntılannm tahrip edilmemesine dikkat edilmekte, eksik basamaklar her an
değişebilir "mobil" parçalarla tamamlanmaktadır. Kullanılan demir iskele,
çinkolanarak paslanması önlemiştir.
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SARDİs: ARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN

1992
Crawford H. GREENEWALT*
Excavalion, research, and conservation activities at .Sardis in 1992
(early June to mid-August) were conducted by the Archaeological Exploralion of Sardis (which is jointly sponsored by the Harvard University
Art Museums, Corneli 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, Director General Professor Dr. Engin Özgen,
and all Officers and Staff; and to the Manisa Museum, Director Hasan
Dedeoğlu, Officers, and Staff, for their continued encouragement, sympathelic interest, and support, The Ministry Representative in 1992 was
Fahriye Bayram (General Directorate of Monuments and Museums, Ankara; Publications Division), a va1ued advisor, colleague, and friend; who
by the unaffected example of her good taste, courtesy, and thoughtfulness
demonstrated for all at Sardis the true meaning of culture.

Exeavation again concentrated on the locale southeast of the Roman
Gymnasium Bath Complex, sectors MMS/N-MMS-MMS/S, where remains of a Late Roman residential suburb of the 4th-7th centuries A.D.
overlie part of a fortification wall and houses of the 7th-6th centuries
B.C.
Uncovered in the Late Roman suburb were more of the colonnaded
avenue (or enbolos, as one of its mosaic inscriptions calls it) in sector
MMS/N and one (squarish) room of a large building at the south end of
sector MMS/S. in the south portico of the avenue, the inner colonnade of
nine columns or piers is now fully exposed (Fig. 1). At the east end, a
foundation that crosses the outer ambulatory at right angles to the inner
*

Crawford H. GREENEWALT, Jr. University of Califomia Department of Classics Dwinelle
Hall, Berkeley, CaIifomia 94720, ABD.
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colonnade (Fig, I, far right) responds to the assumed location of a brick
wall (attested by fallerı debris) at the west end of the inner colonnade.
More than 300 Late Roman and Byzantine bronze coins were recovered
in Roman avenue contexts; the latest of them, like numismatic evidence
from previous seasons, indicates a date in the Iate 6th or early 7th century
A.D. for the second and fınal mosaic paving of the portico.
Miscellaneous small fınds from Roman fills in sector MMS/S include an iron pin with a bronze terminal in· the form of a herm (Fig. 2),
terracotta figurines, and a plain-ware pitcher crudely reworked in antiquity aş a lantem with a face, like a modem Halloween jack-o'xlantem.
Of the Lydian fortification wall that rested below the Late Roman
stratum (Fig, 3), three major limits or dimensions were established in
1992: the gate passage in sector MMS/N is ca. 13 m. long; the recess in
the west side of the fortification, sector MMS (TIl), is ca. 14.5 m deep;
and at the south end of sector MMS/S a short segment of east face is precisely aligned with other east-face segments exposed 37 m and more to
the north (in sector MMS [I]). The gate passage is blocked at the east end
by stone construction (similar to the casemate wall blockage further west,
in the gate court): the blockage east of the passage suggests that the gate
structure extended further in that direction. In both gate passage and gate
court were uncovered more stratified gravel surfaces that evidently 00long to the Lydian road, ancestor of the Roman avenue. One of those
gravel surfaces extends undemeath Lydian gate construction; which indicates that the road is older than the gate, at least in its final form. The
gate functioned in the first half of the 6th century B.C. (in the form suggested in Fig, 4a). It 'was blocked during the same century: whether before the destruction of ca. 550 B.C. or after it (as suggested in Fig. 4b) remains unclear.
At the south end of sector MMS/S, the east face of the fortification
wall is built of medium-sized stones, evenly dressed and fairly neatly
jointed in a quasi-polygonal style (Fig. 5). The dumped brick destruction
debris, which has been encountered in massive deposits against the fortification wall faces elsewhere, and which may be dated to the middle of
the 6th century B.C. and associated with the capture of Sardis by Cyrus
the Great of Persia, is puzzlingly absent directly in front of the segment
of face exposed in 1992; a1though a few meters out from the face, on the
other side of a small house or shed wall (Fig. 3, bottom) destruction debris is present. On ancient ground surface in front of the fortification wall
rested a large number of iron objects; more than 300 items were recov102

ered, and perhaps as many more remain to be excavated. Recovered
items include nails, rivets, rings, handles, braces, and clamps (Fig, 6
shows a smaIl sample). The individual and coIlective meaning of those
items remains to be determined.
To make both Late Roman andLydian monuments in this locale intelligible to visitors requires a combination of removal, reburial, reconstruction, and sheltering: removal of Late Roman features that cover or
obscure major Lydian ones; reburia!, reconstruction, and sheltering of unstable features, especiaIly Lydian (e.g., mudbrick construction, which
should be reburied and recreated in facsimile) but also Late Roman (e.g.,
plastered walls with painted decoration). Aprogram of site enhancement
that airns to communicate the meaning of major historic monuments and
to harmonize with the natural setting of the site is being planned; many
problems, intellectual and physical, remain to be resolved.
In the Temple of Artemis scaffoldirıg was erected (by courtesy of
arround the two complete colurnns, to facilitate
graphic recording by F.K. Yegül: and permitted identification of several
technical details not previously recorded: lightly incised lines to demark
flutes and fillets, the bottom of the apophyge, and the north-south axis of
one column; the bronze shaft of an omament in the eye of one capital volute and lead casings for three other omament shafts in the other volutes
of the same capital; and "dutchmen" repair plugs in both capitals. On
lower surfaces of the column shafts, which were accessible before 19 ıo,
when the columns were still substantially buried in accumulated earthy
debris, there are four graffiti, presumably of the 19 th or early 20th century: three in Greek, one in the Latin alphabet (recording the name Ismae
[1 ?]).
Yapıtek, A.Ş., ızmir)

Both column shafts are riddled with cracks, which require attention
if the number of complete columns in the Temple is not to be further reduced. A survey of cracks was made (by conservator IsabeIle Tokumaru)
and a method of filling and sealing them, to prevent their expansion from
water coIlection and winter freezing, was tested. Epoxy resin was introduced into the cracks by the gentle, steady balloon pressure of BICS injector units, supplied and demonstrated by representatives of KORMAL
and PAKOR Companies, respectively of Istanbul and Holland, who also
sealed the cracks with polyester sealant (Fig, 7)..
At Bin Tepe, the tumulus cemetery a few km north of Sardis, where
the kings of Lydia were buried, a ground-penetrating radar survey was
conducted inside the large tumulus caIled Kamıyank Tepe, which had
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been tunnelled by the Sardis Expedition in 1964-1966 in an unsuccessful
attempt to locate the burial ehamber. The radar survey was designed to
exploit potentially promising features of the Expedition tunnels: since
they were dug at or close to ancient ground level, they could be in the
near vicinity of the grave chamber (closer to it, at least, than the exterior
surface of the mound); furthermore, in the central part of the mound the
tunnels penetrated large deposits of stone rubble (Fig, 8), of the kind
commonly used as packing around turnulus burial chambers; and also
thick deposits of a clayey material of unusual texture and dark brown color (Fig. 9).
The radar survey was directed by French Geophysicists Xavier de
Boucaud and Sophie Geraads (the latter chief executive officer of Geomega, a geophysical prospecting firm in Paris); their principal equipment
was Subsurface Interface Radar System 10 (manufactured by Geophysical Survey Systems, Inc., of New Hampshire, U.S.A.) which included a
computer .with color monitor, graphic printer, and antennas of three frequencies (100, SOO, and 900 megahertz, MHz). A total 160 m. length of
tunnels, including floors, both walls, and some ceilings, were surveyed in
the central part of the mound during nine days (Fig. 10). Uneven and
loose surfaces, obstructions from fallen debris, and aerial interferences
(e.g., ceiling, floor, and "end of tunnel" reflections, aerial diffractions)
proved frustrating factors. Three anomalies were detected: none of them
need be a burial chamber; but all merit further irivestigation (at least in
principle), by drilling and coring, which the Expedition would propose to
conduct in a future season.
Conservation, restoration, and reconstruction efforts continued with
.a variety of artifacts and monuments; sorrıe reported above, many standard and routine. For mosaics that have been lifted, light-weight backing
constructions were tested. The heirnet reconstruction presented at the Ankara Symposium in 1992 was mounted side by side with the original
fragınents in a special display case; which was prepared by the Sardis
Expedition and was installed, with the permission and encouragement of
Director Hasan Dedeoğlu, in the Manisa Museum.
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Fig. 2- Bronze terminal of a pin, in the form of a henn; from
sector MMS/S
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Fig. 3- Excavation sectors MMS/N, MMS,MMS/S,Lydian features. Interpretive
restored plan, by N.D. Cahill
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Fig. 4- Exeavation sector MMS/N, Lydian fortitication gate, looking east (a), above,
during use, ca. 600-550 B.C.; (b), below, af ter destruction of ca. 550 RC. and
during blockage of the gate court with a "casemate wall"

lOS

Fig. 5~ Excavation sector MMS/S, east facc of Lydian fortiflcation wall

••

Fig.

6~

Sample of iron objects recovered from in front of the east face of Lydian
fortiflcation wali, sector MMS/S
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Fig. 7- Temple of Artemis. Injecting of column shaft cracks with epoxy resin, by means
of BICS injector units (demonstrated by a representative of PAKOR, Holland)
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Fig. 1(}- Bin Tepe,

Karnıyarık

Tepe: ground penetrating radar survey in one of the

centrally-located tunnels

113

NYSA KAZISI 1992 YILI

ÇALIŞMALARI

Vedat İDİL*
.
ı::C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Universitesi ve Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk
Tarih Kurumu tarafından desteklenen Nysa Arkeoloji Kazısı'nın 1992 yı
lı çalışmaları 7 Eylül 1992 tarihinde başlamış ve 3 Ekim 1992 tarihinde
sona ermiştir ı.
Bilindiği

üzere antik Karia Bölgesi'nin önemli bir kenti olan Nysa,
karayolu üzerinde, Aydın'ın 3Ö km doğusunda bulunan
bugünkü Sultanhisar ilçesinin 3 km kuzeybatısında yer almaktadır. Antik
kent, Aydın'ın (antik Tralleis) doğusundaki Messogis dağının güneye bakan yamacında, özellikle kış aylannda sellere neden olan, buna karşın yazın kuruyan Tekkecik dere adlı bir akarsuyun çevresinde çok dik bir boğazın oluşturduğu alanın iki yanında kurulmuş olan romantik görünümlü
bir yerleşmedir.
Aydın-Denizli

Nysa'nın kuruluşu hakkındaki bilgileri tarihçi Byzantionlu Stephanus
ile Augustus devrinin ünlü tarih ve coğrafyacısı Amasyalı Strabon'un anlattıklarından öğreniyoruz. Kent olasılıkla M.O. 3. yüzyılın ilk yansında

*
(1)

Prof. Dr. Vedat İDa. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06ıOO Sıhhiye-ANKARA.
Nysa kazısı 1992 yılında Bakanlar Kurulu karan ile yapılmış olup, bu çalışmalanmıza Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Mustafa Karahan katılmıştır. Kazıyı Bakanlar Kurulu karan
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sayın

ile

yapmamızı sağlayan

T.C. Kültür

Bakanlığı.

Prof. Dr. Engin Ozgen ile yardımcısı Sayın Nadir
Avci'ya genel müdürlüğün diğer yetkililerine, Aydın Valisi Sayın Lütfi Tuncel'e ve yardım
cısı Sayın Temel Koçaklar'a, Aydın 11 Kültür Müdürü Sayın Himmet Taşlı ile Kültür Müdürlüğü. Daire Başkanı Sayın Güray Yasa'ya ve bakanlık temsilcisine burada sonsuz teşek
kürlerimi sunmayı bir borç biliyorum. Ayrıca Nysa kazısını finansman yönünden
destekleyen ve yukarıda adlan geçen kuruluşların yetkilileri ile Sultanhisar ilçesinde konaklamamızın yanında. kazının teknik ekipmanını sağlayarak bize çok büyük yardımlarda bulunan Sultanhisar Belediye Başkanı Sayın Necdet Uysal'a ve kazıya katılan Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı öğrencileri Petek
Akbay, Burçak Tozoğlu ile Erdem S. Ekinci, Haluk Soner ve Tankur Yetim'e de çalışmaları
nedeniyle çok teşekkür ederim.
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Seleukos'un oğlu I. Antiochos Soter tarafından kurulmuş ve adını da Seleukos soyundan gelen bir kadının adından (olasılıkla i. Antiochus'un eşi)
Nysa olarak daha geç bir tarihte almıştır.
Nysa antik çağda büyük bir öneme sahip olan bir kentti ve özellikle
eğitim alanında ileriye gitmişti. Strabon, aralannda hocası Aristodemos'un da bulunduğu ünlü hatip ve filozoflardan söz eder. Nysa'da eğitim
gören Strabon, aynca antik kentin kısa ve öz bir tanıtımını yapmıştır.
Nysa'yı hızla akan ve derin bir boğaz oluşturan bir dere ile (Tekkecik dere) ikiye ayrılmış bir tür çifte kent olarak tanımlar ve kentin yapılannı anlatır. Gerçekten de antik kentin bugünkü durumu Strabon'un açıklamala
nnı doğrulamaktadır.
Nysa'daki yapı kalıntılannı incelediğimizde yer yer Bizans döneminden kalma sur izleri görülmektedir. Bugünkü Sultanhisar ilçesinden açı
lan asfalt yol, antik kentteki gymnasiumun kuzeybatı kesimini kısmen
bölerek ve bir kavis yaparak doğrudan doğruya tiyatronun sahnesinin
önündeki alana gelir. Yaklaşık olarak kentin merkezinde, yukandaki dağın yamacında yer alan tiyatro, kısmen iyi korunmuş bir durumdadır. İlk
olarak Hellenistik devirde yapıldığı anlaşılan tiyatronun sahne binası Roma devrinde M.S. 25-50 yılları arasında değişikliğe uğramıştır. Daha geç
bir dönemde·sahnede yapılan onanm çalışması da yaklaşık M.S. 200 yıl
lanna aittir.
Tiyatronun kuzeyinde, tepede Nysa'nın su gereksinmesinin karşılan- .
su depolanndan birisinin kalintılan bulunmaktadır. Nysa'da antik
kentin üzerinde yer aldığı kayalık platoyu derin vadiler biçiminde kuzeyden güneye doğru bölen dere yataklanndan birisi olan Tekkecik derenin
üzerinde Strabon'un amphitheatr olarak tanımladığı ve bugün sel sulan
nedeniyle hemen hemen yok olmuş olan stadium yer almaktaydı. Bu yapı
yaklaşık 192x44 m ölçüsündeydi,
dığı

Stadiumun hemen güneyinde, derenin -iki tarafını birleştiren bir Roma devri köprüsünün izleri seçilmektedir. Ikinci bir köprü de stadiumun
kuzeyindedir ve bu da Roma devrindendir. Başka bir köprü de yine daha
kuzeyde tiyatronun yakınında bulunan tünelin üzerinde bulunmaktadır.
Bu köprüler bugün oldukça tahrip görmüş durumdadırlar.
Nysa'nın en iyi korunmuş yapısı olarak tanımlayabileceğimiz yapısı
kentin bouleuterionudur (meclis binası). Bu yapıyı Strabon, Gerontikon
(Yaşlılar Meclisi) olarak tanımlamıştır. Kısmen yapayolarak oluşturul
muş bir tepeye yerleştirilmiş olan ve dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiş olan yapının iç kısmında, yanm daire biçimli theatron kısmı yer al-
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maktadır. M.S. 2. yüzyıla verilen mimari süslemeler ve buradaki bir yazıtta genç ve yaşlı Faustina'lara değinilmesi, yapının Antoninler döneminde M.S. 2. yüzyılın ortalarında ya da daha sonra bir değişiklik gördüğüne işaret etmektedir.

Bouleuterionun doğusunda ise antik kentin agorası bulunmaktadır.
105x89 m lik boyutları olan ve dört yanı da kolonadlarla çevrili,
dikdörtgen biçimli bir pazar yeridir. Yapılan sondaj kazıları sonucunda
agoranın doğusunda ve büyük bir olasılıkla kuzeyinde Ion düzeninde çift
sıra kolonadların bulunduğu anlaşılmıştır. Güneyinde ve batısında ise tek
sıralı Dor sütunlarındanoluşan kolonadlar vardır. Yapının antik döşemesi
bugünkü ziraat alanının yaklaşık 1 m altında bulunmaktadır. Nysa'daki
bu Agora Roma Imparatorluk Çağı'nda M.S. ı. ve 2. yüzyıllarda genişle
Burası

tilmiş olmalıdır.

Nysa'daki başka bir büyük yapı kalıntısı ise Roma: hamamlarıdır. Antik kentteki diğer önemli bir yapı kalıntısı da gymnasiumun 150 m kuzeyinde yer alan kütüphanedir. Dikdörtgen planlı olan bu kütüphane iki ya
da üç katlıdır ve en üst katı bugün tamamen yok olmuştur. Nysa'daki bu
kütüphane Efes'teki Celsus Kütüphanesi'nden sonra Anadolu'daki en iyi
korunmuş antik çağ kütüphanesidir. Yapı Roma devrinde, M.S. 2. yüzyıl
dan olmalıdır.
Nysa'daki bir diğer yapı kalıntısı ise yaptığımız kazılar nedeniyle aybir şekilde açıklayacağımız gymnasiumdur. Nysa'daki bu gymnasiumun kuzeyinde sütunlu salonun arkasındaki duvann devamında olan ve
üç kemerli olarak görülen (Yalnız ortadaki kemer bugün sağlam durumda
korunmuş) büyük bir kapı yapısı bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla
gymnasiumun kuzeydeki kapı komplexini oluşturan bu yapı güzel bir taş
işçiliği göstermektedir. Antik kentteki diğer kalıntılardan birisi de
gymnasiumun güneyinde bulunan ve olasılıkla eski bir tapınağın yerinde
inşa edilmiş olan bir Bizans kilisesinin çok az kalmış olan kalıntılarıdır.
rıntılı

Nysa antik kentinin nekropolü yani mezarlığı ise yaklaşık 2,5 km
küçük bir eski yerleşme yeri olan Akharaka (bugünkü Salavatlı) yolu üzerinde yanyana dizilmiş iki katlı tonoz kemerlerden oluş
batısındaki
maktadır.

Nysa'da 1990 yılında Aydın Müzesi Müdürlüğü' ile birlikte yürütülen
kazı çalışmaları halen istimiili yapılmış olan gymnasiumda yapılmıştı.
Bu kazı çalışmaları sırasında gymnasiumun ortasında ve güneye daha yakın bir kesimde bulunan in-situ izlenimi veren ve belli aralıklarla dizil-
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miş
mış

gibi görünen. üç adet sütun tamburu 2x2 m lik açmalar halinde kazıl
ve bunların Ion ve Oor düzenindeki dağınık bir şekilde duran sütun
tamburu parçaları oldukları anlaşılmıştır. Kazı çalışmalan daha sonra
gymnasiumun güneydoğusunda IOxl0 m lik bir çukurun açılmasıyla baş
lamıştır. Burada yaklaşık 70 cm derinlikte 30x30 cm lik kare şeklindeki
tuğlalardan yapılmış bir taban üzerinde yıkılmış olduğu anlaşılan bir kemere ait çeşitli mimari üstyapı parçalarına rastlandı. Kazıda ayrıca, Geç
Roma ya da Bizans çağı'na ait olması gereken çeşitli renklerdeki kaplama menner parçaları da bol miktarda ele geçti. Daha sonra bu çukur kuzeye doğru genişletildi ve burada irili ufaklı taşlardan horasanla yapılmış
ve aralarında yer yer tuğla vs. gibi plakalanyla yatay diziler bulunan bir
duvar ortaya çıkartıldı. Bu duvar Nysa'nın geç dönemlerine ait karakteristik duvar örgüsü tipindedir (M.S. 4. yüzyıl ve sonrası). Duvann kalınlığı
1 m dir.
Kazı çukurunda, bu duvann ön kısmında kemerli bir yapıya ait
yapı parçalan tuğla döşemenin üzerinde dağılmış bir şekilde

olan
durmaktadırlar, Bunlardan en önemlisi iki kemer arasındaki taşı oluşturan ve
üzerinde Tkhe'ye ya da Medusa'ya benzer kabartmalı bir tasvir bulunan,
kenarları silmeli, urgan motifi ve Ion kymationu-inci dizisi ile süslü
52 cm kalınlıktaki büyük birmermer bloktur. Onun hemen yanında (doğuda) ters dönmüş bir şekilde Anthemionla süslü saçaklı bloklan ile kemere ait diğer bloklar yer almaktadır. Kazıda büyük kemer bloğunun hemen arkasında, arşitrav bloğu ile birlikte işlenmiş bir kompozit başlık
ortaya çıkarılmıştır, Arşitrav-başlık yüksekliği 107 cm olan bu blokta
kompozit başlığın yüksekliği 71 cm dir. Başlığın kalathos yüksekliği ise
60 cm dir. Kazı çukurunda' diagonal bir şekilde düşmüş olarak duran
bu kompozit başlığın hemen biraz ilerisinde ise 130 cm uzunluğunda ve
60 cm çapında olan yuvarlak bir sütun tamburu ortaya çıkanlmıştır. Kazı
da-ele geçen bu kemer parçaları, arşitravlı kompozit başlık ve sütun tamburu bize Roma mimarlık sanatında özellikle anıtsal cephe, yani fasad
mimarisini oluşturan ve doğrudan doğruya sütunlardan kemere geçişi
sağlayan özelliği hatırlatmaktadır ki bunun en belirgin örneği Spalato'da
(Spiit) Diokletian Sarayındaki M.S. 4. yüzyılın başına tarihlenen cephe
mimarisidir.
bu üst

Gymnasium'un güney tarafında yapılan bu kazı çalışması, özellikle
bu kemerli bir yapıya 'ait üst yapı parçalannın bulunması üzerine daha
sonra çukurun doğuya doğru genişletilmesi suretiyle devam ettirilmiştir.
Böylece çukur 16xlO m lik bir alan halinde açılmıştır. Burada da kavisli
olan çeşitli kemer parçaları bulunmuştur, Ayrıca, burada bir adet ante
başlığına rastlanmıştır. Alt kısmında Ion kymationu (yumurta dizisi) olan
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bu başlık S-spiralvolütlü başlıklar tipindedir ve üzerinde bitkisel motifler

bulunmaktadır.

Gymnasium'un güneydoğusundaki çukurda ele geçen bu mimari parçaların güneybatıda da bulunup, bulunmadığını kontrol etmek amacıyla
batı kesimde de ikinci bir çukur açılmış ve burada çeşitli terrakotta kanalizasyon ya da su borularına rastlanmıştır.
Nysa'da 1992

yılı kazılarında

gymnasiumdaki

çalışmalara

devam

edilmiştir. Çukurun doğu kısmında bir Korinth başlığı ortaya çıkanI
mış ve böylece diğer mimari elemanların da bulunabilmesi gayesiyle çukunın batı kısmından genişletilmesi uygungörülmüş ve böylece kazı" alanı 16xl0 m lik boyutlanndan 25xl0 m lik bir çukur olarak kazılmıştır.
Ancak burada başka mimari parçalara rastlanmamış ve tuğlalardan yapıl
mış olan döşemenin devam ettiği görülmüştür. Döşeme tamamen ortaya
çıkarılarak temizlenmiştir. Bu da bize gymnasiumun özellikle güneydoğu kesiminde kalıntılann daha kesif bir şekilde bulunduğunu göstermiş

tir.
Nysa'da 1992 yılında yaptığımız ikinci çalışma antik kentin batısın
daki tarlalan geçerek ulaşılan ve derin vadilerin hemen yanında bulunan
ve aynı zamanda Nysa'dan Akharaka kutsal yerine uzanan yol üzerinde
yer alan nekropol (mezarlık) alınında yürüttüğümüz kazıdır. Nysa'nın bu
nekropolü çift katlı tonoz kemerli yapılardan oluşmaktadır. Bunlardan ilk
olarak 1 no'lu mezar olarak adlandırdığımız lentolu kapılı bir tanesi kazıl
mış ve mezarın hemen ön kısmında yanda bir lahit ortaya çıkmıştır. Küçük taşlardan yanyana dizilerek yapılmış olan bu lahitte 3'ü sağlam, birisi
ise kınk olmak üzere dört adet pişmiş topraktan yapılma kandil gün ışığı
na çıkarılmıştır.
Daha sonra 1 no'lu mezann karşısında bulunan başka bir mezar yapı
ise 2 no'lu mezar olarak numaralanrnış ve onun da kazısı yapılmıştır.
Tonoz kemerli olan bu mezann dış kesimindeki bir lahit içerisinde Geç
Roma dönemine ait 6 adet sikke ele geçmiştir. Bu mezann karşısında yapılan kazıda toprak içerisinden 40 cm genişliğinde olan bir yuvarlak piş
miş toprak kap bulunmuştur.
sı

Nysa'daki arkeolojik kazıda yaptığımız üçüncü çalışma ise gymnasigelişte. (asfalt yoldan) aşağıdan görülen ve gymnasiumun güneybatısında bulunan büyük kemerli yapının kazısıdır. Alt kesiminde dolgu
toprakla örtülmüş olan bu kemerli yapının oturduğu temeli açmak, zemin
düzeyini saptamak ve fonksiyonunun ne olduğunu hemen yanında kalınuma
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tıları kısmen kalmış olan geç devirlere ait kilise kalıntısıyla ilişkisinin
olmadığının tespiti gayesiyle burada, yapının kuzey tarafında kemer
kısmında lOx5 m lik bir çukurun açılmasına başlanmıştır. Burada yapı
dan düşmüş olan irili, ufaklı dolgu taşlarının kaldınlması sırasında altta
kemerin geçit kısımlarına gelecek şekilde destek olarak konmuş iki adet
büyük taş bloğunun olduğu görülmüştür. Bu kemerli yapının ölçülerinin
3.30xI8.30 m olması nedeniyle ve dolgu toprağın gymnasiumun güneybatı tarafına gelen bu kesimde eğimli bir şekilde yükselmesi nedeniyle
kısa süren kazı süresi içerisinde tamamını açamayacağımız için bu çukurdaki kazı çalışması 1993 yılında çalışılmak üzere bırakılmıştır.

olup
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STRATONİKEİA 1992 YILI KAZISI
Yusuf BOYSAL*

Stratonikeia (Eskihisar)'da 1992 yıhnda yapılan kazı ve araştırmalar
Yusuf Boysal başkanlığında, Selçuk Universitesi'nden Doç. Dr. Ahmet
Tırpan, Araştırma Görevlisi Hakan Mert ve bakanlık temsilcisi Meliha
Coşkun'dan oluşan heyet tarafından yürütüldü. Çalışmalara aynca adı geçen Universiteden ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nden arkeoloji öğ
rencileri katıldılar. Çalışmalar temmuz ayı başından ağustos sonuna kadar

sürmüştür.

Kentin antik dönem yapılannda bir hafta kadar süren temizlik çalış
ve bazı düzenlemeler yapılarak, bunlann iyi bir görsel durum kazanrnalan sağlanmıştır. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelen şehirde her yıl böyle bir çalışma yapılması gerekli hale

.ması

gelmiştir.

Bu mevsim de kazımıza tiyatroda başladık, 199 i yılında tiyatronun
sahne binasının olduğu yerde çalışmış ve skenenin temel ve alt yapısını
açığa çıkarmıştık. Bu defa da orkestranın temizlenmesini amaçladık. Buradaki kalıntı bazı yerde 4-5 m yükseklik gösteriyordu (Resim: I). Kazı
sırasında bu kalıntı arasında altarlar, yazılı belgeler, yapı elemanlan ve
yukardan sürüklenmiş oturma koltuklan açığa çıktı.
Tiyatroda heykeltraşlık eser olarak bir kadın başı ile bir .torso açığa
çıkmıştır. Torso mermerden olup Roma dönemine aittir. Yüksekliği yaklaşık 63 cm dir. Torsonun sağ omuzunda bir yunus balığı olmasına bakı
lırsa bunun bir Poseidon olması muhtemeldir. Yüksekliği 29 cm olan baş,
beyaz mermerden olup Roma dönemine aittir.
Bu sene büro çalışmalanna da önem verildi. Yeniden ölçüleri
.tiyatro, tapınak ve şehir planına son şekilleri verilmek istendi.
•

alınan

Prof. Dr. Yusuf BOYSAL, P.K.9Turgut Reis Bodrum-MUGLA.
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1992 sezonu çalışmalanmız sırasında, Stratorıikeia antik kentinin 3
km kuzeydoğusunda, Güney Ege Linyitleri Işletmesi tarafından rastlanan
su tünelinin temizlenmesi ve raporunun hazırlanmasında Milas Müzesi'ne
yardımcı olunmuştur.

İki yıldır Lagina Hekate tapınağında temizlik çalışmalan yapılmış ve
bu gerekli iş ve çalışma heyetimiz üyesi Doç. Dr. Ahmet Tırpan tarafın
dan yürütülmüştür.

Turgut yakınındaki Lagina'da bulunan Hekateion Kuzey Karia'da
Hellenistik döneme ait çok önemli bir tapınaktır. Geçen yüzyılın sonlan
ve bu yüzyılın başlannda tapınakta türlü kazı ve araştırmalar yapılmış,
özellikle yazıtlanna ve heykeltraşlık eserlerine büyük ilgi duyulmuştur. ı.
Cihan harbinden sonra tapınakta hemen hemen hiç kazı ve araştırma yapılmamış, A. Schober'in yapmış olduğu çalışma (Der Fries des Hekatetempels von Lagina, 1930) önce çıkmış olan buluntulara dayanmaktadır.
Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalan her bakımdan destekleGenel Müdürlüğü'ne bura-

miş olan Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
da teşekkür etmeyi bir borç bilmekteyiz.
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IASOS CAMPAGNE DE FOUILLES 1992
FedeBERTİ*

Les travaux de la Mission Archeologique Italienne de Iasos se sont
deroules, comme d'habitude, du debut d'aoüt 11 la fin de septembre. On
partecipe les archeologues Monsieur W. Johannowski, les dames D. Baldoni, P. Desantis, G. Gasperetli, G. Montevecchi, A. Romualdi, les architectes M. Manara, E. Pagelio, R. Parapetti, I'historien Monsieur C. Franco.
Le professeur G. Maddoli a ete reçu par la Mission pendant quelques
jours.
Nous voulons exprimer notre vif remerciement au professeur Monsieur Engin Ozgen, au commissaire madame Hale Zehra Sekmen, du
Musee de Balıkesir. a Monsieur Fikret Tek de la Direction Culturelie de
İzmir, tous les deux attentifs et ernpresses face aux exigences et aux difficultes que le travail a parfois presentees, et 11 la Direction du Musee de
Milas.

il m'est enfın agreable de rappeler l'appui fondemental.qui nous a ete
offert par Madame Lale Aytaman, Vali de Muğla et par le Maire de Milas.
En laissant de cote, apres quelques annees l'aire urbaine, les fouilles
se sont concentrees sur l'ensemble monumental que nousappelons conventionneliement 'marche aux poissons', situe .juste 11 l'exterieur de
l'enceinte de la ville.
Le nom lui fut attribue par Monsieur Giacomo Guidi, l'un des premiers archeologues italiens qui visitererıt lasos; en rappelant l'episode cite
par Strabone (La eleche qui annonce l'arrivee du poisson frais fait fuir to•

Dr. Fede BERTI, Musen Archealogico Nazionale Vi.
İTALYA.
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us ceux qui assistent a une execution musicale, a l'exception d'un sourd),
en tenant compte de l'irnportance de la pôche dans l'economie locale,
Monsieur Guidi, face aux ruines en grand partie ensevelies de l'edifice a
plan carre, estirna justement qu'il pouvait ôtre question du marche aux
poissons et ce fut ainsi qu'il le nom ma.
il s'agit en realite du plus irnportant monument sepulcral de lasos, soit que l'on veuille considerer la veritable composante funeraire,
represantee par le temple prostyle corinthien avec cella contenue a
l'interieur du podium, ou bien qu'il soit examine dans son ensemble,
constitue par le temple, par une cour rectangulaire et enfin par le portique
sur piliers qui en delimite les côtes,

Une grande partie de l'edifice fut mise a jour entre les annees 1962 et
1964: a cette epoque furent deterrees deux ailes du portique a quatre arcades, l'occidentale et la septentrionale, le temple et la cour,
Successivement on proceda a la partielle anastylose du temple et a la
restauration des deux portiques; ces demiers devinrerıt, apres, lieu de
recolte des epigraphes et des marbres, objet des fouilles dans la ville, en
union avec la superficie decouverte de la cour, actuellement occupee en
grandepartie par les blocs appartenant au temple.
Un Antiquarium en construction done, non ouvert au public et jamais
completernent realise, parce que les côtes oriental et meridiorıal du portique a quatre arcades restaient au dessous de la route d'acces au village,
route devenue d'annee en annee vehicul d'un trafic de plus en plus intense
et pesant, en consideration aussi du developpement touristique pris par la
zone.
Dans le printemps de 1992, grace a l'intervention de Madame Lale
Aytaman Vali de Mugla, la partie terminale de la route a ete device vers
la mer, avant qu'elle n'arrive ari village; cela a permis de reprendre l'idee
de completer les foilles, en concretisant le projet de realisation definitive
de l'Antiquarium.
Les donnees recemment acquises ne sont pas en contraste avec les
observations deja faites, tout en ajoutant quelques elements nouveaux au
cadre trace au prealable, il y a quelques arınees, par Monsieur Doro Levi,
qui, sur la base des charpentes du temp\e et des materiaux existants, attribua l'ensemble a l'age d'Adrien et en estima l'usage jousq'au LV siecle de
notre ere.
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il ne semble pas d'ailleurs s'ôtre dans le fond modifie, ou bien enrichi, le pauvre panorama des comparaisons typologiques (le monument de
T.C1. Agrippine li Termessos, le petit temple funeraire de Myra, le grand
mausolee de Side) auxquelles le meme D.Levi fit reference, non seulement pour retrouver des ressemblances ou des analogies, en realite tres
peu pertinantes, ne serait-ce que sur le plan chronologique, entre les monuments dans lesquels I'element 'cour' semblerait deriver de prototypes
syriens, mais plutôt pour mettre en evidence un certain isolement de notre edlflce par rapport li d'autres semblerait deriver de prototypes syrierıs,
mais plutôt pour mettre en evidence un certain isolement de notre edifice
par rapport li d'autres semblables li ce demier pour certaines aspects. En
revenant done aux fouilles, i! faut peut-ôtre repeter que le travai! s'est
deroule en correspondence de l'ancien trace routier et a mis li jour
l'ensemble oriental et meridional des promenoirs; tous les piliers de la galerie etaient dejli li vue, rnures jusqu'a une certaine hauteur, dans l'objectif
de contenir le trace routier, bien evidemment beaucoup plus eleve que le
sol d'origine.

A cause de toute une serie .de cİrconstances contraignantes, parmi
lesquelles la presence d'une habitation et de ses dependences situees derriere l'ange sud-oriental n'est pas la moindre, il n'a pas ete possible de travailler li l'exterieur des murs des deux portiques. On a, par corıtre, opöre li
l'exterieur du mur septentriona1.
Le portique li quatre arcades et le perimetre complet du mausolee ne
residem pas sur un plan rectangulaire, mais plutôt trapezoidal, en effet le
côte meridional est li peine plus court que le côte occidental; le nombre
des arcades est de 8 li l'Ouest et de 7 sur les autres cotes,
L'entree, li l'Orient, etait en- axe avec l'escalier qui: merıe au pronaos
du temple et passait li travers l'arcade mediane, plus ample que les autres;
par arnere s'ouvre aussi le ·mur de clôture, en ligne avec les piliers qui
cotôient l'acces.
Les piliers du portique, li l'exception de ceux des angles qui sont en
forme de L, ont une base rectangulaire et s'appuierıt sur un basement ininterrompu forme de dalles de pierre.
Les promenoirs ne preserıtaient pas de pavage, Un second basement
en pierre, tres peu profond, soutient aussi les murs de c1ôture auxquels
s'appuient, li des intervalles de 2.50 m et decales par rapport aux piliers
de la galerie, des piliers rectangulaires plus petits qui soutenaient des arcades aveugles. La largeur des promenoirs est de 3.50 m, la longeur respectivement de 32 et 35 m.Les murs se terminent par des voütes en berceau; la couveiture originaire est conservee dans le portique occidental,
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dont le mur fut bati contre les arcades de l'aqueduc remonant au premier
siecle de notre ere et qui par un court mais tortueux parcours, capte l'eau
dans la plaine demere la ville pour la transporter a l'interieur de me.
Un crepi en stuc blanc camouflait la rusticite de la maçonnerie, qui
resulte encore traversee par le logement des echaffaudages utilises pour
la construction de l'edifice.
Le mur de clôture de l'aile meridionale, a environ 10 rnetres de
l'angle Sud-oriental presente une.grande ouverture (4 m, -contre les 3
metres de l'entree a Orient) flanquee par une couple de piliers et marquee
par un seuil en marbre.

La situation de l'aire situee en arriere est encore toute a verifier; la
donnce trouve pourfant un parfait pendant sur le côte septentrional, OU un
seuil analogue s'ouvre sur une piece qui s'est revelee ôtre la piece centrale
d'une serie de sept qui appuient au mur du portique.
Les pierres d'amorce a l'exterieur du portique, oriental laissent supposer qu'il -devait exister des pieces sur ce côte aussi; dans le plan on peut
en reconstruire trois, aussi bien a droite qu'a gauche de l'erıtree du mausolee, La presence du seuil merıtione ci-dessus, d'ailleurs, est la confirmation du fait que l'ensemble rneridional est speculaire par rapport au cote
septentrional.
Des pieces exterieures au portique septentrional, la prerniere 11 Occident reste encore aujourd'hui cachee sous un tres fort remblai et celle de
l'angle Nord-Est, insistant sur une aire destinee aux operations de chantier, n'a pas encore ete objet de fouiHes.
En partant de la piece centrale, que nous pourrions definir exedre, la
seule 11 ôtre en rapport avec l'interieur du mausolee et la seule 11 plan rectangulaire, on peut observer que chacune des trois pieces occidentales ne
communique qu'avec l'exterieur, De l'exedre par contre on passe aux deux piöces İntercommunicantes de droite dont la demiere est 11 nouveau
ouverte vers l'exterieur,
Le trois pieces intercommunicantes 11 Orient, y comprise l'exedre,
montrent d'avoir ete amenagees avec beaucoup plus de soin grace a des
mosai'ques et 11 quelques traces de peinture murale. Les deux pieces situees 11 l'Occident'de l'exedre ont par contre un pavement en terre battue.

Pour l'instant, je ne suis pas 11 meme de faire aucune hypothese sur
leur fonction; il faut toutefois observer que dans une phase de reemploi,
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qui semble neanmoins en syntonie avec la nature furıeraire de l'origine de
l'ensemble, un grand tombeau
cercueil construit avec des blocs de
reemploi fut place dans l'exedre.

a

La mosai'que de l'exedre present un petit tapis polycrome avec des
bandes blanches qui se croisent selon les diagonales. Le motif donne origine a des carres, tantôt rouges. tantôt noires, dans lesquelles sont inseres
des carres blancs.
D'autres petits carres jaunes sont places au milieu des pranoles la OU
elles se croisent. La mosai'que de la piece successive presertte un tapis noir et blanc, avec des octagones erolses et des losanges noires LI l'interieur
des figures resultantes.
Le motif du treisierne et demier tapis est semblable au premier, mais
rigoureusement noir et blanc. Dans toutes les trois mosai'ques, les larges
bandes perimetrales sont tachetees par des. rangees obliques de petits
carres noires. il s'agit de decorations tres simples,
Le decoration en hexagones, tres diffusee, etait dejıı connue dans la
meme Iasos; elle est presente en effet dans le planchers du perıstyle et
d'une des pieces qui donnent sur la pastas de la soidisante Maison des
Mosaiques.
Moins frequente.. mais toutefois qu'on peut toujours ramener aux
schemas geometriques en vogue dans d'autres leealites aux I-II siecle de
notre ere, semblerait la decoration a bandes obliques et carres, pour laquelle les tres peu d'exemples retrouves rentrent soit dans le domaine des
mosai'ques sait plutôt dans celui des sectilia en marbre.
Si d'une part, done, nous avons acquis des elements, en eux mômes
determinants, pour un reexamen de la planimetrie de l'ensemble, plus
complexe qu'elle ne resultait au moment des precedentes fouilles, d'autre
part il semble trouver une confirmation la chronologie du II siecle de notre ere (age d'Adrien) jadis proposee par Monsieur D.Levi; LI elle en effet
ne contredisent les mosai'ques qu'on vient d'examiner.
il faut toutefois observer comment, dans la genese du mausolee et de
son ensemble, la presence de l'aqueduc du i siecle determine un rapport
d'interdependance qui merite d'etre aprofondi.
En resumant lesextremes du probleme, on peut dire que:
a- le portique a quatre arcades et ses annexes sant LI attribuer LI un
seul pojet qui semble comprendre aiıssi le temple furıeraire au centre de
la cour;
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b- le plan irregulier du mausolee, II l'egard de l'aqueduc, cache un
rapport de voisinage (il lui s'appuie par le cote occidental) et d'etroite
dependance (l'emploi du systeme d'arcades aveugles et II jour).
Mais le parcour de l'aqueduc, II l'arrivee en correspondence du Balık
Pazan abandonne le trace rectiligne pour devler cosiderablement; il faudra done concorder en voie d'hypothese avec ceux qui estiment que sa
construction a ete de toute façorı corıditionrıee par une urgence
antecedant le mausolee.
Les fouilles n'ont rendu pas beaucoup de materiaux; de leur observation, il est toutefois possible de tirer les elements qui consentent
d'achever ces quelques remarques prelirninaires par un certain nombre de
considerations sur l'utilisation demiere de l'ensemble.
Aucune trace n'a ete reperee de l'efondrement des voutes, dont les
pierres furent visiblement deplacees et reutilisees en temps anciens.
Peu nombreux sont les fragments en ceramique sur le pavement, exception faite pour une °decharge de vaisselle dans l'angle Sud-oriental,
decharge en connection avec les restes de combustion et II un petit four
circulaire bati en briques, II I'interieur de la premiere areade du promenoir
meridional; compte tenu de ses dimensions, il ne fut certainement pas utilise pour laproduction de ceramiques.
La decharge comprenait des forrnes usuelles de cuisine quelques rebuts de cuisson, quelques lampes, des pieces de vases decores LI matrice,
des soupapes ou pieces intercalaires en forrne de couronne. Les materiaux sont surement dates, grace II la preserıce de quelques monnaies, dont
.l'une (1.6307) de Licinius.
Cela n'est pas en contraste avec ce qui avait ete ecrit par Monsieur
Doro Levi au sujet des plus recents temoignages de frequentation rendus
par la cella funeraire de temple, attribuables justement au IV siecle de
notre ere.
Successivement les promenoirs furent utilises pour des foncıions totalement differentes des originaires: le stockage et le traviıil horscarriere
du marbre local.
Dans tous les deux furent transportes de nombreux blocs parallelelepipediques de Rouge de Iasos, de coupe assez reguliere, quelques-uns de dimensions vraiment corısidörables, aptes II foumir des plaques
de 3 cm d'epaisseur environ, comme l'indiquent les marques visibles sur
quelques-unes de leurs faces.
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Le systeme de travail, qui prevoyait l'emploi de la scie, ainsi que du
sable, est eelui que nous rappelle Pline (XXXVI, 51.4).
tes blocs en effet etaient completement enfonces dans une couche
de sable jaune tres fin, qui, ni par la eculeur ni par la consistence granuleuse ne peut parvenir du coin, parce que sa composition morfologique est
differente du sable de f1euve ou de mer, preserıt dans les leealites proches
de la ville et des territoires limitrophes.
Meme si l'explotation des carrieres de Cipolin remonle li la periode
romaine de l'Empire, la nous devrions nous trouver en face d'une organisation operationnelle nettement plus avancee, remontant a la periode
byzantine.
Des considerations de differente nature vont dans cette direction: le
ductus des lettres (M,O,E) gravees sur la face superieure de l'un des blocs
abandonnes a l'interieur du portique oriental et la grande demande dont, a
eet age, il fut l'objet, surtout pour supporter l'architecture publique et religieuse, ce marbre rouge qui, selon les paroles de Paolo Silenziario
(II,213), parvenait des gorges livides et sanguines des montagnes qui entourent Iasos.
Pour les premieres fouilles coriduites dans le Balık Pazan on peut
consulter D.Levi, La campagne 1962-1964 a Iasos, dans' Annuario della
Scuola Archeologica Ilaliana di Atene e Missioni in Levante, XLIIIXLIV, n.s.XXVII-XXVIIl, 1965-1966 (1976), pp.469-479..
Pour l'aqueduc, F. Tomasello, L'acquedotto romano e la necropoli
presso l'istmo, Proma 1991, pp.15-17.
Sur le marbre de Iasos: D. Monna, P. Pensabene, Marmi dell'Asia
Minore, Roma 1977, pp.109-113 et AA.VV., Marmi antichi, Roma 1989,
pp. 127 et 207.
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Fig. 1- Iasos, 1'interieur du Balık Pazarı avec le temple funerair

Fig. 2- Iasos,
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Balık Pazarı.

La route qui passait sur le coıe oriental du portique

Fig. 3- Iasos,

Balık Pazarı.

Le core oriental apres la fouille
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Fig. 4- Iasos,

Balık Pazarı,

Fig. 5- Iasos,

Balık
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core septentrional. Mosa'ique acarres

Pazan. cote septentrional: mosejque a losanges

EXCAVATIONS IN RALIKARNASSOS 1992
Paul PEDERSEN*
In 1992 fieldwork took place during the period ıst of June to 18th of
.July. The project was continued as a co-operation between the Bodrum
Museum of Underwater Archaeology and the University of Odense in
Denmark, with the kind permission of the General Directorate of Monuments and Museums. Dr. Aykut Ozet represented the Museum of Badrum and in addition help and support was continuously provided by all
other members of the Museum staff, in particular the Director of the Museum, Oğuz Alpözen, We are indebted to Badrum Belediye and to local
citizens for their help and interest. The work of the Danish team was directed by Paul Pedersen, Birte Poulsen supervised the work in the LateRoman villa, Signe Isager studied its inscriptions and Benni Berg directed the restoration works. The financial means were provided by the Nova
Nordisk Foundation of Queen Margrethe and Prince Henrik and several
other Danish funds, for whose support we are greatly indebted.
As in preceeding years the main part of the work was concentrated in
the rescue exeavation in the Late-Roman villa in the westem part of Badrum, but in addition small trial excavations were carried out inside the
Castle of the Crusaders in an atternpt to locate with greater certainty the
ancient remains in this important area before modern work and construction is initiated.
The report will begin with a report of the work in the Castle of sı.
Peter, and then follows the reports of Birte Poulsen and Signe Isager on
the work in the Late-Roman villa.

SOUNDING TRENCHES IN THE CASTLE OF ST. PETER
Three small sounding trenches were excavated inside the Castle of
St. Peter, which was built by the knights of St. John in the 15th and 16th
century on the ancient Zephyrion Peninsula (Fig. 1).

•

Poul PEDERSEN. Department of Grek and Roman Studies. Campusvej DK-5230 üdense
M.DENMARK.
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One trench (CST III) was excavated in the rocky area between the
English and the French Tower in relation to the preparations made by the
museum for the possible erection of a new ship wreck hall and garden in
this area.. Only a shallow layer of soil was found covering the irregular
rock surface, and like the surrounding surface it mostly contained remains of animal bones and sherds of the 19th and 20th century. The most
important features for the ancient period are the rock-cuttings and beddings for ancient walls found on the rocks. They probably indicate the
outline of early defense walls or perhaps terrace walls for some ancient
structure situated on top of the peninsula, where the Italian and French
towers are now located.
Two other trenches (CST i and CST II) were excavated on each side
of the ramp leailing up to the present Glass Hall from the area of the
Chapel of the Castle. A line of ancient walI was observed here by A.
Maiuri early in this century, and it is still visible today together with
another part of the same wall, which was excavated when the Serçe Li- .
man Ship Wreck Hall was constructed a few yars ago. One trench was
laid out on the presumed junction of this wall and another strech of ancient wall running at right angles to the first one. It could be observed,
-that the first wall is part of what must have been a large and monumental
terrace wall (Fig. 2). It is built of fine limestone-ashlars with marginally
drafted edges typical of the large eastern terrace wall of the Maussolleion.
The other wall, which was expected to meet .the terrace wall at a
right angle in this trench, was not preserved here, and it was instead investigated in another trench on the eastern side of the ramp (Fig, 3). This
wall is of dark brownish andesite and also built of regular ashlars except
for the lowermost blocks adjusting the irregular rock surface. The surface
of the wall is treated with a pointed chisel or pick-axe and may originally
have been intended to be covered with stucco. On the face of this wall a
very interesting anathyrosis can be studied showing the original position
of a floor and two stairs. In the southern end of the same small trench a
few large slabs were found in situ still having some of their iron clamps
in lead preserved in the original position. According to local people visiting the exeavation. these slabs from part of a larger platform extending
southwards in an area, which was excavated about 30 years ago. On that
occasion seven layers of slabs could becounted. The structure was not
believed to be ancient at that time and some slabs were possibly removed
by the workmen for restoration purposes. Professor K. Jeppesen saw
these blocks during a visit to Bodrum about that time and informs that
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the slabs were probably of unifonn size and clamped together with İron
and lead. The material seems exclusively to have been the characteristic
greenish volcanic stone from the Kouyun Baba quarry north of Myndos.
This stone was used in large quantities for the solid core of the Maussolleion and was reused by the crusaders for large parts of the Castle, However as the platform here, in question still has its clamps in position it
must be an original structure, - most probably of the same period as the
Maussolleion.
A structure on the Zephyrion Peninsula of this period and of this size
is of course extremely interesting, We shall not venture to identify it with
the famous Palace of Maussollos, however, until further investigations
have been carried out! In 1993 we expect to clean the adjoining part of
the garden for fiowers and bushes, as the staff of the Museum believes
that further remains are to be 'seen on the surface in this area.
THE ROMAN VILLA IN HALIKARNASSOS
A PRELIMINARY REPORT OF THE CAMPAIGN OF 1992
Sirte POULSEN*
During the campaign of 1992 further work was carried out in the
area of the Roman Villa, situated on Çoban Yıldızı Street, about 200 m
west of the Maussolleion terrace. The area has been exeavared since
1990', and the site is going to be prepared for being closed during the
campaign of 1993.
The site (Fig, 4) is bounded to the east by the modem street, to the
south and north by smaller private roads, and to the west by a private property. It measures approximately 25 m east-west and 40 m north-south.
Already by the end of the 199 i campaign it had become clear that the
long narrow room G, the apsidal room F and part of a room B were just
another part of the Roman Villa excavated by C.T. Newton in 1856'.
During the campaign of 1992 the balks of earth between the originally

•
(1)
(2)

Birte POULSEN. Department of Greek and Roman Studies, University of Odense, DK-5230
Odense M. DANIMARKA.
•
For a more extensive report of the campaigns of 1990 and 1991, cf. B. PouIsen, The new excavarlons in Halikarnassos, in: Halicarnassian Studies. vol. I, Odense University Press. forthcoming.
The Roman villa is wrongly located on Newton's map of Halikamassos, C.T. Newton. Discoverles at Haticamassus, Cnldus, and Branchidae, London 1862, Pl. i. For the correctplacing, p. Pedersen, Town-planning in Halicarnassus and Rhodes, in: Archeology of the Dodecanese, (eds. s. Dietz and i. Papachritodoulou), Copenhagen 1988,98-103, fig.3.

137

8 trenches were removed, so that the apsidal room F was laid entirely
free. Fı,ırthermore the area was extended to the south, partly south of the
apsidal room F, partly room G and partly south of room H to the outher
!imit ofthe ground.

The building
At least four different levels of mosaic floors have been estab!ished,
and at the present state of investigation it seems that theyall belong to
the end phase of the villa.
The enormous apsidal room F has a total width of E. lO, a length of
14 m including the apse. The mosaics, Iying in about 10.40 m a.s.L,
are unfortunately much damaged due to burials during the preceding cerı
turies, during which the whole ground was evidently used as a cemetery.
Marble slabs with doorsteps between them demarcated the room from the
apse. The mosaies in the apse were decorated with purely geometrical
motifs', with a border ofivy-leaves, The geometrical pattem consists of
squares with circles/rosettes and cable-knots alternating with Maltese
crosses, and the colours are red, dark blue/black, and yellow on a white
ground.
~

The floor of the almost square main room is decorated with partly
figural, partly geometrieal motifs. A broad band with a diagonal grid runs
along the walls and apse, and inside this another one with a guilloche
fringes the figural motif with eight medallions arranged in a circle, and
held together by a band with a two strand twist. Seven of these medallions have representations with running stags and deers, a panther, and a
dog, all placed against a background of stylized trees and apparently a
hunting scene (Fig. 5). The tondo in front of the entrance contained an inscription consisting of 8 lines, the left half unfortunately being disturbed
by a buria!' In the comers, personifications of winged female Seasons
were represented, all characterized by inscriptions and the attributes of
the season. The personification of Autumn, "FTHINOPORON", thus
holds a scarf with representations of bunches of grapes, and Spring,
"AlAR", is likewise holding a scarf with representations of flowers
(Fig. 6). The remaining two Seasons are rather damaged, but their identity is secured through attributes and inscriptions. When the very last balk
of earth was removed in front of the apse an inscription in a tabula ansata (Fig. 8), flanked by a dog to the right chasing a wild goat to the left,
(3)
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For the tenninology of the geometrical moıifs, Le decor
ne. (eds. C. Balrnelle et 0/ .• Pari, 1985.

geomştrique

de /a mO,'iai'que romai-

was revealed. The inscription mentions a certaih Charidemos, who can
perhaps be identified with the owner of the buildirıg-,
At least one door from this -enormous room (F) led to another room
situated to the west (B). The room B is only partly laid free, since it extends under the neighbourirıg plot, but it has remains of a much damaged
mosaic floor at the same level as that of room F, i.e.c, 10.40 m a.s.ı. Due
to the fragmentary state of this mosaic, it was possible to excavate under
this level, and several foundation walls predating the mosaics were
found. At least sorne of these foundation walls must origirıate from the
Hellenistic period, perhaps even 4th century BC, since the material found
between them includes a large amount of black-glazed pottery.
To the south of the apsidal room F we found remains of at least three
different rooms, the west (L), a srnall yard paved with cobbles, a large
room (K) with a tesselated floor with Maltese crosses similar to the ones
in the apse of F and Newtons room C, and perhaps a further room or corridor (M) in which no floor has so far been traced.
The long narrow north-south oriented room (G) is about 3 m broad
and seems to 'correspond to the passage A of Newton's Roman Villa. It
could not be excavated in its entire length, its total length thus exceeded
13 m. The level of the mosaic floor İs 9.74 m a.s.l., and the mosaies of
this room are all geometrical, composed of rectangular compartments arranged inside a border with bead and reeL. Two steps from the corridor
led into an almost square room (H) to the east, c. 4x4 m, with a mosaic
floor at about 9.30 m a.s.ı. This room has mosaies with geometrical and
floral motifs arranged in half-circles, and the colours are yellow, dark
blue, light blue and red on a white ground. To the south was excavated
part of a room O with an immense threshold leadirıg to the long narrow
room G to the west. The mosaic floor of room Q is well preserved with
severa! geometrical borders surrounding probably a main motif: outermost a border with fish and dolphins, then a meander and a border
with acanthus rinceaux with alternating birds and flowers in the centres
(Fig.7).
No mosaies were found to the west of room G, the only find here being .an east-west oriented wall (D). Both on this wall and the parallel wall
to the north remains were found of the marble facing in situ.
(4)

The inscriptions of the viIla will be published by. S. Isager. Fora preliminary interpretation,
see S. Isagerbelow.
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The only outer delimitation of the exeavation is still the ashlar wall
to the north, which was likewise freed from the last balks of earth together with the area in front 'of it, presumed to be a part of an ancient street.
With the addition of the Roman Villa excavated by Newton in the field
of Hadji Captain, it is obvious that we are dealing with an immense structure, of which only a part is known at present'.
Further to the west near a newly made modern street other two
trenches were laid out to make a renewed attempt to determine the westem !imit of the insula butrıo structure was found.
Newton ascertained two different levels in his villa, a higher one in
rooms A, B, C and E and a lower one in room D and passages A and B
equalized by two steps from room C to passage A. Due to the correspondance of levels between B and F. and his passage A and B with our corridor G we are now able to ascertain his levels to c. 10.40 m a.s.ı. and c.
9.80 m a.s.ı. respectively.
Newton states that the mosaic floor of his room B was much damaged, and he therefore left a greater part of it in place, merely removing
the figural motif, a representation of Atalante and Meleager to the west,
but he had to leave a representation of Aeneas and Dido to the east. This
fits with the fact that the mosaic was much damaged in the eastem part of
room B. In addition, the upper layers in both trenches in the westem part
of the present exeavation was characterized by many fragments of mosaics, presumably pieces which had been left by Newton. During a stay in
London in connection with the study of the mosaies removed and transferred to the British Museum, we became aware that Newton had had
photos made of almost all the mosaics in situ including the one of Dido
and Aeneass, Newton left many of the mosaies with figural motifs in situ,
and this fact can now be explained through a correspondance between
Newton and the then chief !ibrarian, Panizzi". In connection with his descriptions of the exeavation of the Roman Villa he mentions that he will
only be able to remove some of the mosaics since he was short of plaster.
(5)

Comparable buildings may be cited in the so-called Govemor's Palaee at Aphrodisias, the
Late Antique "palace'' at Ephesos and the "Palace of the Dux'' at Apollonia, S. Ellis, The
"Palace of the Dux" at Apollonia, and Related Houses, in: Cyrenaica in Antiquity (OOs.
G. Barker, J. L1oyd, J. Reynolds), BAR ını. Series 236, 1985, 15-25. S.P. Ellis, Power,
Architecture, and Decor, in: Roman Arı in the Privaıe Sphere, Ann Arbor 1991, 117-

(6)

G. Feyler, Contribution al'Histoire des Origines de la Photographie Archeologlque, MEFRA
99,1019-1047.
i Jenkins, Areheologists and Aesthetes in the Sculpture Galleries of the British Museum
1800-1939, London 1992, 175-176.
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(7)

140

The comparative material cited by R.P. Hinks' indicates a date for
the mosaies to the 4th or 5th century AD. At the present stage of İnvesti
gation, it appears, however, that the latest building phase of the viIIa 00longs to the mid 5th century AD. No doubt the future work on the material wiII give us further information as regards the different building
phases. The existence of earIier foundations below the floor of room B
which may derive from the early Helienistic period, as also the lowest
row of ashlars of the northern ashlar wall, indicate that at least part of
this buiIding might reflect the town plan of Maussollos.
Since our knowledge of the domestic architecture of Halikarnassos is
limited to Newton's mid i 9th centuryexcavations and some unpubIished
reportss, the excavated structure is extremely important as regards our understanding of the domesticbuildings of the town during Late Antiquity.

INSCRIPTIONS OF THE ROMAN HOUSE BY SIGNE ISAGER*
During the 1992-excavations several inscriptions were discovered
laid İn the mosaies of the apsidal. room. One of them, and the most extensive, was only sIightly damaged and a preIiminary presentation of the
text is given here. The restoration of the few letters missing seems fairly
. safe.
Bh~a ~eôv ~~pe ôeüpo,
aiı~iKa vüv fJle~Cıpo'~.

a&~a li6ı.ıv "ol6~op~ov,

5.

~ol~v Ô'E"([veue] ~ae,vöi~
'l'rı[~]o6e'Tôv "ap~xı.ı

o"ep Texv[~]~ove~ &vôpe~
"avTo6ev hylaiaav,
Ev6a ô6~ou "oluôaiôalov etôo~

aTopvu~~vou ôa"~ôou

ö~pa Kev Ev6a Kaı
iı*op6~ou "CıTprı' Th\ô'bvo~aaTôv Erı,

ö

EK

"pıv aiK~l'ov

~el~6ovXap(ôrı~[o~

yairı~ Ka~CıTo'~

xp~~aTa

E]ye'pev
"liaTa "Op&v

The inscription is an epigram in 8 Iines set in a socalled tabula ansata. The letters are handsome and regular. As to their form they would fit
well into a context of the fifth century AD. even if they do not by their
form alone lend room for a precise date. That is not unusuaL.
(8)

R.P. Hinks, cataloque of the Greek, Etruscan and Roman Mosaics and Paintings in the Bri-

(9)

Two further hoııses or villas from Halikarnassoa are known: One was revelaled in connection with the construction of a house in the middle of the town in 1990. The masaies were lifted and brought to the Bodrum Museum. Another vllla.Jikewise containingmossic floors, is
situated near the coastof theSalmacis promontoey.

tish Museurn, London 1933. 125-143.

*

Signe Isager, Department of History. Odense University, Campusvej 55, 5230 Odense M.

Danimarka. .
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Unusual is on the other hand the way the text seems to ecco the poetry of the well known fifth century author, Nonnos of Panopolis in Egypt.
Since the life of Nonnos is not precisely dated either, we are left with a
relative dating and-what is more important in our connection- with what
looks like a profile of the owner!s of the house.' My assumption that his!
their spiritual world was in harmony with the orphic!neoplatonic universe
of Nonnos' Dionysiaca seems supported by the mosaic inscriptions already found during the excavations by Newton and now in the British
Museum.
The epigram invites someone to enter the house and nod his approval of what he sees, first and foremost the beautiful and very skilfully tes-o
selated floor. It is evident from the inscription that what has taken place
is a restoration of ıl- former building. The text even says that the building
was raised ek gaies (I.S), from the ground, but that might be a literary
convention and needs confirmation from the other findings. The showpiece which is going to make Halikamassos renowned is acccording to
the inscription the tesselated floor (or perhaps floors) of which our inscription forms part. The person who invested a good deal of effort and
money in the project is named emphatically. His name was Charidemos.
, Apart from the names of the Four Seasons in the comers of the same
room a medal1ion was found in the westem part of the floor welcoming
the visitor, It was inscribed with letters which are not of the same type as
the other but could be from the same period. Urıfortunately only a little
less than half of this incsription (the right part) was preserved and the exact meaning of it is still of be examined. The incriptions of the Roman
house will be published in Halicarnassian Studies. Odense University
Press.
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Fig. 1- Western part of the Castle of Bodnım showing aproximate location of sounding
trenches exeevared in 1992. (After A. Maiuri 1922-23)
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Fig. 2- Trench CST i in
the terraee wall

Casıle

of Bodnım. Showing facade of

Fig. 3- Trench CST n from the south. in the background wall
with anathyrosis for floor andstairs. in the foreground
blocks from the large platfonn
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Fig. 4- The Danish and British excavations of the Roman villa
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Fig. 5- Room F. Panther pursuing a deer

Fig. 6- Room F. Female personification of Spring
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Fig. 7- Room O

Fig. 8- Room F. Tahulaan.foto
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DATÇA/REŞADİYE, KNİDOS SERAMİK
ATÖLYELERİ KAZıSı, 1992
NumanTUNA*
Jean Yves EMPEREUR
Knidos seramik atölyeleri üzerine sürdürülen araştırmalar ve 5. kazı
kampanyası 15 Temmuz-9 Ağustos tarihleri arasında, Marmaris Müzesi
Müdürlüğü başkanlığında, Doç. Dr. Numan Tuna'nın bilimsel sorumluluğunda gerç~kleşmiştir.
Kazı heyeti, önceki yıllarda olduğu gibi Türk-Fransız bilim adamlarmdan oluşuyordu: Doç Dr. Numan Tuna (ODTU), K. Talih Türkmen
(Marmaris Müzesi), Dr. Jean-Yves Empereur (CNRS), Doç. Dr. Ersin
Doğer (Ege Univ.), Albert Hesse (CNRS), Armand Desbats (CNRS),
Collette Laroche (Fransız Kültür Bak.), Işık Şahin (Ege Univ.), Gürol
Barın (Ege Univ.), A. Kaan Şenol (Ege Univ.), Gonca Cankardeş (Ege
Univ.), Banu Mete (Ege Univ.), Denis Cracco (Paris KimyaOkulu), Florance Sejoume (paris MineralOkulu) ve 5 öğrenciden (Ege Urıiv.) oluşu
yordu: Oğuz Uysal, Cevriye Kadı, Berrin Evren, Yılmaz Çağlayan, Evrim Altan.

Geçen

kazı sezonlarında

parsel 25'te bulunan amphora

fırınları

ile

ilişkili servis yapılarının kazılarını bitirmek, sit alanında yürütülen jeofi-

zik araştırmaların sürdürü1ınesi programlanan '92 yılı Reşadiye kazılan,
T.C. Kültür Bakanlığı, Fransız Dışişleri Bakanlığı ve CNRS. tarafından
desteklenmiştir.

F 1 (25 No'lu Parsel)

Alanındaki Kazılar

'92 kampanyasındaki temel amaç F1 alanında bulunan fırınlar ile iliş
kili kullanışlan ortaya çıkarmak, böylece bir atölye sistemini anlamaya
yönelik idi.
•

Doç. Dr. Numan TUNA, King Abdulaziz Üniv. College of Eogineering S.E.O. Depart of
Urhan And Regiona'Plan P.O; Box: 9027, Jeddah-S. ARABIA.
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Sektör 1
Burada gerçekleştirilen kazı çalışmalan geçen yıl gün ışığına çıkartı
taş döşeli tabanın temizlenmesinden ibarettir. Aynca, sektör 2 ve 3
arasındaki bağlantıyı tamamlamak amacıyla batıya doğru bir genişleme
gerçekleştirildi(Şekil: 1).

lan

Kil Hazırlama Havuzu: ilk önemli sonuç havuzun doğu sınırlannın
ortaya konmasıydı. Kazı sonunda kuzeydoğu köşesinde gerçekleştirilen
küçük bir genişleme 1989'da görülen tuğla kaplamanın köşesini ortaya
koydu; bu, olasılıkla havuzun son durumuna aitti. Bu köşe henüz yerinde
olan yuvarlak bir havan ile gerçekleştirilmiş daire şeklinde bir havuz tarafından kaplanmış olmalı. En fazla yayılışı ile kil hazırlama havuzu
9.1OxI4.50 m dir (Şekil: 1).
Havuz ardışık olarak üç evreli görünüyor: Birinci evre bu yıl tümü
ile açılan taş döşeme tabana bağlıdır (Resim: 1). Bu, 7.95x6.90 m ölçülerinde kareye yakın formdadır, Doğuda düzensiz bir şekilde kesiliyor. Burada daha geç çukurlar tarafından tahrip edilmiş gibi görünmektedir.
1991 yilında güneybatı köşede ortaya çıkartılan kuyu, daha önceki varsayımlann aksine ilk evreden beri var olmuş görünmektedir. Sonuç olarak
doğu köşesinde bileziği oluşturan kırmızı taştan büyük bloklar kaldırırnla
sıkıştırılmışlardır. Kuyu, havuzun kuzeybatıya doğru ardarda genişletil
mesi sırasında yapılan tuğla döşemenin zamanında (2. evre) yeniden yapılmıştır. Bu son durum, güney duvannın (M2) yanında direnen 2 tüm
tuğla ve kuyu bileziğinin yanındaki sıvaya bitişik tuğla kaplama kalıntıla
n ile kendini göstermektedir, Bu iki tuğlanın havuzun ikinci evresine ait
oluşu M2 duvannın yanında kazılmış bir çukuru dolduran bir çöplüğün
(25.01.33) varlığı ile kanıtlanmaktadır. Taş döşemeyi tahrip etmiş gibi
görünen bu çukur, tuğlaların altına doğru gidiyor. Havuzun üçüncü bir
evresi olası görünmektedir.
. Ardışık gelen bu üç evre, havuzun oldukça uzun bir dönem boyunca
kullanıldığı düşüncesini olanaklı kılmaktadır. Değişik evrelerin kronolojisi kuyu 2'nin dolgusu ve önceki çöplükler sayesinde kesinleştirilebilir,
Geçekten de bu iki çöplük 1. ve 2. evrelerin belirlenmesinde bir terminus
kazılan 25.01.12 çöplüğü ile
(LO. 280-240) bu yıl bulunan 25.01.33'tür. Tesisin terkedilişi için bir terminus 2 no'lu kuyunun dolgusu ile verildi. Kaplamanın altında 4.10 m derinliğe kadar kazıldı.

post quem verir. Söz konusu alanlar 1991'de

daş
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Malzemelerin F2 fınnı dolgusu ve servis alanı malzemeleri ile çağ
büyük bir çöplük (25.01.32 ve 25.01.42) tarafından oluşmuş homojen

bir dolgu verdi. Özellikle eponym Euphragoras (İ.Ö. 92-90). ile bağlanan
Nikagoras mühürleri ortaya çıkartıldı. Oyleyse havuzun son kullanımının
Fırın 2 ile çağdaş olması düşünülmelidir.
sını
dıir.

Batı Yayılımı: Tarım toprağının temizlenmesi az sayıda yapı kalıntı
ortaya koydu. Bunlar, içi amphora parçaları ile doldurulmuş 2 çukur-

Diğer bir buluntu olan çöplük ise daha önemlidir (25.01.48); M2 ile
ilişkili, Fl 'e uzak olmayan konumda batıya doğru görünmektedir. Kıs
men kazılan bu çöplük pruvalı birkaç mühür verdi. Aynı düzenleme evre-

sine ait sıra
rastlandı.

halinde birkaç

taş

dizisinin

Kuyu ve Arkaik Çöplük: Arkaik
karşın,

belirlediği

bir

duvarın

izlerine

çöplüğün sınırı saptanamamasına

Arkaik çöplüğün altında bulunan kuyu, bu yıl havuz
kaplamasının altındaki bir seviyede, 4.10 ın derinliğe kadar kazıldı. Dolgusu homojen, fakat az miktarda malzeme verdi.
1991

yılında

Sektör 2
Burada kazılar iki yönde sürdürüldü. F2 fırını avlusunun sınırlarını
bulma amacıyla güneydoğu kenarında ve kuzey kenarda 25.2.21 çöplüğü
tarafından doldurulmuş büyük çukurun dibine ulaşmak için çalışıldı.

F2 Avlusu: Kazının yol kenarına kadar yayılması, beklentilerimizin
aksine, şimdiye kadar ortaya çıkartılan kesimin' 8 m ye ulaşmasına karşın, F2 fırının güney sınırına ulaşılamadı. Bu yayılma MlO duvarının yanında yeni bir yapıyı ortaya çıkarmadı; bununla birlikte, kalın M22 duvarının yanında görülen "ocak" sınırlarının açığa çıkmasına olanak verdi.
Bu "ocak" kalınlığı 10 cm ye, genişliği 1 m ye yaklaşan kömürleşmiş bir
tabakadan oluşmaktadır. Bu tabakada kömürleşmiş zeytin taneleri bulunmaktadır. Burada söz konusu olan bir "ocak" değil, büyük bir olasılıkla
bitişik duvarın kaidesi üzerine yerleştirilmiş bir ocak döküntüsüdür. Bu
döküntü, avlunun geç bir düzenlenmesi ile ilişkilidir, Gerçekten de bir taş
dolgu ve camlaşmış kil bloklar üzerinde durmaktadır. Ocak döküntüsünün kuzeyinde 80x69 cm ölçülerinde ve 40 cm derinliğinde bir yalak (havuz) varlığı saptandı (Resim: 2). Kiremİt bağlantıları olan dikey 3 kalker
blok ile sınırlanmıştı. Bu su rezervinin varlığı amphora fırını/ üretimi ile
ilişkili görmek güçtür. "Ocak" gibi atölye işçilerinin günlük kullanımında
bir işleve sahip olmalıdır.
fırınının kuzeyinde çöplükler tarafından
bir çukurun dibine 3.40 m derinlikte ulaşıldı, Bu çu-

F2'nin Kuzey Sektörü: F2
doldurulmuş büyük
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kur kısmen boşaltıldı ve sadece güney ve doğu sınırları belirlendi. Doğal
topra~a oyulmuş bir merdiven düzenlenmesi (güney kesimde) ve açılan
kesimin boyutlan (2x4 m) sektör 3'de gün ışığına çıkartılan çukuru hatır
latan büyük bir çukur ile karşı karşıya olduğumuz kanısını güçlendiriyor.
Kazı, yüzey çöplüğü (25.2.21) ile benzer malzemeye sahip diğer çöplük
seviyeleri (25.2.4,3.ye 25.2.63) ortaya koydu. Flıysh ile karışık depoların
çeşitli tabakaları 1.0.3. yüzyıla tarihli AP, HP ve LI monogram mühürleri ile homojen bir malzeme verdi.
Çukurun kenan M7 duvan ile aşılmaktadır. Bu duvar flysh tabakaları ile çöplükler tarafından oluşturulan çukurun dolgusu sırasında yerleşti
rilmişe benziyor. Arkaik tabakalan kesen bu duvarr25.2.21 no'lu çöplüğün kuzey sınırını oluşturan M15 duvarı ile kesiliyor (Şekil: 1). Fakat
kampanyanın sona ermesi M7 ve M15 duvarları arasındaki bağlantının
varlığını doğrulamaya izin vermedi. Bununla birlikte Ml5'in M7'nin köşesini oluşturduğu, güneydeki toprağı tutan bir teras duvarı olduğu, ölçüde daha az olası görünmektedir.
Sektör 3
Sektör 3'teki kazı 5x5 m ölçülerinde bir genişleme ile sınırlandı ve
1991'de açılan yeni kareye devam edildi. Yayılma, tarım toprağının hemen altında, doğrudan doğal toprağa veya çöplükler veya flysh ve seramik tabakalan ile doldurulmuş çukurların üzerine oturan gri bir kil tabakasını ortaya çıkardı. Bu yayılma özellikle önemli bir çöplük (25.03.10)
ile doldurulmuş, B ve C çukurlarının sınırları ile çevrelendi. Burada saptanan bir çukur bugüne kadar 25 no'lu tarlada ortaya çıkartılmış tüm çöplüklerden farklı bir çehre gösteren malzeme verdi. Burada söz konusu
olan 1.0. ı. yüzyıla tarihli bir çöplüktür. 80 cm çapında başka bir yuvarlak çukur yeni bir kuyu ile ilişkili olabilir. 1 m derinlikteki dolgusu kazıl
dı; hemen hemen steril olduğu saptandı.
Güneyde, 1991'de açılan kare, yeniden 1 ve 3 no'lu sektörler arasın
bağlantıyı anlamak için ele alındı. Bu kazı doğal toprak içine kazılmış oval ve yuvarlak birçok çukurdan oluşan oldukça karmaşık bir durumu ortaya koydu. Bunlar aralarındaki kronolojik ilişkiler açıkça
görülmeksizin birbirlerini kesmekteydiler. Aslında tüm bu çukurlar
ardarda gelen flysh ve seramik tabakalan ile doldurulmuştu ve stratigrafi
takip etmek oldukça zordu (Resim: 3 ve 4). Bu çukurlardan hiçbiri tümü
ile boşaltılmadı; derinlikleri bilinmemektedir. Dolgusu her bakımdan ı.o.
3. yüzyıla tarihli monogram mühürlü malzeme veren A, C, D ve F2 fırını
güneyindeki büyük çukurdakilerle karşılaştırılabilir malzeme verdi.
daki
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3 no'lu

Fırın:

Burada en ilginç unsur

değişik çukurlar tarafından ke-

silmiş bir fırının kalıntısıdır. Bu 3 rıo'lu fmn sadece çember kenannın kü-

çük 'bir kesimi, 10 cm yüksekliği ve fmn taban seviyesi ile korunmuştur.
Kenar eğimi 2.40 m çapında bir fırın olduğunu göstermektedir.
Bugünkü durumda, geç çukurların dolgu malzemesi dikkate alındı
en erken fınn olacaktır. Bu fınnın kesin kronolojisi, fırının kendisinden toplanacak malzemenin yokluğu nedeniyle belirlenmemiş kalmaktadır. Aynca ikincil depolar tarafından oyulan dolgu yapılannın da
yarattığı kronolojik problemleri hatırlatınak gerekmektedir. Çukurlan
dolduran materyalin büyük kısmı böylece dolgunun kendi tarihi ile ilişki
li olarak çok döküntü olabilir.
ğında

Sonuç
Tüm sorunlara karşın 1992 kampanyası bir ön yayın için önemli saptamalar ve bütüncül bilgiler getirdi. Bununla birlikte. çok bol malzeme
tarafından doldurulan oyuk yapılanmalann önemi gözönüne alındığında
25 no'lu tarladaki yapıların kazısı bitmiş olmaktan uzaktır; kuyu kazılan
ise özel problemler ortaya koymaktadır.
Bugün için 25 no'lu parseldeki
lanabilir:

yerleşme buluntulan

6 evre ile

tanım

i) Birinci evre Arkaik çöplüğe ve kuyulara bağlanabilir; bunlar tekil
ve sit üzerinde seramik üretimi ile ilgili bir değerlendirmeye
izin vermemektedir.
ii) Seramik üretiminin başlangıcı görmen ikinci evre, F3 fınnı ve
pruvalı mühürler veren 25.1.48 çöplüğü ile temsil edilir.
iii) Üçüncü evre oyuk yapılanmalann çoğunluğu ile temsil edilmektedir. Onlan dolduran çöplükler ile terminus post quem elde .edilmektedir. Bu evreyi hiçbir fırına bağlanmayan çok sayıda 3. yüzyıla tarihli çöplük tanımlamaktadır.
iv) Dördüncü evre 3. yüzyıl malzemesi ile doldurulmuş pt fırırımın
yapılışı ile vurgulanmaktadır. Fırının faaliyetine bağlıkül tabakalan 10.
2. yüzyıla tarihli mühürler vermektedir. Bu evre, kil hazırlama havuzunun yeniden düzenlenmesi ile muhtemelen M7 duvan ile daha geç MIS
duvarlan da bağlanmaktadır.
v) Beşinci evre F2 fınmnın yapılışı ve kil hazırlama havuzunun son
kez düzenlenmesi ile ilgilidir.
vi) Altıncı ve son evre önemli bir boşluktan sonra gelmektedir. Bu
geç yerleşme Bizans dönemi bir yapıya bağlanmaktadır.
kalmaktadır
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Yüzey Araştırmaları ve Sondajlar
Geniş bir alanı kapsayan Knidos seramik atölyelerinde araştırmaların
bütünüyle sonuçlandınlması için daha önceki yıllarda uygulanan yöntemlerin uygulanmasına i 992 yılı kampanyasında da devaın edildi.

Yüzey malzemesinin malzeme gruplan itibarıyla dağılım haritasını
elde etmek için; önceki yıllardaki gibi, özellikle mühürlü kulpların toplanmasına devam edildi. Batıdaki Demokrates ve diğer tepeler üzerinde
saptanan son dönem tahriplere, sit alanını boydan boya geçen telefon direklerinin çukurlarından çıkan dolgulara, yol boyunca uzanan tarlalara ve
son dönemde tekrar sürülen Skirtos tepesine özel ilgi gösterilerek sistematik bir şekilde gerçekleştirildi. Bu yüzey toplaması sitin merkezindeki
boşluğu açıklayıcı yeni 250 adet mühürlü kulp getirdi.
Yüzey manyetik duyarlılık haritası, çok geniş bir ölçek içinde kuzey
ve güneydeki dere yataklarını da aşarak sonuçlandınldı. Bu büyüklükteki
bir alan için yorumlamada karşılaşılabilecek belirsizliklere karşın (volkanik küllerden ve yanık topraktan doğan anlama güçlükleri) sitin kuzeyinde A2 ve N2 alanlannda 5 m lik kareler halinde detaylandırılarak diğer
iki bölgede (T ve V serisi alanlar) ölçülmüş değerlerle beraber haritaları
elde edildi. Bir başka harita ise 5 m lik kareler halinde L parseli için yaratıldı (Şekil: 2).
Bir başka girişim
yardımcı olacak olan

olarak, parseller arasındaki ilişkileri anlamamıza
teraslardaki kot farkları, girinti-çıkıntılann-harita
alımında eş yükselti eğrilerindeki genellemelerden daha net açığa çıkart
ma umuduyla-ölçümleri yapıldı.
Yüzeyde seramik yoğunluğu haritası için eksikler giderilmeğe çalı
şıldı. Bazı parsellerde belirlenmiş yanlışlar düzeltildi, büyük bloklardan
oluşan yeni duvar izleri saptandı. Bu çalışmalar için tüm parsellerin ayrıntılı bir şekilde yeniden gözden geçirilmesini gerektirdi: Mimari bloklar, yüzeyde farklı yoğunluk dağılımları gösteren malzeme grupları, yüzey şekilleri, tarlaların yer yapısı ve toprak yapısı ...
Bunların arasında, sitin güneyinde büyük bloklardan oluşan birbirlerinden 3-4 m uzakta kuzeybatı-güneydoğu yönünde iki dizi tek bir mekan
izlenimi veriyor (Şekil: 2). Aslında, manyetik araştırma ile G2 tarlasında
1991 yılında saptanmış bir çöplüğün kıyısında bulunan bir duvar ile yaklaşık olarak aynı uzantıda bulunmaktadır. Aynı zamanda Gl tarlasının
kuzeybatı köşesine kadar uzadığı ortaya çıkan bu duvar ve çöplüğü tarafından yaratılan anomalinin izlenmesine girişildi, Bir taraftan güneyde
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küçük bir elektrikli direnç yöntemli harita-elde etme girişimi G2'de 3-4 m
genişliğinde bir yapının belirlenmesine izin verdi. Burada söz konusu
olan şey yaklaşık 120 m uzunluğunda (biraz da hayal gücü yardımı ile)
Demokrates ve diğer tepeler ile dereyi en kısa yoldan birbirine bağlayan
daha sonra da çöplük olarak kullanılan iki duvar arası bir yololmalıdır.
Gl deki duvarınyakın çevresinde manyetik araştırmalann sürdürülmesi, bize alanın göreceli düşük manyetik değerler vermesi, özellikle çok
belirgin birçok anomalinin saptanmasına izin verdi. Bu anomalilerin üzerine gerçekleştirilen iki arkeolojik sondajlardan ilki sığ bir derinlikte
(30 cm) çok iyi korunmuş bir fırm tabanı (Resim: 5), diğerinde toprağın
1 m altında pruva mühürlü amphoralara ait bir çöplük verdi.
Komşu HI tarlasında sürdürülen manyetik araştırma, aynı şekilde
kuzeybatı yönünde konumlanan çok sayıda ilginç manyetik anomali ver-

di. Kilisenin güneyinde bulunan manyetik anomali üzerine 1991 de baş
latılan sondaj aynı noktada derinleştirildi. 0.80 m derinlikte birkaç iskelet
tarafından bozulmuş yeni bir amphora çöplüğü bulundu.
Yüzeyde Arkaik malzeme bulunan A2 alanında çöplük ve fırın bulunması amacıyla sürdürülen aynntılı manyetik araştırmalar başan ile sonuçlanmadı. Çok karıştınlmış bulunan L tarlasında gerçekleştirilen aynntılı manyetik araştırma için de aynı şey söz konusudur. _

1992 araştırma kampanyasının amaçlan arasında elektrik direnç haritalannın hazırlanması ile duvarların ve "seramik türü olmayan" yapılaş
maların belirlenmesi de vardı. G2'de daha önce sözü edilen küçük sayıda
ki ölçümlerin dışında E3 ve S2 alanlannda küçültülmüş ölçeklerdeki
kareleme ile (lx2 m 5'lik kareler halinde) olabildiğince yapılaşmalan
gösterdiği yönün (kuzey 58 derece) verevine iki büyük harita gerçekleşti
rildi.
Elde edilen elektrik direnç haritalannın birinde arkeolojik konteks
içinde yorumsal temeller kurmak için bir sondaj yapıldı. E3 alanında
4x 1 m ölçülerinde yapılan sondajda duvar veya çöplük ile ilişkili kil tabakası ortaya çıkarıldı.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5
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1991 KNİDOS KAZISI
Ramazan ÖZGAN*
Geçen yıl olduğu gibi, 1991 yılı kazı mevsiminde de çalışmalarımız
Knidos ören yerinin en yüksek -en üst- terasında yani her yıl tekrar ettiği
miz gibi, yuvarlak tapınağın bulunduğu terasta ve terasın doğu yönünde
sürdürülmüştür. Buna paralelolarak kendimizi yapmakla zorunlu hissettiğimiz depo çalışmalan da yapılmıştır. Bunlann yanısıra, mimari, restorasyon, epigrafi ve kent alanını balonla havadan fotoğraflama çalışmala
rımız da birlikte yürütülmüştür,
Ören yerindeki kazı ve diğer faaliyetlerimiz her yılolduğu gibi, bu
da Kültür Bakanlığı adına Anıtlar ve Müzeler Geriel Müdürlüğü, Selçuk Üniversitesi ve az da olsa ..Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün değerli
destekleriyle yürütülebilmiştir. Oren yerine yapılan ziyaretçi tuvaletleri
ile eski bir binanın kazı evine dönüştürülmesi gibi faaliyetlerinden dolayı, Muğla Özel idaresi, kazılanmıza başka bir destekte ne yazık ki bulunamamıştır. Tüm bu kuruluşlara çalışmalarımıza yaptıklan değerli katkı
lanndan dolayı içtenlikle teşekkür ederim. Knidos'ta kaldığımız sürede
çalışmalarımıza yakın ilgi duyan ve yardımlannı esirgemeyen Datça
Kaymakarnı Sayın Rıfat Ata'ya, Yazı köyü Muhtan'na ve ören yeri bekçilerine teşekkür ederim.
yıl

Arkeolojik kazı ve bilimsel çalışmalarımız hiç şüphesiz kazı ekibimideğerli üyelerinin yorulmaz katkı ve gayretleriyle yapılabilmiştir. Bu
katkılanndan dolayı tüm elemanlanmıza Prof. Dr. Blümel (Köln), Doç.
Dr. A. Tırpan (Konya), Dr. H. Bankel (Münih), Dr. A. Baş (Konya), Dr.

zin

Ch. Özgan (Konya), Restoratör H. Akıllı (Edirne), M. Şahin (Konya), hava fotoğraflannı yürüten Uzman Jürgen Heckes ve Teknisyen Ahmet
Atilla ile çalışkan ve fedakar tüm öğrencilerimize tekrar tekrar teşekkür
ederim.
ılı:

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi, EdebiyatFakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi
Bölümü, 42079 Kampüs/KONYA.
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Heyetimizin en çalışkan ve her türlü yardıma içtenlikle koşan genç
üyesi ve aynı zamanda Bakanlık temsilcisi Sayın Ay tekin Erdoğan'a en
içtenlikli teşekkürlerimi iletirim.
A- Geçen yıllarda Prof. Dr. Orhan Altan başkanlığında yürütülen Jeodezi çalışmalan sonuçlandınlmış ve sur duvarlan arasında kalan kent
yerleşim alanının 1:1000 ölçekli haritası; arkeolojik kazı çalışmalanna temel olacak şekilde hizmete alınmıştır. Bu çalışmalar. dışında kalan ve.
şehrin önemli bir bölümünü oluşturan Kap Krio adası ile nekropol alanı
nın haritası ne yazık ki maddi olanaksızlıktan yapılamamıştır.
B- Restoratör Hüseyin Akıllı işlerinin yoğunluğundan dolayı uzun
süre heyetimize katılamamış, buna rağmen 1990 yılı sezonu onanmını tamamlanamayan, Yontucu Myrton'un Oturan Yontusu'nu parçalann elverdiği oranda tamamlamaya ve restore etmeye gayret etıniştir. Restorasyonu tamamlanmış olan bu ünik yapı şimdi Knidos'un diğer heykeltraşlık
eserleriyle birlikte, ören yeri açık hşva müzesinde -depo bahçesinde- sergilenmekte ve ziyaretçilerin hizmetine sunulmaktadır', Sayın Akıllı iki
öğrencisiyle birlikte zaman buldukça kazımıza ait ve parçalanmış olan
küçük buluntulan da, yani seramik ve terrakotta yapıdan da restore etmiş
öğrencilerimizi de bu hususta eğitmeye çalışmıştır.
c- Knidos kökenli yazıdan toplayıp okuyan ve bilimsel açıklamalan
yapıp, yorumlayan epigrafımız Sayın Prof. Dr. W. Blümel çalişmalannın
ilk etabını tamamlamış ve bu çalışmalara ait sonuçlar birinci cilt olarak
baskıya verilmiştir. Bu çalışmalanmızın sonuçlan özellikle de yeni ve eski Knidos problemlerinin açıklığa kavuşturulmasında büyük rol oynamaktadır.

