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PERGAMON

BERicHT ÜBER DiE KAMPAGNE 1993

Wolfgang RADT *

STADTGRABUNG

Mittelalterliche BebauungfZeichnung.L)

Die 1993 im Bereich von Balı Z aııfgedeckten Reste von spat
byzantinischen Halisem ( 12. -14. Jh.) lagen südlich der Planrasterlinie
mit der Zahl60 (Abb.l).

Die FOl1n der Hanser wird im gesamten neıı freigelegten Bereich
nicht recht klar, weil es allzuviele Fehlstellen gibt. Es scheint sich bei
den Resten um die Überbleibsel von drei Halisem zu handeln.

Nur das östlichste !aBt sich im Plan noch einigermalien erkennen.
Seine Raume hatten die Fulibodenniveaus 210.80, 210.05 und 210.00.
Der Raum mit Niv. 210.80 war groBenteils mit Steinplatten gepflastert.
Ein Stück des Raumes war in der NW - Ecke durch eine winkelförmige
Abmauerung aııs dem rechteckigen Grundrifs aıısgespaıt. Diese Ab
mauerung ummantelte römischen Wasserbeckens im Hof von Bau Z.

Westlich dieses dreiraumigen Hauses lag ein korridorartiger Gang
mit einem roh gebauten steinernen Treppchen an seinem Nordende. Er
führte auf eine dort platzartig sich erweiternde byzantinische Gasse.

Auf den Durchgang folgten nach Westen Raume/Höfe mit den Ni
veaus 212.50, 211.40 und 209, 93. Sie sind zu schlecht erhalten, um sich
zu einem zusammenhangenderı Grundrif crganzen zu lassen. Der im

* Dr.Wolfgang RADT, Alınan Arkeoloji Ensitüsü, Ayazpaşa Camii Sokak No:48 - 80090
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Westen des ausgegrabenen Gebietes liegende und klar abgegrenzte Rauın

mit den Niveaus 210.50, 210.70 und 210.85 hat auf seiner N- und 0
Seite noch hoch erhaltene Mauern. Ein direkter Eingang in den Raum
führte durch seine Westınauer. In dem Raum fand siclı ein ınit Pitlıos

fragınenten verınisclıter byzantinischer Dachziegelversturz und by
zantinische Gefalle und Pithosdeckel sowie eine Reihe von Eisengeraten.
Im südlichen Drittel des Raumes war ein niedriges Podium eingebaut.

Die südwestlichste Ecke des augegrabenen Bereiclıs entlıielt, in den
Felshang iın Norden geschoben, die Reste zweier byzantinischer Raume
(Niv. 207.00 und 208.00) und eines südlich davor verlaufenden schmalen
gepflasterten Streiferıs, wohl von einer Gasse.

Antike Bebauung (Zeichnung.2)

ı. Das groBe Peristylgebüude (Bau Z), Südbereich( Zeichnung 2,
Abb. 1,2)

a. Substruktionen und Kellerraume

Der Plan zeigt in der Südhalfte des Hofes und der Hallen, südlich
einer unter deın römischen Becken (B) hindurch quer verlaufenden Stütz
mauer, mehrere tragende Grundmauern im Unterbau. Im Oberbau ( d.h in
Hof und Hallen) waren sis nicht sichtbar.

Die Abstaride der N-S-Mauern unter Hof und Hallen voneinander
waren höchstens 4 m weit. Einzig unter dem Südostteil des Hofes (bei
Niv. 210.80) fehlt eine nordsüdlich verlaufende Zwischenmauer. Ver
mutlich wurde sie bei der Einrichtung des röınischen Beckens (B) Abb. 3
abgebrochen und durclı eine Stützenreihe ersetzt.

b. Peristyl und Hallen

Das Peristyl hatte offerıbar ursprlinglich auf der Südseite keine
Halle, doch ist don ein rund 4 m tiefer, langrechteckiger Vorbau vor
gelegt worden, der als Unterbau einer südlichen Halle gedeutet werden
kann.

Für die Errichtung der Saulenhallerı wurde eine Planungsanderung
wahrend des Bauvorganges vorgenommen. Diese Andeıung ist in den
Unterbauten von üst-und Südstylobat noch erkennbar.

c.Ostrôume

Bei der Grabung wurden Mauerreste freigelegt, die zeigen,daB öst-
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lich des Nordteils der Osthalle ein sehr groBer Raum gelegen hat (rund 6
III breit und 8 m tiet). Rund 3 m südliclı von diesem groBen Raum springt
die östliche AuBenmauer von Bau Z nach Westen ein (bei Niv. 208.50).
Mögliche Raume im südlicheıı Verlauf konnten daher nicht mehr 8 m tief
sein, wie der groBe Raum, sondem nur noch rund 5 m. Aus den sa
gezahnförmigen Verstarkurıgen der Hallenfundamente (Abb: 4) liiBt sich
mr die Raumaufteilung nichts ablesen.

d. Südterrasse

Wie der südlichste Streifen von Bau Z und der südöstliclıe Bereich
gestaltet waren, wissen wir nicht genau. Man wird annehmen, daB sie nur
in Form einer vor dem eigentlichen Gebaude liegenden Terrasse angelegt
waren.

e. Eingôngc

Ein Eingang zu Bau Z ist aus dem GnındriB und aus den erhaltenen
Resten nicht ohne weiteres abzulesen. Man könnte sich vorstellen, daB es
einen Haupteingang von der südlich vorbeiführenden Gasse aus über eine
Treppenanlage in den Südostteil gegeben hat.

Von der Heraterrasse aus hat es mit groBer Wahrscheinlichkeit einen
Zugang gegeben. Der Einsprung der langen Ostmauer bei der Ecke mit
Niv. 208.50 könnte gut darnit zusammenlıangen, daB dort eine Au Ben
treppe vorgelegt gewesen ist.

f. Brunnenhaus (Abb: 5)

In die Südseite der Front des Gesamtkomplexes von Bau Z hirı

eingeschoben, d.h. in die Terrasse vor der Südhalle, fand sich nahe der
SW-Ecke ein eigenartiger Raum, Er hatte die iiuBerst geringe Tiefe von
nur rund i m, aber eine Lange von 7 m. In der Front standen drei dorische
Saulen, Es besteht kein Zweifel, daB es sich um eine hellenistische
Anlage handelt. Aus der langgestreckten, schmalen Form der Raumes
und aus seiner Nahe zu der Zisterne (Niv. 209.93) kann man schlieBen,
daB der Bau ein öffentlicher Schöpfbrunnen gewesen ist.

Bau Z, Nord-Bereich

a. Silensmosaikraum

Die Erkenntnisse über die höchstwahrscheinlich g!eichzeitig mit dem
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Silensmosaik entstandene Mannorverkleidung (Abb. 6, 7) anel' drei
Wande (N-, W- und 0-Wand) lassen sich jetzt folgendermalsen zu
sammenfassen:

Die Sockelzone war 25 cm lıoch und saB auf dem Mosaik auf (Abb.
8). Auf den Sockelplatten lag eine 2 cm dicke Leiste. Darüber folgte eine
Orthostatenzone, in der sich Lisenen mit Orthostatenplatten ab
wechselten, Die Orthostaten reichterı höchstens bis auf eine Höhe von
1.70 über Mosaikboden. Über dieser Zone folgte weitere Mar
morverkleidung, die bis ca. 2.2 m Höhe reichte. Darüber saB dann bis zur
Decke Wandputz mit farbiger Bemalung (s.u.).

b. Östliche Nehenrôume

Im Zisammenhang mit dem Umbau der Raume in spathellenistischer
und frührömischer Zeit wurden zweimal Bauopfer dargebracht, von
denen sich Reste erhalten haben.

Die erste Opferstelle gehörte zeitlich zum spathellenistischen Umbau
des Raumes mit Niv. 214.47 (ca. 100 v.Chr.). Es fand sich eine Feu
erstelle mit eigens unter einern Dachziegel geborgener Asche und sorg
faltiger Abdeckung des Gesamtbefundes mit kleinen Steinen.

Drei weitere Bauopfer (Abb. 9) fanden sich in dem Raum östlich des
Zugangstreppcherıs zum Atrium (Fulsbodenniveau 214.45). Es handelt
sich um Keramikgefabe und Tonlampen (Abb. 10, ll), die sorgfliltig de
ponieıt worderi waren. In einem Gef<iB lagen S Astragalknochen,

AIle drei Bauopferkomplexe wurden gleichzeitig - im frühen 1. Jh.n.
ChI'. - niedergelegt, obwohl die Gefafse bzw. Lampen nur zum Teil aus
dieser Zeit stammten, zum Teil aber wesentlich früher (bis 2. Jh.v.Chr.)
zu datieren sind.

Die Bauopfer sirıd wahrscheinlich im Zusammenhang mit jenen grö
Beren Umbauarbeiten im Bau Z zu sehen, bei denen auch das unmittelbar
nördlich davon liegende Atrium mit dem Bad enstand.

c. Atrium

In der hellenistischerıErbauungsphase bestand in der NW- Ecke des
Hofes eine Tür, durch die man zwar nicht nach aulserhalb des Gebaudes
gelangen konnte, die aber ein Betreten des nördlichen Trockerı

haltezwischenraums (Peristasis) errnöglichte, der das Gebaude gegen die
Feuchtigkeit des steil ansteigenden Hanges abschirmte. In der zweiten
Hlilfte des 2. Jh. n. Clır. wurde die Nw-Tür in eine Nische mit einem ein-
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gebauten niedrigen Podest umgewandelt.

2. Grabung aulserhalb der NO-Ecke von Bau Z

Unmittelbar hinter zwei römischen Abmauerungen, die offenbar das
Gelünde oberhalb des Heratempels absicherrı sollten, fanden sich gröüere
Reste des Unterbaus der Philetairischen Stadtmauer, Die Mauer sa13 dort
auf einem Fundament, das aus einer dicken Packung von kleineren
Bruchsteinen bestand. An der Südseite (Talseite) war diese Packung in
Form eines Hangpflasters rnehr oder weniger stark geneigt (Abb. 12)

Restaurierungsarbeiten an den Stuckfragmenten aus Bau Z und Be
arbeitung der Putzfragmente.

Die Restaurierung und Korservierung der Stuckfragmente aus dem
Maskenmosaikraum wurde fortgesetzt. Es konnterı zahlreiche Fragmente
der farbigen hellenistischen Wandverkleidung gereinigt, gefestigt, ge
klebt und auf eine Tragerschicht aufgebracht werden (Abb. 13, 14).

Diese Arbeiten dienten der Vorbereitung einer Wiederaufstellung der
stuckierten Wand am originalen Ort, unter einem Schutzbau.

Für die überaus zahlreichen Fragmente von teils farbigem, teils
weiBem Wand - und Deckenverputz aus dem Silensmosaikraum und
seinen westlichen und östlichen Nebenraumerı wurde nach einer im Ge
samtaufwand vertretbaren Lösung für die weitere Bearbeitung gesucht.

Vorerst wurden nur die Putzmassen aus dem Silensmosaikraum für
die Bearbeitung herangezogen. Es stellte sich bei der Durcharbeitung
heraus, da13 die starken nachtraglichen Stöıungen im Silensmosaikraum
eine bis ins Detail gehende Rekonstıuktion der Dekoration unmöglich
machen werden. Immerhin lieB sich feststellen, daB über der 2.2 m hohen
Marmorverkleidung an den Wanden (s.o. bei Silensmosaikraum) ein
farbig gegliedeıter Verputz folgte. Die Bemalung bestand anscheinend
nur aus horizontalen Zonen ohne senkrechte Unterteilungen.

Gassensondagen (Abb. 15)

Die Gassensondagen zur Erforschung des StraBensystems in der In
nenstadt von Pergamon wurden fortgesetzt. Die im Voıjahr angegangene,
bisher östlichste N-S-Gasse wurde weiter nach Norden verfolgt. Aufser
dem konrıte eine Quergasse festgestellt werden, die sich als Fortsetzung
der Badgasse herausstellte.

TRAJANEUM (Abb. 16)

Im Osthof des Trajaneums wurden drei neue Sondagen (Abb. 17)
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eröffnet und die im Voıjalır in der Ostlıalle begonnene Grabung wurde er
weitert. Dabei bestatigte sich, daf im gesamten Bereiclı zwei unter
sclıiedlich ausgerichtete Iıellenistische Vorganger - Bauphasen vor Ent
stehung des Trajaneums existieıten. Die Bebauung macht nicht den Ein
druck von einfaclıen Wohnhauserrı, sondenı eher von gröberen Bauten in
Form von Raurnreihen, vielleicht Wirtsclıafts - und Lagerraumerı.

An der Slidkante des Vorfeldes wurden bei dessen gelandemalliger
Herriclıtung hellenistische, römische und byzantinisclıe Baureste an
gesclınitten und untersucht. Die römischen Mauern entsprechen in Orien
tierung und Teclınik den Mauerrı des Trajaneums. Sie scheinen zu Bau
liclıkeiten im Eingangsbereich des Heiligtums geliört zu haben.

Am Trajanstempel wurde ein Stück der NW-Ecke der Cellamauer
aus originalen Marmorquadern wiederaufgeıiclıtet (Abb. IS, 19), in der
Westlıalle ein Teil des Hallengiebels als Architekturprobe aufgestellt.
(Abb. 20). Es wurden Besucherwege hergerichtet (Abb. 21), antike Bau
teile und Bruchstücke endgültig gelagert und viele Vorbereitungen für
den Abschluf der Restaurierungsarbeiten am Trajaneum getroffen. Grofle
Teile der Betonabdeckung des Tempelhofes konnten entfernt und das ori
ginale Pflaster wiederlıergerichtetwerden

6
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PERGAMON KENT KAZISI

Wa/fgaııg RADT *
Orta çağ Yapı/aşması (Çizim: 1)

1993 yılında Z yapısında ortaya çıkarılan Geç Bizans Dönemi evleri
( 12. - 14. yüzyıl) 60 numaralı plan çizgisinin güneyinde bulunmaktadır

(Çizim: 1).

Bu yıl kazılan alanın bütününde yer alan evlerin şekli, tam anlamıyla

anlaşılarnamaktadır, çünkü eksik yerleri çoktur. Kalıntıların üç eve ait ol
duğu söylenebilir.

Evlerden yalmz doğudakinin planı bir dereceye kadar an
laşılabilmektedir. Odalarımn döşeme seviyeleri 210.80, 210.05, 210.00
dur. 210.80 kodlu odanın büyük bir bölümü taş döşeliydi. Odanın bir
kısmı kuzey batı köşesinden dikdörtgen planlı, dik açılı bir duvar ta
rafından alınmıştır. Bu duvar, Z yapısının avlusundaki Roma su haz
nesinin güneydoğu köşesinin altında bulunan kayayı örtmekteydi. Üç
odalı bu evin batısında koridor benzeri bir geçit bulunuyordu. Bu ko
ridorun kuzey ucunda kaba işçilik gösteren taş bir merdiven vardı. Ko
ridorumsu geçit meydancık denilebilecek genişçe bir Bizans sokağına

açılmaktaydı. Geçidi, batı yönünde 212.50, 211.40 ve 209.93 kodlu oda
larıavlular izler. Ancak onlar, bütünlük gösterecek bir plan halinde ta
mamlanamayacak kadar kötü durumdadır. Kazılan alanın batısında sınırı

belli olan 210.50, 210.70 ve 210.85 kodlu odanın kuzeyinde ve doğu ta
rafında yüksekliğini bir dereceye kadar korumuş duvarlar vardır. Batı du
varı üzerinde doğrudan bir giriş ile odaya ulaşıImaktaydı. Odada, pithos
parçalarıyla Bizans Dönemi'ne ait kiremit kırıklarından oluşan bir ka
rışım ve Bizans kapları, pithos kapakları ve bir kaç demir alet bu
lunmuştur. Odanın güneyindeki üçtebirlik kısmına alçak bir podyum inşa

edilmiştir.

* Dr. Wolfgang RADT. Alınan Arkcoloji Enstitüsü. Ayazpaşa Camii Sokak No: 48 80090
ISTANBUL.
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Kazılan alanın güneybatı köşesinde, kuzeye doğru yükselen yamaca
sıkıştırılmış, Bizans Dönemi'ne ait iki oda kalıntısı (kodları 207.00 ve
208.00) ve bunların güneyinden geçen, olasılıkla bir sokağa ait, taş döşeli

bir şerit oıtaya çıkarıldı.

Antik Yapi/aşma (Çizim: 2)

ı. Peristylli Büyük Yapi (Z Yapısı), Güney Kısmı (Çizim: 2, Resim:
1,2)

a) Temel Yapi ve Bodrum

Avlunun ve galerilerin güney yarısında, Roma su haznesinin altından

geçen bir. destek duvarının güneyinde, temel yapıya ait çok sayıda

taşıyıcı temel duvarlar planda görülmektedir. Bunlar üst yapıda (avluda
ve galerilerde) ise görünmüyordu,

Kuzey - güney duvarlannın, avlu ve galeriler altında, birbirinden
olan uzaklığı en çok 4 m idi. Yalnız avlunun güneydoğu kısmının altında

(210.80 kodunda), kuzey - güney doğrultusundauzanan, bir ara duvar ek
siktir, Bu ara duvarın, Roma su haznesinin (Resim: 3) yapımı sırasında

yıkılarak, yerine bir dizi destek yapıldığı düşünülebilir.

b) Peristyl ve Galeriler

Peristylin güney tarafında önceleri galeri bulunmadığı

anlaşılmaktadır; ancak burada peristylin önüne, 4 m derinliğinde, uzun
dikdörtgen planlı bir yapı inşa edilmiştir. Bu yapı güneydeki bir galerinin
temeli olabilir.

Sütunlu galeriler yapılırken, inşaat sırasında planda degişiklik

yapılmıştır. Doğu ve güney stylobat temellerinde bu değişikliğin izleri
görülebilmektedir.

c) Doğudaki Mekanlar

Kazı sırasında, doğu galerisinin kuzey kısmının doğusunda, 6 m ge
nişliğinde ve 8 m derinliğinde, çok büyük bir mekanın bulunduğunu gös
teren duvar kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. Bu büyük mekanın yaklaşık 3
m güneyinde, Z yapısının doğu dış duvarı, batıya doğru giriııti yap
maktadır ( 208.50 kodunda). Güney doğrultusu üzerinde bulunması ge
reken odalar, bu nedenle büyük mekan gibi 8 m derinliğinde olamaz. Bu
odaların derinliği ancak 5 m kadar olabilir. Galeri temellerindeki testere
dişli takviyelerden (Resim: 4) mekanın bölünmesi konusuda bir şey öğ

rerıilememektedir,

8
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d) Güney Terası

Z yapısının en güneyi ile güneydoğu kesiminin ne şekilde olduğunu

tam olarak bilmiyoruz. Bu alanların, asıl yapının önünde duran teras bi
çiminde düzenlenmiş olduğu düşünülebilir.

e) Girişler

Plandan ve günümüze ulaşan kalıntılardan Z yapısına girişin nerede
olduğu tam olarak anlaşılamamaktadır. Ancak, güneyden geçen sokaktan
bir merdivenle güneydoğu kısmına geçişi sağlayan bir ana girişin olduğu

sanılmaktadır. Hera Tapınağı terasından bir giriş olduğu hemen hemen
kesindir. Uzun doğu duvarının 20S.50 kotlu köşesinde, girimi yapması,

buraya bir dış merdivenin yapılmasıyla ilgili olabilir.

f) Çeşme Yapısı (Resim: 5)

Güneybatı köşesinde, Z yapı kompleksi cephesinin güney tarafına,

yani güney galerisi önündeki terasın içine girmiş olan ilginç bir yapıya

rastlandı, Yalnız i m derinliğinde olan bu yapı, 7 m uzunluğunda idi.
Cephesinde 3 Oor sütun bulunan bu yapının HelIenislik bir yapı olduğu

konusunda kuşku yoktur. Mekanın uzun, ince biçiminden ve sarınca

(209.93 kot) olan yakınlığından dolayı yapının kamunun kullanımına su
nulan bir havuz olduğu sonucuna varılabilir.

Z Yapısı, Kuzey Kısmı

a) Silenos Mozaikli Salon

Her üç duvarın da (kuzey, batı ve doğu duvarları) büyük bir ola
sılıkla Silenos mozaiki ile çağdaş olan menner kaplaması (Resim:6,7)
hakkındaki bilgiler şöyle özetlenebilir:

Duvar eteği 25 cm yüksekliğinde olup mozaik üzerine da
yanmaktaydı (Resim: S). Etek plakaları lizerinde 2 cm kalınlığında bir
pervaz bulunur. Bunu ise orthostat plakalarıyla değişken bir şekilde dik
bir şerit izlemekteydi. Oıthostatlar mozaikli zeminin 1.70 m yukarısına

dek yükselir. Bunu takip eden ve 2,2 m yüksekliğe ulaşan merrner kaplı

diğer bir bölüm vardı. Bundan sonra tavana kadar boyalı duvar sıvası yer
almaktaydı.
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b) Doğudaki Yaıı Odalar

Mekanların Geç Hellenistik ve Erken Roma dönemlerinde başka iş

levler görecek mekanlara dönüştürülmeleri ile ilgili, iki kez inşaat adağı

sunulduğunu gösteren kalıntılara rastlandı.

ilk adak yeri, Geç Hellenistik Dönem'de (yaklaşık M.Ö.I00 yıl
larında) 214.47 kodunda ve mekanda yapılan değişikliğe ait idi. Tek bir
kiremitin altına özellikle gizlenmiş bir ateş yeri bulunmuştur. Ateş yeri
küçük taşlarla özenli bir şekilde örtülmüşlerdi.

Atrium'a açılan giriş merdiveninin doğusundaki odada (Döşeme

kodu 214.45) üç inşaat adağı daha bulunmuştur (Resim:9). Bunlar özenle
yerleştirilmiş keramik kaplar ve pişmiş toprak kandiIler (Resim: 10,11)
idi. Bir kabın içinde 5 adet aşık kemiği ele geçmiştir.

Kapların yada kandillerin kısmen M.S. ı. yüzyıldan, fakat kısmen de
çok daha erken bir döneme tarihlendirilmesine (M.O.2. yüzyıla kadar)
karşın, her üç inşaat adağı da aynı zamanlarda, yani M.S. ı. yüzyılın

erken dönemlerinde gömülmüştür.

inşaat adaklarının olasılıkla Z yapısındaki değişikliklerle ilgisi ola
bilir. Z yapısının kuzeydoğu kısmındaki hamam ve atrium da bu de
ğişiklikler sırasında yapılmıştır.

c) Atrium

Hellenistik yapı evresinde, avlunun kuzeybatı köşesinde bir kapı

vardı. Bu kapıdan yapının dışına değil, binayı dik yamaçtan gelen ru
tubete karşı koruyan kuzey peristasis'e geçiliyordu. M.S. 2. yüzyılın ikin
ci yarısında, kuzeybatı kapısı, duvara gömülü, podestli olan bir nişe dö
nüştürülmüştür.

2. Z Yapısının Kuzeydoğu Köşesi Dışındaki Kazı

Hera Tapınağı'nın üst kısmındaki araziyi desteklediği anlaşılan,

Roma dönemine ait iki destek duvarının hemen arkasında Philateiros su
runa ait temel kalıntıları bulunmuştur. Sur, burada küçük kuma taşlardan

oluşan bir temelin üzerinde bulunmaktaydı. Bu temel güneyde (ova ta
rafı) bir yamaç döşemesi şeklinde az çok eğimliydi (Resim: 12).