Bir yandan Knidos yazıdannın birinci cildi baskıda bulunurken, diğer yandan da Sayın Blümel tüm ören yerini taramakta ve yeni yeni yazıt
ve yazıt parçalan bulmaktadır. Bunlara ek olarak, kazı çalişmalanyla da
epigrafik malzeme gün ışığına çıkartılmaktave değerlendirilmektedir.
0- Kazılanmıza en aktif biçimde katılan ve yoğun çalışmalar yürümimarlanmızdan Doç. Dr. A. Tırpan'ın ·"Knidos Akropol Surlan" adlı
çalışması VILL. Araştırma Sonuçlan Toplantısı'nda (1990, s.429 v.d.) yayımlanmış ve böylece Şehir surlan bölümünün en zor, fakat en iyi korunmuş olan kısmı ilim alemine özenle sunulmuştur.
.

ten

Sayın Tırpan'ın yürüttüğü bu çalışmalann devamı olan "Knidos Şe
yılki çalışma sezonunda tamamlanmış ve baskıya verilmiştir.

hir Surlan" bölümü de bu
(1)
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Bu değerli eser bu arada yayımlanmıştır. Ein neues arehaisebes Sitzbild aus Knidos: Festehrift für N. Himmelmann 1989,47 v.d. Levha 9-10.

Miınar Dr. H. Bankel ise daha evvelki yaptığı çalışmalan sürdürmüş
ve özellikle de proplyonla ilgili kısımlar tamamlanmıştır. Pek yakında bir
monografi şekliııde yayımlanması düşünülen propylon böylece Anadolu'nun antik devre ait araştırılmış ilk propylonu özelliğini alacaktır.
Sayın Bankel ayrıca Knidos ören yeriııiıı problemli ve aynı zamanda
sansasyonel buluntu ve yapısı olan "Monopteros" -yuvarlak tapınakla- ilgili.çalışmalan bu yıl da sürdürmüş ve dahaevvelki tarihlemeleriıı aksine, ilgiııç sonuçlar alınaya başlamıştır. Koriııt mimari düzeninde olan
Monopteros'un kendisiııe ait elemanların gösterdiği özelliklerle, doğusun
da yer alan altarımrı mimari özellikleri, yapı kompleksinin dördüncü yüzyıldan daha çok, 1.0. Ikinci yüzyılda yapılmış olabileceklerine işaret etmektedir.

Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün maddi destekleriyle yapılan ve önyine Dr. Bankel'ın yaptığı önemli çalışmalardan bir diğeri de,
ören yerinin ilk defa hava balonuyla yukandan fotoğraflannı çekme uğ
raşlandır. Uzman Jürgen Heckes ve Ahmet Atilla tarafından çok ağır
şartlarda yürütülmeye çalışılan bu girişimden ne yazık ki mutlu olunacak
pek iyi bir sonuç alınamamıştır. Zira ören yerinde özellikle bu yıl hemen
hemen hiç eksik olmayan hafıf rüzgarlar, bu tür çalışmalanmızı maalesef
engellemiştir. Buna rağmen ören yeriniıı kuzeyinde yer alan, bilhassa ei].
üst terasla aşağı kısımlannın fotoğraflan havadan çekilmiş olup, ören yerinin böylece en problemli bölümlerinin resim' işleri de tamamlanabilmiş
tir.
derliğiııi

Ören yeri yerleşim alanının en üst terasında sürdürülen kazı çalışma
lan, evvelki yılların bir devamı şeklinde ve doğu istikametine doğru yapılmıştır. Daha evvelki kazı çalışmalannda ortaya çıkartılan sivil mimari
yapıların benzerleri (Resim: 1-2) bu yıl da gün ışığına çıkartılmıştır. Çalışmalar doğu yönüne doğru 15x7 m ölçülerinde bir alan belirlemesi ile
başlamış ve alan üçe bölünerek 5x7 m lik açmalar şeklinde plana geçirilmiştir. Kazısı tamamlanabilen açmalarda, bir evvelki yıllarda olduğu gibi, bol miktarda küçük buluntu ele geçmiş olup, bunlar daha ziyade seramik, mimari ve plastik eserler niteliğinde ve etüdlük değerlerindeki
buluntulardır. Gerek mimari yapıtlar ve gerekse küçük buluntular daha
evvelki, yıllarda alınan sonuçlan onaylayacak mahiyette olup, yeni bir
saptama yapmaya katkılan olmamıştır.
F- Knidos kazısı 1991 yılı kazı mevsimi çalışmalannın en önemli ve
yapılması zorunlu bölümünü depo çalışmalan oluşturmuştur. Daha önceki yıllarda yerleşim alanında yapılmış olan kazı çalışmalansonucunda
ortayaçıkartılan malzemenin büyük bir kısmı ören yeri içerisindeki depoya yerleştirilmiştir.
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Uzun yıllar süresince depoda kalmış olan bu eserlerin içinde bulunbez torbalar zamanla çürümüş ve kasalar da tahrip olmuştur (Resim: 3-4). Ozellikle bazı bez torbalar birbirleri üzerine yerleştirilmiş 01malan nedeniyle çürümüş ve bunlardan çıkan eserler birbirleriyle
karışma durumuna gelmişlerdir. Bu nedenle bu yılki çalışmalarda ağırlık,
depoda yer alan eserler üzerine verilmiştir. Kazı başlangıcından itibaren
depoda başlatılan bu çalışmalar kazı sonuna kadar sürmüştür. Oneelikle
deponun içerisinde bulunan eserlerin tamamı depo ön bahçesine çıkartıl
mıştır. Eserler burada seramik, mimari ve heykeltraşlık olmak üzere kabaca sınıflandırmaya ayrılmıştır, Daha sonra eserler yeniden kontrolden
geçirilmiştir. Kasalardan ve bez torbalardan çıkanlan eserler temizlenmiş
ve tahrip olmuş olan etiketler yenilenmiştir. Eserlerin kontrolleri sırasın
da birbirleriyle birleşebilecek olan eserler aynlarak restorasyon ekibine
teslim edilıniş, ekip. bu eserleri birleştirerek ve eksik olan kısımlan restore ederek incelemeye ve fotoğraflannin çekimine hazır duruma getirmiş
tir (Resim: 5-6). Deponun tamamen boşaltılmasından sonra burası yeniden temizlenmiş ve sıvaların dökülen kısımlan onarılrmştır. Daha sonra
içerisi yeniden badana edilmiş ve pencerelere tel örgüler takılmıştır, Aynca pencerelerdeki demir parmaklıklarda yeniden boyanmışlardır. Deponun tamamen temizlenmesinden sonra yeni alınmış olan çelik raflar içeriye düzenli olarak yerleştirilmişlerdir. Bundan sonra kasalara konulmuş
olan ve yeniden etiketlenmiş olan eserler sınıflanna göredeponun içerisine alınmıştır. Bu yerleştirme eserlerin cinsleri, buluntu yerleri ve çıkanlış
tarihleri göz önüne alınmış ve yerleştirme bu şekilde yapılmıştır. Eserler
tamamen -içeriye alınıp yerleştirildikten sonra içerisi yeniden temizlerı
duğu

miştir.

Bu çalışmada özellikle eserlerin yeniden elden geçirilmesi, temizlenmesi ve buluntu yerlerinin belirlenmesi için yapılan düzenlemeler gelecek yıllarda bu eserler üzerine çalışılacak olanlar için bir ön çalışma niteliğinde olmuştur. Depo tamamen düzenlenmiş ve çalışmaya hazır hale
getirilmiştir. Aynca her yıl yapılmasına devam edilen kazılardan çıkan
eserler de yine bu sınıflandırmaya dahil edilerek depoya yerleştirilmekte
dir. 1967 ile 1977 yıllan arasında Knidos antik şehir yerleşiminde yapıl
mış olan-kazılardan çıkarılım eserlerin bir bölümünü kapsayan bu depo
çalışması, eserlerin daha sağlıklı korunması, düzenlenmesi ve çalışılabilir
olması açısından çok yararlı bir çalışma olmuştur. Depodaki bu eserlerin
içerisinde korunmakta olduklan kasaların ön yüzeylerine yerleştirilen etiketlerde eserlerin buluntu yerleri, buluntu yıllan ve nitelikleri belirtilmiş
tir. Bunun sonucunda eserler deponun içerisinde heykeltraşlık, 'mimari,
-seramik, cam, metal ve pişmiş toprak heykelcikler adı altında düzenlenmiştir.
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Knidos kazısı 1991 yılı kazı sezonu çalışmalan sırasında bir süre
Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde de çalışılmıştır. Dr. Christine Ozgan ve Araş, Gör. Mustafa Şahin'den oluşan iki kişilik ekip 19.08.1991
ile 23.08.1991 tarihleri arasında bu müzeye giderek daha önceki yıllarda
Knidos'tan götürülmüş olan pişmiş toprak eserlerin envanterini yapmışlar
ve fotoğraflannı çekmişlerdir. Bu 5 günlük çalışma Bodrum Müzesi'ndeki Knidos kökenli eserlerin yeniden elden geçirilmesi ve ortaya çı- .
kanıması nedeniyle yararlı bir çalışma olmuştur, Bu tür çalışmalar ileriki
yıllarda da sürdürülecektir.
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Resim: 1- ı 99 ı Knidos.

Kazı alanındari görünüş

Resim: 2- 1991 Knidos.

Kazı açması
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Resim: 3- Depodan çıkartılan kasa ve bez torbalar

Resim: 4- Depodan çıkan bez torba ve kasalat
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Resim: 5-

Tasniflenmiş

seramik

gnıpları

Resim: 6- Tasniflerımiş seramik kümesi
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KNIDOS 1992 ÇALIŞMA RAPORU 1
Ramazan ÖZGAN*
Knidos antik kentinde tarafımızdan yürütülen kazılar, 1992 yılında
biraz daha genişletilerek ana kentin güneyinde bulunan ve Deve Boynu
(Kap Krio) olarak adlandınlan adayı da içine alacak şekilde sürdürülmüş
tür. Böylece çalışmalara iki ayn alanda, Kap Krio ve "Yuvarlak Tapınak
Terası"nda devam edildi. Bunlara paralelolarak "depo çalışmalanna" da
devam edildi. Ayrıca, 1991 kampanyasında kentin havadan çekilen fotoğraflan bu sezon mimarlar tarafından arazide değerlendirilirken, Epigrafi çalışmalannın büyük bir bölümü de "Inschriften von Knidos I" olarak yayınlanmıştır.
A- Yuvarlak Tapınak Terası: Bu alandaki çalışmalanmız doğu yönüne doğru bu yıl da sürdürülmüştür (Resim: 1). Geçen yıllarda saptanan
değişik dönemlere ait mimari yapıların devamı, benzer şekilde bu sezonda da açığa çıkarılmıştır, Ust katlardagörülen ve değişik ölçü ve biçimlerdeki taştan ve çamurdan yapılmış duvarlardan oluşan Geç Roma devri
yapılaşmasının altında ana kayaya oturtulmuş çok büyük bir mekan orta'"

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk: Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi

(1)

Her çalışma sezonunda olduğu gibi, bu yılki kazı sezonunda da çalışmalarımız Kültür Bakarılığr.adma, Anıtlar ve ~üzeıer Genel Müdürlüğü'nün mali katkılarıyla yürütülmüştür.
Ayrıca az da olsa Selçuk Unlversltesi de çalışrnalarmuzı mali yönden .~estekıemiştir. Depo
çalışmaları ve bu çalışmalarla ilgili giderler ise Frankfurt I.W. Goethe Üniversitesi Arkeotoji Bölümü'nün katkılarıyla gerçekleşmiştir. 1991 yılı kazı sezonunda kentin kült merkezini
oluşturan batı yöndeki teras alanlarının balon yardımıyla havadan fotoğraflan çekilmiş ve
tüm zorluklara rağmen başarılı sonuçlar alınmıştır. Bu çalışma Bochurn, Deutsches Bergbau
Museum, Photogrametrie Bölümü ve buranın değerli elemanı Dlpl-Ing. Jürgen Heckes tara-

Bölümü, 42079 Kampüs/KONYA.

fından başarıyla yürütülmüştür. Kazı çalışmalarımıza yaptıkları değerli kaıkılar

ve

sıcak

ilgi-

lerinden dolayı tüm bu kuruluşlara içtenlikle teşekkür-ederim.
Tüm mahnımiyetlere rağmen değerli ve içtenlikli özverileriyle çalışan kazı ekibirnizin üyelerine; Prof. Dr. W. Blfimel (Köln), Dr. Ch. Ozgan (Konya), Dr. H. Bankel (Münih), Dr. U.
Mandel (Frankfurt), Dip. Ing. Jurgen Heckes (Boehum), Arş. Gör. Mustafa Şahin (Konya),
Y. Yıldız (Bodrum) ve Ankara Bilkent, Konya Selçuk, Frankfurt J.W. Goethe Üniversite-

si'nin çok fedakar ve vefakar
rar

aıkeoloji öğrencilerine değerli katkılanndan dolayı

teşekkür ederim. Gösterdiği yakın

ilgi ve gayretli

tekrar tek-

yardımlarından dolayı Bakanlık

Tem-

silcisi Sn. Nusret Çetin'e de teşekkürlerimi iletitim.
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ya çıkarılmıştır, Açığa çıkanlan yapı kalıntılannın duvar teknikleri, Roma dönemindeki yapılaşmanın da değişik zamanlarda tekrar elden geçirilerek plan değişikliğine uğradığını gösterir (Resim: 2-5). Bu tür değişik
likler daha önceki yıllarda da saptanmış ve böylece bütün terasın birlikte
planlandığı ve değişikliğe uğradığı kesinleşmiştir (Plan: I, 2)'.
Roma dönemine ait yapıların altında bulunan ve ana kayaya oturtuIan büyük rnekarı ise şüphesiz daha önceki Hellenistik döneme aittir.
Muntazam perdahlanmış ve değişik ölçülerdeki dikdörtgen biçimli grimavimsi taşlardan oluşan duvann tekniği (Resim: 2, 3) ve malzemesi bize aynı döneme ait olan ve geçen yıllarda ortaya çıkanlan basit mekanlan
anımsatır-, Hatta onlannbir devamı olduğunu, yani şimdiye kadar açılan
sahanın ilk yapılaşmasının bir parçası olduğunu gösterdiği gibi, aynı ve
ilk planlamaya dahil olduğunu göstermektedir.
Bu alandaki çalışmalar sırasında da, daha evvelki yıllarda olduğu gibi en erken olabilecek buluntular yine Hellenistik dönemdendir. Bu sonuç bizi birbirine bağlı iki problemi yine gündeme getirmeye zorlamaktadır: Ilki terasın en görkemli yapısı olan Monopteros'un kime ait olduğu
ve ikincisi de bu tapınağın ne zaman yapılmış olabileceğidir. Bizden önceki çalışmalarda Praxiteles'in Aphrodite'sinin tapınağı olduğunu ileri süren saptamaya yön verecek hiçbir belge bu güne kadar bulunmadığı gibi,
aksine bunun doğru olmadığını gösteren arkeolojik deliller bulunmuştur.
Bunlardan birisi A3 açmasında ortaya çıkartılan mermer Omphalos'tur
(Resim: 6). Hiç şüphesiz Tann Apollon'a ait bir belirteç olan Omphalos'un başka bir amaç için daha sonralan aşağı .teraslardan yukan terasa
getirilmiş olabileceği ilıtimali hemen hemen hiç yoktur. Muntazam bakIava dilimi veya ağ motifi ile süslenmiş olan Omphalos'un ortasındaki geniş band daha sonralan kazmarak yok edilmiştir. Girland veya çok büyük
bir olasılıkla da bir yılanın işlenmiş olması ihtimaliyle Apolion Pythios'a
ait olabileceğini gösterir; Ozellikle Seleukoslar devri sikkelerinde çok sık
tasfır edilen ok ve yaylı Apolion çoğunlukla bir Omphalos üzerinde oturmaktadır (Resim: 7).
Yuvarlak tapınak terasında sürdürülen çalışmalarda gerek tabakalarda ve gerekse açmalarda ortaya çıkanlan kuyularda çok miktarda seramik
ele geçmiştir. Knidos'a özgü olan ve Knidos atölyelerinde üretilen bu seramikler her yönüyle iyi nitelikli olup, Hellenistik ve Roma dönemlerine
aittir. Bunlardan bir tanesi horoz biçimli olup, muhtemelen Geç Hellenistik-Erken Roma dönemindendir. 18 cm yüksekliğinde ve 27 cm uzunluğunda olan kabın bazı kısımlan eksik olup (Resim: 8) horozurı başı bo(2)
(3)
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XI-XII. K~ı Sonuçları Toplantısı. 1989-1990.
XIII. Kazı Sonuçlan Toplantısı Il. "1990 Yılı Knidos Kazısı", 174 vd., Plan 4.

yunsuz ele geçmiştir. İkonografi açısından önemli bir diğer buluntu ise
açık kırmızı renkli astarlı olan phiale'nin iç kısmıdır (Resim: 9). 13 cm
genişliğindeki kabın ortasındaki madalyonda, Herakles, gürzüne dayanarak dinlenen bir Eros ve karşısında bir keçi betimlemesi yer almıştır. Sağ
kısmı eksik olan madalyonun üst kısmında sarmaşık dal ve yapraklan
tasvir edilmiştir. Burada açmamızda görülen Hellenistik döneme ait duvann güneyindeki koridorda (Resinı: 3) ele geçen bir diğer güzel parça
ise akikten yapılmış lA cm uzunluğundaki yüzük taşıdır (Resim: 10).
Elips şeklindeki yüzük taşında kazıma ve oyma tekniğinde yapılmış bir
ağaç motifi, altında da bir keçi betimlemesi mevcuttur. Tiftiği oldukça
kaba belirtilen keçi, başını çevirerek ağaç yapraklannı yemeye çalışmak
tadır. Bunlann dışında bol miktarda değişik motiflerle süslü yağ kandilleri bulunmuştur.
yılki maddi olanaklanmız geçen yıllara oranla biiyileştirildiğinden "Kap Krio-Deve Boynu" adındaki adada da
kazı çalışmalarını başlattık. Söz konusu adada bu alanın çalışmak için seçilmesinin sebebi, burada kentin oturma evlerinin bulunabileceği düşün
cesidir'. Adanın kuzey yamacında gerek bitki örtüsü altında ve gerekse
yüzeyde bulunan bazı duvar kalıntılan, seçilen alanın teraslardan oluştu
rulduğunu (Resim: ll) ve teraslarda da konutların yer alabileceğini gös-

B- Kap Krio: Bu

raz daha

termektedir.
Kazı çalışmalanna başlamadan önce terasların bulunduğu alanın jeodezik olarak basit bir planı çıkarılmış ve değişik noktalarda da seviyeler
saptanmıştır (Plan: 3). Söz konusu alanda oluşturulan duvarlar gerek
uzun yılların tanm uğraşı nedeniyle, gerekse son yılların terk edilmişli
ğinden dolayı çok tahrip olmuş, etraf çöp-çalı ve taşlık yığını halini almıştır.

Yüzey temizliğinden sonra yamacın görünümü daha belirgin bir hale

gelmiştir. Limandan itibaren yukanya doğru yükselen yamaçlarda ge~
,rek duvarların yardımı, gerekse yerli kayaların oyulması ile suni olarak
teraslar oluşturulmuş ve bu teraslara yapılar, üst üste ve yan yana yerleş
tirilmişlerdir, Planda görüldüğü gibi (Plan: 3) yamacın alt kısımlanndaki
bir terasta kazılar başlatılmış ve tüm sezon süren çalışmalarla dört köşeli
ve değişik ölçülerde mekanlar ortaya çıkanlrnıştır (Resim: 12, Plan: 4).
Tüm odaların (A-B-C-O-E-F-G-H-I=9 adet) ortak olan kuzey duvan kıs
men ana kayaların kesilmesi ve traşlanması ile meydana getirilmiştir (Resinı: 13). Odaların diğer tüm duvarlan ve özellikle de taban döşemeleri
(4)

Aslında bir ada olan, ancak sonradan ana kara ile bağlanarak yarımada şekline dönüşen Kap
Krio'da daha önceleri de 1. Love tarafından sondaj yapılmış. fakat devam ettirilmemiştir
(AlA 74, 1970, 152).
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ile duvarlannın iç yüzlerindeki sıvalan hep aynı özellikte olduklanndan, tüm terasın yapılaşması aynı planlamayla, aynı zamanda yapılmış
olmalıdır. Duvarlar düzensiz, küçük ve koyu gri renkte parça taşlardan
yapılmış olup, odaların tabanlan da sanmtırak kum renginde sıkıştırılmış
toprakla oluşturulmuştur. Tüm duvarların iç yüzündeki sıva da yine yanın santim kalınlığında bir çamur tabakasıyla yapılmıştır. Bütün odalarm
limana bakan önü (güneyi) yine bir teras görünümünde olup, 2 m yi bulan genişliktedir. Şüphesiz bir cadde-yol olan bu kısımdaki yüksek kayalar traşlanarak, çukur kısımlar da parçalanmış taşlarla doldurulup sıkıştı
rılarak düzgün-sert bir zemin oluşturulmuştur (Plan: 4). Bu da
planlamanın bütünlüğünü ve aynı zamanda yapıldığını açıkca gösterrnektedir.
Özellikle D, E ve F (Plan: 4) odalannın tabanı üzerindeki buluntulapozisyonu ve yangın tabakası yine kazı alanının ortak bir yönüne işa
ret etmektedir. Yangınla birlikte çöken tavanın döşeme kiremitleri ve
çökme ile beraber tabana düşen çok değişik malzemenin (cam, pişmiş
toprak, metal v.s.) (Resim: 14) olduğu gibi kalması bu odaların büyük bir
olasılıkla bir daha kullanılmadığınıve terkedildiğini göstermektedir, Tahribatın olduğu tarih, şüphesiz yangın tabakası içinde ele geçen çok deği
şik ve zengin bulunutuların tarihlenmesiyle sağlanabilecektir.
rın

Buluntuıar arasındaki İmparator Theodosius'a ait bir bronz sikkenin

yıllanna ışık
çalışmalarla anlaşılacaktır,

(Resim: 15) tahribat

tutacak bir delil olup

olmadığı

ileriki

Kazı alanının doğusunda yer alan A odasının (Plan: 4) kuzey-güney
doğrultusundaki doğu duvarı, sadece A odası boyunca kalmayarak, yukarı ve aşağı doğru (kuzey-güney doğrultusunda) uzantı yapmaktadır. Bu
boş alanın da şüphesiz bir yol veya cadde-sokak olabileceğini düşünerek
temizlerneye ve kazmaya başladık. Gerçekten de düşüncelerimizin doğ
ruluğu kanıtlandı. çünkü, yukandan aşağıya veya aşağıdan yukarıya doğ
ru gidiş-gelişi kolaylaştırmak ve kayma-düşme tehlikesini önlemek üzere
ana kayanın işlendiği ve gerekli yerlerde de basamaklar oluşturulduğu
görülmüştür. Ayrıca yağmur sularının dağılmaması için drenaj kanallan
. ve kanalizasyon yapıldığı ortaya çıkmıştır. Bu kanallann önlerinde belki
de su toplamak için büyük çukurlar kazılmış olup, bu çukur ve kanallara

yukandan sürüklenerek gelen ve ı.ö. 4. yüzyıla ait çok küçük seramik
parçaları ele geçmiştir. Ayrıca çok fazla sayıda günlük kullanıma ait kapkacak parçaları, hatta tüm olanları ve kandiller ele geçmiş olup, bunlar
Knidos seramik atölyelerinin bariz örnekleridir (Resim: 16).
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Yıllar önce Almanya Karlsruhe ve Londra British Museum'a eksiksiz
olarak kazandınlan oinophorelerin' (Resim: 17) hemen hemen aynılan,
yine tam olarak bizim kazılanmızda da bulunmuş olup (Resim: 18) bu
müzelerdeki örneklerin Knidos kökenli olduklarını açıkca göstermektedir. iki ayn parçanın birleştirilmesindenoluşan ve üzerinde kabartına tasvirlerin bulunduğu oinophore'nin bir yüzünde Medusa maskı, diğer yüzünde ise içerisinde asma büyüyen bir krater tasvir edilmiştir.

İkonografi açısından ilginç olan bir diğer seramik parçası ise bir kasenin iç kısmındaki taban madalyonudur (Resim: 19). Genç bir Satyr'e
sol kolu ile yaslanan ve sol elinde bir kantharos tutan, sağ eliyle de thyrisosa yaslanarak oturan Dionysos ve yanlarında başını yukanya kaldırmış
bir panther betirni yer almıştır. Ayın kalıptan çıkması gereken bir madalyon da Amsterdam Allard Pierson Müzesi'nde korunmaktadır- (Resim:
20). Dalıa önceleri Amdt kolleksiyonunda bulunan ve bugün 2731 envanter numarası ile sergilenen madalyonun bulunduğu yer olarak Mısır verilmiştir.

Bu ilginç seramiklerin yanı sıra, yine çok değişik motiflerle bezeli ve
hatta klasik devrin ünlü eserlerinin kopyelerini içeren çok sayıda kandil
de çalışmalanmızsırasında ele geçmiştir. Bu kadar çok sayıda olmasa da
yeterince cam eşya da ele geçmiştir.
Kazı çalışmalarımıza paralelolarak iki yıldır sürdürdüğümüz depo
tanzinıi ve daha önceki buluntulann tasnifine bu yıl da devam edilmiş
tir. Frankfurt Universitesi'nden, özellikle gerek kazı ve gerekse Roma
devri seramiği ile isim yapmış ilim adamı bayan Dr. U. Mandel ve iki öğ
rencisi bu sıkıcı çalışma ile depo dışında harmanlanmış olarak korunan

(Resim: 21) seramikleri teker teker elden geçirerek tipolojik bir gruplandırma yapılmış ve bilimselolarak değerlendirmeyehazır hale getirilmeye
çalışılmıştır. Bu tasnifleme sırasında kentin tarihi ve yerleşime açılışı ile
ilgili sorunlara ışık tutacak bir çok parça da tekrar bulunmuştur. Bunlardan iki küçük parça (Resim: 22) şüphesiz terrakotta figürünlere ait olup,

gevşetilmiş zik-zak motifli saç telleriyle stil açısından şüphesiz Geç Arkaik devre aittirler.
.

Ören yerimizin ve özellikle de ören yerimizde sürdürülen kazı çalış

malarının problemleri yazık ki bu günkü tutum ve uygulama ile ortadan
kaldırılacak gibi değiL. Bir yandan turizmi teşvik ve turizm gelirlerinden

(5)
(6)

U. Hausmenn, lbZMusMainz 5.1958,266 vd.cLev. 54 vd.

E. Pochmarski, Dionysische Gruppen. Österr. Archaolog. Institut. Wien. Sonderschriften
Bd. 19. 1990,288, RK115, Lev, 24.4.
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yararlanma düşünülürkerı, diğer yandan uygulamalar kendiliğinden, rastgele yapılmakta ve hatta ören yerine zararlı olmaktadır. Ziyaretçilerin
kontrolü gece ve gündüz yapılmadığı gibi, birinci derece sit alanında konaklamalar zorunlu olarak limanda yapılmakta ve limanı çeviren şehir
sur duvarlanna halatlarla bağlanan büyük tekneler (Resim: 23) her hangi
bir hareketle-dalga-unutkanlık V.S.- sur duvarlannın tahribatırıa, duvar taş
bloklannın denize yuvarlanmasına ve zamanla da duvann tamamının tahribine neden olmaktadır. Bu bakımdan gerek karadan ve gerekse denizden gelen ziyaretçilerin ören.yerini ziyaret biçimleri, otopark, liman, konaklama, duş ve tuvalet gibi sorunların mutlaka bir düzene sokulması,
kültür varlıklanna herhangi bir zarara neden olmayacak biçimde çözümlenmesi gerekmektedir.
Kazılar için aynlan harcama kalernlerinde, işçi taşımacılığı, su elektrik ve ulaşım gibiproblemler şimdiye kadar ne yazıkki hiç düşünülrne
miş ve gerekli ödenekböylece hiç verilmemiştir. Tüm bu olumsuzluklar
elbette bütün kazı heyeti üyelerini de etkilemekte ve çalışma şevkini yok
etmektedir.
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Plan: 1- 1992 Knidos kazısı yuvarlak tapınak

terasındaki çalışma alanı

ı::ı;=

.

Plan: 2- Yuvarlak tapınak terası, 1990-1992 yıllan kazı alanı
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):

Plan: 3- 1992Kap Krio kazısı öncesi· alan planı

Plfuı:
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4- ı 992 Kap Krio kazı alanı pünı

Resim: 1- 1992

yılı kazı çalışma alanı,

yuvarlak tapınak terası. Doğudan batıya doğru

Resim: 2- 1992 yılı çalışınalannda ortaya çıkanlan Hellenisrlk ve Roma dönemlerine ait
duvar kalıntılan
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Resim: 3- Hellenistik devre ait duvann, yuvarlak
tapınak istikametine doğru görünüşü

Resim: 4- Hellenistik: döneme ait
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yapı

üzerinde kurulu Roma dönemi mekanlan

Resim: 5- Roma döneminin

Resim: 6- A3

açmasında

çeşitli

sathalanna ait duvar

kalıntılan

bulunan mermer omphalos
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Resim: 7- Geç Hellenistik devre ait Seleukoslar sikkesi

Resim: 8- Horoz biçimli kap

Resim: 9- BirPhiale'nin iç madalyonu

Resim: i O- Roma dönemine ait akik yüzük taşı

ISI

Resim: 11- Kap Krio'nun liman tarafındaki yamacı

Resim: 12- 1992 Kap Krio
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kazı alanı

Resim: 13- Mekanların orta kuzey duvarının yapıhşında ana kayadan faydalanma

Resim: 14- Taban döşemesi üzerindeki göçük ve

yangın tabakası
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Resim: 15- İmparator Theodosius sikkesi

Resim: 16- Ele geçen değişik kaplar toplu halde
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Resim: 17- British Museum'daki Oinophoe

Resim: 18- 1992 Kap Krio

kazısında

ele geçen Oinophoe ,
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Resim: 19- Dionysos ile ilgili bir madalyon tasviri

Resim: 20- Dionysos tasvirli Amaterdam
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örneği

Resim: 21- Dahaevvelki kazılarda ele geçen ve harmanlarıdırılan seramik kasaları

Resim: 22- Geç Arkaik döneme ait Terrakotta parçalar
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KELENDERİs 1992 YILI KAZI VE

ONARIM ÇALIŞMALARI
Levent ZOROGLU*
Kültür Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi'nin maddi destekleriyle yürütülen Kelenderis kazılarının bu yılki çalışmalan sırasında KJ 111 plfinkaresinde 1989 yılında başladığımız sondajdaki derinleşme tamamlandı
ve Kelenderis'in slratigrafisi hakkında önemli ipuçlan elde edildi. Aynca,
Liman Hamamı'ndaki i. mekanın (caldarium) ana zeminine kadar olan
dolgusu temizlendi ve buradaki hipostiller plana geçirilerek, onartmlanna
başlandı' (Resim: 1).

1. SONDAl ÇALIŞMALARI
KJ 111 YZ plankaresinin kesişme noktasındaki iki sondajımızın de1991 yılı çalışmalan sonunda ortalama 2 metrede bırakılmış' ve
burada 5x5 m ölçülerinde başlattığımız iki çukurda Geç Roma çağı'na ait
bir evin iki odası ortaya çıkanlınıştı. 2. tabaka olarak adlandırdığımız bu
mimari seviyenin 2 safhalı olduğunu, ilk safhanın kireç harçlı duvarlannın olmasına karşılık, ikinci safhaya ait eklenti duvarlarm toprak harcı ile
örülmüş olduğunu ve bu tabakanın da bir yangınla son bulmuş olduğunu
hatırlatınak isteriz'.
rinliği

*
(1)

Doç. Dr. Levent ZORoGLU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bö!ümü-KONYA.
Kazı

ekibimiz aşağıdaki üyelerden ve

öğrencilerden oluşmuştur:

Doç. Dr. Cengiz Yetiş (jeo-

log), Y. Doç. Dr. H. Bahar, Y. Doç. Dr. T. Esin (mimar), Ergun Kaptan (minerologarkeolog), Ar.GÖr. Nurettin Arslan Hüseyin Adıbell], Mehmet Tekocak, Salih Tekdemir.

Selma Kakaç, Elif Uğurlu, Filiz Oztemel, Oya Uzun, Oznur Köseler, Mustafa Bilgin. Kültür
Koç temsil etmiştir. Katkılarından dolayı tüm kazı üyelerine ve öğrenci
lerime teşekkür ederim. Aynca Aydıncık Kaymakamlığı ve belediye başkanlığının maddi ve
manevi katkılarını şükranla anmak İsterim.
Bakanlığı'nı Faruk

(2)
(3)

Bk. L. Zoroğ1u, XlV. Kazı Sonuç/arı Top/antlslll.1991. 165"170.Resim: 3.
1989 yılında şimdiki toprak seviyesinin hemen hemen 0.60-0.80 ın altında. tek duvarını ve

kanalını bulduğumuz oda ı. mimari seviyeyi temsil etmekteydl. Bu yılki çalışmaları
mız sırasında bu tabakadan daha üst seviyede, başka bir mimari tabaka saptadığımız için. tabakalanmada değişiklikler olmuştur. Buna rağmen biz bir karışıklığa meydan vermemek
için eski sistemi şimdilik sürdüreceğiz.

pis su
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1992 sezonu başında, bu alanın yeniden ve daha sağlıklı biçimde pla(Resim: 2). Daha derindeki seviyelere inmek ve sağlıklı bir
stratigrafi saptamak için, iki sondaj arasında bulunan aynca banttaki toprağı kaldırdık ve sondajları kuzey ve batı yönlere doğru genişlettik. Onceki yıllarda saptadığımız 2. tabakanın sonradan eklenen 2. safhasına ait
duvarların bir kısmını kaldırdık ve bu seviyenin taban seviyesinin altına
indik, Bu çalışmalar sırasında, ikinci odanın temel taşlannın altında, topluca bırakılmış bir grup bronz sikke ele geçti. Aşırı derecede oksidasyona
uğradıklan için bu sikkelerin kime veya haiıgi kente ait olduğu konusunda kesin birşey söylemek olası değildir. Temizleyebildiğimiz birkaç sikke üzerindeki silik portreler .daha çok M.S. 4. yüzyıl özellikleri göstermektedir ki, bunlar belki de Imparator Constantius'a aittir. Çünkü, geçen
yıllarda bu seviyede, aynı imparatorun daha temiz sikkeleri ele geçtiği
için, biz bu tabakanın genel anlamda kentin M.S. 4. yüzyılını temsil ettiğini kabul ediyoruz.
mnı çıkardık-

Bu duvarların kaldırılmasından sonra (Resim: 3), 2A tabakasını temsil eden ve sondajın orta kısmında doğu-batı yönünde dizilmiş paye ortaya çıktı. Bunlann aksında ve çukurun güney kesitinde de 2 paye daha
saptadık. Yükseklikleri ortalama 1.50 m olan bu payelerin arasında bunlan birbirine bağlayan duvarların olmaması dikkat çekicidir. Payelerin tamamının değil de bir bölümünün bir alt tabakanın taş temelleri üzerine
oturtulmuş olması bizim bu düşüncemizi kuvvetlendirmiştir. Dolayısıyla
2A tabakası en az 6 payenin taşıdığı bir çatıdan oluşan, kapalı olmayan
bir yapı özelliği gösterir ki, bunun açıklamasına aşağıda değineceğiz. 2B
safhasının tabanının 1.72 m seviyesinde saptanmış olmasına karşılık, 2A
safhasının tabanı bundan 0.40 m kadar altta bulundu. Sağlam olarak sadece sondajın güneydoğu. köşesinde saptanabilen bu tabanın' bir kısmı sı
kıştırılmış toprak, geri kalanı taş levhalarla kaplıydı. Zemin üzerinde bol
miktarda seramik, demir ve tunç curuflan ele geçti. Aynca, ağız çapı
0.65 m olan, duvarlan taş örgülü bir kuyu ağzı da ortaya çıkanldı (Resim: 2, 3). Kuyunun içine dolan yaklaşık 2.30 metreyi bulan toprak ve çamur temizlendi ve bu dolgunun içinde Hellenistik ve Roma Çağı'na ait
çeşitli kap parçalan, kırılmış kandiller ve bazı kemik eşyalar ele geçti'.
Ele geçen bir kandil diskosu üzerinde betimlenen "çocuk Herakles'in iki
(4)

(5)
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Plan çalışmalarımızı yürüten Yrd. Doç. Dr. Tülay Esin ve MuratEsin'e teşekkürlerimi sunanm. T. Esin, aynı zamanda Roma çağı pramidal çalılı mezar anıtının (Dörtayak) rölövelcrlni çıkararak, yapının bozulma durumunu inceledi ve saptadığı bozulmaları Arkeometri Sonuçları Toplantısı'nda bir bildiri ile sundu.
En eski tarihli örnekler M.O. 3. yüzyıla ait tabak parçalarıdır. Daha sonra, Doğu Sigillataları
A grubuna ait parçalar, çeşitli biçimlerde testilerve benzerikap kacaklardır. Bunlardan birinin üzerindeki ip izleriningünümüze ulaşması ilginçtir.

yılanla

mücadelesi" (Resim: S) iyi

korunmuş

olarak günümüze

ulaşmış

tır".

Kuyunun tabanını oluşturan kayaya kadar yaptığımız temizlikten
sonra, yeraltı suyunun kuyunun tabanından itibaren yaklaşık 0.60 metrelik kısmını tekrar doldurduğunugördük. Dr. C. Yetiş tarafından yaptın
lan tahliller sonucu, kuyu suyunun deniz suyu ile kanşmadığını günümüzde de kullanılabilecek nitelikte olduğunu göstermektedir. Aynca
kuyu tabanı seviyesinin de halen deniz seviyesinin üstünde olduğu anlaşılmaktadır.

Kuyunun S m kadar kuzeyaksında, kazı alanımızı çevreleyen geç
devir bahçe duvannın kesitine yakın yerde bu kez pişmiş toprak bir tandır (?) bulduk. Yaklaşık 1 m çapında olan tarıdır. tam bir daire değildir
(Resim: 3,4). Yaklaşık 0.40 m derinliğinde olan bu tandırın içerisinde,
dolgu toprağından ve taş parçalanndan başka bir malzemeye rastlamadı
ğımız için işlevinin ne olduğu konusunda herhangi bir yargıya varamadık. Ancak, yakın çevresinde demir cürufu parçalannın bulunması ve ergimiş metalin toprak içine. açılan çukurlara dökülmesi sonucu oluşan
yanık toprak tabakası ve benzeri ipuçlan, burada bir metal ergitme işinin
yapıldığının işaretidir. Tandırın ı.SS m kadar doğusunda bulunan, yaklaşık 0.60 m genişlikte ve 0.20 m derinlikte, oval biçimli, içi sıvanmış çukurun, soğutma suyunun konduğu bir yalak olduğunu düşündürmektedir'.
Böylece bu yapıyı yani içerisindeki su kuyusu, ergitme tandırı, su yalağı
ve bölme duvarsız, sadece payelerle taşınan, basit çatısıyla bu mekanı,
bir metal işliği olarak düşünmek istiyoruz.
Çalışmalanmızı söz konusu kalıntılan kaldırmadan sürdürdük ve yukanda değindiğimiz payeler arasında ve bunlarla ilgisi olmayacak bir düzende, birkaç odadan oluşan (3 veya 4 oda) bir başka mekan daha ortaya
çıkardık. Yukanda sözünü ettiğimiz kuyu ı. odanın doğu duvannın bir
kısmını tahrip etmiştir. Tandır ve su yalağı da 3. odanın kuzey duvanna
bitişik ve biraz da üzerinde yapılmıştır. 3. odanın hemen hemen orta yerinde, kuzey-güney doğrultusunda bir duvar daha ortaya çıkanldı ki, bu
duvar -2.88 m kotuyla diğerlerinden ortalama 0.40 m daha alt seviyededir
ve aksı ı. oda ile 2. oda arasını bölen duvann aksı ile birbirini tutmamaktadır. Buna rağmen tanımlamada kolaylık sağlamak üzere, 3. odanın da
(6)
(7)

Pompei'de Vetti'lerin evinde bulunan benzer betimlerne için lık ..R. Seider, Römtscne Malerei, Münih 1968,55: Kandilin tipolojisi lık. D.M. Bailey, A Çatalogue of the Lamps in ılıe
Britisb Museum, London 1975,344, Lev, 134, No: Q727 (M.O. geç ı. yy-M.S. erken l.yy.)
Kazımtza katılarak, özellikle antikmetal1urji konusunda bizleri aydınlatan, yukarıdaki yorumu ortaya koyan ve topladığı curufları inceleyerek, sonuçları hakkında bizleri bilgilendiren
Sayın Ergun Kaptan, bu konuyu Arkeomelri Sonuçlan Toplantısı'nda bir bildiri olarak sunmuştur. Gösterdiği yakın ilgi ve çalışmadan dolayı kendisine yeniden teşekkür ederim.
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şimdilik iki ayn mekandan, yani 3. ve 4. odalardan oluştuğunu kabul ediyoruz.
Bu duvarlan kaldırmadan mekanların içerisinde derinleşme biçiminde sürdürdük ve ortalama 3.50 m derinliğe kadar indik (Resim: 3). Buradaki odalarda yaptığımız derinleşme sırasında, Roma Imparatorluk Çağı'na ait buluntolar ele geçti. Orneğin, 4 odada mozaik ve fresk parçalan
ele geçmiştir. Diğer odalarda da, bazalt bir değirmen taşı, pişmiş topraktan yapılmış içi boyalı bir uma, çeşitli kap parçaları, menner bir levha
üzerinde bir yazıt parçası, kemikten yapılmış bir iğne ile mennerden yapılmış öğütme taşlan bulunmuştor. 2. odada bulunan sağlam bir hydria
dikkat çekicidir (Resim: 6). Tüm bulgular bu mimari tabakanın M.~. ı.
yüzyıl ile M.S. 4. yüzyıl arasındaki bir dönemi kapsadığına işaret etmektedir'.
Sondajımızın ortalama 3.50 m sinden itibaren derinleşmeyi sürdürdük. Buradaki ilk 15-20 cm lik toprak dolgudaki kayda değer en önemli
buluntular Doğu Sigillata/arı grubuna ait parçalardır-, Ancak bunlan belli
bir mimari seviyeye bağlamak mümkündeğildir; çünkü, yukanda tanıttı
ğımız Roma tabakaları, özellikle Erken Imparatorluk ve Hellenistik tabakalan tamamen tahrip ederek kendi yerleşimini kunnuştor. Biz 3. tabakanın başlangıcını şimdilik Flaviuslar dönemi olarak görüyor ve bu
tabakanın M.S. ı. yüzyılın ortalanndan, 3. yüzyılortalanna kadarki dönemi kapsadığını düşünüyoruz. Bu dönemin safhalanna ise, şimdilik girmek istemiyoruz".
Sondajın yukanda sıraladığımız düzenine göre, 4. odada, -3.70 m ile,
-4.00 m ler arasında, 4. tabakaya ait bir odanın köşesi ortaya çıkanldı
(Resim: 7). Yassı, düzensiz taşlarla örülen bu duvann genişliği 0.60 m
olup, yüksekliği de yine 0,60 m dir. Odanın geri kalan kısırnları, sondajın
batı sınınnı oluştoran ve en üstte, 19. yüzyıla ait bahçe duvan bulunan
kesitte kalmıştır. ı. odadaki duvar parçası ise, buradaki paye ile 3. tabaka
duvan arasında bulunmakta olup, herhangi bir başka bağlantı si nı bulamadık. Bu mimari kalıntının Klasik Çağ'a ait olduğunu gösteren çok sayıda
(8)

Kelenderis'in M.S. 260 yılında Sasani Kralı Şapur i (241-272) tarafından işgal edilmesi (krş.
F. Hild-H. Hellenkemper, Kilikien und Isaurien. Wien 1990, 298, not: 2), kentin 3. mimari

seviyesininbitmesi ve yukarıda tanıttığımız ve M.S.4. yüzyıla tarihlediğimiz 2. mimari baş
langıcını oluşturan birolayolarak: nitelemek mümkündür.
(9) Berlin'deki FreiUniversitaet, Analitik Kimya bölümünden Dr. G. Schneider tarafından yapı
lan analizler, bunların, örneğin Samosata'da ve Lider'da bulunan Doğu SigiUataları ile benzer kilden olduklan ortaya konmuştur. Bu konudaki çabaları ve yaptığı yorumlar için Dr.
Schneider'a teşekkür ederim.
,
(10) Kelenderis'de ortaya çıkardığımız Roma İmparatorluk zamanına ait bu mimari ve ona bağlı
bulurınılar Dağlık Kilikya için yenidir. Omeğin en yakın Roma merkezi olan Anemurium'da
resmi ve topluma ait yapılar ve mezarlar dışında, özel evlerin henüz açılmamış olması veya
bulunamaması, Kelenderis'in önemini daha da arttırmaktadır.
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yerel yapım boyalı ve boyasız seramik parçaları, özellikle "bantlı
skyphoslar" bulundu". Yine bu tabakada bulduğumuz bir pyksis parçası
(Resim: 8), özellikle sfenks protomu biçimindeki ayağıyla dikkat çekicidir. Eser, mat siyah gazuru ile Geç Klasik, Erken Hellenistik -Çağlara tarihlennielidir.
Sondajın son mimari tabakası olan 5. tabakaya ortalama 4.00 m den
itibaren eriştik, 1990 yılı kazısında", sondajın yaklaşık -3.80 m de erişti
ğimiz bu tabakaya ait mimariyi bu yılki kazılarda, yine aynı kotta olmak
üzere, 3. odada da rastladık. Ayrıca 1990 yılında yalnız üst seviyesini açtığımız 5. tabaka duvarının yanlarını ve yaklaşık 2.00 m kuzeyinde yer
alan paralelini de ortaya çıkararak, ortalama 4.80 m de ana kayayı oluştu
ran kalker zemine ulaştık. Hemen belirtelim ki, sondajın bu seviyesinde
yoğun bir yangın tabakası bulunmaktadır ve günümüze ulaşan bu mimari
birkaç sıra taştanoluşan zayıf temellerden ibarettir (Resim: 9). Biz 2. ve
4. odalarında da benzer yangın katlarına rastladıysak da, 4. odada herhangi bir mimari kalıntı ele geçmediği gibi; sondajın doğusunda rastladığı
mız kalker zemine de ulaşamadık; çünkü, -4.00 m den itibaren 1.20 m derinliğe kadar kazdığımız halde, kalın bir kum tabakasından başka bir şey
bulamadık". Kum katmanının kaldırılmasını ise, gelecek yıllara erteledik.
Bunun gibi, 2. odada ana zemine ulaşma çalışmalarını da, 1993 kazı sezonuna bıraktık. 5. tabaka mimarisinin bulunduğu odalarda ana kayanın
üzerinde ortalama 15-25 cm kalınlığında kırmızı kilden oluşan ham toprak dolgunun bulunduğunu ve söz konusu yapıların bunun üzerine inşa
edildiğini gördük. Çalışma alanımız daraldığı için, yapıların tam planını
elde elinemiz mümkün olmadı. Ancak, ele geçen duvar parçalarından
saptayabildiğimiz kadarıyla bu dönem yapıları basit, işlerımemiş, yuvarlak veya yassı taş temeller üzerine yapılan kerpiç duvarlı idi. Yangın tabakasına, bu mimariye rastladığımız tüm seviyelerde rastlamış olmamız,
bu dönemin bir yangınla son bulduğunu düşündürmektedir.
5. tabakanın tarihlenmesine gelince: Doğallıkla, bu konuda daha fazla veri elde elineden kesin bir şey söylemek mümkün 'değildir. Ancak biz
1990 yılı kazısında Kelenderis'in Arkaik ve öncesi dönemlerine ışık tutacak malzemenin ilk örneklerini bulduğumuzu ifade etmiştikv, Bu yıl çok
(11) Hatta bunlardan bir bölümü fırın artığı. kötü pişmiş parçalar olup. Dr. G. Schneider (karş.
not: 8) tarafından yapılan analizler, Kelenderis'de Klasik Çağ'a ait yerel birçömlekatelyesinin varlığını gündeme getirmiştir. Ele geçen kap parçalan arasında bant süslü kaseler, testiciklerve "Korinth tipi" denilen lekythos parçalan da vardır.
(12) Bk, L. Zornğlu.XIlI. Kazı Sonuçları Toplantısı 1.1991.242. Resim: 3,4.
(13) Söz konusu kum tabakası, deniz kumundan ibaret olup, analizleri ve yorumu Doç. Dr. C.

Yetiş tarafından yayınlanacaktır. ı. odada bulduğumuz kuyu suyunun analiz yorumları da
bu çalışmanın bir parçası olup, gösterdiği yakın ilgi ve harcadığı çaba dolayısıyla Sayın Yetiş'e teşekkür ederim.
-

(14) Karş. not. ll, s.243. Resim: 6.7.

193

daha zengin ve kentin erken dönemlerini belgeleyebileceğimiz seramik
elde ettik. Yalın bir kronolojik düzenleme ile, birkaç olası
Sub-Miken/Proto-geometrik parça dışında, yoğunluğun daha çok, M.Ö.
8. ve 7. yüzyıl Kıbns ve özellikle Rodos ve Samos başta olmak üzere Doğu Grek/Ege geometriğiııin ve Protokorintlı, ve çağdaşı Rodos, Samos
Orientalizan dönem parçalan içerdiğini belirtmek isteriz (Resim: lO, ll).
Hemen belirtelim ki, saydığımız bu seramik gruplanna ait örneklerin bulduğumuz 5. mimari tabakaya bağlı olduğunu emin olarak söyleyemiyeruz. Bu sorunun çözümünü gelecek yıllardaki araştınnalarımızaertelemiş
bulunuyoruz. Buna karşılık şunu da belirtmeliyiz ki, bulduğumuz bu Arkaik ve Arkaik öncesi malzeme Dağlık Kilikya için ilktir. Bir başka deyişle, tüm Kilikya Bölgesi'nde, Mersin ve Tarsus kazılan dışında, ilk kez
bir başka kazıda, yani Kelenderis'de, Demir çağı'na ait bir malzeme grubu ele geçmiş olmaktadır. Tarihselolgu dikkate alındığında bulduğumuz
bu malzeme, Bronz çağı'nın sonlannda, doğu ve batı arasında yavaş yavaş hızlanan ve Geometrik çağ'ın sonlanna doğru artan ilişkiler zincirinin bir halkasının da Kelenderis olduğunu ortaya koymaktadır'> Bu olgu
aynı zamanda Kelenderis'in varlığının Demir çağı başlarına uzarıdığını
göstermektedir». Kronolojik açıdan ele alındığında, Kelenderis'in Kilikya'nın en eski kentlerinden biri olarak, ilk ilişkilerinin, yaklaşık M.O. geç
8. yüzyıl sonlanna kadar, daha çok Kıbns ile olduğu, 8. yüzyıl ortalanndan itibaren bu kez Ionya ve Hellas'daki önemli merkezlerle ilişkilerin
yoğunlaştığı özet olarak söylenebilir". Gelecek yıllardaki kazılar, bu olgunun aynntılan ile ilgili bilgi ve belgeleri ortaya koyacaktır inancında
buluntuları

yım.

1992 yılında kazılarımız sırasında sondajımızı güney yönde genişlet
çalışmalanmızı yürütürken KIllI plürıkaresinde bugünkü zeminden
yaklaşık 0.60 m derinlikte, bir zemin mozaiği bulduk (Resim: 2, 12). Günümüze çok iyi korunmuş olarak gelen bu zemin mozaiğinin genişliği,
3.10 m olup, kazı alanımızın güneyine doğru 11.80 m kadar uzanır ve buradaki bahçe duvannın altından, bitişik bahçeye geçer. Kazı alanımızın
ve bitişik bahçe sahiplerinin izin vermemesi yüzünden, mozaiğin devam
ettiğini düşündüğümüz alanda bir araştırma yapma olanağı bulamadık.
Çalışmalanmızın daha sağlıklı yürütülmesi için, özel kişilere ait bu parsellerin karnulaştmlmasını istediysek de, tüm yasal işlemlerin tamamlanme

(l5) . III. Demir Çağları Sempozyumu'nda sunduğum ve şimdi yayında olan bildirimde (Cilicia
Tracheia in the Iron Age: TheHilakku Problem) bu konu üzerinde geniş biçimde durulmuş
tur.
(16) Kelenderis'in

kuruluşu, adının kaynağı ve benzeri konular yakında yayınlanacak olan "Kelenderis I: Kaynaklar, Kalıntılar, Buluntular" adlı kitabın ı. bölümünde ele alınmıştır.
(17) Kelenderis'in bir Samos kolonisi olduğu hakkında bk. P. Meta, i 13 (Celenderis et Nagidos
samiorum ccloniaekkrş. G. Ship1ey,A History ofSamos 800-188 B.C.. Oxford 1987.41.
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masına, rağmen, bu satırların
ki ödeme gerçekleşmedi".

yazıldığı

1993

Aralık ayına

kadar, ne

yazık

Mozaik zemin hemen hemen güney-kuzey yönlü, yani antik kent
merkezinden limana doğrudur. Bu zemin batıda bir eşik ve yüksek olmayan bir duvarla smırlandınlmıştır, Kuzey bölümünde ise, bağlantıli olabileceği herhangi bir mimari bulamadık. Aynca bu bölümde çalışmadığı
mızı da belirtmek isterim. Zemin mozaiğinin büyük bir bölümünü
geometrik bezekleroluşturur, Kuzey uçta, 3x3 m lik bir bölümünde ise,
bir liman ve çevresindeki yapıları gösteren bir manzara betimlenmiştir
(Resim: 13). Aynca tüm mozaik zeminin çevresi ters-düz lotus tomurcuğu süsü ile çerçevelenmiştir's. Geometrik bezekler daha çok kare, prizma
ve üçgenlerden oluşmaktadır ve bunlar kırmızı, san, beyaz, gri-siyah ve
lacivert benzeri renkli kesme taşlarla yapılmışlardır. Motiflerin yapımın
da söz konusu renkli taşlarla hacim kazandırma amacına yönelik koyu ve
açık tonlu alanlar bulunmaktadır. Benzer uygulamayı manzara betimlemesinde de görmekteyiz, Burada hemen hemen U biçimli olarak yapılmış
limanın kuzeyinde revaklı, çatısı kiremit kaplı uzun bir yapı görülmektedir. 4. merdivenle çıkılan ana giriş kapısı güneye bakmaktadır. Bugün
herhangi bir kalıntı kalmamış bile olsa, bu yapının limana ait antrepo veya mağazalar olduğunu söylemek olasıdır. Kapının bulunduğu bölümün
gerisinde, kafesli yüksek pencereli, kırmızı cepheli, kubbe veya tonoz örtülü bir başka yapı görülmektedir. Bu yapıyı, kazılanmızın başından beri,
çeşitli mekanlannı temizlerneğe çalıştığımız Liman Hamarnı olarak tanımlıyoruz ki, hamamın bugünkü konumu ile mozaik üzerindeki konumu
birbirine çok yakındır. Ayrıca hamamın yüksek pencereli oluşu da bu konuda bir başka yakınlaştınna unsurudur. Limanda ise bir yelkenli bulunmaktadır ki, bu bir yük gemisi olmalıdır. Yedeğinde ise, bu büyük ve ağır
yelkeninin korunması için daha küçük ve manevra yeteneği fazla olması
gereken bir koruma yelkenlisi ile bir kayık bulunmaktadır.
Mozaik zeminin doğudaki bölümünde, yani yukanda tanımladığımız
manzaranın tam karşısındaki kıyıda, bir yanmada üzerinde, diğer bölüme
göre ters olarak yapılmış surlar, kuleler, revaklı yapılar ve gerisinde bir
kent manzarası betirnlenmiştir. Güney yönden itibaren, mazgallı sur duvarının hemen yanında üzeri kiremit örtülü kırma çatılı, iki ikiz pencereli
(18) Kamulaştırma işinin. mal sahiplerinin baskısı üzerine, siyasi kişilerin Kültür Bakanlığı'nı et-

kilemeleri yüzünden gerçekleşrnediğini üzülerek belirtmek İsterim. Böylesi bireserin bu şe
kilde sahipsiz ve tahribe hazır bir durumda bırakılmasının sorumluluğu da doğalolarak bu
kişilere ve kuruma aittir. Biz bir koruma önlemi olarak, istimlak tamamlanıncaya kadar mozaik zemini. yeniden toprakla kapattık.
(19) Lotus tomurcuklan hakkında D. Michaelides, Mosaic Floors in Cyprus'da, Ravenna 1988,
ıo8- 1II 'de

buluntu yerleri ile birlikte, aynntılı olarak durmuştur.

195

bir yapı görülmektedir (Resim: 14). Bunun yanında silindir biçimli bir
kule görülür. Kısmen üstten betimlenmiş olmasından başka, gövdenin silindirik yapısı ışık gölge etkisi verilmek üzere, koyu gri ve beyaz taşlarla
yapılmıştır. Bu kuleden sonra siir duvarları arasında ikiz girişli kent kapı
sı görülür: Daha sonra yeniden revaklı bir yapı gelir. Bunun gerisinde görülen kırma çatılı ve çatı alınlığında yuvarlak pencere bulunan diğer yapı
nın kentteki kiliselerden biri olduğunu sanıyoruz. Bu sıradaki son yapı da
yüksek kemerli olup, belki de bir tersanedir>,
Mozaik zeminin bu manzara betimlemesi.dışındakalan kısmında geometrik bezeklecin bulunduğuna değinmiştik. Bu bezekler genelolarak
üçgenler ve prizmalann birbiri ile uyumlu bir biçimde kaynaştırılması ile
oluşturulmuştur ve bu özelliği ile, bu yörede hala yaygın olan yörük kilimierinin desenlerini arıdırmaktadır».
Burada betimlenen limanın Kelenderis limanı olduğunu düşünüyo
ruz". Bu yüzden, zemin mozaiğinin yalnızca kazımızın ve Kilikya Bölgesi'nin en gözde eserlerinden biri değil, fakat aynı zamanda tüm arkeoloji
dünyası için önemli bir örnek olduğuna kuşku yoktıır. Bu bakımdan, biz
kazı alanınınistimlakinin derhal yapılarak, bu eser için hazırlamakta olduğumuz koruma ve sergileme projesine destek olunmasını bekliyoruz.
Diğer taraftan, bu betimlerne dolayısıyla, antik ve sonrası Kelenderis
kentinin liman çevresinde, özellikle buradaki yanmadanın üzerine yerleş
miş olduğu anlaşılmaktadır. Pir-i Reis Kitab-ı Bahriye'de, Kelenderi kalesini bu şekilde betimlemişti». 19. yüzyıl başlannda W.H. Barlett tarafın
dan yapılan bir gravürde Kelenderis'in surlan ve kuleleri yine limanı
güneyde sınırlayan yanmada üzerinde gösterilmiştir". Bugün görülen sur
kalıntılan ise Orta Çağ'dan olup, bunlann mozaik üzerindeki surlarla iliş
kisi çok azdır, Buyüzdendir ki biz bu mozaik vasıtasıyla Kelenderis'in en
eski betimlemesi ile karşı karşıya olduğumuzu yinelernek isteriz. Kelenderis mozaiğini, betimlerne özellikleri, bordür susünü oluşturan lotus tomurcuklannın stili ve geometrik bezekler yüzünden, M.S. 5. yüzyılın
ikinci yarısı ile, 6. yüzyıl ilk yansına tarihlernek .istiyoruz.
(20) Bu yapı. Alanya limanında bulunan ve tersane olarak. identife edilen yapı ile

kolaylıkla

kar-

şılaştınlabilir.

(21) Buradaki kompozisyonu" bir bütün olarak kullanıldığı yakın benzerlerini bulamadık. An-

cak, tek tek ele alındığında birçok karşılaştırma malzemesi bulunmaktadır: örneğin karş. D.
Mosale Pavements; Princeton 1947, Lev. 108a, f.
(22) Kuzey Afrika'da bulunan manzara mozaikleri için bk. K.M. Dunbabin, The Mosaics of Roman Nonh Africa, Oxford 1978, Lev, 123-129. Jarusalem'i gösteren bir mozaik hakkında
bk. D. Levi, a.g.e. not. 29, Resim: 227.
..
(23) Pir-i Rei,. Kitab-, Babriyye (Denizcilik Kitabı, edit EZ. Okte), 159 i (378/b).
(24) Bk. J. Carne. Syria, the Holly Land and Asia Minor Illustrated. London 1838,71 -.
"Levi.Antİoch
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Sondajımızın bulunduğu bançenin doğu köşesinde 19. yüzyıla ait yı
kılmış bir ev bulunmaktadır ve biz bu yapıyı değerlendirmek üzere, za!Uan zaman yapı içindeki ve çevresindeki molozları da temizlemekteyiz.
Işte bu yılki temizlik sırasında, yapının alt kat odasının duvarında devşir

me olarak kullanılmış bir Yunanca bir yazıt bulduk" (Resim: 15). İmpa
rator Vespasianus adına L.A. Rufeinus tarafından halk adına yaptınlan,
yerini ve mahiyetini bilmediğinıiz bir yapının inşaası ile ilgili olduğunu
sandığımız yazıtın en önemli yanı, Dornitianus zamanında yakınlaşan
Kelenderis-Roma ilişkilerinin biraz daha önceye, yani. Vespasianus zamanına gittiğini gösterrrıesidir>.
.
2. LİMAN HAMAMINDAKİ ÇALIŞMALAR

1992 yılı çalışmalarında Liman Hamamı'nın i. mekanının, yani sı
caklık kısmının içerisine dolan molozların temizlenmesi işi tamamlandı
ve burada onarım çalışmalarına.geçildi(Resim: 16, 17, 18). Hipokaus.sistenıine ait çoğu yuvarlak, bir kısmı kare ya da dikdörtgen biçimi i ayaklar
hemen hemen tam olarak ortaya çıkarıldı. Bunlar alev; is ve sonraları içeriye dolan molozlar yüzünden, niteliklerini ve sağlamlıklarıru kaybetmiş
lerdi. Biz de titizlikle yürüttüğümüz temizlikten sonra ayakların bulunduğu yerleri hamamın planına geçirdik. Bozulmanın sürmesini önlemek,
özellikle Aydıncık'ta bulunmadığımız sırada gelebilecek doğal ve insani
zararlan asgariye indirmek üzere, bunları numaralayarak kaldırdık. Havuzlan taşıyanı sağlam ayakların dış etkilerden korunmasını sağlamak,
için dış yüzeylerini kireç, kum harcı ile sıvadık.
Sonuçta hamamın sıcaklık kısmının onarımı için ilk aşaması tamamoldu. Gelecek yıllarda havuzların altındaki molozları temizlerneyi
ve ll. ve Ill. mekanlara geçmeyi planlıyoruz.
lannıış

Kelenderis'deki çalışmalarımız sırasında, buradaki tüm meslektaşla
rımın yaşamak zorunda kaldığı bazı sorunları biz de yaşıyor olmakla birlikte, yaptığımız işin yaranna inananlar gün geçtikçe artmaktadır. 1992
yılında ıçel Sanat Kulübü kentteki en sağlam kalmış yapı olan Roma Çağı pramidal çatılı mezar anıtını gösteren bir yol levhası ile anıtının yamna
bir tanıtma levhasının dikilmesini sağlamışlardır. Bu katkılarından dolayı,

kulübün başkanı Sayın Fazıl Tütüner, organizasyonu sağlayan, Dr.
Ayşe Vural ve eşi, Iç Mimar Semihi Vural'ın şahsında tüm üyelerine saygılanmı ve teşekkürlerimi sunarım.
(25) Herhangi bir yapının duvar taşı olduğu anlaşılan siyah kireç taşı blokun ölçüleri şöyledir:

Yük.0.33 ID, uz: 0.87 m, der.O.68 m. Yazıt metni Doç. Dr.Mustafa Sayar tarafından

yayınla

nacaktır.

(26) Örneğin Roma çağı ilk şehir sikkeleri Domitianus zamanında başlamıştı: karş. E. Levante,
SNG Swiızerland i. Levame-Citicta, Berne, 1986. No.545.
.
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SUMMARY
The 1992 season of excavations at Kelenderis have been concentrated on the stratigraphy soundings at Lo 111 YZ in the center of the city
which has been begun to dig in 1989 (see: figs, 1,2, note: 2). The trerıch,
in which we reached the rock and sand base at -Srn, has 5 architectural
levels. Under the upper level (Ll) discovered in recent seasons, has
opened the second level (L2) with two building phases. The earlier one
which contains a water well, an oven and a small water. pool, must have
been identified as a workshop, perhaps for metals, of which roof has been
carried, at least, by 6 plasters constructed with lime mortar and storıe, In
the well in this earlier level has been found various vases from the Iate
Helienistic and. Roman period. The child Hereules fighting with the
snakes is depicted on the discus fragment of a lamp has been found in
this well (Fig. 5). In the third level of the trerıch, the foundation of a
house with four rooms has been unearthed (Figs. 3, 7). One of the remarkable find of this level is a hydria (Fig, 6), which may be dated to the
2ndor 3rd centuries A.D. The fourth level.. the Classical period of the
trench is represented by a comer of a room. Another fragment of a wall
under the level 3 can also be dated to the same period. Various skyphoi
fragments with band decorations and a pyxis fragrnent, of which foot was
shaped as a sphinx protome (Fig, 7) are the remarkable remains from this
period. The last architecturallevel of this trench was destroyed by a fire,
so the remains of its foundations are not enough to make a plan, But the
pottery fragments from the Iron Age, inc1uding a fragment from the Iate
Mycenean period, some fragments from the East Greek Geometric,
sherds from the Rhodian and Corinthian Orientalizing periods are worth
to mention. The geometric and archaic fragments from Cyprus have ·also
been found it this level.

In 1992, we discovered a mosaic pavement in the south side of the
trench. On the north part of this pavernerıt, there İs a landscape of a
harbor a city. According to topographical situations, this is a depiction
of Kelenderis and its harbor. Some geometrical patterns are depicted on
the rest of this rnosaic. We ineline to dated this mosaic to the Iate Sth and
early 6th centuries A.D. (Figs. 13, 14). Another important find of this
year is an inscription which is dedicated to the Emperor Vespasian
(Fig.1S).
The caldarium of the Harbor Bath in Kelenderis was also c1eaned
. and the underground columns in this part of the building was begun to be
restored (Figs. 16-19).
198

z
w

o

~

'"
«

19':J

.5

~

N

200

l,

Resim: 3

Resim: 4

201

Resim: 5

Resim: 6

202

Resim:?

•ii
ii
Resim: 8

203

~~'"

'f' .~

ı,

Resim: 9

••
-.,
r •
•
• •••••••••
Resim: 10

204

III

••••

. . ..,.
,

Resim: 11

Resim: 12 .

205

Resim: 13

Resim: 14

206

Resim: 15

Resim: 16

207

Resim: 17

Resim: 18

208

.::~
,, ,,
"i

3MEUN

i

1:ı,
:, li
: i

500erı

000

K

L

Y.Dcç.Or. TÜlAY

Kelenderls

EsiN

1~!l2

Resim: 19

209

PORSUK 1992 ÇALIŞMALARI
(DOGU ŞANTİYESİ)
Catherine ABADIE-REYNAL*
1992 Kazı çalışmalan 3-25 Ağustos tarihleri arasında 9 işçiyle gerçekleştirildi. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, bizden yardımlan

nı esirgemeyen Bakanlık temsilcisi Sayın Nalan Vardar'a ve Niğde Müdürü Sayın Erol Faydalı'ya teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Doğu
Şantiyesinde 1992'de yürütülen çalışmalann amacı, höyüğün doğu kesiminde yer alan geç dönem nekropolünün sınırlannı saptamak ve kazısını
gerçekleştirmekti. Bu nekropole ait iki mezann kazısı 1989'da yapılmıştı.
Mümkün olan yerlerde, daha önceki yapı katına ait binaların da kazısı
sürdürüldü ve ilginç buluntular ele .geçirildi,

NEKROPOL
Şantiye

ki

kuzey ve batıya doğru genişletildi, nekropolün bu iki yönde1).

sınırlan bilinmiyordu (Şekil:

A) SP 39 numaralı mezarla çok çabuk kuzey sınıra ulaşılmış olduğu
düşünülmektedir. Demek ki nekropol esas olarak doğu-batı eksenine göre

yayılmıştır. Buna karşılık, nekropolün batı sınınna henüz ulaşılamadı,
Günümüzde kazı yapılabilen parseller içinde mezarlarm yaklaşık 500 m'
lik bir alana yayılmış olduğunu tahmin etmekteyiz. Saptanmış olan mezarların sayısı şimdilik elli kadardır. Bunlardan 23'ünün kazısı bu yıl gerçekleştirilmiştir. Plana bakıldığında, nekropolde biri doğuda, diğeri batı
da, iki değişik kesimin bulunduğu görülmektedir. Gömme biçiminde, bu
kesimlere göre bir farklılık şimdilik gözlenememiştir.

Özellikli bir kesimdeolduğumuzudüşünmekteyiz, çünkü mezarlardan %80'i çocuklara aittir. Erişkinler ise daha çok çevre, bölgelere gömülmüştür (batıda 42 ve 33 numaralı mezarlar, doğuda 23, 29 ve 39 numara*

Catherine ABADIE-REYNAL, Fransız Anadolu
22 P.K. 54-80072 Beyoğlu-tsTANBUL.

Araştırmalan

Enstitüsü, Nuru Ziya Sokak
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lı

mezarlar). Erken doğmuş ya da yeni
da, her yaş grubu temsil edilmektedir.

doğmuş

bebekler (perinatal

dışın

B) Mezarların Tipolojisi
Mezar çukurlan bir önceki yapı katının dolgusu içine açılmıştır. Çukurlardan %25'i, kısmen daha eski bir duvann içine, ona dikeyolarak
açılmıştır. Mezarlardan çoğunun üzerinin, ahşap ya da kumtaşından levhalarla örtülü olduğu sanılmaktadır (Şekil: 2). Bunlardan bir bölümü tekrar kullanılmak üzere yerlerinden sökülmüştür. Duvar içine açılmamış
olan mezarlarda, örtü levhası doğrudan çukurun kenarlannın üzerine dayanmaktaydı. Diğerlerinde (örneğin SP 43 numaralı mezarda), yararlanı
lan duvarda birtakım düzenlemelere gidildiği gözlemlenmektedir. Duvann üst bölümüne alçıtaşı levhalar eklenerek yatay bir düzlem elde
edilmiştir (Şekil: 3).
e) Gömme Biçimleri

Söz konusu mezarların kazısı, H. Duday tarafından geliştirilmiş olan
arazi antropolojisi yöntemlerine göre gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerde, gömme biçiminin saptanabilmesi ve geçirdiği aşamaların tartışılabil
mesi için, kazı sırasında ortaya çıkan tüm kemik parçalan kaydedilmekte
ve eklem bağıntılan tesbit edilmektedir. Böylece, cesedin mezara yerleş
tirildiği zamanki konumunun, gömme biçiminin (boşluklu ya da dolgu lu
ortam) ve çukurda yapılan ancak günümüze ulaşmarmş olan olası düzenlemelerin saptanılması amaçlanmaktadır.
Porsuk'taki

mezarların

tümünde

aynı

İki örnekle bunu açıklamaya çalışacağız:

gömme yöntemi
.

kullanılmıştır.

-SP 42 numaralı mezar. Bu mezarda iki uçta taş levhalardan, ortada
ise ahşap bir levhadan oluşan karrrıa bir örtü kullanılmıştır (Şekil: 4). Çizilen kesitte (Şekil: 5) özellikle ahşap levhanın bulunduğu orta kesimin
göçmüş olduğu görülmektedir, Ahşap levha bu nedenle doğrudan iskeletin üzerine düşmüş olarak bulunmuştur. Sırtüstü yatınlmış (decubitus
dorsa/) konumdaki iskelette (Şekil: 6), dolgulu ortamda çürümenin tüm
belirtileri gözlemlenmektedir: Kaburgalar iki yana açılmamış, sağ dizkapağı kemiği (patella) ya da göğüs kafesi üzerinde duran sol el gibi oynak
öğeler yerlerinde kalmıştır. Buna karşılık, alt çene (mandibula) asıl yerinde değildir ve cesedin ilk oylumunun dışında ele geçen tek öğedir. Aynlmış olan bu öğenin dışında, iskelet üzerinde in situ olarak yapılan inceleme, mezara konulduktan sonra cesedin üzerinin toprakla örtülmüş
olduğunu göstermektedir, Ne var ki, doldurulmuş olan bir çukurda yuka-
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nda sözünü ettiğimiz göçüğün meydana gelmesi
tüm iskeletlerde gözlemlenmiştir.
Sorunun çözümünü SP 39

numaralı

mezann

düşünülemez.

(Şekil:

Bu olgu

7) incelenmesi

getirmiştir.

-SP 39 numaralı mezar. Burada da 'iki olgu gözlemlenmektedir:

* Oylumlann korunmuş olması (göğüs kafesi ve leğen kemiği iki yana açılmamıştır) ve oynak öğelerin (göğüskemiği [sternum], dizkapağı,
kemikleri [patella] yerinde kalmış olinası cesedin dolgulu ortamda çürüdüğüne işaret etınektedir:

*

Ne var ki, cesedin ilk kapladığı oylumun dışına çıkmış olan öğeler
bulunmaktadır. Ellere ait bazı kemikler kafatasının iki yanında bulunmuş, sağ köprücük kemiği yukan kaymış, sol ele ait bazı parçalar bacakların arasına girmiş, ayak kemikleri ise tümüyle dağılmıştır.

de

Bu olgular hiç kuşkusuz, cesedin dolgu içinde çürümüş olmasıyla
Demek ki ceset önce boşluklu bir ortamda bulunmaktayken, daha sonra söz konusu boşluk, çürüyen eklemleri yerinde tutmaya
yetecek' bir miktar toprağın kaymasıyla dolmuştur. Yer değiştirmiş olan
küçük kemiklerin sınırlı bir alana yayılmamış olması, cesedin tabut içine
konmadığını göstermektedir. Çok ince bir lös olan toprak, mezar çukurunun üzerini örten levhalann arasından kolaylıkla aşağıya akarak boşluğu
oldukça kısa bir sürede doldurmuş, buna ek olarak, muhtemelen çukurun
kenarlan da çok geçmeden yıkılmıştır.
bağdaştınlamaz.

D) Mezarların Kronolojisi.
Bu konuda yeni veriler elde edilmesine rağmen, bazı yeni sorunlar
da ortaya çıktı. 1989'da, nekropoldaki ilk iki mezann kazısının gerçekleş
tirdikten sonra, bunlann LS. III. yüzyıl ile IV. yüzyıl başı arasına tarihlenmesini önermiştik. Nekropolda 1992'de yapılan çalışmalarda elde edilen buluntular bu tarihlerneyi pekiştirmiştir. Söz konusu buluntulann en
önemlilerini iki adet brom; sikke oluşturmaktadır. Bunlardan 9 numaralı
mezann dolgusu içinde bulunmuş olan biri, Julia Domna'rıın portresiyle
bezelidir ve büyük bir olasılıkla 193 ile 217 yıllan arasında bası!mıştır.
Diğeri ise, höyükteki son yerleşme tabanı- bu taban aynı zamanda mezar
çukurlannın kazılmaya başlandığı düzeye denk düşmektedir- üzerinde
bulunmuştur ve Herennia Etruscilla'nııi portresiyle bezelidir. Bu sikkeyi
de 249-251 yıllanna tarihlernek mümkündür. Söz konusu tabanın üzerinde ya da hemen altında ele geçen keramik malzeme ve bir cam parçası da
bu tarihlerneyi doğrulmaktadır.
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Bununla birlikte, mezarlık alanının dışında, nekropolün olası kuzey
10 metre kadar ötesinde ele geçen bir buluntudan da söz etmek
gerekmektedir. Bu sondajda rastlanan ilk yerleşme tabanının üzerindebu taban henüz kazısı yapılmamış bir yapıya doğru giden bir geçidin doldurulduğu döneme denk düşmektedir- bir arada duran dört adet sikke ele
geçmiştir. Bunlardan üçü m. yüzyılın en son yıllanna ya da IV. yüzyılın
başına tarilılenmektedir. Dördüncüsünü ise, Justinus II dönemine, yani
VI. yüzyıl sonuna tarihlernek gerekmektedir. Bu buluntular, hem söz konusu sikkelerin oldukça uzun bir süre dolaşırnda kaldıklannı göstermekte, hem de, rastlanan son tabanın, en azından bu sondajda, VI. yüzyılın
sonuna kadar kullanılmış olduğuna işaret etmektedir. Demek ki, önümüzdeki kazı kampanyasında bu tabanla, nekropolün kullanıldığı döneme
denk düşen taban arasındaki stratigrafik bağın saptanması büyük önem
taşımaktadır. Bu ikisinin aynı taban olması durumnnda, nekropolün tarihlemesini yeniden gözden geçirmek gerekecektir.
SON YERLEŞMEEVRESİ
Öte yandan kazı çalışmalan, nekropolün kullanıma açılmasından hemen öneeye tarihlenen tabakada da sürdürüldü. Bu tabaka, kırsal bir yerleşmenin 1989'da I.S. II. yüzyıla tarihlediğimiz son evresine denk düş
mektedir. 1992'de ele geçen buluntular bu tarihlerneyi doğrulamaktadır.
bu evreyle ilgili olarak 1992'de, yerleşmedeki etkinlikleri daha yakından
öğrenmemizi sağlayan bazı bulgular elde edilmiştir. i 989'da kazılan alanın hemen batısındaki kesimin (Şekil: 8)., daha çok tanmsal etkinliklere
aynlmış bir alan olduğu anlaşılmıştır. Ozellikle, açıkhavada ya da bir
sundurma altında yer alan bir dizi düzenek bu konuda bizi aydınlatmakta
sınınnın

dır.

.1) ilk önce, M4 duvannın hemen batısında küçük bir fırın ortaya çı

'karıldı (Şekil: 9). Yaklaşık 0.70 m çapındaki bu yuvarlak fırının duvarlan
iki sıra tuğladan oluşmaktaydı. Tabanın günümüze ulaşmamiş olmasına
karşın üzerine oturduğu 0.06 m genişliğindeki yuvarlak banket korunrnuştu. Kalıntılardan bu fmnın ne amaçla kullanıldığı anlaşılamamakta
dır. Içinde ele geçen malzemenin tümü, fırının artık kullanılmadığı döneme aittir. Bunun evde kullanılan küçük bir fırın olduğunu düşünmek
olasıdır. Ancak, bu fınnın işlevi belki de, on metre kadar ötede ortaya çı
kanlan oldukça ilginç diğer bir düzenekle ilişkiliydi.

.2) Bu ikinci düzenek, kabaca dikdörtgen biçiminde, uzun kenan 0.37
m uzunluğunda taş bir bloktan oluşmaktaydı (Şekil: IO), Taşın ortasında
0.20xO.15 m boyutlannda dikdörtgen bir oyuk bulunmakta buradan çıkan
iki küçük oluk blokun uzun kenarlanna ulaşmaktaydı. Çevresinde bir
çember oluşturacak biçimde dizilmiş taşlar bulunan bu düzeneğin, işleyiş
biçimi bakımından J.-P. Brun tarafından L'oleiculıure antique en Proven214

ce adlı çalışmada incelenen örneklere yakın türden bii- prese ait bir burgunun karşı ağırlığı olduğıı düşünülebilir. In situ olarak ele geçen bu buluntu Porsuk'ta en azından bir pres bulunduğunu kanıtlamaktadır. Ancak
şimdilik söz konusu presin zeytin mi yoksa üzüm mü sıkmakta kullanıl
dığı belirlenememiştir. Ne var ki, yakınında bir fınn bulunması, bunun
bir zeytinyağı presi olduğımu düşündürtmektedir. Gerçekten de, bazı iş
lemlerde, örneğin ikinci sıkını zeytinyağı elde edilmesinde sıcak su kullanılmaktaydı. Ote yandan, zeytin ağacının varlığı yöre ikliminin sertliğine
rağmen mümkün görünmektedir.
3) Bu düzeneğin yanı sıra, yine aynı alan içinde, kenar uzunluğu
0.50 m kadar olan, kabaca küp. biçiminde bir taş blok ortaya çıkarıldı (Şe
killI). Bu blokun üst yüzüne, olasılıkla içinden bir ipin geçirildiği bir
kanal açılmıştı. Kanal deliklerinin çevresinin iyice aşınmış oluşu bu varsayımı güçlendirmektedir. Bu bloka oldukça benzeyen örnekler, zeytinyağı preslerine ait karşı ağırlıklar olarak yorumlanmıştır (O. Callot, Huileries antiques de Syrie du Nord [1984], s. 37-38 ve lev. 31-32).
4) Son olarak, M4 duvannın hemen batısında, yukanda sözü edilen
fınnın güneyinde, M4 duvannın batı yüzünü kısmen kaplayan kalın sıva
nın içinde bir çukur ortaya çıkarıldı (Şekil: 8 ve 12). Kabaca yuvarlak
olan ağız bölümü yaklaşık 0.50 m çapındaydı. Azami derinliği 0.50 m
olan bu çukurun çapı, ağızdan aşağıya doğru inildikçe küçülmekteydi.
Bunun, yukanda sözü edilen düzeneklerle ilişkili bir süzme havuzuna ait
kalıntılar olması muhtemel görünmektedir.
Özellikle tanmsal etkinliklere ayrılmış olan bu alanın oldukça geniş

olduğu düşünülebilir. Bu yönde iki belirti vardır. Bu yıl gerçekleştirilen
iki sondajın kuzey sınırında, yukanda sözü edilene benzer bir çukur orta-

ya çıkarıldı. Öte yandan, M4 duvannın 7 m kadar batısında, yine kuzeygüney doğrultusunda uzanan ikinci bir duvar (M18 duvan) bulundu (Şe
kil: 8). Bu duvann batı yüzü de, tıpkı M4 duvann batı yüzü gibi kalın bir
sıvayla kaplarımıştı. Ne var ki, Porsuk'ta duvarlan sıvamak yaygın bir uygulama olarak görünmemektedir. Bu ikinci duvarda da kalın bir sıvanıri
bulunması, belki de burada da bir süzme havuzunun varlığına işaret etmektedir. Bu buluntulann eksiksiz yorumlanabilmesi için bu kesimdeki
kazı çalışmalannın sürdürülmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, salt aile çevresinde kullanılan preslerin genelde hiçbir iz bırakmadan yok 01duklan göz önünde tutulursa, daha şimdiden, LS. II. yüzyılda böyle masraflı bir düzeneğin kurulmuş olmasıyla Porsuk'ta, çevre köylerle yapılan
değiş tokuşlara dayalı bir tür pazar ekonomisi uygulandığı söylenebilir.
Ote yandan, günümüzde tümüyle ortadan kalkmış olan asma ya da zeytin
ağacı yetiştiriciliğinin o dönemde taşıdığı önem de bu şekilde ortaya çık
mıştır.
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TARSUS-DONUKTAŞ KAZıSı

1992

Nezahat BAYDUR*
1992 yılı kazı çalışmaları, 25 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında ya15 işçi ile çalışılmıştır'. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Engin
Ozgen'e, ekibirnize belediye lojmanını tahsis eden Tarsus belediyesine,
özellikle başkan yardımcısı Sadık Güner ve Kültür Müdürü Hikmet Öz'e
ve araç konusunda çok büyük yardımlarını gördüğümüz Dsİ Kontrol
Mühendisi Esat Tamer'e teşekkürü zevkli bir görev bilirim.
pılmış,

Çalışmalar

üç alanda yürütülmüştür:

ı. Tapınağın kuzey kuzeybatısında, bir yıl önce açılmış olan XI no.lu
açmanın kuzeybatısına bitişik bir açmada (no. XII: 2.40x9.80 m) çalışıl
mıştır (Planı 1 ve 2, Resim- 1-3). Amaç, XI no lu açma sınırında bulunmuş olan önemli mimarı parçaların devamını araştırmak ve krepidomanın günümüze kalabilmiş olan ilk iki basamağının güneybatıya uzantısını
olanaklar ölçüsünde- fabrikaya ait bir yapı ve anıtabitişik gecekondular
çalışmaları engellemektedir- ortaya çıkartabilmekti. Ilk basamak açmanın
güneybatı sınırına kadar izlenebilmiş ancak ikinci basamağın bloklarının
bir bölümünün alınmış olduğu görülmüştür (Plan: 2, Resim: 4). Açmada
mimari parça bulunamamış fakat XI no lu açmanın güneybatı sınırını
düzgün duruma getirmek için yapılan temizlik çalışmaları sırasında, çok
büyük olduğu için zorunlu olarak düştüğü yerde bırakılmış olan beton
blokun (Resim: 3) arkasında, sütıın kaidesine ait büyükçe bir parça (bir
torus ve yarım troclıilus) ortaya çıkmıştır (Resim: 13 ve 14). Sütun çapı
lıakkında bilgi vermesi (2 m) bakımından önemli olan bu parça, dalıa önceki yıllarda ele geçen parçalarla birlikte sütıın kaidesinin Attik-Ion üslubunda olduğunu da ortaya koymaktadır.

2. Tapınağın güneydoğusundaki tarlada bir açma açılmıştır (no. F 3:
3x11 m). Sella duvarına (F) bitişik ve dikeyolarak açılan bu açmadaki

•(1)

Prof. Dr. Nezahat BAYDUR, Akatlar Yeşil Bağ Sitesi 1/6 80631 Etiler/İST ANBUL.
Kazı ekibinde bulunan Mimar Dr. Nadide Seçkin, Nuriye Karayaka, Mustafa Avcı ve Ahmet Boretav'a yardımları için içtenlikle teşekkürü borç bilirim.
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.

(Plan: 1 ve 3, Resim: 5) amaç ise sellanın öteki uzun duvarının (H) devamerdiven rampasının kuzeybatısındaki çalışmalarda (I-XII no.lu
açmalar) bulunmuş olan krepidomayı ve sınırını denetlemek ve bu sınır
dan yola çıkarak daha önce hesaplamış olduğumuz podium genişliğini
doğrulayabilmekti, Açma içinde krepidoma bloklarının büyük bölümü.nün sökülüp alınmış olmasına karşın ilk iki basamağa ait bloklar bir şans
eseri in-situ bulunduğundan (Plan: 3, Resinı: 6-8) amaca ulaşılmış ve podium genişliğinin 49.60 m olduğu kesinleşmiştir. Bu açmada menner kı
nklar dışında buluntıı ele geçmemiş ancak kuzey sınırında büyük bir
mermere rastlanmış 've bu bölümde açma genişletilerek çapı 2 m yi aşan
silindirik parça ortaya çıkartılmıştır (Resim: 9 ve 10). Silindirik yüzeyinde yalnızca murç izleri bulunan kabataslak işlenmiş bu parçanın sütun
başlığına ait olduğunu düşünmekteyiz. Çünkü sütıın kasnaklarının yüksekliği ancak 42 cm dir, oysa bu parçanın mevcut yüksekliği 1.20 m dir;
sütıın kaidesi için ise çap küçüktür.
mında,

Sella'nın arka kısa duvarının dışında, duvardan 8.80 m uzaklıkta
açmada (G 3: 3x3 m) (Plan: 1) amaçlanan, krepidoma sınırını burada da ortayaçıkartabilmek ve böylece podium uzunluğunu saptayarak,
uzun cephelerdeki sütun aralarının kısa cephedekilerle aynı mı (5.20 m)
yoksa daha mı az olduğunu aydınlığa kavuşturabilmekti. Fakat bu açma
içinde, bulunması gereken krepidoma blokları tümüyle alınmış olduğun
dan- kazıda kireçtaşı blok parçaları ve bunların kırılmasından kaynaklanan sarı renkli toprak bulunmuştur- basamakların oturduğu yüzeyi sıvalı
.betona kadar iniimiştir (Resim: 11). Yeni bir açma açılamadan kazı sona
erdiğinden söz konusu soru yanıtsız kalmıştır. Bu cephede daha önceki
yıllarda açılmış olan iki açmada da (G1 ve G2) basamak bloklarına rastlarımadığından buradaki taşların tümüyle alınmış olduğu anlaşılmaktadır,
Sella içindeki blokların bile çoğunun alınmış olduğu düşünülürse, dışar
daki tahribatın büyüklüğü doğaldır. Yapının duvarlarında en- üstten tabana kadar inen çatlaklar ve krepidoma bloklarındaki kaymalar, depremle
yıkıldığını ortaya koymaktadır.

3.

açılan

Açmalardaki çalışmalara paralelolarak, sella duvarlarının Roma betonundan oluşan ve bugün ayakta görülen alt kısmının üzerindeki kireçtaşı duvarların kalınlığını saptayabilmek için, sellanın beton duvarlarından
biri (F) üstündeki yığıntı toprak, yığıntının en yüksek olduğu yerde, 4 m
boyunca ve duvar genişliğince (6.60 m) temizlenmiş (Resim: 12, sol üstte), kireçtaşı bloklar kırılmış ve ezilmiş olduklarından duvar genişliği
tam olarak belirlenememiştir. Çalışma sırasında bezemeli bir iki mimari
parça ele geçmiştir.
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XII no. lu açma sınırlan içinde fakat yapının dışında, tapınağın ilk
basamağının önünde, kireçtaşı blokdan işlenmiş iki bölümlü bir rölik
malıfazası (?) (28x42x76 cm boyutlarında) bulunmuştur (Resim: 4, 15 ve
16). Boyutları, rölik mahfazalarında çoğunlukla görülen ölçülerin çok
üzerinde olmakla birlikte böyle büyük ve bölümlü örneklere de rastlanIçindeki ince toprağın arasında 2 kemik parçası (biri bir domuza, öteki ise olasılıkla bir keçiye ait)' ve toprağın üstünde 12.3 cm yüksekliğinde, uzun boyunlu, boynun üst kısmı ile ağzı siyah boyalı pişmiş
topraktan tüm bir kap (ungentarium) ele geçmiştirIkesim: 17). Kabın ve
kemiklerin taş mahfaza ile ilgili olup olmadığını kesinlikle söyleyebiIrnek olanaksızdır. Kapağı olmadığı ve yüzükoyun dönmüş durumda bulunduğu için kemiklerin ve kabın raslantı ile mahfazanın içine girmiş olması olasıdır. Taş kutu gerçekten bir rölik mahfazası ise, olasılıkla
yalnızca kutsal toprağın saklandığı bir .!Dahfaza olmalıdır'. Kenarında kapağın oturabilmesi için girinti vardır. Uzerinde hiç bir silme, bezerne. ya
da yazı bulunmadığından tarihi konusunda kesin bir-şey söyleyemiyoruz.
maktadır-,

Küçük Buluntular
Yukarıda sözü edilen ungentarium' (Resim: 17) dışında, pişmiş topraktan bir şişe (Resim: 18), 1.0. 2. yüzyıldan Augustus dönemine kadar
Doğu Akdeniz'de çok görülen türden, yuvarlak diskli, vertikal kulplu,
siyah perdahlı bir kandil' (Resim: 19) ve yuvarlak diskinde yavrusunu
emziren hayvan bezemeli tüme yakın bir kandil (Resim: 20) ile bir Attis
başı' (I.S. 2. yüzyıl ?) (Resim: 21 ve 22) ve 2 ağırşak ele geçmiştir. Buluntular arasında, çok kötü korunmuş arıcak ıo tanesi teşhis edilebilir durumda etüdlük nitelikte sikkeler vardır: LO. 164- Erken Imparatorluk dönemi arasına tarihlenen 2 Tarsus darbı sikke (kent tanrıçası başı-Sandon;
tahtta oturan Zeus-Herakles sopası), bir Emevi sikkesi (8. yüzyıl), bir III.
Selim (1789-1807) sikkesi dışındakiler Geç Roma sikkeleri olup, Licinius I (308-324), Constantius II (327-361) ile Theodosius Ive Valentinianus I ailelerine aittir.
(2)

Bkz. H. Leclercq, Dictionnaire d'archeologie cretienne et de Iiturgie. Fasc. CIX-CX (Paris
1947), süt. 2324 vd. 2344; S. Eyiee, Istanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı 15-16 (1969), s.
102, no. 7: H. Buschhausen, die Spaetrömischen Metallscrinla und frühchristlichen Reliquaire Teill Karalog. Wien 1971, s. 302, C. 51; 305 vdd.; 311; 321 vdd.; S. Eyiee. Sanaı Tarihi Yıllığı ynı (1978), s.68 vd. Özellikle Suriye rölik malıfazalan büyük boyutlarda ve genellikle profilsizdir. Bkz. H. Busehhausen, a.g.e, 320.

(3)

Kemiklerin teşhisi için Berrin Doğan'a

(4)
(5)

H. Leetereq, a.g.e. 2330.
Augustus dönemine tarihlendirilen benzerleri için bkz. J.B. Pritchard, The Exeavation at Herodian Jerieho 1951. New Haven 1958, s. 21 ve 53, lev. 59. no. ıo; ayr. bkz. Ö. Özyiğit,
1988 yılı Erythrai Sondaj Çalışmaları: xi Kazı Sonuçları Toplantısı i (1989), s. 132, res. 10.
H. Goldman, Exeavations aı Gözlü Kule Tarsus i (1950), s. 89 vdd., s. 104,lev. 95-74.
Krşz. H. Goldman, a.g.e. s. 368, no. 484, fig. 249.

(6)
(7)

teşekkür

ederim.
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1982' yılından bu yana devam eden kazıya, çalışma zorluklan ve
pının çok fazla tahrip olmuş olması nedeniyle 1992'deki çalışmalarla
verilmiştir.

yason

Kazının başından itibaren bulunmuş ve gruplandırılmış olan keramik
parçalannın tümü, yeniden elden geçirilerek gerekliler aynlıp çizimleri
yapılmış, diğerleri, hiç buluntu vermemiş olan G 3 açmasına atılarak açma kapatılmıştır.
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SİDE TİYATROSU VE ÇEVRESİ ONARıM
DÜZENLEME ÇALIŞMALARI (1992)
Ülkü İZMİRLİGİL*
Side tiyatrosunda kazı, onanm ve çevre düzenlemesi çalışmaları,
Kültür Bakanlığı adına 1983 yılından beri sürdürülmektedir. 1992 yılında
3 Eylül-13 Ekim tarihleri arasında, yapının aşamalı restorasyonu için mimari ölçüm-çizim, analiz ve restitüsyon çalışmaları yanı sıra tiyatro sahne binasına (scanae frons) ait mimari parçaların ve agora portiklerinin
onarımıarına devam edilmiştir'.
1. Mimari ölçüm-çizirn, analiz ve restitüsyon

çalışmaları kapsamında

şu işler ele alınmıştır:

1.1. Tiyatro sahne binası cephesi (scanae frons) podium ve üzerindeki 1. kata ait IV no lu aedicula'nın mevcut bölümünün 1/10 ölçeğinde rölöve ve restitüsyonu'nun plan, kesit, görünüşü çizilerek antik yapım tekniği ve onarımıarı açısından ele alınmış, mimari ögelerin tipolojik
analizleri gerçekleştirilmiştir. Yıldız Universitesi, Mimarlık Fakültesi
Restorasyon Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç. Dr. RestoratörMimar Reha Günay başkanlığında bir ekip tarafından yapılan bu çalışma
lar gelecek yıllar için aşamalar halinde programlanmıştır (Resim: 1-2).
1.2. Tiyatronun 1/100 ölçekli boyuna kesitinin yapılmasına topograf
Adnan Şakar tarafından başlanmıştır. Ancak sahne binasının bazı bölümlerine girilemediğinden yer yer kazı ve temizlik işleminden sonra tekrar
kontrolu gerekmektedir.

*
(I)

Ülkü İZMİRLİGh., Arkeolog-Mimar/Kültür Bakanlığı, Restorasyon ve Konservasyon Merkez Laboratuvarı Müdürü, ISTANBUL.
Ekip, Doç. Dr. Reha Güney, Mim. Neşe Çağlarım, Mim. Yelda Ergin, Mim. Gülhan Aydoğan, Y. Heykcltraş Nejat Ozatay, Heyk. Dilruba Kıral. Heyk. Fatma Başoğlu Topograf Adnan Şakar, Restoratör Abdurrahman. Ozkan, Arkeolog Nurettin Gül'den oluşmuştur. Çalış
malanmız süresince destek ve yardımlarını esirgemeyen Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne, Antalya Müzesi Müdürlüğü'ne, il Kültür Müdürlüğü'ne ve tüm ekibe teşekkürü borç
bilirim.
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1.3. Agorada portiklerin stylobat kodlarının ölçümleri yapılarak, devam etmekte olan onarım için gerekli olan özgün kodlar tesbit edilmiştir.
1.4. Tiyatro sahne binasına ait zengin bezemeli kaset blokları bulunmaktadır. Bloklar üzerinde yer alan yüksek kabartma bezemelerin tahrip
olmaması amacıyla alanda daha önceki yıllarda yapılan düzenlemelerde
bu bloklar numaralanarak ters çevrilmiş bulunmaktaydı. Fakat kaset
bloklarının bulunduğu bu alan, kışın su altında kaldığından taşlarda 00zulmalar meydana gelmeye başlamıştır. Kaset blokları ele alınarak rölöve
ve restitüsyon çizimleri Heykeltraş Fatma Başoğlu tarafından yapılmaya
başlanmıştır. Kasetlerin bu alandan kaldınlması veya su altında kalmaması için önlem alınması gerekmektedir (Resim: 3-4)
1.S.Tiyatronun (A) paradosu içinde yapılacak çelik takviye iskelesi
için tonozun 1/100, 1/50 ölçekli kesit ve planı hazırlanarak Antalya Kültür Müdürlüğü'neverilmiştir. Tiyatronun onarımına başlayabilmek amacıyla, öncelikle (A) Parados'u tonozu altında kazı yapabilecek şekilde,
Prof. Müfit Yorulmaz'ın statik raporundaki öneriler doğrultusunda tasarlanan bu proje, Kültür Müdürlüğü tarafından ihaleye çıkarılarak gerçekleştirilecektir.

1.6. Sahne binasının agora cephesinde bulunan güneybatı portiğinin
mimari parçaları ve diğer portiklerdeki eksik parçalar etüd edilerek restorasyon projesi üzerinde çalışılmıştır.
2.

Onarım çalışmaları kapsamında

ise

şu işler

ele

alınmış

bulunmak-

tadır:

2.1. Öncelikle, tiyatro sahne binası cephesine ait olan Nike kabarttasarlanarak gerçekleştirilmiştir. Daha önceki yıl
larda tiyatro ve agorada çeşitli yerlerde üç parça halinde dağılmış olarak
bulunan bu alınlığın (75, 65, 74 no.lu) parçaları agoranın ortasında bulunan çalışma platformu üzerine getirilmiştir (Resim: 5, 6). Alınlığın parçalarının birbirine yapışacak yüzeyleri temizlenip çelik çubukların yer alması gereken noktalar hesaplanarak işaretlenmiştir. Once 75 ve 65 no.lu
parçalar Araldite (Eposet RI HS70) ile birbirine yapıştınlmıştır. Sonra,
düzlern sağlariıak üzere toprağa gömülen 74 no.lu parça üzerine oturtularak yapıştınlmıştır (Resim: 7-8). Alınlığın scanae duvarına bağlantısı
olan iki blok (110 ve 120 no.lu), tiyatronun içine taşıma güçlüğü düşünü
lerek çalışma platformu üzerinde birleştirilip yapıştınlmadan bırakılmış
tır. Daha önce Restoratör- Mimar Müren Beykan tarafından scanae frons
restitüsyonu üzerine çalışmalar yapılmasına rağmen alınlığın nerede yer
alacağı henüz kesinleşmemiş bulunmaktadır.
malı alınlığın onarımı
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2..2.2 Tiyatro dışında, agora portilderinde onarım çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda teknik olanaklarımızın halen yetersiz olması nedeniyle, Antalya Müzesi restoratörü Abdurrahman Ozkan'ın gayretleriyle yapılan geçici. bir iskele üzerinde zor koşullarda çalışılmıştır.
Bütün buna rağmen, il Üzel Idare Müdürlüğü'nün katkılarıyla sağlanan
vincin onarım alanında devamlı bulunması çalışmalarımızın çok hızlı yürümesini sağlamıştır.
2.2. ı. Kuzeydoğu portik 1985 de kazıldığında in-situ olarak tesbit
edilen sütunlar numaralanarak onanlmak üzere hazırlanmış bulunmaktadır. Portik stylobatının sağlam olduğu yerlerde 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20 no lu sütunların parçaları birleştirilerek onarılmıştır. Kuzeydoğu portiğe ait 6 adet sütun başlığı yerine konmuş ve (Resim: 9, 10)
12 adet sütun onarılmıştır (Resim: 1 ı. 12).
2.2.2. Kuzeybatı portikte ise, sütunların bir kısmı in-situ tesbit edilmiş fakat stylobat çok harap olduğundan sütun parçaları birleştirilmiş olmasına rağmen, arıcak iki sütun (l5, 16 no.lu) yerlerine konulabilmiştir.
Bu portikte bulunan kırık stylobat parçaları tesbit edilerek numaralanrnış
tır.

2.2.3. Güneydoğu portikte 1991 yılında iki sütun yerine
1992 de ise, 5 sütun (22, 26, 28, 29, 30 no.lu) dikilmiştir.

konmuştur.

1992 yılında agorada 19 adet sütun tümüyle onarılmış bulunmaktaAgora portiklerinin rölöve ve restorasyon projesi hazırlanırken yapı
lan incelemeler sonucu agora sütunlarının %80 sağlam durumda olduğu
dır.

belirlenmiştir.

Bilindiği gibi, Side tiyatrosu gerek ilk Çağ'da Pamphylia Bölgesi
içindeki tarihi yeri, gerekse bugün Side ören yeri içindeki görkemli konumu. bakımından önemi derecesinde korunarnamaktadır. Side ören yerindeki turistik boyutlar antik yerleşmeyi olduğu kadar bu önemli tiyatroyu
da tehdit etmektedir.

Tiyatronun yıkık ve tehlikeli kısımlarına Side Müzesi Müdürlüğü'nün gayretleriyle 1992 de tehlikeli olduğunu gösteren levhalar konmasına rağmen yoğun turist akımına karşı çok etkili olamamıştır. Bir turist
grubu için yapılan demir merdivenler, tiyatronun taşlarında çatlamalar-ve
paslanmalara neden olmuştur. Dolayısıyla, üst oturma sıraları ve sahne
binasının tepelerinde ziyaretçileriri dolaşmaması için önlemler alınmalı
ve onarım çalışma alanı ziyaretçilere kapalı tutulmalıdır.
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Side tiyatrosunda 1982 den bu yana mevcut olanaklarla ancak kısa
vadeli çalışmalar yapılabilmektedir. Oysa, bu çapta bir onarım çalışması
nın uzun vadeli bir program kapsamında ele alınması gerekmektedir.
1993 ve sonrası için oluşturulan programa göre şu çalışmaların ele alınması planlanmaktadır:
.
a. Tiyatronun sahne binası cephesinin restitüsyon ve restorasyon projelerinin tanıamlanması amacıyla takviye iskelesi ile askıya alınmış olan
(A) Paradosu tonozu kısmen sahne binası kısmen üst oturma sıralarının
yıkılmasıyla çökmüş olan minıari parçalar belgelenerek kazısı yapılacak
tır. Ayrıca paradosun kazılarak açılmasıyla tiyatro içine giriş sağlanmış
olacaktır.

b. Scanae frons (sahne binası cephesi)'un rölöve ve restitüsyon detay
çizim ve analiz çalışmalarına Doç. Dr. Reha Günay ve ekibi tarafından
devam edilecektir.
c. Tiyatronun statik tehlike gösteren bölümlerinde önlemler alınarak
Prof. Müfit Yorulmaz danışmanlığında onarım projeleri hazırlanacaktır.
Üst oturma sıralarının öncelikle ele alınması tasarlanmaktadır,
d. Agorada başlanan portik onarım çalışmalarına devam edilecektir.
Portik sütunlarının üzerine gelen arşitrav ve saçaklık blokları çok az sayı
da kalmış olup halen incelenmektedir.
Side tiyatrosunun korunabilmesi ve onarımının gerçekleşebilmesi
için yeterli teknik olanakların sağlanması, sürekli bir ekip ve uzun vadeli
bir programın uygulanmasını umuyoruz.
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ARYKANDA
Cevdet BAYBURTLUOGLU*
Elmalı-Pinike karayolunun tam ortasında
Birliği" içinde tek oya sahip bir ören yeridir.

yer alan Arykanda "Lykia

"Yüksek kayalığın yanındaki yer" anlamına gelen ismiyle bir yamaç
yerleşimi olduğu belli olan kent, doğal engebelerle kuzey, doğu ve batı
yönlerden korunduğu; iyi gizlendiği için ayn bir sur sistemine gereksinim duymadan yalnızca çeşitli yerlerde bulunan gözetleme kuleleri ile
güvence altına alınabilmiştir.
İsminin eskiliğine rağmen buluntulanyla tarih sahnesine M.Ö.V.
yüzyıl sonrası çıkan Arykanda, özellikle Geç Hellenistik ve Roma İmpa

ratorluk döneminde büyük bir

gelişme göstermiştir.

M.S. 141 ve 240 depremlerinden oldukça hasar görerek çıkan kent
büyük bir olasılıkla 565 depremi sonrası bugünkü yerleşim yerinden daha
güneye, bugünkü Çatallar mahallesi yakınındaki ufak bir kale içine taşın
mıştır. 8. yüzyıldaki Arap akınlan ve daha sonra Haçlı seferleri sırasında
Arykanda daha da ufalarak yaşamını köy yerleşimi biçiminde günümüze
dek sürdürmüştür.
Antik kent 1838 de Charles Fellows tarafından keşfedilmiş, 1971'den
bu yana sürdürülen kazılarla da hemen hemen tüm yapılanyla ortaya Çlkarılmıştır,

Tarih sahnesine isminin zikredilmesiyle ilk kez Athaeneus'ta çıkan
Arykanda: Arrianos tarafından vurgulanmamış olmakla birlikte Büyük
ıskender'in ordulannın en azından bir kısmının geçtiği güzergah; aynı
zamanda kıyıyı içeriye bağlayan en önemli antik yollardan biri üzerindedir.
•

Prof. Dr. Cevdet BAYBURlLUoGLU, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Klasik Arkeoloji
Bölümü, Sıhhiye-ANKARA.
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Pausanias'ın Milyas hududunda bir kent olduğunu belirttiği Arykanda kazı sonucu ele geçen buluntular ve kalıntılara göre özellikle M.S. i ve
II. yüzyıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Bu gelişmede yol üzerinde
bir kent olmanın olanaklannı da çok iyi kullandığı kesindir. Depremlere
rağmen eski yerleşim yeri çeşitli yardım ve desteklerle korunmuştur.

Stadion, tiyatro, odeon, biri gymnasionla birlikte kullanılan dört hamam, bouleuterion; biri bazilika haline getirilmiş üç tapınak, ticari ve
devlet agoralan ile çok sayıda anıt mezar binası ile özel konutlar, su yollan ve kaya mezarlan Arykanda'da şimdilik bilinen ve ortaya çıkan başlı
ca yapılardır.
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BERıeRT

DER GRABUNGSKAMPAGNE
IN LIMYRA ı 992
JürgenBORCHHARDT*

Die Kampagne dauerte vom 18. August bis zum 3. Oktober 1992.
Die Durchführung wurde ermöglicht dank der Genehmigung durch die
Generaldirektion für Bauten und Museen in KuIturministerium in Ankara
und der Finanzierung durch den Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschungen, Wien.
Der Dank des Grabungsleiters gilt den Mitarbeitem aus dem Bereich
der Klassischen Archaologie: Herm Mag. F. Blakolmer, Frau B. Böhmer,
Frau Ch. Brunner-Sommer, Frau Mag. A. Dinstl, Frau Mag. U. Eiserı
menger, Frau B. Eray, Frau E. Fuhrmann, Frau M. Knötig, Frau Mag. Z.
Kuban, Frau Mag. i. Mader, Frau Dr. A. Pekridou-Gorecki, Herm P.
Ruggendorfer, Frau B. Schretzmayr, Frau Dr. A.-V. Schweyer, Herm
Mag. M. Seyer, aus dem Bereich der Byzantinistik: Herrn Mag. R. Jacobek, Herm Prof. Dr. A. Peschlow, HelT11 Mag. Mag. A. Pülz; aus dem
Bereich der Epigraphik: Herm Prof. Dr. G. Neumann, Herm Prof. Dr. M.
Wörrle; dem Numismatiker.Herrrı Dr. J. Gorecki; den Arehitekten und
Bauforschern: Herm DipI. Ing. A. Ardiçoğlu, Herm DipI. Ing. R. Heinz,
Frau DipI. Ing. G. Kaymak, Herrn A. Krickl, Herm DipI. Ing. K. Sehulz,
Herm Dr. G. Stanzl; den Geomorphologen bzw. Geologen: Herm Prof.
Dr. I. Kayan, Herrn Dr. L. Lahusen, Herm Dr. E. Öner, Herm S. Şiş
manoğlu; den Vermessern im Bereich der Topographie und Photogrammetrie: Herm S. Atasü, Herrn R. Hartl, Herrn Mag. A. Konecny; den
Restauratoren: Frau Mag. C. Bohlmann, Herrn S. Daxner, Herrn A. Schiebel; den ModellgestaItern: Herrn F. Hnizdo, Herm M. Weese und nieht
zuletzt dem Photographen G. Wurst.
Für die gute Zusammenarbeit danke ich dem Regierungsvertreter
Herm Ilhan Güceren vom Museum in Isparta.
*

Prof. Dr. J. BORCHHARDT, Institut für klassische Archüologie, Universitat Wien, Franz
Klein-Gasse 1, A-1190 Wien.
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Im Auftrag des Kulturministerlums in Ankara erstellte Frau Dr. Şeh
razad Karagöz, Archaologisches Museum Istanbul einen Katalog der
nach der Brandstiftung von 1990 übriggebliebenen Fragmente der
Bauskulptur des Heroons im neuen Heroon-Depot auf der Akropolis.
Für die Erlaubnis zur lechnischen Vermessung aller Seiten des von
Herrn Orhan Atvur im Januar 1992 ins Museum von Antalya gebrachten,
vollstandig erhaltenen Friesblockes vom Kenotaph für Gaius Caesar,
danke ich dem Direktor Herrn Kayhan Dörtlük.
Im Auftrag der Generaldirektion für Bauten und Museen im Kultur'ministerium in Ankara wurde mit dem Bau der neuen Depots begonnen.
Sobald die Depots bezugsfertig sirıd und die notwendigerı SicherungsmaBnahmen getroffen werden können, wird die Auflösung des alten Depots in den Substruktionen des römischen Theaters vorgenommen werden. Hilfestellung bei der Planierung des Baugrundes leistete das staatliche Amt für Gemeinden, Abteilung Infrastruktur, Antalya.
Mit der Generaldirektion des Denkmalschutzamtes in Antalya wurde
Verbindung aufgenommen, um die Erlaubnis zur Abtragung der byzantinischen Stadtmauer im Bereich des Ptolemaions zu bekommen. Unter
den Spolien befinden sich eine ca. 2,3 m groBe weibliche Marmorstatue
von der Tholos, der Mittclblockdes Metopen-Triglyphen Frieses von der
Nordseite des Podiums mit zwei Kentauromachien in den Metopenfeldem, sowie drei Inschrlften und zahlreiche Architekturblöcke,
Die teuren, mehrsprachigen und mehrfarbigen AluminiumSchautafeln, die für die Besucher Limyras an der westlichen Analemmawand des Theaters aufgehiingt waren, sind zum dritten Mal zerstört worden.
Die Bedeutung, die Österreich der Limyra-Grabung beimiBt, zeigte
sich im Besuch von Frau Dr. Eva Glück und Herrn Prof. Dr. Gerhard Petersmann vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschungen
vom 16.-21.8.1992.
Die wissenschaftlichen Ergebnisse zogen zahlreiche Besucher an,
unter denen nur wenige aufgeziihlt seien: Frau Dr. M. Aurenhammer, Wien; Herr Prof. Dr. C. Bayburtluoğlu, Arykanda-Grabung; Frau Mag. D.
Beyll, Wien; Herr Prof. Dr. P. Briant, Lyon; Herr Prof. Dr. F. Kolb, Kyaneai-Survey; Herr Prof. Dr. H. Puchhammer; Wien, Frau Prof. Dr. E. Simon, Würzburg; Herr Prof. R.R.R. Smith, Aphrodisias-Grabung; Frau
Direktor T. Tölun, Antalya; Herr Prof. Dr. Wilhelm, Würzburg.
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Trotz groBer Anstrengungen konnten die für die Grabung lebensnotwendigen Enteignungen nicht zum AbschluB gebracht werden.
Dank des Einsatzes des Restauratorenteams konnten die Restaurierungen der Keramİk sowie der Architektur und Bauskulptur am Ptolemaion groBe Fortschritte machen.
Der Neufund einer vollstandig erhaltenen Marrnorplatte vom Fries
des Kenotaphs für Gaius Caesar lenkt emeut die Aufmerksamkeit auf
dieses Bauwerk, das für den Adoptivsolın des Augustus und Konsul nach
seinem Tode am 21. Februar 4 n.Chr. in Limyra errichtet wurde. Die
Platte (Abb. 1-2) liiBt sich aufgrund antiquarischer Details als Teil einer
transvectio equitum entschlüsseln, d.h. auf jene priichtige Reiterparade
beziehen, bei der Gaius Caesar in den Ritterstand aufgenommen wurde.
Das Manuskript mit der Vorlage der 84 bekannt gewordenen Fragmente konnte abgeschlossen werden. Die Publikation des Frieses wird
hoffentlich die Enteignung der Parzelle 71 beschleunigen.

DIE GRABUNG AUF DEN HANGTERRASSEN
Martin SEYER
Die Grabungstiitigkeit dieser Kampagne erstreckte sich auf den
Bereich westlich bzw. südwestlich von SO 131 (Abb. 3)~
Zuniichst wurden die seit 1984 ausgegrabenen Komplexe neu numeriert, um eine fortlaufende Systernatik zu gewiihrleisten. So wurde der
Raum, der aufgrund seiner besonders sorgfaltigen Gestaltung von der damaligen Ausgriiberin als Andron angesprochen wurde-, mit Terrasse VI,
die 1989 freigelegten und R2 bzw. R3 genannten Bereiche mit Terrasse
VII und VIII bezeichnet. Der westlich des Treppenaufgangs gelegene, .
1987 gefundene Raum- erhielt die Bezeichnung Terrasse X.

Terr, VIII konnte 1992 zur Giinze freigelegt werden. Sie weist mit
einer Breite von 6,3 m und einer Tiefe von 4,5 m eine gröBere Fliiche als
die meisten anderen Felsriiume auf. Die Nordwand wird auch in diesem
Raum durch den natürlichen Felsen gebildet, auf den eine möglicherweise zweischalige Mauer gesetzt war, was zwei parallele Steinauflager nahelegen. Die Südmauer ist aus zweischaligem Trockenmauerwerk in der
(1)
(2)
(3)

M. Seyer in: XII. Kazı Sonuçlan Toplantısı II (1990) 325.
V. Pôlzleitner in: VII. Kazı Sonuçlan Toplantısı (1985) 45 ı.
M. Seyer in: X. Kazı Sonuçlan Toplantısı il (1988) 118r.
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schon öfters beobachteten Technik' gebildet. Ihre Starke betragt wegen
der Steilheit des Gelarıdes ca. 1,1 m und ist-zumindest in ihrer untersten
Lage-auf eine Lange von 4,4 m erhalten. Der restliche Verlauf ist durch
Auflager im Fels gesichert. Die West- unddie Ostwand bestehen ebenfaIls aus Trockenmauerwerk, das auf den anstehenden Fels gesetzt ist.
Aus dem Süden kommend führt zu Terr. Viii ein 4 m langer Gang, dessen Breite zwischen 0,65 und 0,9 m schwankt (Abb.d). Dieser Gang ist
aus dem Felsen geschlagen, die Wande sind z.T. aufgemauert. Reste von
Stufen legen nahe, daB dieser Komplex den Eingang zu Terr. VIII gebildet hat. AuffaIlend ist der Niveauunterschied des Bodens innerhalb dieses Raumes von ca. Im, der jedoch eine Parallele auf der östlich angrenzenden Terr. VII findet'. Ob Terr. VIII architektonisch in einen gröBeren
Gebaudekomplex eingebunden war, laBt sich nicht nachweisen; durch
den schlechten Erhaltungszustand sind keine Verbindungen zu anderen
Terrassen festzusteIlen. Es ist jedoch an dieser Stelle zum ersten Mal
möglich, die gesamte Stroktur einer Terrasse mitsamt dem Eingang von
der Südseite zu verfolgen.
im Westen schieBt ein Komplex an (Terr. IX), der aus zwei Rabesteht, die eine Breite vo 4,6 m aufweisen (Abb, 5). Die Tiefe
.der oberen (IX,) betragt 1,8m, die der unteren (IX,) maximal 2m Südlich
davon bricht der Felsen steil ab, es liegen an dieser Stelle mehrere groBe
Steine lose gefügt, die Reste einer Terrassierurıg darstellen. Wie Terr,
VII und VIII hat auch dieser Bereich verschiedene Bodenniveaus. Die
Differenz betragt ca. Im, die beiden Teile sind hier jedoch durch eine
scharfe Abkantung im Fels voneinander getrennt. An der westlichen
Halfte der Kante ist eine nach links abfallende, 1,7riı breite und O,3m tiefe rampenartige Abarbeitung in den Stein geschlagen, die möglicherweise zur Uberwindung des Höhenunterschiedes diente. In. diesem Raum
sind der grob gespitzte Boden und die Rückwand besser erhalten als auf
Terr. Vlll, auBerdem befinden sich in den beiden Ecken des nördlich gelegenen Teils Reste des OriginalfuBbodens und des Wandverputzes in situ.
tımhalften

Südlich von Terr. IX befinden sich Reste von grob gespitztem Boden, anscheinend eine weitere Terrasse. Auf diese sind mehrere sekurıdare Nord-Süd und Ost-West gerichtete Mauerrı gesetzt, deren Zusammenhang jedoch noch nicht geklart ist; dieser Bereich wird in der
nachsten Kampagne weiter untersucht.
(4) . Seyr a. O. 12Of;-ders. ÖJH 61, 1991/92, Beibl., 144 Abb.7.
(5) Ders. in: XII. Kazı Sonnçlan Toplantısı il (1990) 326;- ders. In: J.Borehhardt-O. Dobesch
(Hrsg.), Akten des Il. Internationalen Lykien-Syrnposiums 1990, II, (im Druck).
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Unter den Funden seien nur einige hervorgehoben: Südlich von Terr.
. VIII fand sich ein 0,12 m groBes Kalksteinaltiirchen mit einer Weihung
für Artemis Konbikes, Mehrere Fragınente von Wandverputz mit roten,
geIben, weiBen und schwarzen Farbrestenbezeugen verschiedenfarbig
gestaltete Innenwande der Raume. Ein Fragment einer nach unte breiter
werdenden Halbsaule mit den MaBen O,3x max. 0,26xO,15 m lliBt an eine
architektonische Gliederung des Wohnbereiches denken. Die übrigen
Funde verrnitteln-wie in den Kampagne zuvor- ein Bild über das soziale
Leben in den Hausem Limyras.

DIE GRABUNG IN DER NEKROPOLE V
Fritz BLAKOLMER
Nach einjlihriger Unterbrechung wurden die Freilegungsarbeiten in
der 2,2 km östlich von Limyra gelegenen Nekropole V im Bereich der
Sondage fortgesetzt, indem das Felsarealim Osten der Grabungsflliche
der Kampagne 1990 systematisch vom Erosionsschutt befreit werden
konnte (Abb. 6).

im südlichen Abschnitt wurde die Fassade des aus einem gewaltigen
Felsstock herausgearbeiteten Doppelgrabes Nr. 84 angeschnitten (Abb.
7-8). Dieses setzt sich aus einem Kammergrab mit ursprünglich zweigeteilter Fassade in autochthoner Holzbauimitation und einem weiteren
rechtwinkligen, aus dem Felsen gewonnenen Grabraum darüber zusammen. Von der aufwendigen Konzeption dieses heute stark verwitterten
Monumentes zeugt nicht nur die Gllittung der Wande des unteren Innenraumes, sondem auch die Wiedergabe lykischer Konstruktionselemente
sogar an der östlichen AuBenwand. DaB dieser sepulkrale Baukomplex in
seiner ursprünglichen Planung unvollendet biieb, ist an zahlreichen unbearbeitet oder unfertig belassenen Partien ersichtlich, wie etwa dem
Schwelbalkenelement und der einzigen erhaltenen Warıdkassettenrflache,
den seitlichen AuBenwlinden sowie insbesondere am Oberbau, der auBen
teils nur grob gespitzt und innen nicht einmal bis auf ein einheitliches
Bodenniveau ausgeführt wurde. Die exakten Gründe für den Baustopp
an Grab 84 bleiben ungewiB, doch salı die ursprüngliche architektonische
Konzeption wohl einen lykischen Hyposorionsarkophag, etwa vergleichbar dem Xfitabura Grabmal, unweit der Nekropole III von Limyra, einem
"(6)

Diese Göttin ist in alınlleher Form im Letoon, in Simena, Myra, Arneai und möglicherweise

in Patara und Kastellerize verehrt worden. P; Frei, Die Götterkulte Lykiens in der Kaiserzeit, ANRW 18,3,1990,1729-1864; -A. Balland, Inscriptions d'epoque imperiale du Leroon.
Fouilles de Xanthos VII (1981) 19f.
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Grabmal in Sura und vor al1em dem Salas-Monument in Kadyanda, vor",
Wie immer man den exakten, Aufbau der oberen Etage dieses Doppelgrabes erganzen möchte, sein Auftraggeber gehörte zweifellos einer der
einfluBreichsten Familien an, die in der Nekropole V ihre Bestattungen
durchführtenı, Halbfabrikate wie der vorliegende Grabbau sind in hohem
MaBe aufschluBreich für den arbeitsorganisatorischen und handwerkstechnischen ProzeB der Herstel1ung Iykischer Felsgraber. Durch den
Fund des konventionel1en Grabinventars auf der angeschnittenen Vorterrasse darf als erwiesen gelten, daB im Unterbau von Grab 84 Bestatturı
gen vorgenommen wurden,
Dem Grabungsbefund im westlichen Sondagenabschnitt entsprechend fanden sich auch im östlichen Teil Schrotgraberı, Bruchsohlen und
andere Extraktionsspuren systematischen Quaderbruches, dem die zerklüftete Felsstruktur beim seitlichen Abkeilen der Blöcke sehr entgegenkam (Abb. 6).
Im westlichen Abschnitt des Bereiches um das freistehende
Grabhaus Nr.88' wurde. mit dem Abtragen des Erosionsmaterials begonnen, wobei korrespondierendmit dem östlichen Seitengang die Felswand
des westlichen Korridors in einer Entfemung von ca. 1,65 m zum Grabbau zum Vorschein kam. Die groBriiumige und mit Sorgfalt gearbeitete
Anlage von Grab und Umfeld veranschaulicht uns die bedeutende Stellung auch dieses Grabherrn im sozialen und wohl auch politischen Spektrum Limyras und seines Territoriums.
DIE GRABUNG AM PTOLEMAlON

Günther STANZL
Bei den Grabungsarbeiten wurden zunachst vor der Westseite die nahezu nur von der Tholos stammenden Architekturblöcke geborgen, die in
der Kampagne 1991 bereits in ihrer Sturzlage dokumentiert worden waren. Wichtige neue Erkenntnis zum oberen Aufbau von Gebalk und Dach
des Rundbaues konnten damit gewonnen werden, da es sich um die
ersten der beim Erdbeben herabgestürzten Architekturteile handelt.
Bemerkenswert ist die durch Bohrungen errnittelte Tatsache, daB die
vor der West- und Nordfassade des Ptolemaions liegende Aufschüttung
(i)
(8)

(9)
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Borchhardt, IstMiıı 19/20. 1969nO, 208ff.; J. Borchhardt, Myra. Eine Iykisehe Metropole in
antiker und hyzautinischer Zeit, IstForsch 30 (1975) 78f. Taf. 49, 50A-B.
Zur Gliederung der sozialen Hierarchie in Lykien nach Grabtypen vgl. nun auch die Überlegungen von T.R. Bryee, AltorF 18, 1991, 73ff.
s. Verf. in: xm. Kazı Sonuçlan Toplantısı II (1991) 210 Ahh. 2h.

aus Keramİkseherben (mit Material vom 4. vorehrist1iehen Jahrhundert
bis in splitantik-byzantinisehe Zeit) noeh gut Im tiefer reieht. Sie wird im
Süden dureh eine an die Südwesteeke ansehlieBende Mauer begrenzt, die
mit İlır zusammen entstanden ist. So blieb die Südfassade des Ptolemaions frei; einzig dort sind Spureİı von Metallraub zu beobachten; die
Gesta1tung der Stadtmauerquader und eine Inschrift deuten auf einen
Raum vielleieht im Zusammenharıg mit dem Tor.
Eine gröBere Anzah1 von figuralen Marmor- und Kalksteinfragmenten aus der Grabung an der Westseite zeugen von reiehem skulpturalen
Selımuek, den wir am Bauwerk erwarten dürften.
An der Nordseite erbraehte die Bergung der Versturzblöeke interessante Hinweise auf die Zerstörungsgesehiehte des Bauwerkes>. Zum
Vorsehein kam aueh eine sehmlilere Vorgangerin der Stadtmauer aus
Bruehsteinen und Handquadern mit Balkenkanal, Torkante, Fugenstrieh
und Verputzresterı an der Ostseite, über die in noeh unfertigem Zustand
das zweite Erdbeben-' hereinbraeh.. Bei der Erriehtung der um vieles
starkeren zweiten Mauer baute man die Ptolemaionruine bis zum
Primlirversturz ab und benutzte praktiseherweise die altere Mauer als
west1iche Sehalung, wahrend an der Ostseite (Feldseite!) groBe Quader
versetzt wurden.

Wahrend sieh im Versturz zum erstenmal ein vollstandig erhaltener
Friesbloek mit einer dramatisehen Szene aus dem Wagenrerınen fand
(Abb. 9), sodaB die Zuordnung an die Cellawand nunmehr gesiehert ist,
kam unweit davon ein Bloek mit plastisehem Rundsehild zum Vorsehein
(Abb. 10), das bislang erste Stüek dieser Art. Die gröBte Überrasehung
jedoeh stellte der Fund einer überlebensgroBen weibliehen Gewandstatue
aus Marmor im Füllwerk der 3m starken Stadtmauer dar. Mit Ausnahme
des Kopfes seheint das kolossale hellenistisehe Marmorbild (Höhe 2,4m)
intakt zu sein; die Bergung wurde für die nachste Kampagne aufgesehoben. Neben der Statue lag die fragmentierte Vorderpranke eines Marmorlöwen die in Art und GröBe dem bislang gefundenen Exemplar
entsprieht 12.
Nur wenig Neues konnte zu den interessanten Werkrissen ari der
Nordfassade des Ptolemaions erkundet werden.
Weitere Tatigkeiten der Ptolemaion-Arbeitsgruppe umfaBten die restauratorisehen Arbeiten an einer groBen Zahl von Blöeken sowie die Ein(10) vgl. zum Folgenden auch den Beitrag von P. Ruggendorfer in diesem Band.

(ll) G. Stanzl in: XII. Kazı Sonuçları Toplanıısı II (1990) 329.
(12) ders. in: IX. Kaz. Sonuçlan Toplantısı II (1990) 329.
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richtung und Neuordnung der Auslege- und Restaurierungsterrasse süd1ich der Grabung. Die bisher geborgenen Steine ergeben mit 985 Steinnummem eine beachtliche Zahl. Vom geschatzten Gesamtbestand der
Architektur des Podiums sind ca. 10% an Versturzblöcken und ca. 14%
an in situ befindlicher Bausubstanz erhalten. Es ergibt sich daher ein
Fehlbestand von ca. 76%.

DIE GRABUNG IM NORDEN DES PTOLEMAlONS
Peter RUGGENDORFER
Durch die Entdeckung von feinen Bauritzzeichungen an der Nordseite des Pto1emaion-Socke1s im Jahre 1990" bildete die Freilegung der Quadranten BII-B/II und CII-C/II den Schwerpunkt der diesjahrigen
archlio1ogischen Tatigkeiten«.
Nach der abgeschlossenerı Dokumentation des' Nordprofils AN-ALL
konnte mit der systematischen Grabung vor der Nordseite des Podiums
begonnen werden. In diesem Abschnitt fallt das Gellinde binnen wenigen
Metem um insgesamt 3,25m nach Süden ab", Schon kurz nach Angriff
der Arbeiten zeichnete sich ab, daB die parallel zur massiveren und jüngeren zweiten byzantinischen Stadtmauer (2) verlaufende Mauer (1) nach
wenigen Metem mit einer sorgfaltig gearbeiteten Kante abbricht und hier
mit einer weiteren Toran1age zu rechnen ist (Abb. ll).
Diese byzantinische Bruchsteinmauer (1) ist ganz an das Podium angesetzt (Abb. 12) und tragt im Verputz ihrer westlichen Ansichtsseite ein
Omament aus Fugenstrich's, Ein Ba1kenkanal von ungewöhnlicher Tiefe
(1,5m) korrespondiert mit seiner Lage im oberen Drittel der Mauer (Niv.:
+2,33m oberste Ptolemaion-Stufe) mit einem Gehhorizont in Form eines
doppellagig verlegten Ziegelstratums (Niv.: +0,19m oberste PtolemaionStufe) im Quadranten BNI7. Dieses Stratum wird nach Osten hin von
Pto1emaionb1öcken überlagert, lihn1ich dem lockerem Versturz-zuunterst
Dachschuppenb1öcke, Tho1os-Architektur, darüber möglicherweise abge(13) vgl. den Beitrag von G. Stanzl in diesem Barıd; ders.• ÖJH 61. 1991192. Beibl, 158.
(14) vgl. den Ubersichtsplan von Stanzl •.0. Abb.13.
(15) Aile Nivellements sind in Bezug auf+ I-Grabungsnull= Oberkante der obersten Ptolemaionsturcvar der südwestlichen Ecklisene angegeben.
(16) Ein vergleichbarer Fugenstrich findet sich in den Südthennen in der Ostsradt von Limyra

und -wie bei einer Exkursion 1992 festgestellt- in der byzantinischen Thennenanlage von
Olympos.
..
(17) vgl. zur Lage und zur Fundsituation .des Ziegelstratums P. Ruggendorfer, ürn 61, 1991/92,
BeibL., 163.
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baute Teile des Podiums» -vor der Mauer (1), wodurch eine Zusammengehörigkeit dieser zwei Befunde wahrscheinlich erscheint. Keramik-,
Klein- und Münzfunde, die zwischen den Versturzblöcken geborgen wurden, legen eine Datierung vom ô.Jh.n.Chr. bis in islamische Zeit nahe.
Das Ziegelniveau selbst verlauft über eine homogene Einschüttung,
in der keine Ptolemaion-Architektur angetroffen wurde, und überquert
nach Westen zur Grabungsgrenze hin» die Krone einer abgetragenen und
eingeschütteten byzantinischen Bruchsteinmauer (M/lO). Eine in dieser
Mauer (M/lO) sekundiir zugesetzte Türe spricht gemeinsam mit den zah!reich angetroffenen Einschüttungs- und Begradigungshorizonten für eine
mehrrnalige Umgestaltung und intensive Nutzurig des Terrains um das
Ptolemaion vor dem 5.Jh.n.Chr.
RESTAURIERUNGSARBEITEN AN DER STADTMAUER DER
OSTSTADT
Andreas PULZ
im Zuge der Grabungskampagne 1992 wurde der Turrn an der Südostecke der Oststadtrnauer unter Verwendung des Versturzmateriales bis
zu einer Höhe von knapp 4m wiederaufgebaut (Abb. 13). Bei den Arbeiten konnte u.a. das al1seitig umlaufende, .durchschnittlich D,4m breite
Auflager für die Holzbalken des FuBbodens des ersten Obergeschosses
nachgewiesen werden, das durch eine 1,7 m breite Offnung in der Mauer
vom Westen her zu betreten war.

Bei Baggerarbeiten entlang der Stadtmauer kamen etwa 3Dm östlich
des erwahnten Turrnes zahlreiche Fragmente byzantinscher Architektur
zum Yorschein, u.a. auch drei Bruchstücke einer reliefierten, 6,5cm starken Kalksteinplatte (Abb. 14), die zusammen mit den geometrisch
(18) vgl. zur Bergung eines Blockes mit der Derstellung eines Rundschildes vom Podlum undeines Wagenrennen-Priesblockes von der AuBeowaod der Cclla G. Stanzl in diesem Band, An
der AuBeofassade des in die ı. Haltre des 2.Jh.v.Chr. datierenden Buleuterlons von Milet
verzierten Rundschilde die Interkolumnien des durch Halbsaulen gegllederten Obergeschosses (Milet i 2, 52 Abb. 44). Möglicherweise war der Sockel des Ptolemaions in seiner oberen Zane mit einer alternierenden AbColge von Rundschilden, Panzem und anderen Waffen
geschmückt. Das 1989 in unmittelbarer Nahe des Rundsehild-Blockes im Nordprofil B/lV
gefundene Fragment eines Brustpanzers (Inv-Nr.; 1989{Thol.4421B Iv; Götter, Heroen,
Herrselıer in Lykien, Ausstellungskatalog Sehallaburg 1990, 119) könnte diese Annahme
unterstützen. Zum Fund einer überlebensgroBen weibliehen Gewandstatue im Fundament
der Stadrmauer (2) vgl. G. Stanzl in diesem Band.
(19) vgl. Ruggendorfer a.0. Abb. 16.
.
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geschmückten Pfeilern mit ebenso starken EinlaBrillen an eine Abschrankungskonstruktion denken lassen. Zudem kamen Fragmente eines
gemauerten Gewölbes, von Doppelsaulen und Kalksteinplatten zum
Vorschein, was auf ein reich ausgestattetes byzantinisches Gebaude
schlieBen laBı.
EPIGRAPHlSCHE FORSCHUNGEN IN DEN NEKROPOLEN
Anne-Yalerie SCHWEYER

in dieser Kampagne wurde der Aufnahme und dem Studiurri der
Grabinschriften der Nekropolen Limyras breite Aufmerksamkeit
gewidmetv, Die genaue Überprüfung aller Felsgraber erlaubte es,
samıliche griechischen Inschriften sowohl der klassisehen als auch der
hellenistischen Epoche zu identifızieren. Der Vergleieh neu angefertigter
Abklatsche mit bereits publizierten bzw. In den Archiven der
Kleinasiatischen Kommission in Wien aufbewahrten Texten ermögliehte
es,' einen vollstandigerı Katalog dieser für die Kenntnis der Iykischen
Sitten so wichtigen griechischen Inschriften anzulegen.
Bereits jetzt lassen sich die wichtigsten Richtungen aufzahlen, für
we1che die Studie der Nekropolen einer einzigen Siedlung für die
Forschungen im gesamten Lykien von Relevanz sind:
- die Datierung und die genaue Benennung der verschiedenen Typen
von Felsgrabern, sowie die fortschreitende Einführung von aus der
griechischen Architektur entnommenen Details;
" die Iykische, persische und griechische Onomastik;
- die Totenbrauche; sowie
- die verschiedenen Zusammensetzungen der Familien. Auch die Anzah1 der Frauen, die im Besitz eigener Grabern sind, ist im Vergleich zu
anderen Iykischen Stadten bemerkenswert.
Um die genannten Forschungsergebnisse vertiefen zu können, ist
eine Studie über grieehische Grabinschriften von iiuBerster Wichtigkeit
für die Kenntnis der sozialen Geschichte in Lykien.
(20) Diese Arbeit erfolgte mit dem Eirıverstandnis von Prof. Dr. M. wörrle, dem an dieser Stelle
herzlich gedankt sei.
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BERıeHT ÜBER DIE KERAMIK VON LIMYRA 1992

Bettina BÖHMER, Ursula EISENMENGER, ltıgrid MADER
DIE FRÜHE KERAMIK VON LIMYRA

Wie schon in den letzten Jahren" wurde auch 1992 die Aufnahme
der Keramikfunde von SO 9, der sogenannten "Palastgrabung", fortgesetzt. Die Bearbeitung dieser Sondage konnte wahrend der Kampagne
1992 abgeschlossen werden.
Aus dem Fundmaterial hervorzuheben sind die zahlreichenSchalen
mit Horizontalstreifen, die der arehaisehen "Reifenware'< oder "Streiferı
ware" zuzuordnen sind. Von bemerkenswerter Qualitat sind jene Fragmente, die eine vegetabile Verzierungsart aufweisen, welche vor allem
an den Fundobjekten in Larisa am Hermos" beobachtet worden ist. Frühe
attische schwarzfigurige Keramik ist in Limyra durch ein besonders qualitatsvolles Kraterfragment, das dem Umkreis des Lydos Malers zuzuschreiben ist, vertreten>.
DIE SPATRÖMISCHE KERAMIK

im Sommer 1992 übernahm Frau U. Eisenmenger das Dissertationstherna: "Die spiitrömische Keramik von Limyra", Begonnen wurde mit
der Aufnahrne der Funde vom Ptolemaion aus den Jahren 1988-1989.
Das Material setzt sich hauptsiichlich aus gerippten Amphoren- und
Krugwandungen, Fragmenten von African Red S\ip-Ware und Cypriot
Red Slip-Stücken mit Riefeldekor zusammen. Hervorzuheben sind die
paliistinischen Osenhenkel-Amphoren (Peacock Class 46)" und die zahlreicheİı Pilgerbalsamare mit Stempelung>.
Schwierig zu behandeln sind jene Stücke, die keiner bekannten
Form zugeordnet werden körmen und vermutlich lokale Produkte
darstellen.
(21) 1. MAder, X. Kazı Sonuçları Toplanıısı II (1988) 141 ff.; .xn, Kazı Sonuçları Toplantısı II
(1990) 332f.
(22) E. Waııer-Karydi, Samisehe GeraBe aus dem 6. Jh. v, Chr. Samos VI, 1. (1975) 53; 61.
(23) 1. Boehlau-K. Sehefold, Larisa am Hermos III. Die Kleinfunde, (1942) Taf. 54ff.
(24) Göller, Hemen Hertseher in Lykien. Ausstellungskatalog Sehallaburg 1990, 207.
'(25) D.P.S. Peacock-D.F. Williams, Amphorae and the Roman Economy: An Introductory Guide
(1986) 19lf.
.
(26) J.W. Hayes, BSA 66, 1971.243-248.
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DIE BY2ANTINISCHE KERAMIK

Ebenfalls im Sommer 1992 übemahm Frau B. Böhmer das Dissertationthema "Die byzantinische Keramik von Limyra". Bearbeitet und aufgenommen wurde der Fundkornplex der Kirche am Burgberg von Limyra, in den Jahren 1985-1987 archaologische Untersuchungen
durchgeführt wurden,
Die Fundaufnahme kann nahezu als abgeschlossen betrachtet werden. Das Fundkontingent setzt sich hauptsachlich aus Gebrauchsware, einigen Lampenfragmenten und Amphorenbruchstücken zusammen.
Ein dringendes Desiderat für die kommenden Kampagnen sind
Tonuntersuchungen, durch die festgestellt werden soll, ob es in Limyra
eine lokale Keramikproduktion gegeben hat.
GEOMORPHOLOGISCHE UNTERSUCHUNGEN
/lhan KAYHAN
ErtuğÖNER

Vom 10.-24.9. wurden im Gebiet von Limyra und in der umliegerı
den Ebene von Finike geomorphologische Untersuchungen durchgeführt.
Die Analyse der entnommenen Bodenkeme erlaubt es, für die Umgebung
von Limyra eine Abfolge von Sedimentprofilen zu erstellen. Zwei verschiedene alluviale Sedimenttypen, eine fluvatile und eine !imnische, lassen den SchluB zu, daB sich im Gebiet der byzantinischen Oststadt ein
kleiner See order ein Teich befand, dessen Uferlinie starıdigen
Anderungen unterworfen war.
Um genauere Aufschlüsse über Gestalt und Ausdehnung dieses Sees
gewinnen zu können, sollen in der nachsten Kampagne weitere Untersuchungen in Gestalt von mehreren Bohrungen in eine Tiefe von 20-30 m
durchgeführt werden,
LEICHENBRANDBESTATTUNGEN IN LIMYRA
Karl GROjJSCHMIDT

Erstmals wurden in Limyra bei Grabungsarbeiten in der Nekropole
V menschliche Leichenbrande geborgen. Zur Anthropologie dieses Fundes kann folgendes gesagt werden: Im Grab 85 befanden sich vier erwachsene Individuen, die durch Schadelanteile, Schlüsselbeine und
Oberarmknochen reprasentiert sind. Es konnten Knochenanteile von zwei
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Mannem und zwei Frauen isolier! werden. Bei einem der Mariner wurde
ein Sterhealter von 19-30 Jahren und eine Körperhöhe von 1,64 m festgestellt, der andere Mann starb hingegen erst in einem Alter von 41-50
Jahren; dieses Skelett ist durch eine enorme, in Limyra bislang noch
nicht heobachtete Dicke des Schlideldaches gekennzeichnet. Was die beiden Frauen hetrifft, so weist das eine Individuum eine Körperhöhe von
1,55m auf und starb im Alter von 19-25 Jahren, das andere erreichte ein
Alter von 25-40 Jahren. Zudem waren Skelettelemente des sehr seltenen
Falles eines zwergwüchsigen erwachsenen Menschen vorhanden, der eine Körperhöhe von nur 1,15m aufwies. Die Masse des gesamten
Leichenbrandes betrug 1864g. Bei einem mlinnlichen Individuum konnte
die Rückenlage des Leichnams auf dem Scheiterhaufen nachgewiesen
werden.
Als Nebenbefund seien die aus Erdbestattungen geborgenen Skelettelemente eines drei-bis vierjahrigerı Kindes (aus Sondage 13) und eines
erwachsenen Mannes (SterbeaIter 20-30 Jahre) aus einem Streufund
erwlihnt.
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Abb. 1- Friesplatte vom Kenotaph mr Gaius
Caesar in Limyra (photoG. Wurst;
Neg.-Nr.:Li92/848)

Abb. 2- Detai! der Platte de, Kerıotaphs in Limyra (PhO!O
G. Wursı; Neg.-Nr.: Li92/838)
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Abb. 4- Eingang zu Terrasse vm der
Hangsiedlung in Limyra (PboroG.
Wurst; Neg.-Nr.: Li92/456)

Abb. 5- Ansicht derTerrasseIX in der Hangsiedlung von Limyra (photoG. Wurst;
Neg.-Nr.: Li92/451)
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Abb.7- AnsichtderFassade von Grab 84 in derNekropole V von
Limyra (Zeichnung F. Blakolmer)
Limyro 1992
Hekropale V
Griıb
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Abb. 8- N-S,Schniıı durch Grab 84 in der Nekropole V von
Limyra (Zeichnung F. Blakolmer)
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Abb. 9- Wagenrennen-Priesblock von derCellades Ptolemaions in Limyra (Photo G.
Wurst; Neg-Nr.: Li92/442)

Abb. 10- Block mitderDarstellung eines Rundschildes des PtoIemaions in Limyra
(Photo G. Wurst; Neg.-Nc.: Li92/444)
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Abb. 1ı - Ansicht derheiden byzantinischen Mauern 1 und2 beim Ptolemaion in
Limyra von Westen (Photo G. Wurst; Neg.-Nr.: Li92/290)

Abb. 12- Die an das POOİnın des Ptolemaions in Limyra gesetzte hyzantinische
Mauer 1 (Photo G. Wurst; Neg.-Nr.: Li92/301)
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Abb. 13- Südostecke des Südturmes der Oststadtmauer in Limyra naehden
Restaurierungsarbeiten (Photo G. Wurst; Neg.-Nr.: Li-92n84)

Abb. 14- Sehrankenplattenfragment von der Stadtmauer der Oststadt in Limyra
(Photo G. Wurst; Neg.-Nr.: Li92n84)
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PATARA 1992
FahrilŞIK*

1992 Patara etkinlikleri; Kentin doğu, batı ve güney uçlannda hedeflenen ve ekibe ilk katılan Alman Dostlar'ca "Orta çağ yapıtlan"nda genelleştirilen "yüzey araştırmaları", Tapmak gömüt ağırlıklı "temizlikdüzenleme-rölöve" ve de Tepecik-Nekropolü ile Hunnalık'a ek olarak
Roma-Kapısı'nda başlatılan "kazı çalışmalan'lnda yoğunlaşmış; epigrafik
ve antropolojik değerlendinnelerlezenginleşmiştir':
i. Yüzey araştınnalanmızın Doğucasan'ya ilişkin verileri, bu görkemli kale'nin bir "Dynast yerleşimi" olabileceği doğrultusunda odaklaş
maktadır. çünkü güney ve batı yamaçlarda kod yitirerek kente inen bir
kuru duvar, yer yer seçilebilen geniş düzlükler yaratması ve de tepeye varan doğu düzlüğünde sonlanmasıyla ancak "arabayolu"na destek için orada olabilir. Ve sonuçta, hep beklediğimiz kentle bağlantılı tarihsel işlevi
ne ilk ve önemli bir izverir; bir "Beykalesi" olması işlevine ki, Likya
Beyleri doruklarda oturur ve Doğucasarı kente, denize ve XanthosIrmağı'nın ötelerine tüm çevreye egemen büyüleyici konumuyla buna
çok yakışır. Doruğundaki sur içinde kentin altıncısı küçük bir kilise ile
dışında konumlanan bir basamaklı-kaya sunağı, buradakiyeni arayışın
dinsel işlevli ürünlerindendir.
*

Prof. Dr. Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü, Topcular-ANTALYA.

(1)

"Patara 1992" sorumlu oldukları alanların anlatımında tanıdığımız arkadaşlarımın yanısıra;
Epigraf Prof. Dr. S. Şahin, Antropolog Dr, K. Grosschmidt, Bizans Sanatı..Uzmanı Dr. S.
Moellers, Arkeolog N. Coşkun, B. Yıldız, O. Kaynak ve özellikle Akdeniz Universitesi Fen
Edebiyat FakültesiKlasik Arkeoloji Anabilimdalı'ndan toplam 25 erkek ve 6 kız öğrenci ile
Bakanlık temsilcimiz "Dost" H. Cüneli ve de artık doğaldır ki Doç; Dr. C. Işık'ın ürünüdür.
M. Ozhanh önderliğinde tüm öğrencilerime, başta bilimsel yökümlülüklerinden öte, müşkül
lerinde banadestek veren yardımcılanm, H. Yılmaz ve S. Akerdemolmak: üzere arkadaşları
ma, A. Gönennır'e, C. Akgül'e, Patara-Tur çalışanlarına, her yerde've Gelemiş'te eksik olmayan Patara dostlan'na ve de "Taşların Sırrı" nı yaratanlara gönül borçluyum.
Parasal desteklerini -bu yıl da olanaklan zorlayarak- en üst düzeyde bahşeden kazının iki ortağrna, Kültür Bakanlığı Anıtlar ve MüzelerGenel Müdürlüğü ile Akdeniz Urılversitesi Rektörlüğü'ne, ve de Antalya. İl üzel İdare Müdürlüğü'ne tüm ekibirn adına şükranlanmı sunmayı görev bilirim.
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Gürle.ı'in Xanthos yakasında geçen yıl saptanan "koruma duvarı"nın
denize yönelen uzantısı, Babakum'un çözülmesiyle gün yüzüne vurmuş;
batısındaki düz setler, kum altında başka mimari döşemlerin varlığına da
iz sürmüştür, Ayrıca orman sıklığında bir kaya yüzeyine çiziştirilmiş atlı
kabartınanın Tlos'daki nitelikli benzeri gibi gömütlerle bağlantısı, bu özgün tiplemenin "ölümle ilişkili biryerel Tanrı" olabileceği olasılığını
güçlendirir.

Güney-Patara'yı yutan kumul'da, altbasamakları belli bir yığıntının
ortasında gözlemlenebilen kalıntılardan iki yarım yuvarlak blok, basamaklar üzerindeki bir alt yapıya oturan 1.60 m çapında silindirik bir gövdeyi bütünler gibidir; bu da görkemli yığıntının ancak deniz fenerini gizlediği beklentimizi perçinler.
Ayrıca yeri, liman çanağı bitiminde girişe egemen bir "burun" konumundadır; ve de çünkü ilk burada yeşerip giderek sıklaşan ve az kuzeyde
Gürlen onnanına karışan ağaç kümelerinden ve engebelerden belli ki, Patara'nın denizle kucaklaştığı güneyde, eskinin kara toprağı buralardan
başlar; altında özenle koruduğu .bir eşsiz kültür mirasını geleceğe aktarmayı bekler ...

Bir "gelecek" ki, doğa da gizlemese "geçmişi" olmayacaktır Patara'da ... Bir gelecek ki, gün gelir umutlandım Devlet'in kararlı sahipliğin
de, geçen yıl yaşanılanlar gibi; değilse beterine gider, sahiplenmede süreksizliğin boşunalığında bu yıl acıyla çekilenler gibi. .. Çünkü önerilen
ürün bedeline karşın, "tapulu toprağımdır, gasbedemezsin" başkaldınsıy
la yasaları hiçleyerek ve onca emeğe açılan "geçmişi" kapattırarak üzerine "darı" ekecek denli (Resim: 1) geleceğine hayın bir üç-beş "bugün"
vardır ·orada. "Mirası" pulluk ucunda ezen, su arklarında sürükleyen ve
ürün kökünde çürüten bir "bugün" ki özünden öteye kapalıdır gözü; "geleceği" göremez. Onlann dününü bilenler ve domatesi dalında çürür görenler anlarlar ki, bu "hamaratlık" Devlet'i yıldırsın, kaçırsın; "tarihi",
imara satsın diyedir. Ve kent odağının zenginliklerini yeşi1iyle sımsıkı
örten "jungle"ın yedi dönümü -sözde- "izmarit" ateşine yanayazmış" (Resim: 2, 3); az süre sonra türünde ender demirdöküm ocağını "hunnalık cini çarpmıştır" (Resim: 4). Ve de ardından ibretli suçlamalarla "Hoca'yı"
Devlet'e şikayet etmişlerdir ki, işte bu kez dramatik "Patara Belgeseli"nin
baş oyuncuları "geleceğin" yargısına sımsıkı yakalanmıştır. ..
Son geçen yılki raporumun beş yaprağında on ana başlıkta yakınılan
ve de her bildiride bıktıran Patara'nın korumaya değin sorunlarını yinelemekten ben de bıkmış, usanmışımdır. O raporun bitimine düşülen "somut
önlemlerin artık alınacağına yönelik umutlarımız". İki yıldır "Koruma-
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Özelçevre" anlaşmazlığındakördüğümlenendüş kınklıklanyla tükenmiş
tir çünkü de, o bıkkınlık ve usanmışlıkta haklıyızdır. Ancak, "Devlet'i
Devlet'e" şikayet edebilecek denli "yalnız bırakılmışlığımız'' dan aldıkla
nnı sandıklan "güç"le, Patara'nın aşağıda yetkili arkadaşlarımın kaleminden yansılanan parlak geleceğini -en son tiyatro yanına "Elektrikyanı Mahallesi" icat ederek (Resim: 5)- "Side yazgısızlığında" boğmayı "ülke
turizmine hizmet" bilenler hiç ummaya ki: ne ürettikleri yalan-dolanlar
ve ne de savurduklan ölüm tehditleriyle amaçladıklan "bir mirası talana"
suskunluk, yaşamını "Kuvayıcı" ruhuyla O'na adamışların "haklılığı" olmayacaktır; üstlendiğimiz tarihsel ve ulusal misyonun gereği de budur...

II. BİZANS ÇAGI ARAŞTIRMALARI

G. KOCH-M.KUNZE-A.EFFENBERGER
Bu kazı dönemi ilk kez ve doğallıkla genelde Bizans çağı Patarası'nı
yüzey kalıntılarıyla tanıma amaçlı olarak başladığımız etkinliklerimizin
sonuçlannı üç ana başlıkta özetlemek isteriz:
I. Geç Antik ve Orta çağ Surları: Doğuda Tiyatro, Gymnasium ve
Hamamlan da içine alarak kuzeye uzanan görkemli bir sur duvan, kent
tarihi yönünden ilginç sonuçlar içermektedir, Çünkü bu surlar, Patara'nın
büyük olasılıkla I.S.4. yüzyılda belirgin biçimde küçültülmüşlüğünü kanıtlar. Yanmadaya doğru yönelen kuzey duvan, sanki de oradaki Orta
Çağ kentinin güney suruyla bütünleşir gibidir; 4. yüzyıl duvannın batı
uzantısı ise yüzeyden iz vermez, Büyük Bazilika ve Liman Bazilika'sının
konumlan, kentin LS. 5. ve 6. yüzyıllarda Geç Antik surların dışına taşa
rak yeniden bir genişleme sürecine girdiğini belgeler. Görünüşe göre bu
parlak süreçte kenti surla koruma gereği bile duyulmamıştır.
Orta Çağ'ın ileri evrelerinde, üç yandan liman suyuyla çevrili yanmada üzerinde bir "geriçekilme yerleşimi" olarak ve dörtbir yanını saran
surlarla da kendi içine kapalı küçük bir "Bizans Kenti" oluşturulur. Genelde iyi korunmuş ve alçak bir ön duvarla da sağlamlaştırılan güney suru büyük olasılıkla Geç Antik surların kuzey duvan üzerinde yükselirken; bu duvar çemberinin güneydoğusunu, Patara'nın en çekici anıtlann
dan ı.s. 2. yüzyılın "Korint Tapınağı" köşeler. Bitki örtüsünün geçit vermezliğinden, surun kuzey bağlantısı izlenemezken; sur içinde korıumla
nan "Kent Kilisesi" dışında, yoğun yüzey kalıntılannın niceliği saptanamamış, sur duvarının tarihini aydınlatıcı verilere de rastlanmamıştır,
2. "Kent Kilisesi": Bizans kenti içinde iyi korunmuşluğu ve önemiyle
ilk göze çarpan bu yapıt, geleceğe yönelik kazı çalışmalarımız gündemine de ilk giren olmuş; 1993'e hazırlık amacıyla da bu ilk yılımızda yoğun
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bitki örtüsünden temizlenerek, konum planı çıkanimış, kesitleri çizilmiş
tir (Çizim: 1). Sonuçta görülmüştür ki kilise, özgün ve alışılmamış bir
tiptendir; Anadolu Bizans Çağı dinsel mimarisine ilişkin bilgilerimizi de
önemli ölçüde zenginleştirmeye adaydır.
. 3. Çağlar Arası İlişkiler: örnek bir dostluk ve bilimsel dayanışma
içinde gördüğümüz Türk meslektaşlanmızın kazı yaptıklan alanlarda Antikçağ'dan Geç Antik'e ve oradan Orta Çağ'a geçiş evrelerine yönelik
gözlemlerimiz, gelecek yıllarda da sürecek; daha şimdiden ipuçlan veren
önemli tarihsel ve kültürel bağlantılar, toplu değerlendirmeleri e sunulacaktır.

lll. TAPINAK GÖMÜT ÇALIŞMALARI
Serdar AKERDEM*
Hocam Fahri Işık tarafından bana doktora tez konusu olarak verilen
Patara tapınak gömüt araştırmalarına bu yıl kazı desteğinde başlanmış;
toplam dokuz adet olan bu yapılardan ikisinde rölöve ve temizlik çalış
malan yapılmıştır.

TG-I
Tiyatronun yaslandığı Kurşunlu Tepe'nin batı yamacında yer alan ve
bazı araştırmacılar tarafından bir fener olarak tanımlanan, batıya yönelik,
1O.80xI2.75 m genişliğinde ve 9.00 m yüksekliğindeki yapı kalıntısının,
yapılan kısmi temizlik ve rölöve çalışmalan sonucunda bir mezar yapısı
olduğu kanıtlanmıştır. Yakın benzeri Myra'da da bulunan bu tapınak biçimli anıtsal gömüt, apteros tarzda, tonoz örtülü, üçgen alınlıklı bir yapı
dır. Çalışmalar sonucunda saptanan gerçek yüksekliği ıı m dir. Çevresindeki yoğun taş blok yığını nedeniyle hyposorionu olup olmadığı
anlaşılamamıştır. Bu yıl çalışmalar yalnızca mezar yapısında yoğunlaştı
nlmış ve yapının ı :50 ölçeğinde rölövesi gerçekleştirilmiştir. Mezar yapısının üzerinde yer aldığı yaklaşık 13 m uzunluğundaki podyuma ilişkin
çalışmalar önümüzdeki yıl için planlanmaktadır.

TG-2: (Resim: 6)
Bu yılki çalışmalann ağırlığı, ergonomik nedenlerle,
nın kuzeydoğu kenannda, "Akdam" olarak adlandırılan
yapısına verilmiştir.
>lo
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daha çok limaalandaki mezar

Serdar AKERDEM, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü, Araştırma Görevlisi, ANTALYA.

Yoğun bitki örtüsünden anndınlan yapının 1:50 ölçekli durum planı
nın gerçekleştirilmesininardından, ön cephedeki basamaklı podyumu örten taş bloklar güç koşullar altında çekilerek yapının cephesi bütünüyle
ortaya çıkanimıştır.

Bu çalışma ve podyumun önündeki moloz yığıntısının temizlenmesi
sırasında, mezar odasından atıldığı anlaşılan üç Attika tipi lahite ait çok
sayıda parça ele geçirilmiştir (Resim: 7).
Mezar odası içinde yapılan temizlik çalışmaları sırasında ele geçen
iki Bizans sikkesi, yapının Bizans Çağı'nda işlevi anlaşılmayan bir mekan olarak kullanıldığını göstermektedir, Lahitlerin parçalanarak dışarıya
atılmasi da olasılıkla bu kullanırnın bir sonucudur.
Yapının batı yan cephesinde podyum içinde yer alan hyposorionda
yapılan temizlik çalışmalan sırasında ele geçen bir Bizans sikkesi bu
odanın da Bizans kullanımına maruz kaldığını ortaya koymaktadır.
Odanın özgün kullanım biçimine ilişkin hiçbir veri ele geçmemiştir.
1:50 ve daha büyük ölçekte yapılan rölöve çalışmaları sonucunda, yapı
nın 13.90 ve 8.70 m genişliğinde ve yaklaşık 12 m yüksekliğinde, önde
basamaklı bir podyuma sahip, korint düzeninde, tetrastyl prostylos tarzda
tipik bir Roma tapınağı biçiminde tasarlandığı anlaşılmaktadır.

N. KAZ! ÇALIŞMALARI
A) TEPECİKNEKROPOLÜ
Havva YILMAZ*
1988 yılından bu yana yüzeyde duran lahitlerin temel düzeyine dek
biçiminde yürütüıen ve böylece Likya'nın bu en önemli gömüt
tipinin tipolojisi ve .tarihleme sorunlarına -ölü kültü uygulamalarina yönelik verilerle birlikte- çok önemli açıklamalar getiren Tepecik nekropolünde bu dönem, uygun alanlarda gerçekleştirilen toplam sekiz ana sondajla diptarihi araştırmalarına geçilmiştir. Zemin, dilimli formasyon
gösteren anakaya ve bunların içinde sıkışmış anatopraktan oluşmaktadır
(Resirn:8). Gömütlerin, kayalar arasındaki sıkıştınlmış konumları ile Roma yapılaşımiarı altından doğrudan Klasik Çağ ve daha erken dönemlere
açılması

*

Doç. Dr. Havva Yll...MAZ, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji
Bölümü, ANTALYA.
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uzanrnalan, bir başka deyişle tabakalar arasında zamansal
lunması, beklenmedik bir sonuç olarak karşımıza çıkmıştır.

boşluklar

bu-

Özellikle NEK 07 açması, buluntu zenginliğiyle nekropolde yapılan
tüm çalışmalan simgeler niteliktedir. Bu açmada küp-gömüt, pişmiş toprak lahit, harç-gömüt, kremasyon ve nonnal ceset gömüsü olmak üzere
birbirinden çok farklı gömü türlerine kısa zaman aralıklanyla rastlarımiş
olması, bölgenin ölü gömme geleneklerine yeni bir bakış açısı getirmektedir. Likya gömütlerinin yalnızca kaya gömütü ve lahitten ibaret olmadı
ğının Patara Tepecik Nekropolü'nde bu denli çarpıcı bir biçimde ve üstelik erken bir dönem için ortaya çıkması konuyla ilgili araştırmalarda
kuşkusuz pek çok olgunun yeniden irdelenmesini gerektirmektedir,
Açmanın "A" alanında ve kaldınlan daha geç dönemden bir döşern
altında -üst kısmı bu döşem nedeniyle tahrip olmuş- bir urneye rastlanmıştır. Bu bölümde, nekropol alanının örneğin güney ucuna göre çok daha yukarda duran- anakaya arasındaki "terra-rosa" olarak tanımladığımız

anatoprağa yan yatırılmış urne içinden bir pişmiş toprak Demeterprotomu, bir beyaz zeminli Attika lekythosu, bir iğne tepeliği ile kötü korunmuş bir yüzük ele geçmiştir (Resim: 9) ve gömü bu bulunturlarla Erken Klasik Çağ'a tarihlenmektedir. Küllü toprak ve yanmış kemik parçalan ile deniz kabuklan, urne içinden çıkan diğer bulgulardır.

Bu alanın kuzeye doğru genişletilmesiyle, urne ile aynı düzeyde ve
katmanda L.50xO.80x0.30 m boyutlannda pişmiş topraktan bir lahit ele
geçmiştir (Resim: 10). Yan yüzleri çatı kiremitleriyle kapatılan doğu-batı
doğrultusundaki lahdin kapak parçalan, çok hafif fakat belirgin bir semerdam formu göstermektedir, Kötü fırınlanması nedeniyle ne yazık ki
parçalı ele geçen ve insitu konumuna urnenin getirdiği tarihlerneyle Likya'nın şu anda bilinen en erkeni olan lahitin içinden yalnızca dağılmış
iskelet parçalan, birkaç -belki üstten akmış- seramik parçası ve tanım
lanması için kimyasal işlemden geçmesi gereken bir sikke çıkanlmış
tır.

Bu lahdin doğu kısa kenan üzerine taşan harç, ayak ucunda kuzeygüney doğrultusunda uzanan ve tarafımızca hiçbir benzeri bilinmeyen bir
harç-gömüte aittir. Ince-uzun bir kaya aralığında doğrudan anakaya üzerine yatırılmış ceset, tümüyle kireçten bir sanduka içine alınmıştır (Resim: 11). Harcın bir kısmının pişmiş toprak lahdin üzerine taşması ve hatta bunun parçalanmasına neden olması, harç-gömütün daha geç bir
evrede yapıldığını göstermektedir, Gerçekten de -Dr, K. Grosschmidt'in
belirlemesiyle- içinde gömülü 15 yaşlanndaki gencin boynunda bulunan
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altın kaplı boncuk gerdanlığın eşi, güneydeki NEt<: 09 açması normal ce-

set ,gömüsünde bir unguentariumla ele geçmiştir ve böylece her iki gömüt
de ı.Ö. 400 yıllarına tarihlenebilmektedir.
.
NEK 09 açmasında üst terra-rosa içinde yeralan, üzerindeki toprak
. basıncıyla oldukça tahrip olmuş ve bir yetişkinle bir çocuğa ait olan bu
gömüde, kafatasıarı Üstüste bindirilmiştir. Yetişkin kafatasının ölü gömme geleneği açısından önemli bir özelliği, ağzında "Hades'deki sandalcı
Charon'a verilmesi gereken" bir sikke ile ele geçmişolmasıdır. D. KurzJ. Boardman, Thanatos, Todun Jenseits bei den Griechen (1985) 219'da
bii geleneğin ilk kez Hellenistik çağ Attika gömütlerinde ortaya çıktığı
savlanmaktadır. Patara buluntusunun erken tarihi; daha erken dönemden
pişmiş toprak lôhit içindeki sikkenin de kuşkusuz aynı biçimde yorumlanması gerçeği ile birlikte, bu savın artık geçerli olamayacağını da kanıtlamaktadır.
.
Tepecik Nekropolü'nde taş-Iahitler altında ele geçen gömütlerin en
belirgin özelliği, tek bir gömü türü göstermemeleriyle açıklanabilir.
Değişik gömü türleri zamandaş kullanılabildikleri gibi, bunlarda belirgin
bir yön olgusu izlemek de mümkün değildir. Gömüler anakayanın doğal
yapılaşımı içine uygun bulunan alanlara yerleştirilmişlerdir ve bu işlem
yapılırken anakaya herhangi bir biçimde özelolarak formlandınlmamıştır
(Resim: 12).
Tepecik Nekropolü'nün bu seneki verilerinin kuşkusuz en önemlileri,
yalnız Patara'nın değil Likya'nın da erken tarihine yeni yorumlar getiren
dip seramiğidir. Sondajlann tümünde anakaya arasında sıkışmış nemli
kırmızı topraktan oluşan bir katmandan gelen seramik, kalın duvarlı, açık
ağızlı kaplardan oluşmaktadır; bezekli olanlarda gözlemlenen tek örge

ise, içiçe geçmiş çemberler ile koyu renkli, düz alanlardır ve bu biçimleriyleProto Geometrik özellikler gösterirler (Resim: 13). Bu bezek türünün Ionya ve Anadolu'da -Atina'nın aksine- 7. yüzyıl da da görülüyor olmasının getirdiği zorluk ve kazı yapılan alandaki en erken buluntulann
bu seramikle başlamaları, tarihlernede sorun yaratmaktadır. Ancak içiçe
geçmiş dailereler tek bezerne örgesi olarak ve çok sayıda karşılaşılması,
bunların kaplar üzerine bir metop ya da friz olmadan yerleştirilmeleri ve
özellikle Samos'un geç örnekleriyle aralanndaki farklılıklar, Tepecik
Nekropolü dip seramiğinin Proto Geometrik evreye tarihlenmesinde ağır
lıklı nedenler olarak değerlendirilınelidirler. Sorun Anadolu Proto Geometriği'nin özüne yöneliktir ve çok yönlü değerlendirilmelidir; fakat her
koşulda Tepecik Nekropolü'nde yalnız Patara'nın değil Kıyı-Likya'nın da
Xanthos'u aşan en erken tarihine ulaşılmıştır.

285

B) LİMAN HAMAMI
Mustafa BULBA-İsa KIZGÜT

1991 kazı mevsiminde kısmen açığa çıkarılan taş döşemeyi bütünüyle açarak işlevini saptamak amacıyla çalışmalara başladık.
Güneyden kuzeye uzandığını umduğumuz iri blok döşemli yolun
(Resim: 14). hurmalığın ortalannda doğuya dönüşü sokak görünümü vermekteydi. Yüzlerce yıl yaşamını inatla sürdüren hurmaların yönlendirmesiyle çeşitli sondajlar yapmak durumunda kalarak, doğu ya uzanan sokağın devamını ve bu sokağı kesen batıcaddeye paralel ikinci caddeyi
bulma sevincini yaşadık. Liman Hamamı'na da paralelolan bu caddenin
kuzeye ve güneye uzadığını yeni açmalarla saptadık (Resim: 15-16).
Caddenin her iki yanında 0.65 m genişlikte kaldırım döşemleri yer
2.50 m lik genişliği üzerinde de tekerlek. izleri görülür. Ayrıca
caddenin altında kalan, üzeri 1.40 m genişliğindeki bloklarla örtülü kanalizasyonun boyutları kentin büyüklüğüne ışık tutacak gibidir. Caddeleri
ve sokağı her iki yanda çevreleyen derme-çatma Bizans duvarları döşeme
üzerine oturtulmuştur.
alırken

Liman Hamamı batı yüzünde, iki evreli olduğunu sandığımız duvarlarla çevrili, içerisinde bir küp fırını, tezgahı, duvara monte edilmiş çeş
me ve havuzcuğu ile Bizans döneminden bir döküm işliği ortaya çıkarıl
mıştır (Resim: 17). Içerisinden küçük ve 'az sayıda cüruf çıkması fınnın
demir filizi değil, ikinci kez şekillendirmek üzere metal eşyaları eritrnede
kullanıldığını göstermiştir.

Havalandırma açıklığı ve eriyik akıtma kanalı saptanan içiçe geçiriliki pithos görünümü veren bu küp fınnın çevresindeki dolgularda iş
lik zemininden yaklaşık 1.00 m yukarıda başlayıp yer yer 0.90 m ye ulaşan kalın cüruf katmanlarını açıklamak, gelecek dönem kazılarına ve
hamam içi araştırmalarına bırakılmıştır.
miş

İşlik zemininde kuzeybatı, güneydoğu yönlü uzanarak çeşmenin altı
na giren künk döşemin başlangıcı henüz bulunamamıştır. Ayrıca hamam
güneybatı köşesinde duvar temeline dik inerek işliğin 0.50 m altında caddeye uzanan ve ana kanalizasyon ile birleşen ikinci bir künk döşemirıin

*
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İsa KIZGUT. Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü üğ
reneisi, ANTALYA.

niceliğini anlayabilmek için açmaların genişletilmesi gerekmektedir. Bu
künkler üzerinde bulunan pişmiş toprak tıpalar (Resim: 18) hava boşlu
ğunu almak ve temizlik içindir.

Demir işliğinin güneyinde kalan sokağın güney ucundaki duvar dibinde kesme taşlarla örülü 0.55 m çapında derinliğini saptayamadığımız
seramik çamuru içeren kuyu o çevrede bir seramik işliğinin bulunacağını
gösterir. Çok nitelikli bu çamur içerisinde Roma dönemine tarihlenen seramik parçalan ele geçmiştir.
Batı caddesinden güneye doğru ilerlerken kavşaktan yaklaşık II m
sonra Roma çağı kanalizasyonunu örten yol taşlarından birinin kaldırıla-:
rak ahşap yerleştirilmesi sonucu elde edilen üç yanı niteliksiz duvarlarla
çevrili Bizans tuvaletinin (Resim: 19) içinde çok miktarda "silme" taharat- taşı olarak kullanılan küçük seramik parçaları bulunmuştur.