Z Yapıdan çıkan stuko parçalarının onarım çalışmaları ve sıva ka
lıntılannın değerlendirilmesi

10
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Maske mozaikli mekandan ele geçen stuko parçalarının onarım ve
koruma çalışmaları sürdürüldü. Hellenistik dönem renkli duvar kap
lamasının çok sayıdaki parçası, temizlenerek sağlamlaştınlıp taşıyıcı bir
plaka üzerine yapıştırıldı (Resim: 13, 14).

Bu çalışmalarla stukolu duvarı, asıl yerinde, koruyucu bir çatı altında

tekrar oluşturmak amaçlanmıştır.

Silenos mozaikli mekanın ve her iki yanında yer alan mekanların kıs

men renkli kısmen beyaz duvar ve tavan sıvasının çok sayıdaki par
çasının incelenmesine devamda, iş gücü ile sonucun dengeli olacağı bir
yöntem arandı.

Silenos mozaikli mekanın sıvası ilk önce değerlendirilmeye alındı.

Bu çalışmada, Silenos mozaikli mekanda sonradan yapılan köklü tah
ribatlar, dekorasyonunun tam ayrıntılı onarımına olanak vermeyeceği an
laşılmıştır. En azından duvarlarda 2.2 m yüksekilğindeki mermer kap
lamanın üzerinde (bkz. Silenos mozaikli mekan) renkli bir sıva

bölümünün var olduğu saptanabildi. Boyalı kısım, büyük bir olasılıkla

yalnız yatay bölünmelerden oluşuyordu ve dikey bölünmeler yoktu.

Sokak Sondajları (Resim: 15)

Pergamon kent içi yol sisteminin anlaşilmasma yönelik sokak son
dajları sürdürüldü. Geçen yıl, en doğuda çıkan kuzey - güney sokağının

kuzeye doğru devamı izlendi. Ayrıca buna dik ve hamam sokağının de
vamı olan bir sokak daha saptanabildi.

TRAIANEUM (Resim: 16)

Traiarıeum'un doğu avlusunda yeni üç sondaj açıldı (Resim: 17) ve
geçen yıl doğu avluda başlanan kazı genişletildi. Bu çalışmada, Tra
ianeum'dan önce burada, tüm alanı kapsayan, farklı düzenlenmiş Hel
lenistik Dönem'e ait iki yapı evresinin varlığı kesinlik kazandı. Buradaki
yapılaşma basit konut mimarisinden çok, daha büyük mekan dizisi, belki
ticarethane ve depo yapıları olabileceği izlenimini veımektedir.

Arazi düzenlemeleıi sırasında, kutsal alanın ön tarafında, güney ke
nannda, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait kalıntılara rastlandı

ve bunlar araştırıldı. Roma Dönemi duvarları yön ve teknik açısından,

Traianeum duvarları gibidir. Bu mekanlar olasılıkla kutsal alanın giriş

kısmındaki yapılara ait idiler.

il



Traian Tapınağı'nda cella duvarının kuzeybatı köşesindeki bir parça
\ orijinal meımer bloklarla tekrar oluşturuldu (Resim: 18, 19) ve batı ga

leride, alınlığın bir kısmı örnek mimari olarak düzenlendi (Resim: 20).
Ziyaretçiler için yollar yapıldı (Resim: 21), antik mimari parçalar ve kırık

parçalar düzenli bir şekilde yerleştirildi. Traianeum'da onarımın bi
tirilmesi ile ilgili çok sayıda ön hazırlıklar yapıldı. Tapınak avlusundaki
koruyucu beton taban döşemenin büyük bir kısmı ortadan kaldırılarak

özgün taş döşeme meydana çıkarıldı.

12
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Resim: 1- Balondan çekilen fotoğraf, Z yapısının güneydoğu ve orta
bölümlerinden genel görüntü, kuzeyaşağı taraftır.

Ballonfoto. Übersicht über denmittIeren undsüdöstIichen Bereich
von BauZ. Norden ist unten.

Resim: 2- Güneyden Z yapısına bir bakış. Ön planda H yapısı

Blick aufBauZ von Süden. im Vordergrund BauH

15
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Resim: 3- Z yapısı bedrumunun 210.80 kodlu kuzeydoğu köşesi

Maueransichten von Bau Z. No - Ecke des Kellerraumes mit Niv.
210.80.

Resim: 4~ Z yapısının doğu kısmında bulunan temel duvarlar

Fundamentmauer im Ostteil von Bau Z



Resim: 5- Çeşme yapısı, kuzeyden

Brunnenhaus. Von Norden

Resim: 6- Silenos mozaikli salona güneyden bakış, kuzey duvann menner
kaplamasınaait alt sıva

Silensmosaikraum, von Süden, mit Unterputz für die Mar
morverkleidung der Nordwand
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Resim: 8- Silenos mozaikli salon,'doğu taraf.' Ortaya çıkanlan mozaik ve
kerpiç duvann önünde, yıkılmış mermer kaplama kalıntılan

Silensmosailcraum, Ostseite. Freigelegtes Mosaik und Reste der
Marmorverkleidung in Sturzlage vor Lehmziegelmauer

Resim: 9- İnşaat adağı. 2. ve 3. adak kompleksi, in sim

Bauopfer. Komlex 2 und 3 in situ.
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Resim: 10- İnşaat adağı. 2. adak kompleksinden kandil

Bauopber, Laınpe aus Komplex 2

Resim: 11- İnşaat adağı. 3. adak kompleksinden kandil

Bauopfer, Lampe ausKomplex 3
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Resim: 12- Şevli duvar (Philetairos dönemi kent siıru yamaç döşemesi) doğudan

Geböschte Mauer (Hangpflaster der philetairischen Stadtmauer), von Osten

21
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Resim: 13

Resim: 14
Resim: 13, 14- Maske mozaikli salondan stuko parçalarının restorasyonu

Restaurierung von Stuckteilen aus dem Maskenmosaikraum



Resim: 15- Sokak sondajma doğudan bakış

Gassensondage von Osten
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Resim: ı6- Traianeum. Doğu galerisinin kuzey bitiminde yeni yapiları postament

Trajaneum. Ncu versetztes Postament am Nordende der üsthalle

Resim: ı7- Traianeum. Doğu avlusunda açmalar

Trajaneum. Grabungsschnitte im Osthof

.'
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Resim: 18- Traianeum. Tapınağın cellası, kuzeybatıköşesi

Trajaneum. Tempelcella, Nordwestecke

Resim: 19-Traianeum. İç taraftan tapınağın cel1ası, kuzeydoğuköşesi

Trajaneum. Tempelcella Nordostecke, von innen

25



Resim: 20- Traianeum. Batı galerisinin kaideye oturtıılmuş alınlık parçalan

Trajaneum. Aufgesockelte Teile des Giebels der Westhal1e

Resim: 21- Traianeum. Batıda arazi ve gezi yolu düzenlemeleri

Trajaneum. Gelarıde - und Wegegestaltung im Westbereich
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ı993 YILI ARKEOLOJİK KAZıLARı

Sebastiana LAGONA *

i 993 yılı kazılarına 26 Haziran günü başlanmış, i 4 Eylül tarihinde
son verilmiştir. T.C. Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak, Fethiye Müzesi
görevlilerinden Türk Arkeolog Hüseyin Korktürk kazı sırasındaki ça
lışmalarda hazır bulunmuştur.

İtalyan heyeti bu yılki çalışmalarım, yüzeyde incelemeler yanında,

(mimari ve taşmabilir el yapımı malzemelere ilişkin) onarım çalışmaları

olmak üzere başlıca iki yönde sürdürmüştür.

ALAN il (Liman yöresi)

Liman mahallindeki incelemeler, Orta çağ kalesinin iç kısmında ve
Hellenistik duvarm kuzeydoğu kapısı yamndaki alanda açılan iki deneme
çukuru ile sürdürülmüştür,

Orta çağ kalesinin içindeki çukurlar, yapının iç planımn daha açık

şekilde okunmasını ve tüm kompleksin tabaka incelemelerine ilişkin yeni
unsurlar elde edilmesini sağlamıştır. Kısmen iyi korunmuş bazı odalar
bulunmuş ve özellikle de batı kesimine doğru deniz dalgalarıyla yıkılmış,

tabam toprak döşeli iki oda ile bunlara bitişik kalker taban döşemeli bir
avlu tecrid edilmiştir. Duvarların taştan ve büyük oranda eski dönem mal
zemeleri yeniden kullanılmak suretiyle inşa edildikleri görülmüştür, Bu
lunan pişmiş toprak parçalarım, M.S. XII ila XIV. yüzyıl arasmda kalan
dönemle tarihlendirebilmekteyiz. Bu arada bol miktarda ele geçirilen
Klasik, Roma ve Erken Bizans Dönemi'ne ait kırık parçalardan oluşan

kalıntılar bu sınıflandımıaya girmemektedir. Alt tabakalarda rastlanan
daha antik dönem yapılannın, aynı alanm kuzeybatı kesiminde bulunan
M.S. VI. yüzyıla ait yapılarla birleştiklerini ayrıca belirtmek gerekir.

* Ord.Prof.Sebastiana LAGONA. Istituto di Archeologia, Universira. Catania -İTALYA
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Mahallin güneydoğu kısmındaki alanda, 1992 yılı kazı kam
panyasında anıtsal kapı yakınında yapılan stratigrafi kontrolü sayesinde,
çok belirgin üç yaşam devresini ortaya koymak mümkün olmuştur. Bun
lardan ilkini Hellenistik Dönerrı'e ait, uzun andezit duvar ile arabaların

geçebildiği ve bu nedenle de zemini üzerinde tekerlek izleri bulunan taş

döşeli anıtsal giriş kapısı oluşturmaktadır. Roma Imparatorluğu sırasında

inşa edilen ve Helenistik çağ duvarı üzerine dayandırılmak suretiyle giriş

kapısının içinde kalan kısunda bir avluyu meydana getiren küçük blok
taşlarla örülü, iki duvarın ikinci yaşam dönemine ait olduğu göz
lemlenmiştir. Söz konusu giriş kapısımn kapatılarak iptal edildiği ve şe

hircilik anlamında evvelki fonksiyonunu doğalolarak kaybettiği görülen
üçüncü devreye ait kısımda Bizans çağı 'nda bir yerleşme ünitesinin
mevcudiyeti, özellikle taban döşemesi, pişmiş toprak borular ve bulunan
bol miktardaki pişmiş toprak kırıklanndan anlaşılmaktadır.

ALAN V (Tiyatro alanı)

Bu alanda yapılan kazılarda, Roma Devri tiyatrosunun "orkestra"
kısmına ait mermer zemin döşemesinin geniş bir parçası daha gün ışığına

çıkarılmıştır. Söz konusu taban döşemesinin hemen kuzeyinde Geç Roma
çağı'na ait yuvarlak bir fırın bulunmuştur. Çapı yaklaşık üç metre olan
fırnun iç astarı pişmiş tuğlalarla, dış kısmı ise yeniden kullanma mal
zemesi kaba taşlarla örülmüşıür, Ağız kısmı güneybatıya doğru olan bu
fırından, içinde ele geçirilen bol miktardaki yanık mennerierden dolayı,

kireç elde etmek üzere yararlanıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca, Yunan haıf

leri kullanılan bir yazıta ait parça da, bu mermerler arasında ele ge
çirilmiştir. Fırının pişmiş toprak borularla skene yapısı sektöründe tesbit
edilmiş bulunan, sıvalı havuzları olan imalathane ile bağlantılı olduğu

farkedilmektedir.

ALAN VI (kuzey tepesi, tapınak yöresi)

Kuzey tepesi üzerinde sürdürülen arkeolojik inceleme ile, adak çu
kurunun tümünün ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Inceleme alanı, 1992
yılında kazılan mahallin kuzeydoğusuna doğru, büyük boyutlu taşlık

zemin ile yakındaki Isis Tapınağı arasında kalan sektöre yayılmıştır,

Kazılan kesimin büyük bir bölümünün, boşaltılan adak mal
zemelerinin doldurulduğu kısım olduğu görülmüştür. Söz konusu mal
zeme, dış tarafında taşlığı sınırlayan uzun duvardan oluşan köşe ile iç ta
rafında sadece dikdöıtgen prizması blok taşlarla örüldüğü anlaşılan,

kalan yalnız ilk sırası sayesinde görebildiğimizduvar ile sımrlanmış, kare

28
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bir odaya doldurulmuştur. Adak malzemesinin yığıldığı bu yerin mun
tazam karelere bölünerek incelenmesİ yöntemi sayesinde, eşyalarm dü
zenli bir biçimde kurtanlmaları ve mekan içinde bunların dağılımları

hakkında bilgi edinmemiz mümkün olmuştur.

Birkaç yüz adet adak yağ kandili ile birlikte Kyme'nin bronz pa
raları, aralarındakazıma -graffito- yazıyla (Tera) yazılı üç adet kupa dibi,
siyah cilalı Megara ve Pergama tarzı pişmiş toprak parçaları, birçok da
çocuklu bir tanrıçayı temsil eden heykelcik (kourotrophos) ele ge
çirilmiştir.

Aynca, diğer tabakalarda da küçük heykellere ait çok sayıda kalıp

parçalarına ve Megara tipi pişmiş toprak kırıklarına rastlanmıştır. Böy
lece, kentin içinde bu tür malzeme üretimi yapan el sanatları ima
lathanelerinin mevcut olduğu bir kez daha görülebilmektedir.

ALAN IV (Güney tepesi, Hellenistik çağ yerleşme merkezi)

Güney tepesindeki büyük su sarıııcı ile bağlantılı Hellenistik çağ

yerleşme mahallinin kazısı tamamlanarak bu yerin üzerine inşa edilmiş

Geç Roma Devri'ne ait büyük yapının bir başka odası daha gün ışığına

çıkarılmıştır. Söz konusu odanın sıvalı duvarları. kireç zemini olduğu ve
giriş kapısımn kuzeye, Hellenistik su saınıcının bulunduğu kısma doğru

açıldığını görmekteyiz. Odamn içinde ele geçirilen malzeme (Late
Roman C: pişmiş toprak tencere ve mutfak kapları) bu kısmın M.S.V ila
VII. yüzyıl arasında kalan zaman sürecinde kullanıldıktan sonra ter
kedildiğini ve yerleşme ünitesi bünyesinde muhtemelen hizmet işleri için
kullanıldığını düşündürmektedir.

ALAN VI! (Güney tepesi, doğu yamacı: Roma çağı yerleşme

mahalli)

Güney tepesinin güney yanıacındaki yeni deneme çukuru, kentin
Roma çağı sınırlarının Arkaik Dönem surlarının ötesine, karada içeriye
doğru, yayıldığına dair görüşü doğrulamak amacıyla açılmıştı. Sökonusu
çukurda, duvar türü kalıntılara rastlanrnanuştır, Ancak. LO. III. yüzyıldan
M.S. VI. yüzyıla kadar dönemlerin devamlılığını gösteren bir tabaka di
zisi izlenmiştir. Ayrıca, bu kısmın Roma'nın milattan sonraki birinci ve
ikinci yüzyılda kullanımına dair veriler açısından daha zengin olduğu gö
rülmüştür, Nitekim, deneme çukuıunun güney yarısının daha derin ka
zılmasıyla çakıl taşlarıyla döşeli bir yol bulunmuştur.
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ALAN VILI (Güney tepesi, zirve)

Aynı tepenin zirve noktasında açılan yeni çukur sayesinde, M.S. IV
ile VI. yüzyıl arasında tarihlendirilebilecek, büyük oranda yeniden kul
lanılmış oldukları göriilen blok taşlarla ve harçla örülmüş, sur tipi, gör
kemli duvarın bir bölümü gün ışığına çıkarılmıştır.

Söz konusu bu duvarın inşası ile daha önceki devrelere ait yapıların

imha edilmesine neden olduğunu görmekteyiz. Kazılan kısmın kuzey ke
narı boyunca alçak bir duvar ile sınırlandırılmış ve bol miktarda kiremit
yıkıntısı ile örtülmüş, Hellenistik çağ'a ait bir odamn izlerine rast
lanmıştır. Nitekim yine Hellerıistik Devre ait pişmiş topraktan iki adet
küçük heykel başı bu kısımda bulunmuştur.

LiMAN YAPILARI

Sahil boyunca bulunan yapılara ilişkin genel bir planın

gerçekleştirilmesi söz konusu olmakla, su altındaki liman yapılarına ait
rölöve çalışmalarına tekrar başlanmıştır.

Bunlardan, doğu-batı yönünde ilerleyen, yaklaşık 180 metre uzun
luğunda ve uç tarafta, ana gövdeyi yatay kesen, 15 metreden fazla uzun
başlık kısmı ile bir "T" lıaıfini oluşturan yapı başlıca öneme sahiptir.

Rıhtım, yeşil-gri renkte dörtgen biçimli taşların sıralar halinde di
zilmesiyle (sadece baş kısımdakiler, en çok beş sıra halinde konınmuştur)

ve aralarda kompakt şekilde yerleştirilmiş taş doldurma malzemesinden
oluşmaktadır.

Blok taş dizilerini birbirlerine bağlamak için kullanılan pek çok
kurşun kenet oyuğu dikkati çekmektedir.

Uç kısımda ise taş ve kırık tuğla karışımı beton yamalar görülmüştür,

Rıhtımın ilk aşamada inşası, daha sonra da özellikle baş taraf ve dip
teki kısmı olmak üzere geniş kapsamlı bir şekilde sağlamlaştırılması

(konsolidasyonu), bu yapının en az iki dönemini ayııt edilmesini
sağlamaktadır,

ONARıMÇALIŞMALARI

Liman yakınındaki Orta çağ yapısının onarımına devam edilmiştir.

Söz konusu yapı ve Kule III'e ait surların üst kısımları, ilk haliyle
birbirini izleyen yıkılmalardan dolayı meydana gelen bir profili
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oluşturmaktaydı, Surların "sacco" tipi iki sıra duvann içinin taş, toprak
gibi malzeme ile doldurulma biçimindeki hücresi, orta kat yakınlarında

genellikle daha yüksek görünmekteydi ve giderek alçalmaktaydı. Du
varlar çoğunlukla söz konusu hücre kotuna çıkarılmış, ancak, ilk haliyle
görülen tipik profilinin gayri muntazamlığını, kot farklılıklarını tek
rarlamak suretiyle yansıtmaya özen gösterilmiştir.

Ayrıca girişin önünde yıkılmış bulunan bir arşitrav, "in situ"
yerleştirilmiştir.

Diğer yandan söz konusu yapının kanat (yana açılan) kısmında mer
merden üç basamaklı girişin bulunduğu yerde, şimdiki haliyle planın

bütünüyle okunması daha sonraki yapıların konumu itibarıyla en
gellendiğinden, surlara primitif aşamadan sonra yapılan ilavelerinin
kısmen sökülmesi sonucu, dipteki duvara paralel şekilde ve heykeller için
altlık olarak nitelendirilebilecek, bir dizi kumtaşı bloğunun yerleştirildiği

görülmüştür,

İtalyan arkeoloji heyetinin Aliağa Belediyesi tarafından veıilen bi
nada kurduğu yeni laboratuvarda, güney tepesindeki Hellenistik samıçta

bulunan kapların ve kuzey tepesindeki adak çukurundan sağlanan yağ

kandilleıinin onarımı yapılmıştır.

Ayrıca, tunç ve meımer eşyaların temizlenmesi işlemi yanında, bu
yöndeki en hassas müdahale, bazı sıva fragmanları üzerinde yapılmıştır.

Nitekim, söz konusu fragınanlardan birini oluşturan freskin onarımını

müteakip çok renkli ve çiçek motifli bir bezemenin oıtaya çıktığını

görmüş bulunuyoruz. Onarım çalışmalarına, İtalyan Heyeti tarafından

misafir edilen dört Türk öğrenci de katılmıştır.
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Resim: l-a

b . kısmıResim: 1-Orta çağ yapısının ıç
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Resim: 2 a

Resim:2 b
Orta çağ yapısının onanlangüneydoğu köşesi
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Resim: 3 a

fırın (1993 kazısı)(1992 kazısı) veResim: 3 bTiyatro kısmı, basamaklı yapı
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Resim: 4a

Resim: 4 b
Kuzey tepesikutsal yörekazısı
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Resim: 5 a

Resim: 5 b
"Megara'' tipi çanak kalıplan parçalan
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Resim: 6a

Resim:6b
Onarılan çok renkli ve çiçek rnotifli afresk fragrnam
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31.MAKALE
BASILA

KLAROS 1993 KAZI DÖNEMİ RAPORU

Juliette de la GEN/ERE *

Klaros'un altıncı kazı döneminde elde edilmiş olan yeni bulgular bir
ekip çalışmasının ürünüdür. Bu ekip içinde Maıtine Dewailly, Nuran
Şahin, Vincent Jolivet, Renaud Robert arkeolog, Zeynep Çizmeli nu
mizmat, Jacques Rougetet mimar, Marine Pierobon ve yardımcısı Fuat
Yılmaz teknik çizimci olarak yer almışlardır. Michel Bourbon'un yö
nettiği restorasyon ekibinde ise Aysın Ozügüıı görev almıştır,

Öncelikle restorasyon çalışmalarına değinecek, daha sonra da kazı

çalışmalarına geçeceğim.

1- Kutsal yolda Sextus Appuleius onuruna dikilmiş olan sütunu
ayağa kaldırma projesi 1992 yılında hazırlanmıştı. Bu sütunun kay
bolmuş olan kaidesi ile bir tamburu, Mimar J.Rougetet ve Pierre
Vareııe'in çizimlerine dayanarak, 1993 yılında Lafarge Coppee şirketi ta
rafından yaptınldı ve 1993 yılı eylül ayında yerlerine yerleştirildi. Bu
modem parçaların üst yüzeyleri antik parçalarla aynı değil, ancak onlara
yakın berzerlikte ve Profesör Nohlen'in önerdiği bir taş ustası tarafından

işlendi. Kaidenin sadece bir bölümündeki yivler yapıldı. Modern tam
burun da, kaidenin işlenen yüzüne bakan yivlerin yapımı tamamlandı;

geri kalan kısım ise, 1994 sezonunda tamamlanacak, sütunun antik par
çalanna orijinal görünüm verebilmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Maalesef, bu başlığın üzerinde yel' alması gereken ama kaybolmuş olan
altın yaldızlı bronz heykelin yeri daima boş kalacaktır. Bu Menippos ve
Polemaios'un anıtlanndaki heykeller için de geçerlidir.

Restorasyon programımızın en yüklü bölümünü, antik dönemde
Apolion Tapınağı'nın sella gerisinde duran, üç büyük heykelin res-

* Prof.Dr.Juliette de la GENIERE, 5. Av. de Brereville 92200 Nevilly - Sur - Seine, FRANSA
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torasyonu oluşturmaktadır. Bu heykellerden, oturan Apollon'un ayağı ve
dizi, ayakta duran Leto'nuıı ayakları ve gövdesi ve Artemis'in şahane

gövdesi bu güne değin korunmuş olan büyük parçalardır.

Michel Bourbon'un restorasyon çalışması, daha önce İtalya ve Lo
uvre Müzesi'nde uyguladığı çalışma teknikleri olup, her parçanın res
torasyonu, hazırlanan mulajlanna göre yapılan bir çalışmayı içer
mektedir. Heykelin her parçası, merrner arkalıklı, portatif ve metal raylı

destek sistemine, diğer tanımıyla pencere sistemine göre yerlerine ko
nacaktır. Üçlü heykel grubunun mulajları, bir alt yapıları olmaksızın ta
şınabilir konumda olacaklar ve sit alanında bir yere konacaklardır. Büyük
oıijinal parçalar ise daha sonra tapınaktaki yerlerine yerleştirileceklerdir.

2- Klaros'daki ikinci çalışmamız ise kazı araştırmalarıdır.

Apollon Tapınağı ile sunağı arasındaki çalışmalar Vincent Jolivet ve
Renaud Robert tarafından yürütüldü. Bu sektörde, 1991 yılında dik
döıtgen planlı bir sunak bulunmuş; 1992 yılında ise, sunağın güney ke
narı açığa çıkarılmış, ancak sunağın yönünün, tapınağın doğu cephesi ile
aynı olmayıp, aralarında yaklaşık 8 derecelik bir açı olduğu görülmüştü.

Tapınağın kuzeydoğu köşesinde düşmüş olan sütunlar arasında açılan bir
sondaj, sunağın kuzeybatı köşesinin bulunmasını sağladı. Buradaki aç
mada ele geçen malzeme .gY,çen yıllardaki sondajlarda ele geçmiş olan
buluntularla benzer olup, LO. VI. yüzyıldan LO. IV. yüzyıla değin ta
rihlenen pişmiş toprak heykelciklerdir. Bu heykelcikler elinde lir tutan gi
yimli kuros şeklindeki Apollon figiirinleridir. Bu heykeıCiklerin en eski
olanları, sunağın kullaııılmaya başlandığı tarih olan VI. yüzyılın or
talarına tarihlenmektedirler. Burada bulunmuş olan malzeme arasında,

sunağın terk ediliş tarihini gösteren ve İ.Ö. Iv. yüzyıl sonu, ya da İ.Ö. III.
yüzyılın birinci çeyreğine tarihlenen güyoş bezemeli firnisli bir tabak
parçası dikkat çekmektedir. Bunun yanı sıra, yeni sunağın yapım tarihi
daha geniş bir tarihleme ile, Kolophon'un en müreffeh dönemi olan LO.
IV. yüzyılın sonundan biraz öneeye rastlamaktadır.Ya da bu yapılanmaya

Lysimachos'un korkunç ve yıpratıcı savaşlarının ardından karar verilmiş

olabilir, Ancak malzemenin azlığı bunu saptamaya olanak vermemek
tedir.

Arkaik sunağın taş dolgusunun bir bölümünün kaldırılması so
nucunda kavisli bir duvar ortaya çıkartıldı. Büyük bölümünün açılmamış

olmasına karşın, dikdörtgen sunağın altında kalan bu duvarın, 6 metre ça
pında taş dolgu bir yapıya ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu yuvarlak ya
pıııın dolgusunu oluşturan taşlar arasında birkaç parça protogeometıik,

sub-protogeometri ve geometrik malzemenin yaııı sıra, iki adet pişmiş
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toprak atlı figür ve önemli bir grup olarak da farklı tiplerden oluşan piş

miş toprak boğa figürinleri ve nihayet gümüş bir şahin ptotomu ele ge
çirilmiştir. Bu yuvarlak yapının tarihi için VI. yüzyıldan önce bir tarih
önerilebilir. Bu yapının gerek kutsal alandaki yerinden ve gerekse bu
luntulardan, bir sunak olduğu anlaşılmaktadır. VI. yüzyılın ortalarına

doğru terk edilmiş olan bu sunak, daha büyük boyutlardaki anıtsal dik
dörtgen sunağın altında kalmıştır. Burada bana ilginç gelen bir konuyu
beliıtmek istiyorum: Klaros'taki bu yuvarlak yapı, büyük Didima Ta
pınağı'nın doğusundaki yuvarlak yapıyla (Rundbau), gerek topografik ko
numları ve gerekse yaklaşık çağdaş oluşları açısından karşılaştırılabilir.

Apolion Tapınağı'nın güneybatısı ile Appuleius sütunu arasında

kalan açma Nurarı Şahin tarafından yürütülmüştür. Oneelikle demir hal
kalı dört sıradan oluşan kurban hayvanlarını bağlama bloklarının güney
ucu gün ışığına çıkaıtılmıştır. Bunlar arasında dikdöıtgen ve kare planlı

farklı boyutlarda ternellerin yanı sıra; yanm daire şeklinde bir exedra da
sayılabilir. Bu yapıların tümü, büyük arkaik sunakla aynı yöndedir. Ya
pılar bize Sextus Appuleius ve Apolion Tapınağı arasında bulunan anıt

ların yer aldığı kutsal yoldan daha eski bir kutsal yolun ve bir kenarına

yapılmış olan anıtların varlığını göstermektedir,

Kutsal alanın kuzey kesimi, Martine Dewailly tarafından Zeynep
Çizmeli'nin de asistan olarak katılımıyla yürütülmüştür. Burada halkalı

blokların, Artemis sunağının batısında sona eren kuzey ucu ortaya Çı

kartıldı. Ayrıca burada dokuz adet stelin doğu-batı yönünde yerleştirilmiş

olduklan görüldü. Kuzey ve güney kesimleri verilerine dayauarak, hal
kalı blokların sayısının yüz adet olduğu söylenebilir. Bu durumda, bir he
katombun varlığı söz konusu olmaktadır. 1991 ve 1992 yıllarında bu
lunmuş olan anıtlarla yaklaşık aynı eksen üzerinde yer alan dokuz stel,
kurban sunu alanının düzenlenme tarihi ile çağdaş olabilirler. Tüm bu so
nuçlara göre LO. II. yüzyılın sonuna doğru, kutsal alanda yapılan de
ğişiklikler, Romalılaşnrma politikasıyla bağlantılı gibi görünmektedir
(Resim: 1).

Bu açmadaki kazı çalışmalarının başlarında, önemli bir eser bulundu.
Bu yapıt çok güzel bir filozof başı olup, kutsal alanın son tahrip evresine
ait olan katmanda ele geçirilmiştir. Renaud Robert'in yaptığı ön araş

tımıalar sonucunda, bu başın kırk yıldır İzmir Müzesi'nde sergilenen, otu
ran bir kişiye ait olduğu saptanmış ve müzede yapılan çalışmalarda ya
nılgı olmadığını göstermiştir (Resim: 2).
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32.MAKALE
BASILA

MENDERES MAGNESİASI (1993) MAGNESİA
AD MAEANDRUM (1993)

Orhan BİNGÖL *

2. 8. 1993 - 16 .9. 1993 tarihleri arasmda 45 gün süren 1993 yılı

Magnesia kazısı Kliltür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü,
Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Genel Müdürlüğü, A.U. Dil ve
Tarih - Coğrafya Fakültesi ile Türk Tarih Kurumu'nun katkılarıyla ger
çekleştirilmiştir. Kültür Bakanlığı adına yetkili uzman olarak Odemiş

Müzesi arkeologlarındanGülşen Ceylan'ın görevlendirildiği~993 yılı ka
zısına, Ankara Universitesi, Başkent Meslek Yüksekokulu Oğretim Gö
revlisi Arkeolog - Restoratör Işık Bingöl, Arkeolog Cengiz çetin, Ar
keolog Hüseyin Vural ile Ankara Universitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya

Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencilerinden Levent G.
Göksu, Aykut Altınışık, Şule Yılmaz, Ceylan Şahbaz. Oya Coşan, Hülya
Meral, Ergün Laflı ve Würzburg Universitesi, Arkeoloji Enstitüsü öğ

rencisi Andrea Schmölder katılmışlardır. Adı geçenlerin tümüne yapmış

oldukları çalışmalardanötürü teşekkür ederim.

Magnesia kazısı, 1993 yılında Kliltür Bakanlığı'nın sağladığı ola
naklarla en verimli sezonlarından birini yaşamıştır. Kültür ve Tabiat Var
lıklannı Koruma Genel Müdürlüğü'nün katkılanyla ve Aydın Kültür Mü
dürlüğü'nün yoğun çabalarıyla Magnesia, senelerden beri her
başvurumuzda dile getirdiğimizArternision'u çevreleyen bir çite, bir de
poya ve önemli mimari eserlerin koıı.ınup sergileneceği bir sundurmaya
(Resim: 1) kavuşmuştur. Magnesia kazılarının ana hedefi olmalarına kar
şın korumasız kalacaklarından ötürü şimdiye dek başlanamayan Her
mogenes'in ünlü yapılanna ilişkin çalışmaların başlatılması, böylece gün
deme gelmiş olmaktadır. Nitekim 1993 yılında alınan bu önlemlerden

* Prof.Dr.Orhan BINGÖL, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi. Arkcoloji ve Sanat Tarihi Bö
lümü, Klasik Arkealoji Anabilim Dalı 06100 Sıhhıye - ANKARA
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sonra, Genel Müdürlüğün de işçi sayısını ve ödeneği arttumasıyla, Ar
temision ve çevresindeki çalışmaların yoğunlaştmlması derhal gündeme
getirilmiştir ve uygulamalara başlanılmışur, Oncelikle, çit içine alınan

bölümün gezilir görülür hale getirilmesini amaçlayan 1993 yılı kazıları,

aynı zamanda ileri yıllardaki düzenleme, sergileme, onarım ve res
torasyona yönelik çalışmaların başlangıcını oluşturmuştur; Böylece ka
zıların 1984 yılında başlamasından bu yana büyük bir aşama ger
çekleştirilmiştir. Bu aşamanın gerçekleştirilmesinde ve çalışmaların

yürütülmesinde her zaman olduğu gibi bu yıl da yöre kamu yö
neticilerinin katkısı büyüktür. Bu nedenle başta Aydın Valisi Kadir Uysal
olmak üzere tüm yetkililere teşekkürü bir borç bilirim.

1993 yılı Magnesia kazısında yapılan çalışmalar aşağıdaki başlıklar

altında toplanabilir:

1) Artemis sunağı çevre kazısı

2) Propylon kazısı

3) Çarşı bazilikası kuzey ve doğu duvarı kazısı, A Açması.

4) Bizans kapısı ve Bizans suru kazısı

5) K yapısı kazısı

6) Theatrorı kazısı

7) Çevre köylerdeki taşınmaz kültür varlıkları envanter çalışması

I) ARTEMİS İON SUNAGI ÇEVRE KAZISI (Resim: 2)

Bu yıl, Artemis Tapınağı'nın ünlü sunağının Humann tarafından ka
zıldıktan sonra 70'li yıllarda Bammer tarafından yeniden açılan temelinin
kazısı ve çevre düzenlemesi, çit içine alınan bölümdeki ça
lışmalarımızdan birini oluşturmuştur; Amacı, eski kazı çukurunun ke
narlarını düzeltmek ve önceki kazılarda bulunup da, ya toprak ya da
yoğun bitki örtüsü altında kalarak ortadan kaybolan mimari elemanları

düzenlemek olan bu çalışma sonunda, gerek sunağa, gerekse Artemis Ta
pınağı'nın batı kenarına ait yeni mimari elemanlar da ortaya çıkarılmış ve
tüm elemanlarınenvanterlenmelerine başlanmıştır,

2) PROPYLON KAZTST (Resim: 3)

Kazı çalışmalarına bu yıl ilk kez başlanan bu yapı: Artemision'un ba
tısında, agoranın doğusunda yer alan, agoradan Aıtemis kutsal alanına
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geçişi sağlayan ve Hermogenes'e ait olduğu varsayılan Propylondur.
1891-93 kazılarında Humann tarafıııdan kısmen kazılmış olan Propylon,
Bizans yerleşimi sırasıııda duvarla kapatılmış ve işlevini yitirmiştir, Ya
pının doğu cephesinde köşelerde yer alan filayaklarından kuzey ve güney
yönlere doğru Bizans duvan uzanmaktadır. Yapı, aradan geçen 100 yıl

içinde Lethaios lımağı'nın getirdiği mil tabakasıyla yeniden örtülmüştür.

Bu yıl yapının iç sütun sırasını da içine alacak şekilde doğu yarısı ka
zılmıştır.

Humann'ın planına göre yapı İon düzeninde üç sıra sütundan oluş
maktadır. Yapının Artemision'a bakan cephesinde döıt, orta sırada iki,
agoraya bakan cephesinde ise yine dört sütun yer almaktadır. Doğu ta
rafındaki sütunlar kapı söveleriyle sınırlandırılmışlardır. Bu üç sıra sü
tunun yanlarında filayakları yer almaktadır. Yapının iki basamaklı mer
mer bir krepisi vardır. Yapı, 22 cm yüksekliğinde mermerden bir platform
üzerinde yükselmektedir. Yapının Artemision'a bakan cephesindeki sü
tunların üzerinde durduğu mermer platform, yapının sadece bu cep
hesindeki sütunların aralarında görlilmektedir. Cephedeki sütun dizisi ile
içte yer alan sütun dizisi arasında, ortada kuzeyden ikinci ve üçüncü
sütun kaideleri ile güneydeki filayağı kaidesi arasındaki alanharçlı dolgu
ve kare bloklarla düzenlenmiştir. Doğu cephedeki in situ sütun ve ka
ideler, bu platform üzerinde durmaktadır. Yapının cephesinde, kuzey kö
şedeki filayağmın bir bloğu ve onunla aynı eksende iç sırada bulunan fi
layağı in situ dunımdadır. Aynı zamanda cephede güney köşede yer alan
kuzeyden dördüncü sütun da kaidesiyle birlikte in situ durumda ele geç
miştir. Diğer sütunların ise sadece kaideleri in situ durumdadır, Sütun ka
ideleri Attika-İon tipindedir. Bu tip Anadolu'da Hellenistik Dönem'de
Hermogenes tarafından ilk kez uygulanmıştır. Propylon sütun ka
idelerinin Artemis Tapınağı'nın sütun kaideleriyle aralanndaki tek fark;
Propylon sütun kaidelerinin üst torusunun, Aıtemis Tapınağı sütun ka
idelerinde olduğu gibi yapraklarla bezenmemiş olmasıdır. Her iki yapı da
Hermogenes'in Hellenistik Dönem'de uyguladığı yenilikleıi içerir. Sütını

kaidelerinde malzemeyi kullanmak için, eklem yeri, üst torusun altına ge
tirilmiştir. Sütun kaidelerinin yüksekliği 45 cm dir. Aıtemision'a bakan
sütun kaidelerinde çift kenet deliği ve kurşun akıtma kanalı bulunmasına

rağmen, orta sıradaki sütun kaidelerinde, tek kenet deliği ve kurşun alat
ma kanalı bulunmaktadır.Cephede yer alan sütunların arasındaki açıklık

diğerlerinden daha fazladır. Yan sütunlar arasındaki açıklık 1.42 m, oıtada

yer alan sütunlar arasındaki açıklık ise 2.57 m dir. Artemision'a ve ago
raya bakan cephelerde aıtada yer alan sütun aralarının daha geniş ya
pılmasındaki amaç; girişi vurgulamak ve daha rahat bir giriş ve çıkış sağ

lamaktır. Yapımn agoraya bakan cephesindeki sütun dizisine ait üç
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tambur doğuya doğru yıkılmış bir şekilde ele geçmiştir. Bununla birlikte
cephede kırık bir sütun tamburu iki parçaya ayrılmış alt sütun tambum
bulunmuştur. Cephede, ortada yer alan alt tambıırların Humann ta
rafından in situ bulundukları, fakat dolgu altında kalmadan önce ka
idelerinin üzerinden tahrip amacıyla devrildikleri anlaşılmaktadır. Bu
tamburlardan güneyde kalan ikisi, diğerlerinden farklı olarak daha derin
yivlendirilmiştir, Kaidelerin üst torusuyla bir bloktan oluşan sütun alt
tamburlarının yüksekliği 135 cm dir. Sütun tamburlarının yüksekliği de
ğişmektedir. Bunların kuzeyinde kalan tamburun yüksekliği 155 cm dir.
En güneyde kalan ise 81 cm yüksekliğindedir.

Sütunların tambur sayıları belli değildir ve gövde genişlikleri de de
ğişkenlik (87-97 cm) gösterir. Yapının cephesinde güney köşedeki fi
layağı kaidesinin güneyilide ve cephe sütunlarının önünde bulunan sütun
Humann'ın da belirttiği gibi bir sunu sütunudur, In situ durumdaki sü
tunun yivleri diğer sütunlardan farklı olarak daha derin oyulmuştur.

(Yüksekliği 1,95 m dir. Yapının orta sırasında yer alan iki sütunu ve kö
şelerdeki filayakları aynı zamanda agoraııın doğu stoasının oıtasında yer
alan sütun dizisiyle aynı eksen üzerindedirler. Yapının cephesinde kuzey
köşedeki filayağının genişliği 85 cm, bu sütunla aynı eksende iç sırada

bulunan filayağının genişliği ise 76 cm dir. Iç sütun dizisinde güney kö
şede yer alan filayağının in situ durumdaki kaidesinin genişliği de 82 cm
dir. Cephede in situ dummdaki filayağının yüksekliği 1,55 m dir. Aynı ek
sende ye iç sütun sırasında kuzey köşede yer alan in-situ durumdaki fil
ayağının yüksekliği ise 3,03 m dir. Filayaklarının kaide yüksekliği ise 48
cm dir. Yanının ortasında kuzey köşede yer alan filayağı kaidesinin üst
torusu, cephede köşelerde yer alan filayaklarının ve iç sırada güney kö
şedeki filayağı kaidesinin torusundan farklıdır. Diğer filayağı ka
idelerindeki üst tonıslar yivli olduğu halde, bu kaidedeki üst torus yiv
sizdir.

Propylonun sütun başlıkları İon düzenindedir. Cephedeki ve orta sı
radaki sütun kaidelerinin arasında ye oıta sütun sırasındaki ikinci sütun
kaidesinin batı tarafında yapıya ait bir İon sütun başlığı bulunmuştur.

Cephedeki in situ sütun kaideleriyle iç kısımdaki sütun kaideleri arasında

iki adet architrav bloğu ele geçmiştir. Architravlar üç faskialıdu·. Cep
hedeki kuzeyden üçüncü sütun kaidesinin güneyinde yer alan architravırı

uzunluğu 82 cm, yüksekliği 24 cm dir. Architravın faskialan aşağıdan yu
karıya doğru 3,5,7 cm yüksekliklere sahiptirler. Bu bloğun üst kısnu tah
tip olmuştur. Diğer architrav bloğu; 88 cm uzunluk ye 29 cm yüksekliğe

sahiptir. Faskialannın yüksekliği aşağıdan yukarıya doğru sırasıyla 7,8,11
cm dir. Yapının frizine ait herhangi bir parça henüz bulunamamıştır.
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Yapının kuzeyinde, Bizans duvarının batısında, duvardan yıkılmış

bloklar bulunmuştur. Bu blokların bir kısmını, Bizanslılar, kapının açık

lıklarını kapatmak için kullanmışlardır. Bu malzeme içinde bir oturma
bloğu, sütun parçası ve üzerine diş sırası işlenmiş dairesel bir blok dik
kati çekmektedir. Agoradaki exedralardan birine ait olması muhtemel
otuıma bloğuna aslan pençesi kabartması işlenmiştir. Aynı alanda, küçük
boyutlu bir üçgen alınlık bloğu ele geçmiştir. Bu blok da lesbos kyma
tionu ile bezenmiştir. Bizanslıların yapıyı kapalmak için kullandıkları

duvar, kuzeyde 5,10 m, güneyde 6,70 m uzunluğa ulaşır. Yapının doğu

cephesinde, güney ve kuzeyde bulunan bu duvarlar arasındaki açıklık

6,00 m yi bulur. Bu cephedeki sütun dizisi ile iç sütun dizisi arasındaki

açıklık 5,25 m.dir.

Humann'ın planına göre, yapınm doğu cephesinde kuzey köşede yer
alan filayağmın güneye bakan yüzü ve aynı cephedeki kuzeyden ilk
sütun kaidesi ile ikinci sütun kaidesinin kuzey ve güneye bakan yön
lerinde kapı söveleri yükselmektedir. Yine bu plana göre, sövelerin ba
tısında ve aynı eksende yapının iç kısmında diğer sövelerin yer aldığı gö
rülür, Yapılan kazı çalışması sonucunda, iç kısımdaki sövelerin biri hariç,
planda gösterilen diğer söveler ortaya çıkanlmıştır, Sövelerin birbirlerine
bakan iç yüzlerinde korkuluk takılması amacıyla yapılmış olması gereken
bir takım oyuklar tespit edilmiştir. Yapının doğu cephesinde güney kö
şede yer alan filayağı kaidesinin kuzey yan yüzünde ve bunun kuzeyine
doğıu dördüncü sütun kaidesinin güney yan yüzünde söveler bu
lunmuştur. Bu söve bloklannın üzerine faskia profillerinin yanı sıra kenet
delikleri ve kurşun akıtma kanalları işlenmiştir. Kazı süresinin sona er
mesi nedeniyle propylonun batı cephesinin araştırılması bir dahaki se
zona bırakılmıştır.

3) ÇARŞI BAZİLiKASI, KUZEY VE DOGU DUVARI KAZlSI, A AÇ
MASI (Resim: 4)

Artemision'un güneybatısında bulunan çarşı bazilikasının kuzey ve
doğu duvarlannı, ayrıca bunlarla ilişkili olabilecek yapıları ortaya çı

kartmak amacıyla yapılan kazı çalışmaları sonucunda; Humann'ın 35 m
sini planda gösterdiği bazilikanın kuzey duvarının en az 41 m uzunluğa

ulaştığı saptanmıştır. Doğu duvarının ise kuzeydoğu köşeden itibaren 3,10
m lik kısmı ortaya çıkanlnuştır. Duvarın genişliği, 2,20 - 2,25 m arasında

değişmektedir. Duvarın batı ucunun güneyinde, duvara dik açı yaparak
yaslanan 50 cm genişliğinde, 1,50 m uzunluğunda geç dönem eklentisi
başka bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Yine duvarın batı ucuna bitiştirilen,

geç dönem eklentisi küçük bir döşeme üzerinde saptanan, iki satırlık

Grekçe yazıt anmaya değerdir. Ayrıca duvarın batı ucunun 1,25 m ku-
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zeyinde bu duvarla aynı yapım tekniğine sahip kuzey-güney doğ

rultusunda uzanan, başka bir duvarın 1,80m lik kısmı ortaya çıkanlnuştır;

Bazilika kuzey ve doğu duvarları, dış cephelerinde bir yüzü işlenmiş taş

larla, iç kısımlarında ise toplama taş ve kireç harcı kullanılarak inşa edil
mişlerdir. Bazilika kuzey duvarı, doğudan batıya doğru gittikçe alçalan
bir tahriple bugüne ulaşmıştır. Duvarın, doğudan batıya 10., 15., ve 19. m
sinde kuzey cephede ortaya çıkarılan kemerlerin yüksekliği 1,30 m, ge
nişliği 3 m.dir, Kemerler, kesme taşlardan oldukça özenli bir şekilde inşa

edilmişlerdir. Kemerlerin içi, duvar örülerek kapatılınıştır. Kemerlerin
içinin kapatılnuş olması, bunların sadece yük hafifletici ve dağıtıcı olarak
kullanıldıklarını göstermektedir, Duvarın kuzeyindeki dolgunun tarihini
tespit edebilmek için bu alanda stratigrafi çalışmasına başlanmış ve kazı

süresinin sona ermesi nedeniyle ele geçen malzeme bir sonraki sezonda
yeni bulunacak malzemeyle birlikte değerlendirilmek üzere tabakalarına

göre sınıflandırılmıştır.