Tuvaletin hemen batısında yeralan 1991'de açığa çıkardığımız banyonun kuzeyinde yapılan açmalarla bariyoyu besleyen sarnıç açığa çıka
rıldı. Tuvalet, banyo, sarnıç ve aynı özellikte duvar kalıntıları ile bu yapı
belli ki bir konut olmalıdır.
Roma caddesi günümüz yürüme zemininin ortalama 1.00 m

altında

dır.

e) ROMA-KAPISI
ŞevketAKTAŞ-Fatih GÜLŞEN

Tiyatronun yaklaşık 200 m kuzeyinde Vespasian Hamamı'nın güney
köşesinden batıya uzanan geç dönem duvarının kuzeye dönük yüzünde
tek geçitli bir kapı yeralmaktadır. Kapının, batı ayağındanalınlığına özgün dizimi bozulmadan ve hemen güneyindeki birkaç evre geçirdiği anlaşılan 2.75 m kalınlığındaki geç dönem duvarına doğru devrilmiş görüntüsü, tiyatroya uzanan bir caddenin varlığını düşündürmüştü (Resim: 20).
Bu düşüneeye yönelik olarak önündeki geniş alanda kazı çalışmalarına
başlandı (Resim: 21):
Biri kapının arkasında olmak üzere toplam 12 açma gerçekleştirildi.
Kapının 4 m kuz~yindeki ilk açmada, tarla düzeyinden 2.02 m derinde bi-

*

Şevket AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeöloji Bölümü,
Araştırma görevlisi, ANT A~YA.
GULŞEN, Akdeniz Universitesi,
Araştırma görevlisi, ANTALYA.
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Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü,
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ten yoğun dolgudan sonra, altından kanalizasyon geçen, boyutları farklı
iri kesme taşlardan yapılmış nitelikli bir taş döşem ortaya çıkarıldı, güney
açması dışında diğer tüm açmalarda da süren bu döşemin cadde olduğu
anlaşıldı (Resim: 22).
Hurmalık caddesi (Resim: 16) yönünde giden döşem, işçiliği, malzemesi ve altındaki kanalizasyon sistemiyle oradakiyle benzerdir. Çalışılan
alanda, çok sayıda birbirini tamamlayan farklı yapıda menner sütun, baş
lık ve parçalanna, kuzey-güney doğrultulu iki basamaklı yükselti üzerinde üç sütun altlığına ve üst yapıya ait silmeli arşitrav bloklarına rastlanması, bu kısımda stoa benzeri iki katlı, kapalı bir yapının olabileceğini
düşündürmektedir (Resim: 23).

Kapının batı ayağı önünde bir, Bizans dükkanlarının duvarında üç,
iki basamaklı yükseltinin kuzeyinde bir, güneydoğu açma kenarında iki
ve kuzeydoğu köşede iki tane olmak üzere toplam dokuz yazıt ortaya çı
kanldı. Kapının batı ayağı önüne sonradan yerleştirilen dev boyutlu yontu altlığı üzerindeki yazıt Marc Aurel dönemine aittir. Bu da bize kapıya
ilişkin bir üst sınır vermektedir. Çözümlenen diğer altı yazıttan üçü
gymnasium yöneticilerinden bahseden onur yazıtlarıdır. Bu yazıtlar ile
hamamlara doğru genişleyen görüntü, alanın sanki gymnasium olarak
kullanıldığını düşündürmektedir,

Kapının güneyinde, caddenin buradaki durumunu görebilmek amacıyla 22.00x2.00 m ölçülerinde gerçekleştirilen açmada ortaya çıkarılan,
kesme taşlardan yapılmış 1.24 m kalınlığında, kuzey-güney doğrultusun
da uzanan duvarın işlevi belirlenememiştir. Duvarın doğu ve batısında
0.65 m ye kadar devam eden yoğun dolgu içinde bolca tuğla ve menner
levhalara ait parçalar bulunmaktadır. 0,65 m aşağıda görülen yangın tabakasının ardından, 1.97 m de, sıkıştırılmış topraktan nitelikli bir zemin or.
taya çıkarıldı (Resim: 24).

Kapı ayağının kuzeybatısında, iki basamaklı bir yükselti ile sınırla
nan alanda saptanan Bizans dükkanlan, devşinne malzemelerle yapılmış
olup, plan ve işçilikte niteliksizdir. Taş döşemden 0.50 m yukarıda konumlanan Bizans dükkanlanna, biri duvarın hemen yanında, diğeri 5 m
kuzeyinde, 1 m açıklıklı iki kapı ile girilmektedir. Odalardaki dolgu boşaltıldığında, zeminin niteliksiz topraktan olduğu görülmüştür. Burada
ele geçen az sayıda Bizans seramiği tarihlernede belirleyici olacaktır.

1992 kazı çalışmaları ile ortaya çıkarılan ana cadden in bağlantıları
tamamen saptandığında, kentin "kaburgası" da ortaya çıkacaktır ki, bu da
kentin mimari 'dokusu için önemlidir.
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Resim: 1- Patara. örtülen geçmiş (krş. Resim: 24)

Resim: 2- Patara,
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yakılan

"miras"

Resim: 3- Patara.

Karartılan

Resim: 4- Patara.

Yıkılan

"tarih"

"ocak"
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Resim: 5- Patara.

Resim: 6- Patara.
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"Sideleştinneye" doğru

Tapınak

gömüt

. _ Patara • Lafut
T ~L' parçası
Resim-'?

.

j

,

.;

.

i

Resimi-8- Patara . tepecik
. nekropolü
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Resim: 9- Patara. Tepecik nekropolü, ume

Resim: 10- Patara. Tepecik nekropolü, tahil
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Resim: 13- Patara. Tepecik nekropolü

Resim: 14-Patara. Liman hamamı, batı caddesi
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Resim: 15- Patara. Liman hamamı, doğu caddesi,
kazıdan önce

Resim: 16- Patara. Liman hamamı, doğu caddesi
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Resim: 17- Patara. Döküm

işliği

Resim: 18- Patara. Döküm işliği künkü ve tıpası
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Resim: 19- Patara. Tuvalet, banyove sarnıç

Resim: 20- Patara. Roma kapısı
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Resim: 21- Patara. Roma

kapısı, batıdan

Resim: 22- Patara. Roma

kapısı,
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ana cadde

Resim: 23- Patara. Roma

kapısı.

kuzeyden

Resim: 24- Patara. Roma

kapısı,

güneyaçma
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ACTIVITES DE LA MISSION ARCHEOLOGIQUE
FRANÇAISE DE XANTHOS-LETOON
EN 1991 ET 1992
Christian Le ROY*
Le preserit rapport regroupe le travail de deux saisons, 1991 et 1992,
sur le double site de la ville de Xanthos et du sanctuaire du Utoon. C'est
un agreable devoir de remercier la Direction generale des Monuments et
Musees, qui nous a donne l'autorisation de fouilles et de recherches sur
ce chantier oü la Mission française travaille depuis 1950 11 Xanthos et
1962 au Letoon, ainsi que ses representarıts pendant les travaux, MM.
Osman Ermişler (Musee de Konya), Durmuş Kaya (Musee d 'Isparta) et
Madame Filiz Yılmaz (Etnografya Müzesi, Ankara). Notre reconnaissan- .
ce va ögalement 11 MM les directeurs des Musees de Fethiye et Antalya
ainsi qu'a M. le Kaymakam de Fethiye pour l'interôt qu'il a porte 11 nos
travaux.'
Les deux campagnes ont dure respectivement du 4 Aoüt au 22 Septembre 1991 et du 27 Juillet au 26 Septembre 1992 et ont reuni chaque
fois une vingtaine de participants.'
•
(1)

(2)

Prof. Dr. Christian Le ROY, 2 rue Alphonse Daodet, 75014 ParisoPRANCE.
Le fmancement de la mission a 6t6 assure, pour la plus grande partie, par la Directian
generale des Relations culturelles au Minisıere des Affaires. eırangeres de la Republique
française; ant egalement contribue a DOS travaux le Centre National de la.Recherche scientifique (paris) et l'Ecole Normale Superieure (Paris). Nous sommes enfin heureux de remercier de leur mecenat la Socieıe Arslan Çirnento-Lafarge-Coppee (Istanbul); la Societe Imtaş
Sigorta-Union des Assurances de Paris (İstanbul), M. Christian Boisson, representant en
Turquie de la Societe Aerospatiale et les adherents de I'Association des Amis de Xanthos et
du Letoon (AXEL).
Liste des participants par ordre alphabetique: Andre Balland, professeur il l'Unlversire de
Bordeauxlli; Patrick Blanc, restaurateur; Luc Buchet, anthropologue; Hande Canbilen,
etudiante en arehitecture de l'Universite d'Ankara; Pamela Cat1ing, docteur de l'Universitô
d'Oxford; Sylvie Dardaine, charge de recherches au CNRS, Strasbourg; Alain Davesne,
charge de recherches au CNRS, Paris; Jacques Des Courtils, secretaire scientifique de
l'İnstitut français d'etudes anatoliennes d'İstanbul; Michele Des Courtils; Emmanuel Desroches, restaurateur; Edmond Prezouls, professeur a l'Universite de Strasbourg; Erik Hansen, arehitecte, professeur il I'Academie des Beaux-Arts de Copenhague (Danemark); Laurence Krougly, restaurateur; Pascal Lebouteiller, topographe de l'Institut français d'etudes
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/.FOUILLES
/.J. Xanthos, les remparts de la ville
L'etude du rempart urbain de Xanthos peut foumir des indications
importantes sur l'histoire de la cite et sur sa topographie, sans par1er de
l'interôt intrinseque de l'ouvrage. Une premiere exploration de surface a
permis d'emettre de nouvelles hypotheses: ainsi. l'eentree menant lı
l'acropole Iycienne doit ôtre identifiee avec une porte muree prise dans la
fortiflcation byzantine et fondee sur des vestlges de murs polygonaux. En
prelude lı une etude qui devra ôtre etalee sur plusieurs annees, un sondage
stratigraphique a ete entrepris en 1992 par J. des Courtils et Th. Marksteiner, avec la collaboration de P. Lebouteiller et H. Canbilen, dans une tour
situee lı l'oppose de l'acropole lycierıne, done lı l'extension maximale de
la cite. .
On a deblaye l'exterieur de l'ouvrage, dont le pied etait enfoui sous
des accumulations de terre, ce qui a permis d'etablir que la tour, d'un diametre de 10.50 m, etait formee lı sa base par un appareil polygonal en
calcaire dur lı bossages et ciselures, sur une hauteur de 3.10 m, audessus
duquel s'ôlevait un nombre indetermine d'assises regulieres en calcaire
tendre. A l'interieur de la tour, le sondage a revele un remblai de pierrailles mis en place au moment meme de la construction, jusqu'au niveau
superieur de l'appareil polygorıal, pour constituer un noyau ferme dans le
soubassemenl. Ce remblai contenait de la ceramique permettant de dater
avec surete la construction de l'ouvragee au Ile siecle av. J.C.

n est ainsi prouve que le rempart de Xanthos avait deja, en pleine
epoque hellenistique, l'extension qu'on lui connaissait lı l'epoque byzantine. D'autre part, sous les remblais hellenistiques, on a decouvert une assise necessairement plus ancienne, faite de blocs de calcaire soigneusement
tailles et juxtaposes avec de larges interstices entre eux, et parfaitement
alignee avec le mur du fond de la tour. Cetle constatation sembleraİt indiquer que nous sommes en presence des restes d'un etat plus ancien du
rempart, correspondant lı une epoque oü les besoins de la defense se contentaient de tours quadrangulaires. Une fouille complementaire sera
necessaire pour preciser la date de ce plus ancien ouvrage.
anatoliennes d'İstenbul, Christian Le Roy, professeur a l'Universite sle Paris I; Gisele LE
ROY; Daniel Longepierre, arehiteete; Thomas Marksteiner, docteur de l'Universite de Vienne; Jean-Charles Moretti, pensionnaire de l'İnstitut français d'etudes anatoliennes d'İstanbul;
Klaus Nohlen, architecte, directeur de la restauration du Trajaneum de Pergame; Nuran
Ozal-Davesne, arehiteete; Marie-Patricia Raynaud, dessinatrice; Jean-Pierre Sodini, professeur a I'Universite de Paris i; Annand Vinçotte, restaurateur; Pierre Wavasseur, architecte,
professeur a l'Ecole des Beaux-Arts de Strasbourg; Fatma Yılmaz, etudiante en archeologie
~ I'Universite
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d'Istanbul.

on a aussi procede au nettoyage complet du seeteur de la porte
Nord-Est, qui presente une grande vanete de types d'appareils: une tour
quadrangulaire en appareil polygonal, une porte composee de deux monolithes "lyciens", une seetion de mur en appareil regulier, une tour ronde, deux sections de mur d'epoque byzantine, l'une en blocs maçonnes,
l'autre faite de remplois d'edifices romains.
1.2. Xanthos, theôtre
Une campagne de fouilles (un mois en 1991) suivie d'une campagne
d'etudes (trois semaines en 1992) auxquelles ont participe E. Frezouls, S.
Dardaine et D. Longepierre, ont fait progresser de façon significative notre connaissance du theatre de Xanthos: ii l'interieur du koilon, la rotalite
du pourtour de l'orchestra hellenistique, dejii partiellement reconnu en
1'989, a ete decouverte. Plusieurs dizaines de blocs appartenant ii
I'elevation du batiment de scene romain ont ete dessines: ils doivent permettre d'aboutir ulterieurement ii une reeonstitution graphique du front de
scene, La seule partie de l'edifice qui prôte encore ii discussion est
l'ambulacre Sud-Est, dont la reconstitution reste hypothetique.
A l'exterieur du koilon, la. totalite de la parodos Est a ete degagee,
Une voie dallee aboutit ii la porte voütee qui ouvre sur le koilon.
Immediatement au Nord, un second segment de voie dallee aboutit ii une
porte monumentale ii linteau droit ouvrant sur le pulpitum. Les deux segments de voie dallee ,sont separes par urt mur aujourd'hui detruit. On a
degage ces acces jusqu'a la limite de la route moderne. Cela a suffi pour
atteindre, ii trois metres sous le niveau actuel, le dallage de la me antique,
qui partait de ili porte Sud de la cite (porte dite d'Antiochos, doublee par
la porte dite de Vespasien). On a done maintenant, sur une vingtaine de
metres, le cardo de Xanthos. Le dallage ne se presente pas comme une
rampe uniforme, mais est rythme 'par des "pas de geant", il paraıt evident
qu'il passait le long de l'agora, occupee de l'epoque lycienne ii l'epoque
paleochretienne, avant de monter aux flancs de l'acropole romanobyzaıiti
ne.
Le long de cette me, la façade Est du theatre a ete largement mise au
jour, sauf en un point oü les dangers d'eboulement ont amene ii laisser en
etat la masse des blocs tombes.

1.3. Letoon.fouille topographique
La fouille du sanctuaire de Leto avait jusqu'ici interesee trois secteurs distincts: la terrasse des temples au centre; l'eglise paleochretienne et
les nymphees au Sud; enfin les portiques Nord. La jonction entre le secteur Sud et le secteur central avait ete realisee grace ii la fouille, depuis
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1986, du propylee, de la voie sacree et de la source cultuelle de Leto, En
revanche, aucun lien n'avait ete etabli entre les temples et le secteur
Nord. On avait cependant decouvert, en 1988, l'amorce d'un mur de terrasse partant de l'angle, Nord-Ouest du temple de Leto, et oriente NordSud, qui semblait correspondre au mur decouvert en 1965 devant le portique Nord. Pour verifier cette connexion J.Y. Marc et Chr. Le Roy ont fouille pendant cinq semaines l'espace intermediaire, soit cinq carrös de
5x5 m. Cette fouille a perrnis de retrouver le mur de terrasse, conserve
sur deux ou trois assises au-dessus des fondations, sur toute la longueur
fouillee, sans aucune solution de continuite, Veritable epine dorsale du
sanctuaire, ce mur coupe en deux le temerıos et separe la terrasse haute,
portant les temples, du niveau irıferieur (propylee et portiques). La communication entre les deux niveaux se faisait uniquement en l'etat actuel
de nos connaissances, au Sud, par la voie sacree et l'escalier monumental
qui perrnettait de passer du niveau de la source ii celui des temples; au
Nord, par l'escalier qui, ensetre entre I'extremite Est du portique dorique
(transformee en Sebasteion) et le retour Nord-Sud du mur de terrasse,
perrnettait d'atteindre le niveau de la voie d'acces ii I'entree Sud du
theatre.
Cette partition longitudinale, en accusant les angles et les differences
de niveau, contribuait ii affirmer la monumentalite du sanctuaire, et en
particulier celle du temple de Leto, qui apparaissait, vu de l'entree principale ii l'Ouest, comme monte sur un podium, ainsi qu'E. Hansen l'avait
reconnu en 1988.
Ce parti n'est pas originel, au moins sous cette forrne. Une premiere
etude, du materiel decouvert dans le remblai de construction du mur de
terrasse adernontre qu'il n'etait pas anterieur au debut de l'epoque
imperiale, La presence de debris de verre remontant au plus tôt au premier siecle de notre ere en est un temoignage. La ceramique est dans sa
masse commune et atypique. Les quelques tessons datables confirrnent
cette chronologie. Au pied du mur et anterieure ii la destruction de celuici, une couche d'abandon semble remonter aux IV-Ve siecles de notre
ere.
Nous n'avons atteint le niveau hellenistique que dans deux sondages
tres leealises. il n'est pas impossible qu'avant le mur romain ait existe un
premier mur de terrasse, peut-ôtre pas exactement au meme emplacement, mais qui aurait joue le meme rôle.

/.4. Letoon, le theôtre (Fig.T)
Pour la premiere fois depuis l'ouverture de la fouille du Letoon en
1962, nous avonspu amorcer la fouille du theatre. Une campagne d'un
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mois a ete menee par Jean-Charles Moretti, Helöne Tavemier-Kusnir et
Pascal Lebouteiller. Elle a ete suivie par une campagne d'etude en 1992.
Le thelitre du Utoon est situe a environ 150m au Nord-Est des trois
temples. La partie emergee du koilon a ete debarrassee, il y a une dizaine
d'annees, de la vegetation qui le recouvrait, par les paysans du village de
Kumlu Ova, qui y tiennent annuellement, en Mai, un "festival folklorique" colncidant avec la fm de la recolte des tomates de printemps.
Le premier travail a ete de nettoyer completement le koilon:
I'epaisseur de terre a enlever etait inegale, mais atteignait Im au niveau
du diazoma. il a permis de decouvrir l'ensemble des encastrements appartenant au systeme d'implantation des mats qui supportaient les velums.
Ce demier comportait trois series de petites mortaises de plan carre (13
cm de section) et une serie de gros encastrements circulaires (diametre:
35 cm) erenses dans le dallage du diazoma. Ont ete enfin mis au jour et
enıdies les segments de murs polygonaux affleurant au Sud et a l'Est du
koilon.
On sait depuis le XIXe siecle que l'acces des spectateurs au koilon se
faisait, au moins en partie; par deux passages voütes, l'un au Nord et
l'autre au Sud, traversant le batiment et debouchant niveau du diazoma.
Le dallage interieur du passage Sud a ete nettoye et sa face exteme
etudiee et relevee. L' architrave se singularise par la presence, en couronnement de la taenia, d'un talon droit en saillie surmonte d'un listel horizontal en saillie. La frise est couronnee d'un bandeau continu faisant retour sur la face laterale des trlglyphes, quisont au nombre de douze. La
corniche comporte au soffite ving trois mutules en tres faible saillie.
Afin de situer stylistiquement cet ordre a ete entreprise une etude
comparative des differents entablements doriques du Letoon et de Xanthos: Au Letoon, celui du temple d'Apollon, des portiques hellerıistiques
(?), des elements d'ordre en ca1caire remployes dans la basilique, et qui
pourraient ôtre attribues au rıymphee hellerıistique, une frise en poros
remployee dans le portique Nord, un trlglyphe errant et un bloc de frise
remploye dans le diazoma du theütre, A Xanthos, la frise remployee de la
porte de Vespasien et la frise remployee du theatre. Cet inventaire conduit aux remarques suivantes:
- outre le temple d'Apollon, les portiques en poros et le theatre, cinq
edifices au moins ont eu recours a l'ordre dorique dans le sanctuaire de
Leto. Le dorique semble done avoir ete proportionne1lement plus employe que l'ionique et la corinthien.
.
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- le dorique a Xanthos et au Letoon se caracterise par son austerite,
qui le rapproche plutôt de la simplicite pergamenienne que des inventions
attiques et peloponnesiennes,
La mise en ordre chronologique de cet ensemble est diffici!e. Le seul
monument precisement date est l'arc de Vespasien. L'ordre du theatre,
certaİnement anterieur, s'apparente a l'ordre en calcaire remploye dans la
basilique et plus encore a l'ordre des portiques hellenistiques, Si ceux-ci
existaient, comme on l'a soutenu, des le debut du ne siecle av. J.e., (C.
Le Roy, RA 1986, p. 295-296), il serait alors tres probable que le theatre
ait ete mis en chantier dans la premiere moitie du ne sieeecle av. J.e., et
qu'i! ait fait alors partie du grand programme 'de renovation du sanctuaire.
Le passage Nord est ome de masques de theatre sculptes en basrelief dans les metopes d'une frise surmontant l'arc exterieur de la voüte,
La technique de ces reliefs a ete etudiee: il est possible qu'ils
n'appartiennent pas au premier etat du theatre, mais aient ete sculptes a
l'epoque imperiale sur les metopes auparavant lisses.
La fouille du koi!on a ete amorcee avec des resultats prometteurs. On
a ouvert, au bas des gradins visibles, un sondage de 7x3 m dans les alluvions qui recouvrent l'orchestra. il s'agissait de determiner le nombre de
gradins ensevelis et de s'assurer de la presence d'une poedrie: on en a
decouvert neuf rarıgees, proedrie comprise, sur 3,50 m de profondeur,
dans un excellent etat de conservation.
La poursuite de la fouille se heurte cependant a un obstacle: lors de
l'etablissement du cadastre, dans les annees 1970, tout le secteur du
theatre, a l'exception des gradins visibles, avait ete declare propriete
privee. Si l'on veut fouiller, il est necessaire d'exproprier un terrain de
1800 metres carres, englobant l'orchestra et l'emplacement probable du
batimerıt de scene, La procedure a ete entamee debut 1992 et n'a pas encore abouti',
1.5. Letoon, tombes au Nord du theôtre (Fig, 2, 3)
L'existence d'une necropole au Nord du theatre avait deja ete notee:
ainsi recemment, Vedat Idi!, dans son catalogue des sarcophages lyciens,
relev la presence en surflace de deux couvercles en forme d'ogive renversee et d'un caveaU rectangulaire'. On peut d'autre part apercevoir, a la
faveur d'un eboulement partiel, sous les gradins Nord du theatre, le couverele d'un sarcophage noye dans l'appareil du koilon. i! ne fait pas de
doute qu'une partie de la necropole a ete recouverte par le theatre. il reste
(3)
(4)
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Le proprietaire du temin ayant en Ini 1993 fait appel de la d6cision d'expropriation, toute
l'operation est bloquee jusqu'au jugementdefinitif parle tribunal de Fethiye.
Voir V. Idil, Likya tahiıteri, Ankara 1985, p.43-44 et pL.30.

a determiner dans quelle mesure les constructeurs ont pris en compte la
morphologie du lieu et son oecupation enterieure,

C'est entamer cette etude que l'on a entrepris la fouille du sarcophage
dont apparaissait seulement le haut du couvercle, appuye contre un mur
en grand appareil polygonal.ıimmediatement au Nord de l'entree Nord du
theatre. Ce couvercle etait, comme d'habitude, ome de quatre protomes
de lion, tres rongees en façade, mieux conservees a l'arriere. Le
degagernent de la cuve a revele que celle-ci, directement taillee dans le
roeher, portait un decor .sculpte: une figure masculine drapee, barbue,
dans la position Cıassique du banquet ecuche naguere etudiee par J.M.
Dentzer', c'est-a-dire allongee sur un it, le coude gauche appuye sur un
coussin et tenant une coupe, le bras droit allonge le long du corps. Sa longueur totale est de 1,97 m. Le visage se reduit aun simple ovale dont les
traits sont idiscerıfables et n'ont probablement jamais ete detailles. Les
plis du drape sont depourvus de fınesse. L'interieur de la cuve, pille depuis longtemps, ne contenait ni ossements ni tessons, ce qui rend difficile la
datation du monument. L'appareil polygonal du mur de sontenement auquel le sarcophage est adosse pourrait dater de la haute epoque
hellenistique. Quoi qu'il en soit, c'est la prerniere appacition d'un tombeau
de ce genre au Letoon, Les paralleles les plus proches .se trouvent dans la
region de Kaş, a Bayındır Limanı et a Phellos (cf. V. Idil, op.cit., pl.1&,2
et 50,1), l'un et l'autre dates du IVe siecle av. J.e.
L'extension vers le Nord de la fouille de ce sarcophage a permis ensuite de decouvrir une tombe fromee de deux pithoi places bout a bout.
L'embouchure du plus petit pithos, qui formait l'extremite Nord de la
tombe, s'encastrait dans celle du plus grand. Le tout reposait sur un radier
de briques et de tuiles. Le corps place dans les deux vases avait la tôte
orientee au Sud. La main droite etait repliee sur le ventre: elle tenait probablement les 25 monnaies de bronze qui ont ete trouvees sur la hanche
droite, a moins que les pieces n'aient ete a l'origine contenues dans une
bourse fixee a la ceinture. Ce petit tresor se partageait a peu pres
egalement entre monnaies d'Arcadius (395-40& ap.J.C.) et d'Honorius
(395-423 ap. J.C.), fils et successeurs mineurs de leur pere Theodose ı.
Elles proviennent des ateliers de Constantinople et de Nicomödie-, Ce
n'est pas le lieu de revenir ici sur cette phase de l'histoire du Bas-Empire.
(5)

(6)

Voir Jean-Maric Dentzer, Le motif du hanquet couche dans le Proche-Orient et La monde
grec du V/U au Ne siecle avJ.C. (Bibliotheque des Ecoles françaises d'Athenes et de Rome0246) (paris 1982).
Les monrıales ant ete nettoyees et moulees au Musee de FethiyeparAnnand Vinçotte. Elles
on ete identifiees sur moıılage par Michel Amandry, conservateur en chef du Cabinet des
M6dailles de la Bibliotheque Nationale (Paris), a qui je suis heureux d'adresser tous mes remerciements.
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on relevera

que c'est la premiere fois que l'on decouvre au Letoon une
tombe aussi precisement datee, et que cette sepulture, indiscutablement
palenne par son orientation et son mobilier, est contemporaine des dernieres annees du sanctuaire.
La fouille de ces tombes et l'etude des abords Nord du tMatre
dernontre que, comme on le soupçonnait deja, ilexistait tres probablement, entre Xanthos et le Letoon, une "voie sacree'' analogue a celle qui
reliait Pergame a l'Asclepieion ou Milet au Didymeion. Elle etait bordee
de tombeaux sur toute sa longueur, et franchissait le Xanthe sur un pont
dont on a encore les traces. Les inscriptions maintenant disparues copiees
au XlXe siecle au village de Karaköy et inserees dans les Tituli Asiae Minoris (TAM ii, n0325-336), les fondations d'herôa que l'on reconnait aujourd'hui entre ce village et le fieuve Xanthe, devaient jalonner cette route.

1.6. Letoon, tombes sur la colline au Nord-Est du sanctuaire (Fig, 4)

En 1989, le gardien du site nous avait signale une ancienne tentative
de fouille clandestine sur la colline situee au Nord-Est du sanctuaire de
Leto. Une fouille de sauvetage s'imposait, qui a pu ôtre menee a bien par
Osman Ermişler et Christian Le Roy en 1991.
Les fouilleurs clandestins avaient degage trois portes de tombes lyciennes du type des tombes rupestres, en caIcaire dur, mais isolees et ne se
rattachant pas a une .paroi rocheuse. Elles se trouvaient au milieu d'une
large veine de calcaire sableux tres tendre et friable. il s'est rapidement
avere que ces façades etaient de veritables pieces rapportees, implantees
dans le calcaire tendre pour donner l'illusion de tombes rupestres. Mais
seules ces portes ont resiste au temps; les chambres funeraires taillees
dens le caIcaire sableux, fragilisees par les pluies et les infiltrations, se
sont tres vite ecroulees sur les sepultures, en les ecrasant et les protegeant
a la fois, au point que ces dernieres n'avaient pas ete atteintes par les fouilleurs clandestins, sans doute rebutes par l'amas de deblais steriles qu'ils
rencontraient. Disposant de plus de temps et de moyens, nous avons pu
atteindre les squelettes et le mobilier funeraire, partiellement intacts, dans
deux tombes sur trois. Ce mobilier funeraire comportait plusieurs cruches
en terre cuite et sıırtout de nombreuses fioles de verre permettant de dater
les tombes deIer siecle ap. J.C'.
(7)
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Nous avans eu la ehaneede recevoir, au moment meme de la fouille, le Dr. Chris Lightfoot,
secretaire de l'Institut britannique d'archeclogle d'Ankara et specialiste du verre antique. le
le remereie de ses precleux avis sur l'identification et la datation des vases en verre. Les ohjets de verre les mieux conserves ont ete transportes au Musee de Fethiye oü Us ant ete, en
1992, neucyes et restatıres (complernents en resinetranslueide) parAnnand Vinçotre.

1) Tombe A. La façade-porte, longue de 2.15 m, est constituee de
blocs affectes de defauts de taille au sortir de la carriere: le jambage droit
presente ainsi une epaufrure naturelle qu'il a fallu pallier en taillant obliquement le bloc voisin. il est d'autre part trop eourt, ce qui rend la façade
boiteuse et a eontraint l'artisan atailler un bloc de seuil "en escalier" pour
rattraper eette difference de hauteur. Le bloc qui fermait la porte, en eoulissant dans une glissiere prevue a eet effet dans le seuil, a ete retrouvee,
brise, a proximite, et remis en plaee. A l'irıterieur, les restes humains avaİent ete presque completernent pulverises. on a eependant reeueilli un
fragment d'os dans lequel etait fiche une pointe de fleche qui est peut-ôtre
a l'origine du deces, Le mobilier funeraire eomportait deux halteres en pierre, en forme de "fer a repasser'"; un objet en pierre en forme de double
mastos, deux grands unguentaria en terre cuite, plusieurs petits objets de
bronze, dont six boutons et une petite palette munie d'un anneau carre, et
enfın 13 fioles partiellement ou completement conservees en verre irise,
a fond plat ou bombe, panse etroite ou ventrue, eol allonge muri ou non
d'un pineement a la base.
2) Tombe B, a l'Est de la precedente. La porte en calcarre dur est
constituee d'un bloc simple, avee les deux piedroits et la baie munie de la
glissiere pour le bloe-verrou, non retrouve (iongueur totale: 1,28 ın; hauteur totale: 1.44 m). On a releve sur le linteau les traces tres erodees
d'une inscription greeque, qui aresiste jusqu'id aux essais de leeture. İl
semble que l'on soit en presence d'un ou plusieurs noms propres.
3) Tombe C, immediatemerıt a l'Est B. Elle est du meme type et a ete
eonstruite en meme temps: la dalle de fermeture de C eoulissait de gauehe a droite, eelle de B de droite a gauehe, ce qui etait le seul moyen
d'eviter que les deux tombes ne se gônent mutuelleıtıent. Sa longueur est
la meme que eelle de B (1.28 m). La seule difference est que le linteau
superieur est divise en deux bandeaux, eelui du haut etant brise, Le
material retrouve est moins riehe que eelui de la tombe A: une cruche en
terre cuite (hauteur: 20 cm); un fragment de eolonnette inserite, oü l'orı
reeonnaıt seulement la fin du mot (mn)eias. En revanche, le materiel
osteologique est abondant et relativement bien corıserve: trois ealottes
crflnierınes intaetes avee leurs squelettes reeonstituables.
il faut ajouter, au mobilier trouve dans les tombes au sens strict, un
bol a godrons en verre bleu et une bouteille jaune-vert, l'un et l'autre partiellement conserves et trouves en surfaee, provenant probablement
d'offrandes exterieures aux tombes.
(8) , Un objet identique avait ele decouvert en 1984 dans la fouille d'une tombe a l'emplacement
du depôt de materiel alors en -construction, et publle par A.V. Schweyer dans la Revue
archeologique 1985, p. 268-269 et fig. 8; un autre exemplaire est expose au musec d'İzmir.
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Ce groupe de tombes, dont la fouille a
imposee par les cirçonstances, ne represente qu'une partie de la necropole de la col1ine. n est
probable qu'il y a une quatrieme tombe entre A et B, et l'on distingue
d'autres vestiges en surface.

II. RESTAURATlON EJ' P~EPARATION DE LA PUBUCATION
II. 1. Xanthos, cathedrale paleochretienne
II. 1. 1. Conservation des mosaiques
Le tapis de rnosaıques, dont la conservation est l'un de nos gros soucis depuis plusieurs annees, a fait l'objet d'une mission d'etude de Patrick
Blanc en 1992. La surface totale du tapis de mosai"ques 11 traiter s'eleve 11
environ 610 m'. Les facteurs de degradation sont principalement les pluies, la vegetation (chiendent) et la frequentatiorı touristique. S'y ajoutent
des facteurs contingents comme le contact avec le sel de mer contenu
dans la sable de recouvrement, Les sels solubles provoquent en effet une
cristal1isation qui est 11 la longue extrômement destructrice. D'autre part,
les operations successives de mise en place et de retrait du sable finissent
par avoir une action abrasive egalement tres nuisible.
Le principe est de pratiquer le minimum d'interventions, de ne pas
mettre en oeuvre de processus irreversible et de ne recourir 11 la depose
que lorsque la situation le demande de façon imperative. D'autre part, la
plus grande prudence est de mise dans le choix des materiaux locaux: ceux-ci doivent ôtre testes durant les deux premieres annees,
Le programme complet des interventions que nous nous proposons
de mener 11 bien, sur cinq ou six ans, comprendrait:
-la consolidation in situ par traitement des lacunes, jointoiement des
espaces et traitement des tranchees,
-Ia consolidation des zones friables par des impregrıations
d'emulsions acryliques;
- la lutte contre la biodeterioration par traitement des zones oü les
tessel1es sont desolidarisees de leur support et pulverisatiorı d'herbicides
appropries;
- la depose et la remise in situ de petits fragments
-le recouvrement provisoire du pavement en le mettant en contact
avec une couche protectrice constituee d'un filet en matiere syrıthetique
recouvert d'une couche de fragınents de tuiles en terre cuite, d'un film
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plastique et de sable de riviere, Le film plastique ne doit pas ôtre pose directement sur le pavement, car il bloque les eaux de capillarite-.
A moyen terme, il faut envisager avec un architecte de presentation
des pavements au public. Le plan de,circulation doit imperativement ôtre
etabli de telle sorte que les pavements ne soient pas pietirıes. La meilleure solution serait une circulation axiale.

II. 1.2. Etude des fragments d'architecture
Jean-Pierre Sodini, Marie-Patricia Raynaud et Brigitte Pittarakis ont
etudie en 1992 les elements en pierre de l'architecture interne de la
cathedrale, Les tres nombreux fragınents moulures et sculptes appartenant aux comiches, chancels ete. ont ete inventories, dessines et photographies, L'extrôme variete des motifs rend difficile la reconstitution
d'ensembles continus. Mais on se trouve en presence d'un decor architectural d'une qualite et d'une richesse exceptionnelles.

II.l.3. Conservation et eıude de la ceramique et des petits objects.
Les objets rnetalliques ont ete restanres par Armand Vinçotte. Une
etude systematique des ceramiques decouvertes depuis 1970 a ete entreprise par Pamela Cading et Jean-Pierre Sodini. Elle avait pour objectif de
preciser la chronologie des phases, en s'attachant uniquement LI des
sequences en contexte dont l'enfouissement presentait des garanties chronologiques indiscutables.
a) periode pre-et protobyzantine, La majeure partie des ceramiques
contenues dans les remblais importants apportes lors de la construction
de l'eglise etait hellerıistique et romaine avec une faible proportion de tessons romains tardifs. Dans le baptistere situe au Nord-Est de l'eglise, LI 2
m environ sous le niveau des mosaıques, les sondages de 1986 avaient
livre un material tres interressant (amphores pamphyliennes et cnidiennes
de la seconde moitie du lle siecle et du debut du Ille siecle de notre ere).
On s'est attache LI etudier le matenel associe, dont des lampes "corinthiennes".
b) Vle-Xe siecle, Aucune structure n'est conservee en place. Quelques lampes moulees et tournees, et un unguentarium constantinopolitain
estampe d'un monogramme ont ete reperes dans les couches examinees,
c) Xle-Xllle siecle, La fouille amis en evidence l'importance des remaniements du XIe siecle: transformation du baptistere tetraconque en
(9)

Ce programme a reçu un debut d'ex6eution en 1993.
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chapele avec combiement de la cuve, implantation d'une nouvelle abside
et d'uen iconostase, suppression du tiers Nord-Est de la nef Nord et
amenagement d'un narthex et d'une courette. Le decor a fresques du narthex et de l'atrium a permis de dater le debut de ces remaniements de la
premiere moitie du XIe siecle, ce que confırıne le decor de l'iconostase.
Mais aucune des couches correspondant a lamise en place de ce remaniement n'a foumi de material caracteristique. II n'y a pas de couche en place temoignant de l'occupation byzantine, sauf pour la demiere partie de
celle-ci, dans les tombes implantees dans la nef centrale et reutilisees
jusqu'a la fın de iii periode. Des ceramiques glaçurees du Xlle siecle, des
fragınents de ceramique blanche a decor imprimeet de côramique polychrome temoignent des contacts de Xanthos' avec Constantinople. D'autres
ceramiques de la meme epoque indiquent des contacts avec le monde islamique (plat a glacure de Fustat); un rebord de bol pourrait evoquer les
ceramiques de Syrie du Nord.
En revanche, la desetruetion par incendie de cet ensemble est attestee sur toute son etendue, mais avec des differences dans la
preservation des ternoins: dans la ehapelle Est et ses annexes, les voütes
ont, lors de leur effondrement, seelle les couches de destruction et done
les quelques ceramiques qui se trouvaient sur les sols: amphores montees
au colombin, pots de cuisines faits sans tour (paralleles a Chypre, au chateau de Saranda Kolones detruit vers 1222), ceramiques glaçurees du XIlle siecle, ceramique locales produite en Lycie occidentale au debut du
Xllle siecle (paralleles a Balboura) et probablement plus longtemps;
dans le seeteur Ouest et la ne! Nord au contraire n'est restee qu'une fine
couche d'incendie. perturbee par des elemerıts d'epoque ottomane, La
ceramique locale est associee a des productions corinthiennes et a une
ceramique glaçuree caracteristique du Xllle siecle,
Ce premier examen de la ceramique a done ete une revelation. il nous a appris que Xanthos n'etait pas aux XIe et Xlle siecle coupee de la capitale, Constantinople, non plus que de la Grece ni des terres islamiques
il a mis en evidence et date une production locale caracteristique. il a
permis de dater l'incendie et la destruction de la phase byzantine du Xflle
siecle, ce qui est en accord avec la situation historique qui prevaut dans la
region: apres la rupture de l'equilibre entre les empires de Nicee et de
Konya, Turkmenes et Mongols razzient la partie occidentale de
l'Anatolie. L'un de ces raids dut ôtre fatal a Xanthos",
(10) L'etude des ceramiques a ete poursuivie en 1993.
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Il.1.4. Etude anthoropologique des squelettes medievaux.

Luc Buchet a etudie le materiel osteologique provenant de 11 tombes
situees a l'Est de la nef centrale, dans des fosses dont le creusement a
detruit la mosafque, Dans chacune de ces tombes, le squellette retrouve
en place correspond au dernier inhume, Sur les 7 cas oü le squelette du
premier inhume a pu ôtre identifie, 6 concement un homme. Certains ensembles de squelettes peuvent correspondre a une famille. On a individualise 5 immatures (enfants), allant du foetus a 15-18 ans; 14 hommes,
dont 4 jeunes, 2 mürs, 6 liges et 2 d'age indetermine; 6 femmes, dont 2 jeunes et 4 müres; trois individus (dont 2 jeunes) de sexe indeterminable.
Si l'on compare le trace de la courbe de, mortalite a celui des courbestypes paleodemographiques, on constate que la population masculine inhumee dans la basilique de Xanthos se comporte comme une population
naturelle vivant dans des conditions peu favorables, presentant de nombreux troubsles lies a une activite intense, peut-ôtre professionnelle, eta la
pratique cavaliere. Les habitants ont vecu dans des conditions difficiles
mais non catastrophiques. il s'agit d'une petite comrnunaute villageoise
composee de quelques familles.
Une prerniere serie de radiographies effectuees a Fethiye est en cours
d'interpretation et devrait apporter des renseignements complementaires
sur l'epidemiologie et la mortalite de cette population.
Il. 2. Xanthos, restauration du sarcophage des danseuses.

Lorsque ce monument fut decouvert par Ch. Fellows, la cuve etait
encore dressee sur son piedestal, mais, de part et d'autre, gisait le couverele le couvercle brise en deux grands fragınents C'est dans cet etat
qu'il fut redecouvert, etudie et publie par P. Demargnev. Ce demier avait
en outre rapproche et raccorde, au sol, les deux fragınents jointifs du couvercle. Cependant, en 1969, des chercheurs de tresor avaient jete au bas
du socle le piedestal et la cuve, cette demiere s'etant brisee dans la chute.
De plus, les reliefs sculptes du couvercle avaient ete attaques a coups de
marteau. Le sarcophage avait done plus souffert en vingt cinq ans qu'en
un siecle, Des mesures de sauvegarde etaierıt necessaires, et ont ete prises
par Emmanuel Descroches.
Dans un premier temps, il s'est livre a un examen approfondi de l'etat
actuel du rrıateriau, un calcaire attaque par les lichens et parcouru de failles et de canaux de dissolution rendant la taille delicate; il a ensuite
(ll) VoiIFouilles de Kan/has V, p. 97-103.
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etudie les techniques anciennes utilisees pour sa taille et son ereetioru pic
pour le degrossissage de la cuve, pointe pour les parties invisibles, ciseau
ii dents fines pour les faces de joint, ainsi que pour les surfaces apparentes, avec utilisation de deux grosseurs de ciseau, La base est reliee au soubassement par deux tennos; la cuve s'irısere dans la base par quatre tenons. Les mesures et les estirnations de poids donnet, pour la base, 2,56
m' et 6,15 tonnes; pour la cuve, 1,77m' et 4,24 tonnes; pour le couvercle,
1,76m' et 4,22 tonnes.
Apres ce travai! preliminaire a pu commencer la restauration proprement dite. On a d'abord remis en place le soubassement et les deux morceaux principaux de la cuve, auxquels ont ete ensuite recolles six fragments de petite dimension, avant de goujonner le tout. Enfin, on a replace
sur la cuve la partie Sud du couvercle, placee sur des lamelles de plomb
et soutenue par deux pi!ettes de briques sous le couvercle ii l'aplomb des
points faibles de la cuve. Le paysage archeologique de Xanthos s'en trouve sensiblement modifiev.

II.3. Letoon, temple de Leto
Erik Hansen a poursuivi I'etude architecturale du temple.
L'informatisation du catalogue des bloes, qui compte plus de cinq mille
nurneros, a ete avancee, ainsi que celle du fichier photographique (plus
de huit mille negatifs, dont deux mille cinq cents sont indexes), Plusieurs
raccords ont ete materialises. On a en particulier recompose le bloc de
cheneau de l'angle Nord-Est, avec les omements architecturaux du fronton et du long côte.
D'autre part, dans la perspective d'une anastylose du temple de Leto,
Klaus Nohlen est venu mener une enquete de faisabilite et faire une mission d'evalııation. Les conclusions de son rapport sont tout ii fait positives. L'etat apparent de la fondation est bon, l'abondance des elemenis
d'architecture conserves permet une reconstruction graphique complete et
süre. Une anastylose ne devrait ôtre que partielle, pour respecter l'histoire
du monument, Mise ii part la question du financement, cinq campagnes
seraient necessaires pour atteindre notre objectif: rendre visibles et sensibles au spectateur les proportions du monument dans toutes ses dimensions.
(12) La restauration du sarcophage des danseuses a ete cornpleree en 1993. Le second fragrnent
du couvercle a ete remis en place et I'ensemble du monurnent a subi un traiternent biocide
poureviter'la prolifôration des lichens.
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IlA. Letoon, temp/e d'Artemis

J. des Courtils et P. Wavasseur ont complete les releves des elements
en place de la mine et continue il dessiner les fragınenis deposes au
musee, lls ont porte une attention partienliere au blocage du pronaos.
Constitue de pierres tres irregulieres, ce demier presente il sa surface
superieure des arases horizonta1es qui determinent plusieurs plans il des
niveaux qui ne different que de quelques centimetres, La regularite de ce
travail semble indiquer qui le blocage etait surmonte d'une assise de
blocs plus reguliers, entierement disparue, qui devait servir de fondation
au daIIage du pronaos.
Le releve du côte Ouest a donne I'occasion d'etudier I'articulation
entre les deux parties de la ceIIa, la partie anterieure, au Sud, au meme niveau que le pronaos, et la partie posterieure, au Nord, surelevee et constituee par la partie superieure du "rocher lycien", Le plus simple est de restituer quelques degres formant transition entre les deux parties.
On a complete les dessins des blocs d'entablement, et I'on a en outre
etudie un fragment de bloc de crepis qui comporte au lit d'attente des traces de pose attestant que I'assise qui venait au-dessus avait un retrait beaucoup plus marque que sur les assises encore en place. Les traces d'usure
et les traits de poserıt permettent de penser que cette assise portait une
moulure bombee, il est des lors certain qu'on avait un systeme identique
il celui du toichobate du temple A (temple de Leto) et probablement aussi
du temple B (temple dit d'ApoIIon).
Sur ces bases, on peut restituer un temple de style ionique, sur une
crepis il trois faux degres precedes d'une rampe. Pour la façade de
l'edifice, aucun indice materiel ne permet pour I'instant de trancher entre
les diverses hypotheses envisageables (façade fermee, dispositif prostyle,
ou in antis, ou il pilastres). '
II. 6. Letoon, temp/e d'Apollon.

Pour assurer une meilleure protection, de la mosaIque du temple
d'ApoIIon, on I'a abritee sous in plan ineline en fıbro-ciment, monte sur
des latters reposant sur quatre poteaux en bois. La hauteur de cet auvent
demontable ne depasse pas 0,50 m.
II. 7. Epigraphie d'epoque imperiale

Andre BaIIand est revenu preparer le supplement il sçm Corpus des
inscriptions d'epoque imperiale du Letoorı publie en 198 ı. il a en particu-
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Her etudie les inseriptions dont 1'existenee avait ete revelee par la fouille
du portique Ouest, et a poursuivi le sondage entame vers le Sud .pour
verifier la preesenee d'autres inseriptions a la suite des premieres. il est
maintenant avere que la partie du mur de peribole situee immediatement
de part et d'autre des propylees a ete refaite au ler siecle de notre ere par
une famille de notables locaux qui se sont fait dresser des statues dans
des niehes snıquees pratiquees dans l'epaisseur du mur de briques. La liste des personnages representes s'etend sur trois generations".

Il B. Letoon, photographie aerienne (Fig. 7 et 8)
Une serie de photographies aerienrıes, en eouleur et en noir et blane,
du site du Letoon a ete prise depuis un ULM volant a 300 metres
d'altitude et a une vitesse de 60 kmh>. Elles donnet une bonne idee de
l'implantation du site dans la plaine alluviale, de la rnaniere dont le
theatre a ete adosse a la eolline et oriente en consequence, et de
l'ordonnanee generale du sanetuaire. D'autres photographies prises dans
la region de l'embouehure du f1ueve Xarithe mettent en evidence les variations du Ht du f1euve et l'ensablement du eordon littoral qui empôche
l'ecoulement des eaux et favorise la montee de la nappe phreatique,
III. PUBLlCATIONS
La publication des resultats definitifs des travaux de la mıssıon
archeologique française s'est enriehie en 1992 d'un ouvrage important: le
volume iX de la serie des Fouilles de Xanthos, .pubHe aux editions Klincksieek avee le eoneours de la Commission des fouilles et Missions
archeologiques a la Direetion Generale des Affaires Culturelles et du
Centre National de la Reeherehe seientifique, sous la direetion de Henri
Metzger, membre de l'Institut, en deux tomes, un volume de texte (208
pages et 30 figures dans le texte) et un volume de planehes (82 planehes
photographiques et 8 plans). Plusieurs auteurs ont collabore eette publieation, qui eomprend trois seetions: La region Nord du Letoon, par
Arıdre Bourgarel, Henri Metzger et Gerard Siebert. Les sculptures, par
Alain Davesne et Jean Marcade, Les inscriptions grecolyciennes, par Jean Bousquet, avee la eollaboration de Christion Le Roy et uıie annexe par
Arıdre Lemaire. Les dessins d'arehiteeture sont de Lueien Bayrou, Andre
Bourgarel, Jean-Pierre Adam, Erik Hansen et Nuran ÖzaL.

a

(13) La campagne de fouiHes menee en 1993 parAtainDavesnea permis de decouvrir surla partie Sud du mur de peribole plusieurs nouvellesinscriptions qui cornplerent cette sene.
(14) Nous sommesheureux de remercier M. Christian Boisson, representant en Turquie de la Societe A6rospatiale, ainsİ que la directian du village-club Utoonia de Fethiye, qui ant rendu
possible cetteprisede vues.
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il faut signaler d'autre part la parution des deux communications qui
avaient ete consacrees au Letoorı dans le Colloque organise en 1988 sur
Espace et architecture sacree en Anatolie occidentale (Ecolea Normale
Superieure, Paris)

E. Hansen, Le temple de Leto au Letoon de Xanthos, Revue
archeologique 1991, p.323-340.
Chr. Le Roy, Le developpement monumental du Letoon de Xanthos,
Revue archeologique 1991, p.341-35L.
Rappelons enfin qu'urı hommage a ete rendu 11 Erol Atalay, qui fut
naguere representant de la direction des Antiquites sur le chantier de
Xanthos-Letoon:
Chr. Le Roy, De Didymes 11 Xanthos, Memorial Atalay
1991), p.101-105.

(ızmir
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Fig.

ı

- Theatre du Letoon, porte Sud-Letoon tiyatrosu
güney kapısı

Fig. 2- Letoon, sarcophage Iycien a relief au Nord du theatre-Letoon tiyatrosu kuzeyde
kabartmalı bir ldhit
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Fig. 3- Letoon, monnaies de bronze des empereurs Arcadius et Honorius provenant d'une
tombe au Nord du theiitre Letoon tiyatrosu kuzeyde bir mezardan imparatorlar
Arcadius ve Honorius tunç sikkeler

Fig. 4- Letoon, tombe de type lycien sur la colline au Nord-Est Letoon
kuzey-doğu tepesinde likya tipi bir mezar
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Fig. 5- Utoon, mobilier funeraire de la tombe illustree fig. 4- Letoondan 4 nolu fotograf
mezar eşyalan

Fig. 6- Xanthos, le "Sarcophage des danseuses" restaureKsantos, restorasyondan sonra dansözler Iahdi
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Fig. 7- Utoon, vue aerienne Letoon'un havadan bir

görünüşü

Fig. 8- L'embouchure du fleuve Xanthe, vue aerienne

Eşen Çayın ağzı,

havadan bir görünüş
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1992 KAUNOS

ÇALIŞMALARI

Cengiz

/Ş/K*

Paleocoğrafya Araştırmaları Sonuçları (B. Öğün): Kaunos ve çevre-

sinin

Paleocoğrafık araştırmalan bir

doktora

çalışması

olarak H. Riedel'e

verilmiştir. Son iki yıldan bu yana yapılan araştırmalann ilk sonuçlannı

onun bize gönderdiği "Onrapor" dan öğreniyoruz. Aşağıda sunulan bilgilerin çok büyük bir kısmı, metin içinde de belirtildiği gibi bu rapordan
alınmıştır. üzeilikle kıyı şeridinin değişimiyle ilgili öneriler ilerde kontrol edilmesi gereken çalışma hipotezidir.
Bu ön
dırılmıştır

araştırmalara

göre

değişim,

dört zaman birimi içinde

sınırlan

(Plan: 1 A-D).

A) İ.Ö. 1700 Yıllarına Kadarki Durum
Akropolis ve onun, üzerinde kazı evi bulunan burun şeklindeki kayaile Balıklı Dağ arasında kalan ve bugüne kadarki yayın
larda "Büyük Liman" olarak isimlendirilen düz arazinin, "Kuzeykoy"un
doğu yöndeki önemli bir kısmı denizdir; batıdaki az bir kısmı ise bataklıktır. Burada kıyı çizgisi, tapınak cepheli ünlü kaya mezarlannın dibinden başlar ve doğuya doğru bugünkü Dalyan kasabasının ortasından geçerek "Göktepe"ye ulaşır. Bu kıyı şeridinin kuzeyinde kalan ve
"Köyceğiz Gölü" ne doğru uzanan düzlük arazi, bugünkü kasabanın güneyindeki "Uzuntepe"nin kuzey eteğinden itibaren bataklıktır ve "Uzuntepe " kıyıya yakın bir adadır.
lık doğu uzantısı

Bu dönemde antik Kaunos kentinin kurulduğu alanın bir yanmada
Ancak, Kaunos'un bu çağlarda iskarı edilip edilmediği sorusuna, bugünkü arkeolojik belgelerin ışığı altında kesin bir cevap veremiyoruz.
olduğu açıktır.

*

Doç. Dr. Cengiz IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü, Topçular-ANTALYA.
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B) İ.ö.1700-S00 Yılları Arasındaki Durum
Kaunos'un. t.ö. 800 yıllannda iskarı edilmiş olabileceğini söylemek
mümkündür. Bugüne kadar Kaunos'ta bulunan bazı vazo parçalan Geç
Protogeometrik özellikler göstermektedirler. Ancak, bunlann aynı özellikler gösteren Attika vazolan kadar eski olup olmadıklarını, kentin Arkaik dönemde iskarı edilmiş bölgesinde, gelecek kazı mevsiminden başla
yarak programa aldığımız bir stratigrafik araştırmada bulunabilecek
malzemeyle kesin olarak belgeleyebiliriz. çünkü biliyoruz ki, Delos'da
bulunmuş bazı amphoralar, Attika Erken Protogeometrik, XI. yüzyıl
amphoralanna çok benziyor olmalarına karşın VIII. yüzyıla tarihlendirilmişlerdir. Bugüne kadar Kaunos'ta ele geçmiş, tarihlendirilebilen en eski
belge, VII. yüzyıldan bir Protokorinth pyxis parçasıdır.
Paleocoğrafik araştırmalara göre bu yüzyıllarda deniz kıyı sı kuzey
ve doğuda, güney ve batıya doğru biraz çekilmiştir; "Uzuntepe" çevresinde arazi parçası oluşmuştur. Fakat, doğuda "Göktepe" ve "Karacabeytepesi" etekleri ile, bugünkü bilgilerimize göre hiçbir zaman liman vazifesi
görmerniş "Kuzey koy"un tamamı artık bataklıktır. Ancak, Kaunos kentinin bulunduğu yer, "yanmada" konumunu korumaktadır. Çünkü, Akropolis 'in güneydoğusu ve "Küçükkale"nin güneyi ve batısı daha hala de·niz,dir.

800-100 yıllan arasındaki dönemin coğrafyasını anlamamıza yetecek
kadar malzeme, maalesef bugün için eksiktir. Jeolojik araştırmalarda bu
dönemden kalma hiç bir belge ele geçmemiştir. Bu dönemin aydınlatıl
ması için çalışmalarımız sürecektir.
C)

iô. ıoo-is. 200 Yılları Arasındaki Durum

Bu çağlarda Dalyan kasabasının olduğu yerler ile Akropolis'in Kuzeyindeki koyun (kuzey koy) batıdaki büyük kısmı iskarı edilmiş; doğusu
ise fluvial tabaka ile örtülmüştür. Bu tabaka Akropolis'in güneyi ile Küçükkale'nin güneydoğusunu da aynı şekilde doldunnuştur. Ve böylece
buradaki liman (güney liman) da artık işlevini yitirmiştir, Bu arada denizin daha fazla çekilmesi nedeniyle Dalyan'ın doğu ve güneyindeki yerlerin önemli bir kısmı yine bataklık iken, bu yerin ortasındaki bir kısmın
karalaştığı görülür.
D) İ.s. 200 Yıllarından Sonraki Durum

Özellikle Kaunos'un güneyinde kıyışeridi bir hayli güneye çekilmiş
tir. Böylece Dalyan Köyü çevresinde ve Akropolis'in güneyinde hayli ge-
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Dİş bir allüvion ovası oluşmuştur. Fakat bu ovanın güneyinde, ova ile kıyı
şeridi arasında genişçe bir bataklık alan meydana gelmiştir. Bu dönemde
"Kuzeykoy"un hemen tamamına yakın bir kısmının iskün alanı olarak
kııllanıldığı belgelenmiştir.

Bu sonuç, son yıllarda gündemde olan ve hala daha çözümlenmemiş
Kaunos'un "Kuzeykoyu"nun "Sit alanı" konusuna da açıklık getirmektedir. Onceleri ı. derece "Sit alanı" iken, bizlere bile sorulmadan 3. derece
olarak değerlendirilen bu alan, açıkça belli ki, ivedilikle yeniden ı. dereceye yükseltilmelidir. Aksi halde, "Balıklı dağ"ın koya bakan yamacına
oyulmuş, ülkemizi tanıtan yerli-yabancı hemen hemen tüm turizm dergileri yanında, kartpostallara ve tanıtım.takvimlerinin yapraklarina konu
olarak.Dalyan'ın sembolü haline gelen 1.0. IV. yüzyılın ünlü "Kaya mezarlan" da böyle bir durumda sürekli tehdit altında kalacaktır.
Bu dönemde "Dalyan çayı" nın bıraktığı allüviyonlardan çayın birara
Akropolis'in güney eteğinden, kestirmeden denize aktığı ve o arada bugünkü güzergahınayakın bir yol izlediği saptanmıştır.
"Uzuntepe"nin Kuzeyindeki allüvionlann nasıloluştuğunu kesin olarak söylemek zor ise de, daha doğudaki allovionlu arazinin katmanı net
bir şekilde izlenebilmektedir, Bu katın 400-500 yıl önce oluştuğu Cl4
metodu ile belirlenmiştir. OLÜ bitki (Torf) katının yayıldığı alanın üstünde, 5-6 metre kalınlığında bir yeşil gri kahverengi, çamurlu-ince kumlu
bir örtü katı vardır. Bunun da üstünde, ortalama kalınlığı 25 santimetre
olan, 100 yıllık olduğu düşünülen kısmı bir birikinti gözlemlenmiştir.

Bothros (e. Işık; Resim: I): Küçük Kale'nin "Sülüklü göl "e bakan
yamacından, üzerine geç dönemde büyük bir kilise'nin oturtulduğu bir teras duvannın kıızey-batı köşesinde, teras duvarlanmn dışında oluşturul
muş Bothros'un boşaltılması bu mevsim tamamlanmıştır (Resim: 1). Kuzeydeki anakaya üzerine doğrudan oturtıılan teras duvan gerek malzeme
ve gerekse örgü sistemindeki farklılıklar nedeniyle belli ki, zaman içinde
bir çok kez yıkılmış ve yeniden onanlmıştır. Ona karşın Bothrosu doğdu
dan kapatan batı duvar yine doğrudan ana kaya üzerinde yükselmektedir

ve özellikle güneybatı köşede altı sıraya kadar orjinal yüksekliğini hala
muhafaza etmektedir; dış. yüzleri kaba olarak bosajlı tıraşlanmış, iri dikdörtgen bloklarla isodomik teknikte inşa edilmiştir. Tarihlendirilmesi konusunda kesin bir şey söylenememekle birlikte, çok büyük ihtimalle İ.Ö.
5. yüzyılda inşa edilmiştir. Bothros'un güneyinde, batıya doğru uzanan
duvann teras batı duvan ile hiçbir organik bağı yoktur; ve teras içinde de
devam etınez. Bu nedenle sonradan yapılmış ve buradaki teras doğu duvanna yaslandınlmış olmasından kuşku duyulamaz. Ele geçen figürinler
arasında 4. yüzyılın başından öneeye verebileceğimiz bir örnek yoktur.
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Bu iki duvann sınırlandırdığı alanın bothros için özellikle seçilmiş olduda dikkate alındığında, duvann post quem'i için bundan sonraki bir tarih düşünülmemelidir,
ğu

Kazılar sırasındaki gözlemlerimize dayanarakbir tapınaktan toplanan figürinler, kandiller, kernos kandiller ve hydriskoslardan oluşan çok
sayıdaki adak eşyası belli bir nedenle, belki de kutsal mekanın artık alamayacak kadar bunlarla dolu olmasından kaynaklanan "geleceklere yer
açma" düşüncesiyle toplanmış ve buraya atılmışlardır. Atılmışlardır, çünkü anakaya yüzeyi olduğu kadar, kayalığın pürüzlü derin boşluklan da
adak parçalanyla dolmuştur; "depolanmışlardır" diyebileceğimiz bir sistem yoktur; herşey karmakanşıktır. Atılmalarla bağlantılı olmalı ki, bunların pek çoğu kınimış ve parçalan etrafa saçılmıştır. Yalnızca bir grup
hydriskos, teras batı duvannın temel blokları ile oturtulduğu kayalığın
düzensiz yükseltileri arasında kalan dar boşluklarda, oldukça sağlam durumda ele geçmiştir; bazılan yatık durumdaydı ama, yanyana ve bir düzen içindeydiler. Ondört. minyatür hydrianın bu dar alandaki düzeni ancak, bunlann bilinçli yerleştirilmiş olmasıyla açıklanabilir.

Su taşıyıcı kadınların, hydrophoroi'ların başları üzerine yerleştirdik
leri kaplarla hydriskoslar benzer formdadırlar; Kaunos'taki belli bir atelyenin aynı, çarkında üretildiklerinden şüphe edilemez, tıpkı yüzlerce kandil ve kernosta olduğu gibi. Pişmiş toprak figürinlerin tipleri ve
ikonografisi çeşitlidir; aralarında aynı kalıptan çıkmış örnekler de vardır.
Bothros'tan gelen figürinler, 1970 yılında boşaltılan bir başka Bothros'un malzemesiyle birlikte toplu olarak, Kaunos yayınlarının bir cildi
olacak şekilde hazırlanmaktadır; stilistik gelişimi Prof Dr: Fahri IŞık, tipolojik değerlendirmesi ise tarafımdan incelenmektedir.

Aphrodite Kutsa/ Odası Yanı (M. Bu/ba): Kaunos'un en önemli heykel kaidelerinden ikisi hiç kuşku yok ki, Karya satrabı ünlü Maussollos
ve babası Hekatomnos'un bronz heykellerini taşıyan, kırmızı mermerden
kaideleridir. Geç Antik dönemde yerlerinden kaldırılıp, Stoa'nın arkasına
taşınan bu kaideler bugün daha ııala bırakıldıkları yerlerinde, yanyanadır
lar. Oldukça iri bloklardır bunlar ve bu nedenle de uzaktan bir yerden taşınmış olmaları olasılığı azdır; ayrıca, Aphrodite KutsalOdası'na da çok
yakındırlar. Bunun tesadüf olmadığına inanıyoruz. Çünkü, yazıtlanna göre bunlar adak heykelidirler ve önemleri nedeniyle de bugünkü arkeolojik
belgelere göre en geç 5. yüzyıldan itibaren Aphrodite Euploia için önemli
bir kült mekanına yakın dikilmiş olmalıydılar. Nitekim Stoa arka duvarı
nın gerisinde kalan alan içindeki yazıtlı heykel kaidelerinin epigrafik sonuçlan, Klasik Çağlar'daki kent planlamasında batıya doğru bir dil şek-
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linde uzanan anakaya yüzeyinin adak heykeller için ayrılmış, herkesin
uğrak yeri kutsal bir platform olabileceğini belgelemektedir. Büyük bir
ilıtimalle 300 yıllarındaki yeni bir planlama gereği, en azından doğu yarı
sı anakayanın limana bakan yamacı önüne bir Stoa'nın, Liman Stoası'nın
inşa edilmesi sonucu, alan perdelenmiş olmalıdır. Ancak, yeni yol düzenlemeleriyle bu alanın eski önemini ve fonksiyonunu bu dönemden sonra
da devam ettirip ettirmediğini henüz bilemiyoruz. Kazı çalışmalanndaki
ağırlığın son yıllarda bu alana kaydınımasının nedeni de budur.

Araştırmalara, yukarıda bahsi geçen iki önemli kaidenin hemen güneydoğusunda. açıkta kalan bölümünden anlaşıldığına göre, yuvarlak dönen anıtsal bir yapıda geçen kazı mevsiminin s~!1 günlerinde başlanmış
ve bu çalışma döneminde de devam edilmiştir. Oncelikle, Yapı ile Stoa'nın arka duvarı arasında kalan alan, taban suyu altına kadar boşaltılmış
tır. Böylece her iki binanın temel yapısı ile kronolojiye ilişkin bilgiler elde edilmiştir.
Stoa'nın arka duvarı pseudoisodom teknikte üç sıra taştan örülmüş
Dış yüzleri bosajlı yontulmuş blokların üst ve alt sırasını oluşturanla
rın yüksekliği yaklaşık 25 santimetre; ortadaki iri blokların ise 55 santi-

tür.

metreye yakındır. Blokların hepsi birbirlerine çok iyi bağlanmıştır. Üst
sıra blokların üst yüzleri önde ve arkada tıraşlanmış ve böylece ortada kaba bir profil bırakılmıştır. Tıraşlanmış bu ön ve arka yüze yatay konumda
ahşap hatıUar yerleştirilmiş olmalıdır. Bazı bloklar da gözlenen kesilmiş
dikey yuvalara yerleştirilen ahşaplarla da bu hatıllar birbirleriyle bağları
tılıdırlar. Arka duvar, yaklaşık 1.5 metre yükseklikte, doğrudan anakaya
üzerine toplama iri taşlarla örülmüş bir temel üzerine oturmaktadır. Temelin alt sıra taşları arasındaki spolyen bir Dor frizi parçası eğer kesin tarihlendirilebilirse bu, stoanın inşa tarihi için yeni bir terminus pos quem
belgesi olacaktır. Taban suyu seviyesindeki parçayı yerinden söküp almak imkansızdır. 0.75x0.35 m ölçüsünde, kumtaşından kesilmiştir; sıva
lıdır. Stoa ve Teras Tapınağı'nın Portikosuna ait friz bloklarıyla karşılaş
tırıldığında, onlardan daha erken, muhtemelen Klasik Çağ'dan önemli bir
yapıya ait olabileceğini söylemek mümkündür.
Doğu yöne dönerek, açıldığı kadarıyla batıya düz devam eden yapı
güney, Stoa'nın arka duvarına bakan kanadı farklı iki duvar işçiliği
göstermektedir: altta, euthynteri üzerine oturan duvar, orijinal yüksekliği
ni 0.70 metreye kadar korumuştur. Bu kısım, yükseklikleri aynı olan dikdörtgen kesilmiş, dış yüzleri özenle bosajlı tıraşlanmış ve bazılarında kenar çerçevesi işlenmiş taşlarla örülmüştür; az da olsa aralarına düz
bağlama taşları sıkıştınlmıştır. Bunun üzerine oturan iki sırasının malze-

nın
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mesi farklıdır: Daha iri bloklardır bunlar ve yüzleri kabaca düzleştirilmiş
tir. Bir nedenle yıkılmış olan üst bölürnün farklı malzemeyle yeniden
onarılmış olduğundan şüphe edilemez. Euthynteria ile başlayan 1.80 metre yüksekliğinde, anakaya üzecine oturnilmuş temel, duvardan yaklaşık
20 santimetre daha dıştadır ve toplama iri taşlarla kuru örülmüştür; bloklar arasındaki boşluklar daha küçük taşlarla kapatılmıştır. Yapı, Stoa'nın
arka duvan tarafından tümüyle perdelenmektedir. Oysa orjinal duvardaki
özenli işçilik açıkça belgelenmektedir ki, bu anıtsal binaya bugünkü bilgilerimize göre en azından güney yönden bakılmaktadır. bu nedenle de
inşa döneminin Stoa'dan önce olabileceği düşünülmektedir, Euthynterianın Stoa'nın temelinden yukarıda olması. da bu fikri desteklemektedir.
Stoa ile arkasındaki yuvarlak dönen yapının temelleri arasında, kuzeygüney doğrultusunda giden duvar parçası bu alanın en eskisi olmalıdır.
çünkü, kuzeyde yuvarlak yapıı:ı.ın temeli içine girmektedir; güneyde ise
Stoa'nın temeliyle kesilmiştir. Onyüzleri bosajlı kesilmiş büyük dikdörtgen bloklarla örülmüş duvar, 60 santimetreyi bulan iki taş sırasına kadar
korurımuştur."I metre yüksekliğindeki temel yapısı ise, kalan boşlukları
na küçük taşların sıkıştırıldığı iri taşlardan kuru örgüdür.
Kuzey yönde genişlettiğimiz kazılarla açığa çıkan mimari doku çok
kanşıktır (Plan: 2). Bunların büyük bir kısmı yuvarlak yapının içine ve
üzerine farklı kod ve tekniklerde inşa edilmiştir; belli ki, hepsi ne yuvarlak yapı ile ne de birbirleriyle organik bir bütünlük oluşturmaktadır. Mekan yaratmak için varolan eski bir duvarın, bir sonrasının bir yan duvan
olarak kullanılmasında sakınca görülmemiştir, Bu mimari karmaşa ancak
ilerki yıllardagerçekleştireceğimizkazılarla netleşebilecektir. Ancak, yuvarlak yapının içinde kalan, doğu-batı yönündeki küçük bir duvar, "nişli
karakteri ile farklılaşmaktadır (Resim: 2) 2.10 metre uzunluğundaki duvarın temeli anakaya üzerine oturtulrnuştur; doğuda daha erken dönemden, yuvarlak yapının temeli içinden gelen bosajlı duvara yaslanmaktadır; batı uzantısı ise büyük bir ihtimalle eğrisel duvann inşası sırasında
kesilmiştir. Anakayadan itibaren 80 santimetrelik bölüm temeldir; önyüzleri düzleştirilmiş, oldukça düzgün taşlarla kuru ötülmüştür. Bunun üze-

rindeki dört sıra duvann örgüsünde, çoğu özenle tıraşlarımış düzgün dikdörtgen taşlar kullanılmıştır. Bu seviyede dört geison bloğu bir niş
oluşturacak şekilde yerleştirilmiş ve duvar doğu yönde 70 santimetre genişlikte, aynı teknikte örülerek yükseltilmiştir. Geison bloklannın ölçüleri aynıdır: L.45xO.75xO.15 m ve aynı malzemeden, aynı profille kesilmiş
lerdir. Bu nedenle aynı yapıdan taşınmış ve burada kullanılrnış
olmalanndan şüphe edilemez. Tavan geisonu üzerinde duran bir başka
geison parçası, büyük bir ihtimalle nişin batı yüzünü meydana getiren beşinci bloktur. Duvann nişten sonraki batı kanadının tahribi sırasında dü-
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şüp kırılmış olmalı ki, kuzey-güney doğrultusunda yapılan sonraki bir

duvarın inşasında tavan bloğu, giriş ya da düz zemin elde etmek için yeniden kaldınlarakduvariçine yerleştirilmiş ve böylece nişirı batı yüzü bu
duvarla kapatılmıştır. Nişli duvarın yuvarlak yapıdan daha önce yapılmış
olduğuna inanıyoruz. çünkü, ynkarda da belirttiğimiz gibi yuvarlak yapı
nın toplama taşlarla tabana doğru eğimli inen iç yüzü, duvarı, nişin batı
köşesinden kesmiştir: duvarın işçiliği o denli özenlidir ki, görünen bir
cephe olduğundan kuşku duyulamaz; aynca nişirı işlevine yönelik yeterli
bir ön mekan da yoktur. Yapılma nedeni konusunda bugün için söyleyebileceğirniz kesin bir şey yoktur. Yalnız, nişle cephesi ile özelleşmektedir,
Bu formuyla da Kyenai, Sura, Lmyra Köyceğiz/Asar Tepe'deki örnekler
gibi salt tapınma amaçlı kaya anlaçları üzerine açılmış nişli cepheleri hatırlatmaktadır

Stoa İçi Araştırma/arı (F. Gü/şen): Aphrodite Euploia adına Stoanın

duvarı içine inşa edilen kutsalodanın girişi önünde, 1990 yılında
başlanan araştırmalara bu kazı mevsiminde de devam edilmiştir. Amaç,
hem Stoa'nın ante ve post quem'ine ışık tutacak. belirgin arkeolojik belgelere salıip olmak ve hem de kutsalodanın batı duvarı arkasında ele geçen Geç Arkaik-Erken Klasik çağ içlerine kadar tarihlendirilebilen adak

arka

figürinlerinin ait olduğu olası daha eski bir kutsalodanın yerini saptayabilmektir.

Stoa'nın zemini üzerinde, arka duvarı ile stylobatı arasında üç kazı
.
mevsimi süresince yürüttüğümüz kazılarda toplam 29 sondaj araştırması
yapılmış ve bunların dokuzunda taban suyu seviyesinin biraz altına kadar
inilmiştir (PUm: 3, Resim: 3). Açığa çıkartılan iki farklı mimari dokudan
yalnız biri plan vermektedir. Kuzey-güney doğrultusundaki dikdörtgen
uzun yapının bugün doğu ve batı duvarlarının kuzey uzantısı ile kuzey
dar duvarı bilinmemektedir. çünkü, aşağıda daha detaylı anlatılacağı gibi,
bu iki yan duvar Stoa'nın temel inşası sırasında kesilmiştir; büyük olası
lıkla arkada devam etmektedirler. bunu da ilerki yıllarda yapmayı planladığımız kazılarla belirleyebileceğiz. Yapının, bugün için salt güney dar
duvarı, bir anlamda da genişliği bellidir: 3.5 metre.

6 metrelik bölümünü tanıdığımız doğu duvar, taban suyu seviyesinden itibaren yaklaşık ı metre yüksekliğe kadar korunmuştur. Taban suyu
nedeniyle temel yapısı hakkında bugün birşey söyleyebilecek durumda
değiliz. Ancak, daha iri toplama taşların kullanıldığı en altsıra, muhtemelen euthynteri -tabakasıdır. Duvarın iç yüzü örgüsü ile dış yüzünün örgüsü farklıdır: Ust iki sıra altında kalan kuru duvar örgüsünde yükseklikleri 10 santimetreyi bulmayan, uzunlukları 30 ila 55 santimetre arasında
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değişen

plaka taşlar kullanılmıştır. Güney köşede duvarın düzgün örgü
sistemi bozulmuştur. belli ki, zaman içinde bu kısım bir nedenle yıkılmış
ve aynı taşların yanında daha iri taşların kullanılmasıyla tekrar inşa edilmiştir. Aynı nedenle güney duvar da yıkılmış ve yeniden onarılmış olmalıdır. çünkü, iri taşlarla yapılmış duvar örgüsünde, çok az da olsa doğu
duvannın yassı taşları da aralara sıkıştınlmıştır. Asıl önemlisi ama, doğu
duvanyla organik bağlanmamıştır. Ona karşın güney duvarının, yüzleri
özenle tıraşlanmış dikdörtgen taşlarla isodom teknikte yapılmış dış yüzü,
güney-doğu köşede organik bir örgüyle kuzeye döner ve doğu duvarına
bitişik, onu destekleyen ikinci bir duvar karakteri kazanır. 3.60 metrelik
kısmı korunmuştur; kalınlığı ise yaklaşık 1 metre; örgü karakteri, güney
duvarınınkiyle aynıdır: Dış yüzleri özenle tıraşlanmış, dikdörtgen iri taş
larla isodom teknikte kuru örülmüştür. Bu da açıkça göstermektedir ki,
belki bir deprem sonucu güney duvar tamamen yıkılmış, doğu duvar ise
zayıflamıştır. Sonrası, güney duvar yeniden aceleyle ayağa kaldınlmış ve
iç köşede de gözlediğimiz gibi, zayıflayan doğu duvar dıştan ayrı bir duvarla desteklenmiştir. Güney duvarının üst taş sırasının altında kalan doğu yöndeki son 1.30 metrelik farklı örgüsünün doğu duvarının iç aksı
üzerinde olması ve bunun doğuda, destek duvarının euthynteri katmanı
olarak devam etmesi de görüşümüzü desteklemektedir. Nitekim
1408090ST numaralı açmada, destek duvarının euthynteri seviyesinde,
yapı içinde saptanamayan bir yürüme zemini tesbit edilmiştir. Orjinal doğu duvarının kuzey uzantısı Stoa'nın temeli içine girmemektedir; hemen önünde tahrip olmuştur, Açıkça belli ki, Stoa temeli için hafriyat
açıldığında bu kısım kesilip alınmıştır ve belki de taşları temel için kullanılmıştır. Güney duvarının batı duvarı ile birleştiği kısım da Stoa'nın
stylobatı altında kalmaktadır, Belli ki, bu köşe de bu defa stylobatın temeli için açılan hafriyat sırasında sökülüp alınmıştır. Bu köşedeki
2602108092ST. A numaralı açınada elde edilen tarihlenebilir figürin ve
seramikler yanında Rodos yapımı bir arnphora kulpu, 3. yüzyıl başından
erken buluntulardır. bu malzeme stoa döşemesi altında ortaya çıkarılan
en son yapılara ait olmalıdır.
Doğu duvarına paralel giden batı duvarının 8.10 metrelik bir bölümü
açığa çıkartılmıştır. Genişliği 65 santimetre; korunan yüksekliği ise taban
suyu seviyesinden itibaren 1 metreden biraz fazladır. Duvarın dış yüzü,
hafif bosajlı ve düzgün kesilmiş taşların bir sıra düzeni içinde kuru yerleştirilmesiyle örülmüştür; az da olsa aralarına bağlayıcı küçük taşlar sı
kıştırılmıştır. Temelinin üst sıra taşları ise daha çok toplama taş karakterindedir. Iç yüzün örgüsünde irili ufaklı taşlar kullanılmıştır. Kuzey ucu,
doğu duvarında olduğu gibi Stoa'nın temel inşası esnasında tahrip edilmiştir.
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Açığa çıkartılan iki uzun ve bir kısa duvar, yapı tekniği dikkate alın
dığında tam bir bütünlük göstermemektedirler. Ancak, bu üç duvann
uzun ve dikdörtgen planlı bir mekan oluşturduğundan şüphe _edilemez.
Belki de çok uzun bir zaman kullanılrnıştır ve zaman içinde bazı bölümlerinde yenilenmeye gidilmiştir. Yapı'nın planı, değişikliğine yönelik
esaslar ve Aphrodite Euploia ile ilgili kutsal bir mekan olup olmadığı,
Stoa'nın arkasında ve stylobatının önünde yapmayı planladığımız sondajlardan elde edilebilecek arkeolojik belgelerle daha da şekillenecektir.
Yaptığımız toprak kesiti incelemesinde biri, değişken olmakla birlikte Stoa yürüme zemininden yaklaşık 50 santimetre aşağıda gözlenen kum
tabakası olmak üzere dört tabaka saptanmıştır. Kum tabakasının hemen
altında ele geçen daldırma glazurlu bir kylix ve kandil parçalan 3. yüzyı
lın başından önce değildir.

Alan içinde, yukanda anlatılan mimari dokudan farklı bir başka uzun
duvann bir kısmı açığa çıkartılmıştır: Daha alt kotda, farklı yönde ve teknikte inşa edilmiştir. Açılan uzunluğu 6.03 metredir; genişliği ise 40 santimetre. Cephe yüzü düz, iç yüzü ise düzensiz taşlarla örülmüştür. Taban
suyu nedeniyle de temel dokusu hakkında bugün birşey söyleyebilecek
durumda değiliz. Kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzanan duvann batı
yöndeki büyük bir bölümünün iç yüzü, dikdörtgen uzun yapının güney
duvan altında kalmaktadır. bu nedenle de Stoa yürüme zemini altında
açığa çıkartılan, bugünkü en erken yapı kalıntısı olarak yorumlanmalıdır.
Duvarın hemen yanında elde ettiğimiz malzeme arasında Rhodos yapımı
bir amphora kulpu ve bir- kadın figürin parçası 3. yüzyılın başından sonraya tarihlenemez; güneydoğu köşede bulunan mermer bir sunu çanağı
parçasının tarihi de yine aynı yüzyılın başından geç değildir. Bu örnekler
duvarın kesin tarihini vermeseler bile, en azından 3. yüzyıldan daha önce
inşa edilmiş olduğunun belgesi olarak kabul edilmelidirier. Zaten dolgu
içinden gelen malzemenin büyük bir kısmı 300 yıllarından sonraya verilemez. Daha geç dönemden olanlar da Stoa'nın arka duvan içine, büyük
bir ihtimalle ı. yüzyılda inşa edilen kutsalodanın girişi için, burada yapı
lan yeni düzenleme sırasındaki dolgu ile açıklanabilir.

Epigrafik Araştırmalar (C. Marek): Kaunos örenyerinde gerek kazı
lanmızla açığa çıkartılan ve gerekse kazılardan önce bu kenti ziyaret
eden araştıncılar tarafından görülmüş ve yayınlanmış olan yazıtlann toplu olarak ele alınıp Kaunos bandlanndan biri olarak yayınlanması izni,
epigrafımız Ch. Marek'e verilmiştir. Ch. Marek, özellikle 1991 yılından
buyana araştırmalarını bu yönde yoğunlaştırmış ve yayın çalışmalannın
sonuna gelmiştir. Her kazı mevsiminin sonlanna doğru ekibirnize katılan
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epigrafımız, bu arada o mevsim kazılarımızla açığa çıkarttığımız yeni yazıtları kataloğuna eklemektedir. Bu mevsimde kopyalarını aldığı yazııla
rın yayına yönelik çalışmalarında keşfettiği öylesine önemli bir yazıt grubu var ki, bu özellikle Kaunos kenti için değil, kazılarını yürüttüğümüz
bizler için de gurur ,vericidir. Ch. Marek'in bizlere sunduğu önraporda,
salt bu anıta ilişkin bilginin' türkçe özeti aşağıdadır.

Türkçe Özet: Stoa'nm arkasında açığa çıkartılan blok fonnlu dört
heykel kaidesi birbirleriyle ilişkilidir (Resim: 4). Uzerlerindeki ayak izlerine göre bunlar, bronzdan dökülmüş heykellere kaidelik ediyorlardı.
Herbirindeki yazıtın harf karakterlerinde bir uyumluluk vardır ve buna
göre de anıt, geç 4. yüzyıl veya erken 3. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
Bazı detaylardaki gözlemler bunların bir komplekse, büyük bir ihtimalle bir Exedra'ya ait bloklar olduğunu ortaya koymaktadır. Herbir kaide bir Epigram taşımaktadır. Yazıtların ikisinde Protogenes ismi geçmektedir; birinden açıkca anlaşıldığına göre bu şahıs tüm anıtı kendisi
ebeveyni ve dostları için dikmiştir. Ozellikle kaidelerden biri üzerindeki
yazıt çok anlamlıdır:

»Bir
göğsünü

kadın buna baktığında, çocuğunu dizi üzerine
sevdiklerinin ağzına sunsun«.

Büyük bir ihtimalle bu kaide üzerinde, Melanthos'un
nes'in annesinin heykeli duruyor olmalıydı.

yerleştirsin

oğlu

ve

Protoge-

Protogenes Erken Hellenistik Dönem'in ünlü bir sanatçısıdır. Bu sanatçıya ait bir eserinin bile ne orjinali ve ne de bir kopyası günümüze
ulaşmıştır. Ona karşın sanatçımızı yazılı kaynaklardan tanıyoruz. Kaunos'lu bir sanatçıdır bu. Plutarchos'un Melanthos, bazılarının Melanthios
olarak isimlendirdiği kişi onun babasıdır. O da bir sanatçıdır ve bir ressamdır; Sikyon okulundandır; ünlü duvar ressamı Apelles'in hocasıdır.
Memleketi, oğlu ve babasının kim olduğu konularında ise bilgimiz yoktur.Kaunos buluntumuzun epigramı ile bugüne kadarki bilgileri birleştir
diğimizde önemli sonuçlar. ortaya çıkmaktadır: Melanthos'un oğlu Protogenes, kendisinin, ebeveyninin ve dostlarının kendisi tarafından bronzdan
döktüğü heykellerini kent merkezinde tanrılara adak olarak diktirtmiştir,
Kesinlikle söyleyebiliriz ki, bir ressam ve heykeltraş olan yazıttaki
bu ünlü kişi Kaunos'lu Protogenes'tir. Çünkü epigramlarındaki Dor dialekti onun Rhodos'ta yaşayan ve çalışan biri olduğunu açıkca ortaya koymaktadır.
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1993 YILINDA FRİGYA HİERAPOLİsİNDE
KAZILAR VE RESTORASYONLAR
Daria De Bernardi FERRERO*

1993 yılında İtalyan Arkeoloji Kurulunun kazı ve restorasyon çalış
malan ağustos ve eylül aylannda gerçekleştirildi.
Kazıya katılan profesörler: Daria Ferrero De Bernardi, kazı başkanı,
Politecnico di Torino; Francesco D'Andria, arkeolog, Lecce Universitesi;
Tulia Ritti, epigrafist, Napoli Universitesi; Maria Pia Rossignani, arkeolog, Milano Katelik Universitesi; Prof. Annapaola Zaccaria Raggiu, arkeolog, Venedik Universitesi; araştırmacılar: Donatella Ronchetta, arkeolog, Politecnico di Torino; Grazia Semeraro, arkeolog ve Adriana
Travaglini, Lecce Üniversitesi; Elena Miranda, epigrafist, Napoli Üniversitesi; Dr. Paul Raymond Arthur, arkeolog, Napoli; mimarlar: Walter Ceretto, Carlo Tosco, Elisabetta Genta, Caterina Mele, Torino; Cristina
Morsia ve Svevo Salvini, Genova Belediyesi; arkeologlar: Maria Piera
Caggia,.. Valeria Melissano, Amilcare D'Andria, Lorenzo Campagna,
Lecce Universitesi; restoratörler: Alberto Guercia, Giariluigi Mancino,
Lecce Üniversitesi; Domenico Serra, Lecce; fotoğrafcı Mario Vantaggiato, Lecce Universitesi; Politecnico di Torino'dan öğrenciler, Mimarlık
Fakültesi: Timothy Heyes Cerchio, Jacopo Chiara, Paolo Coffa,
Annamaria Geranzani, Manuela Mattone, Edoardo Trossero, Paola Govean; Lecce Üniversitesinden öğrenciler: Giovanni Mastronuzzi, Maria Titi; Venedik Universitesinden öğrenciler: Daniela Cottica, Noris
Zando'; Arkeolog Hatice Pamir, İstanbul Üniversitesinden master; İzmir
Üniversitesi öğrencisi: Oğuz Uysal; öğrenciler: Sinem Tazegül ve Mihrican Kılıç, Ankara Universitesi Başkent Meslek Y. Okulu (restoratör.
ler).