AAçması:

Bizans duvarının, agoranın güneydoğusuna gelen kısmının do
ğusunda Humann tarafından kazılarak planı çizilmiş bir takim apsidal du
varların yeniden ortaya çıkarılması için yapılan kazı çalışmasında, Hu
mann'ın planında görülen apsidal formlu iki duvardan güneyde yer
alanının güneydoğu köşesi ve köşeye bitişik durumda in situ olup ol
madığını henüz belirleyemediğimiz60 cm çapında yivsiz bir sütun oıtaya

çıkarılmıştır.

4) BİzANS KAPlSf VE BİzANS SURU KAZfSf

Artemision'u güneyden çevreleyen Bizans duvarının güneybatı kö
şesinde 11,60 x 8,10 m lik bir alanın toprağı temizlerıerek duvarın 9,60 m
lik kısmı ortaya çıkarılmıştır. Duvarın temelleri düzgün bloklarla, üst kı

sımlarıysa hurda tuğlalar ve toplama taşlarla harç kullanılarak örül
müştür. Bu duvann Artemisiorı'a bakan cephesine yaslanmış olan bir to
nozun üst kısmı ortaya çıkarılmıştır. Duvarın güneyinde kendisine paralel
7,30 m uzunluğunda, 3,20 m genişliğinde başka bir duvarın varlığı tespit
edilmiştir. Bu duvarın da temelleri yukanda sözü edilen duvar gibi düz
gün bloklardan oluşturulmuştur. Birbirine paralel uzanan bu iki duvar
arasında 4,40 x 2,30 m lik bir alanı işgal eden dolgu tespit edilmiştir. Bu
dolgunun yapılmasıyla. birbirine paralel uzanan iki duvar arasından ge
çilerek sur içine girişe imkan veren kapı, belli bir dönemden sonra iptal
edilmiştir. Bizans surunun agorayı sınırlayan duvarı ile Artemis Ta
pınığı'nın kuzey kenarındaki bölümlerinin önleri moloz ve eski kazılara
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ait topraklanndan anndınlmışlardır.Böylece sur içinin görünümüne kat
kıda bulunulmuştur.

5) K YAP/SI KAZISI

Artcmision'un kuzeyinde kalan Bizans suru, batıya doğru devam
ederken ani bir dönüşle kuzeye yöneldikten 2,5 m sonra yeniden batıya

dönerek devam eder. Surun bu köşe yaptığı yerde ve iç kısnunda baş

latılan ve duvarın önünü molozdan arındırmak amacını taşıyan kazılar

burada yeni bir yapının ortaya çıkmaya başlamasıyla başka bir anlam ka
zanmıştır. Tuğla ile örülmüş duvarlara sahip olan yapı, sırtını kuzeyde ve
doğuda Bizans suruna dayamış ve doğu-batı doğrultusunda yer
leştirilmiştir. Yapının ortaya çıkarılan uzunluğu 8,40 m genişliği 2,30 m
dir ve temizlenebilen kısımlarıyla şimdilik üç mekanı içermektedir. Bu
mekanlar, KA I, KA II ve KB olarak isimlendirilmiştir.

KA I; Yapının doğu kısmında yer alır. Doğusu ve kuzeyi sur du
varınca sınırlandırılır. Kuzey kısmındaki duvar içinde bir niş yer al
maktadır. Nişin güneyinde bulunan 2,65 m genişliğindeki bir alan, kor
kulukla kapatılarak bir hazne oluşturulmuştur. Bu hazne su depolama
amacıylakullanılmışolmalıdır. Duvarlar mermer plakalarla kaplanmıştır.

KA II; KA r mekanının güneyinde yer alıp, 5,20 x 3,34 m lik bir
alanı kapsamaktadır. Giriş, güneydeki geniş kapıdan olmaktadır. Aynca
bu girişin hemen doğusundaki döıt basamakla yukarıya çıkılmaktadır.

Basamakların ulaştığı seviye Artemision'un bugünkü tabanıdır. Bu me
kanın da duvarları KA r gibi mermer levhalarla kaplıdır ve yine merıner

bir süpürgeliği vardır. Kaplamalar yer yer korunmuştur. Tabanı kireçli
harçla oluşturulmuştur.Mekanın altında tonozlu bir mekanın daha olduğu

tonozun üst kısmının çökmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu mekanın ba
tısındaki bir kapıdan KB mekanına geçilir.

KB; doğusunda bulunan ve batı cephclerine birer çeşme yer
leştirilmiş iki kısa duvar ile, K r ve K II den ayrılmıştır. Mekanın uzun
luğu 13,55 m, genişliği 7,28 m dir. Bu mekanın da kuzey kısmı sur du
varına yaslanmıştır. Mekanın kuzey ve güney kenarları boyunca
doğusundaki çeşmelerin önünden başlayıp batıya doğru uzanan ve batı

kenarda birbirine doğıu dönen iki su kanalı bulunur. Kuzey ve batı du
varların yüzlerinde eşit aralıklarla yerleştirilmiş konsollar yer almaktadır.

Bu mekanda çökmüş tuğla duvarlara rastlanmış ve oldukları gibi bı

rakılmışlardır. Bu yığınlar gelecek yıl kaldınlacaknr,

Yapının Bizans surundan önce yapılmış olduğu, surun bu kesimde
yapıya uydurulmuş olmasından anlaşılmaktadır. Kazı çalışmalan baş-
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ladığında yapının bir kilise olma olasılığı üzerinde durulurken, ilerleyen
çalışmalar sonucunda, bu düşünce geçerliğini yitirmiş, yapının latrine 8
genel tuvalet olabileceği fikri kuvvet kazanmıştır. Bu durumda K n de
kuzey ve batı duvar boyunca yer alan konsollar, tuvaletlerin mennerden
yapılmış plakalannın üzerine yerleştirildikleri ayaklar olmalıdır. Çeş

melerden kanallara gelen sular, tuvalerlerde oturan kişilerin önünden akıp

gitmektedir. Büyük bir olasılıkla KB mekanının da altında KA n deki
gibi tonozlu mekanlar olmalıdır.

6) THEATRON KAZ/SI:

1993 sezonu theatron kazı çalışmaları, theatron arka çevre duvarını

oıtaya çıkarmak, ı. kerkisin tamamlanıp tamamlanmadığını anlamak,
üzerinde yer alan temellerin niteliğini araştırmak, 2., 3. ve 4. kerkislerde
1992 yılı kazı sezonunda bulunan yalancı tonoz şeklindeki temel alt ya
pısı sisteminin 5. ve 6. kerkislerde de aynı şekilde yinelerıip yi
nelenmediğini araştırmak amacıyla yürütüldü.

. /.KERKİS

Bu kerkiste, temel basamaklarının kenarlarında kısmen kesilerek dü
zeltilmiş taşlar, iç kısımlardaysa toplama taşlar kullanılmıştır. Temellerin
ikinci kerkisten analernma duvarına doğru ilerledi ği ve üst basarnaklara
çıkıldığı zaman aşırı tahribata uğradığı görülmüştür, Temellerin arkaya
doğru devam edip etmediğini saptamak, aşırı tahrip olmuş kısımdaki

moloz yığınının bir temele mi, yoksa n. kerkis üzerinden düşen dö
küntülere mi ait olduğunu anlamak amacıyla ı. kerkisin sonunda, ana
lernma duvarından kesildiği yerden itibaren, bir köşesi bu duvarın bitiş

noktasıyla kesişen, 2x4 m lik bir alan, temelin en yüksek kısmından i m
derine kadar temizlendiğinde temelin dibine ulaşılmıştır. Kerkisin ar
kasındaki kesitte, sözü edilen temelin, analerıuna duvarına yakın kı

sımlarda daha derin, diğer yerlerde daha ylizeysel yapıldığı görülmüştür,

Ayrıca burada bulunan taşlar arasındaki harç oldukça kalın ve düzgündür.
O halde bu taşlar IL kerkisin döküntüleri değil, i. kerkisin temeline ait
malzemelerdir. Bu temel caveanın dış sınırına kadar tamamlaımıayıp

yarım bırakılmıştır. ı. kerkis; üst kısmında yalancı tonoz biçimli alt ya
pıya sahip değildir.

V.KERKİS

Bu kerkis de hemen yanındaki IV. kerkis gibi yalancı tonozlu bir alt
yapıya sahiptir. Bu tonoz Iv, kerkisin son tonozundan 60 cm daha uzun
olmasıyla cavea yayına uymuştur, Tonoz, 60 derecelik bir eğime ve lL.
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kerkis üzerinde bulunan touozların örgü sistemine sahiptir. ıV. kerkisin
son yalancı tonozuyla V. kerkis arasındaki boşluk, basamak şeklinde dol
duıulmuştur. İki tonoz arasındaki basamak şekilli dolgunun tonozlara
yaslanması onun, tonozların inşasından sonraki aşamada meydana gel
diğini gösterir.

V. kerkisin i. yalancı tonozurıun batı yan kenarında, tonazun uç kıs

nundan başlayan ve tonazdan daha aşağı seviyede 70 cm genişliğinde,

yukarı doğru tonoz eğimine paralelolarak yükselen ve aynı zamanda ge
nişliyerek en yukarıda 95 cm genişliğe ulaşan, yüzeyi düz bir temel yer
alır. Temel, batı yan kenannda düz kesilmiş, iç kısımlarda ise toplama
taşlarla beyaz kireç harcın bağlayıcı olarak kullanılmasıyla oluştu

rulmuştur. Temelin ucu daha derin kazıldığından burada bu temelin to
nozun altına doğru girdiği görülmektedir, Bundan da, V. kerkisin ı. to
nozunun, batı yan kenarının bu temel üzerinde yükseldiği an
laşılmaktadır. Adı geçen temel, yükselerek 1,20 m genişliğinde düz
platform şekilli basamak dolguyla kesilir. Bu basarnağın üzerinde 60 cm
ve 90 cm genişliğinde iki basamak dolgu daha yükselir. Bu basamak dol
gular da diğerleri gibi kenarlarda düz kesilmiş taşlarla, ortalarda ise top
lama taşlarla örülmüştür, Temellerin doğu kenarları, V. kerkis i. tonozu
üzerine, batı kenarları II. tonozu üzerine biner. Sözü edilen basamak dol
gusunun yanında yer alan II. torıozun, theatronun arkasında yer alan
dolgu topraktan itibaren 1,80 m lik kısmı korunmuştur. Yalancı tonazun
batı ve doğu uzun kenarları her iki yanında yer alan yüzeyi düzgün te
meller üzerine biniyar olmalıdır. Yalancı tonazun doğu kenarında, tonoz
duvarı niteliğinde, yüzeyi düzeltilmiş eğimli büyük taşlarla örülmüş

temel kalıntıları vardır. Bu kalıntılar yalancı tonazun sağlam kısmından

1,20 m ileride sonlanır. Batı kenarında ise, yüzeyi düzgün bir temel üze
rinde sağlam kısımdan 2,60 m ileride sorılanan temel kalıntıları görülür,
Bu kalıntılann ışığı altında V. kerkis II. tonozunun yarım kaldığı so
nucuna varılmıştır. Burada bir tonazun yıkırıtısı olabilecek yeterlikte taş

bulunamamış olması da yıkıntı ihtimalini ortadan kaldırarak varılan bu
sonucu doğrular. Yalancı tonazun önden alınan kesitinde tonazun yan
larda düz duvarlar üzerinde yükseldiği ve içinin de toprakla dolduru1duğu

görülür, Bundan, yalancı tonazun yapılmadan önce, üzerinde yükseleceği

duvarların örüldüğü sonra bu duvarların arasının toprakla doldurulduğu

ve en sonunda da tonazun bu toprak üzerine örülerek inşa edildiği an
laşılır. II. kerkisin arkasında yer alan ı. yalancı tonazun kesiti de bu yar
gıyı doğrular niteliktedir. Orada da yalancı torıoz, çeviıme duvarıyla köşe

yapan ve kuzeye doğıu uzanan bir duvar üzerinde ve içi de toprak do
ludur. Yarım kalmış yalancı tonazun batı kenannın, üzerinde yükseldiği

temel, birinci yalancı tonazdan daha ileriye çıkarak, cavea yayına uygun
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bir şekilde sonlanır. Uç kısmında 90 cm gerıişliğe sahip temel, yukarı

doğru yükselerek genişler ve batı kenarında dik bir temelle sınırlanır. Te
melin yüzeyinde yer yer düz tuğla parçaları görülür, Temel, yine ke
narlarda düzgün kesilmiş taşlarla, diğer kısımlarında ise toplama taşlarla

kireçli harç kullanılarak örülmüştür, Uzerinde ikinci temelle köşe yaptığı

yerden itibaren 1,90 m uzunluğunda dar bir tonoz duvan kalıntısı görülür.
Temelin yukarıya doğru genişlemesi ve üzerinde tonoz duvarı ka
lıntılarının bulunması, bu temeller üzerinde üçüncü bir yalancı tonozun
daha yapılmayabaşlandığımgösterir.

Yukarıda adı geçen temelin kesişerek köşe yaptığı ikinci temel, 3,80
m batıya doğru ilerleyerek üçüncü bir temelle kesişir. Buradan hafif bir
kavis yaparak kuzeybatıyadoğru ilerlemeye devam eder. Bu duvarın top
rak sınırı tarafındaolan kenarından diazoma dış çizgisine uzaklığı 21,5 m
dir. Bu açıklık II. kerkisin arkasında bulunan cavea çevirme duvarının di
azoma dış çizgisine olan uzaklığına eşittir. Bu nedenle söz konusu temel,
cavea çevirme duvarına aittir. Çevirme duvarının doğudan batıya doğru

ilerlerken kesiştiği ilk duvar, 1,55 m genişliğindedir. Yarım kalan yalancı

tonozun batı yan kenarının üzerine oturduğu duvardan cavea yayına

uygun olarak daha ileride bir noktada alçalarak son bulur. Bu duvar da
diğer duvarlarla aynı malzemeden yapılmıştır. Çevirme duvarı, ku
zeybatıya doğru hafif bir yay çizerek uzanır ve bir önceki duvardan 4,60
m ileride ikinci bir duvarla kesişir, Duvar, bir önceki duvardan, kuzeyde
daha ileri bir noktada cavea yayına uygun bir şekilde alçalarak son bulur.
Çevirme duvarı bu duvardan 3,80 m kuzeybatıya doğru ilerlediğinde

üçüncü bir duvarla daha kesişir. Bu son duvar da önceki duvarlarla aynı

özelliğe sahiptir. Ancak kazı süresinin yetmemesi nedeniyle sadece 1,5 m
lik kısmı açılabilmiştir. Olasılıkla çevirme duvarı, bu duvardan sonra da
kuzeybatıyadoğru hafif bir yay çizerek devam etmektedir. Çevirme du
varından çıkarak orkestraya doğıu uzanan bu temeller, alt kenarı dar ve
açık üst kenarı geniş üç adet dikdörtgen planlı mekan oluşturur. Yarım

kalmış yalancı tonozun üzerinde durduğu temelin üzerindeki tonoz iz
leıinden ve bunun karşısındaki duvarda yer alan tonoz izlerinden, bu me
kanların tonozla ilgili olduğu anlaşılmaktadır. II. kerkisin arkasında or
taya çıkarılmış olan iki adet yalancı tonozda görüldüğü gibi tonozlar,
önce çevirme duvarlarına çıkılan dik duvarların arası toprakla dol
duıulduktan sonra bu duvarların üzerine orkestraya doğru gittikçe alçalan
bir şekilde inşa edilmişlerdir. Bu veriler sonucunda yalancı tonoz ya
pımında dört aşama tespit edilebilir.

ı. Uç kısmına doğru gittikçe daralan iki duvarın ve bunların üzerinde
dikdörtgenin üst kenarını oluşturan çevirme duvarından meydana ge
tirilmiş uç kısmı açık bir dikdörtgen yapılır.
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2. Temellerde meydana getirilen dikdörtgenin içi toprakla doldurulur.

3. Yalancı tonoz oluşturan bu temeller yükseltilerek toprak dolgunun
üzeri kapatılır.

4. Yalancı tonozlar arasındaki açıklık basamaklar şeklindeki dolgu
temellerle kapatılır.

Yukarıda anlatılan yalancı tonoz ve dikdörtgen alanların önünde, aşa

ğıda büyük ölçüde tahrip olmuş temeller yer alır. En batıdan üçüncü dik
dörtgen alanın önünde 2,80 m genişliğinde; dördüncü kerkis yalancı to
nozları önündeki düz alanda olduğu gibi düz bir temel mevcuttur. Öyle
anlaşılıyor ki bütün bir theatronun üst bölümünde yalancı tonozlar ya
pılarak oturma sırası temelleri için alt yapı hazırlanıyor ve bu tonozlar,
üzerlerindeki yükten dolayı kaymasınlar diye önlerinde, üzerine oturma
sıralarının inşa edileceği düz bir platfomı oluşturuluyordu, V. ve VI. ker
kislerin önünde, yukarıdaki temellerde olduğu gibi, tonozlu bir alt yapı

sisteminin varlığını gösterir herhangi bir delil yoktur. Buradaki kısmen
tahrip olmuş temellerden anlaşıldığı üzere ve daha önce böyle bir alt ya
pıya sahip olmadığını söylediğimiz I. ve VII. kerkislerde olduğu gibi
theatronun alt yarısındaki temeller için de tonozlu bir alt yapı sistemi dü
şünülmerniştir; Kazı süresinin yetmemesi nedeniyle VII. kerkisin önünde
yer alan şıra teknesi şeklindeki geç dönem yapısı kaldırılıp, bu yapıyı

oluşturan oturma sırası blokları yardımıyla aynı kerkis üzerinde res
torasyon çalışması gerçekleştirilememiştir,Fakat bu blokların çizimi ya
pılarak gerçekte bulunması gereken yerler saptanmıştır. Blokların üst yü
zeyleri, Il. kerkis üçüncü oturma sırasında yer alan bloklarda olduğu gibi
en son aşamadadır,

V. ve VI. kerkislerde, yalancı tonozların önünde, 35 cm yük
sekliğinde. 46 cm genişliğinde ve çeşitli uzunluklarda 23 adet iyi iş

lenmiş mermer blok dağınık bir şekilde bulunmuştur. Bu blokların ben
zerleri theatronun hiçbir yerinde kullanılmamıştır. Ayrıca blokların

yapımında kullanılan merıner, theatronun yapımıııda kullanılan mer
merlerden daha düşük bir kalitededir. Blokların üzerinde kenet yuvası bu
lunamamıştır. Bütün bu verilerinışığı altında adı geçen blokların theatron
dışında, olasılıkla theatronun yer aldığı yamacın yukarı kısmındaki başka

bir yapıya ait olduğu söylenebilir. Çevirme duvarını kesen batıdan üçUn
cü duvarın üzerinde açılan bir hazneye, güneybatıdan ve batıdan giriş

yapan iki ayrı künk ve aynı hazneden kuzeye doğru çıkış yaparak iler
leyen kısmen iyi korunmuş durumda bir su tesisatı bulunmuştur. Bu sis
tem theatrondan çok daha sonraki bir dönemde oluşturulmuş olmalıdır.
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7- ÇEVRE KÖYLERDEKi TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLıKLARı
ENVANTERi

Bu çalışma sırasında incelenen kültür varlıklannın mevkiileri, hangi
amaca yönelik kullanıldıkları ve nitelikleri tespit edildi. Yapılar fo
toğraflandı. Eldeki imkanlar ölçüsünde ve zaman dahilinde aşağıdaki yer
leşim biıimleri gezilerek adı geçen yapılar envanterlendi.

ı. Germencik ilçesi Naipli köyü camii.

2. Germencik ilçesi Naipli köyü çeşmesi.

3. Geımencik ilçesi Naipli köyü su kemeri.

4. Germencik ilçesi Balatçık köyü Tahtacı mezarlığı.

5. Germencik ilçesi Balatçık köyü aquadükt.

6. Geımencik ilçesi Moralı köyü tümülüs,

7. Söke ilçesi Argavlı köyü manastır,
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Resim: 1- Portiko ve Artemis altanna ait elemanlar

Resim:2- Artemis sunağı çevre kazısı (doğu)

55



56

Resim: 3- Propylon

Resim: 4- çarşı bazilikası, kuzey duvar
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33.MAKALE
BASILA

DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANOI 1993

Klaus RHEIDT *

Die Ausgrabungskampagne des Jahres 1993 begann am 26.7. und
endete am 13. 9. 1993 mit der Abreise der 1etzten Mitarbeiter und der
Übergabe der Funde an das Museum Kütahya', Vertreter der Antiken
belıörde war in diesem Jahr Herr Osman Ermişler aus Konya der die Ar
beiten in freundschaftlicher Weise unterstützte und der Grabung bei allerı

wissenschaftlichen und organisatorischen Fragen tatkraftig und fach
kundig zur Seite stand.

Topographische Karte von AizanoilÇavdarhisar: Der Entwurf der
neuen topographischen Kaıte von Aizanoi/Çavdarhisar, der im ver
gangenen Winter vorbereitet worden war, wurde vor Ort überprüft und
überarbeitet, Er komıte vol' allem im Bereich der Doıfbebauung durch
zahlreiche Detailbeobachtungen erganzt werden. Nach der endgültigten
Festlegung des Kaıtenausschnittes warerı in den AuBenbereichen noch
einige Erganzungsmessuugen eıforderlich, die Chr, Hermann mit der To
talstation Geodimeter 400 der Abteilung Istanbul durchführte.

Grabung im Ho! der chemaligen Volksschule von Çavdarhisar: Die
im Jahre 1992 im Hof der ehemaligen Volksschule von Çavdarhisar auf
gedeckte Saulenstrafse wurde auch in diesem Jahr weiter freigelegt, Die
Grabungsflache des Jahres 19922 wurde um ca. 14 m nach Südosten er-

* Dr> Ing. KlausRHEIDT, Alınan Arkcoloji Enstitüsü, Gümüşsuyu/Ayezpaşa Camii Sak. 48,
TaksimilSTANBUL.

(1) An den Arbeiten waren folgeııde Mitarbeiter beteiligt: K. Rheidt (Architekt und Gra
bungsleiter), U. Wulf - Rheidt, S. Schauble - Herm (Architekten), A. Atila (Grabungs
teckniker), DJolıanncs (Photograph), N. Atik, G. Ateş, Chf. v. Mosch (Archaologen), Chf.
Hermanrı (Gcodat), F. Kuster (Steiıımeızıneister), 1. Steiner (Bauingenieur), F. Dalına

(Arclüi.ologiestudcnt), R.Tschunko, M. RoIl (Architekturstudenten) undH. Kökten, S. Şener
undA. ç. ldil (Başkent Meslek Yüksekokulu. Ankara Univcrsitesi)

(2) s. K. Rhcidr.Xv. Kazı SonuçlarıToplantısı 1993. Abb.1.
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weitert, so daf nun ca. 35 m der Saulenstralıe ausgegraben sind. Zu
satzlich wurde die im Jahre 1992 stehengelassene Erdfüllung zwisehen
der Nordosthalle und der dahinterliegenden Kammerreihe auf eine Lange
von ca. 25 m herausgenomrnen, um den Zusammenhang zwisehen den
Kammern und der Hal1e zu untersuehen und Platz für die laufenden Re
staurierungsarbeiten zu sehaffen. Innerhalb des Straf3enraıımes, in der
Nordosthal1e und in der dahinter gelegenen, schon im Jahre 1992 frei
gelegten Kammer wurden Tiefensondagen zur Klarung der Datieıung der
Saulenstraüe und der friiheren Baııphasen in diesem Bereieh angelegt
(Abb. 1. 2).

Das Fundament des Stylobates der Nordosthalle setzt sieh bis zur
Grabungsgrenze weiter fort. Drei weitere Sauleri der Nordosthalle
wurden in Sturzlage im Straüerıraum gefunden (Abb. 2). Sie haben einen
erheblieh gröf3eren Durehmesser als die 1992 aufgedeekten Saulen, stam
men also von weiteren, bisher unbekannten Bauwerken, die für den Bau
der Saulcnstraüe gepliindert und hier als Spolien verbaut wurden. Diclıt

neben der südöstlicheu Grenze der Grabung wurde vor der Nordosthalle
ein Postament mit dem Ansatz einer ionisehen Basis für eine kleine Süule
gefunden, das offenbar, wie die Satyrstatue und die zweite Statuenbasis
der Stralsenrnöblierung diente (s. Abb. 1. 4).

Bei der Freilegung des Hal1enpflasters, das im wesent1ielıen aus wie
derverwendeten Bauteilen besteht, fanden sich im Nordwestabsehnitt der
Halle zwei grofse Orthostatenplatten mit abgeschragterı Kanten. Auf
einer der Platten ist ein Hirseh in Flaehrelief dargestellt (Abb. 3). Es
könnte sich naeh dem Zusehnitt um Platten aus dem Giebelfeld eines
Marmorbaus, vielleieht eines Tempels handeln.

Im Gegensatz zur Nordosthal1e ist der offenbar aus Wandarelıitraven

und Quadern eines aıteren Grof3baus bestehende Stylobat der Südwest
halle bis zur Grabungsgrenze gut erhalten. Zwei vollstandige Saulerı

wurden in mehrere Fragmente zerbroehen in Sturzlage vor dem Stylobat
gefunden; bei zwei weiteren fehlt jeweils der obere bzw. untere Absehnitt
(Abb.2). Von den ionisehen Kapitellen der Hane hat sieh nur eines in
Fragmenten erhalten.

A.Erkanal," 1992 Panaztepe Kazısı Sonuçları" (baskıda); S.GÜneI. M.Ö. 2. Bine Ta
rilı/endirilen Panauepe Seramiklerinin Batı Anadoluve Ege Arkeolojisindeki Yeri ve Önemi
(baskıda); S.GÜnel, "Paııaztepe Mezarlık Alanında Ele Geçen Gaga Ağızlı Bir Myken Tes
tisi": A.Erkanal ve diğerleri (ed.), In Memoriımı I.Metin Akyıırl ve Bahattin Devam Anı Ki
tabı, Studies for Ancient Near Eastem Culıures 8.152-158 (baskıda); N.Çınardah. "Pa
naztepe Kazısında Ele Geçen Bir Grup Cam Sus Eşyası". A,Erkanal ve diğerleri (ed.), In
Menıortvnı I.Metin Akyıın ve Bahattin Devam Am Kitabı, Studiesfor Ancient Near Eastem
Culıures s. 69-79 (baskıda)
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Im Nordwesterı der Nordosthalle wurden zwei Pflasterplatten auf
gehoben und die stark mit Tierknochen durchsetzte Füllung aus Bau
schutt darunter genau untersucht. Dabei fanden siclı zwei Münzerı aus
dem ausgehenden 4.Jh., die einen festen tenninus für die Entstehung der
Halle und damit vermutlich der gesamten Spolienarchitektur liefern. Die
spatesten eingebauten Teile stammen, wie schon im vergangenen Jahr
festgestellt werden konrıte, wahrscheinlich aus severiseher Zeit; in den
darauffolgenden Jahrzehnten scheinen zahlreiche Bauten ohne Pflege
dem Verfall preisgegeben worden zu sein, da ihre Teile im frühen 5. Jh.
für den Bau der Saulenstrabe zur Veıfügung standen. Der Abbau des Ar
ternistempels mag dabei auf die theodosianischen Gesetze zur Christian
isierung des Reiches zurückzuführen sein, deren Auswirkungen in zahl
reichen Stadten Kleinasiens Spuren hinterlassen haben.

Die intensive Benutzung der Saulenstraôe in der ersten Halfte des 5.
Jhs. wurde schon 1992 anhand der Funde aus der hinter der Nordosthalle
freigelegten Kammer festgestellt. Ein zusatzliches Indiz für den regen
Verkehr sind die stark abgetretenen Pflasterplatten, besonders auch im
Bereich des Hirschreliefs (s. Abb. 3). Die Zerstörung der StraBe wahr
scheinlich durch ein Erdbeben laBt sich anhand weiterer Mürızen, die
unter den verstiirzten Bauteilerı gefunden wurden, in der zweiten Halfte
des 6. Jhs. nalter eingrenzen.

Innerhalb der Nordosthalle wurde ein aus Spolien errichteter Raum
freigelegt, durch den die Tür der Kammer, die an die 1992 freigelegte
nach Nordwesten anschlieBt, zusetzt und diese so unbrauchbar macht
(AbbA). Innerhalb dieses Raumes fand sich eine Feuerstelle mit zahI
reicherı Schlackenresten, die, zusammen mit einem trogahnlichen Einbau
in Südwesten, auf eine Nutzung als Schmiede schlieBen lassen. Nach den
Münzen, die in diesem Zusammenhang gefunden wurden, muf dieser
Raum im spaten 5. oder 6. Jh. in die Nordosthalle der Saulenstrafie ein
gebaut worden sein.

Im Strafsenraum wurde eine Tiefensondage angelegt, um die Vor
gangerbebauung der Saulenstralse zu klaren. Schon 1991 waren etwa
einen Meter uııter dem Niveau des Stylobates der Nordosthalle Ab
deckplatten eines tiefen Kanals beobachtet worden. Unter der südwest
Iichen Kanalwange wurde 1993 ca. 2.20 m unter dem StraBenniveau der
Rest einer Bnıchsteinmauer freigelegt, der Rest einer Vorganger
bebauung, die nach den Funden in spathellenistische oder frührömische
Zeit zu datieren ist. Der Kanal selbst lauft schrag unter dem Stylobat der
Nordosthalle hirıdurch und wurde innerhalb der Sondage in deren Nord
westteil nochmals freigelegt (AbbA).
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Auch innerhalb der Kaınmer hinter der Nordosthalle liellen sich auf
der Höhe der Kanalabdeckplatten Spuren einer intensiven hand
werklichen Nutzung finden. Mehrere Schleifsteine, Webgewichte und
einige vollstandige Keramikgefüüe, sowie eine Feuerstelle bilden das In
ventar dieser frühen Kammer, die nach den Funden schon in das I.Jh. n.
Chr. zu datiererı ist. Fıınde aus der Zeit zwisclıen dem i. und dem spaten
4. J.h. fehlen fast vollstandig; es scheint, als ob man im Zuge der Er
richtung der Saulenstraüe die Nutzungsschichten aus diesen Jahr
hunderten vollstandig beseitigt hat. Im Bereiclı der Saulerıstraüe muf
also schon im i. Jh, n. Clır. eine einfache Ladenstralie oder ein Platz be
standen haben, den der mit Marmorplatten abgedeckte Kanal schrag
durchschnitt (s. Abb. 4).

Die Fundamente der Kamrnerreihe, reichen noch über einen Meter
tief unter das zngelıörige Raumniveau hinab. Sie sind auf den Versturz
einer alteren, anders ausgerichteten Bebauung gegründct, die nach ihrem
Niveau und nach den Funderı spathellenisrisch bzw. frülırömisch sein
muf und vielleicht in einem Zusammenhang mit den frlihen Resten in
nerhalb der Tiefensondage im Stralienraum steht. Viele der offenen
Fragen nach der Datierung der Saulenstralse und ilırer Vorganger
bebauung konnten durelı die Grabungen des Jahres 1993 geklart werderı.

Dorfbebauuııg voıı Çavdarhisar: Der Gesamtplaıı des ehemaligen
Doıfzentrums von Çavdarhisar wurde durch die Aufnahme zahlreicher
weiterer Doıfhauser İnı Maflstab 1:200 ergarızt und fertiggestellt. Er gibt
einen exernplarischen Ausschnitt des alten Doıfzentrums wieder, dessen
Bebauung für die gesamte Hochebene um Çavdarhisar typisch ist. Die
Aufnahmearbeiten inı Doıf sind darnit weitgehend abgeschlossen.

Fuııdbcarbciıuııg: N. Atik und G. Ateş setzten die Bearbeitung der
Keramik von Aizanoi fort. Dabei liefl sich die schon im vergangenen Jahr
gewonnene Erkenntnis, dafl Aizanoi schon in spathellenistischer und
frührömischer Zeit eine bedeutende Töpferproduktion besafl, vielfach be
statigerı. Ein groller Teil der Fundgnıppen wurde statistisch bearbeitet
und gezeichnet. Clır. v. Mosch beschaftigte sich weiter mit den Münzerı,

die in den zurückliegenden Jahren gefunden worden waren. Die im Be
reich der Grabung 1992 und 1993 gefundenen Architekturteile wurden
inventarisiert und zum gröfleren Teil gezeichnet und photographiert.

Restaurleruııgsarbeitcn: Der Schwerpunkt der Restaurierungs
arbeiten lag 1993 auf der Wiederherstellung der Architektur der Sau
Ienstralse im Hof der ehemaligen Volksschule von Çavdarhisar, deren
Teile sich fast vollstarıdig so erhalten haben, wie sie nach der Zerstörung

60



der Hallen durch ein Erdbeben in den Straüenraurn hineingestürzt
waren-. F. Kuster klebte die Fragmente der Fries -und Geisonblöcke mit
Araldit; die Architrave, denen im Zusaınmenhang mit der geplanten Tei
Iaufstellung der Architektur eine freitragende Funktion zukommen soll,
wurden zusatzlich mit Edelstahldübeln versehen. Zur Erganzung feh
lender Stylobatblöcke der Hallen wurden fünf Marmorblöcke in İscehisar

bei Afyon beschafft und durch F. Kuster in einer der Obeıflache der ori
ginalen Werkstücke entspreclıenden Weise bearbeitet. Ein Teil der vor
handenen Stylobatblöcke, die durch die Erdbebenzerstörung teilweise
etwas verselıoben worden waren, wurde für die Aufstellung der Saulerı

aufgenommen und, wie die neu hergestellten Blöcke, in ein Zernent
mörtelbett verlegt. Zwei Saulen und ein Süulenfragrnerıt der Nordostlıalle

und eine ganze sowie drei Sauleııfragmente der Südwesthalle konnterı

auf den so hergeriehteten Stylobaten aufgestellt werden (Abb. 5). Die
Saulerı, die im Rahıııen der weiteren Restaurienıng keinen Gebalkaufbau
erhalten sollen, wurden lediglich verklebt, diejenigen der Nordosthalle,
auf die spater Architrave, Friese und Geisonblöcke aufgelegt werden
sollen, wurden nach den Berechnungen von J. Steiner unter Verwendurıg
von Edelstahldiibeln mit den Stylobatblöcken und den darunterliegenden,
jeweils unter den Sauleıı in die Fundanıente eingelegten Marmorquadern
verbunden. Die Dübel, mit denen auch die einzelnen Bruchstiicke der
Nordosthallensaulen untereinander verbtmden sind, wurden, wie die
Bruchflachen selbst, verklebt. Auf die Sauleri wurden, soweit dies mög
lich war, die nach ilırer Fundlage zugehörigen Kapitelle aufgelegt (Abb.
6).

Wie im vergangenen Jalır, so wurden auclı 1993 die freigelegterı

Bruchsteinmauern der Kammern hinter der Nordosthalle durch Auf
mauern von weiteren Bruchsteinlagen gesieliert. Diese Aufmauerung
dient zusatzlich als Sehutz gegen die Einschwemmung des dahinter an
stehenden Erdreiches, Die Restaurierungsarbeiten an der Saulenstraüe
sollen auch in der kommenden Kampagne weitergefiihrt werden.

Die Restaurierung der Satyrstatue, deren Bruchstücke im Jahre 1992
vol' der Nordosthalle der Saulenstraüe gefunden worden waren, wurde
fortgesetzt. Die Teile der Statue wurden dazu aus dem Museum Kütahya
ins Grabungshaus gebracht. Im Zuge der Erweiterung der Grabung nach
Südosterı konııten noch einige weitere Bruchstücke der Statue geborgen
werden, die F. Kuster nach und nach mit den schon zusammengefügterı

Teilen verklebte.Zum Schluf setzte er den Torso, die Stiitze und die Full-

(3) s. Rheidt a. O. Abb. 2. 3
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platle zusammen und erganzte die Fehlstellerı der Fulsplatte mit Kunst
stein aus WeiBzement,Kalk und Manııorsplitt, der dann noch liberarbeitet
wurde. His auf die Fufsplatte, die zur besseren Haftung des Kunststeines
eine Edelstahlaııııierungerhielt, wurde auf das Einfügerı von Dübeln bei
der Restaurierung der Statue vollstandig verzichtet, da diese bei einem
erneuten Sturz der Statue zu zusatzlicheıı Brücheıı in Langsrichtung der
verdübelten Teile führen könnten. Die Statue wurde nach der Re
staurierung an ihren originalen Aufstellungsort vor der Nordosthalle der
Saulenstraüe gebracht, auf dem zugehöıigen Postament aufgestellt und
photographieıt (Abb. 7 - 8). Danach wurde sie wieder dem Museum Kü
tahya übergeben.

J. Steiner setzte seine Planungen fiir die statische Sichenıng der
Nordecke des Tempels fort und konstruierte einen Dreibock, mit dessen
Hilfe die Ternpelsaulen wahrend der Arbeiten an den Architraven ge
halten werden sollerı. Dieser Dreibock konnte schon in diesem Jahr für
die Aufstellung der Sauleıı im Bereiclı der Nordosthalle der Saulenstraüe
verwendet werden (s. Abb.2). Zur weiteren Planung der Sicherungs
arbeiten wurde die Schiefstellung der Tempelsaulerı durch Chr. Hennarın
ermittelt, Zusatzliclı untersuchte J. Steiner die Verschiebung der Ar
chitrave, sowie die Ri13bildung an den Saulenköpfen mit Hilfe der Leiter
der Feuerwehr von Çavdarhisar, deren Fahrzeug die Stadtverwaltung zu
diesem Zweck freundlicherweise zur Verfligung stellte.

Das Mosaik in der Thermenanlage im Nordwesten des Ortes hatte in
den vergangenen lahren dureli Feuchtigkeit Schaderı erlitten. Zur Pla
nung der Restaurierungsarbeiten hielt sich eine Gruppe von Fachleuten
der Ankara - Universitat unter der Leitung von Frau H. Kökten in Aiz
anoi auf. Sie untersuchten das Mosaik und erstellten eine exakte Scha
denskartierung, auf deren Basis sie die Rastaurienıııg projektieren
wollen. Sie gaben darüberhinaus Hinweise für erste Maünahmen, die
eine Ausweitung der Schaden verhindern solleıı. Der danaclı er
forderliche zusatzliche Schutz des Mosaiks durclı das VersclılieBen der
Wandöffnungen des Thermensaales, die Abdichtung des Daches und
MaBnahmen gegen das Eindringen von Obeıflachenwasser wurden schoıı

wahrend der Kampagne ı 993 durchgeführt.

Sonstige Arbeiten/Deııısch - Türkische Zusammenarbeit: Zwei Dieb
stahle von Grabsteinfragmenten aus dem Freilichtmuseum hinter dem
'Tempel sowie ein Einbruch in das mit einem kraftigen Eisengitter ver
schlossene Gewölbe unter dem Teınpel haben das Museum Kütahya ver
anlalst, einen groBen Teil der ausgestellten Teile in den Hof des Gra
bungshauses zu transportieren. Die geplante Ausweitung der Ausstellung

62



auf dem Tempelplateau ist nach diesen Verfallerı und nach den Vor
stellungerı des Museums leider nicht mehr möglich. In Absprache mit
dem Kulturdirektor und der Museumsdirektion von Kütahya und dem
Vertreter der Antikenbehörde wurde im Hof des Grabungshauses mit
MaBnahmen für eine angemessene Aufstellung der Grabsteine, Sta
tuenbasen, Altare und Architektuıfragmente begonnen.

Auf Anregung der Generaldirektion unternahm die Aizanoi - Gra
bung an mehreren Tagen Erkundungsfahıten in der naheren Umgebung
von Aizanoi, deren Ergebnisse der archaologischerı Landesaufnahme
dienen sollen. Im Rahmen dieses Oberflachensurveys wurden auf dem
Demirtepe östlich des Doıfes Hacıkebir Teile einer ausgedehnten rö
mischen Nekropole festgestellt, die durch Raubgrabungen auf der Kuppe
des Hügels siclıtbar geworden waren. Das Museum Kütahya wurde von
dieser Beobachtung untenichtet und eıwirkte die Genehmigung zu einer
Notgrabung, die als Gemeinschaftsprojekt des Museums und der Aizanoi
- Grabung durchgeflihrt wurde', Im Rahmen dieser Ausgrabung konuten
vier qualitatvolle Türgrabsteine freigelegt werden, die zusammen mit ei
nigen Kalksteinquadern und einer aufrecht gestellten Basisplatte eines
weiteren Türgrabsteins zu einer Grabkammer zusammengestell t worden
waren. Die Grabsteine wurden nach Hacıkebir gebracht' und dort im Hof
der ehemaligen Volksschule ausgestellt (Abb. 9). Der Bürgermeister von
Hacıkebir übernahm die Verpf!ichtung für eine angenıessene Aufstellung
der Steine und die Veraııtwortung mr deren Schııtz.

Öffentlichkeitsarbeit: In Zusammenarbeit mit dem Landrat von Çav
darhisar, dem Gouvemeur und dem Museumsdirektor von Kütahya , der
Antikendirektion in Ankara und der Aizanoi - Grabung wurde ein kurzer
archaologischer Führer durch die Ruinen von Aizanoi gedruckt, der für
den interessieıten Reisenden die wichtigsten Inforınationen und zahl
reiche Farbphotos ZLI den antiken Menumenten der Stadt bereitstellt. Der
Führer ist beim Landrat von Çavdarhisar, beim Ruinenwachter, im
Museum Kütahya und bei der Grabungsleitung erhaltlich,

(4) Die örtliche Leiıung dieses Unrcmeluuens Ing in den Handen dcr stellvcrtreteüdcn Direk
terin des Museums. Frau Şükran Tekin undHerrn Chf. v. Mosch.

(5) FÜf den Transport siclite die Türkisehe Wasserbehördc (DS1) dankenswerterweisc einen
Schaufclladerundcinen Lastwagcrı zur Vcrfügung.
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AİzANOİ 1993 YILI KAZı ÇALIŞMALARI

K/al/s RHEİDT*

1993 yılı çalışmaları, 26 Temmuz'da başlayıp, 13 Eylül'de sona er
miştir. Ekip aşağıdaki kişilerden oluşmaktaydı: K. Rheidt (Kazı Başkanı),

U. Wulf - Rheidt, S. Schauble - Herın, A. Atila, D. Johannes, N. Atik, G.
Ateş, Chr. v. Mosch, Chr. Hermann, F. Kuster, J.Steiner, F. Dohna, R.
Tschunko, M. Roll ve Ankara Universitesi'nden H. Kökten, S. Şener ile
A. Ç. Idil, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü temsilcisi olarak
Konya'dan Sayın Osman Ermişler, kazı çalışmalarımız sırasında ortaya
çıkan bilimsel ve organizasyon sorunlarının çözlimünde her bakımdan

yardımcı olmuştur.

Aizanoi/Çavdarhisar Topografik Haritası: Geçen senelerde ön ha
zırlıkları gerçekleştirilen Aizanoi/Çavdarhisar ören yerinin yeni to
pografik haritası yerinde kontrol edilerek lizerinde dlizeltmeler yapıldı.

Çavdahisar Eski İlkokulunun Bahçesindeki Kazı: 1992 yılında Çav
darhisar eski ilkokulunun bahçesinde bulunan slitunlu caddenin gü
neydoğu yönünde ortaya çıkarılmasına devam edildi (Resim: 1). Cad
denin ve alt tabakalarda meydana çıkan öncü! yapıların tarihlemesine
açıklık getirmek amacıyla, caddde üzerinde, kuzeydoğu galeride ve oda
larda derin sondajlar yapılııuştır,

Kuzeydoğu galerisinin stylobat temelleri kazı sınırlarına kadar uzan
maktadır. Cadde üzelinde yıkık durumda üç slitun daha ele geçmiştir

(Resim: 2). Bu sütunların çapları, 1992 yılında ele geçen slitunların çap
larından oldukça büyüktür. Böylece, bunların sütunlu caddenin ya
pımında kullanılan devşinne malzeme olduğu anlaşılmaktadır. Kazı ala
nının güneydoğu sınırlarına bitişik ve kuzeydoğu galerisinin önünde,
olasılıkla cadde süsü olan küçük bir sütuna ait Ion düzeninde ve çıkıntılı

bir postament bulundu.
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Galeri döşemesinin oıtaya çıkarılması sırasında, galerinin ku
zeybatısında, eğik kenarlı büyük iki orthostat levhası ele geçti. Bu lev
haların birinde, alçak kabartma bir geyik betimlenmiştir (Resim: 3). Bi
çiminden yola çıkarak, bunun, mermer bir yapının - belki bir tapınağın 
alınlığından olabileceği söylenebilir.

Güneybatı galerisinin stylobatı, kuzeydoğu galeıisine karşın iyi ko
runagelmiştir, Stylobatın önünde, yıkık durumda eksiksiz iki sütun bu
lundu. Ele geçen diğer sütunun ise eksikleri vardır (Resim: 1).

Kuzeydoğu galerisinin kuzeybatısında iki döşeme taşı kaldırılarak,

altındaki dolgu moloz araştırıldı. Burada bulunan 4. yüzyıl sonlanna ait
iki sikke, devşirme malzemelerden yapılan galerinin tarihmenmesine
açıklık getirmektedir, Sütunlu caddenin 5. yüzyılın ilk yarısında yoğun

bir şekilde kullanılmış olduğu görüşü, özellikle geyik rölyefinin bu
lunduğu kesimdeki döşeme taşlarının çok aşuımış olmasıyla kesinlik ka
zanmaktadır. Yıkılmış olan mimari parçaların altında ele geçen diğer sik
keler de, caddenin yıkılmasını, ô.yüzyıhrı ikinci yarısında bir deprem
sonucunda olabileceğinikuvvetlendirmektedir.