•

Prof. Dr. Daria De Bernardi FERRERO, Dipartimento "casa-cina" viale Matlloli 39-10123
Torino-trALYA.
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Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına Pınar Aydemir, İzmir
Arkeoloji Müzesi araştırma görevlisi.

Kurulun çalışmaları şehrin değişik alanlannda yapıldı: Agora, Frontino yolu, Bizans kapısı, tiyatro, güney nekropolü, kuzey nekropolü, merkez adası,

Agora (Francesco D'Andria)
1a-Batı yönü. Stoanın iç bölümündeki kolonlardan bir tanesi orjinal
pozisyonuna getirildi; temelde eksik olan bir traverten bloğun yerine aynı
boyutta ve aynı malzemeden modem bir element kondu. Yerinde mevcut
bulunan diğer kolonlar gözönünde bulundurularak mermer kaide ve düz
bir kolon tambum üzerine varolan iki korint başlıktan birisi-ki bu portiğin parçalarıdırlar-geçici olarak kolon üzerine oturtuldu.
1b-Doğu yönü. Stoa- ?bazilika önünde, mekanik araçlar ile geniş bir
yüzeydeki aluvyon katmanı temizlendi (aşağı yukan 3 metre kalınlıkta)
geniş bir açık alan oluşturularak agoranın antik düzeyine getirildi ki bu
alanda harabeden düşmüş bulunan bloklann düzlenmesi amaçlandı. Stoabazilikanın merkezinin kuzeyine ait pilastr .ve aslan, boğa, sfenks figürlerine salıip başlıklar gün ışığına çıkanldı. Ionik pilastr dekorasyonlanna
benzeyen sakallı yüze sahip masklı mimari elementler ortaya çıkanldı.
(Resim: 1) Stoa-bazilikanın merkez kütlesindeki kazı çalışmalan bitiriidi
ve plan çalışmalan tamamlandı. Giriş merdivenlerine doğru açılan biribirine simetrik iki blok olduğu kesinlik kazandı. Merkez kütlesinin sağ tarafında merdivenin alt bölümünde bir kazı yapıldı, bu çalışma sonunda
görüldü ki merdiven taşıyıcılan altında helenistik ve imparatorluk ilk yıl
larına ait strüktürlerin mevcut olduğu kesinlik kazandı. Bu strüktürlerin
içinde özellikle bir seramik fırıru ortaya çıkanldı; bu yapı M.Ö. ı. yüzyıl
da seramik ile ilgili çalışanların bu bölgede yoğunlaştığı hipotezini doğ
ruladı, -şimdiye kadar bölgede yalnızca kupa kalıbı parçalan bulunmuş
idi. Yıkılmış olan fırın üzerine daha sonra yanyana odalar, ve kolonların
taşıdığı küçük bir portik inşaa edildiği saptandı.

Bu çalışmalar sırasında çıkanlan önemli malzemeler arasında bir
mermer üzerine çift balta kabartınasıdır ki büyük olasılıkla Apollo Lairbenos kültüne atfedilebilir.
Geçen yıl ayağa kaldırılan sütun orjinal tamburu tamamlayan yivli,
beyaz çimentodan yapılan bir parça ile tamamlandı. Sütun önünde rrıer
diveni taşıyan duvar rikonstürüksiyonunun tamamlanmasına devam edildi.
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I c- Kuzey yönü. Kazı çalışmalan doğuyönünde yoğunlaştınldı, bu
bölge agoranın kuzey ve doğu yönü olarak tanımlanabilir ki özel bir mimari düzenleme ile stoa-bazilika ve kuzey stoanın arasındaki 4 metrelik
düzey farklılığının bağlanmasını gerektirmiştir. Kuzey stoasının revak
kısmında cepheye ait bir sıra ionik kolon ve iç bölümdeki portiğe ait korint kaideler ortaya çıkartıldı. Bu korint sütun sırası stoayı iki nefe ayır
maktadır. portik boyunca V. ve VI. yüzyılda küçük atölyeler çalışmakta
kiremit ve yıkılmış bulunan yapının mermerlerini kullanarak kireç üretilmekte idi.
1d-Güney yönü. Agoranın güney limitinde yıkılmış bizans surlannda
Büyük bölüinü traverten olan duvar bloklan söküldü. SÖkümde heykellere ve mezar kabartmalanna ait elementler, aynca kuzey
ve batı stoasının içindeki sütun sırasındaki başlıklann aynısı korint bir
sütun başlığı bulundu (Resim: 2). Duvar harabesinin bloklan kaldınldık
tan sonra, mermerden bir sıra yıkım ortaya çıkanldı: Büyük olasılıkla
agoranın güney bölümünü kapatan sütun sırasına ait dantelli saçak parçalan olduğu saptandı. Gelecekteki çalışmalar, V. yüzyıl sur duvarlannın
kazı yapıldı:

altındaki anıtsal yapının boyutlannın açıklığa kavuşturulmasını sağlaya
caktır.

2- Frontino yolu (Francesco D'Andria) Frontino kapısı ve bizans kapısı arasındaki yapılan izleyen yolun dörtte üçü bölümündeki kazıya devam edildi. bu yıl güney tarafındaki çalışmalar kalın bir traverten tabakası ve çalışılan alanı sıkıştıran yolun doğu tarafındaki geç dönem duvarlan
yüzünden önemli zorluklarla karşılaştı. Bu duvarların dolgusundan
önemli heykel parçalan gün ışığına çıkarıldı ki bu parçalann "güzel mezar" denilen, giulio-claudia dönemine ait olduğu saptandı. Yolun iki yanındaki duvarlarda kalker tabakasının temizlenmesine başlandı, rölöve
çalışmaları sürekli terkten önce yüzyıllar boyunca yoğunlaşan dorik cephedeki kalker tabakalannın ne boyutta olduğunu açıklığa kavuşturdu.
Frontino kapısının solundaki dorik yapıdada rölöve ve temizlik çalışma
lanna devam edildi. Tek tek blokların cephedeki rikonstrüküsiyonda yerlerinin saptanması çalışması tamamlandı. Yapının restorasyon ve anastilosi saptamalarında aşağı yukarı tüm elementlerin mevcut olduğu
görüldü. Cepheye ait pilastr ve yanm kolonların kaldırılmasına devam
edildi

aynı

zamanda bazı elementlerin restorasyonu yapıldı. 1993 yılı çarestorasyonun sonuca ulaştırılması amaçlanmaktadır.

lışmalarında

Aynı yapının açıkça bozulduğu görünen duvar parçalarının sökülmesine ve blokların tekrar komponizeedilmesine başlandı. Ilk iki sıra, darbe
almış ve dağılmış bloklar; yine aynıboyutta ve aynı malzemeden modem
bloklar ile değiştirilerek inşaa edildi. Cephe sütunlannın kaldırılması sı-
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rasında

traverten yüzeyinde kireç taban preparatın üzerinde kırmızı yazıt

parçaları ortaya çıkanldı. Yazıt imparator Giustinianus'a övgülü sözler taşımakta ve aynca bu yazıt terminus post quem anlamında tarihlendirme
için; yapımn VI. yüzyılda deprem nedeni ile yıkıldığını bize bilgi olarak

vermektedir.

3-Bizans Kapısı. Bloklar üzerinde oluşan traverten tabakasının
kompresör ile alınmasından sonra cephedeki kalker tabakasının temizlenmesine devam edildi. Yolun sol tarafında kalkerli su kanalında bordür
olarak kullanılan, büyük olasılıkla nimfeuma ait ,Gorgone v'e aslan başlı
iki büyük konsol üzerindeki tabakaların temizliği yapıldı.
Bizans kapısının içindeki bölümde birikmiş traverten tabakasının temizlenmesinden önce arşitrav bloklannda restorasyon ve konsolidamento
işlemleri yapıldı.

Ön çalışma sonunda (Walter Ceretto) kapı üzerindeki arşitrav sisteminde önemli çatlakların bulunduğunu saptadı, buna karşılık kemer ve
bir mekan oluşturan destek duvarlannda (kuzey ve güney) herhangi bir
çatlak tespit edilmedi. şehir giriş yolunu açmak ve restorasyon projesini
yapmak amacı ile kapının konsolidasyonu gerekli görülmüştür; konsolidasyon kapının eminliği, kullanılırlığı ve görünüşünün değişmemesini
garanti edecektir. Kemer ve arşitravlar ile sınırlanan mekanda çelik elementler ile kontrol edilebilecek ve zaman içinde sökülebilecekbir strüktür yapıldı.
Müdahalede (konsolidamento) C forma sahip putreller kullanıldı, bu
putreller asılan arşitravın taşıyıcı niteliğini doğrudan yüklendiler. Bloklarırı putreliere montajında yüksek dayanımlı çelik çubuklar kullanıldı, bu
çubuklar arşitravın derinliğine monte edilip çelik putrellere bulon ile bağ
landılar, farklı malzemeden doğan termik dilatasyonlar için eşit aralıklar
la yeteri kadar serbest levhalar montaj yapılan bölümlere yerleştirildi.
Çelik çubuklar arşitrava daha önce açılan pürüzlü ve yivli derinliklere
mekanik dayanıklılığa sahip yayılan harç ile sabitlendiler.

4- Tiyatro. Daha önce yapılan çalışmalara bağlı olarak turistler için
tehlike yaratan ve scenanın dış perimetresinin açıklığa kavuşturulmasını
engelleyen retroscenanın durumu ele alındı (Resim: 3). Kuzey tarafındaki
duvarın dışa doğru eğilmesi sahne bölümündeki bir kemere ağır hasarlar
vermiş idi ki bu kemer halen sahne önünü tutan duvar ile bağlantılıdır, bu
tehlikeden dolayı bir bölümü kısmen 1990 yılında sökülmüş idi.
1992 yılında daha önce sökülen duvar ve retroscenanın kuzeyindeki
kemerİn montajı yapıldı. 1971· yılındaki restorasyon kurallannın isteği
doğrultusunda darbelenmiş blokların yapay bloklar ile değiştirilmesi ve
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konsolidamento müdahaleleri gerçekleştirildi. Gerekli olan yerlerde bloklar biribirleri ile çelik kenet ile bağlandılar (Resim: 4). Çalışma, restorasyon ve kazı çalışmalannın devamı açısından başlıca amaç olarak ele alın
dı.

5- Nekropol (Donatella Ronchelta) Güney ve güneydoğu (höyük)
nekropo1ünün topoğrafık eğrili haritası tamamlandı. Güney tarafındaki
şehire yeni giriş yolunun gerçekleştirilmesi (1990 yılı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü isteği doğrultusunda düzenleme ve restorasyon gündemine bağlı kalarak), çalışması nedeni ile ve bu yolun bir, kısmının nekropole taşması dolayısıyla çalışmanın acele bir biçimde bitirilmesi gerekiyoridi.
Uzun yıllardan beri nekropolde sürdürülen araştırma ve rölöve çalış
malan tümülüs incelemeleri ile tamamlandı (yayından önce son grafık ve
arkeolojik materyal çalışmalan tekrar kontrol edildi) buna bağlı olarak
düz frontonlu mezar yapılannın incelenmesine başlandı.
Hierapolitan nekropolünde iki eğimli çatıya sahip önemli miktarda
mezar yapılan saptandı. Bu mezar yapılımndan birçoğu günün mimarlık
anlayışından etkilerımiş ve dış formu "naus" biçiminde oluşturulmuştur.
Ancak diğer mezar yapılan alçakgönüllü ve basit dekoratif nitelikleri ile
"Grabhaus" tipi "canonik" biçimlemeleri ve oranlan hatırlatmaktadır. Kuzey-doğu nekropolünde bir seri-üç veya dört-frontonlu mezar bulundu ki
bunlar yanyana inşaa edilmiş idiler; bu bulgu, taştan kesilmiş tek fasadı
mimari anlamda süslenmiş küçük asya mezar yapısı geleneğine zıt anlam
taşımaktadır.

Bu mezar yapılannda gelecek dönemde yapılacak rölöve ve araştır
malar Anadolu mezar yapılanna egemen olan mimari akımın açıklığa kavuşturulmasına yarayacaktır.

6- Merkez adası ve "ionik başlıklı ev" (Annapaola Zaccaria). 1992
yılındaki kazı geçmiş yıllarda daha önce çalışılan adanın doğu kısmında
yoğunlaştınldı ki doğu-batı yolunun 18., 19. noktası ve kuzeydoğu E
noktası bu bölge içindedir (Resim: 5).
Geçmiş dönemde sınırlan saptanan alanda temizlik çalışmalan ve
79. alandaki harabenin kaldınlması amaçlanmış idi. Aynca 78. duvann
doğusunda çalışılarak adanın doğu bölümüne vanlması amaçlandı,
Araştırmalar sonunda peristilin doğusunda bazı mekanlar gün ışığına
çıkanldı: iyi korunmuş 113. oda, uzun ve dar, birbuçuk ayak boyutunda
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kare Ievha pişmiş toprak döşemesi ile saptandı. Yoldan öncelikle girilen
bu mekan (113. oda) çerçeve içine kılıcına döşenmiş "çapraz mozaik döşeme" niteliği ile oldukça düzensiz, opus spicatum döşemeye sahip büyük bir salona açılır. Odarun doğuya kapalı 78. duvar tarafında sedir
fonksiyonuna sahip duvar ile yapılmış uzun bir bank mevcuttur. 79. ve
113. odalarda evin doğu bölümü ile bağlantı sağlayan herhangi bir kapıya
rastlanmadı. bununla birlikte doğu bölümünde bazı mekanların olduğu
saptandı. bu bağlantısızlık yapının iki sahibi olduğu ve sınır duvarının yapıyı ikiye ayırdığını ve bu ayınmın büyük olasılıkla VI. yüzyıl (M.S.) da
yapılan tamirat sonunda gerçekleştirildiğini araştırmalanmiz ortaya çı
karmıştır.

115. ve 116. mekanlar da pişmiş toprak levha döşerneye sahiptirler
ancak geniş boyutlarda eksik ve tamir edilmiş bölümler mevcuttur. Kazı
devam etmektedir. Kuzey-doğu sınınnda levha veya opus spicatum döşe
meye sahip başka odalar da gün ışığına çıkarılmıştır (Resim: 6).
Harabe katmanlarından veya duvarlardan kömürleşmiş ahşap parçalan analiz için toparlandı. Geçmiş ve bu yıl kazılarında bulunan paralar
katalog ve temizlik çalışmalarına tabi tutuldu. Bu çalışma yapılaşmanın
kronolojik oluşumu, Roma-Bizans dönemi tamiratlarını ve alanın terkediliş ve yeniden kullanım dönemlerini açığa çıkardı. Paralar ve harabe katmanlan terkedilen ev ile ilgili önemli sonuçlara ulaşmamızı sağlayacak
tır: çalışmalar giustinian dönemi harabesi evin peristilinin II. yüzyıl
(M.S.) ve bir kısım döşemenin ve kapanan doğu kolunun V. yüzyıla ait
olduğu hipotezini güçlendirmektedir. Harabenin üst düzeyinde, sıkıştınl
mış döşemeli, küçük kalker ve taş bloklar ile yapılmış artık niteliğinde
kuru duvar, ahşap ile sağlarnlaştınlrnış, küçük boyutta evler inşaa edilmiştir. Bu yapılar büyük olasılıkla X. yüzyılda terkedilmiştirler. Mevcut
objeler ki bunlar IV. yüzyıl sonu, V. ve VI. yüzyıl yarısına ait, arrıfora,
pişmiş toprak malzemeler çok sayıda, kuşak formunda kulplu olla (ölü
külleri konulan çizgi, çizgi desene sahip kap), bizans evinin son döneminin tarihlenmesini sağlarlar.
Bulunan önemli parçalar: beyaz mermerden femmini! tanrı Afrodit'e
ait küçük bir baş, toplantı figürlü rölyef hellenistik bir kupa parçası, geç
imparatorluk dönemine ait kollosal bir heykele ait beyaz mermerden el
ve birkaç adet bizans dönemine ait ilaç kutusu-bunlardan birisi mühürlü
ortaya çıkarılmıştır.
Pamukkale Müzesi görevlilerinin her zamanki destekleri, İzmir Müzesinden Bayan Pınar Aydemir'in önemli işbirliği ve yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.
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Resim: 3- Tiyatro duvan (restorasyon öncesi durum)

Resim: 4- Tiyatro duvan restore edilmiş durum

348

,,

,

Resim: 5- İonik başlıklı evin planı
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Resim: 6~ İonik başlıklı evin döşemesi
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APHRODlSIAS ı 992
R.R.R.SMITH*

In 1992, New York University's team worked at Aphrodisias from
22 June to 22 August. The work was supported by the Institute of Fine
Arts and the Faculty of Arts and Science of New York University, with
generous assistance from the Friends of Aphrodisias in Paris, London, Istanbul, and ızmir, and from the National Centre for Scientific Research
of France (CNRS). The 'university's team wishes to express its warm
thanks to the Directorate of Monuments and Museums.in Ankara -Prof,
Engin Özgen and his staff-for its kind permission and continuing support
for this project. Warm thanks are due also to the Aphrodisias Museum-to
the director, Mr. Cumali Ayabakan, his assistant, Mr. Mahir Atacı,' and
their staff- for a season of most fruitful collaboration. The govemment
representative was Mr. Enis Üçbaylar of the Ephesos Museum, whose assistance in all matters was invaluable. The research staff of about twentyfive was made up of specialists from various countries- Austria, England,
France, Turkey, and the U.S.- with a team of students from New York
Universityand the University of Ankara.
The campaign of 1992 was the second of two seasons devoted entirely to research and conservation after the sad death of Prof. Kenan Erim.
The goal, as in 1991, was the studyand documentation of the great discoveries of the previous thirty years of excavation. Several major new
projects of conservation and restoration were also undertaken and com.
pleted.
i TEMPLE OF APHRODITE (Fig. 2)

One of first priorities was the Temple of Aphrodite. The temple,
built in the first century, formed the originalnucleus of the classical town
and was later converted into a Christian church, in the fifth century.
*

Prof. R.R.R. SMITH, Institute of Fine Arts, New York University.vl East 78th Street, New
York, NY 10021, ABD.
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Since the church conversion dismantled the inside of the temp\e altogether, several earlier campaigns of exeavation had been devoted to investigating the cella and the predecessors of the Roman temple by digging out
the interior of the building. The resulting trenches had exposed the fourı
dations of the Roman cella to their full depth, and to prevent further deterioration and collapse, urgent consolidation work was required. This year
all the old excavations at the temple were clearıed, recorded, and refilled.
First, all the heavy architectural members, such as column drums,
which had rolled or been left in the old trerıches, were rernoved, The
foundations were then cleaned and recorded. A new plan of the interior
was made, a thorough photographic documentation was carried out, and
important details in the old sondages were redrawn-for example, at the
north west angle, where the juncture of the foundation of the original Roman temple with its Byzantine continuation to the west can be seen clearIy in the re-used elements (frieze and cornice blocks) taken from the superstructure of the temple. The mosaic that formed the earliest first floor
level of the church is preserved in a narrow strip at the north stylobate.
This was recorded and covered.
Filling began at the deeper west and moved towards the more sensitive east end. Earth was taken from old spoil heaps at the temp\e and
elsewhere (principally from behind the theatre and from behind the excavation house); loose stones for use as packing for the lower levels of the
fill were taken from old field walls on the site; and clean earth for the
upper layers was very kindly provided by the Belediye of Karacasu. The
earth was wheel-barrowed in by wooden ramps and laid in layers of
about half a meter. Each layer was continually wetted by hose and rolled
with a marble cylinder (a re-used Iate Roman column drum). It was essential to pack the earth as hard as possible to prevent later subsidence.
At the east end of the building, the old trenches in the area of the ciborium were also filled. Earth was packed up to' and around the exposed
marble well head, and an iron grate was made to cover it. This was probably the sacred well referred to by Pausanias (1.26.6), originally outside
the temple, later incorporated in the sanctuary of the church. The large
trenches in the southern temenos and against the north wall of the church
were also cleaned and filled. The large exeavation in the south temenos
in particular had become a hazard for tourists.
The temple interior is now stable (Fig. 2), and will provide in the future a solid platform for a crane to operate on the columrıs, many of
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whlch time and original fire damage have brought to a precarious condition. Research for the publication of the temple is virtually cornplete. The
architectural drawings of the Roman phases are ready, and this year a
careful study of the old notebooks was made from which a full account
of the exeavation of the building was reconstructed and written up. The
Christian conversion and the Byzantine phases were also studied, and
new e1evation drawings of the important east end of the church were
made from both inside and outside the building.
LIARCHITECTURAL SURVEY (Fig. 1)
Portico of Tiberius. Architectural research was continued in the Portico of Tiberius- the great central piazza laid out in the early first century
AD and decorated with a vast 170 m pool. A new, large-scale state plan
was -made of the whole length of the north stoa (230 m), the earliest part
of the complex, dedicated to the emperor Tiberius.

Theatre. At the theatre, work corıtinued on unresolved questiorıs of
the reconstruction of the elaborate marble stage facade. More elements
were laid out in the ancient square (tetrastoon) behind the theatre, and
there reassembled and drawn. This is one of the earliest and most complete stage facades of this type, and the problems in its theoretical reconstruction are caused, unusually, by the survival of too many and too diverse elements rather than by too few,
City walls & city map. A new survey project was begun to survey
and record the exceptionally well-preserved city walls. The walls are an
artful composition of reused marble blocks and inscriptİons, and corısti
tute one of the most complete and best documented of Iate antique defensive circuits.
In conjunction with this work, extensive surveying was carried out in
order to make a new large-scale map of the site- the whole site at 1:1000
and centre city at 1:500 (Fig. 2). Many excavated features not previously
recorded were added to the rnap. A proper map is a vital first step in the
study of the urban development of the towrı and in planning future excavation. For example, a hypothesis that a street ran north-south from the
Baths of Hadrian to the Martyrion and east-west from the Martyrion to
the building known as Gauding's Gymnasium can now be seen to be very
likely and can be easily tested by strategic excavatİon.

Crytoporticus House (Figs. 3-6). One building, excavated in the
1980s behind the Sebasteion, was not on any earlier site map and re353

quired an entirely new survey. It has a deep underground storey, and was
fonnerly called a cryptoporticus. Careful study showed, however, that it
is more likely part of a typical Iate antique house, with an apsidal hall behind a calannade or persistyle, here raised on a basement storey.
What survives on the upper level is the apse of the hall (Fig, 3), facing east, and in front of it the floor of a north-south portico. A Iate polygonal base still embedded in a -scarp to the west of the exeavation probably belonged to the collonade since its base fits the trace of setıing marks
on the north-south stylobate. Plans and sections of both levels of the
house were drawn (Figs. 3-6), and the exceptionaly deep and dangerous
exeavation in front (that is, to the east) of the north-south stylobate was
recorded and filled. This exeavation had revealed nothing of importanceexcept at its very bottom, what appeared to be part of a covered archaic
drain (?). In the Iate Roman period, this area would have corresponded to
part of the open area in front of the portico supported on the preserved
north-south stylobate.
III FlNDS (Figs. 7-15)

Although 1992 was aresearch season, many new items and small
finds came up in a variety of contexts- form dismantled field walls, the
bottom of old spoil heaps, old black dumps, and stray finds made in the
course of eleaning and surveying. Same of the more important of the fifty-seven new objects catalogued may be mentioned.
Two fragments of fine polychrome mosaic with a geometric patıem
(92-4,A-B) were recovered during eleaning work by the museum staff in
the area to the east of the Tetrapylon. An almost perfectly preserved marble sundial (92-53, Fig. 7); inscribed with the dedication of one KL. D
(......], was found behind the exeavation house after an old spoil heap
had been eleared there (at the south west comer of the exeavation house
compound, towards the theatre). A fine marble relief fragment of a flying
or fal1ing female figure (92-52, Fig. 8) was recovered from the same context.
Anather interesting relief fragment, a stray from behind the baths of
Hadrian, preserves part of an erotic or assoult scene (92-7, Fig.S). It features a couch or bed covered with a large spread on which can be seen
the things of two figures, one nude and certainly male below, anather
nude person over him. It is either an erotic scene or perhaps a mythological murder scene.
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A lifesize Antonine female portrait head (92-48, Figs. 10-11) was recovered from a field waIl. The face is badly wom and damaged, but the
hairstyle is cIose to that of Faustina the Younger, wife of Marcus Aurelius. The head represents a private woman of about AD 150.
Another important find of this period is a colossal right hand (92-10,
Fig. 12). There is a smaIl pinhole in its upper palm for attaching the index finger, and an oblique dowel hole in the wrist, probably for attachment to the arın. It came from the same context as the sundial, behind the
exeavation house. Judging by its scale and manufacture, it very probably
belonged to the colossal cuirassed torso found at the Agora Gate in 1980
and identified as Antoninus Pius by the inscribed base found with it. The
hand should be imagined as part of his raised right arın, held up in a common gestureof salutation and public address.

!nscriptions (Figs. 13-15). Three important new inscriptions were
found. One, from the east city waIl (immediately to the south of the present entrance to the site), is realIy a re-discovery, since it was reported in
the 19th century but had not been seen since. It is a Iate Helienistic Doric
architrave with a dedication to .Nineudios (92-3, Fig. 13), probably Zeus
Nineudios, an important local form of Zeus attested at the site (MAMA
VIII. 410), which seems to associate him with the founder Ninos. As preserved, the inscription reads: TO EPIS[TULION]/NINEUDIO[I]. that is:
'(X dedicated) the architrave to Nineudios.'
The second inscription, a stary find from the edge of a field in the
area of the east necropolis, is a beautifuIly preserved funerary epigram
for aman caIled Epueithios (92-1, Fig. 14). It came probably from a
tomb facade. The epigram consists of four compressed and high-flown
hexameters, beginning thus (lines 1-2): 'You have provided ilIustrious
works. for the city like those of the immortals, O Eupeithios, goddelighting hero, living image of piety.. .' The last two lines, aIthough almost fuIly preserved, present some unresolved problems of interpretation.
The third inscription is asimilar grave epigram, inscribed very faint1y (92-2, Fi. 15), found by accident in an old block dump behind the refreshment stand.
IV SCULPTURE DOCUMENTATION

The large project initiatedin 1991 to make a complete inventory of
the sculptures discovered at the site was continued. This project has two
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parts; the recording of the excavated objects, and the reconstruction of
their archaeological context from the exeavation notebooks. For this latter part, fınd-spot maps are made -that is, plans of major areas of the site
on which the find-places of the objects are plotted. This requires intensive study of the notebooks and of the archaeology of each building. New
findspot plans were made for several major buildings this year-the Temple of Aphrodite and the house to the north of the temple; the Tetrapylon
area; and the Teatre Baths,
The recording of exeavared objects was focused on several distinct
categories. For example, preliminary catalogues were made of the figured consoles from the Baths of Hadrian (more than forty were recorded
on the site and in the depots) and of the astonishing series of figured pilaster capitals from the Tetrapylon street and the house to the north of the
temple (more than thirty-five were catalogued).

Exeavation Records. An urgent task carried out this year was the
copying of all the exeavation notebooks. The record of thirty years of excavation formerly existed only in the original notebooks kept at the site.
This irreplaceable and vulnerable material was copied in its entirety by a
new copy machine bought with the aid of a generous donation from the
Friends of Aphrodisias İn ızmir. Over 30.000 pages of notes, drawings,
and photographs were photocopied and bound int0260 volurnes in a
numbered series of trenches and seasons. The copies were shipped to the
Aphrodisias arehive in New York, while the original notebooks will remain at Aphrodisias.
Sarcophagi. A major new project was undertaken to inventory all the
sarcophagi on the site and in the museum, Over 320 sarcophagi and fragments were measured, pohotographed and numbered. There remain perhaps a further 100 items to record. Aphrodisias has a highly varied local
sarcophagus production-its sculptors and patrons borrowed ideas and motifs from each of the major centres. The eventual publication of the sarcophagi in two volumes, by Prof. Fahri Işık, was discussed in detail with
Prof. Işık and Prof. Guntram Koch.
There were also new finds of sarcophagi. A sarcophagus was found
still in situ at the edge of a field in the area of the east necropolis. The
back had been broken in by tomb robbers of long ago, but the front is
nearly perfectly preserved. The sarcophagus was lifted and brought back
to the exeavation depot. It is a typical local garland sarcophagus of the
mid-third century, w.ith two unfinished portrait busts (92-34, Fig. 16).
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Further fragments of sarcophagi were brought in from near the village of Ataeymir and from the east necropolis, incIuding the base (much
battered) of a fine Amazan sarcophagus (92-33), which is the sister of
one found earIier at the site. Both sarcophagi had finely carved figures remarkable for their precise and careful imitation of Attic models. The ineseribed lower pIinth of a sarcophagus (92-3 I) was recovered from a tomb
in the east necropolis which had been excavated by the Aphrodisias Museum at the end of 1989. The front right comer of a gabled Iid recovered
with the exceptional arcaded Seasons sarcophagus discovered in 1988
was shown certainly to beIong and was mounted in position on the chest,

V CONSERVATlON
Much time was devoted to plans for future restoration and conservation at the site. FuU proposals for a restoration project the Sebasteion and
for a new storage and conservation building to be contructed at the site
y.'ere prepared and submitted to the appropriate authorities in Ankara and
ızmir. The first priority İs to build adepot and workshop structure which
can function as a conservation faciIity both for the great legacy of past
finds and for future restoration projects.
The condition and accessibiIity of the monuments was monitored.
On the site a series of wooderı gates was made to cIose the Baths of Hadrian in order to protect their badly damaged cut-marble floors. A new
flight of steps was constructed in the back (west) of the acropoIis hill
which now takes visitors from the Portico of Tiberius up to the back of
the theatre in more comfort.
The condition of earIier sculptural restorations was also monitored,
Three examples of the considerable amount of work necessary in this department may be mentioned.
A fine togate statue of a young Hadrianİc arİstocrat (83-64) was originaUy mounted sIight1y off its centre of gravity and was being supported
by a large wooden beam. To forestaU further damage, the figure was disrnant1ed and put it into storage, The dismantIing showed that the figure
requires exterısive new conservation and restoration. A fine heroic torso
wearing a hip-rnantle (72-441), currentıyon display in the museum, was
seen to have a hair-crack opening at its waist- again due to a slightly offcentre mounting. A custom-shaped, padded wooden wedge was constructed and tapped in under the overweighted side. This wiII prevent further damage until proper re-restoration can be carried out.
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A relieffrom the Sebasteion found İn 1984 (84-88), now standing in
the exeavation depot, required careful repair (Fig, i 7). The relief had
been made originally from aflawed block, with serious vertical cracks,
and a large slice had recently come away from the front along one of the
faults. The cracks were glued and clampedand the broken fragment realtached with a dowel inserted at an angle into the back of the relief on
which the fragment could be suspended as though on a peg. The fragment is thus pulled by its own weight into the original break from which
itcame.
VlTOND! EXHlBlTlON (Fig.l8-l9)

In close cooperation with the Aphrodisias Museum, the fırst part of a
programme was undertaken to put important new sculptures from the excavation on display to the public. A group of fıne marble shield portraits
or tondi, found in i 98 i in a Iate Roman mansion behind the Sebasteion,
which had since remained invisibly in the depot, was chosen for exhibition. These tondi are a highly interesling group of writers and philosophers inscribed with their names. They have solved long-standing problems of Freek portrait iconography- among them, for example, are the
fırst certainly identified sculptured portraits of the poet Pindar and of the
philosopher Pythagoras. They also demonstrate the undiminished talent
of the local sculpture workshops at Aphrodisias into the 5th century AD,
the period of their manufacture.
The tondi were mounted on a long empty wall at the entrance to the
museum. For the background colour, a deep blue was chosen in loose
imitation of the deep blue-gray marble veneer in which the tondi were
originally set (fragments survive). Before mounting, the marbles were
carefully cleaned and repaired. They were also re-photographed from all
angles and in differentlights. For fıxing the tondi to the wall, strong
brackets were required, both because theyare heavy pieces and because
the heads lean out from the verlical, exerting a strong forward thurst off
the wall.
The custom-designed bronze brackets were made in England in the
highestgrade easting bronze (standard no. LG3). The brackets were fıxed
to the wall by stainless steel bolts through the wall, and the marbles are
held fırınıyon the brackets by adjustable nylon spacers. Experimentation
was made with various chemical patinations for the bronze, but these
produced too even a surface. Pigmented microcrystalline wax (shoe
polish) was found to give belter results -- adeper, more varied surface
tone.
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The comers of several of the tondi are broken. For structural and aeshetic reasons, only the lower corners were restored -- to support the full
width of the tondi on the brackets and to provide a continuous baseline
through the group for the viewer's eye. The broken upper parts were left
in their extant state, and the position of the top brackets was adjusted as
necessary. The lower comers were restored with natural stone carved to
fit the ancient break (rather than with plaster or cement; which age
badly). A French Iimestone (Caen stone) was used; it is an even-grained
and porous stone, so that its tane may be easily: adjusted. It has a soft
mat! surface, compatible with marble, and should age well.
At each end of the display a biIingual Turkish-English explanation
with a plan of the house from which the sculptures came was set up. Six
portraits from the group were mounted: Pythagoras, Sokrates, Alkibiades, Pindar, Alexander the Great, and an impressive nameless phiIosopher, perhaps the founder of alocal school of phiIosophy.
It was a great honor that Prof. Ekrem Akurgal was able to come and
open the new tondo exhibition in a small ceremony that also formed a
most happy concIusion to the seasorı's work.

VII PUBLICATIONS
Publication remains an important priority. Aphrodisias Papers 2
(Eds R.R.R. Smith and K.T. Erim) appeared in 1991, and a third volume,
Aphrodisias Papers 3, wiII appear in 1993. CRoueche's work on games
and entertainments, Peıformers and Partisans at Aphrodisias (1993) was
published recently. And the first volume of a new monograph series devoted to the Aphrodisias excavations is now at press: R.R.R. Smith, Aphrodisias I: The Monument of C. Julius Zoilos. Subsequent monographs in
this series on the sarcophagi, the temple of Aphrodite, the Portico of Tiberius, and the Tetrapylon are in preparation.
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Fig. 7- Aphrodisias. Inseribed marhle sundial (92-53).
H: 35 cm

Fig. 8- Aphrodisias. Relief fragment, draped female (92-52). H: 17 cm, W: 14.5 cm
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Fig. 9- Aphrodisias. Relief fragment,

ıwo

figures on a couch (92-7). w: 27.5 cm

Fig. 10-11-Aphrodisias. Antonine female portrait head, ca. AD 150 (92-48). H: 30 cm
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Fig. 12- Aphrodisias. Colosal right
hand (92-10). H: 32.5 cm

Fig. 13- Aphrodisias. Fragınent of Iate HelienisticDorie architrave,
with inscribed dedication to Nineudios(92-3). H: 32.5 cm
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Fig. 14- Aphrodisias. Inseribed black with funerary epigram for Eupeithios (92-1). W: 114 cm

Fig. 15- Aphrodisias. Inscribed block with funerary eplgram (92-2). W: 98.5 cm.
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Fig. 16- Aphrodisias. Unfinished garland sarcophagus, mid-Srd century AD (92-34).

w: ı.18m

Fig. 17- Aphrodisias. Ethnos relief from Sebasteion (84-88), after restoration work in ı 992
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Fig. 18-19- Aphrodisias. Exhibition of Iate antique marble shield porıraits, installed in Aphrodisias
Museum 1992. From left to right: Pythagoras, Sokrates, Alkibiades, Pindar, Alexander the
Great, and a philosoplıer

THE 1992 EXCAVATION SEASON AT
SAGALASSOS
.Marc WAELKENS*
L. Baert-HOFMAN
Large-scale excavations continued at Sagalassos for their third season between 13 Julyand 7 September 1992. The team was composed of
52 scientists in all, from Belgium (40), Turkey (4), the Netherlands (3),
Great Britain (2), Portugal (2) and'Spain (l), and 37 local workmen.
team included 16 archaeologists and 8 illustrators mainly form the Catholic University of Leuven, 6 architectural restorers from the Centre for
the Conservation of Historical Towns and Buildings at Leuven, 5 conservators (supervised by Kirsty Norman), 3 archaeozoologists from the Royal Museum for Central Africa at Tervuren, 3 cartographers and 3 geomorphologists from the Catholic University of Leuven. AIso present
were 3 palynologists from the Archaeological-Biologİcal Institute of the
State University at Groningen, The Netherlands, as well as 2 geologists
and 1 anthropologist from the Catholic University of Leuven, 1 computer
operator, 1 photographer and 3 people responsible for the logistics of
everyday life. The first part of a new exeavation house was completed
during the season and four storage containers placed near it.

The

Thanks are due to the Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü and its
General Director Prof. Dr. Engin Ozgen of the Turkish Ministry of Culture, who gaye permission for the excavation. We wish to thank their representatives, Miss Aynur Gökmen from the Kocaeli Museum who acted
as "temsilci" during the first five weeks, and Mr. Mustafa Metin from the
Çankın Museum who worked with us during the rest of the season. We
also wish to acknowledge the kind co-operation of Mr. Ali Harmankaya,
Assistant Director of the Burdur Museum, and of the local authorities in
Burdur and Ağlasun. Finally we should like once more to thank all our
*

Prof. Dr. Marc WAELKENS, L. Baerı-HDFMAN, Professor of Archaeology Catholic University af Leuven, Department of Archaeology Blijde Inkorrıststraat 21, B-3(x)() Leuven.
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sponsors, inCıuding the many "Friends of Sagalassos", and last but certainly not least the workmenand people of Ağlasun.
The 1992 season was financed by the Research Council of the ·Catholic University of Leuven, the Fund for Collective Fundamental Reseacrh, the Programme on Interuniversity Poles of Attractiorı (LU AP 28),
the National Bank ofBelgium, the ASLK/CGER Bank, the BAC Savings
Bank (Brussels), The tour operator Orion, The "Friends of Sagalassos"
association, AGFA-GEVAERT films, the tile factory MARLUX N.V.
(Tessenderlo), ENG Videohouse (Vilvoorde), the restoration company
E.G. VERSTRAETE & VANHECKE N.V. (Wilrijk), the Rotary Club
Zeebrugge-Oosthoek. Future work will largely profit from a recently established "L. Baert-Hofman fund".
1. The excavations
Last year the exeavation activities focused on:
1.1. The Doric temple
This monument (Fig. i), sİtuated at the dominant point of the upper
city, figures on Lanckoronski's map as Temple R, but it was never fully
deseribed or studied by the ill-fated Austrian mission of 1885 (Waelkens,
1993:40). It has beeıı excavated since 1990, when the area in fron of the
temple was cleared. This first exeavation showed that the original structure, most probably built during the Iate ıst century BC/early Imperial
period, had been altered several times as the result of stability problems
on this very steep hill. The original stairway in particular had been replaced by three successive terraces. The final altefation apparently took
place during the early years of the 5th century AD when the front wall
was rebuilt and raised to a higher level, partly reusing material from other buildings. During this operation the temple, which was no longer used
as a cu1t place, was transformed into a tower incorporated into a Iate fortification wall (Waelkens e.a., 1991: 204-206). During the second campaign (1991) the excavations focused on the inside of trie temple and the
area immediately to the west of it. Inside the temple a thick layer of debris, mainly composed of plaster, brick and tile fragments, was taken
away as far as the occupation layer of the 5th century AD tower. The
same exeavation led to the discovery of eight massiye pilasters built
against the long walls of the temple at the time of its transformation into
a tower. In the area to the west of the temple, a Iate Roman fortification
wall was discovered abutting the temple, Some finds suggested that it
had been built to defend the city against the threat of the Isaurian tribes-
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men (404-406 AD) and formed part of the same defensive building
scheme which had transformed the temple into a tower. The podium of
the original temple was almost completely excavated down to a Iate Roman soil covering the original pavement of the temple courtyard (Waelkens e.a., 1992088-91).
During the i 992 season the excavations continued both and around
the temple so that, if the previous season is included, a total of 25 m'
were excavated south of the Iate fortification wall and approximately 45
m' north of it. The inside of the temple has been completely cleared. The
following stratigraphy could be observed in the various exeavation seetors:
-South of the Iate fortification (sectors V-Vlll): a kind of ramp was
arranged against the inner face of the fortification wall (1.80 m to 2 m
wide), its width varying between 1.10 and 1.60 m Nowadays its top starts
almost immediately below the height of the wall proper, which must
originally have been one or two courses higher. Its composition is rather
careless, perhaps reflecting the haste with which the whole fortification
was built. The presence of this ramp mayaıso explain the somewhat neglected character of the fortification wall's irıner face, which is made of
reused ashlar on the outside and of mortared rubble and ashlar fragments
on the inside; its function must have been to reinforce the wall rather
than to serve as a walking platform for the defenders. At its base, a single
row of loosely arranged "large irregular or completely rough stones retained arather loose fill composed of smailer blocks mixed with a sandy
lime soil, possibly the remainders of a poor quality mortar. The layer was
piled up against the inrıer face of the wall and covered by a thin layer of
smailer stones, brick and tile fragments and a disintegrated sandy lime
mortar. This layer may constitute remains from the destroyed upper part
of the same inner face. It was covered by a grey to yellow 1 m thick layer
of sandy lime soil, possibly a disintegratedmortar which may have covered the visible upper part of the inner face of the wall. Thus far the entire ramp has contained no easily datable material, though it included
fragments of sculpture such as a smail bearded male head, perhaps representing the divinity worshipped inside the tempIe.
-North of the fortification (sectors
phy' could be identified:
(1)

ıx-xII)

the following stratigra-

During the 1991 .season the trench surveyers did not inCıude this top SDiI among their numbered layers but in 1992 gaye it the number 1. As a result, the 1991 layer numbers correspond not to the numbers of 1992 buı to Ihese numbers +1.
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Layer 1: a 0.1 to 0.3 m thick layer of top soil containing pottery,
glass, metal objects, bone and architectura1 e1ements
Layer 2: a reddish-brown 0.2 to 0.5 m thick layer sloping down towards the west (following the natural slope) and to the north (perhaps
piled up against the north wall of the temple as the result of wind erosion). This erosion layer is rather hard and contains only smaller stones,
sametimes mixed with dark or whitish packages of soil (mortar ?) Its archaeological material can be compared with the of the top soil, but there
were various coloured plaster fragments and a coin dated to the years
270-272 AD (Scheers, 1993:202: SA 91 DT 303).
Layer 3: a 0.6 to 0.75 m thick layer with a predominantly light
-brown to reddish colour. In 1991 it was further split up into a lense of
darker, mostly bumed material (1991, 1.3) and anather layer of the same
colour as the upper part (1991, 1.4). However, the extension of the trench
in 1992 made it clear that we are dealing here with a single layer containing various bumt lenses, probably the result of fires lit by shepherds or
visitors; most were located near the temple or the fortification wall which
offered same shelter. The layer alsa contained lenses of painted stucco
fragments, though it is rather unlikely that they once covered either temple or fortification walls. They may have been dumped here. This could
alsa explain the presence of a lot of brick and tile fragments, which however could alsa have fallen from the upper parts of the temple/tower and
fortification wall. The trench supervisors certainly had the impression
that they were dealing with a gradually piled-up dump rather than a real
destruction layer. On the who le the layer is archaeologically very rich
and contains sherds, glass fragments, bones (inCıuding worked bone), architectural elements and same mosaic tesserae as Well as lots of small
terracota figurines, representing Kakasbos, cattle or dornesticated animals (Waelkens e.a., 1992: 91). Among the easily datable materials were
various coins of the later 4th and early 5th centuries AD: a co in of Julian
dated to 361-363 AD (Scheers, 1993: SA 91 DT 348) and two coins of
Honorius dated respectively to the years 395-408 (Scheers, 1993:202:SA
91 DT 351) and 408-423 AD (Scheers, 1994: SA 92 DT 70). This thick
stratum alsa contained various fragments of Iate Roman unguentaria, including a stamped one datable to the 6th (or first half of the 7th) century
AD (Degeest, 1994% SA 91 DT 330-132). Finally the remains of a collapsed terracotta pipe system were found placed vertically againts the
outside of the fortification wall, the lowest pipes of which were still
standing upright in the lowest part of the stratigraphy (see layer 8). A
1ayer of disintegrated mortar found around the pipes may once have been
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plastered around them to hold them fast against the wall. The layer
should most probably be considered as a dump mixed with material falling from the upper part of the temple/tower and the fortification wall.
Most of the material should be Iate Roman/early Byzantine since the site
was apparently abandoned during the later 6th (or early 7th) century AD
(Waelkerıs, 1993: 49) and since there are still some unguentaria fragments from that period, the date of the deposit most probably belongs to
the 6 th (or early 7th) centuryAD.
Layer 62 : e 0.20 ko 0.30 m thicklayer, predominantly red-brown yet
not homogeneous in colour since it contains many bumt spots. This layer
once clearly functioned as asoil: it contains a terracotta water supply system that continues through the fortification wall and replaces and older
system that was destroyed when this wall was constructed (Fig, 2). A
layer of plaster on the surface, stretching out from the temple wall approximately 3 to 4 m in front of the fortification wall, may belong to a
protective layer that once covered the many cracks in the corresponding
part of the temple wall and fell down at alater stage. Since the layer surrounds a newly-arranged water supply system, it must also contain older
material from elsewhere. This may explain the presence of a number of
figurines (Kakasbos, animals) connected with the forrner temple cult. Archaeologically this stratum, which must have become a soil immediately
after construction of the fortification, is less rich than layer 3. The material already studied includes some Iate Roman (6th or, at the Iatest, early
7th century AD) unguentaria (Degeest, 1994), as well as a coin of Theodosius II, dated to the years 425-450 AD (Scheers, 1994: SA 92 DT 135).
This soil probably represents the latest period of the city's occupation and
may correspond to a date in the 5th-6th century AD.
Layer 7: a 0.10 to 0.25 m thick layer, full of rough medium-sized
stones, pieces of cement and generally rather coarse wares, that slopes towards the fortification wall. Its colour is much lighter than that of layer 6
and its structure is much looser. Most probably we are dealing here with
an artificial mı connected with the construction of the fortificatiorı wall
and the laying of the water-supply system through layers 6 to 8. Most of
the material may therefore have been taken from the surrounding area. In
fact, it contained numerous votive figurines related to the Kakasbos cult,
(2)

Since layers 2, 3 and 4 of 1991 are now identified as parts of layer 3 of 1992, we 'no longer
distinguish between layers 4 and 5. We keep the original numbering system İn orderto avoid future misinterpretation, since all exeavation labels carey the old numbers. As a result (see
note 1) 1991, ı. 2, 3 and 4 correspond with 1992, ı. 3,4 and 5. As a result, the first new
stratum carries the numbers 6.
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coloured plaster fragments, and a coin dated to the Imperial period
(Scheers, 1993: 202: SA 91 DT 508).
Layer 8: a 0.35 m thick layer of light colour that thins out towards
the fortifiation walI, containing many medium-sized rough stones and
smalI pieces of mortar. It must represent the lowest part of the filI thrown
upon the most recent water-supply system laid out in connection with the
fortification walI, and in fact these new pipes go through the walI inside
layer 8. They once connected with a vertieal pipe, two elements of which
were still in situ in the layer. The material of which the layer consists
must have been taken from the immediate surroundings, and this may explain the presence of some 'animal votive figurines. The layer also contained three coins dated between the middle of the 4th and the beginning
of the 5th centuries AD: a coin of Constantius II dated to 347-348 AD
(Scheers, 1994: SA 92 DT 216), a coin of the years 364-378 AD
(Scheers, 1994: SA 92 DT 194) and a coin of Theodosius II dated to 403408 AD (Scheers, 1994: SA 92 DT 152).
Taken together this indicates that layers 6-8 are the result of a single
intervention. They represent the top and filI of an artificialIy created soi!
covering a new water-supply system, which was arranged here once the
newly constructed fortification had destroyed the already existing system
in layer 9. Most probably this activity can be dated to the reigns of Arcadius and Theodosius II and chould be connected with the threat from
lsaurian tribesemn around the years 404-406 AD (Waelkens, 1993: 48).
Layer 9: 0.60 to 0.75 m thick layer covering the lower part of the
temple podium socle, including its two steps and the few remains of the
original pavement of the courtyard, which is preserved only along the podium north of the fortification walI. South of it this pavement was completely removed, most probably to provide building material for the
rough inner face of the fortification walI. This layer is an artifical soi!
containing some smalI stones and pieces of mortar arranged on top of the
original courtyard leveL. lts purpose was to cover a carefulIy laid out water supply consisting of two diverging systems of terracotta pipes, one of
which was placed against the lowest step of the temple podium, the other
of which must have diverged from it in a southerIy direction near the corner of the temple podium.
This last part of the system contained no less than two settling tanks
3.3 m apart (Fig. 2). The one to the north was made of terracotta and still
covered with rough stones, the one to the south was made of limestone
but only its lower half was preserved. Both systems had been cut by the
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fortification wall and must therefore represent and older arrangement.
The layer contained five coins only four of which could be identified, all
belonging to the years 383-408 AD. One could be dated to the years 383392 AD (Scheers, 1994: SA 92 DT 161), two were minted by Theodosius
i in 393-395 AD (Scheers, 1993: 202: SA 91 DT 549 and SA 91 DT
576)' and a fourth is a coin of Honorius minted in 395-408 AD (Scheers,
1993:202: SA 91 DT 552)'.
All. of this suggests that layer 9 must have been arranged here around
the transition of the 4th to the 5th centuries AD, preceding by only a few
years the construction of the fortification wall and the deposition of
layers 6 to 8.
-Inside the temple/tower (sectors XIIIlXIV) during the 1991 and
1992 seasons the following strata could be distinguished:
Layer 1: Represents. the upper part (min. 0.6 m thick) of the
destruction layer, consisting mainly of large stones from the collapsed
front and back walls and the upper layers of the side walls. There was
also a large amount of brick and tile from the upper structure of the tower
and the upper part of eight pilasters built against the long side walls when
the temple was transformed into a tower. Further fragments of 0.035 m
thick marble crustae which once covered the temple walls were also
found.
Layer 2: a 0.20 m thick destruction layer covering the top of the tallest preserved pilasters. This stratum consists of a sandy earth with disintegrated mortar, smailer stones and fragments of brick and tile which
must have formed when the upper part of the building began to fall apart.
Archaeologically the layer was rather poor.
Layer 3: very thick sandy layer with fewer and smailer stone fragments than in the previous layer, as well as an enormous quantity of tile
and brick fragments (nearly 15 wheelbarrows of thern). This is Cıearly the
destruction layer of the roof system and the top of the building, which
could have been raised by means of mortared brick. There was a concentration of bumt material between the two southern pilasters along the east
wall. The layer was especially rich in metal objects and also contained a
coin of Theodosius II dated to the years 423-425 AD (Scheers, 1993:
202: SA 91 DT 494).
(3)

SA 91 DT 576 was not fcund inside the tower as mentioned there,
8).

(4)

There wrongly numbered SA 91 DT 32.

buı

in layer 9 (1991, 1.
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Layer 4: approximately 0.1 m thick dark layer covering the floor level of the tower. This was clearly an occupation layer that also included
material from the period when the tower was still standing but no longer
in use. The rather smail amount of pottery and glass seems to suggest a
short period of occupation. Metal objects are numerous, many of them
functional (nails, doorlocks etc.), and this straturn contained no less than
18 bronze coins. Except for a coin of Anastasius i dated to the years 491518 AD (Scheers, 1994: SA 92 DT 223), an isolated find, all other coins
could be dated to the period 346-408 AD, most even to the years 383-408
AD'. A group of nine, dated to the years 383-392 AD, was found in the
south-west comer of the tower (Fig, 3)'. All 'of this reinforces the stratigraphical information from the area north of the fortification wall, and
from the 1990 season, in clear1y indivating that the transformation of the
temple into a tower and its military occupation must have occurred during the ear1iest years ofthe 5th century AD, more precisely during the
reign of Arcadius, and it can almost certainly be connected with the Isaurian raids.
Not onlyhad the original roof and pediments of the temple been taken away during this operation,. but the walls may have been raised by
means of mortared brick; this could explain the enormous amount of material discovered inside. A sondage in the centre of the tower recealed
that the north wall, like the front wall, had beerı raised on new foundations among which figure some reused blocks. So the two small sides of
the building, now both collapsed, thus had been rebuilt using the original
blocks placed on a new foundation. And the very curved shape on both
longer walls, which are still standing bul moved dangerously outwards at
both extremities, could suggest that the temple had already undergone extensive damage before it became a tower and that it had proven necessary
to rebuild the small sides upwards from the foundations. In that case, before its transformation into a tower the upper part of the building may not
have been dismantled on purpose but may already have collapsed, making it easier to reuse some of its gable elements in the new terraces south
of the building.
During the final transformation two rows of 8 massive pilasters,
made of alternating courses of regular tuffo blocks and brick
(5)

(6)

Schccrs 1994: SA 91 DT 182: unidcntificd; SA 92 DT 215: 346-354 AD; SA 92 DT 207:
347-348 AD; SA 92 DT 208: 395-408 AD; SA 92 DT 187: 355-360 AD; SA 92 DT 195:
378-383 AD; SA 92 DT 2 ll: 383 AD; SA 92 DT 212: 393-395 AD; SA 92 DT 208: 395408 AD.
Scheers, 1994: SA 92 DT 198, SA 92 DT 200, SA 92 DT 201 and SA 92 DT 203 from 383
AD; SA 92 DT i 99. SA 92 DT 202, SA 92 DT 204, SA 92 DT 205 and SA 92 DT 206 dated to the years 383-392 AD.
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(0.27xO.27xO.035 m) layers set into a bed of thick mortar, were buiIt
againts the long waIls of the temple. The pilasters along the west waIl are
set 2.08, 2.06 and 2.06 m apart from north to south corrıer and in general
are of somewhat smaIler dimensions (respectively 0.88xO.64 m,
0.58xO.65 m, 0.72xO.61 m and? xO.60 m) than those along the east waIl.
Their smaIler size may explain the larger distance between them. For the
pilasters against the east waIl are separated by a mere 1.96, 1.94 and 1.92
m from north to south and are of somewhat larger dimensions (0.90 x
0.58 m, 0.80xO.57 m, 0.75xO.59 m and 0.85xO.63 m). These pilasters, the
height of which now varies considerably, may have stood almost as high
as the actual 'ceIla waIls and may have supported a wooden gaIlery running all round the building. A waIl made of mortared rubble and some
ashlar blocks, only the lowest course of which subsists, connected the
second row of pilasters form the north (Fig, 4); it may have supported a
brick and rubble waIl with a door opening west of the axis of the buiIding. This waIl henceforth divided the original ceIla into two parts, of
which the southerrı part was covered by a greyish layer of mortar which
also covers the pilaster bolloms and may once have covered them completeIy. In places where it has been weathered, this layer covers an older
pinkish mortar which stilI carries the impressions of some large slabs apparently belonging to an older temple floor. The same pinkish mortar can
also be seen in some areas at the base of the westerrı ceIla waIl, where it
is up to O. II m thick and heId a 0.035 m thick marble veneering against
the waIl, fragments of which stilI subsist. The southern part of the temple
may well have had a roofing system of sorrie kind, as is suggested by the
fact that the larger southem part of the building was given amortared
floor when used as a tower, as well as a waIl furnished with a door separating it from the northern section. The other part had a floor made of
smaIl pebblelike stones mixed with mortar and sand; it contained asilver
denarius of Hadrian dated to the years 134-138 AD (Scheers, 1994: SA
92 DT 129), but for the rest was largely steriIe. The coin certainly cannot
belong to the original construction, which was completeIy remodeIled
along the north waIl, or to the final transformation, which could be dated
to the early 5th century AD. This layer (identified as layer 5) covered
several large irregular slabs and composed, at least during the final
phase, the fill of the temple podium (Fig. 4).
The 1992 season revealed nothing new about the local cult, which
has been identified from the many votive offerigns as a cult of the indigenous rider god Kakasbos, perhaps identified locaIly with Zeus or Herakles. Nor did it produce any new evidence concerning the date when the
temple was originaIly constructed. We have previously stressed that the
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1.8 m tall podium must reflect Roman rather than Pergamene influences
(Waelkens, 1992: 91), and on stylistic grounds we still maintain a date
during the Early Imperial period (later i st century BC or 1 st half of the
1 st century AD).

1.2. The Iate Hellenistie fountain house
During the 1990 and 1991 seasons the interior of the courtyard belonging to a Iate Hellenistic fourıtain house had been eleared as far as the
row of slabs below the parapet of its drawing basins running along three
sides of the courtyard and supportirıg a Doric portico (Fig. S) (Waelkens
e.a., 1991: 197-203; Waelkens e.a., 1992: 79-8S).
In 1992 the inside of the drawing basirıs has beerı excavated. It still
contained a water resistant red plaster layer. Inside the courtyard the original pavement, composed of irregular limestone sı abs was discovered
(Fig, S). Towards the end of the season excavations started inside the
fountain house, directly behind the big window in the north wal1. This led
to the discovery of a corridor continuing towards the north, which may
have brought additional water to the fountain house. This exeavation will
be resumed next season. In another exeavation. immediately east of the
fountain, the early Imperial levels have been reached. We hope to study
the HelIenistic layers in 1993.
After the 1992 season it has become clear that the fountain house
was changed several times during the Imperial period. Thus far a total of
four building phases have been identified (Waelkens, 1994 b):
- Phase 1 (probably second half of the first century BC): the fountain
house is built as a U-shaped Doricportico (lO.90x7.33 m) surrounding a
paced courtyard (6.68xS.08 'm) opening towards the south, where the
payementmost probably continued into a street or square. This building
can be considered as the transition from the HelIenistic fountain houses
composed of a one-storeyed stoalike structure mostly of the Doric order
(Glaser, 1983: passim) and the huge two-storeyed U-shaped nymphaea
which became popular in Asia Minor from the Flavian period onwards
(Strocka, i 98 i: 22, 37, SO with note 26). The date of the original structure still cannot be established exactly, but the stratigraphy east of it indicates that the building must have been erected before the second, and perhaps even before the second half of the first century AD (Waelkens, 1994
b: chapter 2.2). The decoration of the triglyph and metope frieze seems
very much related to that of the bouleuterion of Sagalassos, which can be
dated towards the end of the second century BC (Mitchell e.a., 1987: 42).
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All of this suggests a date in the Iate Helienistic or Early Imperial period.
it is possible to restrict this interval further by considering a pavement of
small to medium-sized irregular slabs which was discovered inside the
fountain courtyard during the 1992 season, Their position against the single row of steps below the parapet, of which they neatly follow the contours, indicates that they were arranged there at a time when the fountain
house was already in existence. Betweerı these pavement slabs three
coins have been discovered, dropped there at a time when the building
was in use. One of them is a city coin minted at Sagalassos during the
reign of Augustus (Scheers, 1994:SA 92 N 115). lls presence suggests
that the courtyard was already paved during the Early Imperial period or
at the latest during the first century AD depending, on the length of time
during which these coins circulated. In any case, it makes a Iate Hellenistic date for the fountain house, most probably during the i st century Be
or at the latest an early Imparial date, more likely.
- Phase 2 (2nd century AD): perhaps after some damages resulting
from the earthquakes which struck Southern Phrygia in 53 and again in
60 AD, or at the latest after the catastrophe which struck Westem Anatolia under Marcus Aurelius (Ergin e. a., 1967: 12) the fountain house was
remodelled. The back wall as well as part of the entablature of the westem portico was completely rebuilt. Moreover, maybe as the results of stability problems on the slopes into which the courtyard had meen sunk, a
wall now connected the southern extremity of the western and the eastern
portico. In the axis of the fountain iı was interrupted by a well built stairway (2x4.25m) of 6 rows of receding steps leading into the courtyard
(Fig, 6). This operation implied .a considerable raising of the level south
of the fountain. This could also have become necessary because of the
construction of a sewer system ca. 1.50 m wide, made of vaulted rubble
walls (min. H.: 1.50 m) east and south of the fountain house. East of the
building it seems to have destroyed completely whatever strata existed
between the excavated seetion east of the nymphaeum and the east wall
of this building. South of the fountain this sewer was not dug very deeply
into the original soil, and it seems to have been at least partly arranged
above the level of the pavement sı abs of the fountain courtyard, which
continued towards the south so that the top of the sewer emerged considerably above the level of thec courtyard. During the same buliding activity or shortly afterwards two terracotta water supply system s were also arranged east of the nymphaeum. For the time being it is still unclear
exactly when the remodelling of the fountain house took place. Information gathered from the stratigraphy east of the building suggesls that the
various undertakings mentioned under this heading, even if not all of
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them must have carried out together, succeeded one another quickly and
that this occurred most probably during the 2nd century AD.
- Phase 3 (probably 3rd century AD): the slopes on both sides of the
fountain were now levelled to support a pavement, which may only have
been a extension of the pavement of a street running north and above the
actual fountain house. Towards the south the thus partly artificially created terrace was contained by an impressive wall (1.20 to 1.40 m thick)
built approximately 2 ID south of the southem enclosure of the fountain
house. Yet, its direction is not exactly parallel with that of the nymphaeum. This wall seems to have intersected and even partly destroyed the
sewer system built during phase 2. A vaulted passage in this terrace wall
still gave access to the fountain courtyard by means of the starway from
phase 2. Stratrgraphical information gathered from the exeavation east of
the fountain house, as well as a coin minted at Baris during the reign of
Septimius Severus. discovered between the pavement slabs (Scheers,
1993: 197, SA 90 N 140) suggest that the transformation of the area most
probably took place during the reign of Septimius Severus or shortly afterwards. This whole activity may have been connected with the fact that
the street running behind and even partly above tha fountain house had
become one of the most monumental thoroughfares of the city. Shortly
after 120 AD an impressive library had been erected immediately north
of the fountain building (see 1.3), while at the eastem extremity of the
same street the theatre of Sagalassos was completed somewhere between
180 and 200 AD (Vandeput, 1992: i 16). This may have led to a repavement of this street and its extension around the Iate HelIenistic fountain
house towards the south, in order to form a smallsquare in front of the library building (Waelkens, 1994 b).
- Phase 4 (6th century AD): during the Isaurian raids a fortification
wall had been built around the central part of the city. The fountain was
situated outside these new walls. Maybe as the result of growing water
supply problems inside the city, the fountain house was changed into a
closed off water reservoir. Rough walls were arranged inside the north
drawing basin and across the original courtyard. They supported and protected a new system composed of three terrocolta pipes inserted through
holes cut into the back wall of the north portico in order to catch water
behind the wal!. One took the water directly across the courtyard through
the eastem part of the old stairway which had been destroyed for this purpose. The two others took the water along the westem half of the north
portico and then along the drawing basin of the west portico towards to
south. During this process its south wall was completely destroyed and
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repaired using older material, ineluding a very nice middle HelIenistic
frieze with daneing girls (Waelkens, 1993: 42, Figs. 20-22). At the same
time the inside of the courtyard was filled artifically as high as the parapets of the drawing basins. The access to the fountain courtyard was
completely blocked. After -earthquakes disrupted these new pipelines, the
fountain continued to function inside until these days. The above mentioned artificial fill inside the fountain courtyard was composed of material from potter's dumps and could be dated to the 5th up to the first half
of the 6th centuries AD. So the abandonment of the fountain must have
occurred sometime during the 6th century AD (Waelkens 1994 b). The
reason may have been the earthquakes which shook the area in 518 and
528 AD (Waelkens, 1993: 49; Ergin, 1967: 14). They may have destroyed most if not aıı of the city's aqueducts, forcing the inhabitants to
capture the water where it still was present. Since the fountain was located then in a zone already abandoned, it would have been natural to tum it
into a water depot and carry its water by means of terracotta pipes inside
the Iate Roman city walls, There the city was still inhabited until the
plague which ravaget the Aegean region in the years 541-543 AD (Landgraf, 1980: 65-66) may have forced the remaining population, perhaps no
longer capable to supply the necessary maintenance of a city located in a
climatic zone with harsh winters, to move to nearby Aglasun where the
water supply was abundant and where the elimate is a lot milder.
1.3. The library building

In 1990 a large public building was discovered along the northem
edge of the street behind the HelIenistic fountain house (Fig, 7-10). That
year only a 13.5 m wide façade, with three entrances between wall seetions containing aniche, was excavated. Around 40 m' of black-andwhite mosaics, representing large stars, were discovered (Waelkens e.a.,
1991: 203-204) on a kind of raised sidewalk in front of the building. In
1991 only the front 60 m' inside the building were excavated, but this
area contained a mosaic of much higher quality than the one outside;
most of the floor was made of black and white tesserae arranged in geometrical patterns (quatrefoils, intersecting cireles, pe/tae). The central
part of this area contained a polychroma panel, only partially excavated,
with a scene from the Iliad: the departure of Achilles for Troy. Three figures were represented on the panel: a woman, most probably Thetis,
Achilles and his tutor Phoenix. The panel was signed by the mosaicist
Dioskoros. We believed at the time that the building had been a kind of
pagan basilica (Waelkens e.a., 1992: 84-88) and suggested a date in the
third quarter of the 4th century AD, perhaps even during the reign of the
emperor Wulian (361-363 AD) for the mosaic.
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In.1992 we extended the exeavation inside the building towards the
north, where nearly seven metres of earth covered the mosaics, It soan
became clear that the building was not a basi!ica but a structure composed of arather well-preserved smailer room with internal dimensions
of 1L.8mx9.9m. The façade was largely dismantled in antiquity, but the
side and back walls stili stand to a height of more than 3 and more than 6
m respectively. The excavations revealed 7 strata as well as 4 building
phases:
- Layer 1: top soillayer 0.04 to 0.30 m thick.
- Layer 2: a 0.24 to 0.92 m thick layer covering the walls of the public building as well as the ruins of alater structure built against the east
wall (Waelkens, 1992: 88). This layer is composed of mortar, marble
crustae, rubble and bricks from those sections of the upper wall that remained standing after the building had been destroyed by fire (see belaw). The debris is mixed with material washed in from the north containing material from the necropolis and an industrial quarter represented
by potters' and metallurgical waste as well as refuse from abone-working
enterprise (De Cupere e.a., 1994). The pottery, !ike that of all the layers
here, has not yet been studied in detail, but in general it seems to belong
to the (second half of the) 3rd and 4th centuries AD. The layer alsa contained 7 coins dated to the period 308-361 AD'. The layer may therefore
consist of material from the (later 3rd and) 4th century AD that was
washed dowrı at an unidentified later date.
- Layer 3: a sametimes nearly O to 0.86 m thick dark-brown layer
containing numerous rust-coloured lenses. The layer continues over the
walls of the public building as far as the debris from the later burned-out
structure east of it (Waelkens, 1992: 88) but without covering them. It
contained large lumps of brick and rubble from the upper part of the west
wall of large building as well as numerous marble crustae which once
covered the back wall. For the rest it contained fewer stones and is alsa
much looser than layer 2. This is clearly an erosion layer washed in from
the north; it contained an enormous amount of pottery (3rd-4th centuries
AD) and refise from a bone-working business in the near vicinity. There
were 6 coins, only three of which could be dated between the reign of
Augustus and the first quarter of the 4t h century AD', so here as well,
most of the material may belong to the later 3rd and 4th centuries AD.
(7)
(8)
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Scheers, 1993: 201: SA 91 N 501: 346-361 AD; Scheers, 1994: SA 92 N 100: 308-309 AD;
SA 92 N 124: 321-324 AD; SA 92 N 95: 316 AD; SA 92 N 102: 337-340 AD; SA 92 N 96:
335-337 AD; SA 92 N 98: 346-354 AD.
Scheers, 1993: 201 SA 90 N 49: 325-326 AD; Scheers, 1994 SA 1994: SA 92 N 142: 27
BC-14 AD; SA 92 N 134: 313 AD.

- Layer 4: a sometimes nearly O to 1.02 m thick rusty brown, rather
loose layer containing numerous dark and bumt lenses. This layer was archaeologically abit less rich than the layers above it, but the composition
of its material was stilllargely similar to layers 2 and 3. There were pieces of small-sized sculpture. Two coins have beerı discovered of which
onlyone could be identified; it dates to the years 260-268 AD'. On the
whole, the material in this erosion layer may be largely contemporary
with that of layers 2 and 3.
- Layer 5: a 1 to 1.06 m thick layer which has been identified as the
upper stratum of an artificial fill covering the ruins of the bumed-out
public building (it just covered the inscriptions on the back wall). It functioned as a soil during the short period when the structure built against
the east wall of the destroyed large monument (Waelkens e.a., 1992: 88)
was occupied. In its turn, that structure was destroyed by fire during the
earlier years of the 5th century AD, possibly during the Isaurian raids,
and a thin ash layer was deposited on top of layer 5. The mı consists
mainly of elements such as crustae, from the building itself and of industrial waste of the same type as that found in layers 2 to 4, and therefore it
may have been taken from the same area. The pottery in general belongs
to the 3rd-4th centuries AD. Of the 9 coins from this layer, only 6 could
be identified; they may all belong to the later 3rd, the 4th and the early
5th century ADı•. So most of the material in this layer should belong to
the later 3rd and 4th centuries, with some elements mixed in from a short
period in the early 5th century AD when the Iate structure east of the
public building was occupied.
- Layer 6: 0.08 to 0.98 m thick stratum forming a second layer in the
artifical ml. Not very hoinogeneous in structure, it contains 12 reddishbrown to greyish-brown lenses, together with an erıormous amount of
crustae, bricks and tiles from the upper part of the large building, mixed
with mortar and stucco fragments from the walls bricks and tiles from the
upper part of the large building mixed with mortar and stucco fragments
from the walls. There was less bone refuse than in previous layers but
many sherds, sometimes coated with mortar and plaster from the walls.
This may indicate that the fill was thrown inside when the ruins were still
smouldering hot after the fire which had destroyed it. Not a single coin
was found here. The layer also contained a fair amount of bumt timber
(9) Scheers, 1993: 201: SA 91 N 157 (there placed under 1.5).
(lO) Scheers, 1993: 201: SA 91 N 558: Ist\.14rd century AD: SA 91 N 251\253 AD; SA 91 N

388: 251\253 AD; SA 91 N 359: 293\295/6 AD; Scheers, 1994: SA 92 N 266: 295\299 AD;
SA 92 N 270: 4th century AD.

387

from the roof and other wooden structures inside. Most of the archaeological material should belong to the 3rd and first three quarters of the
4th centuries AD.
- Layer 7: a 0.06 to 0.64 m thick destruclion layer of the large monument destroyed by fire. It consists of bricks, tiles, rubble, mortar, stucco
and crustae from the walls mixed with the lowest part of theartifical fill
which penetrated holes in the pile of debris. Bones, pottery and metal elements from the fill are sometimes completely coated together with the
wall elements, suggesling here again that they had been thrown onto the
debris when it was still hot. Most of the bricks, tiles and rubble were also
heavily burnt, There was a thick layer of ash and large fragments of burnt
roof beams and other wooden structures. C" analysis of a roof beam provided a ıst or 2nd century AD date (sample Lv 1987: 1900±50 BP)
which fits very well with the date of the original building phase (see. below) and suggests that part of the origina! roof system may have been
reused during phase 3. This layer contained four coirıs' of which only two
have been identified thus far. One dates to the years 260-268 AD
(Scheers, 1993: 201: SA 91 N 445), the other to the years 355-361 AD
(Scheers, 1993: 201: SA 91 N 480), a date which may have been very
close to the destruclion of the building. We believe that most of the archaeological material belongs to the (later 3rd and to the) first three quarters of the 4th century AD.
The stratigraphical sequence mentioned above dates from after the
destruction of the public morıument. A preliminary analysis of the building proper revealed the following building phases:
- Phase 1 (shortly after 120 AD): a long inscription on the back wall
provides evidence that the building was erected shortly after 120 AD by a
local inhabitant with the name of T. Flavius Severianus Neon in memory
of his deceased father and uncle (Devijver, 1994). The back wall still
dates from this period (Fig. 7-8) and includes a limestone podium 2.35 m
high with, in its lower part, a row of eight semicircular niches (with a
shell-like arch above) for smaIl sculpture alternating with coloured marble slabs. The treatment of the profiles in both corners indicates that this
podium originally continued along both side walls, each of which may
have contained six similar niches. The upper part of the podium consists
of a kind of attica moulding. On the back wall are seven inscriplions in
which the people and senate of Sagalassos honour (from left to right) the
founder of the building (Fig. 9); his uncle, his grandfather, his father, his
grandmother, his father's sister and her father-in-law. The careers of all

388

important family members are listed, thus providing the above mentioned
date. It appears that the family, which received the Roman citizenship
during the Flavian period, was one of the most important in Sagalassos.
Its members were not onlyactive locally as organisers of games but also
occupied important functions in the provincial imperial cult, in the roman
army in the East, and the administration of Egypt and Alexandria. Comprison with already-published inscriptions from Sagalassos has made it
possible to trace the familyover eight generations, spanning the period
between the middle of the first century BC and the middle of the second
century AD. Several buildings or monuments in Sagalassos can now be
associated with them (Devijver, 1994), such as for instance a large monument, situated near the western basilica of the city (Devijver, 1994) mentioning the name of the grandmother of Severianus Neon and the emperor Trajan. EV. J. Arundel in 1824 (Arundel, 1828: 156 nr 19; CIG 4374)
copied the epitaph for the founder of the building which has allowed us
to identify the mausoleum of Severianos Neon himself, in a field halfway
between Sagalassos and Ağlasun (Fig. 10).
The walls above this lirnestone podium were originally made of
brick within and of mortared rubble outside. In the back wall are still five
niches: a large, tali semicircular niche in the middle (lA m wide; 1 m
deep), between two rectangular niches 0.9 m deep on either side. Both
exterior niches are smailer than the interior ones, presenting a width of
respectively 1.2 and 1.5 m The semicircular niche mu st have been very
high and probably contained a statue. A bronze thumb from a statue three
or four metres high, which may once have stood inside this niche, was
found below it (Fig. 11). There must have been a second row of four rectangular inehes in the upper part of the back wall. The arrangement of the
side walls is no longer certain, since they were completely rebuilt at a later date, but if the rebuilding respected the original lay-out, there must
have been two superimposed rows of four niches each in both walls. As a
result, the building must originally have had 20 semicircular niches for
statuary in the podium below, a large semicircular statue niche in the
upper part of the back wall and two rows of 24 niches arranged along the
upper sections of back and side walls. As far as we can see, the function
of the building can only have been that of a library. The similarity with
the Celsus Library at Ephesos, built between 112/114 and 117 AD, is
clear. Most probably the construction of this building by T. Julius Aquila
in memory of his father C. Julius Celsus Palemaeanus inspired a member
of one of the leading families of Sagalassos to do the same in his city.
The C14 date of one of the roof beams mayaıso confirrn a 2nd century
AD date for the original construction (see above, layer 7).
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- Phase 2 (iater 2nd century AD?): both side walls of the library were
rebuilt after same catastrophe (Fig. 8 and 12). Perhaps, since the original
span had caused problems, the side walls were now rearranged slightly
closer to one arıother. They no longer contained a limestone podium belaw but were left plain. The walls consists throughout of layers of mortared rubble alternating with brick. In each wall were two rows of four
niches (total 8 niches) of 1.1 to 1.2 m wide; rectangular niches (0.45 m
deep) alternate with semicircular ones (0.58 m deep). The whole wall
was partly covered with veneering, partly plastered, and contained a very
rich architectural decoration in stucco (for instance pilasters along the
niches) which still seems to belong to the second century AD. The structure of the back wall was left unchanged.
- Phase 3 (350-375 AD and most probably 361-363 AD): as part of a
policy to protect and spread pagan literature once more in an already
Christianised society, most probably during the reign of Julian .the Apostate, the library building may have been repaired a second time. At this
time the entire façade as well as the adjoining part of the side walls was
rebuilt (Fig. 8 and 13), at least partly reusing older material of which
some dates from the later 2nd century AD (Waelkens e.a., 1992: 87). The
structure of the other walls was left unchanged, but the wall covering was
redone with a new layer of plaster and stucco decorations. The mosaic
floor which has been excavated seems also to have been laid during this
period (Waelkens e.a., 1992: 87-88). The choice of the central panel fits
very well with the function of the building; further study should confirrn
the date. The central polychrome mosaic (Fig. 14) shows strong links
with mosaics from Antioch and Northem Syria of the 4th and 5th cerıtu
ries AD (Waelkens, 1992: 87). The activity of an artist from that area
signing his work at Sagalassos under the name Dioskoros seems quite
possible; that contacts betweeri Pisidia and Antioch existed is shown by
the Ietters of Libanios, mentioning a certain Julianos who returrıed from
Antioch to his rıative, unfortunately unidentified Pisidian home town after his mother had been murdered there in 363 AD (Seeck, 1906: 192 nr
XV). It is tempting to link this man, or his family, with the reconstruction
of the library in that period and to link its destruction with the events
leading to the death of his mother. That Julianos had friends in Sagalassos is shown by a stili unpublished inscription in Aglasun dedicated to
the emperor and copied by S. Mitchell.
- Phase 4 (363-404/406? AD): most probably shortly after the death
of Julian, the Christian population of Sagalassos destroyed the building
and its contents. The heads and busts of Thetis and Archilles in the mo sa390

ic as well as the statuary were smashed, the building proper was set on
fire, and (according to the coating of sherds and rubble) almost immediately buried with earth and other dumped material reaching as high as the
top of the inscriptions of the black wall (şee above layers 5-7): Shortly
afterwards arather primitive structure was erected along the east wall of
the ruins incorperating the southeast corner of the former library. Only
those sections of the façade were spared when, most probably around 400
AD, the other visible remains of it were dismantled (Fig. 8) to provide
building material for thecity walls erected against the Isaurians. Perhaps
during these raids the structure abutting the remains of the Iibrary was set
on fire and henceforth all ruins were covered by thick erosion layers
(Waelkens e.c., 1992: 88).

lA. The upper agora
Roughly 2.200 m' of a large agora in the upper city were excavated
in 1992 (Fig, 15). The arrangement of this trapezoida! square, once the
political heart of the city, most probably goes back to the 2nd century BC
if not earIier (Mitchell e.a., 1987: 38-39, Fig. 1). The actual pavement
and a coIIection of honorific monuments in the middle of the agora and
-around its edges are of Imperial date. Once of the best preserved, according to its position part of a group of four, can be dated around the transition of the ıst to the 2nd centuries AD (Fig. 16). Some of the monuments
are older than the actual pavement, others were placed there after it was
built. A careful study of these monuments should eventually estabIish exactly when the pavement was laid. Several bases for honorific monuments of an earIier period have been discovered below the slabs. Asilver
drachme from Side, dated to the years 205- i 90 BD was found (Scheers,
1994: SA 92 VA 302) on top of one of them, covered .by the Roman
pavement, Most probably it testifies to the use of the agora in the middle
or Iate Helienistic period. In the southern part of the agora, many elements of an early Imperial, probably Augustan monument with a square
curved canopy roof supported by four columns on top of pedestals have
been uncovered (Fig. 17). It once may have housed a statue, of which
part of the base is still in situ. Asia Minor had a long tradition of honorific or other monuments with curved canopy roofs, for instance the Ptole.maion at nearby Limyra buiIt around 280-270 BC (Borchhardt e.a.,
1990:79-97, 183), a monopteros at neighbouring Termessos built eround
the middle of the 2nd century BC (Seiler, 1986: 137, fig. 62) and a Iate
Helienistic monopteros at the Embolos of Ephesos (Hueber 1989: 141142). But, in spite of this, all of these were monuments in the tradition of
the Lysikrates monument at Athens and the Philippeion at Olympia,
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which were monopteroi with a circular canopy (Koerıigs e.a., 1979: 350352, pl. 93-94). The monument at Sagalassos is square as invarious Iate
republican or early Imperial aedicula monuments of Italy and the West
(von Hessberg 1992: 129 Fig. 74; 142-143 Fig. 85). To my knowledge,
this is the oldest example of this type in Asia Minor where it also occurred for later honoriflc or sepulchral rnonuments of the Imperial period
(Wagner 1985: 32 Fig. 52; 34 Fig. 57).
At Sagalassos the monument was reused in the Iate fourth century
AD, most probably around or shortly after 375 AD. In that year, inscriptions honouring the emperors Valentinianus I 364-375 AD) and Gratianus (367-375 AD) were carved on the two northern pedestals (Lanckoronski, 1892:242 nr 219-220). Since both empreros essentially reigned
over the western part of the .yet undivided Roman Empire, we may assume that the two other pedestals once carried inscriptions for the emperor Valens (364-378 AD), who reigned in the East, and his son Valentinianus II (375-392 AD). An honorific base (Lanckoronski, 1892: 241 nr
213) erected for Constantine the Great (306-337 AD) also shows that the
upper agora still underwent some changes during the 4th century AD. An
unfinished portico with Doric columns upon pedestals along the southern
edge of the square most probably dates back to the same period. During
the last years in which the upper city was occupied, a very rough aqueduct was arranged in the southern part of the upper agora to capture water from the terrace of the Kakasbos temple. Most probably this happened
after the earthquakes of the earlier 6th century AD.
Thus for no coins later than the fifth century AD have been found
here. The most recent is a co in of Leo I, dated to the period 457-474 AD
(Scheers, 1994: SA VA 78). This might suggest that most activities had
been moved towards the lower agora, where numismatic finds still suggest an occupation during the 6th century AD. After the construction of a
defensive wall around the central part of the city, the upper agora was situated immediately behind the northern enclosure wall of the city; this eccentric position may have provoked its decline in favour of the lower
agora, which was situated in the middle of the city, now considerably
smailer in size. Yet it was not abandoned completely, since some Iate Roman unguentaria dated to the 6 th (or early 7th) century AD have been
discovered in the top soil (Degeest, 1994).

I.5. The lower agora
in 1992 a second new exeavation was opened on the lower agora
(Fig. 18), a somewhat smailer square situated in the middle part of the
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city between the sanctuary of Apollo Klarios to the west and the large
Roman baths to the east. Its northem edge is defined by a Hadrianic nymphaeum on top of a high terrace. Its southem edge is bordered by a Iate
hall and probably Tiberian gateway leading towards the main north-south
axis of the city (Mitchell e.a., 1989:69-71). Roughly 1.200 m' of the
pavement of this agora were excavated in 1992. Fragments of honoriflc
monuments along İts longer sides show that the lay-out of the square
goes back to the HelIenistic period (Fig, 19).
A 5.20 m wide Ionic portico was built along the east side of the lower agora during the first century AD, according to the style of its capitals.
It preceded a row of not yet excavated shops situated in front of the second century AD bathhouse. Here again importarıt changes took place
aduring the 4th century AD, as is shown by a milestone with a dedication
to Constantine the Great.
Most probably from the end of the century, same of the shop doors
in the east portico were closed and simpler shops or dwellings installed
inside the colorınade. One of the most important finds here was a set of
ten weighing instruments in bronze and copper. The coins found on the
square thus far are the most recent ever found at Sagalassos, same of
which were minted between 556 and 607/608 AD". This shows that after
the earthquakes of 518 AD, even after the plague of 542, the city had not
been completely abandorıed, Yet most of the population must have settled shortly afterwards in Ağlasun, where the natural springs had not
been so much affected by the seismic activity that had destroyed the
aqueducts of the old city, During the finaldays of the city, a very primitive water supply system alsa carried water to be captured in the Roman
baths across the lower agora.

1.6.SiteW
In the south-western part of the city a smail exeavation wascarried
out in the western half of a large water storage, either a cistern or a kind
of settling tank for a water supply system. The main purpose of this excavation was to establish a more absolute chronology for the local pottery.
The plastered construction had been filled up with material dated to the
second century A.D. The uppermost layer however contained material
from the fourth or early fifth century A.D.
(ll) Scheers, 1994: SA 92 LA 135: 556-557 AD; SA 92 LA 122: 592-593 AD; SA 92 LA 86:
6ü7-608AD.
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2. Interdisciplinary reseacrh topics
2.1. Geological and geochemical reseacrh
W. Viaene and R. Ottenburgs sampled more clays near the village of
Sampling in past years has established that some of these clays
were used for the production of Sagalassos fine were (Ottenburgs, 1994).
Near Sagalassos, ofiolites; these clays could have been used as an additional clay source, as filler, or as raw material for the coating of pottery.
A reconnaissance of quaternary deposits in the valley of Ağlasun turned
up no moresuitable clay deposits, though important travertine/ca1careous
tuff deposits have been localised there. To a certain extent they have
been used as building stones in Sagalassos. Differently coloured and textured limestones have also been sampled for petrographical analyisis.
This should provide an answer to the question of whether the pink colour
of the Iimestone used for the 'finer sculpture of the city is a result of
weathering or a feature of the unweathered rock.
Çanaklı.