Kuzeydoğu galeride ortaya çıkarılan ve devşirme malzeme kul
lanılank inşa edilmiş bu mekanda bir ocak ve bol miktarda maden curufu
bulunması, burasmın bir demirci atölyesi olduğunu düşündürmektedir

(Resim: 4). Bu bağlamda ele geçen sikkeler ışığında bu mekanın, 5. yüz
yılın sonlarında veya 6. yüzyılda, sütunlu eaddenin kuzeydoğu galerisine
inşa edilmiş olduğu söylenebilir.

Sütunlu caddenin öneiii yapılaşmasını açıklamaya yönelik derin bir
sondaj yapıldı. 1991 yılında saptanan bir kanalın aıta kalan kalıntıları ye
niden ortaya çıkarıldı. Kanalın yan tarafları alt kesimine dek kazıldı. Ka
nalın güneybatı kenarının alt tarafında, Geç Hellenistik veya Erken Roma
Dönemi'ne ait örıcül bir yapının, kırma taş duvar kalıntısı ele geçti
(Resim: 4). ı 992 yılında gün ışığına çıkarılan odalarda, M. S. 1. yüz
yıldan yoğun işçilik izleri saptandı. Odaların önünde, mermer bloklarla
örtülü kanalı, eğik bir şekilde kesen bir cadde veya bir meydan bulunmuş

olmalıydı. Odalar dizisinin temelleri daha eski bir yapının yıkıntısı üze
rine yapılmıştır. Bu öncül yapı, seviyesi ve bulunuılan bakımından Geç
Hellenistik Döneın'e veya Erken Roma Dönemi'ne ait olmalıdır. Sütunlu
caddenin ve öncül yapıların tarihlenmesine yönelik yanıtsız kalan sorular,
1993 kazılarıyla açıklık kazanmıştır.

Çavdarhisar Köy Yerlcşimi: 1:200 ölçekli eski Çavdarhisar köy mer
kezi planında eksiklikler işlendi ve tamamlandı. köyde yapılan belgeleme
çalışmaları böyece büyük çapta bitirildi.
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Buluntuların Değerlendirilmesi: N. Atik ve G. Ateş, Aizanoi ke
ramiklerini değerlendinııe çalışmalarını sürdürdüler. Geçen yıllarda öne
sürülen, Aizanoi'nin Geç HeIJenistik ve Erken Roma dönemlerine önemli
keramik üretimine sahip olduğu görüşü, bu çalışmalarda da kesinlik ka
zanmıştır. Chr. v. Mosch, 1992 ve 1993 yıllarında elde edilen sikkeler
üzerine çalıştı.

Onarım Çalışmaları: Çavdarhisar eski ilkokulunun avlusunda bu
lunan sütunlu caddenin mimarisini yeniden kurmak, 1993 onarım ça
lışmalarının ağırlık noktasını oluşturur. F. Kuster, friz ve saçak korniş

levhalarının parçalarını, araldit ile yaprştırdı. Arşitrav ise ayrıca arıtılmış

çelik dübeIJerle sağlamlaştınldı. Galerinin eksik olan stylobat parçalarını

tamamlamak için beş merıner blok sağlandı ve F. Kuster tarafından ori
jinal parçalara benzer duruma getirildi. Varolan stylobat bloklarından bir
kısmı ve yeni bloklar çimento harcı yatağına yerleştitilereküzerlerine sü
nınlar kondu. Kuzeydoğu galerinin iki sütunu ile bir sütun parçası ve gü
neybatı galerisinin, bütün bir sütunuyla üç sütun parçası, bu şekilde oluş

turulan stylobat üzerinde ayağa kaldırıldı (Resim: 5).

Sütunlara ait başlıklar, buluntu durumlarından yola çıkarak saptanıp,

yerlerine kondu (Resim: 6). i 992 de olduğu gibi 1993 yılında da, ku
zeydoğu galerisinin ardındaki odaların kumataş duvarları, diğer kırma

taşlarla örülerek sağlamlaştırıldı. Bunun, ayrıca, ardındaki toprağın dol
nıasını önleyici bir işlevi de vardır.

Süturılu caddenin kuzeydoğu galerisinde i 992 yılında parçaları bu
lunan satyr heykelinin onarımı sürdürüldü, Kazının güneydoğuya doğru

genişletilmesiyle, heykelin birkaç parçası daha ele geçti. Bunları, F. Kus
ter tek tek yapışurarak ekledi. Sonuçta torso, destek ve kaide bir araya
getirildi. Kaidenin eksik olan yerleri, beyaz çimento, kireç ve mermer kı

nntılarından oluşan yapay taşla tamamlandı. Heykel enanldıktan sonra
asıl yeri olan sütunlu caddenin kuzeydoğu galeıisi önüne getirildi ve ken
dine ait postamentin üzeıine yerleştirilerek fotografı çekildikten sonra,
KütalıyaMüzesi'ne teslim edildi (Resim: 7 -S).

J. Steiner, tapınağın kuzey köşesini emniyete alma planlamasını sür
dürdü. Bu çalışma kapsamında, Chr. Herınann tapınak sütunlarnun eği

nıini jeodetik yöntemle ölçmüştür. Ayrıca, sütun başlarındaki çatlakları,

saptamak için çalışmalar yaptı.

Ören yerinin kuzeybatısındaki hamaının içinde bulunan mozaik,
geçen yıllarda rutubet nedeniyle zarar görmüştür, Bir aı:ı. önce yapılması

gereken onarım çahşmalarmı planlamak için, Ankara Universitesi'nden
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Sayın Hande Kökten başkanlığında uzman bir grup Aizanoi'de bu
lundular. Mozaikler incelenerek zarar gören yerlerin detaylı bir planı ya
pıldı. Bu plan onarım tasarısına temel oluşturacaktır, Ekip, ayrıca zararın

büyümesini engelleyici ivedi önlemler konusunda da yol gösterdi. Bu bil
giler ışığında mozaikleri koruyucu olarak, hatnam yapısının salonundaki
açık kalan yerlerinin kapatılması, çatının su sızdırmaması ve toprak üstü
sularının içine gitmemesi gibi ek önlemler alındı.

Diğer Çalışmalar/Türk-Alman İşbirliği: Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nün teşvik ve istekleriyle, Aizonoi kazı ekibi yörenin kültür
varlıklarınınenvanterini oluşturmak amacıyla, yakın çevrede birkaç gün
lük keşif gezileri gerçekleştirdi. Bu yüzeyaraştırmaları sırasında, Ha
cıkebir köylinlin doğusunda Demirtepe'de Roma Dönemi'ne ait nek
ropolün bir kısmı saptandı. Kaçak kazılar nedeniyle iki mezar taşının

üstü görülür durumdaydı. Kütahya Müzesi'nin kurtarma kazıst başvurusu

üzerine, Müze ve Aizanoi kazı ekibi tarafından ortaklaşa bir proje oluş

turuldu. Bu çalışmalarda, son derece kaliteli beş adet kapı şeklinde mezar
taşı ele geçti. Bunlar Devlet Su İşleri'nden sağlanan bir kepçe ve bir kam
yon yardımıyla, Hacikebir köyüne getirilerek, eski ilkokulun avlusuna
yerliştirildi (Resim: 9). Hacıkebir'in belediye başkanı, uygun bir şekilde

sergilerımesini ve bunların korunmasını sağlama sorumluluğunu üstlendi.

Tanıtma Çalışmaları: Çavdarhisar Kayrnakamlığı, Kütahya Valiliği

ve Müze Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Aizanoi
kazı ekibinin ortaklaşa oluşturdukları,Aizanoi örenyeri arkeolojik rehberi
yayınlandı. Ziyaretçiye en önemli bilgilerin sunulduğu ve renkli re
simlerin yer aldığı bu rehber, Çavdarhisar Kaymakamlığı'ndan, örenyeri
bekçisinden, Kütahya Müzesi'nden ve kazı başkanlığındansağlanabilir.
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Abb. 1- Aizanoi 1993. Saulenstraüe nnd Umgebung. Orientierungspian
Resim: 2- Aizanoi 1993.Sütunlu caddeve çevresi, açıklayıcı plan
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Abb. 2- Aizanoi 1993. Slio1enstraBewiibrend
derAusgrabung

Resim: 2- Aizanoi 1993. Sütunlu cadde, kazı

sırasında

Abb. 3- Aizanoi 1993. Orthostatenplatte mit
Hirschrelief

Resim: 3- Aizanoi 1993. Geyik mlyelli ort
hastatlevhası

70

---------



-
/EB
i "1-_.

Abb. 4- Aizanoi 1993 Phasenp1an
Resim4- Aizanoi 1993 kazısı genel planı

Abb. 5- Aizanoi 1993Saulenstraüe nachAbschluB derRestaurierungsarbeiten
Resim: 5- Aizanoi 1993 Sütunltı cadde, ı 993 restore işlerinden sonra
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Abb. 6-Aizanoi 1993. Restaurierungsarbeiten
an der Saulenstralse

Resim 6-Aizanoi 1993. Sünınhı cadde, restore
çalışmaları
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Abb. 7- Aizanoi 1993. Restaurierte
Satyrstatueauf Postament

Resim 7- Aizanoi 1993. Restore edilmiş

Satyr heykeli, orijinal kaidesi üze
rinde



Abb. 8- Aizanoi 1993 Satyrstatue und Ha!
lensaulen nach Abschluf der Res
taurierungsarbeiten

Resim 8- Aizanoi 1993 Satyr heykeli ve cad-
denin sütunlan restore ça-
lışmalann-dan sonra

Abb. 9- Grabstein ausderDemirtepe
Nekropole

Resim9- Demirtepe nekropolünden bir
mezartaşı
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PESSINUS 1993: PRELIMINARY REPORT

John DEVREKER *
F. VERMEULEN

As usual the yearl y campaign took place during six weeks in sum
mertirne under the general directiorı of Prof. Dr. J. Devreker, the chief ar
chaeologist was Prof. Dr. F. Vermeulen assisted by Mssrs. K. Braeckman,
Ph. De Langhe, G. De MuIder, K. Verboven, Miss. K. Deheuau, and
Ayşen Bedir, Yasemin Ercat and Emre Ersoy, all students from the Bilk
ent Üniversitesi. Geomorphological studies were made by Mr. P. Brack
man, the archaeozoological ones by Miss. B. Decupere. Miss S. Leleu
studied the funerary morıuments. Architect P. Verhaeghe directed the res
toration, with the assistance of Miss Burcu Ceylaıı and Esra Serdar from
the Orta Doğu Teknik Universtitesi. Like every year, Mr. J Debnıyne

took good care for the whole team. We were most fortunate in having
Miss Handan (Uçar) Ozkan as representative ofthe Turkish Govemment.
We thank the Directorate of the Eski Eserler ve Müzeler for the con
fidence shown to us. We are alsa grateful to the companies Rectavit
(Drongen) and Agfa-Gevaert (Sales Department Zaventem) for their pre
cious support.

The archaeological activities during this campaign involved the con
tinuation of excavations in the ancient city centre, surveys within the lim
its of the Pessinus territory and the studyand classification of the finds ..
Further more, new geomorphological observations were made in the vi
cinity, analysis of animal remains from Helienistic and Roman contexts
was started and the restoration of the smail Roman theatre in front of the
temple advanced at a steady pace.

* Jolm DEVREKER. Profcssor of Ancient History. Urıiversircit Gent, Blandijnberg 2, B - 900
Geııt, BELGIUM.
F.VERrvIEULEN, Senior Rcsearch Associate (Roman Archacology), National Fund for Sci
entific Research, Blandijnbcrg 2. B - 9000 Gent, BELGIUM.
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1.Archaeological excavatioııs near the Roman Tenıple

While research in the Jate eighties focused mainıyon a Roman ce
rnetery and a Byzantine fortress, both located on the northern edge of
town (Fig. 1, area 1), at present most fieldwork is again directed towards
the monumental centre of the city. Indications that the immediate vicinity
of the Roman temple precinct, which was paıtly excavated in the Iate
sixties under the direction of P. Lambrechts, is of crucial importance for a
reconstruction of the early history of the temple-state, incited us, from
1992 onwards, to continue work in this area (Fig. 1, area B).

a. Extra muros

Last year we started to dig a narrow trench of 20 by 4 m (Pess. 92/
Bl) just outside the temenos wall (Fig. 2, Bl). The object was to disclose
information about the general stratigraphy and occupation history of the
area immediately north of the temple precinct. Exeavation of this inter-
esting trench was finalised this year. .

The only relevant traces which were encountered in the lowest levels
are remnants of two limestorıe wall foundations with a NW-SE orieııta

tion (Fig. 3; 68 and 84) and an older foundation, oriented more or less
square to these (Fig. 3, 85). In accordance with the adjoining eartheıı

floors, stratigraphically connected with these foundations, the former be
long to Roman times (2nd-3rd centuries) while the latter Is part of at least
two Hellenistic and probably one pre-Hellenistic living quarters. It is
noteworthy that the orientation of these early houses seems to be iden
tical to the other Hellenistic (and some early Roman) houses excavated
in this part of town, such as the ones near the Turkish mosque, under
neatlı the Roman agora and alongside the Roman temple.

The finishing of trench Pess. 92/B i enabled us to study once again a
complete stratigraphical seetion of a spot in the core of Pessinus (Fig. 4).
This ca 6 m deep accumulation of habitation and destruction layers is
very informative for our understanding of the chronological evolution of
probably one of the places in town with the longest and most intense oc
cupation history. it reınains problernatic to establish the precise date of
the oldest occupation layers encountered here (e. g. Fig. 4; 37-32), but
since they contain only (Iate) Phrygian coarse and polished pottery (ôth
4th century B. C.), a pre-Hellenistic attribution is very probable. Several
floor levels seem to indicate more or less continuous inhabitation in this
sector during the Hellenistic and early Roman periods (e. g. Fig. 4; 74,

76

--- ~~----~----~



73, 62, 60, 57, 56 and 54). This residential occupation came to an end
when during the Iate 3rd or 4th century of our era amamımental terrace
wall (Fig. 3; 24, 37 and 7) was built here, itself connected to the south
with a large staircase made out of regularly cut blocks of timestane (Fig,
3; 32 and 35). It is possible that these elements, which we already dis
cussed in last yem''s report, were paıt of an important Iate Roman build
ing programme in the city centre. This programme could, amongst other
things, have involved the constnıction of a menumental building (basil
ica") immediately north-east of this spot, where the famous Haghia So
phia - eathedra! was erected subsequently. We alsa mentioned in the
1992 report that the area of trench BI was again transformed into normal
Iiving quarters during the first half of the 5th centuryand that it stayed
that way until the 7th or 8th century. Most of the early Byzantine houses
made full use of the foundations and building stones of the earlier Roman
constnıction in this area, such as the terrace walls and even the walls and
columns of the Roman temple nearby,

b. Intra muros

With the three trenches (Pess. 93/B2, B3 and B4), that were started
directly north and south of the Roman temple (Fig. 2), other objectives
are pursued. On the one hand, exeavation of parts of the temenos which
were not yet studied by Lambrechts could reveal crucial evidence about
the date, decoration and construction of the temple and other facilities of
the sanctuary. Exeavation that was more detailed than that during the
sixties could on the other hand brirıg information about the stillmuch dis
cussed pre-Rornan occupation of the place, and perhaps alsa about the
possibility of a Phrygian origirı of the town centre. Several not precisely
dated and identified, but very monumental, building traces uncovered in
this area by Lambrechts, at least indicated the importance of this sector
of Pessinus, before Rame erected here adominant sebasteion in the clas
sical style.

At the end of our campaigrı two trenches (B2 and B3) - respective
surfaces: 119 012 and ıo3 012 - were completely investigated, while in the
third (B4) only Byzantirıe levels were reached. Conclusive evidence was
now produced of important occupation of this area in pre-Hellerıistic and
Hellenistic times. At the same time it was alsa made very clear that the
local soilhad suffered major disturbances since Roman times. Many pre
Roman foundations had been alma st completely dismantled during the
Byzantine period and severallarge pits dug during that era - e. g. pit nr. 9
which takes in about 2/3 of trench Pess. 93/B2 (Fig.5) - impede the iden
tification, interpretation and dating of several structures.
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Proof for pre-Hellenistic settlement was encountered north as well as
south of the temple. In trench Pess. 93/B2 we found several shallow pits
(Fig. 5; 32, 38, 40, 4I, 42), a floor level consisting of fine gravel mixed
with earth, and a hearth (Fig. 5, 24), all containing coarse and polished
potteıy in a Phrygian tradition. The hearth was an intesely used and more
or less irregularpit ( 3 m diameter) with a flat base and a mixed fill of
charcoal, earth and artefacts. It contained i. a.': two intact pyramidal ter
racotta loomweights, the remains of a young horse, and some pottery
(Fig. 7). The latter comprise several fragments of a polychrome jar cov
ered with red slip and painted with white paııels, filled in with running
animals in silhoutte-style. Together with sherds of black, greyand red
polished Phrygian pottery these finds idicate a 6th-4th century date, We
hope to confirın this by radiocarbon analysis.

it is not clear yet whether the ill-preserved remains of an imposing
wall foundation made of large unslashed blocks of Iimestone and dis
covered near the south-eastern side of trench Pess. 93/B2 (Fig. 5; 25 and
35) belong to this same phase. The same goes for asmaller foundation
found near the western comer (Fig. 5; 15). Both could well be somewhat
younger and thus possibly (early-) Hellenistic. Further excavations in this
area should enable us to refine their daring and estabIish their precise re
lation with the more or less equally orienred walls found by Lambrechts
in front of the temple and by us directly south of this Roman building
(Fig. 2, B3).

The same uncertainty exists concerrıing some remains of foundations
uncovered in the south-eastern pan of trench Pess. 93/B3; the north
westem part was almost completely disturbed. On the basis of strat
igraphical information, two foundations, i.e. the negative trace of wall 38
and the much disrupted NE-SW oriented trace 39/40 (Fig. 5), can be at
tributed to pre-Hellenistic times. Wall foundation s nrs. ı 6 and ı 8, the ca.
1.8 m wide former of which is part of a monumental building, are def
initely younger and can probably be dated in the HelIenistic period. Their
orientatiorı is again NE-SW, but relations with the pre-Roman walls else
where in this area are still hard to estabIish. The dating of most phases of
pre-Roman occupation in trenches Pess, 93/B2 and B3 is supported by
some Iate Phrygian polished pottery, Phrygian greyand lots of common
as well as fine Hellenistic pottery, such as black glazed with floral dec
orations (e.g. West Slope) and a Meganan bowl. There is now more than
sufficient evidence that area B was occupied during the HelIenistic pe
riod. it seems reasonable to assume that this occupation was monumental
and contrasted with the sober houses exeavared thus far elsewhere in the
city.
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Further research must try to establish whether the Hellerıistic and
older buildings erected on this topographically dominant locus near the
seasonal river Gol/os had some public function or not.

Both trenches are poor in Roman traces and finds. This is logical be
cause they were dug in an area which had been in use as temel/os of the
sebasteion since Tiberian times. Noteworthy though is the discovery in
trench Pess, 93/B3 (Fig. 6; 4, 5 and 12) of three large blocks of marble
that were once part of the temple entablature: one from the cornice and
two from the freeeze. The decoration of one of the freeze blocks, with an
eros suppoıting a heavy garland of flowers and frııit (Fig. 8), is well pre
served and demonstrates the refinement of the early-Roman temple dec
oration.

Other non-modem traces in both trenches essentialy date from the
early Byzantine period, they include robber pits and hollows for pithoi
(e.g. Fig. S, 9 and Fig.6; 9, 10, ll, 20 and 22), some poorly preserved
walls (Fig. S, 11 and Fig. 6; 14 and 24) and a circular furnace made out
of pithos sherds with a stoke canal bordered by upstanding storıes on its
south-westem side (Fig. 9). These ill-preserved strııctures seem to in
dicate that at least paıts ofthe foımer temel/os were at that time in use as
quarters for living or for working. The many disturbarıces of earlier fea
tures and walls, as well as the rııbbish-rich fill of the huge pit nr, 9 in
trench Pess. 93/B2 suggest however that after the abandonment of the
temple this area was essenrially used as a stone quarry and a dump.

II. Archaeological survey (F.Venneulen,O.Oe Mulder, K.Braeckman)

Systematic surveys in the territory of ancient Pessinus first of all
comprised the continuation of geomorphological observations as part of
the elaboration of a detailed O.LS. (geographical infoımation system) of
the whole region. On the other hand, more time could now be invested in
systematic archaeological prospecting. This will erıable us in due time to
reconstruct the occupation history of the whole region and to investigate
the intricate town-country nexus. Close collaboration between ar
chaeologists and geomorphologists will certainly produce a flow of in
formation on aspecsts such as the density of inhabitation, the nature of
the local road system, the water supply, the security system of the town,
the organisation of land use, ete.

This years work consisted of a systematic and detailed survey with
the collection of surface finds in connected areas to the south, west and
east of the ancierıt city cerıtre, as well as of some more object-oriented
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prospections fuıther away from the core of the territorium. With our sys
tematic survey in areas directly bordering the ancient city centre, and
thus the actual village of Ballthisar which overlies most of the ancient
town, we actually continue the research started (but never concluded) in
1986. The main objective of this first phase is to survey in every detail an
area of some 3 km diameter around the town-centre. This will enable us
to map the whole suburbau fringe of Pessinus, as well as the closest sur
rounding countryside. In a second phase sampling areas spread evenly
over the different landscapes within the presumed territory of Pessinus
will be selected and surveyed in the same detai!. We wiIl also continue
checking and mapping indications from earlier observations or from 10
cal informers.

The general distribution map of all actually known finds clearly
demonstrates that most survey work in the vicinity of the town was ex
ecuted in the southerrı part (Fig. l O), Here we have already been able to
map an area of some 2.8 kım. This work involved first of all detailed
mapping and identification of finds signalled by earlier work, such as
several Roman cemeteries. Furthermore, a whole range of new findspots
was registered, bringing the amount of relevant extra-urban sites to ca.
40. Oıır observations in areas further away, such as on the top and slopes
of mount Günyüzü (ancient Dlndymosş, near the eastern border of the
Pessinus territory, brought severalother interesting sites to light. A short
summary of the most importaut results will elucidate this.

The rnajor prehistoric discoveries are two settlements found only a
few hundred meters apart on the northcrn slopes of the Dyııdimos -top,
to the north-east of the village of Karacaören. Importaııt concentrations
of stone rubble, some loamy wall plaster and even the base of some
walls in situ visible at the suıface, indicate that both sites comprised
stone built houses. The scanty remains of pottery associated with these
relics suggest a cautious dating in the Bronze-or Iron Age. Their elevated
topographical position, between 1500 m and 1600 m above sea level, is
remarkable.