2.2 Geomorphology
e. Paulissen, J. Poesen and G. Govers continued geomorphological
research at and around the site. Special attention has been paid to the geomorphological location of the site, the position of buildings in relation
to the individual relief forms, and the areas where recent and histarical
deposits have changed the landscape and İnay have covered bulidings in
the ancient town. Two trenches have been dug in order to study in detail
the evolution of the landscape during and after the occupatiorı of the
town, A reconnaissance survey has been conducted on the slopes immediately above the site to map the areas where limestone rock is still covered with finer slope deposits. Two slope catenas that were studied in detail revealed that various slope processes are stil! active today, such as
frost action, rockfaIl, avaianches (debris and snow) and runoff, especiaIly
the winter season and the subsequent thaw. By comparing photographs,
the most important events of the snow-rich winter of 1991/1992 will be
established. Rainfal! simulation experiments have been performed in order to study the hydrological and erosion response of various plots within
the archaeological site. These experiments allow the investigation of present-day erosion processes on the site by rainfal! and runoff in plots with
different vegetation covers. A survey in the area around Ağlasun
revealed that cedar forests (cedrus Libaniı were most probably still
present in the mountains above Sagalassos during the occupation of the
town.
394

2.3. Palynology
S. Bottema, H. Reynders and H. Woldering (all from the University
of Gronigen, the Netherlands) took many pollen samples by means of a
hand auger in the marshy valley of Çanaklı, just south of Sagalassos.
Their study will help us to reconstruct the evoluation of the vegetation
and climatic changes in and around Sagalassos during the historical peri-

od.
2.4. Archaeozoology
W. Van Neer, A. Lentacker and B. De Cupere examined more than
56.000 animal bones, of which they were able to determine the origins of
nearIy %50. Approximately 98% of the studied material was refuse from
human consumption, of which cattle remains were greatly the most frequent. Goat/sheep and pig are present in comparable quantities since
these animals were important sources for meat. The age at which the animals were slaughtered has also been established. Chickens, other birds,
and food-supplying wild mammals (hare, red deer and fallow deer) were
found in much smaller quantities. The remaining 2% of the material belongs to animals not consumed by man of which the domestic animals
are most frequent represented here by dog, horse and donkey. Remains of
wild animals, such as fox, bear and a few rodents, are very rare. All
bones were checked for the presence of traces of butchery. The position
and direction, in relation to the bone, of any "cut-arıd-chop" traces have
systematically been recorded. This will provide some information about
the way the animal carcasses were initially divided up after slaughtering.
All pathologies have been recorded. Most occur on cattle bones and
to some extent also on horses and donkeys. Most of those recorded are
exostoses and broadenings of the articular surfaces, probably the result of
using them as draught animal s working in bad conditions an on rocky
soils.
A detailed study has been made of thousands of cattle bones, which
had been worked and processed to form needles, spoons and rattles. The
whole production technique could be established.

2.5. Anthropology
C. CharIier studied the content of a family tomb used from the 2nd
until the 4th centuries AD in the potters' quarter and excavated in 1989.
She could identify not less than 16 different individuals and started a
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comparative study of the bones. In 1992 she focused on the skulls which
have been reconstructed and studied in detail, inCıuding all pathological
features. Age and sex of each individual has alsa been established.

2.6. Cartography
F. Depuydt and his two collaborators completed a detailed map at a
scale 1/500 of the potters' quarter and adjoining area and continued to establish a grid system all over the site.
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Fig. 2- The excavations north of the
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Fig. 3- The nine coiris dated to the years 393-392 AD discovered in the southwest comer of
the Doric temple
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Fig. 4- The exeavation inside the Doric temple: in front the sondage with the large slabs of the
temple podium; behind them traces of the Iate dividing wa1l; at the back the mortar
layer covering the tower floor

Fig. 5- The Iate Hellenistic fountain house and its paved courtyard after the 1992 season
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Fig. 6- The wall and the stairway of building phase.2 in the fountain courtyard
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Fig. 7- Library building: phase 1 (shortlyarter 120 AD)
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Fig. 8- The library seen from the south. At the back the original back wall; left, the side wa11
of building phase 2; right: the dismantled façade of building phase 3

Fig. 9- Inscription of T. Flavius Severianus Neon, the founder of the library
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Fig. 10- Remains of the tomb of T. Flavius Severianus Neon

Fig. 11- Large bronze thumb from a statue inside the library
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Fig. 13- Plan ofbuilding phase 3 of the Iibrary (361-363 AD)
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Fig. 14- Central polychrome mosaic of building phase 3

Fig. 15- View of the excavated part of the upper agora, seen from the north
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Fig. ı 7- Early Imperial canopy monument on theupper
agora
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Fig. 18- The exeavation of the Iower agora in 1992. At the back left, the sondage
revealing the east portico and shops

Fig. 19- Upper moulding of a Iate HelIenistic honoriflc
base on the lower agora
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SAGALASSOS WARE TYPOLOGY AND
ANALYTICAL RESULTS
J. POBLOME, R. DEGEEST*
W. VIAENE, R. OTTENBURGS
In the summer of 1987 the archaeological team directed by M.
Waelkens (Catholic University Leuven, Belgium) discovered and extencive potters' quarter on the slopes east of the ancient city of Sagalassosı,
Both a new variety of eastern sigillata plus its later red slip derivatives,
and coarse wares were produced continuously from at least early Imperial to Iate Roman times. Aresearch project covering multiple disciplines
was immediately started and is still ongoing. This paper presents an overview of results of work since 1987.
A plan (at scale: 1:500) of this industrial quarter is now completed as
part of a new survey of the towrı, showing the general topographical setting and all distinctive features on the surface, such as concentrations of
dumped ceramics, Several of these surface concentrations were studied in
detail- and two sites were selected for exeavation. During the 1989 rescue
exeavation at site D, a Roman family tomb was laid bare filled with a
mixture of ceramİc dumps from several periods, removed from elsewhere
in the potters' quarter-,
Site F was one of the first places selected when large-scale excavations started in 1990 at Sagalassos-, The exeavation was enlarged in
1991'. Once again a Roman family tomb was discovered. The slope to

*
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
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J. POBLOME and R. DEGEEST, Catholic University of Leuven, Department of Archeologiy, Blijde Inkomststraat 21, 8-3000 Leuven.
W. VIAENE and R. OTTENBURGS, Catholie University of Leuven, Laboratory of mineralogy, Celestijnenlaan 200C, B-3001 Heverlee.
Mitchell and Wae1kens, AS 38, 1988: 60.
Mitchell e.a., AS 39, 1989: 74-77, for the dump of site A, for instance.
Wae1kense.a., Acta Archaeologica Lovaniensia 28-29, ı 989- ı 990.
Wae1kens e.a., AS 42, 1991: 206-212.
Waelkens e.a., AS 42,1992: 91-95.

the south of it is a stratigraphical sequence of layers packed with pottery
from Imperial times, that was dumped over some previously built terraces. Both sites in the potters' quarter contained a wealth of information to
study the typology of this newly discovered production, but proved difficult to. date. Only the combination with results of the excavations in the
city itself, enabled us to understand the main !ines of the chronological
evalution of Sagalassos ware. The ceramic analysis of stratigraphical
units was mainly concentrated on the fountain house and its immediate
surroundingss, situated in the urban quarter between the upper agora and
the theatre.
A specific methodology was developed to study the pottery in de
field. Indeded, the new production centre of Sagalassos offers an excellent opportunity to reflect on the potential of pottery as archaeological
evidence. On too many ancient sites, especially in regions with a rich and
highly developed architectural tradition !ike the eastem Mediterranean,
ceramic analyses have been neglected.
During the exeavation all finds from the different sectors of a .site are
kept separate. Each sector is dug layer by layer. The different categories
of finds per layer each receive an identiflcation number to designate the
speciflc context. The pottery is treated context are separated. The main
distinction is between fine and coarse wares. A complete quantification
of body, bottom and rim sherds of each fabric is made. Since body and
bottom sherds are very difficult to Cıassify typologically, mainly rim
sherds can be divided in morphological group s for each fabric, like cups,
bowls, dishes, jugs, ete. The most important factor of distinction is the
height/width ratio as measured preferably on complete profiles.

In a next step pottery types are identifled. The basis of each typology
should be the .recognirion and classification only of characteristic morphological features of pots. The diameter of the rims is noted, along with
the percentage a sherd presents of the full diameter, the wall thickness,
the height, the height/width ratio and the wall inclination. This quantification process helps to reconstruct stratigraphical phases and ceramic assemblages. These assemblages are open typological series containing
those types which are representative for a certain phase in the chronological evolution of the pottery, in a spesific archaeological context. The
method of minimum number of individuals is used to determine the proportional popularity of one type in a given series. This number is deter(6)

Waelkens in press, Sagalassos II, on the excavationh of site N; Poblome and Degeest in
press, Sagalassos H, on the ceramic analyses of site N.
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mined by looking for the average diameter of rim sherds for each type
and then to see how many sherds on average diameter. The total number
of rim sherds is then divided by this average, which gives only a relative
proportion. The comparison and linking of all ceramic assemblages
found in all stratigraphical units results in a model of evolution where
types appear, disappear or vary in popularity. This relative chronology
can be dated using internal data from other datable objects such as coins,
glass and lamps or CI4 and derıdrochronological samples found in the
same contexts as the pottery or external relations with porttery of comparable ceramic traditions from other sites and exports of Sagalassos
ware in datable contexts, The study of parallels is of course more applicableto fine wares because these are traditiorıally used as chronological eriteria.
A specific labellirıg system for the types of Sagalassos ware was developed? lt is composed of three parts, the first is a number designating
thefabric. The morphological classes of pottery are designated by a capital letter in alphabetical order. The types of the different classes are nurrı
bered, starting from 100 and going up by Lo for each new form (lAIOO,
IAl10, IA120, .. o) or going up by i for a variation of a particular type
(IAlOO, IAlOI, IAI02, .. o). The sherds that cannot be classified further
than the class of pottery, were given the capital Ietter corresponding with
the class and the number 000 (IAOOO, IBOOO, LCOOO, ...).
o

Two ceramic assemblages of Sagalassos ware are presented here,
one of the bottom layers of the exeavation next to the east wall of the
fountain house and the second one of the fill of this nymphaeum. In both
contexts the near absence of pottery other than the locally produced variety is striking.
The fact that some of the slabs of the square or broadened street connecting the upper agora and the theatre were missing to the east of the
fountain house, made it possible to make a seetion to study the layout of
the square or broadened street and the building process of the nymphaeum itself. The presented ceramic assernblage occurs in a set of layers
(l4E-lOE), the bottom layers of this seetion reached in 1992, that could
be separated on stratigraphical grounds, but as the ceramic analysis pointed out belong to one phase, during the second century AD, when a sewer-system was installed to the east and around the south-eastern corner of
the nymphaeum, With the construction of this sewer all original strata
were destroyed, but their material was probably re-used as fill between
(1)

For a complete descı-iption of the typology of fine ware, see Poblome e.a., Sagalassos
and for the coarse wares, see Degeest and Waelkens, Sagalassos i 1993.
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the sewer and the east wall of the fountain house. In -a later operation a
trench was cut through layers lOE and llE to layout a system of terracotta water pipes, which were still later partly removed. Material of the
mentioned strata was used to flll.these two trenches, so they also belong
to the same ceramic assemblage of Sagalassos ware (Fig, 1 and 2). For
the fine ware the following types are most popular: dishes of the types
lClOO-2 (21%), cups of the type lAlOO (14%), bowls of the types
lB150 (11%), lB170 (8%), IB160-3 (5%) and lB190jl (3%) and containers of the type lFl50 (11%). These types are morphologically comparable to the repertoire of eastem sigillata found and produced elsewhere, the cups (lAlOO and similar types) also show influence by the
tradition of the thin walled wares. Based on parallels' and stratigraphical
data we put forward a date in the second century AD, extending backwards to the second half of the first century AD for this assemblage.
Most types probably have older roots, as the future exeavation of the
stratigraphically older contexts of this site may point out. For coarse
wares the following types belong to this assemblage: closed containers of
the types 40110 and 10100, jugs and wars of the type lH140, flagons
and flasks of the type 11100, containers of the type lF130 and lF190 and
miscellaneous pottery of the type 3JllO.
At some po int in time the courtyard of the fountain house was filled
up. The water-collecting function of the building was not given up completely, however, because three terracotta water pipes were installed in
the mı in order to provide water at unknown points in the city. Stratigraphical units were identified in this fill, but the ceramic analysis pointed out that these unitas belong to the same phase with a common ceramic
assemblage of Sagalassos ware (Fig. 3 and 4). The typological series in
each of these layers is very similar. For the fine ware most common
forms are large bowls such as lB2l0 (20%), 1B220 (12%), lB230-5
(8%), lB200 (5%) and lB22l (3%) and containers such as lFl60 (14%),
lF170 (9%), lF140 (8%) and IFl80 (2%). Thernajor part of the series
is completed with some examples of cups of the lAl40 group (1%),
bowls of typs lB130 (1%) and dishes of the LCL80 (1%) and LC140
(0.9%) groups. We propose a date of the fifth and first half of the sixth
century AD for this ceramic assemblage. This is mainly based on parallels", as few datable criteria were present in this filI. An influence of African and Phocaean red sı ip products is noticeable. Some sherds of imported Iate Roman unguentaria, as defined by Hayesw, were also present in
For a non-exhaustive list of pnrnllcls, see Poblome and Degeest in press, Sagalassos II.
For a non-exhaustlve list of parallels, see Poblome and Degeest in press, Sagalassos II.
(tO) Hayes. BSA 66, ı 971 :243-248.

(8)
(9)
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this fill''. For the coarse wares, the most commonly found type is the trefoil-mouthed jar n210 (28.27%). The next most wubiquitous type is the
4H130 amphora/jar (26.2%). Together these two vessel shapes account
for slightly more than half of the total number of identified sherds of
coarse ware. The remaining types occur less frequently, among which the
most abundant is the smail flagon 11100 (9.65%). All other types attained
less than 5%. The uniform typology, the presence of misfired pots and
moulds for relief decorated flasks, the bad quality of most products (fired
on too low/high temperatures, badly applied slip layer), the breaking pattem of the sherds (conchoidal break and trampled surfaces), the similarity of this pattem to the material found in the potter's dump at site F in the
potters' quartir, and several intrusions of older material with the distinctive clay layer of the potters' quarter on the sherds together led us to conclude that the material used for the fill of the nymphaeum was originally
a potter's dump. The exact position of this dump is unkrıown, but it was
probably not too far away, in the potter's quarter and in the neighbourhood of the theatre where other dumps containing Iate material are found.
The sherds that have been trampled on indicate that it was situated at the
surface.
A chemical and mineralogical analysis programme was started in
1988 to study Sagalassos ware. Three topics have already been investigated. In this way, an interpretation of the provenance of the Cıay raw
material could be made". The major element and the mineralogical composition of 27 samples-sherds of Sagalassos ware, soil samples taken in
the city and potter's quarter and Cıays from the depression southeast and
northwest of the nearby village of Çanaklı, where ceramics are still be ing
produced today-were determined by respectively atomic emission (SiO"
AI,O" Fe,O" MgO, CaO, P,O, and TiO,) and atomic absorption (Na,O
and K,O) spectrometry and X-ray diffractometry. The sherds were macroscopically divided in a group with a homogeneous texture (fine ware)
and one with were texture (coarse wares), due to mixing of clays and/or
the addition of a filler or tempering agent. The homogeneous sherds are
probably made from one type of clay. A comparison of the range of oxide contents can be made between the sherds with a homogeneous texture
and the detrital clays from the plain northwest of Çanaklı. Soil samples
from Sagalassos also showasimilar range of oxide contents, but these
Cıays may be allochtonous and strongly influenced by man. The nature
and amount of the added filler or tempering agent of the sherds with a
heterogeneous texture has to be fully determined, to obtain better results.
(ll) Degeesr İn press, Sagalassos II for more dctails.
(L2) Otterıbu-gs e.a., Sagnlassos i ı 993 for more detuils.
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The mineralogical study of the Cıays reveals that the most convenient raw
materials for the group with a homogeneous texture are those with important amounts of chlorite and mixed layers with chlorite, and with lesser
amounts of kaolinite. The clays often have a greenish colour. Mainly
chlorite has contributed to the high MgO content of the sherds. Again the
detrital clays from the plain northwest of Çanaklı can be compared. A
study of trace elements of these Cıays and the sherds of the homogeneous
fabric may confirm that these Cıay beds have supplied the raw material
for Sagalassos ware. More samples have to be examined to analyse a possible chronological evolution in the composition of the fabrics.
A second element of the analysis programme is the slip". A thin slip
layer has been applied on all forms of the homogeneous group and on
some forms of fabrics 4 and 5 of the heterogeneous group. Eight samples
were analysed, onlyone has a heterogeneous texture. Polished thin seetions were examined with the help of a polarising microscope. Areas
where the slip was well preserved were selected for microprode analysis.
As the slip layer is only 5 to Lo pm thick, microprobe analysis is the only
way to analyse its chemical composition. In addition, chemical analysis
of the bulk samples were carried out using methods deseribed above, As
the study progressed, clay raw materials and granulometric fractions
of<2pm and of <LO pm were also analysed. Finally some SEM-analyses
on the polished thin sections were carried out in order to obtain an idea of
the homogeneity and porosity of the sherds. The slip has a more homoeneous and a higher content of oxydes, this can be explained by the larger
microporosity and heterogeneity of the paste. The oxydes, this can be explained by the larger microporosity and heterogeneity of ihe paste The
Aı,o,-and K,o-content is higher for the slip than for the paste. In contrast MgO-and CaO-contents and silica content are lower. The Fe,O,-,
TiO,-and Na.O» contents are similar. The raw material of the slip may
have consisted of a mixture of illite and kaolinite or rather of illite and Kfeldspar. The raw material for the paste, a clay rich in Mg-chlorite probably from the depression northwest of Çanakh, cannot have been used for
the slip. Clays found in the depression southeast of Çanakh and weathered ophiolite from the potters' quarter of Sagalassos were also tested.
The fırst could have been used if finel-ground K-feldspar was added. The
fraction<lOpm of the second Cıay approaches the slip composition with
low K,o-content (about 4% K ,o). For the slips with higher K,O-contentz
K-feldspar must be added or must have been derived from completely
weathered ophiolite, where most of the feldspars are altered to illite and
(13) Viaene e.a, in press, Sagalassos II for more detaiIs.
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kaolinite. Based on the limited number of samples on conclusions could
be made conceming a possible chronological variety in the composition
of the slip.
A third field of reseacrh has been the firing behaviour of clays found
near and at Sagalassos'". Eight samples have been tested from the potters'
quarter, the valley southeast of Çanaklı and the plain northwest of this
village, The firing behaviour was determined by differential thermal
analysis (DTA), by dilatometry and by firing test objects. Two groups
could be distinguished, products from the plain northwest of Çanaklı, and
clays from the potters' quarter and the valley southeast of Çanaklı. Since
the former clay beds probably deliyered the raw material for Sagalassos
ware, only this group is discussed. The samples have a high loss on ignition, water absorption and elasticity modulus. Because of their high carbonate content the products from the valley northwest of Çanaklı easily
develop cracks above 900°C. The high proportion of fluxing agents lowers the sintering temperature, but the important CO, release by the carbonates above 800°C retards the firing shrinkage. This internal CO, pressure also hampers the entrance of oxygen irıtothe object and a reducing
atmosphere is installed. Under these conditions sintering is facilitated and
black coring appears. The clays fired at 850°C show the highest elacıicity
modulus because of early melting and the absence of cracks, which are
only developed at higher temperatures as a consequence of bloating of
the test piece. Many ceramic pieces showing cracks and bloating have
been dumped all around Sagalassos. This would have occurred while
clays were fired above 900°C. Their low shrinkage and high E-modulus
at 850°C make these clays very suitable for the producıion of pottery
ware. The high CaO-content of the clays increases the lightness of the
colour at the surface of the fired product and changes the hue (less red' to
buff colour). These results will be compared with the physical properties
of Sagalassos ware itself.
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METROPOLİs KAZISI 1992 YILI ÇALIŞMALARlı
Recep MERiç*

ca

1992 yılında, tiyatro ve akropolda kazı çalışmalan yürütülmüş,
değişik araştırma projeleri de uygulamaya konulmuştur.

ayn-

TİYATRO

E2, E3, F2, F3 pliinkarelerinde sürdürülen çalışmalarda üst seviyelerde, cavea üzerinde yapılmış Bizans ev kalantılan saptandı.
1991 yılında ortaya çıkanlan bir Bizans kilerine ait, yere etraflan
harç ve kiremit parçaman sıkıştırılarak gömülmüş, boylan birbirinden
farklı iki erzak pithosu tüm çabalara rağmen, ancak kırık olarak kaldırıla
bilmiştir.

Pithoslarla birlikte diğer Bizans yapı kalıntıları kaldırıldıktan sonra
cavea'ya ait oturma sıralannın büyük çoğunluğu, kenarlan arslan ayaklanyla süslü merdivenlerin tümü sağlam olarak ele geçmiştir.
Bu yılın en ilgi çekici buluntulan arasında cavea'nın önüne yerleşti
üç yuvarlak sunağı saymak gerekir. Birisi Gennanicus'a, diğer ikisi
ise Augustus'a adanmış sunaklar üzerinde boğa başı, koç ve geyik başla
n arasında üzüm, nar, çam kozalağı ile süslü girlandlar görülmüştür. Surilmiş

•
(1)

Prof. Dr. Recep MERİç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı. Bornova-İZMıR.
1992 yılı Metropolis Kazılan, KültürBakanlığı'nın izni ve ôdeneği, Dokuz Eylül Üniversitesi'nin bilimsel desteği, Torbalı Belediyesi, Medoder, Philsa-Philip Morris A.Ş.'nin parasal
katkısı

ile

gerçekleştirilmiştir. Başta

Baltaç Turizm

kuruluşlar da yardım etmişlerdir ...
Bu seneki kazılarıpuza, Birgül Ozçam

A.Ş.

olmak üzere kazıya

diğer bazı

özel

(Arkeolog), Engin Akdeniz (Arkeolog), Bilgin Şen
türk (Arkeolog), Urnit Aydınoğlu (Arkeoloji Oğrencisi). Hanife Kaya (Restoratör), Nilay
Karakaş (Restoratör), Binnur Gürler-Korur (Arkeolog), Mahmut Drahor (Jeafızik Uzmanı),
Prof. Dr. Egog Reuer ve Eşi Dr. Reuer (AntropoIog), Akın Ersoy (Arkeolog-Restoratör) ve
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri ile aynı üniversitenin Mimarlık-Mühendislik Fakültesi, Mimarlık bölümü öğrencileri katılmışlardır. Kendilerine özverili
çalışmalanndan dolayı teşekkür ederim.
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naklann güneyinde, ilk bulduğumuz soylu koltuğunun simetriğinde, baş
ka bir rnermer koltuk daha ele geçti. Bu koltuğun arkasında Zeus'un simgesi yıldınm demeti ve Dionyos'un simgesi sarmaşık çelengi motifleri
görülmektedir. Orkestrayı çevreleyen yağmur drenaj kanalı da bu yıl ki
çalışmalar içinde açılmıştır.
Skene binasının kuzeybatı kesiminde yapılan kazılarla skene ve prosekne'ye ait düşmüş mimari parçalar ve in situ sütunlar ortaya çıkarılmış
tır.

1992 yılı tiyatro kazısı, toprağın hızlı şekilde atılabilmesi için traktör
yardımı ile gerçekleştirildi. Bu nedenle menner döşemenin bozulmaması
amacıyla orkestra zemini 0.40 m toprak ile dolduruldu.
Bu yılki kazılarda 19 adet sikke bulundu. Ayrıca çok sayıda Hellenistik-Roma-Bizarıs dönemlerine ait seramik ele geçti. Kazı çalışmaların
da bulunan ve çoğunluğu Bizans duvarlarında devşirme malzemesi olarak kullanılan yaklaşık 150 adet otunna sırası ve merdivenlere ait mimari
taş elemanlar numaralanarak tiyatro yakınındaki boş tarlada koruma altı
na alındı.

AKROPOL
Akropol üzerinde varlığı bilinen, ancak bugüne kadar yeri saptanaAres tapınağını bulmak için sondaj çalışmalarına başlandı.

mamış

92-1 sondajında Bizans mekanlarının
landığından çalışma sona erdirildi.

hemen

altında

anakayaya rast-

5x5 m lik 92-2 sondajı akropol stratigrafisi için olumlu sonuçlar vermiştir. En üst seviyedeki taş dolgudan sonra -1.60 m derinlikte bir yangın
tabakasına rast1andı. Bu tabaka ile birlikte Bizans ve Roma dönemine ait
seramik yerini, Hellenistik seramiğe bıraktı. -2.30 m de mennerden üçlü
Hekate başı, -2.90 m de ise bir yangın tabakası daha belirlendi. Ancak
Hellenistik seramik bol miktarda çıkmağa devam etti. -3.85 m de Hellenistik seramik azalmakla birlikte iki adet tam unguentarium ve bir adet
topraktan kadın heykelciği ele geçti.

pişmiş

92-2 sondajının güney bölümünde çıkan anakaya, çalışmaları olumsuz yönde etkilendiğinden, ayrıca çökme tehlikesi olduğundan kazıya ara
verildi.
Bu yıl ki çalışmanın bir değerlendirmesini yapmak gerekirse, akropolde yüzeyden de anlaşıldığı gibi, özellikle Geç Bizans döneminde yo420

ğun bir yerleşim vardır. Roma döneminde cılız bir yerleşim ya da kullanım söz konusudur. Hellenistik dönem (M.O. 3. ve 2.yy) ise zengin bir
şekilde temsil edilmektedir.

ARAŞTIRMA ÇAliŞMALARI

Amphora Araştırması

Ümit Aydınoğlu tarafından yürütülerı araştırmalarda Hellenistik döve Rhodos'tan ~thal edilmiş malzemenin varlığı saptandı.
Ozellikle Akropol 92-2 sorıdajmda ele geçen çok sayıda amphora parçasının çoğunluğunun, damgalı kulplar yardımıyla M.O. 3. yüzyıla tarihlernek mümkün gözükmektedir. Aynca M.OA. yüzyılın son çeyreğine ait
olabilecek parçalar da vardır. Khios (Sakız) ve Rhodos tipi amphora parçalannın yanısıra, Metropolis'te üretilmiş yerel tiplerin de varlığı belirlenmiştir. Araştırmalar sürmektedir.
ı:ı.emd~ 'ıtalya

Hellenistik Seramik Araştırması

Binnur Gürler (Korur) doktora tezi olarak "Metropolis Hellenistik
Keramiği" üzerine araştırmalar yapmaktadır. Bu çalışma içinde özellikle
stoanın kuzey bölümünde yürütülen kazı çalışmalannda elde edilen sonuçlar değerlendirilmekte ve stoanın M.O.3. yüzyılın ilk yansında yapıl

mış olduğu'Hellenistik seramik ve sikkeler yardımıyla açıklanmaktadır.
YAyıN ÇAliŞMALARI

Metropolis

Tanıtım Kitapçığı

1992 yılında Metropolis örenyeri ve kazıIannı yurtiçi ve yurtdışında
daha geniş kitlelere tanıtmak üzere Philsa-Philip Morris A.Ş. nin desteği
ile Metropolis Dostlan Derneği (Medoder) himayesinde kitapcık yayın
lanmıştır.

Prof. Dr. Recep Meriç tarafından hazırlanan kitapçıktaki fotoğraflan
Ani Çelik Arevyan çekmiş, grafık tasanmı Canan Ozdemir, sanat ve yayın yönetmenliğini ise sanatçı Handan Börüteçene yapmıştır.
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1992 YILI ALAŞEHİR KAZI RAPORU i
Recep MERİç*
1992 yılı kazı çalışmalan Gavurtepe Höyüğü, Güney Açma, Kuzey
Açma ve Megaron sektörlerinde, aynca St. Jean Kilisesi güneybatı ve kuzeydoğu payelerinin çevresinde yürütülmüştür.

GAVURTEPE HÖYÜ(;Ü
GüneyAçma
1) D40-50 ve G 25-35 plan karesinde, yaklaşık Im kalınlığındaki
kültür tabakası kazılarak 5. ve 6. yapı katlan ortaya çıkanimıştır.
şik

5. yapı katına ait 92 A,B,D ve E duvarlannın depremler sonucu
yönlü çöküş gösterdiği belirlenmiştir.

deği

92 E ve D duvarlannın sınırladığı alanda ele geçen çok sayıda tam
kap, pithos, menner idol gibi buluntular burada bir kutsal mekanın varlı
ğına işaret etmektedir. Bir sunu odası, tören mekanı ve avlu gibi mimari
birimlerden oluştuğu anlaşılan kutsal mekan, Beycesultan'da XVll-XlV
yapı tabakalannda keşfedilen örneklere büyük benzerlik göstermektedir".

*
(1)

(2)
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Prof. Dr. Recep MERİç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, Bornova - ıZMIR.
Alaşehir kazı çalışmalan Manisa Müzesi başkanlığında ve bilimsel başkanlığımızda, Dokuz
Eylül ve Ege Universitesi öğrenci ve bilim adamlarının katılımıyla yürütülmüştür. Manisa
Müzesi Müdürü H. Dedeoğlu, muhasebecisi Celalettin Şentürk her yılolduğu gibi bilimsel
çalışmalara yardımcı olmuşlar, Dokuz Eylül Universitesi uzmanı Arkeolog-Restcratör Akın
Ersoy bilimsel kazı başkan yardımcılığını en iyi şekilde yürütmüş, gerek öğrenciler ve gerekse müze elemanları arasındaki koordinasyonu başarıyla sağlamıştır. Manisa Müzesi Araş
tırmacısı Mehmet Önder, kazı görevinin yam sıra seramik restorasyonundu aktif görev almış, özellikle pithosların ayağa kaldırılmasında özverili çalışmalar yapmıştır.
Her yılolduğu gibi Alaşehir Belediyesi Başkanı Galip Şahyar kazıya özel ilgi göstermiş, belediye imkanlarını kazımıza seferber etmekle kalmayıp, bir de tüm yılı kapsayan bir kazı
bekçisi görevlendirmiştir.
Kazımıza yardım eden tüm kişi ve kuruluşlara burada şükranlaruruzr sunuyoruz.
Bkz. S. Lloyd-J. Mellart, The Chalcolithic and Early Bronze Ages, 1962, s. 29-54.

Avluda ele geçen koyun-keçi grubuna ait hayvan kemiklerinin yanı
sıra, üç ayn geyiğe ait boynuz parçalannın bulunması', kıymetli hayvanların da kurban edildiğini göstermektedir. Kutsal mekanın özellikle sunu
odasında başta yaklaşık 0.20 m yüksekliğe ait bir mermer idol, üzeri kazıma olarak yapılmış stilize insan, gamalı haç gibi süslemeler gösteren
pithos olmak üzere, henüz diğer merkezlerde rastlayamadığımız içten
kulplu kaseler, çok sayıda içe dönük kenarlı kaseler, gaga ağızlı testicikler ve minyatür kaplar bulunmuştur. Aşağıda belirtileceği gibi, Gavurtepe
kutsal mekanı, Erken Bronz çağ'ın en erken evresine aittir
Kutsal mekanın bulunduğu yapı katının altında, 92 C,F,G,H duvarlayıkılmış bir durumda temizlenmiş ve seramik buluntulan arasında çok
sayıda Kumtepe i b den tanıdığımız "rolled rim" tipinde kase ağız parçalanna rastlanmıştır. Bunlarla birlikte Kumtepe i b 4 evresinde olduğu gibi
içe dönük ağızlı kase parçalan bulunmuştur'.
n

Böylece kutsal mekanın bulunduğu 5. yapı katını bundan daha geç
bir evreye, yani Erken Bronz çağ'ın başlangıcına tarihlernek gerekecektir.
Yüzey araştırmalannda French ve tarafımdan belirlenen Kumtepe Ib
tipi seramik Batı Anadolu'da ilk defa Alaşehir-Gavurtepe'de stratigrafik
bir kontex içinde ele geçmiş olmaktadır'.
Önümüzdeki yıllarda yapılacak kazı çalışmalan Geç Kalkolitik kül-

katlannın ne kadar daha derine gideceğini gösterecek, belki de yüzey
araştırmalanndan tanımadığımız Neolitik kültür kalıntılanna bile ulaşıla
bilecektir. böylece, bir taraftan Ege, diğer taraftan güney ve kuzeybatı
Anadolu ilişkilerine açıklık getirilecektir.

tür

KuzeyAçma
Höyüğün 2. bine ait yapı katlannın iyi korunup korunmadığını anlamak, höyük zirvesindeki düz alanda stratigrafik çalışmalar yapmak amacıyla K 30-35 ve D 90-95 plankaresinde kazı çalışması yapılmıştır. Tanm
toprağının hemen altında 2. bin kültür katlanna ulaşılmıştır. Kazılan yaklaşık 1.5 m lik (277.63-276.10) derinlikte üç kültür tabakası saptanmıştır.
Her üç tabakaya ait mimari bulgular yeterli değilse de üstteki iki tabaka-

(3)

(4)
(5)

Kemiklerin ilk tanımlarını yapan E.Ü. Tabiat Tarihi Müzesi elemanlarından Yrd. Dç. Dr.
VahdetTuna'ya teşekkürü bir borç biliriz.
Krı. W. Jerome Sperling, Hesperla 45,1976 Fig. 19 ve 20.
D.R. French, Anat Studies, 11,1961" s. 102 vd; R.Meriç, Metrupolis in lonien (1983) s.41
v.d.
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nın yangınla tahrip olduğu tespit edilmiştir. Ele geçen seramik içinde
Beycesultan IV'de "Eggshell Ware" diye tanımlanan ince duvarlı kase
parçalannın yanısıra, diğer 2. bin kökenli malzeme ele geçmiştir. Bunun
dışında iyi korunmuş bir bronz kama değerli bir buluntu niteliğindedir.

MEGARON
Gavurtepe höyüğündeki üçüncü kazı alanı ise anıtsal megaron yapı
sıdır. Bu görkemli yapının bir bölümü her yıl yapılan kazılarla ortaya çı
kartılmakta, kiklopien blokların ve döşernelerin taş planları yapıldıktan
sonra, tahribata karşı korunmak üzere kazılan bölümler, nihai konservasyon çalışmalarına kadar tekrar kapatılmaktadır. Bu yılki kazılar uzun batı
duvarı boyunca sürdürülmüştür. Kazılan bölümde tarım toprağının hemen altında diğer yıllarda olduğu gibi Bizans mezarlarına rastlanmıştır.
Taş ve tuğla ile sanduka şeklinde yapılan mezarların kapakları ise büyük
ve kaba taş bloklardan yapılmıştır. Herhangi bir ölü hediyesine rastlanmayan mezarların yer yer megarona ait kiklopien blokları tahrip ettiği de
saptanmıştır.

ST. JEAN KİLİsESİ
Kilisenin kuzeydoğu ayağının kuzey tarafında 1991 yılında açılan 1
nolu sondaj genişletilmiştir. -4.26 m ile 4,41 m derinliklerinde babtisterium'a ait olabilecek duvarlar ve blokaj ele geçmiştir. Toprak dolgusu içinde çok sayıda menner duvar kaplama ve korniş parçalarına rastlanmıştır.
Kilisede bunun dışında güneybatı ayağı ile güneydoğu ayağı arasın
da kalan bölgede kazı çalışmaları yapılmış, her iki ayak arasında almaşık
düzendeki duvarın 5.40 m ye kadar indiği saptanmıştır. Ust seviyelerde
geçen yıllarda olduğu gibi kiremit çatkılı mezarlar bulunmuştur. Bu arada
almaşık duvarın kuzeyinde, kilise iç mekanında 2.17 m de düzgün biçimde düşmüş tuğla bloklar ortaya çıkmıştır. Bunların deprem sonucu, ayakların tuğla üst yapılardan düşmüş parçalar olduğu anlaşılmaktadır. Aynı
seviyede çok miktarda fresk parçaları da bulunmuştur.
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İZNİK TİYATRO KAZISI 1992
Bedri YALMAN*
M.Ö. LV. yüzyılda Büyük İskender'in generallerinden Ahtigonos tarafından İznik gölü (Askania Limne) nün doğu kıyısında kurulan
"Antigoneia" adlı kent, İskender'in ölümünden sonra generaller arası savaşlar sonunda Lysimakhos'un eline geçer ve güzel eşi Nikaia'nın adını
alır.

Bithynia bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Nikaia Hellenistik
ve Roma dönemlerinde en parlak günlerini yaşar, anıtsal yapılarla süslenir.
Bithynia proconsul'u PIinius'un Roma imparatoru Trajanus (98i 17)'a yazdığı mektuplarda 111- ı 12 yıllarında yapımına devam etmekte
olduğu açık hava tiyatrosundan bahseder. Bunun tamamalanabilmesi için
10 milyon sesterzen'e ihtiyaç olduğunu bildirir. Bu mektuplar tiyatronun
yapılış tarihini belgelernesi bakımından son derece önemlidir'.
1980 yılından itibaren kesintisiz olarak sürdürüImekte olan İznik Tiyatro kazılarının XIII. dönem çalışmaları Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 15.5.1992 gün ve 710-2838 sayılı ruhsat•
(1)

Dr. Bedri YALMAN, İl Kültür Müdürlüğü, Ahmet Hamdi Tanpınar Cad. No: 21 Saydam İş
Merkezi Kat: 5 BURSA.
A.M. Schneider,- Die Römischen und Byzantinischen Denkmaler von ıznik (Nicaea) 1943
Berlin s.B.
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lan ile 14.7.1992 tarihinde
rihinde .sona erdirilmiştire-

başlamış,

42 gün devam ederek, 26.8.1992 ta-

Kazı çalışmalan kuzeybatı analemma, parados, scaenium ve oyuncuların orchestra ile scaenium'a giriş çıkış yaptıkları beşik tonozlu tüneller
(vomitorium) ile birbirini ayıran bölümlerin kazılması, irtibatlannın kurulması ve plan bütünlüğünün temini, aynca alt cavea üzerindeki kalın
toprak içinde belirlenen toplu mezarlığın kazılması ile 47. açmada geçmiş dönemlerde başlatılan V. trapazoidal tonozlu mekanın iç kısmının
boşaltılması hedef seçilmiştir.

VIII. yüzyıl başlannda İstanbul'u fethetmek üzere gelen Arap ordulalojistik desteklerinin zaman zaman Nikaia askeri birliklerince kesilmesi üzerine stratejik ve askeri önemi nedeni ile Izrıik'i alma girişimleri
üzerine Nikaia'daki askeri birlikler tiyatronun kesme taşlannı yerlerinden
sökerek bunlan surların üzerine taşımış, yanyana dizerek seyirtmerı yeri
oluşturmuştur. Bir kısmı ise şehir dışına 'bakan bölümde mazgallar meydana getirmek üzere kullanılmıştır. Bunlar arasında tiyatro dış duvar taş
lan, architravlar ve postamentler bulunmaktadır'.
nnın

Surlarda, kerkideslerin başlangıcındaki merdiven sınırlanndaki aslan
diazomadan üst cavea'ya çıkışı sağlayan merdiven
basamaklan, oturma basamakları, Istanbul kapıda iki colosal tiyatro mas-

ayağı kabartmaları,

(2)

Bursa Kültür MUdUr Yrd. Arkeolog Dr. Bedri Yelman'ın bilimsel başkanlığjnda Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Anıropoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ozbek, Araştır
ma Görevlisi Yılmaz Seljrn Erdal, Ankara Üniversitesi D.T.C.P. Paleoantropoloji bölümü
öğrencilerinden Handan Ustündağ, 'ODTU öğrencilerinden ı. çağrı Şahin, E. Çağlar Şahin

Tiyatro alt caveasını örten toprak tabakaları içindeki toplu mezarlık kazısı ve çıkarılan iskelellerin bakım, onarım. konservasyon ve değerlendirilmesi çalışmalarını; Arkeolog Veysel
Tolun, Hacettepe Universitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü master öğrencisi Ayşe Pe4o Şahin, Arkeoloji Bölümü öğrencileri Süleyman Kızılırmak, Serkan Topaloğlu, Trakya
Qniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Fahriye Yüksel, Gülbin Yılmaz, Hacettepe
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Hakan Demir, Fatma
Budak, Sanat Tarihci R. Semih Uluocak kazı alanındaki açmaların takibi, kazımı. bulunan
eser ve kalıntıların bakımı, onarımı ve koruma tedbirlerinin alınmasının temininde, Hacettepe Üniversitesi araştırma görevlisi Suavi Aydın, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu
Restorasyon Bölümü öğrencilerinden Sibel Durmaz, Arzu Kelav, İstanbul Edebiyat Fakültesi Bizans Sanatı master öğrencisi Yasemin Suner, Mimar Sinan Universitesi Sanat Tarihi
Bölümü öğrencisi F. Funda Koyunpınar açığa çıkanlan mimari kalıntıların .~emizliği, çizimi
ve tiyatro ana planına geçirilmesini; Sanat Tarihçi Kaya Zengin, Hacettep UniversitesiEdebiyatFakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Bahar Oztürk, Mevhibe Keşap, Nilüfer
Peker, Selda Dindar buluntuların çizim, envanter, depolama ve kamp yeri sorumluluğunu
gerçekleştirdiler.

(3)
(4)
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1992 yılı tiyatro kazısında göstermiş oldukları yakın ilgi ve katkılarından dolayı İznik Müzesi Müdürü TaylanSevil, Arkeolog Gülçin Ozyazıcı ile İsmail Çakır'a teşekkür ederim.
Bedri Yalman- Ill. Kazı sonuçları toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1980 Ankara 1981. s.34.

kı', friz parçası, Lefke kapıdaki iki
parçası bulunmaktadır.

friz

parçası'

ve müzeye taşınan bir friz

VIll. yüzyıldan sonra Nikaia'da inşa edilmiş anıtsal yapı temellerinde Ayasofya kilisesi, Koimesis kilisesi, Mahmut Çelebi cami, Yakup Çelebi zaviyesinde, Nilüfer Hatun imaretinde bilhassa temellerde tiyatroya
ait yüzlerce kesme taş kullanılmıştır'.
Çalışmaların Gerçekleştirildiği Açmalar ve Elde Edilen Önemli So-

nuçlar
47. Açma: V. trapazoidal tonozlu mekan ile buna bağlantılı vın. ve
IX. beşik tonozlu mekanların yıkılmış olan bölümlerinden oluşan geniş
alanın açılması, burayı dolduran seramik
fırıru artıkları, 8 m uzunluğu,
7,5 m genişliği olan bu mekanda 3 m kalınlığında tuğla, kiremit, seramik,
moloz taş, menner parçaları ile tiyatroya ait süpürgelik, kymation, inci,
yumurta ve diş dizilerine ait mimari parçalar ile Bizans, Osmanlı dönemlerine ait sigraffito, akıtma boya, monocrome, slip, Milet işi, az miktarda
da Rodos işi seramiklerle, yüzlerce fırın malzemesi içinde üç ayaklar, simitler, semerler (karpuz dilimleri) bulunmuştur. Aynı tabakaların arasın
da kabartına Medusa başları, yağ kandilleri, Milet işi kaseler, atılmış halde insan ve hayvan kemiklerine rastlanmıştır. Bulunan üç ayaklar
arasında kabartma, baskı veya kazıma ile yapılmış motif!er, işletilen seramik atöıyelerinin simgelerini taşımaktadır. Seramikler arasında akıtma
boya ile ensüze tekniğinin birlikte kullanıldığını belgeleyen parçalar bulunmaktadır.

59. Açma: Kuzeybatı analemma duvarı arasındaki oyuncuların orchestra veya scaenium'a ulaşmalarını sağlamak için yapıldığı belirlenen
12 m uzunluğu 2,65 m genişliği olan kesme taş beşik tonozlu mekanın
içini dolduran toprağın kazılıp boşaltılmasınabaşlandı. Mekanın batı kıs
mında 1,5 m derine inildiğinde yüksek ısı nedeni ile rengi ve hamuru koyulaşıp, deforme olmuş, kırılmış, bir kısmında üç ayakları yapışık şekilde
kalmış ve sonra buraya atılmış olduğu belirlendi. Bu kısımda tünel içinde
2 m yüksekliğe ulaşıldı (Resim:

n

Doğuya bakan kısımdan 2 m batıda, 1,90 m genişliğinde ve 2,20 m
güneye dönen bölüm, dik açı yaparak doğuya 4 m devam edip, 1,35 m

(5)
(6)
(i)

Prof. Dr.Semavi Eyice- I. Türk dönemine kadar ıznik, İlgi dergisi İstanbul 19845.14.

Bedri Yalman- ArchitecturaI- Fragments in the ıznik Defence Walls, Ilgi Dergisi İstanbul
ı989 s.26.
Bedri Yalman- IV. Kazı sonuçları Toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1981 Ankara 1983 s.233.
Bedri Yalman- Architectural Fragments in the ıznik Defence Walls, Ilgi Dergisi İstanbul
1989 s.27.
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genişliğinde ve 0,95 m yüksekliğinde ikinci beşik tonozlu mekanı oluş
tıırmaktadır (Resiın: 2). Iç kısımda büyük baş hayvan kemikleri yoğun
luktadır. Iki tonoz arasında 0,90 m genişlik vardır. Bu kısımdaki cephe
uzunluğu 7,5 m'dir (Resim: 3). Ana tonozlu mekanın önünde birbiri üzerine atılmış olan mimari parçalar kaldınlabildiği takdirde, 2 ın daha derine inilebilineceği anlaşılmaktadır.

59. açmada kazılan bölümlerde koyu kahverengi gri toprak içinde
keçi, koyun boynuzları, kemikleri, nadir olarak büyük baş hayvan kemikleri, midye ve istiridye kabukları, salyangoz kabukları, sırsız kaba kap
parçaları, kılçıklar, kümes hayvanı kemikleri dikkat çekecek yoğunlukta
dır. Bunlar günlük hayatta tüketilen hayvani gıda artıklarını gösterir.
Beşik tonozlu mekanın batısında 3 m derinde, 0,26 m YÜksekliğinde
0,132 m taban çapı ve 0,21 m ağız çapı olan ufak bir küp içinde 5 aylık
cenin iskeleti bulundu (Resim: 4).

65. Açma: Kuzeyinde 50., batısında 59. açmaların yer aldığı bu kıs
mın kaba seramik, kiremit, tuğla, taş, hayvan kemikleri, boynuzları, harç
ve tuğla parçalarının oluşturduğu tabakalar 3,25 m derine kadar devam
etmektedir.
Açmanın batısında

beyaz mermer monolit blok, iki yandan parçalanolup, ortadan ikiye ayrılmıştır. 1,52 m uzunluğu, 0,48 m eni ve
0,75 m yüksekliğe sahiptir. Alt yüzeyinin ortasında 1,40 m uzunluğunda,
0,10 m genişliğinde kabartına sarmaşık motifi yer almaktadır. Uç dilimli
yapraklar, açmış tomurcuk ve çiçekler, filizler mükemmel işlenmiştir. Bu
parça scaenium'un kapılarından birine ait olmalıdır. Bu bloğun ön yüzeyinin de motifli olduğu belirgindir.
mış

Açmanın batısında analemma duvarının 0,70 m kuzeyinde, 0,85 m
uzunluğu, 0,45 m enive 0,45 m yüksekliğindeki lento parçasının arkası
kabaca düzlerımiştir. On yüzünde belden yukarısı profilden işlenmiş Eros
figürünün sağ elinde orak tipli bir alet, sol elinde ise bir üzüm salkımı görülüyor (Resim: 5). Kanatlı ve çıplak olarak işlenmiştir. Eser figürü, asma dalı, yaprakları, iri taneli üzüm salkımları, filizleri ile bir sanat şahe

seridir (Çizim: 1). Bu görkemli parça bilhassa tiyatronun scaenium
kısmının ne denli ince bir işçiliği içeren heykeltraşhk ve mimari parçalarla dekore edildiğini vurgulaması bakımından son derece önemli bir eserdir. Yüksek kabartma olarak işlenmiş olan bu sahne, realist ve canlıdır.
Diğer yüzlerden soldakinde akanthus yapraklarından oluşan çemberler ile
iri rozet motifleri işlenmiştir.
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Plasterin sağdaki yüzünde akanthus yapraklı spiraller, sarmaşık motifleri 0,70 m uzunluğunda 0,335 m enindedir. Yanlannda kınlmalar olmasına rağmen kymation ve inci motifleri ile sınırlı olduğunu anlıyoruz
(Resim: 6). Bu parçanın benzeri 1986 yılında 28. açmada bulunmuştu'.
Açmanın güneyindeki analemma duvarının 12 m uzunluğundaki kıs
mı köşe yaparak tonozlu oyuncu giriş çıkış galerisinin bulunduğu bölüm
ile bağlantı sağlamaktadır (Resim: 7-8-9).
Analemma'nın kuzeydoğu köşesine yakın iki adet 0,37 m genişliğin
deki iki lento arasında, 1,04 m uzunluğunda, beş basamaklı, taştan bir
merdiven yer almaktadır (Resim: 10). Basamak yüksekliği 0,28-0,31 m
arasında değişiklik göstermektedir, Uzun yıllar kullanılmasından dolayı
üzerlerinde derin aşınmalar bulunmaktadır.

Analemma duvarının 4,75 m kuzeyinde scaenium'da 1,20 m yüksek0,87 m eninde, 0,50 m kalınlığında, üst tablası 0,87 m eninde ve
0,60 m genişliğinde, 0,37 m yüksekliğinde kaide, in situ bulunmuştur
(Resim: 11). Süpürgeliğinde detayları işlenınemiş defne yaprak dizisi,
boncuk dizisi yer almaktadır. 0,71 m yüksekliğinde 0,68 m eninde ve
0,5C m kalınlığındaki düz gövdede alttan 0,155 m lik, üstten 0,09 m lik
bölümlerde düz bir hat çekilmiştir. Ust tablasında boncuk, kymaticn ve
lotus palmet dizileri bulunmaktadır.
liğinde,

Üzerindeki, bir kısmı tahrip edilmiş köşeli kaide de çerçeveli sarmaboncuklu örgü motifi, üst sırada ise üçlü defne yaprak dizi iş
lenmiştir (Resim: 12). Günümüze kadar bulunmuş benzer dört parçanın
orjinal kullanımını göstermesi bakımından bu yeni buluntu önem taşı
maktadır. Ana kaide 3 m uzunluğundaki temel taş üzerinde yükselmektedir. Bazı kısımları parçalanmış, çat1amıştır. Benzeri simetrik olarak kuzeydoğuda 1986 da açığa çıkanlmıştıs,
şık motifı,

Kaidenin doğusunda scaeniumdaki 4. nişe bitişik, pembe damarlı,
krem renkli mennerden yapılmış iki basamaklı merdiven önünde, geçme
yuvaların yer aldığı temeller açığa ,Çıkarılmıştır.
12 m uzunluğundaki beşik tonozlu mekanın zeminine ulaşımı sağla
yan merdiven basamakları ve kesme taş duvarlar açığa çıkarıldı (Resim: 13). Bu kalıntıların doğusunda açılan moloz taş, tuğla, kireç kum
harçı ile örülmüş duvar, yanında ise tiyatroya ait mimari parçaların kullanildığı iki blok yer almaktadır. Bu dik açı ile kuzeye dönmekte, scaenium
(8)

(9)

Bedri Yalman- IX. Kazı sonuçları Toplantısı II, İznik TIyatro Kazısı 1986, Ankara 1987
8.300 R. i ,2.

Bedri Yalman- iX. Kazı sonuçları Toplantısı II, İznik Tiyatro Kazısı 1986, Ankara 5.302r.6.
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temelleri ile birleşerek doğuya uzanmaktadır. 0,78 m eninde ve 0,45 m
yüksekliğinde devam eden duvarların şiponyer parçalarla örüldüğü ve
Geç Bizans dönemine ait olduğu belirlendi. Bu duvann kuzeydoğudaki
açmalarda 1985- 1986 ve 1987 yıllarında açığa çıkarılan duvann bir devamı olduğu, tümü açığa çıkarılıp birleştirildiği zaman çok önemli bir Bizans yapı ile karşılaşılacağı anlaşılmaktadır. Çevresinde ve duvar yüzeylerinde rastlanan mavi, yeşil, sarı, kırmızı, siyah ve beyaz renklerin

kullanıldığı

mini

fresk

parçalarının yoğun şekilde bulunması,

bu

yapının

öne-

vurgulamaktadır.

66. Açma: 65.nin doğusunda, 5x5 m boyutlu başlatılan açmanın üst
tabakalarında küllü yanık kısım, kaba ve az yoğunluklu seramik parçalan, tuğla, kiremit ve moloz taşları, hayvan kemikleri, boynuzları buranın
da bir müddet çöplük olarak kullanıldığmı belgelemektedir.
Bunun altında kireç kum harçı içinde kiremit ve tuğla parçaları bulundu. Zeminde ise Roma dönemine ait yüzlerce mimari parça kırık olarak ele geçti. Bunlar arasında scaerıium'a ait bitkisel' spiraller, defne yaprak dizisi, kymation, asma yaprağı, sarmaşık, örgü ve lotus palmet motifli
olanlar önemlidir (Resim: 14, Çizim: 2-3).

Bunlar bize tiyatronun ne denli görkemli menner bezemeli parçalarla
dekore edildiğini, fakat bu değerlerin Bizans döneminde, mimari ve hey- ,
keltraşlık eseri diye ayırtedilmeksizin korkunç şekilde tahrip edildiğini
göstermektedir (Resim: 15, Çizim: 4-5).
Scaenium'u içine alan bölümde, 4 m uzunluğunda 3,60 m enindeki
temel taşında, 7 ufak niş açığa çıkarıldı (Resim: 16). Bloklardan 2,04 m
uzunluğundakinin üstünde, 0,55 m çapında, sekiz yüzeyı i postament'in
oturduğu belgelendi (Resim: 17). Benzeri kuzeydoğuda simetrik olarak
1984 yılı kazılarında tarafımızdan bulunmuştu".
Açmada 0,50 m lik derinleştirme sonunda 0,77 m genişliğinde, tuğ
la, moloz taş, kireç kum harçı ile örülü duvar belirlendi. Scaenium'a
dik gelen duvarın 1,40 m lik bölümü, öndeki nişleri doldurarak devam
ettiği geçmiş kazı dönemlerinde belirlenen duvarın, uzantısı olduğu saptandı.

67. Açma: IV. trapazoidal tonoz içinde, güneybatı köşesinde 2x3 m
boyutlu başlatılan çalışmalarda 2 m derinliğe iniidi. Moloz taş, kiremit ve
çeşitli atıkların yoğunlaştığı toprak içinde yağ kandilleri, monocrome seramikler, tiyatroya ait kırılmış mimari parçalar bulundu.
(10) Bedri Yalınan- VII. Kazı sonuçları Toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı Ankara1985 5.582 r.5,6.
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Bu kısmın beşik tonozlu mekanla irtibatını sağlayan kesme taşla örülü duvann yüzeyinde, 0,75 m derinde, batı duvanndan 1,08 m doğuda,
0,88 m genişliğinde ve ulaşılan kısım 1,17 m yüksekliğinde bir kapı boş
luğu belirlendi".
Açmanın batısında V. trapazoidal tonozlu mekandan, VI. benzer meirtibatı sağlayan kapı boşluğunun IV. tonozlu mekan ile de olduğu
anlaşıldı. Bu sistemin tüm alt mekanların birbiri ile bağlantısını sağlaya
cak şekilde inşa edildiğinin anlaşılması bakımından önemlidir.

kanla

68. Açma: Alt cavea üzerinde 32. ve 35. açmalara bitişik 3x8 m doğu
batı uzantılı başlanan açmanın üst kısmının karayollannca toprak alımı
sırasında düzlenip sertleştiği ve yüzeye yakın tabakalarda yer alan toplu
mezarlığa ait iskeletlerin sıkışıp ezildiği gözlendi.
92/68- 1 nolu iskelet: Sırt üstü yatırılmış, kollar belde kavuşturulmuş,
yüz göğe bakıyor. Omurgalarda kireçlenme ve deformasyon belirgindir.
Erkek olup, erişkindir.
92/68-2 nolu: Sırt üstü, kollar bel üzerinde, yüz göğe bakar şekilde
yatınlmıştır. Sırt kaburgaları kesici bir alet darbesi ile kırılmış, birbiri ile
sonradan yapılan tıbbi müdahalelerle sıkı şekilde kaynamıştır. Erkek eriş
kine aittir.
92/68-3 nolu: Günümüze sadece kafatası kalmıştır. Yüz göğe dönük,
dişleri sağlamdır.

92/68-4 nolu: I.den 0,17 m yukarıda, 2.den O, II m aşağıdadır,
Gövde kemikleri önemli şekilde tahribata uğramıştır.

göğe

bakmaktadır.

92/68-5 nolu: Kafatası kısmen korunmasına karşın, gövde
dağınık ele geçmiştir: Sırt üstü yatınlmış, erişkin erkeğe aittir.
92/68-6 nolu: Yüzü

kuzeydoğuya

dönük

kafatasından

92/68-7 nolu: Sırt üstü, doğu-batı uzantılı,
göğüs üzerinde kavuşturulmuş, ayak kemikleri
mıştır. Kafatası yoktur. Erkek erişkine aittir.
ele

kemikleri

ibarettir.

yüzü yana dönük, kollar
ve kaburgalar parçalan-

92/68-8 nolu: Sırt üstü yatırılmış, diz kapağından aşağısı
geçmemiştir. Kalça, omurga ve kaburgalar görülmektedir.

ve

kafatası

(ll) Doç. Dr. Metin Özbek. H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi. Roma açık hava tiyatrosundan (İz
nik) çıkarılan Bizans iskeletleri 1984 c.z s.I 5a81.
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92/68-9 nolu: Sırt üstü yatırılmış, kalçadan aşağısı ve
tur. Gövdeye ait kemikler ise kısmen tahrip görmüştür.
Sırt

92/68-10 nolu:
aittir.

üstü

yatırılmış, kafatası

kafatası

yoktur. Erkek

yok-

erişkine

92/68-11 nolu: Patella'dan aşağısı ve kafatası yoktur. Omurgalar, kaburgalar, kalça ve el parmakları belirgindir. Sırt üstü yatırılmıştır. Günümüze kalan kısmın uzunluğu 0,84 m'dir.
92/68-12 nolu: Sırt üstü yatırılmıştır. Kalçadan yukarısı bulunmaBacaklar birbirine paraleldir. Kalan kısmı 0,97 m'dir.

maktadır.

.. 92/68-13 nolu:
Onemli kısmı tahrip

Sırt üstü yatırılmıştır.
görmüştür.

Sacrum

bulunmamaktadır.

92/68-14 nolu: Doğu-batı uzantılıdır, kafatası, kalça ve
kemikleri birbiri üzerine yığılmış haldedir.
92/68-15 nolu: Kafatası ters dönmüştür. Alt çene
cak, ayak ve kol kemikleri karışık bulunmuştur.

diğer

gövde

parçalanmıştır.

Ba-

92/68-16 nolu: Doğu-batı uzantılı, sırt üsttü yatırılmış, yüz göğe bakmakta, kollar göğüste çaprazdır. Belden aşağısı ciddi şekilde tahribe uğ
ramıştır.

92/68-17 nolu: Kuzeydoğu-güneybatı uzantılıdır. Kollar belde kavuşturulmuş, kafatası sağlamdır. Yüz göğe dönüktür. Bacaklar birbirine
paraleldir. Erkek erişkine aittir. 1,71 m boyundadır.
92/68-18 nolu: Kafatası olarak ele
hangi bir parça ele geçmemiştir.

geçmiştir.

Gövdesi ile ilgili her-

92/68-19 nolu: Sırt üstü yatırılmış, yüz göğe dönüktür. Kuzeybatı
güneydoğu uzantılıdır. Kafatası batıdadır. Kollardan biri bel üzerinde diğeri cinsiyet uzvu üzerindedir. Bacaklar birbirine paraleldir. Erkek erişki
ne ait olup, 1,70 m boyundadır (Resim: 18).
92/68-20 nolu: Kafatası kısmen sağlam olup alt çene dağılmıştır.
Gövdeye ait iskelet parçaları dağınık ele geçmiştir. Erkek erişkine aittir.
92/68-21 nolu:
sına rağmen, dişler,
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Kafatasından ibaret
alt çene sağlamdır.

olup, üstü

kısmen dağılmış

olma-

92/68-22 nolu: İki izole tibia'dan ibarettir. Sol tibia in situ olup, talus
ve calceneus'u vardır.
92/68-23 nolu: Sırt üstü, yüz kuzeye bakıyor. Sağ el karın üzerinde,
sol el cinsiyet uzvu üzerindedir. Sağ bacak sol bacağın üzerine gelecek
şekilde üst üstte atılmıştır. Kafatası sağlamdır. Dişleri iyi korunmuştur.
Toprak yüzeyinden 1 m derinde ele geçmiş olup, erkek erişkine aittir.
92/68-24 nolu: 23. bacaklarının altına doğru uzanmaktadır. Kafatası
sağlamdır. Doğu-batı uzantılıdır. Yüz güneye dönüktür. Gövdeye ait kemiklerde noksanlar görülmektedir. Erkek erişkine aittir.
92/68-25 nolu: Kafatası daha önce gömülmüş bir cesetin leğen kemiüzerine yerleşmiştir. Yüz güneye dönük olup, dört boyun omuru birbirine birleşmiş halde bulunmuştur. Alt çene sağlarndır. Yüz üzerine doğru
bir radius uzanıyor.
ği

92/68-26 nolu: 25.nin altında in situ'dur. Kafatası yoktur. Yüzükoyun yatırılmıştır. Gövde kemikleri kısmen dağınık ele geçmiştir.
92/68-27 nolu:

Sağ

ve sol tibialar ile iki fibuladan ibarettir.

92/68-28 nolu: in situ olmayan alt çene, humerus, ulna, femur, iki bel
omuru metatarsaller ve phalax'lar karışık halde bulunmuştur.
92/68-29 nolu: Bu iskelet de 28 gibi dağınık olarak günümüze kali sırt omuru bulunmaktadır. Kaburgalar, kol kemikleri in si-

mıştır. 5 bel,
tu değildir.

92/68-30 nolu: Doğu batı yönlüdür. Sol coxae, sacrum, iki femur, iki
tibia ve dağınık diğer kemik parçalarından ibarettir (Resim: ı 9).
92/68-31 nolu: 3ü.'ya bitişiktir. Güneybatı-kuzeydoğu uzantılıdır.
Gövde kemikleri tahrip görmüş, bacak kemikleri iyi korunmuştur (Resim: 19).
92/68-32 nolu: Kuzey-güney uzarıtılıdır. Sırt üstü yatınlmıştır. Pelvis, sol femur, sol tibia, sağ femurun yarısı korunmuştur. Bu iskelet de
diğerlerinde görülen tahribattan nasibini almıştır.
92/68-33 nolu: Doğu-batı uzantılıdır. Sağ kol göğüs üzerinde çaprazdır. Sol kola ait herhangi bir iz bulunmamaktadır. Sol ayağın üzerinde
başka bir bireye ait sağ parietal bulunmaktadır.
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Bu alanın kazılmaya başlanan yüzeyinden 0,75-1 m derinlikteki tabakalardan çıkarılan iskeletlerin tümünün böylesine in situ durumlannı
kaybetmiş olmaları, bunların savaş sırasında parçalanmış olanlara ait olabileceği gibi, Osmanlı döneminde buraya yakın inşa edilen seramik fırını
ve atölyesinin temel kazısı sırasında bozulmuş olabileceği düşünülebi
lir".
92/68-34 nolu: İki aylık bir bebeğe aittir. Kuzey-güney uzantılıdır.
üstü yatırılmıştır. Yüz doğuya bakmaktadır. 0,41 m uzunluğundadır.
Kemiklerin bir kısmı erimiştir.
Sırt

92/68-35 nolu: Sırt üstü yatırılmıştır. Doğu batı uzantılıdır. Kafatası
Yüz göğe dönüktür. Kollarından biri yanda, diğeri cinsiyet uzvu üzerindedir.
batıdadır.

92/68-36 nolu: Kafatasından ibarettir. Ters
nesi 35.'nin kalça kemiği üzerindedir.

şekilde dönmüştür,

92/68-37 nolu: 5-6 yaşlarında bir
ve bir patelladan ibarettir.

aittir. Coxae, femur, tibia

çocuğa

alt çe-

69. Açma: Toplu mezarlığın devamlılığını ortaya koyan ve 68. Açözelliklerine sahip olan bu açmanın yüzeysel konumunda ezilmeler görülmektedir.

manın

92/69-38 nolu: Kafatasından ibarettir. Sağlam ele
derinde olup, gövde ile ilgili kemik bulunmamaktadır.
92/69-39 nolu:

Kafatasından

geçmiştir.

0,65 m

ibarettir.

92/69-40 nolu: Yüzeyden 0,15 m derinde iki bireye ait iskelet belirolup, dağınıktır. Sırt üstü yatırılmıştır. Pelvis ve iki femur belirgindir. Çevredeki kemiklerden bir kısmı buna ait olmalıdır.
lenmiş

92/69-41 nolu: Doğu-batı uzantılıdır. Sırt üstü yatırılmıştır. 3 bel
omuru, pelvis, femur, tibia ve fibula'dan oluşmaktadır, Kafatasına ait parçalar ile gövdeye ait bazı kemikler bulunmuştur. Iskeletin bazı kısımları
kiremitle örtülüdür. Erkek erişkine aittir.
92/69-42 nolu: Sırt üstü yatırılmıştır. Doğu-batı uzantılıdır. Ayak
ucunda farklı bireylere ait izole kemikler yeralmaktadır. Kolllar karın
üzerinde çaprazdır. Kafatası ve bazı gövde kemikleri eezilrniştir. Erkek
erişkine aitdir.
(l2) Bedri Yalman- X. Kazı sonuçları toplantısı II. İznik Tiyatro Kazısı 1987. Ankara 1988
,.352-353 r.13,14.15.19.20.
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Baş, göğüs
tadır.

tası

ve bacak kemikleri üzerinde kiremit parçalan bulunmak-

92/69-43 ile 48 nolu iskeletler de benzer özelliklidir. Bir
olarak günümüze kalmıştır.

kısmı

kafa-

Ufak Buluntu Örnekleri
1992 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalannda Roma, Bizans ve
Osmanlı devirlerine ait seramik, çini, cam, maden ve kemikten imal edilmiş, etüdlük özellikler taşıyan eserler 72 adet olup, 17 envanterli eser, 99
sandıkta binlerce etüdlük parça ile 107 torbaya yerleştirilmiş insan iske-

letleri İznik Müzesi'ne teslim edilmiştir",",".

Kase: Erken Osmanlı dönemine ait olup, Milet işidir. 47. açmada
V. tonozlu mekan içinde bulunmuştur. Yükseklik: 0,115 m, ağız çapı:
0,255 m, kaide çapı 0,086 m dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlıdır. Koyu
lacivert ve siyah renklerle bezenmiştir. Merkezinde iç içe üç çemberin sı
nırladığı alanın ortasında iri bir rozet, etrafında çiçek motifleri sıralan
mıştır. Aralarında, ikişerli saplı çiçek kümeleri bulunan dört bölümlü şua
motifleri yer almaktadır. Ağız kenannda koyu ve eğri hat kümeleri bulurımaktadır (Resim: 20).
Gövde ve

ağız

kenannda

bazı

noksanlar bulunmaktadır.

Kase: Erken Osmanlı dönemine ait olup, Milet işidir. 47. açmada
V. tonozlu mekan içinde bulunmuştur. Yükseklik: 0,115 m, kaide çapı:
0.10 m dir. Kırmızı hamurlu, beyaz astarlıdır. Ortada lacivert renkle oluş
turulmuş çemberlerin sınırladığı saha içinde, sekiz yapraklı bir rozet etrafında şua dizisi, kalp motifi dizisi, ağız kenannda oval hat dizisi sıra
lanmıştır. Dış yüzeyinde spirallerden oluşan bir dizi yer almaktadır
(Resim: 21).
Plaster Parçası: Tiyatronun scaeniumundan bir parça olup II. yüzyıldandır. Mermerden yapılmıştır. Yükseklik: 0,88 m, eni: 0,45 m, kalın
lık: 0,45 m dir. 65. açmada, sahnenin önünde, parados'ta bulunmuştur.
(13) Yılmaz Selim Erdal- İznik Geç Bizans dönemi iskeletlerinin paleoantropolojik açıdan ince-

lenrnesi. YüksekLisans tezi Ankara 1991.
(14) Yılmaz Selim Erdal- İznik Açık Hava Tiyatrosunda bulunan iskeletler üzerinde doktora çalışması yapmaktadır.

(15) Kültür

Bakanlığı Anıtlar

ve Müzeler Gn. Md.'nün 13.11.1992 tarih ve 710.1(16) 07584

sayı

lı yazıları ile İskeletler H.U. Edebiyat Fakültesi Antropoloji bölüm başkanlığına teslim edilmiştir.
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Kare prizma şeklirıde olup alttan ve üstten kırılmıştır. Arka kısmı kabaca yontuludur. On cephesinde asma dalı, yapraklan, üzüm salkımlan
ve filizleri arasında, kanatlı Eros figürünün belden yukansı işlenmiştir.
Bir elinde orak tipli bir alet ile. üzüm salkımını kesme görüntüsü yer almaktadır.

İki yan cephede ise akanthus yapraklanndan oluşan spiraller, rozetler

işlenmiştir.
dır.

Yüzleri birbirinden, boncuk ve kymation dizileri

ayırmakta

Plaster Kaidesi: Tiyatronun scaenium'undan bir parçadır. 65. Açmada bulunmuştur. Beyaz mermerdendir. ll. yüzyıla aittir. Yüksekliği
0,34 m, uzunluğu 0,84 m, eni 0,60 m dir.
Dikdörtgen tablalıdır. Mevcud kaidenin üzerine iki demir kenet ile
Tabana yakın kısımda, dikdörtgen çerçeve içinde, sannaşık
motifi girift şekilde işlenmiştir. Sonra yarım silindirik şekilde düğmeli
örgü motifi, en üstte üç sıra defne yaprak dizisi işlenmiştir.
bağlanmıştır.

Yağ Kandili: 59. açmada bulunmuştur. Pişmiş topraktandır. Uzunluğu 0,105 m, eni 0,072 m, kaide çapı: 0,03 m dir. Kırmızı hamurlu ve boyalıdır. Yağ 've fitil deliği çevresinde kırılmalar vardır. Ortada ise çökük
sahanın merkezinde yağ deliği etrafındaki kabartma motifler, iki çember
ile sınırlanmıştır.
Yağ Kandili: 67. açmada IV. trapazoidal tonozlu mekan içinde bulunmuştur. Pişmiş topraktandır. Uzunluğu 0,10 m, eni 0,06 m, yağ delik
çapı 0,008 m dir. Kırmızı hamurludur. Kullanıldığını gösterir fitil deliği

çevresi siyahlığı ile iç içe çemberlerin sınırladığı içe çökük saha
da yağ deliği bulunmaktadır. Dilimli kulpludur.

ortasın

Koç Başı: 47. açmada V. tonoz içinde bulunmuştur. Uzunluğu
0,48 m, eni 0,051 m, boyun çevresi 0,028 m dir. Koç şeklindeki başın iki
yanında kıvrık boynuzlar yer almaktadır. Ağız ve gözler işlenmiştir. Kır
mızı hamurlu olup, yeşil renkli ve sırlıdır. Bir kaba aittir.
Mühür:
47. açmada V. tonoz içinde bulunmuştur. Uzunluğu:
0,051 m, eni: 0,075 m, kalınlık: 0,028 m dir. Kırmızı hamurludur. Ust
kısmında tutamak şeklinde yapılmış bir çıkıntı vardır. Ön kısmında kazı
ma tekniği ile oluşturulmuş çizgiler, dikdörtgen yuvalar, çember ile nokta
motifleri sıralanmaktadır.
tir.

Yüzük: 47. açmada bulunmuştur. Bronzdandır. Bizans dönemine ait0,023 m, eni: 0,005 m, kaş çapı: 0,013 m dir. Pannağa takılan

çapı:
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halka

kısmı

hatları

ile yüksek kaş kısmının yüzeyinde iç içe iki kare içinde çizgi
ile oluşturulmuş bir rozet motifi yer almaktadır.

Kabartma Baş: 47. açmada bulunmuştur. Pişmiş topraktandır. Eni:
0,128 m, boyu: 0,13 m, kalınlığı: O,032.m dir. Cepheden işlenmiş bir baş
olup, saçlan ortadan ikiye aynlmıştır. Iki yanda bukleler halinde kümelenmiştir. Yüz hatlarında kısmi aşınmalar vardır. Kalıpta yapılmış olup,
kırmızı hamurludur.
Artemis Figürünü: 68. açmada bulunmuştur. Pişmiş topraktandır.
yüksekliği: 0,049 m, eni: 0,033 m, kalınlığı: 0,003 m dir. Ayakta durmaktadır. Pelerini yana doğru uçuşmuştur. Yanında ceylan veya geyik bulunmaktadır. Elbise ile vücud hatlan iyi belirlenmiştir. Baş kısmı kınktır.
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Çizim: 1- Üzümtoplayan Eros ve akanthus yaprak bezemeli mimari parça
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Çizim: 2- Tiyatroya ait miman. parçalardan örnekler
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Çizim: 3- Konsollu friz, lotus, palmet, kymation ve inci dizili mimari parçalar
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Çizim: 4- Tiyatro mimari parçalar
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Resim: 1- Oyuncuların giriş çıkış yaptıkları beşik: tonozlu galeri

Resim: 2- Galerininikiye aynıdığı doğu kesiminin içten görünüşü
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Resim: 3- Kuzeybatıdaki tonoz ağızları ve çevredeki mimari

Resim: 4- İçinde cenin kemikleri bulunan küp mezar
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dalı, yapraklan ve üzüm
salkımlan arasındaki Eros kabartması

Resim: 5- Asma

Resim: 6- Kabartına bitki ve figürlerle bezemeli plaster parçası
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Resim: 7- Tiyatronun açığa çıkanlan kuzeybatısındaki alt cavea, analemma, scaenium ve
paradosun görünüşü

Resim: 8-

446

Kuzeybatıdaki

analemma, oyuncu ve seyirci giriş çıkış mekanları

Resim: 9- Tiyatronun

batıdan doğuya

genel

görünüşü

Resim: 10- Beş basamaklı merdiven
kalıntısı
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•

Resim: 11- Kuzeybatı scaeniumdak.i in situ
kaide

Resim: 12- Plasterkaidesi
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Resim: 13- Doğuya

~

açılan

galerilerin önündeki kanal ve merdiven

kalıntılan

450

451

Resim: 16- Scaenium önündeki nişli blok

kalıntılan

~~-~.

Resim: 17- Kuzeybatı analemma, parados
ve scaeniumdaki kalıntılar
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Resim: 18- Alt caveayı örten-toprak içindeki
toplu mezarlıkta bulunan
92/6819 nolu iskelet

Resim: 19- Alt caveayı örten toprak içinde açığa çıkanlan iskeletgrubu
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Resim: 20- Erken

Osmanlı

Resim: 21- Milet
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işi

dönemine ait Milet

kase parçası

işi

kase

1992 YILI ENEZ KAZISI
AfifERZEN*

yılı kazı ve onarım çalışmaları, Kültür Bakanlığı
Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve
Istanbul Universilesi Araştırma Fonu'nun' parasal desteği ile Enez
Projesi
çerçevesinde
13
Haziran- 21 Ağustos tarihleri arasında
yapıldı. Ayrıca, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ile Türk Tarih
Kurumu
sembolik
olarak maddi destek sağlamışlardır. Kazı
heyetimiz; Kocaeli Arkeoloji Müze Araştırmacısı Hayriye Avcı'nın
bakanhk temsilciliğini . yaptığı
kazımıza,
Doç. Dr. Mehmet
Ozdoğan, Yrd. Doç. Dr. ıhsan Tunay, Mimar Korkut Atlı, Topoğraf
Adnan Şakar, Desinatör Arkeolog Ayşe Ozkan, Foto uzmanı Selamet
Taşkın, Şadiye Başaran, Arkeolog Necmi Karul, Ahmet Demirtaş,
Çiğdem Köksal. Arzu Yılmaz, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
öğrencilerinden A. Banu Yüm, Esra G. Erdoğan, Veli Arslan, Seyhun
Akgül, Ramazan Yılmaz, R. Eser Kortanoğlu, Erhan Şengül, Nilgün
Parlak, Tarık Güçlütürk Tuncay Erözmen, Ahmet Ayhan katılmışlardır.
Kazı ekibinin özverili çalışmalarından dolayı kendilerine yürekten
teşükkür ederiz.

Enez

adına,

1992

Kültür

.. Ayrıca, ekibirnizin gördüğü lüm yardım ve ilgilerden dolayı, İstanbul
Universitesi Rektörü Sayın Cemi Demiroğlu'na, LU. Araştırma Fonu Yürütücü Sekreteri Prof. Dr. Sevim Büyükdevrim'e, Fonun saymanlığı ile
çalışanlarına, Enez kazası yönetici ve Belediye Başkanı Sayın Abdullah
Bostancı'ya, teşekkürlerini sunmayı bir borç bilir'.
•
(I)
(2)

Prof. Dr. AfifERZEN. Moda Devriye sk. Nil Apı. 17/10 KadıkÖYlİSTANBUL.
Proje 00: 196-272/180484.
..
Ziyaretçilerimiz arasında Edirne Y.'.llisi Sn Koru Engin, 1.U. Rektörü Sn. Cemi Demiroğ
Iu'nun eşi sn. Nurten Demircğlu, LU. mensup bilim adamları, Truva kazı ekibi, Edirne Müzesi ile Tekirdağ Müzesinin müdürleri ve yardımcıları bulunmaktadır. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz.
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A.

Kazı Çalışmaları

1. Hoca

Çeşme Höyüğü (Resim:

1-5)

Höyükteki çalışmalarımız. Doç. Dr. Mehmet Özdoğan'ın sorumlulu-

ğunda 13 Haziran tarihinde başlamış ve 9 Temmuz tarihinde sona erdirilmiştir. Höyükteki çalışmalarımızın amacını kısaca özetlernekte yarar gö-

rüyoruz:
a. Kazı alanının genişleterek, yapılar ve yerleşme düzeni ile ilgili bilgileri arttırmak.
b. Kesin sonuç elde etmek için alt tabakalarda ve özellikle ana kaya
üzerinde geniş bir alanın açılmasını ve incelenmesine olanak sağlamak.
c. Hoca Çeşmenin 1. evre olarak tanımladığımız en üst tabakanın höyüğün tepe kesiminde, daha önceki tarımsal uğraşılar nedeni ile çok tahrip edilmiş durumda olmasından dolayı, yamaç ve eteklerde bu evrenin
daha iyi korunduğu, bir terasın bulunup bulunmadığının saptanması.
d. Kazı sonuçlarının güvenirlilik derecesini artırmak amacıyla, eldeki
verilerin sayısını artırmak.
Çalışmalar, yukarıdaki amaçlar doğrultusunda, beşi 1991 yılında
başlamış, yedisi bu yıl yeni başlamış, toplam 12 açma biriminde sürdürülmüştür. Eski kazı açmalarından, ana kayanın yüzeye çok yakın olarak
bulunduğu 18K ve 19K açmaları bu yıl yeniden çalışılmadan doldurulmuştur. Eski açmalardan 17L, 17M, N, 16M, de çalışma devam etmiş,
höyük üst kesimindeki bazı sorunları aydınlatmak için de, yeni olarak 16
L, 18L ve 16P açmaları bu yıl açılmış, ayrıca güney yamaca doğru 13,
14, 15N ve 13P açmaları, güney etekte de 9L açması da açılmıştır. Böylelikle 1992 yılı sonunda Hoca Çeşme höyüğünde kazılmış alan 375 m-yi
bulmuştur. Bu alan içinde önceki yıllar ile birlikte 140 m-lik alanda ana
kayaya kadar inilmiştir.

1992 yılı Hoca Çeşme höyüğü çalışma sonuçları, önceki yıllarda sapkronolojinin esasını değiştirmemiş, ancak bazı yeni bilgiler ek-

tadığımız
lemiştir.

a. ilk Kalkolitik dönem yerleşmesine ait dolgunun yamaçlarda yer
ve dolayısı ile de yerleşmenin teraslar şeklinde olduğu an-

korunduğu
laşılmıştır.

yer

b. Höyükteki Kalkolitik dönem yerleşmesinin, önceki yıllarda yüzey
göre saptadığımızdan daha uzun bir süreci kapsadığı, Orta
Kalkolitik içine kadar sürdüğü belli olmuştur. Buna göre Hoca Çeş
me'deki Kalkolitik küıtürleri, Bulgaristan'da Karanovo III başı ile IV sobuluntularına
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nuna kadar olan döneme yayabiliriz. Bu yıl yamaç açmalannda ve özellikle 14 N açmasındaki çukurlarda bulduğumuz bazı malzeme, Tekirdağ
yakınlarındaki Toptepe tabakalanması ile tam bir benzerlik göstermektedir. En yeni olarak ele geçen çanak çömlek Toptepe I. evresi ile benzerlik
gösterir ki, bu tabakalarda Vinça B Teselya'da Tsangli, Güney Marmara'da da Beşiktepe/Kumtepe I a kültürleri ile çağdaştır. Gene aynı açmada, ancak daha altta gelen akıntı ve çukurlarda Toptepe II ve III. evre çanak çömleğine rastlanmıştır. Toptepe'den elde ettiğimiz C 14 ölçümlerine
göre, M.Ö. 4300 yıllarına tarihlenen bu çanak çömleğin benzerleri daha
çok tuna bölgesinde Erken Tisza kültüründe bulunmaktadır. Bulgaristan
ve Yunanistan'dan pek bilinmeyen bu kültüre ait bazı parçalar, çok tartış
malı olan Karanovo II-III geçiş evresinde bulunmaktadır.
c. Bunun dışında Karanovo III ve IV başına, Öncü Meriç (Proto Maritsa) kültürlerine ait bazı parçalara da rastlanmıştır.
d. Bu yıl ilk kez höyük konisinde ve özellikle l5N, L6P açmalarında
kırmızı üzerine beyaz boya bezemeli parçalara rastlanmıştır. Bilindiği gibi bu tür bezerne daha çok orta ve batı Bulgaristan'da Karanovo I, Krernikovçi ve Makedonya'da Klasik Starçevo kültürleri ile tanınmakta, Trakya'nın bu kesiminde hiç bilinmemekteydi. Bu durum bize, Hoca Çeşrne
höyük koni kesiminde, korunabilmiş en üst tabakanın .kesin tarihini vermiştir. Ayrıca, ilk kez beyaz boya bezemeli Balkan Ilk Neolitik çanak
çömleğin Ege kıyılarına kadar yayıldığı da belli olmuştur.
e. Höyük konisinde beyaz boyalıların altında Karanovo I evresinin
varlığı ve önceki yıl 3. evr", olarak tanımladığımız kültür katının da, Karanovo I'den eski, Teselya Orıcü Sesklo ve Makedonya Proto Starçevo ile
çağdaş olduğu kesinleşmiştir.

f. Hoca Çeşme höyüğünde ana kaya üzerinde bulunan kültür katının,
Balkanlarda bilinen bütün Neolitik kültürlerden daha eski olduğu kuşku
suzdur. Iç Anadolu kökenli olduğu belli olan bu kültür ile ilgilimutlak
yaş belirlemelerinin sonuçları henüz elimize ulaşmamıştır; ancak, arkeolojik verilere göre bu evrenin M.O. 5500 yılları civarına tarihleneceğini
göstermektedir.
g. Açmalar dan ortaya çıkan ana kayaya oyulmuş çukurların Mezolitik ya da Epi-Paleolitik döneme tarihlenme olasılığı vardır. Ve bu evrede
mezolitik ya da Epi-Gravet gelenekli küçük boyutlu çakmaktaşı aletler
bulunmuştur.

2.

Taşaltı

Taşaltı

Nekropolde

Nekropolü (Resim: 6-16)

Nekropolünde önceki yıllarda yapmış olduğumuz çalışmalar,
yapılan gömü biçimi, kullanılan mezar ve lahitlerin tipleri
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çeşidi ile Geç Hellerıistik-Roma çağı Ainos halkının sosyal yapılanyla ilgili sorunlara geniş ölçüde açıklık getirmiştir. Ancak, buradaki
kazılarda Arkaik ve Klasik Çağlara tarihlenebilen çok miktarda keramik
kap parçasının ele geçmiş olmasına rağmen, bu dönemlere ait hiç bir mezann bulunmamış olması ilginçtir. Bu amaçla 1992 yılı nekropol çalış
malan, 1987 yılında açılan kesim ile batısında kalan yamaç arasında
4xlO m boyutlarında bir açmayla devam edildi. Mevcutyol seviyesinden
yaklaşık 2 m derinlikten itibaren, farklı yönlerde yerleştirilmiş 7 adet mezarla karşılaşılmıştır. Mezarlardan birinin duvarları ocak taşlarıyla yapıl
mış, üzeri de iki adet yassı taş ile kapatılmıştır. Diğer 6 mezar ise, kiremit kapakların karşılıklı yerleştirilmeleriyle oluşturulmuş beşik çatı
biçimindedir. Mezarıarda kullanılan kiremillerin genişlikleri 0.45 m
uzunlukları ise 0.75 m olup, hepsi aynı atölyenin belki de aynı ustanın
ürünleridir. Bu tabaka mezarlarından her hangi bir buluntuya rastlarıma

malzeme

mıştır.

2. Gömü tabakası, ı. tabakanın 1.50 m aşağısında yer aldığı anlaşıl
Bu tabakada yer alan 4 adet mezar, kuzey-güney doğrultusunda
olup, ı. tabaka mezarlarında olduğu gibi kiremit kapaklardan yapılmış
beşik çatı biçimindedir. Mezar kapakların genişlikleri 0.45/0.50 m, uzunlukları ise 0.70/0.90 m arasında değişen ölçülerdedir. Mezarların yapı
mında, genellikle iskeletlerin altında iki yanlarda üst üste konan ikişer
den olmak üzere toplam 10 adet kiremit kapak kullanılmıştır. Mezarların
hemen hemen tümü toprağın ağırlığındarı kayrnış, kapakları da kırılmış
durumdadır. 2. Gömü tabakasında 7 numara ile kodladığımız mezar, yapı
bakımından açmada bulunan diğer mezarların en basili olmasına rağmen,
çok çeşitli ve zengin buluntu envanterine sahiptir. Mezarda, toprağın
ağırlığından dolayı dağılmış durumda bir iskelet yer almıştır. Iskelet doğ
rudan toprağa yatırılmış, üstü dört adet kiremit ile kapatılmıştır. Mezarın
buluntuları; üç adet keramik tek kuIpiu maşrapa, bir adet çift kulplu derin
kap (içki kabı), bir altın yüzük, kemikten saç tokası, el biçim li kemik süs
toka, kemik ve bronzdan makyaj malzemesi, kemikten bir çift zar, bronzdan kemer tokası, mavi renkli üzerinde kabartma çizgileri olan camdan
koku şişesi ile üç adet bronz sikkeden ibarettir. Buluntular, bu tabakada
yer alan mezarların Genç Hellenislik döneme ait olduklarını kanıtlamak
mıştır.

tadır.

1992 Yılı Nekropol açmasının en altındaki 3. gömü tabakası, mevcut
yol seviyesinin 6.50 m aşağısında, daha önceki yıllarda ortaya çıkartılan
lahit ve mezarların temel seviyesindedir. Bu tabakada ortaya çıkartılan üç
mezar kiremit kapaklı olup, kuzey-güney doğrultusundadır. Mezarlarda
kullanılan kiremitler, 2. gömü tabakasında kullanılanlarla aynı özelliklere
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sahiptir. 3. tabaka mezarlarında bulunan hediyeler; daha çok göz yaşı şi
şeleri, keramik kaplar ve M.O. 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlenen bronz
sikkelerden oluşmuştur. Sikkeler bu tabaka mezarlarının M.O. 2. yüzyıla
tarihlenebileceğini göstermektedir.
Yukarıda belirttiğimiz gibi, Arkaik ve Klasik Çağlara tarihlenen veya daha eskiye giden mezarlar için bu alanın kullanılıp kullanılmadığını
belirlemek amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi, nekropolün batısındaki
yamaçta 4x4 m boyutlarında bir sondaj yapıldı. Şose yolun kenarında yer
alan sondaj, ana kayaya kadar derinleştirilerek kazıldı. Bu sondajda, içinde küçük çocuk iskeleti bulunan ve kesme taşlardan yapılmış olan bir.
sandık mezar ortaya çıkartılmıştır. Mezarda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

Nekropolde yıllardır yapmakta olduğumuz kazı çalışmaları sırasında
toprakta dağınık olarak Grek dönemine ıarihlenen siyah ve kırmızı
figür tekniği ile yapılmış keramik kap parçaları, Korint malı kap parçaları, damgalı amfora kulpları ve pişmiş toprak heykelcik parçalarının ele
geçmiş olması ilginçtir. Bu tür buluntulara rağmen, erken dönemlere tarihlenen gömülerin bulunmaması, sözü edilen mezarların Geç Hellenistik
ve Roma çağlarında tahrib edildiklerini göstermektedir. Nitekim, nekropolün ön sırasında yeralan ve önceki yıllarda gün ışığına çıkartılan mezar
anıtı ve diğer anıtsal mezarların M.O. 4. yüzyıla tarihlenmeleri, nekropolün erken dönemlerde de kullanıldığını kanıtlamaktadır.
atılan

3. Kale içi (Resim: 17)
Kale ana girişinin kuzeyinde yer alan ve 1991 yılı kazı çalışmaların
da büyük bir bölümü açığa çıkartılan Orta Çağ Sarayının girişi ve avlusu
hakkında bilgilerimiz yetersiz olduğundan, bu yıl bu sorunu çözmek
amacıyla buradaki kazılara devam edilmiştir. Yapı kompleksi ile kuzeyindeki sur arasında kalan avlu tamamen kazılarak topraktan temizlendikten sonra yapıya ait dış duvarların kuzeydeki sur ile organik bağ içinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum bize yapının ve surun hemzamanlı
olduklarını göstermektedir. Avlu tabanı, yapının diğer kesimlerinde saptandığı gibi, yas sı taşlarla döşenmiştir.
Yapı kompleksinin batı kesiminde yaptığımız genişleme kazı çalış
malarında, güneydoğu-kuzeybatı yönünde ve yapıya çapraz biçimde uzanan, paralel iki taş duvar kalıntısı ortaya çıkmıştır. Duvarlar, yapı kompleksini oluşturan temelin 0.30 m aşağı düzeyinde olup, daha eskiye
tarihlenen başka bir yapının kalıntılarıdır.
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Atılan moloz toprak içinde ve yapı tabanı üzerinde 12. yüzyıla tarihlenen sırla keramik kap parçaların ele geçmesiyle, bu yapı kompleksinin
ve surun bu kesiminin 12. yüzyılda yapıldıkları anlaşılmıştır.

4. Kralkızı Mevkiindeki Bazilika (Resim: 18)
Temel konturları ve planı daha önceki yıllarda ortaya çıkartılan bazilikada bu yıl Yrd. Doç. Dr. ıhsan Tunay sorumluluğundaki kazı ekibi, 20
Haziran-28 Temmuz tarihleri arasında çalışmıştır. Bazilikadaki çalışma,
orta nefi ortaya çıkartıp, yapı kompleksinin mimarisi ile geçirdiği mimari
evreleri saptamak amacına yönelik olmuştur. 1991 yılı çalışmalarıyla zemin düzeyine kadar inilen orta apsis bu yıl iyice temizlenmiş ayrıca orta
nefin büyük bir bölümü kazılarak tabana kadar molozdan temizlenmiştir.
Orta nef ile güneyindeki yan nef arasında ara girişleri de kapatan 0.60 m
eninde ön yüzü sıvalı taş duvar ortaya çıkmıştır. Bu duvara bitişik olarak,
farklı seviyelerde üç ayrı mezar saptanmıştır. Mezarlardan biri bazilika
zemininin üzerinde diğer ikisi ise, taban döşemesinin altında yer almaktadır. Bazilikanın tabanı üzerinde mermer kaplama levhaları, ara kapılara
ait oldukları anlaşılan kaliteli beyaz mermerden yapılmış söve blokları,
renkli cam mozaik parçaları ile fresko kınklarına rastlanmıştır. Bazilikaya ait taban döşeme levhalarının mezarlarda kapak olarak kullanılmış olmaları, bu mezarların, bazilikanın yıkılmasından sonra yapılmış olduklarını göstermektedir.

5. Pan Mağarası
Kalenin güneyinde, mehmet Köse bahçesinde "Agia Triada" adı veri1en bir yeraltı şapelinin varlığı 19. yüzyıldan beri bilinmektedir. Ancak
girişi çökmüş olduğundan içine girilemiyordu. St. Casson, giriş kısmının
batısında bir niş içinde Grek devrine ait pan ile birlikte dans eden iki
Nymphe'nin betimlendiği mermer kabartmadan söz etmektedir (Kabartma şu anda Edirne Arkeoloji Müzesindedir). Bu kabartmadan dolayı, Pan
Mağarası olarak bilinen şapelin girişi yağmur ve sonradan defineciler tarafından açılmış ve büyük bir kısmı da kazılmıştır. Şapelin tahribatını önlemek amacıyla, kazı ekibimiz mağaranın içinde ve dışında bazı önlemler
almış bulunmaktadır. Oneelikle çökmüş durumda bulunan mağaranın girişi açılmış, yan duvarlar ise onarılarak desteklerle sağlamlaştınlmıştır.
Içindeki moloz toprağın temizlenmesinden sonra, tabanda anakayaya
oyularak yapılmış mezarlar ortaya çıkmıştır. Mezar şapeli olarak yapıldı
ğı anlaşılan bu yapı, kuzey-güney yönünde olup tümü yerli kaya içine
oyulmuştur. Ekseni üzerinde yer alan apsis ile iki yanındaki yan apsisler
üzerinde fresko kalıntıları bulunmaktadır. Duvarlarda kalın bir is ve kir
tabakası olmasından dolayı, freskoların betimleri anlaşılamamıştır. Şape460

lin içi çok rutubelli olduğundan, freskoların onarımına bu yıl başlanama
mış ancak, şapel havalandırılarak rutubetinin azaltılmasına çalışılmıştır.
Kazı sezonu sonunda şapelin girişi ahşapla kapatılarak emniyet altına
alınmıştır.

6.

Onarım

ve Koruma (Resim: 19-23)

Enez'in fatihi Has Yunus Bey Türbesi ve çevresinde bulunan tarihi
Türk Osmanlı mezarlığı, bilindiği gibi doğanın ve insanların tahribatına
terk edilmiş durumdaydı. 18 dönümü kapsayan bu mezarlığın onarımına
ve koruma altına alınmasına dört yıl önce başlanmış, türbeye yakın olan
kısımda büyük bir alan çalı ve otlardan temizlenerek kazılmış ve sandukalı lahitlerle burada yer alan mezarlar açığa çıkartılmıştır. Mezar ve sandukalı lahiller asillarına uygun olarak restorasyonları yapılarak eski durumlarına sokulmuştur.

Bu güne değin etrafında hiç bir koruma önleminin alınmamış olduğu
içindeki sandukalı lahitlere ait süslü menner taşların tahribata
uğratıldıkları ve çalındıkları saptanmıştır.
kabristanın

Tahribatın boyutlarını azaltmak ve sona erdirmek amacıyla, İstanbul
Üniversitesi Araştırma Fonundan maddi destek sağlanarak, 270 m uzunluğunda olan yol tarafı taş duvarla çevrilmiştir. Bu arada, çökmüş ve bozulmuş durumda olan sandukalı lahiller ile mezarlar, özgün biçimde ve
aynı malzemeyle onarılarak ayağa kaldınlmıştır. Kazıda ortaya çıkartılan
kınk durumdaki menner parçalar alanda tasnif edilerek, mekanik veya
kimyasal yöntemlerle temizlenmiş, uyuşanlar da, sentetik reçine ile yapıştınlarak tümlenmiştir. Bu şekilde, bir çok mezara ait taş bütünleştirile
rek 20 mezar onarılmıştır. Ayrıca, 17. yüzyıla ait olan iki sandukalı lahitin kayıp durumda olan taşları, elde bulunan orijinallerinden mulajları
alınarak, beyaz çimento harcıyla kopyaları yapılmış, lahiller yeni baştan
ayağa kaldınlmıştır.

Bu yılki onarım çalışmalarımız arasında, 1989 yılında Roma villasın
dan kaldırdığımız renkli mozaik restorasyonu yer almıştır. 15 ayrı parçadan oluşan mozaiklerin arkasındaki bozuk durumda olan kireç harcı alı
narak, yerine çimento harcı konmuştur. Ayrıca, kazıdan çıkan kınk
durumdaki kap ve amforalar, yapıştınlarak noksan yerler alçıyla tümlerı
miştir.
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Resim: 2- Tepenin üst kesimindeki açmaların doğudan genel

göıiinümü

Resim: 3- Kızılkahverengi üzerine çizi bezemeli parçalar; Karanovo II türü
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Resim: 4- 16 P

açması, taş döşeme,

depo çukurlan ve

sağda işlik

Resim: 5- 16 M açması, 3. tabakadan çömlek 2. evre
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n. evre

Resim: 6- Nekropol kuzeyden görünümü

Resim: 7- Nekropol, 2. tabakadan mezar
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Resim: 8- Nekropol, 7 nolu mezardan

kırmızı astarlı

Resim: 9- Nekropol, 7 nolu mezardan tek kulplu
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Resim: 12- Nekropol, 7 nolu mezardan saç takası (kemik)
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Resim: 13- Nekropol, 7 nolu mezardan kemikten

yapılmış

küçük

kaşık
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Resim: 14- Nekropol, 12 nolu mezardan cam gözyaşı şişesi
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Resim: 15- Nekropol alanından Grek çağı çeşitli keramik parçaları

,..-....-.Resim: 16- Nekropo1

alanından

korint

malı parçalar
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Resim: 17- Kale içi büyük yapı kompleksi, güneyden

Resim: 18- Kral
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Kızı

mevkiindeki bazilika, doğudan

Resim: 19- Tarihi Türk

mezarlığından

Resim: 20- Tarihi Türk

mezarlığında

bir bölüm

onanm çalışmalan
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Resim: 21- Tarihi Türk mezarlığında onanlmakta
olan bir mezar

Resim: 22- Tarihi Türk mezarlığında sandukalı mezara ait yeni yapılan bir

kopya

472

.J]

Resim: 23. Mozaik onarımma ilişkin görüntü
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1992 YILINDA ANTALYA'NIN
DEMRE İLÇESİNDEKİ Azİz NİKOLAOS
KİLİsEsİ'NDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
S. Yıldız ÖTÜKEN*
15 Eylül-3 Ekim 1992 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına Demre'deki Aziz Nikolaos kilisesinde kazı çalışma
Ian gerçekleştirilmiştir.Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Aydın Müzesi
uzmanı arkeolog Mehmet Tuna, Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi
Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yar. Doç. Dr. Sacit Pekak, Yük.
Mim. Dr. Mustafa Akpolat, Araştırma görevlisi Sema Alparslan ve Mezuniyet sonrası öğrencilerinden Nilay Çorağan, Ayşegül Güngören. Avni
Kulunyar, Semih Selçuk ve altı işçi katılmıştır'.

1989'da başlayarak 199ü'da devam eden ve bir yıl aradan sonra yeniyaşama kavuşan bu çalışmanın amacı ilk tebliğimizde özetlediğimiz
doğrultuda bir drenaj sistemi inşa edilmesini sağlamak için kiliseyi kuzey, kuzeydoğu ve batıda kuşatan topraktan anndırmaktır- 1989'da kuzey
arkadm doğu tarafındaki iki bölümü (A 3, A 2) tümüyle ve 199ü'da üçüncü bölümü (Al) kısmen açılmış, ayrıca bunları güneyden sınırlayan, kilise ile bağlantısı ve mimari özellikleri nedeniyle büyük değer taşıyan üç
ek yapı (C 2,C I, c) bulunmuştur. 1991 yılında kazı ekibince galeride
muhafaza edilen küçük buluntuların değerlendirilmesi yapılmıştır.
den

*
(1)

Prof. Dr. S. Yıldız ÖTÜKEN. Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sa-

nat Tarihi Anabilim Dalı
Kazı

iznini ve

Demre'de ilgi

Başkanı.
ödeneğini veren Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne,
ve yardımlarını bizden esirgemeyen Kaymakam Ali Uslanmaz, Belediye Baş

kanı Adnan Genç, Milli Eğitim Müdürü CemalOcal, Mal Müdürü İsmet Ulküyalçın'a ekip

adına teşekkür ederim. Kültür Bakanlığı terrrsilcisine, kazı ekibine ve büyük bir şevkle çalı
şan Demre'Ii Işçilerimize, evsahlbimiz Yusuf Şahlrı'e, desteğimiz Faruk Alpaslan ve Abdul-

lah Kocakflhya'ya minnettarım.
(2)

.

S.Y.Oıüken, 1989 yılında Antalya'nın Demre ılçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde yapılan
çalışmalar, Ylll AST, (Ankara 1990), Ankara 1991, 179-192, bi1.182. A.y., 1990 yılında
Antalya'nın Demre Ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde yapılan çalışmalar, XIII KST I

(Çanakkale 1991), Ankara 1992,291-303.
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1992'de Al bölümünde ve kiliseye doğudan bitişik C yapılarında kadevam edilmiştir. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne sunduğu
muz 31.12.1991 tarihli kazı başvurusunda 1992 faaliyetlerimizi iki aylık
bir süreye göre planlamış ve C yapılarının kuzey ve güneyden tümüyle
açılmasını öngönnüştük. Ancak maddi olanaklar nedeniyle 20 günlük bir
kampanya gerçekleşebilmiş ve planlanan çalışmanın ancak üçte biri yazıya

pılmıştır.

I. Kazıda ortaya
a. AI

çıkanlan

mimari veriler

arkadlı bölüm

Kubbeli bazilikanın kuzey cephesine bitişik ek yapının doğusundaki
A 1 bölümü düzensiz dikdörtgen planlı olup kuzeyde paye ve sütunlu bir
revak, güneydeC 1 ve C yapıları ile sınırlanmaktadır. 1990'da bir aylık
kampanyada Al'in doğu-batı doğrultusunda 9.20-9.00 m lik batı kısmı,
1992'de 20 günlük kampanyada 6.70-6.20 m lik doğu kısmı ortaya çıka
rılmıştır.

Böylece 15.90-15.20 m. boyunda ve 3.85-4.40 m. enindeki A 1 zemin döşemesine kadar tümüyle açılmıştır. Zemin batıda düzensiz, doğuda
ise düzenli bir şekilde yerleştirilmiş devşinne levhalarla kaplanmıştır. Bu
yıl bulunan A 1'in kuzeyarkadının doğu uçtaki son payesi C l'in doğu
duvarı ile aynı hizadadır.

b. A I'in Doğusundaki Merdivenli Podyum
1992 yılının sürpriz buluntusu A 1'in doğudan sınırlayan merdivenli
podyumdur. Alzemininden 1.25 m yükseklikteki podyuma batıdan beş
basamaklı bir merdivenle çıkılmaktadır. Basamakların iki yanında muhtemelen antik Myra kentinin stadyumundan devşirilmiş oturma yeri bulunmaktadır'. Podyumun üzerinde, güneydeki C yapısına uzanan ve kıs
men tahrip edilmiş, orijinalde beş basamaklı, ikinci bir merdiven (C
merdiveni) bulunmuştur. C merdiveninin podyumdan yüksekliği 1.27 m
Alzemininden yüksekliği ise 2.52 m dir.
Podyumun bilinmeyen bir dönemde, muhtemelen sel felaketinden kı
sa bir süre önce, insan eli ile kasten tahrib edildiğini düşünüyoruz. Sel felaketi öncesi diyoruz, zira tahribat onarılamamıştır; insan eli ile diyoruz,
zira podyumun kuzeyini kaplayan döşeme levhaları düzenli bir şekilde
(3)

Bu konuda bizi aydınlatan Prof. Dr. Cevdet Bayburtluoğlu'na teşekkür ederiz. Merdivende
iki oturma yerinin boyutları yaklaşık aynıdır: tüm yük: 70-80 cm. (ayak 34-40
cm., oturma yeri: 7-10 cm. sırt dayama yeri: 29-30 cm.); oturma yeri derinliği: 40-50 cm.

kullanılan
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kaldırılmış

ve üçüncü

ve dolgu toprak ortaya çıkmıştır; aynca C merdiveninin
basamaklannı oluşturan taş bloklar sökülmüştür.

ikinci

Podyumun dolgu toprağında ele geçen seramikler hamur, astar, bezeme ve formlan ile "Kırmızı astarlı Kıbns seramikleri" grubuna uyum
gösterir; buluntular arasındaki bir kap ağzının tıpkı benzerleri ~.yüzyılın
ikinci yan sı 7. yüzyıl başlarına tarihlenen Apollonia, Paphos, ıskenderi
ye, Nessana ve Shavei Zion'daki örneklerdir'.
Podyuma çıkışı sağlayan merdivenin ve A 1'in doğu-batı doğrultu
sundaki eksenleri çakışrnaz; merdiveninki 0.35 m kuzeye kaymıştır. A
1'in kuzeyden sınırlayan arkad oturma yerlerinin üzerine inşa edilmiştir.
Her iki veri de podyumun A 1'den önce inşa edildiğini belgeler. Podyumun kuzey-güney doğrultusunda kubbeli bazilikaya paraleloluşu birinci
veya ikinci yapı döneminde inşa edildiğine işaret etmektedir. Stadyumdan devşirilmiş oturma yerleri podyumun yanısıra kilisenin batı avlusunda, dış nartekste, orta nefin kuzeyarkadında karşımıza çıkmaktadır'. Orta
nefteki örnek en erken ikinci yapı döneminde kullanılmıştır. Gerek mimari veriler, gerekse seramik buluntular podyumun ikinci yapı döneminde kubbeli bazilika ile birlikte planlandığını düşündürmektedir.

c. A l'in Güneyindeki C

Yapılan

Kubbeli bazilikanın kuzeydoğu köşe odasına bir kapı ile bağlı C 2 ve
ona doğudan bitişen C 1 yapılannın üzerlerini kaplayan bitki ve moloz
1989 ve 1990'da temizlenmiştir. 1992'de 11.80 m boy, 7.40 m enindeki
C 1 yapısının üstünde 8.10 m boyundaki bir açma ile 1.50 m yüksekliğin
deki toprak kaldırılmış ve sağlam durumdaki tonoz örtüsü bulunmuştur.
C 1üstte belirginleşen duvar kalıntılanna göre muhtemelen içte iki bölüme ayrılmıştır, 1993'de kalan toprak 3.70 m boyundaki bir açma ile temizlenerek örtü sistemi tümüyle ortaya çıkanlacaktır-.
(4)

(5)

(6)

Bkz. ı.w. Hayes. Late Roman Pottery. London, 1972, Çiz. 81,.7-1,377-79 ve a.g.e. Supplement, London 1980,528-29 (Apollina, Nessana, Nea Paphos, ıskenderiye, Shavei Zion, bib)
Kıbns seraınikIeri Likya'da Xarıtos-Letoon yerleşmelerinde bulunmuştur; a.g.e. 1972, 38586.
Kuzeyarkada üzerine bir sarkofag yerleştirilen örnek için bkz. U. Peschlow, Die Architektur der Nikolaoskirche in Myra, ed. Borchardt 1975, ~08. tey. 143 A; kşl. O.Feld, Die Innendekoratiorı der Nikolaoskirche in Myra, a.g.e. 428. iki araştırmacı bu örneğin muhtemelen
tiyatrodan geıirlidiğini belirtirler. Podyumda kullanılanlarla aynı tip ve boyutta olan dış narteks ve avludaki örneklerin sırt dayama yerleri kırık, boyutlan yaklaşık eşittir: tüm yük. 43
cm., oturma yeri derinliği 48.5 cm. Akdeniz bölgesindeki bazı stadyumlar için bkz. H. Niemann-E. Petersen. Staedte Pamphyliens und Pisidiens, Wien 1890-92, i 73-74 (silIyon); II
182 (Selge).
.
Benzer bir örnek için bkz. C. Krae1ing ed., City of Decapolis, New Haven, Conn. 1938 (Katedral ve Aziz Theodoros Kilisesi), biL. 476.
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1992'de C l'in kuzey cephesi tümüyle açılmış ve arkadm doğu uçtaki
iki kemerinin. diğerleri gibi altta 0.58 m yüksekliğinde bir seki içerdiği
görülmüştür. Iki kemer ve aralanndaki paye sel felaketinde kısmen tahrib
olmuştur; bu bölümde toprakta çok sayıda duvar ve kemer taşı ile orijinalde payenin üzerinde yer alan yastık bulunmuştur'.
1992 yılı kazısı sonunda kilisenin doğusundaki birbirine bitişik kubbeli C 2, tonozlu C 1 ve podyuma bitişik C yapılannın toplam uzunluğu
18.80 m podyumla birlikte 20.30 m yi bulmuştur. Kubbeli bazilikanın
uzunluğunun apsis hariç 20 m olduğunu düşünürsek, ortaya çıkan yapıla
rırı önemi barizleşir. C 2 muhtemelen bir mezar, C 1 şifa bulmaya gelen
hacıların kaldıklan bir yapı, Cl ve C 2'yi kuzeyden kuşatan revaklı A 1
bölümü merdivenli podyumla birlikte hacıların toplandıklan bir kült yeri
olabilir" Yapıların kuzey cephe çiziminde önceki tebliğlerimizde belirttiğimiz inşa dönemi farklılıklan barizleşir: C 2'nin kubbesi ile tuğla süslemeli kapısı ve C 1'in kapısı ile onu sınırlayan arkad kemeri birbirine simetrik değildir.
1992 kampanyasmda doğu-batı doğrultusunda güneyde 3.70 m kuzeyde 4.40 m boyunca açılabilen podyum 1993'de tümüyle topraktan
anndınlacaktır. Konumu ve mimari özellikleri ile şimdilik bir kült alanı
na işaret etmektedir.
ll. Küçük Bu/untu/ar
S.A/pas/an - M. Acara - Y. O/cay - N. Çorağan - A. Güngören
a.

Taş

ve Mermer Bu/unru/ar

1992'de 272 taş ve mermer buluntu ele geçmiştir. bunlardan 34'ü mimari ögeler, 93'ü yer döşerneleri, 6'sı yer döşemesi için kullanılan mermer parçalan, 19'u bir yüzü kabartmalı parçalar, 43'ü liturjik ögeler, 68'i
niteliği bilinmeyen parçalar, 6'sı kitabe, 1'i Roma dönemi kabartması, 1'i
çanak,I 'i kuş heykelciğidir. Alüvyon dolguda ele geçen Roma dönemine
ait buluntular arasında bir dor sütun ve Limyra'daki bir paralel örnek yardımıyla bir asker tasviri olduğunu düşündüğümüz kabartmalı parça dik(7)

(8)
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Topraktan çıkan yastık taşı C I'in kuzey cephesindeki in situ üç yastığa boyut ve şekil açı
sından benzer. Kilisenin Orta Bizans dönemi ek yapılarında aynı tipte yastıklar kullanılmış
tır; bkz. U. Peschlow, Materialien zur Kirche des H. Nikolaos in Myra im Mitte1alter, 151Mitt 40 (1990), 229. 1992 açmasında bulunan nişe ait taşlar numaralandırılarak A l'de
muhafaza edilmiştir.
Orta çağ Anadolu'sunda Hnstiyanların ziyaret ettikleri ünlü dini merkezler ve kült yerleri
için bkz. B. Kötting, Peregrination Religiosa, Wal1fahrten in derAntikeund das Pilgerwesen
in der alterı Kirche, Münster 1950, biL. 138-187.

kati çeker'. Merdivenli podyumun üzerinde bulunart
henüz ortaya çıkmamış mekanlara ait olabilir'<

kapı eşiği

ve sütun

Ana topraktaki buluntular kuzey ek yapıların ve Myra Kentinin
6-8 m toprakla kaplanmasına yolaçan felaketin tarihini tesbit etmek açı
sından önem taşımaktadır. Onceki yıllardaki gibi bu tabakadaki en yoğun
veri opus sectile döşemeye ait sekizgen, altıgen, kare ve daire biçimindeki taşlar ve bunların yapımında kullanılan renkli taş ve mermer antik sütunlardır'! .
1989-90 ve 92 yılı kazısındaki ana toprak buluntuları kendi araların
da, kilisedeki in situ ögelerle -lotus motifli yastık ve güney ek şapeldeki
yastık gibi- ve galerideki eski buluntularla -profilli pencere sövesi gibibütünlük göstermektedir!'.
1992 yılında bulunan sekizgen paye, 89 ve 90'da aynı tabakadaki üç
ve galerideki bir paye ile birlikte kilisedeki bir templona ait olmalıdır.
U. Peschlow tarafından yapılan güney ek şapel templonu restitüsyonunuda kullanılan kuş kabartmalı iki başlığın, çizimdeki ve ayrıca avludaki
templon ayaklarının sekizgen kaideleri buluntularımıza uymaktadırv,
1992'de ortaya çıkan ajour tekniğindeki akanthus bezemeli levha pargalerideki iki levha ve bir paye gibi Justinianus dönemi başkent üslubunu yansıtmaktadır". 6. yüzyılın ikinci yarısına tarihleyebileceğimiz bu
parçalar kilisenin birinci dönemine ait olmalıdır.
çası

6. yüzyıla ait buluntularda başkent etkileri açıkça izlenebilirken, bir
çok mimari plastik öge bölgeye ve genelinde Akdeniz çanağına has özellikler taşır. Bunlardan bir iki örnek sergileyebiliriz: Nikolaos Kilisesinde
çok benimsenmiş bir bezerne motifi, uçları birbiri ile bitişerek üretilen
dört sivri yapraklı çiçektir. 92'de bulunan ve kiliseden Antalya Arkeoloji
(9)

Geç roma dönemine tarihlenen Limyra'daki örnek için bkz. Görter. Heroen, Herrscher il

Lyklen, Wien-München 1990, 134 no. 26 Wien Kunsthist. Mus. Env. no. III 1293.
(10) Sütun yük.: 172 cm., çap:43 cm. Eşik taşı en: 68 cm., boy: 165 cm., yük: 20 cm. Kilisedeki
eşik taşları için bkz. U. Peschlow, a.g.e. 1975.339-342. Araşnrmacıya göre günümüze gelebilen eşik taşları genelde kubbeli bazilika dönemi sorırasına aittir.
(ll) Bkz. S.Y. .Otüken, Demre'deki çalışmada ele geçen küçük buluntular, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Konferanslar 1992, Ankara 1993.22.
(L2) Pencere sövesi için ksI. Galeri Env. no. suz örnek (yayınsız); lotus ve okucu kabartmalı yaslık için kşl. Feld, a.g.e. 364 no. iS. Lev. i 16D ve Peschiow, a.g.e. 1990,218.
(13). Bkz. Galeri Env. no. 63 (yayınsız); Başlık no. 24a-b ve paye no. 78 için bkz. Peschlow,
a.g.e. 1990,226-227, çiz. 4, Lev. 43.2, Avluda no. 78'in benzeri bir örnek daha mevcuttur.
Kazı Env.no. 92/373; no. 24a-b, 78 ve avludaki payede sekizgenin bir kenan 8.5-9 cm.'dir.
(14) Paye için bkz. Peschlow, a.g.e ı990,217, lev. 41.2 (no.5I): Galeri Env. no. 131, 140 (yayın
sız). İstanbul için bkz. G.Severin- A. Effenberger, Das Museum Iur Spaetantike und Byzanlinische Kunst, Berlin 1992, 127 nr. 45 (6.yy.o.).
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götürülmüş iki levhada
çeşitlemesini görmekteyiz".

Müzesine

bu motifin daire ile

zenginleştirilmiş

Bu yıl bulunan yivli sütuncelerle sınırlanan levha parçalarında ise
motif zarif bir dantel gibi işlenmiştir. Likya bölgesindeki KumlucaSion hazinesinin gümüş kandillerinde bu motifin aynı teknikte uygulandığı dikkati çeker" taş malzemeyle yapılan ve pencere şebekesi olarak
nitelendirilen paralel örnekler ise Antakya ve Kilikya bölgesinde tesbit
edilmiştir". Demre levhalarını, sütuneeleri ve çiçek boyutları nedeni ile
aynı işlevle bağdaştırmamız mümkün görülmemektedir.
aynı

1992 buluntuları arasındaki templon payesi ve levha parçalarının zikzak bezemeleri Nikolaos kilisesinin motif repertuarına bir yenilik getirmiştir. Bu motifin en yakın benzerleri Akdeniz yöresinde, Antakya'da
karşımıza çıkmaktadır!'.

Demre'deki plastik ögeler bezerne motifleri ve teknik özellikleri ile mesela kazıma tekniğindeki geometrik motifli delikli veya kabartma tekniğindeki tırtıkh yaprak motifli levhalar- Andriake, Limyra, Melanippe,
Xantos ve diğer Likya yerleşmelerindeki örneklere benzer. Aynı taş ustalarının elinden çıkmış izlenimini veren bu eserlerin paralelleri Sicilya'da
Syrakus Müzesinde tesbit edilmiş, ancak bunun nedenleri araştınlmamış
hr 19.

Kireç taşından yapılmış bir kuş heykelciği ana toprakta ortaya çıkan
sürpriz bir buluntudur. Paralellerini henüz bulamadığımız ve işlevini aydınlatamadığımız bu eserin berna'da altar veya kiborium üzerindeki sembolik anlam taşıyan güvercinlerle ilişkisi de sorurıludur".
(IS) Müzedeki levha için bkz. Feld, a.g.e.,376 vd., lcv. 122C (noA6)
(16) Bkz. S. Boyd, A Bishop's Gift: Operıwork Lamps from the Sion Treasure, Argenterie Romaine et Byzantine, Actes de la Table Ronde, Paris ıl-B Oct, 1983, ed. F. Baratte, Paris
1988,191-202, Lev.ll1.3 (no.5); V.I-3, Vl.1 (no.7); VA, V1.2-3 (no.8).
(17) Bkz. L. Budde, St. Parıtaleon von Aphrodisias in Kilikien, Recklinghausen 1987. res. 46;
Antioch orı-cthe-Orontes III: The Excavntions ı 937-39. R. StiHwell, Catalogue of Sculpture,
Princeton 1941, 134, no.521.lev.27.
(18) Bkz. W.Djohadze, Archeological Investigations in the Region West of Antioch on-theOrontes, Stuttgart 1986. res. 212 no. 11.63.. Ayrıca kşl. Manisa Ark. Müz. Env. no. 76,
Templon arşitravı ve env. no. suz paye (yayırısız). Ajour tekniğindeki diğer bir örnek için
bkz. Antalya Museum, Ankara 1992,219, no. 157 (Pogla-Çomak 6.yy.).
(19) Bu motifleri içeren Demre'deki yayınlı parçalar için bkz. Pesehlow, a.g.e. 1990, 217,
levAL.3 (n049), çiz.2 (no.50); yayınsız kazı buluntuları ve galerideki parçalar: 89/42, 48,
90/82,92/440, no.117, 156,199. Andriake için bkz. Feld a.g.e.Jev. 13lB,132G. Yayınsız örnekler için bkz. İsı. Alman Ark. Enst. Foto Arşivi Env.no, 28501,28510, 28512 (Andrlake);
Neg.no. R 3549 (Aperlai); R 6769 (Lirrıyra); R 3495 (Melanippe). Xantos ve Sicilya için
bkz. C.le Roy, Xarıtos-Letoon, XIV. KST ll, Ankara 1992 (Ankara 1993).
(20) İstanbul Ayasofya'smdaki örnek vd. için bkz. E. M. Frazer, Silver liturgical objects from Attorouthl in Syria, 141h BS Conference. Abstracts, Houston 1988, 13-14; Porec Katedrali için
bkz. A. Terry DOP 42( ı 988), 60.
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b. Cam Buluntular
1992 yılında A i mekanı ana toprağında 44, A 2 arkadında 2, C 1 örtüsünün üzerinde 3 olmak üzere 49 Bizans dönemine ve AI, C 1 açmalarının yüzey toprağında 30 Postbizans dönemine ait cam parçası bulunmuştur. Bunlardan bir örnek gözyaşı şişesi olup bütündür. 1992 camları
1989-1990 buluntularına teknik, renk ve şekilde benzerlikler göstermektedir», Bizans camları arasında 6 daire ve 1 düz kenar, 3 katlı ve 1 düz
kaide, 2 pencere camı, i kulp ile değerlendirilmesi yapılacak olan diğer
parçalar bulunmaktadır.
Üç yılın buluntuları arasında en yoğun veri yekpare saplı kadeh şek
lindeki kandillere ait parçalardır. saplar silindirik veya boğumlu, kadeh
altta S biçiminde zarif profillidir; ağız çapları genelde 7-8 cm dir ve bazı
örneklerde mavi renkli lifbağlama görülür. Kadehlerin profili 11-12 yüzyıla tarihlenen Istanbul-Saraçhane, Fustat ve Hama'daki buluntulara benzer22 •
Saplı

kandillerin yanısıra asma kandillere ait 13-21 cm çapındaki
ve genelinde renksiz cam gövdeye bağlanan küçük mavi
kulplar bulunmuştur; yayınlardaki benzer örnekler 11-13 yüzyıllar arası
na tarihlerımektedir",
ağız parçaları

Kenarları katlı 17-20 cm çapındaki yuvarlak pencere camları boyutları ile ana toprakta ele geçen pencere şebekelerinin kademeli deliklerine
uyrnaktadır". Bu tipte pencere camları Korinth (11 yüzyıl), Papikion
(12.-13. yüzyıl), Deberia (750 ve sonra), Jerash (Geç Bizans) kazılarında
bulunmuştur".

Ana topraktaki cam parçaları arasındaki boğumlu iki şişe ağzı buluntularımızın geç Bizans dönemine ait olduğunu doğrulamaktadır. bu tipteki şişeler ilk kez Korinth kazılarında dikkati çekmiş ve ilgili yayınlarda
1L.-12.yüzylllara tarihlenmiştir; Anadolu'daki örnekler ise Limyra'da ve
(21) Bkz. Örüken, a.g.e. 1991,296.

(ız> Bkz. I.W. Hayes, Excavations at Saraçhane İn İstanbul. II. The Pcttery, Princeton 1992.405,

çiz. 153.77. H. Pinder Wilson - G.T. Seanton. Glass Finds from Fustat, JGS 15 (1973), 1230, res.18. PJ. Riis - V. Poulsen, Hama IV.2, Copenhague 1957.38-39. res.62.
(23) Bkz. Hayes. a.g.e. 1292.405, çiz. 153.88,90.
(24) Şebekeler için bkz. Otüken, a.g.e. 1992
(25) G.R. Davidson, Corirıth XII The Minor Objeets Princeton 1952, 143 vd. 00.1061-66. C. meyer, Glass from the North Theeter. Byzantlne Church and Soundings at Jerash, Jordan,
1982-1983. BASAR Supplement 25(1987). 207. çiz. i LO·S N. Zikos, Apotelesmata Anaskaplıian Ereinan sto Papikion Dres. ıst. Int. Symp. for Thraclan Studies "Byzantine Thrace",
Komotini 1987 (Amsterdam 1989).677·687, bi1.684. res.17. D.B.Harden, Glass, P.L. ve M.
Shinnie, Debelra Wesr, Warniinster 1978, 83-89, bil. 8:8vd.• no. 77-79.
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Serçelimanı batığında
miştir".

ele

geçmiş

ve

aynı

dönemler içinde

değerlendiril

c. Seramik ve Irdenware" Bulunuıular

1992 yılında yüzey toprakta 53 sırlı, 390 sırsız Postbizans dönemine
ait seramik, selin sürüklediği alüvyon dolguda ve kilise zeminin üzerindeki ana toprakta ise 10 sırlı, 327 sırsız Roma ve Bizans dönemine ait seramik bulunmuştur.
1989-90 ve 1992 ana toprak seramikleri ilk değerlendirmeler sonunda 16 hamur grubu altında toplanmıştır; bunlardan Tsi sırlı ve sırsız kaplarda ortaktır, diğerleri yalnızca sırsız kaplarda kullanılmıştır". Seramiklerde yoğun olarak kullanılan hamur, orta derecede sıkı, az gözenekli, az
miktarda kalker katkılı, genelde kırmızı ve kızılkahvedir.
Sırlı kaplarda değişik formlar veren günlük kullanıma ait kase ve tabak türleri tesbit edilmiştir. Sık rastladığımız bir kase formunda ağız kenan dıştan bakıldığında içbükey, gövde yuvarlak, kaide dışa eğimlidir.
Kaplarda genelde ince tabaka halinde sürülen beyaz astar ile sarı ve yeşil
tonlarda mat veya parlak sır kullanılmıştır.

Sgrafitto ve slip tekniklerinin birarada kullanıldığı örnekler çoğun
luktadır; bunun yanısıra, yalnız slip veya sır, birkaç kapta ise champleve
tekniği uygulanmıştır. Iki veya ikiden fazla tekniğin aynı kapta uygulanması, buluntulanmızın en erken 12. yüzyıla ait olduğuna işaret etmektedir". Bezerne motifleri dalga, ağ, dikey ve eğik çizgiler, içiçe geçen veya
müstakil daireler, zencirek ve spirallerdir.
Sırsız seramiklerde testi,
pişirme kabı, amphora ve unguentaria
gibi türler çoğunluktadır. Bütüne yakın ele geçmiş amphora'nın ağız
dan başlayan ve yukanya çekik kulplar dibe doğru daralan geniş,
yayvan ve yivli gövdesi genelde 12.-13. yüzyıllara tarihlenen örneklerle benzerlik gösterir". Sırsız kaplarda kabartma ve kazıma tekniği
(26) Bkz. Davidson, a.g.e., 117, res.17, no. 773-777 (Korinth). Gotter, a.g.e., 218, nr. 162 (Limyra). G. Bass, The Nature of the Serçe Limanı Glass, JGS 26 (1984), 64-69, res.L, nr. 5 fGW
71.
(27) Bkz. A. Güngören. 1989-90 yıllarında Demre Aziz Nikolaos kilisesi kuzeydoğu mekanların
da gerçekleştirilen kazılar sonucunda ele geçen seramik buluntular, Ankara 1992. (Hacettepe Univ. Yük. Lisans Tezi)
.
(28) Bkz. Hayes, a.g.e. 1992,46.
(29) Benzer örnekler için bkz. İçel Sinop ve Çanakkale Müzeleri, Istanbul Saraçhane ve Kıbrıs
Paphos kazı buluntulan; kşl, N. Günsenin, Les Amphores Byzantines (X~XIIIe siecles):
Typologie, Produetion Circulaıion d'apres tes collections Turques, Paris 1990, pI. LlV/2,
LVII/I, LXIX/2 a-b, 35-36; Hayes, a.g.e. 1992, flg. 24/12-13. 26/12, 76; A. Megaw, Supplementary Excavations on a casıle Site at Paphos-Cyprus, 1970-71, DOP 16 (1972), fig. 23
FC:1012.
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ile

yapılmış

basit

yıv

ve dalga bezemeler,

ayrıca

grafitti harfler var-

dır.

Yüzey toprakta 6'sı imalathane damgası gösteren 149 parça Irdenware bulunmuştur», Bu yılki Rum mezarlarında bu lürde tabakların çıkması
dikkatimizi çeker.

d. Maden Buluntular
1992 yılında A 1 üst dolguda 4, A i ana toprakta 12, C i örtüsünün
üzerindeki yüzey toprakta 5 olmak üzere 21 maden buluntu çıkarılmıştır.
Bunlar arasında 2 adet küçük bronz sikke CA 1 ana toprak), 1 okucu ve
zincir CA 1 üst dolgu) kayda değer buluntulardır.
Yüzey toprakta bilhassa bir Rum mezarında sandık kilidi, bıçak, nal
gibi 19.-20. yüzyıl günlük kullanıma ait parçalar çıkmıştır. 1989-1990 ve
1992 kazılarına ait 42 maden buluntu bu yıl envanterlenmiştir ve değer
lendirme çalışmaları başlamıştır.

(30) Bkz. Ôtüken, a.g.e. 1991,298 ve a.g.e. 1992,25.
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Resim: 1- Al mekanı ve merdivenli
podyumun genel görünümü

Resim: 2- Podyumun güneyindeki C merdiveni
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Resim: 3- CL ve C

mekanlarının

genel görünümü

Resim: 4- Dar sütun parçası

Resim: 5- Geç Roma dönemine
ait asker kabartmalı
levha parçası
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ESKİ ERCİş KALESİ VE ÇELEBİBAGr
SELÇUKLU MEZARLlGr KAZrSr-1992
Abdiisselam ULUÇAM*

I. GİRİş
Tarih kaynaklarının verdiği bilgilerden öteye, Van Gölü çevresinin
gizemli kültürünü gün ışığına çıkarmayı hedefleyen arkeolojik çalışmalar
xıX. yüzyıldan beri sürdürülmektedir. Bölge kültürünü gelecek kuşakla
ra ulaştırmak amacıyla yürütülen bu çalışmalara üniversitemizin de katkı
sı düşünülmüş ve "Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerleri
ni Araştırma ve Uygulama Merkezi (VASTAM)" adıyla bir birim
oluşturulmuştur.

Merkez elemanları ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğretim
üyelerince bölgede sürdürülen envanter çalışmaları sırasında, Erciş Çelebibağı kasabasında bulunan tarihi mezarlığın kaçak kazılarla tahrip edildiği gözlenmiştir. Mezarlık hakkında yapılan araştırmalar sonucunda,
Kültür Bakanlığı Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 1990 yılında tescil edildiği, ancak eserler üzerinde bilimsel
açıdan çalışma yapılmadığı anlaşılmıştır. Erciş ve Karakoyunlular üzerine yazılanlar da son zamanlarda tartışılır olmuş, Karakoyunlulara ait olduğu söylenen bölgedeki anıtların kimliği askıda kalmıştır', Basında çı
kan eleştirilerle Başbakanlığın tavsiye niteliğindeki yazılarını da göz
önünde tutarak, hem başkent Erciş'teki Karakoyunlu yapılarını ortaya çı
kararak bölgedeki diğer mimari eserlerle bağıntılarını aydınlatmak, hem
*
(1)

Doç. Dr. Abdüsselam ULUÇAM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüm Başkanı, Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini
Araştırma ve UygulamaMerkezi Müdürü, 65080-VAN.
O. t,\s!anapa. "Doğu Anadolu'da Karakoyuulu Kümbetleri" Yıllık Araştırmalar Dergisi,
(A.U. Ilahiyer Fakültesi), I, Ankara. 1957, s.ıo5-ıo8; F. Sümer "Doğu Anadolu'da Moğol ve
Türkmen Devirlerine Ait Bazı Tarihi Yapılar Hakkında Düşünceler" Belleten, LIV, Sy.21O,
Ankara, 19?0, s.631-640.; O.C. Tuncer, Anadolu Kümbetleri, 3, Ankara, (tarihslz}, s.214224.; R.H. Unal, "Az Tanınan ve Bilinmeyen Doğu Anadolu Kümbetleri" Vakıflar Dergisi,
XI, Ankara, 1976, s.I44-154.
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de tarihi mezarlığı kurtarmak amacıyla, kazı ve onarım çalışmaları için
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş
tur. Van Müze Müdürlüğü başkanlığında yürütülmek üzere "Eski Erciş
Kalesi ve Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazısı" adıyla ruhsat verilince',
Ağustos/1992 yılında kazı çalışmalarına başlanmıştır.

Vaktiyle Selçuklular'ın önemli bir liman kenti; Karakoyunlular'ın da
olan Erciş Kalesi, Van Gölü'nün kuzey kıyısında, doğu-batı doğ
rultusunda uzanan küçük bir ada görünümündedir (Resim: 2). Kış ve ilkbahar aylarında ancak kayıkla ulaşılabilirken, yazın sular çekilince mezariıktan yürüyerek gitmek mümkündür. Yazılı kaynaklara göre',
dikdörtgen bir plana sahip olan müstahkem kaledeki Kara Yusuf Camii,
imaret, hamam ve çarşılarıyla yerleşim alanları 1841 yılında Eski Erciş'in
terk edilmesiyle harabe haline gelmiştir. Civardaki köylüler yapıların taş
larını söküp götürmüş veya yakarak kireç yapmışlardır. Surların bir bölümü ile yapı kalıntıları Mill ayaktadır. Değişik Türk dönemlerinde kullanı
lan mezarlık ise, deniz seviyesinden 1656 m yükseklikte bulunan ve 6000
m-'lik bir alanı kaplayan yığma bir höyük (tümülüs?) üzerinde oluşmuş
tur (Resim: 3). Zilan Çayı'nın taşmasıyla ilkbaharda yarımada haline gelen mezarlığın etrafı Çelebibağı Belediyesi tarafından sekizgen biçiminde
1,5 m yüksekliğinde bir duvarla çevrilmiştir. En eski mezarlar höyüğün
kuzeybatısındaki tepe noktasında olup Selçuklu dönemine aittir. Bu kesim birkaç kez kullanıldığından aynı yerde, eski malzemelerle şekillendi
rilmiş yeni mezarlara, sütun biçiminde şahidelere, Osmanlı ve Latin
harfi i günümüz Türk mezarlarına rastlanmaktadır, Höyüğürı kuzeydoğu
bölümü çökmüş, üzerindeki yapılardan ancak temel izleri kalmıştır. Güneybatı kısmında yoğunlaşan mezarlar, süslemeleri ve yazı karakterleriybaşkenti

(2)

Kuruluşunu

(3)

genç elemanlarına böyle I?.ir çalışma imkanını esirgemeyen Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. Engin Ozgen'e teşekkür ederim.
Erciş (Kalesi) ve tarihçesi için bkz. 1. Esir, EI-Kamil filt-Tarih, V, 5.160.; VI. 5.125-126.;
VIII. s.197-234.; ıx, s.94; Belflzürl, Fütuhü'l-Bülddn (M.Feyda Tre.), Ankara, 1987, s.203,
207-208; Tabert. Tarih, III. Kahtre. 1963, s.1409, 1508-1510.; A. Neval, Tarih-i Güzide,

yeni tamamlayan

Araştırma

Merkezi ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nün

Tahran, 1339, s.391-398.; Arisdagues Histoire d'Annenie, Paris, 1864, 5.90-101.; N. es-

Silahi, Beyan-ı Menazil-İ Seferl Irakeyn (Tıpkı basım, Yurdaydın), Ankara, 1976,5.68.; Evliya Çelebi, Seyahatname (Uçdal nşr.), Ill, Istanbul, 1976, s.1204-1206; E. Honigmann, Bi-

zans Devletinin Doğu Sınırı (F. Iştltan tere.), İstanbul, 1970; s.55-57.; M. Canard, Histoire
de la Dynastie des H'amdanides de Jazire el de Syrie, i, Paris, 1954, s.441-485.; A.Ş. Beygu,
Anlar Kiıabeleri.lstanbul. 1932. s.12-13,60.; A. Sevim, Anadolu'nun Fethi (Selçuklular Dönemi), Ankara. 1987, s.15-28,31,51.; B. Darkor. "Erciş" md.l.A, IV., s.285-286.; F. Sümer,
agm., s.632-640.; Karakoyunlular, Ankara 1984, s.42-45, 50. 53-59, 112-120.; Selçuklular
Devrinde Doğu Anadolu'da Türk Beylikleri, Ankara, 1990, s.47-64.; O. Aslanapa, agrn.,
s.105-109.; B. Karamağaralı. Ahlat Mezar Taşları, Ankara 1972, s.24-26.; İ.H. Uzunçarşılı,
Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu-Karakoyunlu Devletleri, Ankara, 1988, s.I64, 180-186.;
P. Tuğlacı, Osmanlı Şehirleri, İstanbul, 1985, s.1l5-116.; Van Vilayeti Salnamesi. 1315,
s.166-170.
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le XIll-XIV. yüzyıla işaret etmektedirler. Bazılannın üzerinde isimleri ve
tarihleri mevcuttur. Genelde baş kısımlannda mukarnas alınlıklı bir şahi
de ile dikdörtgen prizmal bir sandukadan meydana gelen bu mezarlar, girift kıvnk dal, rumi ve palmet motiflerinden oluşan bitki süslemeleri; değişik tipte kandiller, çarkıfelek-hilal motifleri, geometrik geçmeler ve
Ahiret alemine işaret eden Kur'an ayetleri ile dualan içeren nesih harfli
yazılarla bezenmiştir. Ancak bu bölümde, define avcılannın kaçak kazı
lanyla hayli tahribat olmuştur (Resim: 4).
Mezarlıkta in-situ durumda yüzeyde 4 I, kısmen toprak altında 58 olmak üzere toplam 99 adet sanduka sayılmıştır. Karakoyunlu döneminden
kalan koç-koyun şeklindeki mezar taşlan ise Van Müzesi'ne kaldınlrriış
tır.

II. KAZı VE

ONARıM ÇALIŞMALARI

1992 yılı kazısına tarihi mezarlıkta başlanmış ve 07
lül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir'.

Ağustos-09

Ey-

Selçuklu mezarlarının bulunduğu tepe noktası pilot bölge seçilerek,
15x20 m' lik bölümün açılması kararlaştırılmıştır. Mezar boyunca yükselen ot ve çalılarm temizlenmesinden sonra. kazı sahası 5x5 m lik karelere
bölünerek taşlar numaralanmış ve in-situ planı çıkanımıştır (Çizim: 2).
Bu kareler güneybatıdan başlamak üzere, üst sının kuzey yönünü gösteren A, B, C...L harfleriyle tanımlanmıştır'. C,F,I ve L karelerinde yeni
mezarların yoğunluğu göz önünde tutularak, buradaki çalışmalann gelecek mevsimlerde sürdürülmesi uygun görülmüştür. Diğer 8 kare içinde, 8
pramidal; 4 düz; 4 şahideli; 3 kapaklı sanduka ile 4 adet yeni mezar olmak üzere toplam 23 mezar tesbit edilmiştir.
(4)

Kazı,

Van Müze Müdürü E. Kavaklı; Müze Araştırmacısı H. Biber; bölümümüz araştırma
görevlilerinden O. Ay tekin, M. Top, A.A. Bayhan, K. Pektaş, A. Boran, N. çamaş. G. Ça-

maş.

Uzm. Mimar EM. Günel ve

Fotoğrafçı

M. Yerli'den

oluşan

bir ekiple

gerçekleştiril

miştir. Bilimsel sorumluluklarının yanısıra büyük gayretve özverili çalışmalarıyla ender bir
kazı örneği sergileyen ekip arkadaşlanma; onarım ve saha düzenlemesinde emeği geçen M.
Uluçam'a, işçilerimize, yardımlarını esirgemeyenyöre halkına candan teşekkür ederim.

Resmi
sında

yazışmalardan

araç-gereç teminine kadar

kazının

her türlü

ihtiyaçlarının karşılanma

esnasında ziyaretleriyle bizleri onurlandıran Yüzüncü Yıl Universitesi Rektörü Prof. Dr. S.M. Şerı'e; .Erciş Kaymakarnı M.S. Olcay'a; Çeleblbağ; Belediye Başkanı M.A. Zorer'e minnet borçluyum. Ayrıca kazı giderlerini karşılayan

(5)

büyük desteği olan ve çalışmalarımız

Y.Y.U. Araştırma Fonu Başkanlığı ile VASTAM Merkez Müdürlüğü'ne; teknik ve sosyal
hizmetlerdeki yardımları için Van XI: Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne; Erciş Milli Eğitim
ve Köy Hizmetleri Müdürlükleri ile YIBO Müdürlüğü'ne; çalışmalanrruzt ilgi ile izleyip halkımıza duyuran T.R.T. ve basın mensuplarına şükranlarımı sunarım.
Çizim ve metinlerde sistematik tanım ve anlatımı sağlamak: amacıyla kodlamaya gidilmiştir.
Orneğin ÇM-92/K-I/E-9 kodunda: ÇM: Çelebibağı Mezarlığını; 92: Kazı yılını: K-I: i. Katmanı (veya 0-1 onarım sırasını); E: Plünkareslni: 9: mezar (taş) numarasını ifade etmektedir.
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A karesinden itibaren 0.30 m derinliğinde toprak açılmaya başlan
B/4-5 ve E/6-7 nolu mezarların etrafında düzgün döşenmiş taşlar ortaya çıkınca, mezarların çevresinde bir platform oluşturulduğu anlaşıl
mıştır. Döşeme taşlarının üst yüzeyleri :t (O) kabul edilerek A, B, C, D,
E, G ve H karelerinin aynı seviyede açılmasına devam edilmiş, D karesinde sekizgen planlı bir yapı kalıntısı bulununca açma, güneye doğru
kaydınımıştır (Resim: 5).
mış,

Sekizgen planlı yapının temel-zemin seviyesini bulmak amacıyla dudış yüzünü takiben sondaj yapılmış, yüksekliği 0.33 m olan iki taş sı
rasından sonra temele ulaşılmıştır. Ikinci taş sırasının 0.02 m daha içeri-

var

den örülerek beden duvarı başlangıcını oluşturduğu görülmüştür, Yapının
içinde, yıkıntı halindeki tuğla ve iç bükey taşların kaldınlmasıyla -0.02 m
kalınlığında düzgün kesme taştan yapılmış zemin döşemesi ortaya çıka
rılmıştır.

D, G, J ve K karelerinin açılması sırasında, iç yüzlerindeki taşları
düzgün duvar kalıntıları ortaya çıkmış, dış yüzleri takip edilince
J karede birleşen köşesi ile kare veya dikdörtgen bir yapının varlığı anlaşılmıştır. Güney duvarı içten -0.62 m koduna kadar açılırıca, G-27 nolu
taşın mihrab olduğu ortaya çıkmıştır (Resim: 6). Zemin ve temel seviyesinin tesbiti için aynı duvarın sekizgen yapıya yakın köşesinden sondaj
yapılarak -0.73 m kodunda temel taş sırasına ulaşılmıştır. Sekizgen yapı
ile güneydoğusundaki G-26 nolu şahideli sandukaya zarar vermemek için
açılan sondaj çukurundaki iki yapı arasına döşenmiş taşların ölçüleri alı
nıp resimleri çekildikten sonra, tekrar zemin seviyesine kadar kapatılmış
tır. Mihrabın bulunduğu duvardan itibaren iç mekan zemine kadar 2 m
genişliğinde açılarak diğer duvarlar da ortaya çıkarılmıştır, ancak H karede yeni mezarlar olması sebebiyle tamamı boşaltılamamıştır. Yapının kuzeydoğu köşesinde, 80 cm genişliğinde iki basamaklı merdivenle inilen
bir kapı açıklığı bulunmuş, kapı sövelerine ait üzeri demir çivili ahşap
parçalarına rastlanmıştır. Mihrabından dolayı yapıya mescid adı verilmiş
tir.
alınmış

G-26 nolu sanduka ile sekizgen yapının açılması sırasında kazı alanı
nın güneyinde başka bir yapı kalıntısının varlığı anlaşılınca, bu alanın da
kazılması kararlaştırılmıştır. Çalışmalar sonunda, -0.80 m kodunda iki lahit bulunmuş, alan genişletilince üst zemin seviyesinde iki yeni mezarla
sonuçlanan kare planlı, düzgün kesme taş duvar örgülü bir türbe kalıntısı
ortaya çıkarılmıştır. Duvarlar içten ve dıştan açılarak yapı meydana çıka
rılmıştır.
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Bu mevsim kazılması planlanan alanın diğer kısımları, sanduka platfonn taşları seviyesinde açılarak mezarların toprak altında kalan kısımları
ile çevreye dağılan parçaları meydana çıkarılmıştır.
Kazı sonucu ortaya çıkan mimari yapılarla mezarlara ait parçaların
korunması ve orijinal görünümlerine kavuşturulması amacıyla bir takım
onarım ve düzenleme çalışmaları yapılmıştır. Sekizgen yapının kuzey ve
batı duvarlarının dış yüzleri; mescid duvarlarının güney ve doğu yüzleri
ile kuzey duvarı, orijinal taşları bulunarak ikinci taş sırası seviyesine kadar tamamlanmıştır. Güneydeki kare türbe dahil duvarların üstleri, -bir
kısmı zamanla oluştuğu biçimde- sıkıştırılmış toprak tabakasıyla kaplanarak korunmaları sağlanmıştır. Sekizgen türbe ile mescidin açılan kısımla
rında, yeni mezarlar yapılırken kayan veya yerlerinden sökülen döşeme
taşları yeniden düzenlenmiştir.
Kapaklı sandukaların yıkılmış olan yan yüzleri düzeltilerek vinç yardımıyla kapakları üstlerine yerleştirilmiştir. B/6-7 nolu sandukanın baş
ve yan dikme-kanat- taşlarından birisi eksik olduğundan, kazı sahasından
çıkan yaklaşık aynı boyuttaki dağılmış başka bir sandukaya ait dikme taşı
onarım amacıyla geçici olarak sandukaya konulmuştu.... J/46 nolu sanduka vinçle kaldırılarak çökmüş durumdaki platform taşları düzeltilmiş,
sonra sandüka yerine konulmuştur. E/12, G/26 ve J/43 nolu mezarların
yerinden kayıp, çökerı şahide ve sandukaları ile üzerine oturduğu platform taşları da düzeltilerek aslı na uygun şekilde onarımları gerçekleştiril
miştir.
Kazı alanındaki diğer mezarların etrafa yayılan orijinal parçaları toplanarak geçici onarımları sağlanmıştır. In-situ durumda görülen, ancak
herhangi bir mezara ait olmayan moloz taşlar kazı alanı dışına çıkarılmış
tır. Sanduka platform taşları baz alınarak toprak zemin sıkıştırılmak suretiyle çevre düzenlemesine gidilmiştir. Mescidin içindeki H/29 nolu sanduka ile C/14 ve F/23 nolu sandukalar E karesine taşınmış, diğer
sandukalar yönünde boş alanlara yerleştirilmiştir (Çizim: 3, Resim: 1718). Onarımlar sırasında, mezar yapılarının ilk şekillerine bağlı kalınarak
sanduka ve şahidelerin ayakta dunnası için toprak içinde kalan kısımla
rında mevcut zıvana ve kenetleriyle platform taşlarına tutturulınuş, etrafları toprakla sıkıştırılmıştır. Kırık ve kesik parçaların tamamlanması, fiziki görünüşü bozulan taşların onarımı gibi kimyevi yardımcı malzemeyle
müdehale gerektiren işlemler daha sonraki yıllara bırakılmıştır.

(6)

Defineeiler tarafından tahrip edildiği anlaşılan sandukaların bazı parçaları toprak altında kalmış. bir kısmı da mezarlık içine dağılmıştır. Daha sonraki kazılarda eksik parçalar çıkınca
kendi yerlerine yerleştirilecektir.
-
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III- KAZı İLE ORTAYA ÇıKARıLAN VE ONARILAN ESERLERDEN
ORNEKLER'
A-MEScİD (?):

Çizim: 4; Resim: 6.
ÇM-92/H-6 plankaresinde bulunan yapı, kuzey-güney doğrultusunda
6.40x5.90 m ölçülerinde dikdörtgen bir plana sahiptir, 0.80 m kalınlı
ğındaki duvarlardan ancak iki sırası günümüze kadar gelebilmiştir.
Mimaride. lıarçla tutturulmuş düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.
Kuzeydoğu köşede, 0.80 m genişliğinde bir kapıyla iç mekana iniIen
iki basamaklı taştan bir merdiveni mevcuttur. Zemin düzgün taş döşeme
li olup, kıble duvarının orta ekseninde mihrabı bulunmaktadır. 1.25 x
0.75xO.20 m boyutlarındaki rnihrab, derinliği olmayan ve duvarla aynı
yüzeye yerleştirilen iki blok taştan oluşmaktadır. Etrafı, alınlıkla biten
dikdörtgen bir siIme çerçeve iIe çevrilmiş, iç kısmı üçlü yonca yaprağı
biçiminde süslenmiştir.
B-SEKİZGEN YAPI:

Çizim: 3, Resim: 7.
İçten ve dıştan sekizgen plürılı olan ve türbeleri hatırlatan yapı, ÇM92/0 karesinde bulunmaktadır. Duvarlarının uzunluğu dıştan 1.70 m içten 1.15 m kalınlığı ise 0.70 m dir. Bunun da duvarları harçla tutturulmuş
kesme taşla örülmüş, ancak iki sırası günümüze ulaşabilmiştir, Düzgün
taşlarla döşenmiş zemin seviyesinde, kapı açıklığına ve merdiven izine
rastlanamarmşrır. Kıble yönündeki duvara bitişik bir çocuk mezarından
başka lahit veya sanduka mevcut değildir. Zemin seviyesinde açılırken,
örtü sistemini hatırlatan 0.23xO.23xO.05 m ölçülerinde tuğlalarla iç bükey
taşlar bulunmuştur.

C-KARE TÜRBE:
Çizim: 5, Resim: 8.
ÇM-92/G karesinin güneyinde, 1992 kazı alanı karolajının dışında
bulunan türbe, 4.30x4.30 m iç ölçüleriyle kare bir plan arz eder. Doğu
duvarı 0.90 m diğerleri 0.70 m genişliğindedir. Doğu duvarının kuzey köşesinden 0.70 m açıklığında bir kapıyla doğrudan taş döşeli zemine geçilmektedir. Duvarlar, diğer yapılarla aynı teknikte harçla tutturulmuş, kal(7)
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Sayfa

sınırlaması

nedeniyle, her gruptan en çok iki örnek verilebiimiştir.

kerden kesme taşla örülmüştür. Bu yapının da günümüze ulaşabilen duvarlan iki taş sırasından oluşmaktadır. Yapının içinde iki adet lahit bulunmaktadır. Kuzeydekinin kapağı kırılmış, sağlam kenannın üzerine yeni mezar yapılmıştır. 2.30 m uzonluğa; baş kısmında 0.85 m ayak ucunda
0.70 m genişliğe ve 0.90 m derinliğe sahiptir. Lahdin kınlan kapağı yekpare, mezar kısmı üçer adet blok kesme taştan yapılmıştır. Güneydeki lahit daha küçük olup baş kısmı 1.00 m, ayak tarafı 0.70 m genişliğinde ve
2.00 m uzunluğundadır. Kapağı kademeli üçgen prizmal bir yapıya sahiptir. Lahdin üzerinden 0.35 m batıya kaymiş vaziyettedir. Kısmen lahit
üzerinde, güney duvara bitişik bir yeni mezar daha mevcuttur. Her ikisinde de kapaklar zemin seviyesinden yukanda olup, asıl lahitler, toprak içine yerleştirilmiştir.
D.

KAPAKLı SANDUKALAR

1) ÇM-92/B-2 NOLU SANDUKA:
Çizim: 3
Kalker taşından yapılan sanduka 2.05xO.65x0.45 m ölçülerinde, dikdörtgen prizmal şeklinde yükselen 4 dikme ile yine dikdörtgen prizmal
bir kapaktan oluşmaktadır. Sanduka, 0.37 m genişliğinde kuşak halinde
dolaşan örgülü-çiçekli küfi kitabe ile tezyin edilmiştir, Baş taraftaki dikme taşından "Besmele" ile başlayan yazıda "ıhlas Süresi" yer almaktadır.
Kapağın üst yüzünde de tamamını dolduran yazılar mevcuttur. Ancak
okunamayacak derecede aşınmıştır. Kapağın alt tarafında tek dizi halinde
bitki süslemeleri bulunmaktadır. Yazı ve süslemeler kabartma olarak iş
lenmiştir. Kapağın doğu kenanndan bir kısmı kırılmıştır.
2) ÇM-92/B-4-5 NOLU SANDUKA:
Resim: 9-10
Dikdörtgen şeklinde prizmal 4 dikme ile kademeli üçgen prizmatik
bir kapaktan oluşan sanduka, 1.65xO.60xO.54 m ölçüıerindedir. Kapak
yüksekliği 0.48. m dir. Burada da sarıdukayı çeviren kitabe kuşağında
"Besmele" ile "Ihlfıs Süresi" bulunmaktadır. Kuşağın alt kenarında, kuzey ve güney yüzlerinde "Ayet-el-Kürs'i"den bölümlerle, altında bir sıra
palmet ve lotüslerden oluşan bitki süslemeleri; doğu ve batı yüzlerinde
ise "Allah" Lafza-i Celali yer almaktadır. Sandukanın yan kanatlanndaki
yazılar örgülü-çiçekli küfi, kapak yazılan ise nesih karakterli olup, kabartma tekniğiyle işlenmiştir. Kapağın doğu kenan definecilerce kırılmış
tır. Sandukanın etrafına düzgün platform taşı döşenmiştir.
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E- ŞAHİDELİ SANDUKALAR:
1) ÇM-92IE-12 NOLU SANDUKA:
Çizim: 7
Kalker taşından yapılmış yekpare sanduka, 1.50xO.sOxO.25 m, baş
tarafından dikilen şahide ise 1.20x0.35xO.17 m ölçülerindedir. Ayak ucuna gelen doğu yüzünde bir gülbezek motifi bulunan sandukanın yalnız
üst yüzü düzgün yontularak işlenmiştir. Uç kenannda dikdörtgen silme
çerçeve içinde kirabe kuşağı, ortada derin oyulmuş süslemesiz bir mihrabiye ile altında çarkıfelek motifi yer almaktadır. Bir sıra mukamas başlık
la sonuçlanan şahidenin de yalnız doğuya bakan yüzü işlenmiştir. Dış kuşakta kitabe, ortada çifte sapla asılmış kandil motifi, alt iki köşede
yelpaze şeklinde istiridye yivleri mevcuttur.
Sandukadaki kitabeye kuzeydoğu köşeden
harflerle "Tevbe Süresinin 21. ayeti yazılmıştır.

başlamak

üzere, nesih

Şahidede ise:
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"Bu mezar, yüce Allah'ın rahmetine muhtaç, saidi ve merhüme Muhammed kızı Tenzile Hatun'a aittir. 714 (1315) yılı Şaban (Ocak) ayında
vefat etmiştir" yazılan mevcuttur. Etrafındaki platform taşlannın bir bölümü sökülüp götürüldüğünden kaybolmuştur.

2) ÇM-92IG-26 NOLU SANDUKA
Resim: 12-13
Kalker taşından yapılmış yekpare sanduka, 1.90xO.50xO.30 m, baş
tarafına dikilen şahide 1.50xO.50xO.20 m ölçülerindedir. Sandukanın işle
me tarzı E-12 mezanyla aynı şekilde olup, doğu yüzünde bir gülbezek,
üst yüzünde ortada dilimli kemerli yüzeysel mihrabiye nişi ve etrafını çeviren kitabe ile kompoze edilmiştir. Çevresinde düzgün platform taşlan
mevcuttur. Şahidede ortada palmetle sonuçlanan yuvarlak kemerli satht
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mihrabiye nişi içinde, damarlı rfimi-palmetlerle bezenmiş kandil motifi
yer almaktadır. Mihrabiye kemerinin iki yanında alem biçiminde 2 hilal
mevcuttur. Şahide düz iki mukamas dizisiyle taçlandırılmıştır, Şahidede
ki kitabe üstten "Besmele" ile başlayan "dua" yazılıdır. Sandukada ise;
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"Bu mezar, Allah'ın rahmetine muhtaç, salde, merhürne -Allah O'nu
bağışlasın- şehide... kızı Leman (?) Hatun'a aittir... yılının Cemaziye'lEvvel ayında vefat etti, Allah rahmet etsin" denilmektedir. Batı yüzündeki tarihi gösteren yazı tahrip olmuştur. Harf karakteri nesih, şahide kitabeleri oyma, sanduka kitabeleri kabartma şeklinde yazılmıştır. Onanmla
tüm eksiklikleri tamamlanan mezar örneklerinden biridir.
F. ŞAHİDESİz SANDUKALAR
1) ÇM-92/E-8 NOLU SANDUKA
Şahidesi

olmayan dikdörtgen prizmal sanduka, L.85x0.40xO.36 m ölDoğu yüzündeki yuvarlak, batıda kare şeklinde, sandukayı
taşımak amacıyla açılmış iki oyuk; diğer yan yüzlerinde taş boyunca uzanan üçgen yivler mevcuttur. Ust yüzünde, kuzeybatı köşeden başlayarak
dört tarafı dolaşan tek satırlık kitabede:
çülerindedir.
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"Bu mezar, Şeyh Abdü'l-Vahhab oğlu Şeyh Osman'ın oğlu Şehid,
merhum Şeyh Muhammed'e aittir. 742 (1341) yılı Muharrem (Haziran)
ayında vefat etti" yazılıdır. Kitabenin güney kısmı okunamamıştır.
2) ÇM-92/J-46 NOLU SANDUKA
Resim: 14.
Kademeli üçgen prizmal formdaki örneklerden biri olan sanduka,
L.50xO.70xO.54 m ölçülerindedir. Aynı zamanda alttaki mezann kapağını

da oluşturan platform taşlarıyla tam olarak günümüze ulaşabilen nadir
mezar taşlanndan biridir. Birbirine kenetle tutturulan platform taşlan defineciler tarafından göçürülmüş, onanmla eski haline getirilmiştir. Tüm
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yüzleri nesih karakterli kitflbelerle
zünde:

donatılan sandukanın

üst güney yü-

'Bu mezar, .....Ebu İshak (a aittir)" ibareleri okunabilmektedir. Doğu
ve batı yüzlerinde iki satır halinde uzanan kitabede "Tevbe Süresirnin 21.
ayeti bulunmaktadır. Alt kenarlardaki yazılar okunamayacak derecede
bozulmuştur. Sandukada süsleme yoktur.
ÇM-92IK-51 NOLU SANDUKA
Kapaklı sandukalara benzeyen, ancak kapaksız dört dikme taşla çevrilen ve üst yüzleri de işlenen mezar, 1.85xO.60xO.58 m ölçülerindedir.
Taşların kalınlığı 0.20 m dir. Baş taşı ayak taşından; ayak taşı diğerlerin
den daha yüksek tutulmuştur'. Içi toprakla doldurulan mezar taşlarının dı
şa bakan yüzlerinde, kuzeyden (yan dikme taşından) başlamak üzere örgülü-çiçekli küfi harflerle "Ayet'el-Kürsi"nin bir bölümü yazılıdır.
Taşların üst kenarındaki yazılar aşınmış -kısmen kırılmış- olduğundan
okunamamaktadır.

Mezar, platform

taşlarıyla

birlikte günümüze

sağlam

olarak gelebil-

miştir.

G-MEZAR ŞAHİDELERİ(?)
Kazı sırasında, mescid içinde dağınık halde ve sandukaların araların
da platform taşı olarak kullanılmış levha şeklinde taşlar bulunmuştur. Bir
yüzleri işlenen taşlarda bazıları serbest, bazıları dikdörtgen çerçeve içine
alınmış, basit mihrabiye örnekleri bulunmaktadır (Resim: 16). Bir sütunce ile ikiz kemer şeklinde süslenenler de mevcuttur.

lV. DEGERLENDİRME
Acıdır ki, Türkiye'de kazılarla..toprak altından çıkarılan eserlerin çoğu daha çabuk tahrip olmaktadır. Odenek yetersizliğinden onarılıp korunamayanların yanı sıra, resmi kazıların salt "hazine" çıkarmak amacıyla
yapıldığını sanan ve her taşın altında define arayan insanımızın kaçak kazılarıyla yok olanların sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Erciş Kalesi ile

(8)
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Baş taşı, aslında

üst kısmı

kırılmış

bir şahide

olmalıdır.

Çelebibağı mezarlığı da aynı sebeple tahrip edilmiştir. Bu bakımdan, yöhalkının bilinçlendirmenin kazı ve onarım çalışmaları kadar önemli olduğu kanaatine varılarak işe başlanmıştır>. Daha önce de belirtildiği gibi,

re

1992 yılında mezarlığın en erken örnekleri oları Selçuklu sandukalarının

ayağa kaldınlması planlanmış, ancak birinci katmanda platform taşlarının
düz bir alan oluşturması ve bu seviyenin altından 3 yapının ortaya çıkma
sı, kazının seyrini değiştirmiştir.

Şimdilik kesin tarihli örnek olmasa da, yazı karakterleri ve Ahlat mezarlığındaki benzerleriyle karşılaştınlınca, Selçuklu sandukalarının XII.
yüzyıldan kaldığı söylenebilir". O halde sandukaların altından çıkan yapılar daha erken tarihli olmalıdır. Zaten mescid adını verdiğimiz yapıdaki
mihrab da buna işaret etmektedir. Henüz niş halini almamış levha şeklin

deki formu ve üç dilimli basit kemer süslemeleriyle mihrab, Hamdanilecin bağlı olduğu Abbasi mimarisini çağrıştırmaktadır (Resim: 6).
Birbirine yakın mesafede planlanan 3' yapı da yaklaşık aynı zemin
kodunda, aynı malzeme ve teknikte yapılmış, her üçünün duvarlarında iki
taş sırası kalmıştır. Ancak son şekil, herhangi bir sebeple yıkılan yapıla
rın üzerine mezarlık platformu oluşturulurken verilmiştir. Mimaride kullanılan kesme taşların işlenmiş yüzlerinde, Ahlat ve Ani'deki yapılarda
da görülen i _ i_i şeklinde usta monogramları mevcuttur. Güneydeki kare yapının türbe olduğu kesinlik kazanırken, diğer iki yapının işlevi henüz anlaşılamamıştır.Mescid adını verdiğimiz yapıda, diğerinde olmayan
bir mihrabın varlığı ile, zemin kodunda -açıldığı kadarıyla- lahit bulunmaması, burasının mezaranıtından çok, ibadet yeri şeklinde tasarlandığı
nı akla getirmektedir. Fakat mezarlıkta "küçük ölçekli bir mescid" veya
"namazgflh" belki de "türbedann mekanı" gibi yapılardan birisidir, diyebilmek için yapının iç hafriyatının tamamlanması gerekmektedir.
Sekizgen planlı yapı ilk görünüşte kümbet-türbeyi hatırlatırsa da, içine normal lahit sığmayacak kadar küçüktür. Zaten zemin taşları ortaya
çıkmış, örtü malzemelerine karşılık sanduka veya lahit izine rastlanmamıştır. Bölgede mevcut türbe-kümbet mimarisi göz önünde tutulduğunda,
(9)

Yurdumuzun

değişik

yörelerinde

yaptığımız kazılarda karşılaştığımız manzaranın

bir başka

örneğini Çelebibağı mezarlığında yaşadık. Yöre halkı, "atalarından kalan, evliyanın yattığı
kutsal mezarları göle dökeceğimiz" gerekçesiyle önce bizi mezarlığa sokmak istememiş. an-

cak yıkmak değil, yapmak için çalışacağımızı anlayıp, kazı ve onarımıarı yakından izleyince
birçok konuda yardımcı olmuşlardı. Silahlarıyla karşımıza çıkıp köylüyü kışkırtanların sandukalan tahrip eden define avcıları olduğunu öğrenince, onlara da müslüman mezarında hazine bulunmadığını, şahidelerdeki kandil motifinin mezardaki altın küpünü değil, kabri aydınlatacak ışığı temsil ettiğini anlatma fırsatı bulduk. Kazının, başladığı ilk haftanın çoğu
gecesi kazı alanı ait-üst edilirken, halk blllnçlendlkien sonra, bugüne kadar herhangi birolay
olmamıştır.

(10) Bkz. B. Karamağaralı; age., s.122-123, Resim:

ı40.
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temelinden itibaren içten ve dıştan sekizgen planla başlayan örneklere
rastlanınamaktadır. En yakın benzerleri olan Van-Muradiye Kübik Köyü
kümbeti dıştan sekizgen içten silindiriktir. Tunceli Mazgirt Elti Hatun
kümbeti içten ve dıştan sekizgen, ancak girişi eyvanlı bir plana sahiptir".
Bütün bu belirsizliklerin gelecek yıllarda yapılacak kazıların vereceği
bulgular ve mezarlığa dağılan mimari malzemelerin toplanıp yorumlanmasıyla çözüme kavuşacağı inancındayız.
Kapaklı sandukalardaki çiçekli kafi harflerle yazılmış kabartına kitdbeler, dini içerikli olup, kişi adı ve tarih vermemektedir. Kapakların alt
kenarları çoğunlukla kınlmış olduğundan, dış yüzlerine Farsça yazılmış
kitabelerdeki kimlikler de kaybolmuştur. Şahideli sandukaların hepsinde
baş tarafına dikilmiş tek taş vardır. Ahlat'dan farklı olarak -iki örnek dı
şında- şahideleriri yalnızca doğu yüzleri işlenmiştir. "şahidesiz sandukalar" gibi görülen dikdörtgen prizması şekilli sandukalar, aslında taşları
zamanla kaybolmuş şahideli mezarlardır. Çünkü her birinde şahideye bitişen batı yüzleri işlenmemiştir.
Şahidesiz sandukalar kademeli prizmatik üçgen formunda yapılmış
ve aynı zamanda cenazenin konulduğu mezarın kapağını da oluşturan
platform taşları üzerine oturtulmuştur. Kazı alanında "çatma sanduka" ör-o
neğine rastlanmamıştır. Çoğu meseid içinden çıkan ve bazıları Selçuklu
sandukalarının platform taşları arasında kullanılan bir yüzü işlenmiş levhalar, erken dönem mezarların şahideleri olmalıdır (Resim: 16).
Mezarlıkta tüm mezar ve mimari yapılarda kalker taşı kullanıldığın
mezarlığın güney yönündeki bazı örnekler dışında "yosunlanma" olmamıştır. Ahlat'ın tarihi mezarlığını kemiren bu hastalık Çelebibağı'nda
azdır. Buna karşılık halk, mezarları rahat ziyaret edebilmek için yaz aylannda otları ateşe vererek yaktığından, kalker taşları zarar görmektedir.
Onümüzdeki kazı mevsiminde otları kurutup yangını önlemek amacıyla
ziraı ilaçlama yapılacaktır.

dan,

(11)
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Yüzyıla Ait Üç Kümbet", STY. LV. Istanbul. 1976.5.98-101. 119-123.;
"Van Yöresinde Bilinmeyen Bazı Yapılanınız", age., 8.130-131.

o.c, Tuncer. "13.

Resim: 1- Erciş Kalesi minyatürü (Beyan-ı Menazil'den}

Resim: 2-

Erciş

kalesinin bugünkü dunımu

Resim: 3- Mezarlığın genel görünüşü
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Resim: 4- Yıkılan mezarlardan örnekler

Resim: 5- 92/1. katman kazı çalışmalarından

Resim: 6- Mescid
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Resim: 7- Sekizgen yapı

Resim:' 8- Kare türbe

Resim: 9- B-4-S, 6-7 nolu sandukanın kazı öncesi durumu

501

Resim: 10- B4-5,6- Tnolu

Resim: 11- B4-5,6-7 nolu

Resim: 12- G-26 nolu
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sandukanın onanm çalışması

sandukanın

onanm

sonrası durumu

sandukanın kazı çalışması

durumu

Resim: 13- 0-26 nolu

Resim: 14- J-46 nolu
çalışması

sandukanın onarım sonrası

sandukanın onarım

durumu

Resim: 15- J-46 nolu sandukanın onarım
sonrası durumu
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Resim: 16- Levha şeklindeki şahideler (?)

Resim: 17- Onanm sonu kazı alanının genel görünüşü

Resim: 18- Onanm sonu kazı alanının genel görünüşü
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ERCiş ÇELEBiBAGI MEZARllGI TOPOGRAFiK HARiTASı

c

•

1992

Kazı

J

Çizim: 1- Çelebibağı mezarlığı topografık krokisi
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_

ERCiş ÇELEBiBAGI MEZARllGI KAZISI GEçiCi ONARıM SONRASı PLANI (ÇM-92 i O-I)

--+--------!.----.----t+Dm

o"

Çizim: 3- ÇM-92/1-katmanl

507

o

'o

rj

~

w

>:

"'~
~
i:
..,

j"
~

-"

.,

ı

:;;

,

~

"j

J

ı

ii

~

J

., o~

,1 "
"a
il, •
•
~

•

"

~

,~
r

•

i

r

S

J

0=1

.--~-- ,i
i
u

L

~--ı_---r_- -- T';'f---T
l f~ i
i

uu

--,
ii
i
i
i

i ii

ı

[l.J]

i•

i

L.•..J

:

i

i

i

J

ı

i

1.__.. ,1

.i

~

t;.

,

i

,

~
~

."

~

.,f

,~

o

508

:".::ı

i

J

s

i

"ii.

i

i

f"--;

\ \
,

n
:

,
...

L
.~

]

'"..

i

----------.,.- -

o

509

aD

,:~
"

u

ll=.-

LIK"

)

f-L

-;;;ı

KI

:Y

..

..);

rr==ı

~

'2

:~

~

!

"

"

]

~

~

~
r;-

'9

.r
..

.

ıl

- ..

rı

r

"
o

510

~
~

~

..;,

Ei
:3
u-

-

~

~

:5',
o
o

'-

'1
"

.~

f

'o,

o

--

5U

HARRAN KAZI VE TEMİzLİK ÇALIŞMALARI
Nurettin YARDIMCI*
Harran kazı çalışmalarına 20.10.1992 yılında başladık. Heyet üyelerimiz, başkanlığını altında, Arkeolog Ayşe Ozkan, Arkeolog Alımet Demirtaş, Arkeolog Necmi Kurel, Arkeolog Mustafa Aslan'dan oluşmuştur.
Heyet üyesi arkadaşlarıma özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
Kazı çalışmaları, topografik planımızda görüldüğü gibi 34 CC, 34
DD, 34 EE, 35 CC, 35 EE, 36 CC, 36 DD, 36 GG, 37 DD, 38 DD, 39
DD plankarelerinde yapılmıştır. Höyükte yapılan çalışmalara engel olduğu için, cumhuriyet döneminde höyüğün üzerine yapılmış olan eski jandarma karakol binası tamamen kaldırılmış ve çalışmalarımız bu alanda
da sürdürülmüştür (Plan: 1).

1992 yılı. çalışmalarımızın yapıldığı açmalarda geçen yıl!arda açığa
çıkardığımız Islam devrine ait mimari kalıntıların devam ettiği görülmüş
tür (Plan: 2). Höyüğün ı. katında açığa çıkarılan bu mimari kalıntılar, Islam devrinde sürekli iskan görmüş bir kentin mimari kalıntılarıdır. Burada M.S. 640't~n itibaren Emeviler, Abbasiler, Eyyubiler, Selçuklular gibi
önemli Türk Islam Devletleri zamanında iskan görmüş büyük bir kentin
kalıntıları açığa çıkarılmıştır.
Buradaki mimariyi dar sokaklar ve bu sokaklara açılan bitişik düzende, kare ve dikdörtgen planlı evler oluşturmaktadır. Bu evlerde, günlük
yaşamda kul!anılan odalar, mutfak, kiler, banyo, ahır, taş kapaklı tuvaletler ve bu mekanların açıldığı, genellikle büyük olan avlular yer almaktadır (Resim: 1).
de
*

Kent sokakları arasındaki meydanlarda ve her evin avlusunda, bazen
mutfağında bulunan su kuyuları, evlerdeki pis suların atılması için yaDr. Nurettin YARDıMCı, Kültür Bakanlığı

Müşaviri.
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pılmış su yolları ile tuğla malzemesinden yapılmış künklerle döşenmiş
kanalizasyon sistemi, beş asırdan fazla iskan görmüş olan bu kentin alt
yapısı hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Höyüğün 20 metre yükseklikteki tepesinde açığa çıkanlan ve kent halkının un ihtiyacını karşılayan, dört
adet bazalttan yapılmış olan değirmenlerin ikisi, bu yıl yaptığımız kazı
çalışmaları sırasında tamamen açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). 1.50 m çapında olan, insan gücüyle döndürülen, günümüzde madar ismi verilen değirmen ve değirmen odaları ile yanlarında yer alan odalardaki büyük
küpler bu devirdeki öğütme sanayii hakkında aydınlatıcı bilgiler vermektedir. Geçen yıllarda bulduğumuz iki değirmenden birisinin, yuvarlak kaidesine oturtulan, yuvarlak bazalt taşından yapılmış olan değirmen taşı
nın yarısı 34 EE plankaresine rastlayan açmada bulunmuştur. bu
açmadan alınarak mevcut olan diğer yarısının bulunduğu yere konularak
değirmen taşının bütünlüğü sağlanmıştır. bu değirmen taşlarının ortalarında kalın bir kalasın geçmesine yarayan 30x30 cm ebadında kare şekilli
birer oyuk mevcuttur.

Bu değirmenierin iki tanesi, kazı heyetimizin
tarafından restore edilmiştir (Resim: 3).