Not far from these sites, but sitııated more comfortably on lower
Iying slopes of the Diııdymos, near a steep valley with large outcrops of
granite, we located a possible early-Phrygian settlement. The focus of
this site is an imposing outcrop of granite, with in its vertical front a
much eroded but neatly cut and flat rectangular panel and in its hor
izontal front a smail rnan-made hollow. Surrounding this stone we found
a large concentration of settlement pottery, essentially coarse Iran Age
material ( e. g. pithoi).
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At present the Helienistic period is, a few unceıtain findspots ex
cluded, sornewhat undeırepresented on the distribution map. From the
Roman period onwards, however, the easily identifiable human traces in
the landscape increase considerably (Fig. ll). The manyaiready known
cemeteries and isolated graves on the slopes and especial1y the plateaus
around the valley site of Pessinus are now augmented with some new dis
coveries, bringing the distinctly Roman funerary areas up to a total of
some 15 units (Fig. 11,3). It must be stressed, however, that excavations
show that at least some of them were already in use during the Hel
1enistic period. We also mention that in several places, widely dispersed
within the Pessinus territory, Roman spolia, often funerary in character,
were registered. Most interesting was for instance a stili unpublished ste
la with Greek inscription found among the ruins of the abandoned Turk
ish viiiage of (Old) Çaykoz.

It is clear now that most of the ancient limestone quarries of the Ro
man city must be looked for on the edges of the plateaus immediately
west of Balhhisar (Fig. II, 9). Especially the hard and strongly coherent
Iimestone layers, which fOI111 knickpoints on the valley heads and slopes, ,
seem to have been exploited most efficiently. Traces of this exploitation
can still be seen here and there, and suclı zones are almost always littered
with Roman pottery and fragments of pitlıoi.

Permanent Roman settlement at the outskirts of towıı and in the near
by countryside was identified at some 10 sites (Fig. 11,2). Alongside the
ever preserit sertlement-finds, such as fragments of pottery, glass and
tiles, some sites were also indicated by iıı situ traces of wal1s visible
above surface !eve!. The position of most of these isolated rural settle
meııts is remarkable. Almost all of them are located on mild slopes near
the upper edges of feıtile and easy to exploit, rather flat, arable land. Fur
ther investigations should help us to deterınine the accuracy of this posi
tioning, as well as the precise character and dare of most of these sites. It
is worth mentioning that ııear some of them, located east of Pessinus, we
found lots of fragments of Roman terracotta pipes, identical to the ones
we excavated in the heart of the town. As most of these fragments stilllie
in a linear configuration, often near the upper edge of several smail val
leys, one can imagine them to be the well preserved remains not only of
water distribution towards some isolated farms, but also of systerns of ir
rigation. Their frequencyand systematic layout make the latter explana
tion appear very convincing and we are aware that their discovery is of
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the utrnost importance for an analysis of Roman land use in Central An
atolia.

Quite new for the Pessinus situatiorı is alsa the discovery of two (or
possibly three) watchtowers, which probably were once part of same sys
tem of security and defence of the ancierıt city, Two of them were pos
itivitely identified by the discovery of strips of wall found in situ, only
slightly above ground level (Fig.l1, 6). The plan of the first one, located
south of Balhhisar (Fig. 12), is only partly preserved. The large regularly
cut blocks of Iimestone used for its walls and the late-Hellenistic and ear
ly-Roman pottery found along with this structure point at an arıcient date.
The shape of the second tower, found SW of the village (Fig. 11, 6), is
easier to determine. lls ca. 1 m wide wall, made of blocks of limestone
and same marble spolia, indicate a rectangular construction of ca. 4 by
3.5 m . The use of spolia and same pottery found in and araund this corı

struction suggest an early-Byzantine date. The locatioıı of both construc
tions on the edges of same of the highest plateaus, with wide views on
the town and the surrounding landscape, seems ideal for a function as ob
servation-and signal\ing towers.

Other mapped Byzantine finds are 5 settlement sites-most of them
with obvious surface concentrations of pottery, tiles an spolia-nne the site
of amonastery whiclı was already discovered in the Iate sixties. The lat
ter is located on one of the peaks of the Dindymos. It still contains many
upstanding stone walls, same of which can easily be interpreted as paıts

of rooms and cistenıs (Fig. 13) with plastered internal faces. Finally, we
mention the discovery of two small Ottoman cemeteries near Ballıhisar

and of severalold (Ottoman ?) temporary installations for sheep herding
in the hills.

III. Registration, study aııd restorotion

All excavated and collected finds were registered and deposited in
the local depot and museum. The study of specific categories of finds, e.
g. pre-Hellenistic pottery, animal bones (see report B. Decuppere ) and
the Roman funerary monuments was staıted and/or finalized. Same ex
cavated objects of specific interest were transported to the archaeological
museum of Eskişehir.To cope with the ever increasing flow of new finds
the local depot at Ballıhisar was partly reorganized.

The restoration of the smail theater in front of the Roman temple
continued with the help of Ankara's Middle East University. An im
portant zone in the Northern part of the cavea is now fully stabilized and
restored. This activity will continue during the next campaign,
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PESSINUS AREA B
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Fig. 2- Simplified plan of areas B and H. Legend: ı. Roman temple and
podiurn walL, 2. temenos wall, 3. steptheatre, 4. square and per
istilium (agora). Trenches BI, B2 and B3 were finished in 1993.
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Fig. 8- Blockfrom the early Roman temple-freeze found in Pess. 93IB3.

Fig. 9- Early Byzantine oven-structure found in Pess. 93IB2.
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Fig. 10- Sites discovered by survey in the immediate vicinity of the town-centre. Le
gend: 1. uncertain date, 2. prehistoric, 3. Phrygian, 4. Hellenistic, 5. Roman, 6.
Byzantine, 7. Ottornan.
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Archeological sites and their function
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Fig. 11- Roman survey-sites according to their funetion. Legend: 1. uncertain, 2. settlement,
3. cemetery, 4. sanetuary, 5. watch-tower, 6. aquaduct, 7. road-fragment, 8. spolia,
9. quarry.
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Fig. 12- General view of an Iron Age site (possibly ) Phrygian near the Dindymos.
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Fig. 13.:. Remains ilJsituOf a probable HellenisticOf Roman watchtower near Pessinus.
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AMASYA ESKİ ŞAMLARMEZARLIGI ı993
YILI KAZı ÇALIŞMALARI

Metin ÖZBEK *

Eski Şamlar mezarlığı Amasya ili, Merkez ilçesi İhsaniye Mahallesi
sınırları içerisinde yer almaktadır. Doğusu demiryolu ve Endüstri Meslek
Lisesi, kuzey ve güneyi yerleşim merkezleri ile sınırlanmış olan Eski
Şamlar Mezarlığı ören yerinin çevresi bu denli yoğun biçimde iskan edil
mesinden dolayı bir dizi tahribata maruz kalmıştır. 20. yüzyılda bu
alanda meydana gelen tahribatların kökleri 1920 li yıllara kadar uzan
maktadır. 1924-25 yıllarında mezarlığın doğusundan geçen demiryolunun
yapımı sırasında Roma Dönemi'ne ait mezarlar tesadüfen ortaya çı

karılmıştır. Osman Fevzi Olcay' ın 1936 yılında yayınladığı Amasya
Tarihi Zeyli adlı kitabında da belirtilen yaklaşık 30 adet tonozlu mezarın

büyük ölçüde tahrip olduğu gözlenmiştir.

1975 yılına kadar İslam mezarlığı olarak kullanılan alanda öncelikle
İslam gömülerinden bir bölümü yerlerinden kaldırılarak Tekirdede Asri
Mezarlığı'na taşınmış, ardından 1985 yılında belediye tarafından iskan
amaçlı olarak hafriyat çalışmaları yapılmış, Roma Dönemi'ne ta
rihlendirilen mezar kalıntıları ortaya çıkarılınca hafriyat durdurulmuştur.
Bunu takip eden 1986 ve 1987 yıllarında Amasya Müzesi Müdürlüğünce

kurtarma kazıları başlatılmış, bu çalışmalarda çok sayıda Geç Roma Dö
nemine tarihlendirilen mezar mimarisine ve İslam gömülerine rast
Ianılmıştır, Bunu takip eden yıllarda sözü edilen alana Amasya Be
lediyesi'nce yapılan çocuk bahçesi, futbol sahası ve yol çalışmaları

sırasında ise Roma Dönemi'nden başlayarak günümüze kadar çeşitli ev
releri içeren mezar mimarileri ve insan iskelet kalıntıları yoğun bir bi
çimde tahrip edilmiştir.

* Prof. Dr. Metin OZBEK, Hacettepe Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Antropoloji Bölümü,
06532 Beytepe - ANKARA.
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1992 yılında Amasya Müzesi Müdürü Ahmet Yüce ile birlikte bu alan
incelenerek, kesitlerde gözlemlenen arkeolojik ve antropolojik ma
teryallerin tahribat tehdidi altında olduğu belirlenmiş, kurtarma kazısı

yapmak amacıyla Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğü'ne başvurulmuştur.

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün11.3.1993
gün ve 01371 sayılı yazısıyla Amasya Eski Şamlar Mezarlığı ören yerinde
kurtarma kazısının yapılması uygun görülmüştür...Amasya Müzesi Mü
dürü Allınet Yüce başkanlığında, Prof.Dr. Metin Ozbek'in bilimsel baş

kanlığında araştırma görevlileri Yılmaz selim Erdal, Gülfem Uysal,
Suavi Aydın, Müze Asistanı Celal Ozdemir ve Müze çalışanlarından

Şahin Kul, Naim Yıldırım, Hacettepe Universitesi Arkeoloji Bölümü öğ

rencilerinden Süleyman Kızılırmak, Koray Sancar, Davut Ekici, İlknur

Subaşı ve 6 işçiden oluşturulan bir ekip ile 16 Ağustos- 3 Eylül 1993 ta
rihleri arasında19 iş günü kazı çalışmaları yapılmıştır.

Kurtarma kazısı çerçevesinde öncelikle alanın l/250 ölçekli to
poğrafik haritası çıkarılmış ve kareleme işlemleri yapılmıştır. Kesitte iz
lenebilen Roma ve İslam mezarlarının yoğun olduğu ve çevrede yaşayan

halk tarafından tahrip edilebilecek nitelikte olan, tarafımızdan geçici ola
rak isimlendirilen Gl cd, G2 bd, G3 d, G4 cd açma ve plankarelerinde
kazı çalışmaları, belediyenin hafriyat çalışmaları yaptığı GS d plan
karesinde ise sondaj çalışması yapılarak 200 m2 alan açılmıştır. Bu alan
larda 2.5-3 m derinliğe ulaşılmıştır. Yukanda sıralanan açmalar ve bun
lardan elde edilen arkeolojik ve antropolojik bulgular açma sırasına göre
aşağıda verilmiştir.

Gl Açması cd Plankareleri

Gl açması, Şamlar Mezarlığı'nın içerisinden geçen güney-kuzey
uzantılı mahalle yolu ile mezarlığı kuzeyden sınırlayan batı-doğu uzantılı
yolların kesiştiği alanda yer almaktadır. LO x 5 m boyutlarında olan bu aç
mada, mezarlığın kuzeyinde yer alan Ihsaniye mahallesi'nde ikamet eden
halkın attığı ve kalınlığı 47 cm ye ulaşan 20. yüzyıl çöplüğü öncelikle
kaldınlmış, dolgu toprağına ulaşılmıştır. Bu alanda, yaklaşık 0.50-1.00 m
derinliklerinden çocuk, erkek ve kadınlara ait 6 adet İslam görnüsüne
rastlanmıştır (Resim: 1). Batı-doğu yönünde sırt üstü yatırılan, yüzü ve
vücudu hafif güneye çevrilmiş olan bu iskeletlerin kuzeylerinde ağaç ya
da kerpiçlerin sıralanmasıyla oluşturulan sapurmalar yer almaktadır

(Resim 2). Gerekli temizlik işlemleri tamamlanan iskeletlerin fotoğraflan

çekilerek çizimleri yapılmış, Geç Romamezarlanna ulaşmak amacıyla

yerleıinden kaldırılmıştır. 1-1.5 m derinliğine ulaşıldığında Roma Dö
nemi'ne tarihlendirilen mezarlara ulaşılmıştır.
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Gl açmasının batı açma duvarına yakın bir kısmında, kuzey-güney
doğrultusunda yan yana sıralanmış, batı-doğu uzantılı 6 adet Roma me
zarı saptanmıştır. Bu mezarlar çeşitli boylardaki moloz taşları, tuğla par
çaları ve bunların birbirine tutturulmasında kullaııılan kum-kireç karışımı

harçtan, tonozlu bir sistemle inşaa edilmişlerdir (Resim: 3). Geç Roma
Dönemi'yle yaşıt bu mezarların iç duvarlarında hiçbir süsleme izine rast
Ianamamıştır. Sözü edilen 6 mezardan i ve 2 numaralı mezarlar, farklı dö
nemlerde, birbirlerinden bağımsız bir biçimde inşaa edilmişken, güneye
doğru uzanan diğer 4 mezarın tamamı ayııı anda ve ara duvarları ortak bir
biçimde yapılmışlardır (Resim: 3). Bu mezarların tonozlarının doğu ucu
ise 25 cm kalınlığmdabir duvar ile birbirlerine bağlanmıştır.

Sözü edilen 6 tonoz mezarın tamamı yol yapın1 çalışmaları ve İslam
Dönemi'ne tarihlendirilen iskeletlerin gömülmesi, hatta mezarlığın yer
leşime açılması çerçevesinde buraya gömiilen iskeletlerden bazılarıııın

yörenin yakınlarında yer alan Tekirdede Asri Mezarlığı'na nakledilmesi
esnasında tahrip edilmiş (Resim: 4), çoğu soyulınuştur.

GIII ve 2 No.lu Mezarlar: Gl/I nolu mezar, kazı alaııının kuzey sı

nmnı oluşturan doğu-batı uzantılı mahalle yolunun yapımı sırasında

kuzey duvarının tamamı tahrip edilmiştir. 208.5 cm uzunluğunda ve 87
cm derinliğinde olan bu mezar, iri moloz taşlar ve harç kullanılarak to
nozlu sistem ile inşaa edilmiştir. Kuzey duvarı tahrip edildiği için me
zarın genişliği belirlenemedi. Bu mezarın içerisinden 19 bireye ait iskelet
kalıntıları gün ışığına çıkarılmıştır. Tamamen kanştınlnuş olan bu is
keletlerle birlikte demirden yapılmış 2 cm çapında halka şeklinde bir
kemer tokası ve kırık bir demir yüzük parçası ele geçirilmiştir. Mezarın

batı duvarı ise bir İslam iskeletinin gömülmesi sırasında hafif bir şekilde
tahrip edilmiştir. Envanterlik buluntuya ise rastlaııılmamıştır.

Gl/2 nolu mezar 199 cm uzunluğunda, 102 cm genişliğinde ve 59 cm
derinliğinde dikdörtgen biçimlidir. Bu mezarın tam içerisine İslam Dö
nemi'nde bir iskelet gömülmüş ve bu gömü sırasında mezarın büyük bir
bölümü tahrip edilmiştir. Mezarın içerisinden oldukça tahrip edilmiş du
rumda, Roma Dönemi'ne tarihlenebilecek iskelet kalıntısı çıkarılmıştır.

Etüdlük ya da envanterıik herlıangi bir bulnntuya rastlaııılmamıştır. Me
zarın büyük oranda tahrip edilmesinden dolayı, sanduka ya da tonoz
mezar olup olmadığı belirlenememiştir. Gl/! ve 2 nolu mezarların hem
mimari hem de boyutları açısından bunların güneyinde sıralanmış olan 4
mezardan farklı dönemlerde inşaa edildikleri görülmektedir.

GII3,4,5 ve 6 Nolu Mezarlar: 199-200 cm uzunluklarında. 74-77 cm
genişliklerinde 100-102 cm derinliklerinde dikdörtgen biçiminde, moloz
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taşlar, kiremit parçaları ye harç ile inşaa edilen bu mezarların üst kı

sımlarının doğu bölümleri SS-llS cm boyutlarında düz blok taşlarla ka
patılımştır (Resim: 3 ye 4). Mezarın üzerinde arta kalan ıoS-123 cm lik
bölümleri ise tonoz sistemiyle kapatılmıştır. Böylece kemerin altından

zemine kadar olan yüksekliği 107-114 cm ye ulaşmıştır. Mezarların ara du
yarları oıtak bir şekilde inşaa edilmiş ye tonozların doğu kısmı yaklaşık

25 cm kalınlığında bir duyar ile birbirlerine bağlanmıştır. Bu mezarların

tamamının kapak taşlarının bulunduğu bölge ile iç yüzeyleri oldukça
özenli bir biçimde inşaa edilmiş, duyarların yüzeyleri ise yaklaşık i cm
kalınlığındabir harç ile sıvanmıştır.

Mezarların tamamı daha sonraki dönemlerde, özellikle de İslam gö
mülerinirı yapıldığı zaman dilimi içerisinde tahrip edilmiştir. GI/6 nolu
mezarın dışmda kalanların tamamının kapak taşları yerlerinden alın

mıştır. Mezarların bir ya da iki duvarı delinmiş durumdadır (Resim: 2 ye
4).

Kaçak kazı yapanlar tarafından soyulan bu mezarlardan GI/3 nolu
mezardan altından yapılmış lapis taşlı bir adet yüzük, bronzdan bir küpe,
GI/4 numaralı mezardan ise bir adet altın yüzük ele geçirilmiştir (Resim:
5). Bunlara ek olarak bütün mezarların içerisinden Roma Dönemi'ne ta
rihlendirilen insan iskelet kalıntıları ye seramik parçaları ele geçirilmiştir.

G1/7-8 Nolu Mezarlar: Gl açmasının güney ye doğu kenarlarının ke
siştiği köşede, tonozlu sistem ile inşaa edilmiş olan 6 numaralı Roma me
zarının 2.5 m doğusunda, yukarıda tanımlanan mezarlardan farklılık gös
teren iki adet mezara rastlanmıştır. Bu mezarlar sanduka biçimli olup, ara
duyarları oıtak inşaa edilmiştir. Mezarların duyarları tonoz mezarlarda ol
duğu gibi moloz taş, kiremit ye harçla örülmüştür, İç yüzü diğer me
zarlarda olduğu gibi özenli yapılmış olup, 1 cm kalınlığında bir harç ile
sıvanmıştır. Dış yüzü ise daha özensiz bir görünümdedir. Mimari açıdan

olduğu gibi, bu mezarların ölçüleri de diğerlerinden daha farklıdır. Bu
mezarların genişlikleri 60,51 cm, derinliği 57,56 cm dir. 7 ye 8 nolu me
zarların doğu kısımları kazı alanının oıtasından geçen güney-kuzey uzan
tılı yolun yapımı esnasında tamamen tahrip edilmiştir (Resim: 3). Bu ne
denle mezarların uzunlukları belirlenememiştir. Gın ye 8 nolu mezar
ların korunarı kısımlarının uzunluğu yaklaşık 55 cm civarmdadır;

Yol yapımı nedeniyle tahrip edilen mezarlardan GI/7 numaralının

içeri si kırmızı bir boya ile (aşı boyası) bezenmiştir. Freskin yapıldığı sıva

parçaları in-situ halinde tahrip olduğu için bezeğin biçimi belirleneme
miştir. Buna karşın bütün fresk parçaları tophanarak müzeye teslim edil
miştir.
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GlI7 numaralı mezara bitişik olan Gl/S numaralı mezarda, yoldan 10
cm içeride, biri sağlam ikisi tümlenebilir nitelikte Roma Dönemi'ne ta
ıihlenen üç adet camdan yapılmış gözyaşı şişesi ele geçirilmiştir (Resim
6). Buluntular envanterlenerek müzeye teslim edilmiştir.

Gl numaralı açmada yaklaşık 2-2.5 metre derinliğe ulaşıldıkıan

sonra, Roma mezarlarının otunulduğu ana toprağa ulaşılmıştır. Bir yan
dan çevrede yaşayan halkın tahribatını örıleyebilmek için, diğer yandan
ileriki yıllarda restore edilip teşhir edilmesini öngörerek bu mezarlar üze
rindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra üzerleri naylonla kaplanmış ve
toprakla doldurulmuştur.

G2 Açması bd Plankareleri

Gl açmasının güneyinde ve bu açmaya bitişik bir biçimde açılan G2
açmasında da öncelikle çevrede yaşayanların attıkları çöplükler te
mizlenmiş, toplam 4 adet Islam gömüsü kaldınlmıştır, Bu açmada da
yaklaşık 1-1.5 m derinliğinde Roma Dönemi'ne tarihlendirilen mezarlara
rastlanılnuştır,

G2/l-2 Nolu Mezarlar: G2 d plankaresinde bulunan mezarlar Gl aç
masındaki 4'lü mezarlar gibi tonozlu sistem ile birbirine bitişik bir bi
çimde inşaa edilmişlerdir(Resim: 7). Doğu-batı doğrultusunda uzanan bu
mezarlar 203-198 cm uzunluğunda, 71- 76 cm genişliğinde 96.5-93 cm
derinliğindedir. Bu mezarların doğu kısmını oluşturan duvar ve tonozları

birbirine bağlayan duvar tahrip edilmiş durumdadır. Mezarların kapak
taşları ise yerlerinden alınmıştır. i ve 2 numaralı mezarlar da yine bir
alana yapılan İslam gömüleri tarafından büyük oranda tahrip edilmiş

(Resim: 7), hatta yağmalanmıştır. Mezarların çevresinin temizlenmesi sı

rasında bu mezarlardan atıldığı tahmin edilen çok sayıda insan iskelet ka
lıntıları ve seramik parçaları ele geçmiştir. Mezarlardaki tahribata karşın i
numaralı mezarın içerisinde bir adet bronz bilezik (Resim: 5) ile bitki çe
kirdeklerinden yapılmış çeşitli boylarda 8 adet boncuk bulunmuştur. Bu
boncuklardan bazıları, tesbihlerde bulunan imamelere benzerlik gös
tennektedir.

G2/3-4 Nolu Mezarlar: Bu mezarlar i ve 2 nolu mezarların hemen
batısında ve bunlara bitişik bir biçimde inşaa edilmiştir. Sözü edilen me
zarlar batı açma duvarmın içine doğru uzanmaktadır (Resim: 7). Bu ne
denle mezarların yalııız açma içerisinde kalan kısımları temizlenmiş ve
bunlann içerisinden bir iskelete ait kalıntılar elegeçirilmiştir. Her iki me
zarın içerisinden başka herhangi bir arkeolojik buluntuya rast
Iarıılmamıştır,
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G2/b plankaresinde yapılan ve yaklaşık i metreyi bulan kazı ça
lışmasında, Islam Dönemi'nde gömülmüş iki adet çocuk iskeleti gün ışı

ğına çıkarılmıştır. Bu plankarenin batı ve doğu açma duvarlarında ise iki
şer adet olmak üzere toplam 4 adet Roma Dönemi tonoz mezarlarina
rastlanmıştır. Bu mezarların da büyük olasılıkla soyulduğu tahmin edil
mektedir. Buna karşın batı açma duvarının temizlenmesi işleminde açma
duvarmda bu mezarlardan atılmış durumda sağlam bir gözyaşı şişesi ele
geçirihniştir. Maddi olanakların yetersizliği nedeniyle açılamayan kesitte
izlenebilen bu mezarların mimarisi Gl açmasmdaki mezarlara ben
zerlikler göstermektedir, Bu açınada hem kesitte izlenebilen mezarların

hem de açılan mezarların tahrip edilmemesi amacıyla üzerleri naylon la
örtülerek toprakla doldurulmuştur.