üyesi Ahmet

Demirtaş

Geçen yıllarda bulunan ve iki adet değirmenin bulunduğu birbirine
bağlanan iki aynı odanın arasındaki tonozun yıkık dururnda olan ayakları
yine bu yıl restoratörümüz Ahmet Demirtaş tarafından restore edilmiştir
(Resim: 2).
Bu değirmenierin devamını .!inümüzdeki yıllarda bu bölgede açığa
çıkaracağımızı düşünmekteyiz. Onceki raporlarımızda ilk bulduğumuz
değirmenierin

devam edeceğini düşündüğümüzü belirtmiştik. Bu yıl bulduğumuz diğer değirmenlerle bu konudaki tahminimizin doğru olduğunu
gördük.
Höyükte geçen yıl yaptığımız çalışmalarda, höyüğün kuzey-güney
tepeye doğru gelen sokağın, tepe noktasına yakın bir bölümde 35, 34 CC, DD tranşelerinin birleştiği noktada doğu-batı yönünde
güneyden gelen yola dik olarak iki yana doğru yaklaşık 2 m. genişliğinde
bir sokağın açığa çıktığını görmüşlük (Plan: 2).
doğrultusunda

Açığa çıkarılan bu sokak batıya devam etmesine rağmen, doğu yönünde 12-13 m. ileride bir duvar kalıntısıyla kesintiye uğramakta olduğu
nu belirtmiştik, bu yıl doğu yönünde kesintiye uğrayan bu devamında 34
EE plankaresine rastlayan yerde bu yıl yıktığımız jandarma karakol binasının temellerine rastladık. Jandarma binası yapmak için, burada yapılan
temel kazıları sırasında, bu kısımda küçük çapta bir tahribat yapıldığı an-
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laşılmıştır, Bu kısımda gerekli olan temizlik çalışmasını yaptıktan sonra,
bu yerin devamında ve güneyinde asfalt yola dayandığımız için, bu bölümdeki çalışmalarırmzason verdik.
Batıya doğru devam ettiğini belirttiğimiz sokağı, batıya doğru, 34
CC, 34 DD plankarelerirıde açtığımız açmalarda yaptığımız kazı çalışma
lannda tamamen açığa çıkanımıştır (Plan: 2, Resim: 4). 34 CC plarıkare
sindeki açmanın bitiminden itibarende sokağın batıya deam ettiğini tesbit
ettik. Açığa çıkardığımız bu sokak 27 m uzunluğundadır.

34 CC, 34 DD, 34 EE plankarelerinde yaptığımız çalışmalarda sokağın güneyinde, sokak boyunca bitişik düzende yapılmış planlı iki eve
rastlanmıştır. Bu evlerdeki mekanlar, oturma odalan, kiler ve mutfaktan
oluşmaktadır (Resim: 4). Aynca hububat küplerinin ve değirmenlerin yer
aldığı mekanlar mevcuttur.
Değirmenierin yer aldığı mekanın güneyinde bulunan bir odada yanyana iki adet yere gömülü hububat deposu yer almaktadır. 34 DD plankaresinde yer alan bu depoların duvarlan tamamen sıvalı bir durumdadır
(Resim: 5).

34 CC, 34 DD plankaresindeki açmalarda bulunan evlerdeki mekanlar taş ve tuğladan örülü duvarlardan ve 25x25 cm ebadındaki tuğla plakalardan döşenmiş döşemelerdenoluşmaktadır (Plan: 21, Resim: 4).
34 CC plankaresinde açmış olduğumuz açmadaki evin mutfağında ilginç iki taş ocağa rastlanmıştır. Arka kısımlan mutfağın taş ve tuğladan
örülü kuzey duvarına dayalı taştan oyulmuş yemek pişirmek için kullanı
lan bu iki ocağın tabandan yükseklikleri 42 cm ebatları 40x50 cm ortalardaki yarı elips şeklindeki oyukların içten uzunluğu 24.30 cm dir (Resim: 6). Bu iki mutfak ocağının hemen solunda yaklaşık i m çapında,
ağzı sıvalı duvarları taş ve tuğla örülü 15 m derinliğinde bir su kuyusu
açığa çıkarılmıştır (Resim: 6).
34 CC, 34 DD plankarelerirıdeki açmalarda odaların tabanıarında
tandır, kırık küpler, çanak çömlek parçaları, kase ve sürahi açığa çıkarıl
mıştır (Resim: 7, 21).
35 ve 36 CC plankaresinde geçen yıl açılan açmalar batıya doğru 35
ve 36 plankaresine çakışacak şekilde 2 m kadar genişletilmiş bu kısımda
mevcut mimarinin devamı olarak tuğla plakalardan döşenmiş odaların taban döşemelerinin devamı ve tuğla duvarlar açığa çıkarılmış ve açmanın
geçen sene kazılmış olan kısmında temizlik çalışması yapılmıştır.
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35 EE plftnkaresirıde geçen yıl açılan alanın kalan kısmın tamamı kazılmıştır, burada da jandarma karakol binasının temelleri açılmıştır. Bu
temel alanın güneybatısında yer alıp, doğuya doğru 10 m kadar uzanmaktadır. Bu alanda önemli bir buluntuya rastlanmamıştır,
36 GG plankaresinde 1952 yılında Dr. Rice'nin açmış olduğu, zamanla tahrip olan açma, 1984 yılında temizlenmiş, 1985 yılında da geniş
letilmiş ve burada da ı. katta Islam Devri mimarisinin devamına rastları
mıştı. Bu yıl 36 GG plankaresinde mevcut' açmanın kuzeydoğu köşesinde
doğu-batı yönünde LO ın olmak üzere lOx5 m ebadında bir alan açılmış,
bu açmanın ortasında doğu-batı istikametinde uzanan bir tuğla duvara
rastlanmış küçük buluntu olarakda Islam devrine ait çanak çömlek parçalarına rastlanmıştır. Açmada ı. katta bulunan tuğla duvarda bu döneme
tarihlenmiştir (Plan: I, Resim: 8).
39 DD plankaresinde daha önce açılan açmanın güneybatı köşesinde
güney-kuzey yönünde 10 m olmak üzere 10x6 m lik ebadında bir açma
açılmış bu açmada da 1. katta, yandaki açmadaki ev kompleksinin devamı olan bir odanın. kuzey ve doğu duvarlarının taş temelleri açığa çıkarıl
mıştır. Burada da Islam devri çanak çömlek parçalarından başka arkeolojik bir bulguya rastlanmamıştır (Plan: 1, Resim: 9).
Höyükteki kazı çalışmalanmızın yanı sıra, kazı alanında geniş çapta
bir temizlik çalışması yapılmış, özellikle 36 CC, 36 DD, 37 DD, 38 DD,
39 DD açmalarında bu çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülmüştür.
38 DD plônkaresindeki açmaların temizliği sırasında 1989 yılında
açmış olduğumuz açmanın güneybatısında yer alan bir odanın kuzey duvarının üzerinde kare şekilli baskı çivi yazılı bir adak kitabesine rastlanmıştır. Yazılı kısmı alta gelecek şekilde duvarın üzerine oturtulan bu kitabe kaldırılarak yanındaki tuğlalar büyük bir titizlikle kaldırıldığında birer
atlayarak yazılı tuğlalar yerleştirildiği anlaşılmıştır (Resim: 10, ll).
İslam devrine ait bu duvar, oda tabanından itibaren yukarıya doğru

doğru bir baskı çivi yazılı tuğla bir boş tuğla konularak örülmüştür. Yazılı tuğlalar özellikle yazılı yüzleri alta gelecek şekilde yerleş
tirilmişlerdir. Bu duvarda, bütün ve parçalar olarak, doksan kadar baskı
çivi yazılı adak kitabesi bulunmuştur. Bu adak kitabeleri 33x33 cm olmak üzere kare şekillidirler. Tuğlaların kalınlıkları 7.5-8 cm dir. Adak kitabelerinin baskı çivi yazılı yüzeyi 6.5x24 cm boyutunda ve 4 satır yazı
dan oluşmaktadır (Resim: .11). Yazıtlı tuğlaların diğer yüzeylerinde
zikzak örmeli hasır izleri mevcuttur.

ve yanlara
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Bu pişmiş tuğla baskı çivi yazılı adak kitabeleri Harran'da olduğunu
bildiğimiz Ay Tanrısı Sin adına yaptırılan Sin Tapınağı'nın restorasyonunda kullanılan mimari tuğlalardır. M.O. 6. yüzyıl Yeni Babil devrinde
Kral Nabonid (M.O. 555-539) dönemine tarihlediğimiz bu adak kitabelerinin aynı yazıya sahip, dikdörtgen şekiIli olanlarını, 1989 yılında yaptı
ğımız kazı çalışmalan sırasında yine ı. katta Islam devrine ait bir döşe
menin tuğlalan arasında bulmuştuk. bu baskı yazılı adak kitabeleri ve
tercümeleri 1989 yılı raporumuzda yayımlanmıştır.

ULU CAMİDEKİ ÇALIŞMALAR
Harran Ulu Camisi, diğer ismiyle Cennet Camisi, Harran'ın kuzeydoğu eteğinde yer alır. Yapının doğu çevresi, mihrabı, şadırvanı ve minaresinin tamamına yakın büyük bir bölümü korunmuş durumdadır (Resim:
12). Anadoluda Islam mimarisinde yapılmış en eski camidir. M.S. 744750 yıllan arasında Emevilerin son halifesi II. Mervan tarafından yaptı
rılmıştır, Daha sonra Eyyubiler döneminde Salahaddin Eyyubi (M.S.
1174-1193) tarafından geniş ölçüde restore ettirilmiştir (Plan: 3, 4).
Bu yıl camide geniş çapta temizlik çalışması yapılmıştır. İki yıl önce
restore edilen ve caminin ayakta kalmış tek duvan olan doğu duvannın
kuzey köşesine doğru duvar boyunca, çöküntü sonucu birikmiş ve zamanla sertleşmiş toprak kazılmış ve bu kısım tamamen temizlenmiştir
(Plan: 3, Resim: 13).
Yine doğu duvannın üzerinde bulunan kitabeli kapının avlu ya açılan
kısmında, kapı eşiğinden itibaren temizlik çalışması yapılmıştır. Avlunun
ortalanna doğru yapılan temizlik çalışması sonucu caminin bu kısmı da
tamamen açığa çıkanımıştır (Resim: 14).
Caminin kuzey kapısı, avluya açılan merdivenleri ve avlunun ortası
doğru uzanan bir kısmı temizlenmiştir. Yine kuzey kapısı ile minare
arasında kalan duvann önündeki moloz yığını kazılarak temizlenmiş ve
duvar önündeki avlunun bir bölümü döşemesiyle birlikte tamamen açığa
na

çıkanımıştır (Resim: 15).

Şadırvan ve çevresi de temizlendikten Sonra avluda da genel bir temizlik çalışması yapılmıştır (Resim: 12).

İç KALEDEKİ ÇALIŞMALAR
İç kalede yapılan kazı ve temizlik çalışmalan Harran'ın dışa açılan
sudannın içinde yer alan iç kale, güneydoğuda sura bitişik olarak inşa
edilmiştir. Hititlerden başlamak üzere dört evrelidir ve dikdörtgen planlı
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köşelerinde
lışmalarimıza, iç

kuleleri bulunmaktadır (Plan: 4). Bu yıl iç kaledeki çakalede bulunan dört kuleden birisi olan güneydoğu kulesinde devam ettik. Iki yıl önce bazı yerlerinde restorasyon çalışmaları
yaptığımız bu kulenin alt kısmı tamamlanmış ve turizm amaçlı kullanmaya hazır hale getirilmiştir. Geçen yıl kulenin önündeki beden duvarını
açığa çıkarma çalışmalarını bu yıl da sürdürdük. 60 cm kadar kazılan ve
temizlenen bu kısırnda beden duvarı çepe çevre olarak kısmen ortaya çık
mıştır (Resim: 16). Onümüzdeki yıl, bu kısımda çalışmalara devam edilecektir. Güneydoğu kulesinin hemen yanında kuleye bitişik olarak iç kaleye çıkışı sağlayan merdiven ve merdivenin solunda bulunan mekan ve
merdivenin yukarısındaki alan tamamen temizlenmiştir (Resim: 17a,b).
Ayrıca güneydoğu kulesinin kuzeydoğu kulesine doğru uzanan kısmın"
dan başlayarak, iki kuleyi birleştiren duvar ve önündeki kısım tamamen
temizlenmiştir (Resim: 18).
olup

SURLAR VE HALEP KAPISINDAKİÇALIŞMALAR
Uzunluğu yaklaşık 4 km ye varan ve 5 m yüksekliğindeki kalın surHarran'ın etrafını çepeçevre çevirmektedir. Surlar, kuzeyde Anadolu
kapısı, doğuda Aslanlı kapı, Bağdat kapısı ve Musul kapısı ve batıda Halep kapısı olmak üzere 6 kapı ile dışa açılmaktadır (Plan: 4). Biz bu yıl
çalışmalarımızı surların Halep kapısına bağlanan kısmında ve geçen yılda
olduğu gibi Halep kapısında yaptık (Plan: 4, Resim: 19, 20). Harran'a gelen asfalt karayolunun geçtiği antik sur duvarının solundaki kısmın iki tarafı, dıştan ve içten yapılan kazı ve temizlik çalışmaları ile açığa çıkmaya
başlamış ve bu kısımda sur duvarının 4 metrelik bir bölümü açığa çıkarıl
mıştır (Resim: 19). Yine surların girişinin sağındaki kısımda, içten ve
dıştan yapılan kazı ve temizlik çalışması sonucu, bu taraftaki sur duvan
da açığa çıkmaya başlamıştır. Bu kısımda da sur duvarının 4 metrelik bir
bölümü açığa çıkarılmıştır (Resim: 20). Sur duvarı buradan Halep kapısı
na bağlanmaktadır. Sur duvarının bu kısmı ile Halep kapısı arasında bazı
mekanlara ait tuğla duvarların izlerine rastlanmıştır. Halep kapısının da
içten ve dıştan olmak üzere iki tarafında da geniş çapta temizlik çalışması
yapılmıştır (Resim: 19).

lar

Kazı çalışmalarımız 30.10.1992 tarihinde sona ermiştir.
edilen buluntular envanterlenerek müzeye teslim edilmiştir.
Çalışmalarımızda bize
Mısır olmak üzere,
teşekkür ederim.

Adnan
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planı

Resim: 1- Kazı alanındaki mimari buluntulardan bir görünüm

Resim: 2- Bu yıl bulunan değinnen,lerden birinin göıiinümü. Arka planda bu yıl restore
edilen tonazun ayakları göıiilmektedir
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Resim: 3- İslam devrine tarihlenen değirmenlerden birinin restorasyon
çalışmalanndan bir görünüm

Resim: 4- Sokak, sokağın iki tarafındaki bitişik düzende yapılmış evler ve bu evlere
ait mekanlardan genel bir görünüm
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Resim: 5- Yere gömülü olarak yapılmış, duvarlar sıvalı, iki adet buğday deposu

Resim: 6- Birevin mutfağı, iki yemek ocağı ve hemen sol tarafındaki su kuyusundan
birgörünüm
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Resim: 7- Bir evin

odasında,

tabanda bulunan küp kalıntısı

Resim: 8- 36 GG plankaresinde açtığımız lOx5 m ebadındaki açmadan bir görünüm

526

Resim: 9- 39 DD pliinkaresinde IOX6 m ebadında açılan açmadan bir görünüm

Resim: 10- 38 DD plfuıkaresindeki açmada bulunan İslam devrine ait birduvar bu
duvar baskı çivi yazılı adak. kitabelerinden örülrnüştür
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Resim: 11- Resim 10 da görülen duvarda bulunan baskı çivi yazılı tuğla adak
kitabeleri, sin mabedinin restorasyonunda kullanılmıştır

Resim: 12- Ulu caminin temizlik çalışmalan sırasındaki genel bir görünümü
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Resim: 13- Ulu caminin

doğu duvarının.kuzey köşesine doğru. yapılan

çalışmasından sonraki

temizlik

bir görünüm

Resim: 14- Ulu caminin kitabe1i kapısından avlunun ortalanna kadar
çalışmasından sonraki bir görünüm

yapılan

temizlik
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Resim: 15- Ulu caminin kuzey

kapısından.

temizlik

çalışması sonrası

Resim: 16- İç kalede yapılan temizlik çalışması sonrası bir görünüm
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bir görünüm

Resim: 17-lç kalede güneydoğu kulesinin
yanındaki giriş merdiveninin
sonrası bir görünümü

temizlik

Resim: 18- İç kalede, güneydoğu kulesiile kuzeydoğu kulesi arasındaki
duvarın temizlik çalışmasından sonraki birgörünümü

531

Resim: 19- Surlar ve Ha1ep kapısı temizlik çalışmalarından bir görünüm

Resim: 20- Sur duvarında yapılan temizlik çalışmasından
sonraki bir görünüm

Resim: 21- 34 CC plünkareslndeki açmada bireve ait odanın
tabanında bulunan üstü zikzakkabartma ve
yuvarlak kabartma beaemell pişmiş toprak
sürahi, İslam devri
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A

A

KUBAD-ABAD 1992 YILI KAZISI
Rüçhan ARIK*
Başkanlığım altında her yıl mevsimlik olarak yapılan Kubad-Ablid
kazılarının bu yılki bölümü 2.8.1992-15.9.1992 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir: Kazılara benimle birlikte, heyet üyesi .?Iarak Prof. Dr.
M. Oluş Ank, Doç. Dr. A. Osman Uysal, Uzm. Cebe Ozer, Araş. Gör.
Murat Çerkez, Uzm. Y. Selçuk Şener ve bir grup öğrenci İştirak etmişler

dir.
Bu mevsim, Kubad-Ablid Saray Külliyesi içindeki Küçük Saray'ı güney, güneybatı ve güneydoğusundaki sahada kalan XXXV-KK, XXXVIKK, XXXVI-LL, XXXVI-MM, XXXVII-II, XXXVII-JJ, XXXVII-KK,
XXXVII-LL, XXXVII-MM, XXXVIII-DO, XXXVIII-EE, XXXVIII-FP,
XXXVIII-GG, XXXVIII-HH, XXXVIII-II, XXXVIII-JJ, XXXVIII-KK,
XXXVIII-LL, XXXVIII-MM, XXXIX-DO, XXXIX-EE, XXXIX-FF,
XXXIX-GG, XXXlX-HH, XXXIX-II, XXXlX-JJ, kodlu toplam yirmialtı plankare kazılmış (Resim: 1); ayrıca Kültür Bakanlığı'nın izniyle
Malanda mevkiindeki yapı kalıntısı üzerinde yüzey araştırması yapılmış
tır.

Çalışmalar esnasında XXXVIII-DO ve XXXIX-DO plünkarelerinde
önceki yıllarda ortaya çıkanlan dar-uzun galerinin ve su sisteminin devamı ile muhdes bir ocak açığa çıkanlmış; XXXVIII-I1- XXXVII-JJ,
XXXVIII-JJ, XXXVIII-KK pHlnkarelerinde mimari kalıntrlar, XXXIX-II
ve XXXIX-JJ plankarelerinde taban döşemesine ait izler tespit edilmiştir.
Yine XXXVII-II ve XXXVII-JJ açmalannda Küçük Saray'ın kanalizasyon sistemine ait künk ve kanal belirlenmiştir.
Kazı boyunca, özellikle Küçük Saray'ın güneydoğu tarafında kalan
açmalarda; moloz taş, kiremit ve tuğla kınklanyla dolu tabakanın altında
çok miktarda Selçuklu çini ve çini-mozayiği ele geçirilmiştir.

...

Prof. Dr. Rüçhan ARıK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü,

Sıhhiye/ANKARA.
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1992 Yılı kazı çalışmaları sırasında, XXXVIII-DD ve XXXIX-DD
plftnkarelerinde, geçen yıllardaki kazılarda bulunan ve Büyük Saray ile
Küçük Sarayarasında uzanan ihata duvarı boyunca tespit edilen, devrinde zemini döşeme taşıyla kaplı olan dar-uzun galerinin devamı -3.83 m
derinlikte açığa çıkarılmıştır (Resim: 2). Anlaşıldığı kadarıyla bu kuruluş,
ihala duvarının sonuna kadar devam etmektedir. XXXIX-DD açmasının
güneybatı köşesi yakınında, tuğladan muhdes bir ocak kalıntısı da aynı
seviyede bulunmuştur. Ayrıca, söz konusu kuruluşa paralelolarak devam
eden Selçuklu devri su sistemi de -4.07 m kodunda belirlenmiştir.
XXXVII-JJ, XXXVIII-II, XXXVIII-JJ, XXXVIII-KK, XXXIX-II,
XXXIX-JJ, XXXIX-KK plônkareleri kazıldığında ise Küçük Sarayın güneydoğu cephesine dik olarak bitişen bir duvar ile, Küçük Sarayın önünde dikdörtgen bir mekan teşkil eden duvarlar ve bunların kuzeydoğuya
bakan tarafında paralel bir duvar parçasının bulunduğu görülmüştür (Şe
kil: 1). Bu duvar parçası ve dikdörtgen mekan Küçük Saray ile tersane
denilen harabe arasında yer alan sur duvarına doğru uzanmaktadırlar (Resim: 3). Dikdörtgen mekanın kapısı Küçük Saraya doğru açılmaktadır.
Mekanın kuzeybatı köşesinin önünde yerde, üzeri süslü devşirme bir taş
bulunmaktadır (Resim: 4). Bu taş muhtemelen köşeden düşmüştür.
XXXVII-II açmasında da bir devşirme taş vardır (Resim: 5). Kenarları
yarım silindirik, yassı taş. Küçük Sarayın kanalizasyon sitmeminin dışa
açıldığı yerde yatmaktadır. XXXVII-JJ plankaresinde görülen künkler
(Resim: ~) ve kanal da, Küçük Saray'ın kanalizasyon sistemi ile ilgili olmalıdır. Uzeri döşeme taşıyla kapatılmış olan kanalı nasıl bir kuruluş
özelliği gösterdiğini anlamak için belli bir noktasında sondaj yapılarak,
taşlardan birisi kaldırılmış; kuruluşun zemini ve iki yan duvarının da taş
lardan meydana geldiği, zamanla içerisine toprak ve lürkuaz sırlı çinimozayiklerin dolduğu görülmüştür,
1992 Yılı kazısında özellikle, Küçük Saray'ın güneydoğusunda kalan
XXXVII-KK, XXXVII-LL ve XXXVIII-KK plankarelerinde çok miktarda çini ve çini-mozayik ile küçük parçalara bölünmüş durumda renkli
cam parçaları ele geçirilmiştir. yukarıda adı verilen açmalarda, kazı öncesi -4.33 m kodunda bulunan toprak kütlesi, yerli kaya ve tabii toprak tabakasına ulaşılan -5.79 m koduna kadar kazılmıştır. Söz konusu açmalarda, tıpkı 1988 yılında Küçük Saray'ın kuzey duvarı boyunca uzanan
sahadakine benzer durumda; üstten itibaren moloz taş ve toprak, tuğla ve
kiremit kırıkları ile harç dökürıtüleri, sonra bir kısmı ters kapanmış durumda yıldız ve haçvari çiniler, çini-mozayikleri ile bunların altında cam
parçalarından oluşan bir tabakalaşma dikkati çekmektedir. Bunların arasında bir kaç tane alçıdan bordür parçasına da rastlanılmıştır.
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Ele geçirilen yıldız fonulu çinilerden bazılan büyük ölçüde sağlam
bulunmuş; birçoğu ise ekibimiz tarafından temizlendikten sonra birleştiri
lerek tam hiile getirilmişlerdir. Bu yıl bulunan yıldız fonulu çinilerin bi)yük bir bölümü sıraltı tekniğindedir. Az miktarda lüster teknikli yıldız çi!)oi parçası bulunmuş; bunlardan birisinin parçalan birleştirilebilmiştir,
Uzerinde bitkisel kompozisyon görülmektedir (Resim: 7). Sıraltı tekniğindeki yıldız çiniler ise; Kubad-Abad çinilerinin figür programındaki
zenginliği bir defa daha ortaya koymuşlardır. Uzerlerinde, çok gerçekçi
resmedilmiş simetrik kuşlar (Resim: 8), su kuşları, kurt (Resim: 9), ayı,
tavşan, at gibi tabiattan tanıdığımız hayvanların yanısıra; siren, sfenks,
grifon, çift başlı kartal (Resim: lO, LL) türüde fantastik yaratıklar, bağdaş
kurmuş vaziyette insan figürleri, rürni-palmet motifli bitkisel kompozisyonlar·vardır. Bunlarla birlikte geometrik motifler ve yazı da süslemenin
diğer unsurlarını teşkil etmektedirler. Bilhassa yeşil, mavi, türkuaz renkler ya da çizgisel desenlerle çok çeşitli alternatifleri sergilenen çift başlı
kartallann gövdelerinde "E's-sultarı", "E's-sultani", "El-Mu'azzam" ibareleri dikkati çekmektedir ki; bunlar Sultan ı. Alaeddin Keykubad'ın ünvan
ve lakaplandır.
Sıraltı tekniğindeki yıldız çiniler içerisinde; gövdesi benekli, uzun
gagalı, beyaz renkli bir su kuşu; insan başlı, kanatlı aslan gövdeli, kuyruğu ejder başıyla son bulan sfenks; kartal başlı aslan tarzında grifon ile;
başı ve ayakları deve; gövdesi kuş biçimindeki bir tür grifon kayda değer.

Kubad-Ablld 1992 yılı kazısında, haçvari çiniler açısından çok ilgi
çekici, Orta çağ arkeolojisinde büyük sansasyon yaratacak buluntularla
karşılaşılmıştır.

Şimdiye kadar yapılan Kubad-Abad kazılarında ve diğer Türk Orta

çağı'na yönelik kazılarda hiç rastlanılmayan türde zengin figür kompozisyonlarına sahip, sıraltı tekniğinde haçvarl çiniler, bu yılki buluntuların
en önemli grubunu oluşturmaktadırlar,

Yine XXXVII-KK, XXXVIII-KK ve XXXVII-LL plankarelerinde
fonulu çinilerle birlikte ortaya çıkarılan bu haçvüri çiniler üzerinde
otuzu aşkın süslemekompozisyonu türü belirlenmiştir. Bunlar arasında
özellikle; ortalarında çift başlı kartal figürü, kollarında ise rumi motifleri
yer alan örnekler (Resim: 12) ile; başları çininin ortasına gelecek şekilde
haçın her bir koluna yerleştirilen simetrik dört kuş figür1ü örnekler; Islam
ve Türk sanatlarında olay yaratacak buluntulardır. Çünkü bilindiği kadarıyla, Islam dünyasındaki hiçbir çini merkezinde böyle figür ve kompozisyona sahip haçvari çini yoktur.
yıldız
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Bu grup çinilerde figürler türkuaz sıraltına siyah renkle işlenmişler
dir. Duvardaki orijinal konumlanna göre bu tür çiniler, yıldız çinilerin
arasına çapraz gelecek şekilde yerleştirildiklerinden; kartal figürleri de
haçın ortasına, kollara çapraz gelecek şekilde resmedilmişlerdir,
Bunların dışında kalan sıraltı tekniğindeki haçvllrt çiniler üzerinde,
zengin çeşitlilikte bitkisel ve geometrik kompozisyonlar (Resim: 13) ile
yazı unsuru görüımektedir. Böyle haçvflri çinilerden birisi, duvarı kaplayan yıldız-haç kompozisyonunda, duvann köşelerinden birisine rastgaldiği için ortasından kesilerek yerleştirilmiş olmalıdır. Bu yüzden üzerindeki "E's-sultfınü'l-mu'azzam" ibaresinin üst yansı yoktur (Resim: 14).
Kazıda çok miktarda bulunan çini-mozayikler, önceki
lanlarla aynı özelliktedirler.

yıllarda çıkan

Buluntular arasında yer alan sırlı seramik parçalanndan bazılan
sgraffito tekniğindedir. Diğerleri ise düz yeşil, mavi veya türkuaz sırla
kaplanmışlardır. Az miktarda lüster seramik parçası bulunmuştur.
Bu arada, bir adet

açık yeşil

renkli seladon

parçası

etütlük envantere

girmiştir.

XXXVIII-KK açmasında çıkan alçı bordürler, küçük parçalar halindedir. Camlar da renklerinin dışında fikir vermekten uzak parçalardan
ibarettir.
1992 yılı metal buluntulan içerisinde sikkeler önemli bir yer işgal etmektedir. Bu yıl ele geçen sekiz sikkeden ikisi gümüş, diğerleri bakırdır.
Gümüş sikkelerden birisi, parçalanmış vaziyette toprak altından çıkanl
mış, temizlenerek birleştirilmiştir. Bakır sikkeler, gümüş sikkeler gibi islamı olmakla birlikte, sağlıklı bilgi veremeyecek kadar bozulmuşlardır.
müş

Buna karşılık, restore edilen, 92. XXXVI-LL, 317 envanter no.lu güsikkenin üzerinde şunlar okunmuştur (Resim: 15, 16):

i. Yüz:

II. Yüz:

E's-sultürıü'l-mu'azarn

Keykubad bin Keyhusrev

El-mü'minin
El-imürnü'l-nasr

Çevresinde: heze'l-dirhem

El-dhin illah emir

bi -Sivas
(Çevresi
536

okunarrıarmştır).

Sikke, H. 631/M.1233-1234 tarihli, L.Aıaeddin
sikkeleriyle aynı özellikleri taşımaktadır.

Keykubad'ın

Sivas

92. XXXVI-LL. 318 envanter no.lu diğer gümüş sikkede ise
ki ibareler yer almaktadır (Resim: 17, 18):

darblı

aşağıda

I. Yüz:
E's-sultdnü'I-'azam

II. Yüz:

Zıllullahi fi'I-'alem

La ilahe illallah

Gıyasü'd-dünya ve'd-dirı

Muhammedü'r-Resulullah
El-imamü'l-Mustasırnbillah
Emirü'l-mü'rninin

Keyhusrev bin Keykubad
Kasım emirü'l-mü'minin

Bismillahirrahrnanirrahim

Çevresinde:

sitte mie

II. Gıyaseddin Keyhusrev (M. 1236-1246)'in adına kesilmiş sikkede, tarih kısmının sadece "altıyüzü okunabilmiştir. Sikke, Konya darblı H.
642/M.1244-1245 tarihli II. Gıyaseddin Keyhusrev örneklerine benzemektedir.
Metal buluntulardan, 1.8 cmx6.1 cm ebadındaki bronz bir sarkıt,toka
üzerinde" ... ve'l-ikbal el-makam" ibaresi okunabiimiştir.
deki

Metal objeler arasında beşgen forınlu, küçük bakır
şekiller, çok bozuldukları için anlaşılamamaktadır.

parçanın

üzerin-

Bir çuvaldız da, metal buluntular içinde yer almıştır.
Ayrıca, kemikten bir ağırşak, üzeri süslü ahşap parça ile; XXXVIIMM ve XXXVII-LL açmalarının en alt kısmında ele geçen taştan kesici
alet ve bir obsidiyen de, ı 992 yılı buluntu ları arasındadır.
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Resim: 1

Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

•

Li"
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'Nı
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'. ,

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: 12
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Resim: 13

Resim: 14

544

KUBAD-ABAD'
199'2 XXXVI-LL
Resim: 15

KUBAO-ABAD
199'2 XX.XV1-LL

"

Resim: 16
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KUBAD-ABAD
199'2 XXXVI-LL
Resim: 17

KUBAD-ABAD
199'2 XXXVI~LL
Resim: 18

546

İZNİK ÇiNi FIRINLARI KAZISI 1992

YILI

ÇALIŞMALARI

OktayASLANAPA *
İznik Çini Fırınları kazısı ve yüzey araştırmalarının 1992 yılı çalış
malan öncü 'ekibin Iznik'e gidip, Merkez Kılıçarslan ılkokulu binalannı
kazı istasyonu olarak hazırlamasından sonra, 16 Temmuz. 1992 günü baş
lamıştır. Çalışmalara, 7 Eylül 1992 günü buluntulann ıznik Müzesi'ne
teslimi ile son verilmiş olmakla birlikte, dört kişilik bir ekip, alan düzenlemesi, fotoğraf ve müzede vitrin değişikliği için ıznik'de kalmıştır.
Kazı kampanyası sonucunda, kazı istasyonu olarak kullanılan Merkez Kılıçarslan ılkokulu'nda hiçbir buluntu kalmamış, kamp malzemesi
de belediyenin gösterdiği depoya nakledilmiştir.

Kazı ve yüzey araştırması, çoğunluğu İstanbul Üniversitesi'nden

oluşturulan bir

uzmanlar ekibi ve öğrencilerden meydana gelmiş, Trakya
Universitesi'nden Oğretim Görevlisi Hüseyin Akıllı ve iki öğrencisi restoratör olarak katılmış, Ege Universitesi'nden bir öğrenci ile Anadolu
Universitesi'nden Oğretim Görevlisi Faruk Şahin ekibe dahil olmuşlardır.

Kazıda ekip yönetimini Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ara Altun, envanter sorumluluğunu Uzman Belgin Dernirsar, fotoğraf işlerini Hakan
Arlı, muhasebeyi Okutman Ahmet Vefa Çobanoğlu geçen yıllarda olduğu gibi sürdünnüşlerdir.

1992 çalışmalan genellikle BHD kodu verilen İlçe tnerkezindeki fı
nnlar bölgesinde ve Kemalpaşa mahallesinde Bağ-I kodu verilen eski
saray çevresinde sürdürüımüştür. Bu arada hafriyat alanları denetlenip
tesbitler yapılmış, müze ve Belediye Koruma Amaçlı Imar Planı doğrul
tusunda uyanlmış ve yardımcı olunmuştur. Müzenin denetiminde ve kar*

Prof. Dr, Oktay ASLANAPAı İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, FEN-PTT 34459-ISTANBUL.
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şısında bulunan Şeyh Kutbeddin Külliyesi'nin dernek tarafından ihyasına
yönelik temel hafriyatı da müze ile birlikte izlenerek yardımcı olunmuş
ve zemin rölövesi hazırlanarak teslim edilmiştir.

1992 yılı çalışmalannın BHD kodu verilen Hamam sokak köşesinde
ki plflnkarelere ayrılmış, düzenli kazı alanındaki kısmı, kamulaştırma iş
lemlerinin tamamlanmamış olması nedeniyle tel örgülü bölüm içinde sı
nırlı kalmıştır. Güneye doğru gridlerımiş alanda kazıya devam etmek,
kamulaştırma işlemlerinin ve ödemelerin tamamlanmasından sonraya bı
rakılmıştır, Çünkü, arsa sahipleri 1984 yılından bu yana çalışılan ve levhalandırılmış, düzenlenmiş, restore edilip sundunna altına alınmış üç fı
nn kalıntısı ile atölye bölümlerinin bulunduğu bu alanda kazıya devam
edilmesine kamulaştınna gerçekleşmeden nza göstermeye yanaşmamış
tır.

1993 yılı başlannda kamulaştınna işlemlerinin bakanlığın göstermiş
olduğu anlayışla tamamlanmış olması, ileriki kampanyalardan rahat edilmesini sağlamıştır. Bu konuda ekimizin teşekkürlerini sunmak isterim.
Tel örgü ile çevrilmiş alanda E.13, D.14, E.14,
lışmalann yoğunluk kazandığı alanlar olmuştur.

D.7 plankareleri ça-

D 7 plankaresinde geçen yıllardan kalan bölümlerin ince tabaka taramalanna devam edilmiş ve kuyu ağzı beliren kotda, çalışmalara ara verilmiştir. Diğer plünkarelerde genellikle -4 m kotu esas alınmıştır. E. 14
plfinkeresi bu yılın çalışmalannda en çok üzerinde durulan alan olmuştur.
Doğu tarafında yaklaşık -3/-4 m kotunda kesme taş/tuğla örgülü bir duvar, plankare sınınnda belirmiş, araştırılması gelecek kampanyalara bıra
kılmıştır. C. 13 plankaresinde geçen yıl beliren fırın kalıntısının taban
sondajı da hayli oyalayıcı olmuş, -4 m kotunda drenaj künk kuşaklama
sından su çıkmıştır. Gerekli ölçüm ve saptamalar yöntemine uygun biçimde yapıldıktan sonra, kazısı devam eden E.14 plankaresinin taranmış
toprağı ile zemin dolgusu hazırlanarak, gelecek mevsim restorasyonu için
hazırlık yapılmıştır. Bu arada E.9 plankaresinin kuyusunun iki yanında,
taban temizliği sırasında, muhtemel iki fırın izi tesbit edilebilmiştir. Alan
restorasyon ve konsolidasyon çalışmalan sırasında, küçük bir taban döşe
mesi yeniden ele alınmış, C. 13 plünkaresindeki fırının restorasyonuna
zaman kalmadığından,kil havuzu çevresinde ve tüteklerde konsolidasyon
çalışmalarına devam edilmiştir. BHD Kazı alanı düzenli kafes telle çevrili olup, levhalandırılmış ve geceleri de ışıklarıdırılmıştır.
Kemalpaşa mahallesinde 1981 yılından beri ilgi alanımızda olup,
Arabacı sokak altyapısı ile irtibatlı olduğu düşünülen Bağ-I alanında ge-
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yıllarda başlatılan
miştir. Bağ-I alanı ile
başlatılmıştır.

çen

sondaj ve temizlik çalışmalanna bu yıl hız verilonun doğusunda bulunan düzlükte tabaka kazısı

Batıdan doğuya doğru geliştirilen yüzey taraması sonucunda, kasetli
duvarlar ve küçük bir apsis çıkıntısı ile, kuzeyde, tuğla tonozlan çökmüş,
birbiriyle irtibatlı üç mekan ve batıda benzer başka bir mekan saptanmış
olup, bunlann tonoz başlangıç seviyesine kadar olan kısımlarındaki molozlar temizlenmiştir. Doğudakinin güney duvarı dibinden bir zemin yoklaması tranşesi açılmış olup, -1.70 m seviyesinden su çıkmıştır. Bu alt yapının doğusunda kıbleye paralel tesbit edilmiş olan duvar kalıntılan da
izlenerek sondaj genişletilmiş, kuzey tarafındaki duvarın bir yürüyüş yolu olduğu kanaatine varılmıştır. Bu duvar ve döşeme ile geçen yıllarda
Bağ-II kodu ile açılmış olan ve paralel bir duvar ile altıgen döşeme izleri
vermiş olan sondaj, birlikte değerlendirilmektedir.

Bu alanda açılan bölümlerin tümü demir profil kazıklar ve telle çevkasetler ayrı ayrı kodlanarak, buluntular değerlendirmeye alınmış

rilmiş,
tır.

1992 çalışmaları sonunda müzeye teslim edilen buluntu dökümü
gibidir:

aşa

ğıdaki

Envanterli eser 16; envanterli etüdlük buluntu 117; envantersiz etüdlük parçalar 180 torba. Tümü tasnifli, listeli ve sandıklanmış olarak müzeye teslim edilen buluntulardan alçı tümleme ve restorasyonu gerçekleş
tirilmiş olanlar, daha önce tarafımızdan düzenlenen müze vitrinlerindeki
uygun yerlere repertuarları işlenerek yerleştirilmiş ve düzenlenmiştir. Bu
yılın buluntuları arasında, 48 adet de sikke bulunmakla birlikte, bir kısmı
niteliğini tamamen kaybetmiş olan bu sikkelerden bir tanesi gümüş, diğerleri bakır ve bronzdur. Tümü etüdlük durumdadır. BHD alanından; 3
Roma, 2 Bizans, 28 Osmanlı,. Bağ-I alanından; 4 niteliksiz, 1 Roma, 4
Bizans, 8 Osmanlı sikkesi bulunmuş olmakla birlikte, sikke buluntuları
ve buluntu katmanları, stratigrafiyi belirleyecek durumda değildir.
Bunun yanında, kıymetli maden buluntusu olarak, çok küçük altın
bir ziynet sarkaeı, BHD D. 14 plankaresinde yaklaşık -1.70 m kotundaki
toprağın elenmesinden çıkmış olup, 1 gramın altında ve 1 cm uzunluğun
da inee bir yaprak/ sarkıt biçiminde ve bezemesizdir.
lar,

Bu yılın dikkate değer seramik buluntuları arasında, damgalı üçayaksırlı tuğla parçaları, bol miktarda fırın malzemesi, çok ince cidarlı,
549

beyaz hamurlu bir 16 yüzyıl kasesi. muhtemelen Selçuklu dönemine indirilebilecek yeşil sırlı bir kandil, tüme yakın bir kase, Milet işi denilen tekrıikterı iki tüme yakın derin küse ve Kabe tasvirli bir çini fragınanı önemli
görülmektedir. Buluntular arasırıda Milet işi denilen teknikte, kırmızı hamurlu tabak ise, kuşlarla çevrili köşk/ türbe deseni ile ender bir buluntu
olup, değerlendirmesi sürmektedir.
Ekibin uzun yıllardır sürdürdüğü yüzey araştırmaları, sur içi yanında,
son yıllarda, sur dışında ilçe köylerine doğru yayılmağa başlamış olup,
Prof. Dr. Ara Altun başkanlığındaki küçük bir ekip, yayına yönelik olarak bu çalışmaları bu yıl da devam ettirmiştir.
Alandaki konsolidasyon ve restorasyon çalışmaları ile düzenlemeler
ve buluntuların tümleme/alçı restorasyon çalışmaları her yıl planlandığı
gibi sürdürülmektedir.
1992
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Çizim:6- İznik Kemalpaşa mahallesi Bağ-I kazı alanı, 1992B_B'kesiti

Resim: 1- İznik Çini Fırınlan kazısı BRD kazı alanı batıdan doğuya 1992

Resim: 2- BHD

kazı alanıoda

1992'de yoğnnlnkla çalışılan güney ve

dnğu plğnkareleri

557

Resim: 3- BRD

kazı alanında

1992'de çalışılan Dl3, D14, El3, E14 plankareleri

Resim:4- Bağ-I kazı alanı 1992 çalışmalan sonunda, batıdan
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doğuya
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Resim: 6- 1992 bu1untusu damgalı bir üçayak

Resim: 7- 1992 buluntusu, kırmızı hamurlu pişmiş toprak
mimari süsleme elemanı. (Muhtemelen sırlanacak
birparça)
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Resim: 8- Kırmızı hamurlu, mavi-beyaz dekorlu (Milet işi
denilen) İznik kAsesi

Resim:

9~ Kınnızı
köşk

hamurlu, mavi-beyaz dekorlu, muhtume1en
desenliender birtabak
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Resim: 10- Beyaz hamurlu, mavi-beyaz dekorlu kavanoz kenar

Resim: 11- Beyaz hamurlu,
kasesi
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kırmızı astarlı,

ince

cidarlı

fragınanı

küçük 16. yüzyıl

Resim: 12- Beyaz hamurlu, mavi-beyaz dekora fınıze ilAveli altıgen duvar çinisi fragmanı

ız

N.92
BHO'ED

Resim: 13- Beyaz hamurlu, İznik kınuızısıuıu kul1anıldığı (Rodos işi denilen) Kabe

tasvirli duvar çinisi fragınanı

.
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KONYADOKUZUN HANI KAZI VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI-ı 992
Haşim

KARPUZ*

Dokuzun Hanı, Konya-Akşehir yolu üzerinde 1210 yılında
ve günümüze çok harap durumda gelmiş bir Selçuklu yapısıdır.

yapılmış

1990 yılında başladığımız kazı ve restorasyon çalışmalanyla hanın
avlusunu kazarak, tam ve doğru bir planını ortaya çıkarmayı, harap durumdaki kapalı kısmın restorasyonunu yaparak yapının yaşatılmasını
amaçlamış bulunuyoruz. Kültür Bakanlığı'ndan bu çalışmalar için yeterli
ödenek temin edilerneyince, 1991 yılında kapalı kısmın restorasyon işi
Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmiştir.
Hanın kapalı kısmının

içindeki toprak, müteahhit

tarafından

kontrol-

süzce boşaltılmıştır. Bu sırada orta sahında, ayaklan birbirine bağlayan

sekinin izleri açığa çıkanlmıştır. Bu izler fotoğraflarla belgelenip ölçüleri
(Resim: 1-3). Mevcut kalıntılara göre ortadaki sekinin, kuzey
duvanna kadar uzanmadığı ve buranın yan sahınlar arasında geçişi sağla
mak için bırakıldığı anlaşılmıştır. Bundan sonra yapının üst örtüsünü
güçlendirmek amacayla bu seki, ayaklan da içine alcak şekilde betonarme
olarak yeniden yapılmıştır.
alınmıştır

1992 yılı çalışmalanmız da Konya Müze Müdürlüğü ile ortaklaşa
gerçekleştirilmiştir. Bu kazı sezonunda Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden bazı aksaklıklar nedeniyle ödenek alama-

mış, S.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi'nden ve S.Ü. Selçuklu Araştırmalan
Merkezi'nden temin ettiğimiz ödenekle 18.08.1992 tarihinden başlayarak
ancak 20 gün çalışılabilmiştir. Bu dönem çalışmalanmıza; Konya Müze
Müdürlüğü'nü temsilen Müze Araştırmacısı Naci Bakırcı, Arkeolog Osman Ermişler ve Müze Araştırmacısı Gülseren Karakap ile S.U. Fen-

*

Doç. Dr.
Dalı,

Haşim KARPUZ, Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Anabilim

KONYA.
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Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr.
Ali Baş ve Arş, Gör. Osman Kunduracı katılmışlardır.
Kazı çalışmalarımızsırasında Dokuzun Ham ile ilgili literatür ve belge araştırmalarnmza da devam edilmiştir. S.U. Selçuklu Araştırmalan
Merkezi'ne gelen eski fotoğraflar arasında hana ait bazı fotoğraflar bulunmuştur. Bunlar arasındaki bir fotoğrafta; avlu duvarlarının belirgin olduğu ve kapalı kısma batı taraftan iki muhdes payanda yapıldığı görülmektedir (Resim: 4). Bu payandalar geç devir onarımlarıyla ilgilidir. Çalış
malarımız sırasında bu payandaların izlerine rastlanmamıştır.

Bu arada, harun 5 km kuzeyindeki Bağı Kurtlu köyünün gelirlerinin
Karamanoğlu ıbrahim Bey tarafından hanın çeşmesinin akıtılması için
Dokuzun Hani'na vakfedildiğini gösteren 1454 tarihli vakfiye kaydının
sureti de incelenmiştir. III. Ahmed döneminde hanın harap olduğu, ihtiyaç ve yolcuların güvenliği için, çeşmenin vakfı olan Bağı Kurtlu köyünden 45 hanenin buraya yerleştirilmesi kararlaştınlmıştır. Ancak köylüler
su yetersizliği ve başka sebepler ileri sürerek köylerine dönmeyi istemiş
lerdir. 1721 yılında hanın onarım keşfi yaptırılmıştır'. Ayrıca, Konya
Şer'iyye Sicillerinde (No: 56, s.95'de) hanın yanındaki çeşmenin suyunun
akıtılmasıyla ilgili bir kayıt'da bulunmuşur.

Dokuzun Ham

Çeşmesi

Vadi içindeki kaynaktan beslenen çeşme hanın su ihtiyacını karşıla
dığı için önemlidir. Geçen yıl kısaca tanıttığımız bugünkü çeşme 1892 yı
lına ait bir kitabe taşımaktadır. Ancak 1454 tarihli Karamanoğlu Vakfiyesi'nde çeşmenin bakım ve onarımı istendiğine göre çeşmenin yapımını
hanın kuruluşuna kadar indirebiliriz.
Bu dönem çeşmenin etrafı temizlenmiş, rölövesi çıkartılmıştır (Çizim: 1).

Mimari Buluntular
1992 yılı kazı çalışmalarımıza avlunun doğu bölümünden başlanmış
tır. Çalışmalarımızın ilk günü, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden gelen
teknik ekibin yardımıyla avlunun gridlenmesi yapıldı. Kazıya öncelikle
kapalı kısmın doğusundaki plankarede görülen IC, ID, ILC, 110 karelerinde başlanarak buralarda avlu zeminine inildi. IIID, IVD, VC ve VD kare(1)

Yusuf Halaçoğlu, XVIII. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskan Siyaseti ve Aşiretlerin
yerleştirilmesi, Ankara, 1991, 5.68, 98~99; Bu konudaki belgelerin fotokopilerini veren Yrd.
Doç. Dr. Yusuf Küçükdağ'a, belgeleri okuyup değerlendiren Doç. Dr. Mikail Bayram'a teşekkür
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ediyorum.

lerinde de zemin seviyesine kadar iniimiştir (Çizim:2-3). iC ve ID kareleri ile IlC ve IlD plankarelerinin kazılması sonucunda kemerli iki mekan
ortaya çıkarılmıştır. Bu mekanların..tonozlarla örtülü olduğu kemer izlerinden tesbit edilmiştir (Resim: 5). Ust yapıdan düşen kemere ait parçalar
da dolgu malzeme arasında bulunmuştur. iC açmasında hanın kapalı kıs
mının portalini destekleyen muhdes duvar ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca,
kazı sonucu ortaya çıkarılan tonozliı iki mekanın önünde bir de seki kaImtısı tesbit edilmiştir.
Kazı sırasında IlD açmasında ana zeminden 115 cm yükseklikte bir
fırın kalıntısı bulunmuştur. Fırın kısmen ikinci mekanın yan duvarları
üzerine oturtulmuştur, Bu fırının bölgede kullanılan geleneksel ekmek pişirilen fırınlardan birisi olduğu anlaşılmıştır (Resim: 6). 135x160 cm ölçülerinde tuğla zemin döşemesine sahip olan fırının ağzı kuzey yönünde
olup, yan duvarları kerpiç malzeme ile (mahalli adı Çim) ötülmüştür Bu
duvarlardan sadece birkaç sıra kerpiç izi bulunmuştur. Fırının ölçüleri
alınarak yerinde korunulması düşünülmüştür. Bölgede benzer fırınlar hala kullanılmaktadır.

IlID ve IVD açmalarında ortaya çıkan duvar izleri, avlunun doğu
daki ana duvarına dik olarak ve gayrimuntazam taşlarla yapılmıştır (Resim: 7-8). Bu duvarların orijinalolmadığını, doğu duvarına olan bitişme
derzlerinden anlamaktayız.
VD açmasında, kısmen kare bir mekan ortaya çıkarıldı. Bu mekanın
doğu duvarını dışarıdan destekleyen bir payanda kalıntısı bulunmuştur
(Resim: 9).
VC ve VD açmalarında ise avlu giriş kapısının eşiği ve bu eşiğin zı
vana deliği tesbit edilmiştir. Aynı açında avlunun küçük bir kısmı da kazılmıştır (Resim: 10).

Küçük Buluntular
Kazısını yaptığımız açmalarda, muhtelif madeni ve pişmiş toprak bu1untular elde edilmiştir. Buluntuların tamamı etüdlük niteliktedir. Madeni
buluntu olarak, Selçuklu dönemine ait bir bronz sikke ile Konstantiniyye
darblı H. 1223. M. 1808 tarihli gümüş bir Osmanlı (II. Mahmud dönemine ait) sikkesi vardır. Osmanlı dönemine ait sikkenin ön yüzünde: tuğra
ve 'adli" yazısı etrafında iki başak motifi. arka yüzünde ise; "Darebe fi
Konstantiniyye 1223" yızılıdır. Yazının etrafında başak ve bitki süslemeleri görülmektedir. Buluntular arasında, çeşitli ağırlıklarda parça ve sağ
lam durumda. top gülleleri de yer almaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarına
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ait olan boş tüfek mennileri ile günlük hayatta kullanılan baston ucu, çivi, nal, menteşe gibi parçalarda buluntular arasındadır. Piıinçten yapılmış
bir bilezik parçasının üzerinde rozet dizisi yer almaktadır. Pişmiş toprak
buluntular arasında önemli bir grubu oluşturan seramik, lüle ve künk parçalan etüdlük niteliktedir.
IC, ILC, IlD ve IVC plünkarelerinde bol miktarda günlük kullanım
kaplanna ait kaide, kulp, gövde ve ağız parçalan bulunmuştur. Hamur
renkleri farklı olan malzemelerin iç yüzeyleri, çeşitli tonlardaki yeşil sırla
sırlanmıştır. Bazı ağız ve kulp parçalannın ise hem iç ve hem de dış yüzeyleri sırlıdır. Fakat, bütün bu parçalar, -bir kandile ait parça dışında
kap formları hakkında herhangi bir fikir vermemektedir, Buluntular arasında, krem renk hamurlu ve üzerinde çizgisel desenlerin bulunduğu
sgrafito seramikler ile pipo parçalan da yeralmaktadır. Seramik buluntular arasında bir fincana ait kaidenin altında Arap harfleriyle "aydın" yazı
sı vardır.

Sonuç
Bu kazı mevsiminde, kısa bir süre çalışmayla avlunun doğu duvan
bütünüyle ortaya çıkarılmış ve burada sıralanmış mekanlarm dört tanesinin bağlantı duvarları belirlenmiştir. Avlu duvarlan, yapı tekniği ve malzeme bakımından kapalı mekana benzemekte olup, dış yüzeyleri dikine
konulan dayanıksız iri blok taş, iç kısmı dolgu, moloz taş şeklindedir.
Harç olarak kireç harcı kullanılmış olup, özensiz bir örgü sistemine sahiptir.
Ortaya çıkan altı mekan, avlu planının Kuruçeşme Hanı ile benzer
olduğunu göstermektedir, Avlunun orta bölümü ve batı tarafı da kazıldı
ğında bu benzerliğin daha açık bir şekilde görüleceği kanaatindeyiz. Kazısı yapılan mekanların duvarlannın elden geçtiği ve en azından iki yapım evresi gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bütün bunlarla birlikte, ancak kazı
tamamladıktan sonra mekanların nasıl bir örtüye sahip olduklannı söyleme imkanını elde edebileceğiz. Aynca hanın avlusunun asli durumu hakkında aynntılı ve tesbitlere ulaşmamız mümkün olacaktır.
Burada bir hususu da açıklamak istiyorum: Orta çağa ait yapılar ve
kalıntılann kazı ve restorasyonlarında birçok problemle karşı karşıya kalıyoruz. Kazılarla ortaya çıkanlan yapı elemanlannı özgün olarak koruyamıyoruz. Dokuzun Ham'nda kapalı kısmın restorasyonu Vakıflar Genel
Müdürlüğü'nce bir müteahhide ihale edilmiştir. Deneyimsiz ve bu işe
nonnal bir inşaat gözüyle bakan müteahhidIer; eserlerin koruması gereken bölümlerini ya çürütme yaparak ya da ortadan kaldırarak veya res-
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torasyonda kötü, kalitesiz malzeme kullanarak korumaya değil; eserin
orijinal durumunu yok etmeye ve yepyeni bir yapı inşa etmeye çalışmak
tadırIar. Bu yıl handa yapılan bazı duvarlar Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce bir defa söktürülmüştür,
Bu aksamalar iki önemli eksiklikten kaynaklanıyor. Birincisi, iyi yekaliteli iş yapacak usta yokluğudur. Artık usta yetişmiyor, yetişen
lerde yurt dışına gidiyor. Ikincisi, yapıların özgün malzemesi bulunamı
yor, Aynı taş malzemenin temini ve kireç harç yapımı gibi geleneksel
yöntemler uygulanmıyor. Açıkçası bu işin teorisini uygulamaya, hayata
geçirmek zor oluyor ve yapılar elden gidiyor.
tişmiş,

1993 yılı içerisinde, kapalı kısmın restorasyonunun bitirilmesi gerekmektedir. Biz de, avlunun batı bölümünün kazısını aynı yılda tamamlamayı planlıyoruz. Daha sonra da bulduğumuz temel izlerini donduracağız. Çevrede küçük bir düzenleme yaparak yapının durumuna uygun bir
fonksiyon vermeye çalışacağız. Umid ederiz bu çalışmalar fazla aksayıp
uzamaz. Uzun süredir geciken bu kazı ve restorasyon çalışmalan birlikte
tamamlanır.
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çıkan

seki izleri

bağlayan

seki temeli
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Resim: 3- Ayaklan birbirine bağlayan sekinin temel izleri

Resim: 4-
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Kapalı kısmın baıı

duvarlanna yapılmış payandaların izleri (1930'lu

yıllar)

Resim: 5- rc.ID açmalannda kazı çalışması başlarken

Resim: 6- IID açmasında ortaya çıkan

fırın kalıntısı
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Resim:7- ID. IID. IIID. !VD ve VD açmalanndaki
genel görünüş

Resim: 8- Avlu duyannın ortaya çıkanlan
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doğu
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Resim: 9- LLID. IVD ve VD

Resim: 10-

açmalannın görünüşü

ve ve VD açmalarının güneyden görünüşü
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ALANYA iÇKALESi 1992 YILI
KAZI VE ONARIM ÇALIŞMALARI
OluşARIK*

lar

12 Ağustos-14 Eylül 1992 tarihleri arasında gerçekleştirilen
ve konservasyon olmak üzere iki şekilde yürütülmüştür.

çalışma

kazı

Kazı çalışmalan 1991 yılının bir devamı olarak V-I, VI-I, VII-I,
VIII-I, IX-I, VI-I, VU-I, VIII-I, IX-I, VIII-K, IX-K, X-K plflnkarelerinde
yoğunlaştınlmıştır (Plôrı; 1, Resim: 1). 1991 yılında yapılan kazılarso
nunda X-K plankaresinde döşeme seviyesi altında bulunduğu anlaşılan
tonozlu mekan içindeki dolgu bu yıl temizlenmiş; mekanın yaklaşık 6 m
derinlikte olduğu; ancak sonradan üstteki yeni yapılaşma nedeniyle tonoz
üstüne gelen duvann ağırlığını karşılamak amacıyla mekanın içten yığma
bir taş duvarla ikiye bölündüğü görülmüştür. Yine aynı mekanın güneybatı duvarında, zemin seviyesinde, yuvarlak kemerli iki niş bulunduğu
ortaya çıkmış; boşaltılan dolgusundan ise çok sayıda çini mozaik, yıldız
çini parçalan, sırsız testi ve anfora parçalan ile sırlı seramik parçalan ele

geçmiştir.

IX-K plankaresinde, X-K plankaresinde ortaya çıkartılan tonozlu
mekanın içindeki yığma taş duvann devamı gibi görünen ve açma içinde
kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan bir duvara, kuzeydoğu yönünde
uzanan ikinci bir taş duvar dik olarak birleşmektedir. Ikinci duvar kuzeydoğu uçta bir söve şeklinde bitmektedir. Açma içinde kesişen bu iki duvann kuzey yanında kalan bölümündeki dolgu toprakta yine kınk çini ve
seramik parçalan bulunmuş; yok olan tabanın duvara bitiştiği kısımdaki
izleri tespit edilememiştir. Buradaki taban izlerinden harç içinde Selçuklu
dönemi çini parçalan kullanıldığının da saptanmış olması ve taban seviyesi altındaki dolgu toprakta çini ve seramiklerin bulunmuş olması bu yapılaşmanın Selçuklu sonrasına ait olduğunu kanıtlamaktadır.

*

Prof. Dr. Oluş ARIK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesii, Arkeoloji ve
Sanal Tarihi Bölümü,

Sıhhiye-ANKARA,
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VIII-K plônkaresinde çıkan duvar parçaları ise şimdilik orijinal du
rum hakkında bir fikir vermekten uzaktır. Yın-K, VLL-I ve VI-I plankare
lerinde ortaya çıkartılan tuğla ayaklar ise büyük ihtimalle üst örtüyü des
teklemek amacıyla inşa edilenlIyaklann günümüze gelebilen izleridir.
1992 kampanyasında kazı çalışmalannın yanısıra daha önceki yıllar
da ortaya çıkartılan fresklerin restorasyon ve konservasyon işlemleri de
uzmanlar tarafından yürütülmüştür.
1988 yılında in-situhalinde ortaya çıkanlan ve geçici olarak korumaya alınan fresk kalıntıları bu yıl yeniden ele alınmış; freskleri yerinde
sağlamlaştırma ve koruma çalışmalan sırasında, sıva tabakası ile taşıyıc:
(duvar) arasındaki boşluklar sıvı harç enjeksiyonu ile doldurularak konsolide edilmiştir. Yüzeylerde oluşan çatlamalar ve yanımalar yeni bir sı
va harcı ile kapatılmıştır.
Konsolidasyon çalışmalan sırasında Antalya İl Özel İdaresi'nin de
katkılanyla freskleri tahribatı hızlandırıcı dış etkenlerden (yağmur, rüzgar, güneş v.b.) koruma amacıyla, üstleri saç kaplamalı demir kontrüksiyonla örtülmüştür (Resim: 2).
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Resim: 1

Resim: 2
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İKİzTEPE KAZILARININ ı 990 DÖNEMİ

SONUÇLARI VE RESTORASYON

ÇALIŞMALARI

Önder BİLGİ*
İstanbul Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı adına Türk Tarih ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumlannın mali desteğinde yürütülmekte olan
Samsun-Ikiztepe kazı ve restorasyon çalışmalan 1990 yılında 10 Temmuz ile 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi.

.. Bu dönem çalışmalanna arkeolog-desinatör Halil Görgül, İstanbul
Universitesi Lisansüstü öğrencileri arkeolog Filiz Süzen ile Serpil Sandalcı ve stajyer lisans öğrencileri Güneş Tabanoğlu, Gülcay Yağcı,..Hülya
Akbaş, Ayşe Eser, Ferahnur Güven, Erdal Demiryakan, Cevat Oztürk,
Celal Tuna katıldılar. Ayrıca, Göttingerı Universitesi doçentlerinden Dr.
Michael Schultz, Ikiztepe Ilk Tunç çağı III mezarlığında daha önceki dönemlerde ortaya çıkartılmış bulunan iskeletler üzerinde antropolojik ve
morfolojik çalışmalan tamamlamak üzere kısa bir süre için kazıya katıl
dı. Bakanlık uzmanı olarak Samsun Arkeoloji Müzesi araştırmacılarından
Necati Kodalak kazıda görevaldı. Çalışmalann amaçlara uygun olarak
gelişmesine katkılan olan kazı heyeti üyelerine huzurunuzda teşekkür
ederim. Aynca, kazıya maddi ve manevi destek sağlayan Edebiyat Fakültesi Dekanlığına, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğüne, Türk Tarih
Kurumu Başkanlığına, Samsun Valiliğine, Kültür ve Müze Müdürlüklerine, Bafra Kaymakamlığı ile Ikiztepe muhtarlığına kazı heyeti adına içten
teşelckürlerimi sunanm..
İkiztepe 1990 dönemi çalışmalan yine 2 amaca yönelik olarak geliş
tiriIdi. Birinci amaca yönelik olarak, Tepe I'de ikinci kez ana toprağa
erişmek için "D" Açmasında 1987 döneminde ilk defa derinleştirilmeye
başlanılan C-16, 17, 18/IV-LO, IV-ll ile C-18/IV-12, C-17, 18/IV-13
plllnkarelerini kapsayan 225 m' lik bir alanda 1989 döneilli sonunda durdurulan seviyeden ortalama 80 cm kadar daha inilerek Ilk Tunç Çağı II
•

Prof. Dr. Önder BILG!, Çamlık Sokak 49/6 Ferahevler-Tarabya 80880 ISTANBUL.
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kültür katına ait
(Resim: 1).

olduğu anlaşılan

iki yeni mimari tabaka daha bulundu

Mimari tabakaların varlıklan bastınlmış toprak tabanlar, çürümüş
veya karbonlaşmış ahşap hatıl izleri ve özellikle 2 değişik seviyede ortaya çıkan anıtsal boyutlardaki fınnlardan saptandı (Resim: 2).
Bu dönemde, bastınlmış toprak tabanlar üzerinde izlenen ahşap hatıl
izlerinin belirli plan veren bir yapıyı yansıttığı belirlenemedi. Bu durum,
ikiztepe'de yapıların aralannda geniş boşluklar bırakılarak aynk düzende
inşa edilmiş olmalarma bağlandı. Diğer taraftan, evvelki dönemlerde de
izlendiği gibi bu boş alanlarda anıtsal fınnlann yapılmış olduğu görüldü.
Bu fınnlara bir örnek, bu dönemde üst mimari tabakada ortaya çıkar
tıldı. 2 m yi bulan uzunluktaki bu fınn oval planlı olup, önünde dairesel
bir küllüğü vardır. Şimdi tamamen tahrip olmuş bulunan üstünün kubbe
biçiminde olduğu ve bu kubbenin de, fınnın taban kenarlannda belirli
aralıklarda izlenen yuvarlak boşluklardan, yaş ağaç dallannın yardımı ile
oluşturulduğu anlaşıldı. Nispeten daha sağlam durumdaki diğer bir fınn
alt mimari tabakada bulundu. ünündeki dairesel küllüğü ile birlikte uzunluğu 2 m yi aşan fınnın ağzı birinci fınnda olduğu gibi batıya bakar. Köşeleri yuvarlatılmış kare planlı bu fınnın üstünün düz olduğu, kazılması
sırasında içine çökmüş parçalann bulunmasından belirlendi. Oldukça kalın olan duvarlannın ve üstünün oluşturulmasında yine ağaç dallanndan
yararlanıldığı, tabanın kenarlannda belirli aralıklarda yer alan deliklerden
anlaşıldı. Henüz kazısı bütünüyle tamamlanmıyan fınnın civannda oldukça çok sayıda tüm ve parçalar halinde çanak çömlekler ile tezgah
ağırlıklan ele geçirilmesinden bu fırının da pişmiş toprak eserlerin imalatı için yerleşmenin ortak malı olarak inşa edildiği anlaşıldı (Resim: 3). Fı
nnın arkasında ele geçen güneşte kurumlduktan sonra ezilmiş, kanndan
çift kulplu bir çömlek fınnda çanak çömlek pişirildiğini açıkça gösterdi
(Resim: 4). Hemekadar madencilikle ilgili herhangi bir buluntuya rastlanmadıysa da fınnın önünde bulunan tunçtan yapılmış 2 adet mızrakucu
(Resim: 5) ve bileytaşı ile birlikte ele geçirilen saplı bir bıçak, olasılıkla
ustura (Resim: 6) burada maden eserlerin de imal edilmiş olduğu izlenimini verdi.
Toplanan çanak çömlek parçalan arasında beyaz boya ile bezenmiş
olanların yanı sıra oyuk çizgilerle bezenmiş olanların da bulunduğu görüldü. Son grup parçaların astar renkleri açık renkte olup, oyuk çizgilerin
yansıttığı motiflere de Ikiztepe'de ilk defa rastlanıldı (Resim: 7). Parçalann bir araya getirilip tümlenmesi ile ortaya çıkartılan kaplar arasındaki
bir küp, ilk örneklerden birisi olması nedeniyle ilginçtir (Resim: 8). Kazı584

lar geliştirilirken yine çok sayıda pişrniş toprak veya kemikten ağırşak
lar, kemikten değişik tip ve büyüklükte deliciler, boynuzdan tekli veya
çiftli deliciler (Resim: 9), boynuzdan sap delikli çekiç ve tokmaklar (Resim: 10) çakmaktaşı kesicilerle deretaşından yassı balta ve kumtaşından,
bazıları ip delikli biley taşları ele geçirildi. Diğer buluntuları disk biçimli
taş bir pandantif ile tunçtan bir zıpkınucu oluşturur. Dönemin kazı çalış
maları başlamadan önce yapılan temizlik sırasında, ayrıca, bir tunç yassı
balta ile yeşil taştan yapılmış, yarısı kayıp bir topuzbaşı bulundu.
Çalışmalar geliştirilirken kazı alanının değişik kesimlerinde ve.deği
şik derinliklerde 2 adet mezar ortaya çıktı. Basit toprak tipi mezarlarda
kolları iki yanda, bacakları bitişik durumda sırtüstü yatan iskeletler görül-

dü. Bu mezarlar öncekidönemlerde yine bu açmada daha üst seviyelerde
otaya çıkartılmış olan mezarlığın mezarlarına benzer. Ancak, bunlar hediye bakımından oldukça fakirdir. Bu mezarlarda sadece tunç bilezik,
kurşun küpe gibi takılar bulunmaktadır. Diğer taraftan, yeni ortaya çıkarı
mezarların iskeletlerinin antropolojik açıdan incelenmesi Ikiztepe'de lık
Tunç Çağı II ile III kültürlerini ortaya koyan insanlar arasında herhangi
bir farklılığın olup olmadığını ortaya çıkaracaktır. Bu iki dönem arasında,
ölü gömme geleneği açısından bir fark olduğu kesindir. Çünkü Ilk Tunç
III döneminde ölenlerin bir mezarlık alanına gömülmüş oldukları saptanmıştı. Son iki dönemin ve bu yılın kazı sonuçlarına göre Ikiztepe'de Ilk
Tunç II döneminde ise ölülerin bireyselolarak yerleşme alanı içine gömülmüş oldukları görüldü.
Diğer taraftan İlk Tunç Çağı mezarhğırun yer aldıği seviyenin altın
da kazıların geliştirilmesi sonucunda Ikiztepe Ilk Tunç mimarlığı hakkın
da daha somut veriler elde edilmeye başlandı. Bu tip verilere daha üst seviyelerde rastlanamıyordu, çünkü çalışmaların yapıldığı bu kesim bir
mezarlık alanı olarak kullanılmış olduğu ve sonuçta da ölüler için açılmış
bulunan çukurların mimari kalıntıları son derece tahrip etmiş olduğu görülmüştü. Mezarlar kazılırken ortaya çıkan özellikle sıva parçalarıyla çürümüş ve karbonlaşmış kalıntılar Ikiztepe'de yapıların ahşaptan inşa edilmiş olduklarını söylemişti.
Mezarlığın altında i 987 döneminden itibaren kazıların daha geniş
alanlarda gerçekleştirilmesi sonucunda ahşap yapıların planlarını kısmen
de olsa elde etmek mümkün oldu. Bu yapıların tek (Resim: 1 i) veya çok
gözlü oldukları saptandı (Resim: i 2). Çok gözlülerde, gözlerden birinde
büyük bir fırının da yer aldığı görüldü. Bastırılmış basit toprak tabanlı
yapıların bazılarının taban altlarında işlenmemiş ahşaptan konstrüksiyonlara da sahip oldukları gözlendi. Elde edilen son derece yetersiz olan bu
verilerin, günümüzde hala bu bölgede tek tük de olsa ömeklerini gördü-
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ğümüz ahşap yapılarla karşılaştınlıp, değerlendirilmesi ile İkiztepe İlk
çağı yapılannın kağıt üzerinde de olsa deneme tamanılamalan gerçekleştirildi (Resim: 13). Bu tamamlamalan büyük bir sabırla yapan resim öğretmeni ve öğrencim Celal Tuna'ya borçlu olduğumu belirtmek is-

Tunç

terim.
Çok gözlü plan veren yapılarda, bir fırının yer aldığı gözün bir avlu,
gözlerin ise yaşam yerleri olduğu anlaşıldı. Avlunun etrafını da çeviren ahşap konstrüksiyon bir duvar dıştan ve içten sıvanmış olmalıdır.
Büyük olasılıkla avlunun üstü açık, fakat avluda yer alan fırının üstü, yapıda yer alan yaşam yerleri gibi sazlarla örtülmüş olmalıdır. Çatı örtüsü,
gözün büyüklüğüne göre dörtgen prizma veya üçgen alınlıklı semerdam
şeklinde olmalıdır. Karadeniz Bölgesi gibi çok yağış alan bir yerde bu tür
çatı örtüsü normaldir ve günümüzde de hala örnekleri vardır. Görünüşe
göre yapıya hem avludan, hemde yaşam yerindeki sundurmalı bir kapı
dan girilmektedir. Bu girişlerde ahşap kapılan yerinde tutmak için pişmiş
topraktan sövelerin ve sundurmaları taşıyan ahşap direkler ise yuvarlak
planlı pişmiş toprak altlıkların kullanılmış olduğu ele geçen örneklerden
diğer

anlaşıldı.

Elde edilen planlara göre tek gözlü yapılar da tek girişli ve sundurörtüsü dörtgen prizma veya üçgen alınlıklı semerdam şek
linde olabilir (Resim: 14). Bu tip yapılarm fınnlan hemen yakınındadır.
Bu fınnlann üzeri de büyük olasılıkla düz olarak kurutulmuş sazlarla meyilli olarak örtülmüştür. Genellikle ağızlan batıya bakan bu fınnların
kubbeleri yaş ağaç dallanndan yararlanarak meydana getirilmiştir. Bu fı
rınların kilden yapılmış muntazam sıvalı işlikleri de vardır.
malıdır, Çatı

Diğer taraftan, İkiztepe'de sözünü ettiğimiz yapılarla ilişkisi olmayan
bağımsız fınnlar da bulundu. Anıtsal boyuttaki bu fınnlar bir koruma duvan ile çevrilmiştir (Resim: 15). Yapılarda olduğu gibi bu duvar işlenme
miş ağaç gövdelerinin yatayolarak üstüste konarak sıvanmasıyla meydana getirilmiştir. Koruma duvarlarının kuzey ve güney kesimlerinde
küçük mekanlar yer alır, ki bunlar depo olarak kullanılmış olmalıdır (Resim: 16). Bu fınnların üstleri de koruma duvarına dayanan ahşap bir çatı
konstrüksiyonu ile kapatılmış olmalıdır. Düz veya dörtgen prizma biçimindeki bu çatı kapalı mekana yeterli hava akımı ve duman tahliyesi sağ
layabilmek için koruma duvan üzerine gereği kadar bir boşluk bırakıldık
tan sonra yerleştirilmiş olmalıdır. Mekan içinde ve civannda ele geçirilen
çok sayıdaki eserlerden bu fırının o dönemdeki yerleşmenin ortak bir
atölyesi olduğu anlaşılmaktadır.
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Sonuç olarak, bütün bu mimari verilerin değetlendirilmesinderı Orta
Karadeniz Bölgesinde, Kızılırmak nehrinin Karadeniz'e döküldüğü kesimde yer alan Ikiztepe'de insanlarm İlk Tunç Çağında avlulu çok gözlü
veya avlusuz tek gözlü, aynk düzende inşa edilmiş ahşap yapılarda yaşa
dıklan, ortak atölyelere sahip -olduklan ve yerleşmenin etrafını da ahşap
bir koruma duvan ile çevirdikleri anlaşılmaktadır. Yerleşmeye büyük
olasılıkla 2 yükselti arasında yer alan boyundan ve Kızılırmak tarafından
girilmiş olmalıdır (Resim: 17). Gelecek dönemlerde geliştirilecek kazılar
sonucunda büyük olasılıkla mimari ile.ilgili daha çok verilerin elde edilmesiyle Ikiztepe'de Ilk Tunç Çağı yerleşme dokusunun daha sağlıklı olarak ortaya korımasına çalışılacaktır.
Sözlerime son vermeden önce, kısaca bu dönemin ikinci amacını
oluşturan, Hellenistik Çağ tümülüsünde ortaya çıkartılan kesme taşlardan
yapılmış dromoslu ve 2 odalı amt mezann restorasyon çalışmalanna da
değinmek isterim. Ancak Kültür Bakanlığının sağladığı 1 milyon liralık
ödenek ile mezann restorasyonunu 1990 döneminde de tamamlamak
mümkün olmadı. 1989 döneminde beton ile eksik taşlanmn tamamlamaIan yapılırken kirlenen orjinal taşların temizlikleri ile çevre düzenlemesi
yapılabiidi.
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PERGE KAZISI 1991 YILI ÖN RAPORU
Haıak ABBASOGLU*

Perge Kazısı 1991 yılı çalışmalan Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, Istanbul Universitesi Edebiyat
Fakültesi, Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmalan Merkezi tarafından,
hazırlık ve kapanış çalışmalan dahil 2.08.1991-23.09.1991 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazımız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün yı,ını~!ra, ~ilttür ve Tabiat V arlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü,
Antalya ili Ozel Idare Müdürlüğü, Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu ve Idaş T.A.Ş. tarafından parasal yönden desteklenrniştir-,
Kazı ekibi bu satırların yazapnın başkanlığı altında, Epigrafya Uzmanı Dr ... Sencer Şahin (Köln Universitesi), Arkeolog Inci Delemen
M.,A. (I.U..E:.F.), Arkeolog Ahmet Yaraş MA (I.U.E.F.),.Ar~~ologNalan Fırat (LU.E.F.), Y. Mimar-Restoratör Sevim Silay (LT.U.) Mimar

Serpil Muallaoğlu (J\:1.S.Y.), Mimar Pınar Karabulut (i.T.Ü.), lviimar
Zeynep Banu Evren (LT.U.), Teknisyen Akif Doğan ile Istanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencileri Sedef ÇokayDinçer Savaş Lenger, Mehmet Yılmaz, Ebru Turan, İlkay Sı
lacıoğlu, ıbrahim Gencer'den oluşmuştur. Kazı ekibirnize Kültür
Bakanlığı adına, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Uzman Arkeologlanndan M. Tevfik Göktürk Bakanlık yetkili uzmanı olarak katılmış
tır'.

1990 yılı faaliyetlerimizin bir devamı niteliğinde olan 199 i yılı çalış
iki ana grupta incelenebilir (Resim: 1).

rnalanmız
ılı

(1)

(2)

Prof. Dr. Halük ABBAŞOGLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji

Anabilim Dalı Oğretim Uyesi, Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmalan Merkezi Müdürü.
1991 yılı Perge Kazı ve Onarım çalışmalarının yapılmasını sağlayan tüm bu kurum ve kuruluşlara. aynea Antalya Valiliğine, İl Kültür Müdürlüğü'ne. Antalya Müze Müdürlüğü'ne ve

AksuBelediye Başkanlığına teşekkürü birborç biliriz.
Bu yıl için öngörülen programın gerçekleşmesini sağlayan
verili çalışmaları için içten teşekkür ederim.

kazı

kurulunun tüm üyelerine öz-
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i. Kazılar
A) Ana Sütunlu Cadde (la) Kazısı
Sütunlu Caddenin doğusunda 1989 ve 1990 yıllarında (Resim: 2) onbir dükkan ve VIII. ve IX dükkanlar arasındaki yolun bir kısmının açıl
masından sonra, 1991 yılında kazılara kuzeye ve doğuya doğru devam
edilmiştir. Kuzeye doğru yöneltilen kazılar sonucunda ana cadde (Ja)
üzerinde beş dükkan daha kazılarak böylece iki insulae üzerinde toplam
16 dükkan ortaya çıkartılmıştır.
Yeni kazılan dükkanlar düzensiz dörtgen plünları, tuğla ve taştan yaözensiz duvarlarıyla bundan önce kazılan f-Xl No.lu dükkanlan
izlemektedirler.

pılmış

Duvar teknikleri, kazı sırasında elde edilen çanak çömlek parçaları,
çok bozuk vaziyette bulunan bronz sikkeler, bazı cam koku şişeleri, dükkanların günümüze, Geç Antik dönemde veya Erken Bizans dönemindeki
değişiklikleriyle geldiğini göstermektedir.
Kazı çalışınaları sonunda, dükkanıarın ön cephelerine ait olan bazı
mimari elemanlar yerlerine konarak, cephenin geçici onarımı gerçekleşti
rilmiştir (Resim: 15-17).

Ana caddenin doğusundaki birinci insula'da bulunan V No.lu dükkanın, doğu duvarındaki iki geçitle, diğerlerinden farklı plana sahip olduğu
geçen yıllarki kazılarda saptanmıştı. bu geçitler muhtemelen arkasında
yer alan bir konutla ilişkiliydi. bu bağlantıyı saptamak amacıyla Sokak
i in (Resim: 2-3) güneyinde, V-Vlll No.lu dükkanların doğusunda bulunan kısımda kazılara 1991 yılında başlanmıştır. Ilk çalışmalar sonucunda
daha önceki tahminlerimize koşut olarak burada da konutların bulunduğu
ortaya çıkmıştır.
Uzun süre kullanıldıkları, çeşitli mimari değişikliklere uğradığından
bu konut alanında, içinde havuzu bulunan bir avlu (Resim: 5-6)
çevresindeki mekanlardan oluşan bir evin bazı kısımları ortaya çıkarıl
mıştır. Bu eve Sokak i den bir kapı ve ardındaki bir koridorla (Resim: 4)
ulaşılmaktaydı. Koridorun sonunda doğu duvarında yer alan basamaklar
yapının tümünün veya bazı bölümlerinin iki katlı olduğunu göstermektedir.
anlaşılan

Avluyu çeviren sütunların araları daha
ve avlu muhtemelen havuz haline

patılmış
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sonraları tuğla ile örülerek kagetirilmiştir (Resim: 5-6). Da-

ha ileri bir evrede ise bu avlunun kuzeybatı köşesinde aynca küçük bir
havuz yapılmıştır (Resim: 7-8). Ancak yapının kesin planı ve sınırlan
1991 yılı çalışmalan sonunda tesbit edilememiştir.
B) Konut Bölgesi Kazısı (Resim: 9)

Perge'de 1988 yılına kadar yapılan çalışmalarda, daha ziyade kentin
ayakta duran, anıtsal ve işlevleri belli olan bazı yapılannın kazılması
amaçlanmıştır. Ancak görkemli ve çok zengin buluntular veren bu yapı
lan yapan, yaptıran ve sahibi olan Perge'lilerin oturduklan özel konutlar
ile buradaki yaşamlannı aydınlatacak bir çalışma yapılmamıştır. Ekibimiz bu sorulara yanıt vermek amacıyla Perge konut alanının incelenmesine ilk kez 1989 yılında başlamıştır. bu amaçla kentin doğu bölgesinde
Hellenistik surlara yakın" yüzeyde birçok sövenin ayakta durduğu bir
alan ilk kazı alanı olarak seçilmiştir (Resim: 1). Bugüne kadar tahminen
700 m' lik bir alan kazılarak muhtemelen iki eve ait çeşitli mekanlar saptanmıştır. f-Vlll No.lu mekarılann atriumlu (Resim: 9, Iva ve IVb mekanlan) eve ait olduğu, Xıı-XX No.lu mekanların bulunduğu kısmın ise
ayn bir yapıyı içerdiği tesbit edilmiştir. XVII No.lu mekanın bir şapel olduğu saptandıktan sonra, diğer mekanların da bu dini yapıyla ilgili kişi
nin evi olması ihtimal dahilindedir.
Çeşitli büyüklükteki taş ve tuğladan yapılmış duvarlar, devşirme
malzeme olarak kullanılmış mimari parçalar, bol sayıda bulunan kulla- .
nım keramiği, bu evlerin M.S.V. yüzyıla kadar uzanan, uzun bir süre kullanıldığını ve birçok evreye sahip olduğunu göstermektedir.

1990 yılında bırakılan yerden (Resim: 10) başlayarak 1991 yılında
(Resim: 9) başka bir konuta ait olduğunu sandığımız iX, X, Xl, XXI ve
XXII No.lu mekanların kazısı tamamlanmıştır.
muhtemelen ait olduğu evin kiler kısmı olduğu
Burada bulunan iki Pithoi bu hususu desteklemektedir
(Resim: 11-13). Bu mekanda aynca doğu duvan boyunca uzanan bir su
kanalı ortaya çıkanImıştır. Ancak bu kanalın, kuzeydeki X No.lu mekanda ve güneyde yapının dışında uzantısına rastlanmamıştır.
iX No.lu

mekanın,

sanılmaktadır.

XXI ve XXII No.lu mekanlar ise muhtemelen doğusundakiŞapel evi
ile ilgilidir. bunlann esas durumlan ilerideki kazılar sonunda daha iyi aydınlanabilecektir.
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C) Stadium Tonozlu Mekanlarının Kazısı (Resim: 14-15)

llerideki onanma yönelik planlanan ve 1990 yılında başlanan Stadium'un oturma basamaklannın altında bulunan tonozlu mekanların kazısı
na güneye doğru devam edilmiştir. 1991 yılında toplam 6 tonoz temizlenerek, bu mekanlara işlev verme ve onanm ön çalışmalanna başlanmış
bulunmaktadır. Tonozlu mekanların tabanını bulmak amacıyla yapılan
açmalarda bu hususu aydınlatacak verilere maalesef rastlanamamıştır
(Resim: 15).
11- Diğer

Çalışmalar

A- Onarım Ön Çalışmaları (Resim: 16-18)
Y. Mimar-Restcratör Sevim Silay Ana Sütunlu Cadde (Ja) doğu
bölümü III ve LV No.lu dükkanlar için kısmi restorasyon önerisi gerçekleştinniştir (Resim: 16-18). Bu çalışma 8 dükkana ait tüm mimari
elemanların detay çizimlerinden sonra, eldeki sağlam elemanlarm değer
lendirilmesi sonucunda plan safhasına konulmuştur. Gerekli parasal olanak sağlandığı takdirde, plan uygulanmaya başlanacaktır
B- Epigrafya

Çalışmaları

Prof. Dr. Sencer Şahin, her yıl sürdürdüğü çalışmalara bu yıl kazı
sonrası Antalya Müzesindeki Perge yazıtlan ile devam etmiştir. Perge ile
ilgili yazıtlann yayın hazırlığı devam etmekte olup, yakında sonuçlanacaktır.
C- Keramik DeğerlendirilmesiÇalışmaları

Konut Bölgesindeki kazılarda bulunan Roma çağı kullanım keramitasnif, çizim ve belgelerne çalışmalanyla, 1991 yılında bu konuda
Perge ve bölge için ilk kez kapsamlı bir değerlendirmeye başlanılmıştır.
Bunun sonucunda keramiklerin ağırlıklı olarak M.S.IV ile VII yüzyıllara
tarihlendiği ve Kıbns malzemesi ile benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Bu
konuyla ilgili olarak aynca Sagalassos, Lymira ve Bergama kazılan ile
ğinin

görüş alış-verişinde bulunulmuştur.

1991 yılı Perge Kazısında 76 adet envanterlik eser, 178 kalemde 234
adet etüdlük parça Antalya Müzesine teslim edilmiştir. Aynca 297 kalemde toplam 301 eser etüdlük olarak Perge ören yerindeki bannakta koruma altına alınmıştır.
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Resim: 3- Sokak 1, batıdan

Resim: 5- Ana cadde

Resim: 4- Ana cadde doğusundaki. konutun
Sokak 1 den girişi ve koridor

doğusundaki

konutun avlusu
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Resim: 6- Anacaddenin doğusundaki konutun
avlusu

Resim: 7- Ana cadde doğusundeki konutun
avlıısu ve küçük. havuz

Resim: 8- Ana cadde

doğusundaki

konutun avhısu ve

küçük havuz (detay)
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nolu mekanve pithos

Resim: 13- IX nolu
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Resim: 14- Stadhım, tonozlu mekanlar

Resim: 15- Stadüım, tonozlu mekanların içi
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