G3 Açması d Plankaresi

Mezarlığa yapılan gömülerin stratigrafisini belirleyebilmek amacıyla

SxS m boyutlarında başlatılan kazı çalışmaları, diğer açmalarda yoğun bir
biçimde Roma mezarlarına rastlanması nedeniyle O.S m derinliğe ula
şıldıktan sonra kapatılmıştır. Bu açmadan Roma, Bizans, Selçuklu ve
Erken Osmanlı dönemlerine ait seramik kalıntıları ele geçmiştir. Etüdlük
nitelikte olan bu parçalar diğer açmalardan ele geçenlerle birlikte müzeye

.götürülmüştür.

G4 Açması cd Plankareleri. Bu açma, Gl ve G2 nolu açmaların do
ğusunda ve Şamlar Mezarlığı 'nın içerisinden geçen güney-kuzey uzantılı

yolun hemen doğusunda yer almaktadır. 1985 yılında belediyenin alanı

yerleşime açmak amacıyla başlattığı hafriyat çalışmaları sırasında gün
ışığına çıkarılan ve Roma Dönemi'ne tarihlenen, içleri tavus kuşlanyla

bezeli freskli tonoz mezarların yayılım alanlarını belirleyebilmek ama
cıyla bu açmada çalışmalar başlatılmıştır. 4 adet Islam gömüsü kal
dırıldıktan sonra yaklaşık 2 metre derinlikte 3 adet tonoz mezar sap
tanmıştır. Mezarların büyük bir bölümü batı açma duvarına doğru

uzanmaktadır. Bu nedenle yalnız üç nolu mezar açılabilmiştir, 193 cm
uzunluğunda,72 cm genişliğinde ve 103 cm derinliğinde olan bu mezar,
GI/3,4,S,6 ve G2/1, 2 nolu mezarlarla büyük benzerlikler göstermektedir,
Diğer açmalarda olduğu gibi oldukça tahrip edilen bu mezarlardan G4/2
nolu mezar tamamen çökmüş durumdadır. G4/3 nolu mezarın ise hem
kuzey ve güney duvarları hem de çatısı tamamen tahrip edilmiş du
rumdadır. G4/3 nolu mezarın iç yüzeyi GI/7 nolu mezarda olduğu gibi
kırmızı bir boya ile bezenmiştir. Bu mezarda da tahribat nedeniyle be
zeğin biçimi tanımlarıarrıarmştır, Mezarın içerisinden bir insana ait tahrip
edilmiş izole iskelet kalıntıları ve form vermeyerı seramik parçaları gün
ışığına çıkarılmıştır.
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G5 Açması d.Plankaresi

Bu açma, G4 nolu açma ve onun civarından belediye tarafından kal
dırılan toprağın içerisindeki arkeolojik ve antropolojik malzemelerin ta
ranması ve iş makinelerinin dokunmadığı toprak dolgusuna ulaşmak

amacıyla açılmıştır, Yaklaşık i m derinliğe ulaşılan bu açmada yüzey top
rağından itibaren bol miktarda Roma Dönemi seramik parçaları ile çeşitli

dönemlere ait insan iskelet kalıntıları ele geçirilmiştir. Ele geçen W'

keolojik malzemeler arasında bir adet elektrumdan yapılmış iki parça ha
linde kırılmış küpe de yer almaktadır,

Genel Değerlendirme

Eski Şamlar Mezarlığı ören yerinde 19 günlük kazı çalışması sü
resince 200 m' lik bir alan açılmış" bu alandan 15 adet Islam gömüsü gün
ışığına çıkarılmıştır, Kimi zaman Islam gömüleriyle iç içe, kimi zaman
ise islam gömülerinin altından Roma Dönemi'nde inşaa edilmiş me
zarlara ulaşılmıştır, Açılan beş açmadan üçünde 21 adet Roma mezarı bu
lunmuş, bunlardan ancak 13'ü açılabilmiştir, Içleri boşaltılan 13 mezardan
30 bireye ait iskelet kalıntıları gün ışığına çıkarılmıştır, Çeşitli boylardaki
moloz taşlar, kiremit parçaları ve harç ile inşaa edilen bu mezarlardan iki
adeti sandık, il adeti ise tonoz biçimlidir, Sandık ve tonoz biçimli me
zarlardan ikisi freskle bezenmiştir.

Mezarlarm içerisinden çok sayıda Roma Dönemi'ne tarihlendirilen
seramik parçaları ele geçirilmiştir. Bunlara ek olarak, birisi taşlı olmak
üzere iki adet altın yüzük, bir adet bronz bilezik, iki adet camdan ya
pılmış göz yaşı şişesi envanterlik eser olarak müzeye kazandınhuışnr,

Sonuç olarak, Amasya Müze Müdürlüğü'nün sorumluluğu altında ve
Hacettepe Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nün Bilimsel Başkanlığında

Amasya Eski Şamlar Mezarlığı ören yerinde 1993 yılında gerçekleştirilen

kurtarma kazısında Geç Roma Dönemi'ne ait değerli arkeolojik ve ant
ropolojik malzemeler gün ışığına çıkarılmış; aynı zamanda Osmanlı top
lumunu antropolojik açıdan taııımlamamıza yardırncı olarak insan is
keletleri (gömülen) ele geçmiştir,
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Resim: 1- Şamlar Mezarlığı'nın gün ışığın~ çıkanlan İslam gömüleri

Resim: 2- İslam gômülerinin kuzey kenannda ele geçen kerpiç saptırınalar
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Resim: 3- Gl Açması'nda ele geçen Geç Roma Dönemi'ne ait tonozlu ve sanduka me
zarlar

Resim: 4- İslam gömülerinin yapılması esnasında tahrip edilen tonozlu mezarlar
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Resim: 5- G i Açması'ndan ele geçen altın yü
zükler ve bronz küpe ile G2 Aç
ması'ndan bronzbilezik örnekleri

Resim: 6- Gl ve G2 açmalanndan ele geçen
camdan gözyaşı şişeleri
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Resim: 7- G2 Açması'nda saptanan tonozlu mezarlar. Bu rnezarların bir bölümü daha sonraki dönem
lerde yoğun biçimde tahrip edilmiştir.
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36.MAKALE
BASILA

ı993 KYZİKOS KAZISI ETKİNLİKLERİ

Abdullah YAYLALI *
veaı« ÖZKAYA

Kapıdağı Yarımadası'nın (Arktonnesos) önemli antik kenti Ky
zikos'daki arkeolojik kazı çalışmalarına 1993 yazında da devam edildi'.
1993 etkinlikleri, dönemin ünlü yapıtları arasında sayılan Hadrian
Tapınağı yakınlannda sistemli kazılar, 'Sulubodrum' mevkiinde bou
!euterion olarak adlandırılan? alanda yüzeyaraştırmalan şeklinde

gerçekleştirildi. Bunların yanı sıra, önemli sayılabilecek kısmı günümüz
Düzler köyü altında kalan ve neredeyse tümü tahrip edilmiş ya da toprak
altında kalmış antik kentin kalıutılannı belirlemek amacıyla da yüzey
araştırmalarına yer verildi. Daha çok kentin güney ve batı kesimlerinde
yoğunlaştırılan bu çalışmalar sonucunda, güneydeki Khytos ve Panormos
limanları' arasmda kalan alanda agora ile sur duvan kalıntıları belirlendi.

* Prof. Dr. Abdullah YAYLALT, Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 25240 - ERZURUM.
Yrd. Doç. Dr. Vccihi ÖZKAYA, Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü 25240 - ERZURUM.

(1) Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri ve parasal katkılarıyla
gerçekleştirilen kazılar Bursa Müzesi ile ortaklaşa sürdürülmektedir. Bu mevsim ça
ljşmalan, başkanlığıında Yrd. Doç. Dr. N. Koçhan. Doç. pr. C. Başaran, Yrd. Doç. Dr. V.
Özkaya. Yrd. Doç. Dr. M. Kurnosmanoğlu. Arş. Gör. N. üztürk, Arş.Gör. A. Saraçoğlu ile
bölüınümüz öğrencilerinden H. Dinç. N. Uçar. A. Y 11111~,? O. Şahan, A. Kırmızıgül, O. Ka
rakoç, B. Can. O. Aras. H. Oğüşlü, M. Taşçı. V. Keleş. U. Tuç. H. Köroğlu. T. Tan. M. Ba
laban. M. Oktay. S. Koçak, A. Ayhan'ın kaulımlarıyla gerçekleştirildi. Başta Kültür Ba
kanlığı olmak üzere. etkinlikletimize ôzvcriyle katkıda bulunan tüm çalışanlara içtenlikle
teşekkür ederiın.

(2) Söz konusu alanın 'Mcrroon' olması. tahrip edilmiş olsa da. bazı kalıntıları nedeniyle ola
sıdır; bkz.Th. Macridy- Ch. Picard, "Attis d'un Mötroou de Cyzique", BCH 45 (1920), 436
vdd.; A. Yaylalı - V. Ozkaya, "Kyzikos 1992 Kazı Çalışmaları", XV. Kazı Sonuçları Top
lantısı 1992 (Baskıda). Ayrıca bu konuda Arş. Gör. N. Öztürk, başkanlığımdayüksek lisans
çalışması hazırlamaktaolup yakında bitirilecektir,

(3) Eski tanımlar ve bugün de izlcucbilen kalıntılar kentte üç liman olduğunu göstermektedir;
Panonuos veya Panonnon (iç liman). Khytos (batı limanı) ve Thrakikos (doğu limanı). Bkz.
Strabon. XI!. s.575; Apollcnios Rimidos 1.936.940,954,987, 11LO; F. W. Hasluck, Cyzi
cus (1910). 5.
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Kaçak kazılarla açılmış yerlerde ve duyumlarla elde edilen bilgiler doğ

rultusunda kurtarma ve durum belirleme amaçlı yapılan sondajlarda 1990
kazı mevsiminde ortaya çıkanlan- ve Kyzikos'a özgü olan lahitlerden biri
daha gün ışığına kavuşturuldu. Kısıtlı olanaklarla gerçekleştirilen bu çok
yönlü çalışmalar sonucunda Hadrian Tapınağı yakınlannda 1989-1992 yıl

lan arasmda elde edilen verilere yeni boyutlar kazandırıldı; yüzey araş

tırmaları, kurtanna çalışmaları ve sondajlarda ise, yeni bulguların be
lirlenmesi yanı sıra, bunların l/ıoOO'lik kadastral paftalara işlenerek

kentteki dağılımları saptandı.

Hadrian Tapınağı Kazılan

Yapım tarihi, geçirdiği yapını ve onarım süreçleri konusunda bir
birini tutmayan çeşitli bilgiler bulunan ve daha çok eski gezginlerin göz
lem ve tanımlarına' dayanılarak özgün yapısı hakkında fikir yürütülmeye
çalışılan Hadrian Tapmağı'nda 1991 kazılarından itibaren önemli veriler
elde edilmeye başlandı-, 1991-1992 yıllarındaki çalışmalarda elde edilen
bulgular, tapınağın alt yapısı, mimari düzeni, üst örtüsü ve bezemeleri ko
nusunda, kendi oranlannda, aydırılancı bilgiler sağlamışlardır. Bu ve
rilerin sağlıklı bir temele oturtulması amacıyla 1993 kazılan da tapmağın

güney kanadındaki alanda 5.00 x 5.00 m lik plankarelerde devam ettirildi
(Çizim: 1). Çalışmalar, 1991'de de kazılan, güneydoğudaki GIIl-GlV-HIIl
HIV ve kısmen de İ. IV plankarelerinde gerçekleştirildi. Bu alanlarda
zaman zaman 3.50 - 4.00 m ye varan dolgunun temizlenmesi sırasında,

tapınağın yıkım süreci konusunda bazı bulgular belirlendi. Buna göre,
dolgu üstte geç dönem, altta ise tapınağa ait özgün parçalardan oluş

maktaydı. Ancak, alanın 'kireç kuyusu' olarak kullanılması nedeniyle,
bazı yerlerde kesin sınırlama yapmak olası değildir.

Yüzeydeki yoğun bitki örtüsünün yaklaşık 1.00 m altında Bizans Dö
nemi tahribatının belirgin izlerinden olan kiremit örgülü mezarlar oıtaya

çıkarıldı? (Resim: 3). Daha önce çıkarılanlarla benzer tür ve yapıda olan
bu mezarlardan birinin önünde, boyun ve kulpnndan kırık, lekythos türü

(4) A. Yaylah - N. Koçhan - C. Başaran. "Kyzikcs 1990 Çalrşınalan". XIII. Kazı Sanııçları

Toplantısı (1991). 209 - 210, Çiz.3.
(5) Bu konuda geniş kapsamlı bilgi için bkz., R. M. Ertüzün, Kapıdağı Yanmadası ve Çev

resindeki Adalar (1964), 124 - 132; A. Schultz- E. Winrer, "Historisch - Archaeologische
Untersucburıgcnzuın Hadrianstcmpcl von Kyzikos", Asia Mina! Studien, Band i (1990), 33
-45.

(6) Yaylıılı - Özkaya. "Kyzikos 1991" 227 - 229.
(7) Bu mevsim çalışmalannda iki örneği ortaya çıkarılan mezarlar, diğerlerinde olduğu gibi

(Yaylalı - Ozkaya. "Kyzikos 1991 ",224. Dn.6), genelde doğu ~ batı doğrultusunda ve ta
rihlcnebilir bulgulardan yoksuniardı. Ancak. genel eğilimle Bizans Dönemi olarak ni
tclencbilirler.
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bir vazo (Kyz'93.45) bulundu (Resim: 3-4)". Ayrıca, mezarlarla aynı dü
zeyde ve çökmüş durumda iki tane depolama amaçlı büyük küp be
lirlendi. Bunların yanı sıra, olasılık kandil için kullanılmış bir 'zincir ve
kötü aşınmışmetal bir tutarnak da bulunmlar arasında yer almaktadır.. .

Tapınağın güneydoğu köşesindeki kazılarda güneydoğu köşeye.ulaş

mak hedeflenmişti.Ancak, tapınak yıkıntılarından ve yoğun mermer kı

nntılarından oluşan dolgu ve bunun temizlenmesi, amacın ger
çekleşmesini önümüzdeki çalışma mevsimine eıteledi. Bu alandaki
kazılar sırasında podyum basamaklarının uzantıları, çökmüş olmakla bir
likte, belirlendi (Resim: i - 2). Daha önce de belirlendiği üzere, ortaya Çı

karılan basamakların çeşitli boyutlardaki yaklaşık dikdörtgen bloklarla
örülmesi ve aralannda yer yer moloz dolgu kullanılması, bunların mer
mer bloklardan örülü özgün basamak dokusunun yuvaları olduklarını

göstermektedir. Amansız tahribat ve yağmalama nedeniyle olsa gerek,
söz konusu mermer bloklardan 'in situ' hiçbir bulguya rastlanmadı. Bu
nunla beraber, doğu-batı doğrultusundaki podyum basamaklarını dik
kesen ve güneydeki ana tonoza eğimli açılan bir 'havalandırma dehlizi'
daha belirlendi (Resim: 2)9. .

Güneydoğu köşedeki dolgu arasında tapınağa ait çok sayıda mermer
bloklar, plastik ve mimari ögeler bulundu. Oldukça tahrip olmuş, yer ve
işlevleri konusunda kesin saptamalar yapılamayan bu bulgular arasında

sadece dönem stilini yansıtanlar değerlendirme kapsamına alındı. Bun
lardan Korint tipi sütun başlıkları ilk sırayı alırlar. Çalışma kapsamına

alınan iki örnek (Resim: 5, 6), tapınaktaki yapılanma sürecini yan
sıtmaları açısından önemlidirler. Derin oyulmuş yaprak dilimleri arasında

torba boşlukların yer aldığı birinci sıra akanthus yapraklarının korunduğu

parça (Resim: 5), Efes ömekleriyle'" paralellikler göstermekte ve İ. S. II.
yüzyılortaları özelliklerini taşımaktadır. Kenarları derin matkap dar
beleriyle biçimselleştirilmiş birinci sıra akanthus yaprakları ile ikinci sıra

yaprak saplarının korunduğu diğer parça (Resim: 6), İ. s. III. yüzyıl sti-

(8) Ağız. boyun ve kulpu kırık vazonun parçaları bulunarak tamamlandı. Yüksek: 0.19, karın

genişliği: 0.14 ın olan vezo. oval gövdeli, nğıza doğru genişleyen yüksek silindirik boyuulu
ve kalın dudak kenarhdır. Boyunda kabarık yivler: omuz - boyun geçişinde dikey taralı ka
bank bir hat ve omuzda üç sıra çentik yivlcrle bezeli. Mezarın bağlantılı olarak Bizans
Dönemi'ne ait olmalı.

(9) Bununla birlikte toplam yedi 'havalandınna dchlizi' belirlenmiş oldu. Bkz.. Yaylalı 
Ôzkaya, "Kyzikos 1991. "229.

uo: V. ldil, Anadolu XX ( 1976(17),23,30; Lcv. IL, 3; 14, i; W.Köeııigs - W. Radı, Isı. Mitl.
29 (1979), Tar. 122.4; N. Koçhan. "Kyzikos 1989 Kazısı Hadrian Tapınağı Mimari Be
zerneleri. "TAD XXIX (1991), 125, Res.12.
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lini yansıtmaktadır!'. Bu parça, olasılıkla, kente ikinci 'Neokoria' linvan
ve ayrıcalıklarının verildiği Severuslar dönemindeki ikinci yapılanma ev
resine ait olmalıdır"

Daha önce de örnekleri bulunan ve tapınağın doğu ante uçlarına ait
olduğu varsayılan!' üzüm salkum ve asma dallarıyla bezeli bir slitun
parçası, bu mevsim çalışmalarımızda da oıtaya çıkarıldı (Resim: 7). Bu
türden sütun başlıklarının İ. S. II. yüzyıl oıtalanndan az öneeye ait
olduğu Ward ve Ashmole tarafından ortaya koyulmuştur ki, bu olgu bun
ların Hadrian dönemine ait olduklarını göstermektedir 14.

Üst sırada İoıı, altta lesbos cymationu ile bezeli, diğerlerine oranla
iyi korunmuş, bir abakııs parçası (Resim: 8), daha önce bulunanlarla" tip
ve stilolarak benzerlikler içermektedir. Bezemeleri açısından Antalya
Hadrian kapısı"; Efes Hadrian Tapınağı" bezemeleriyle koşurluklar

göstermektedir ki, bu da abakııs parçasının ı. S.II. ylizyılın ilk yarısı

içinde olduğunu belirlemektedir.

Kırılmış ya da kireç ocaklarında yarı yakılmış mermer parçaları

arasında stilleri tanımlanabilen bazı bulgular da yer almaktadır. Bunlar
arasında listte lesbos cymationıı, altta eksen yaprakları üçlü demetle
bütünlerımiş, uçları düğümlü çanak yaprak içine oturtulmuş açık-kapalı

palmetler ve aralarında lotus çiçeği ile bezeli silme parçası (Resim:9),
Efes Serapis Tapmağı'nda» başlayan yapının Bergama Asklepiosu'nda?

(ll) C. Başaran, Kyzikos Korinth Başlıkları (Baskıda 1993), ıl. Lcv. 8a. Birbirleriyle bü
tünleşmiş yapraklarda yüzeyselliğin derin matkap darbeleriyle bozulması ve göz göz boş

lukların verilmesi: yaprak dilimleri arasında ipçiklerin bulunması dönem özelliklerini yan
sıtmaktadır.

(12) Roma'da Septimius Severus döneminde baş gösteren isyanlarda Kyzkosun Roma tarafını

lutması nedeniyle kente ikinci kez 'Ncokorin' ünvan ve imtiyazları verilir ve bunun Ca
racalla dönemindegerçekleştirildi ği bildirilir. Bkz.F.W. Hasluck, Cyzicus (1910). 189.

(13) Ertüzün, Kapıdağı Yurnnadnsı, 140 - 141, RCf>. 27; SdlU1ıZ ~ Wiruer. "Hadriunstempel". 67.
Tar. 5.1 - 3; 6.1.

(14) B. Ashmole. "Cyriac of Aneona and the Templc of Hadrian al Cyzicus."JWCI 19 (1956).
186. 189. Pl. 39 b-c; 1. Ward - Pcrkins, 'The Marblo Trade and lls Organization: Evidence
from Nicomedia," The Seabomc Conuncrcc of Ancieut Roırıe: Studies in Arehacology and
History (1980). 331; Sehultz ~ Wintcr, "Hadrianstempel, •. 67 - 68. Dn. 273 - 274.

(15) Yaylah - Koçhan - Başaran. "Kyzikos 1989." 177; Res. 9; Yaylah - Özkaya. "Kyzikos
1991',226, Res 10. Ayrıca Erdck deposundaki 58 Env. No lu parça için bkz. Schultz - Win
der, "Hadriarıstcmpcl," 79 - 80, Tar. 7,1- 4

(16) W. M. Suceka. Das Markter von Milcr. BWPr (1981), Abb. 46.
(17) W. Willberg" Die Bibliothek, .. FIE vı (1953). Abb. 18.
(L8) W. Köenigs - W. Radı. "Biu Kaiscrzeitlichcr Rundbau in Pcrgamon", İst. Mirt. 29 (1979),

347. Tar. 122, 3.
(19) O. Zicgcnaus - G. de Luca. Das Asklcpicion II. Avı> XI.2 (1975) 87, Tar.5a
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vardığı aşama özelliklerini yansıtmaktadır. Parçanın İ. S. II. yüzyıl or
talarını gösteren özellikleri, Kyzikos atölyeleıinin Bergama okulu et
kisinde çalıştığını göstermesi açısından önem taşımaktadır. Diğeri bir
korniş parçasıdır (Resim: lA). Altta diş sırası, üstte Ionik cyma ko
runmuştur, Çanaklardan soyutlanmış ve tabana doğru sivrilen yumurtalar,
çanaklar arasında sıkıştırılmış ok uçları ile Efes Korresian kapısıw ve
Stratonikeia kuzey kapısı" örnekleri ile benzeşmektcdir. Dolayısıyla İ.

S.II. yüzyıl oıtaları stilini yansıtmaktadır.

Bu kazı mevsiminde alt yapının belirlenmesine yönelik kalıntıların

ortaya çıkarılması yanı sıra, tapınağın kabartma ya da alınlık figürlerine
ait döıt baş da (Resim: ll, 14), hiç kuşkusuz, en önenıli bulgulanmız

arasında yer almaktadır. Bunların alınlık figürlerine ya da frizlere ait ol
dukları konusunda kesin saptamalar yapılamamakla beraber, başların

arka tarafta kaba ve özensizce işlenmeleri, bunların birer kabartma
parçalan olduklarını düşündürmektedir. Kireç kuyularından büyük bir
şans eseri kurtulan bu başlar, kendi aralarında stil ve anlatım yönünden
birlik göstermektedirler.

Saçların büyük bir kısmı ve burnu kırılmış, sakalında yer yer kopma
ve aşınmaların görüldüğü erkek başı (Kyz'93.25), Grek öncülerini arat
mayacak ölçüde idealize edilmiştir (Resim: ll). Saçlarda ve yüzde bazı

aşınmalar olmakla birlikte, diğerlerine oranla iyi korunmuş ikinci baş

(Kyz'93.26), hafif sola eğik konumu ve yukarı yönelik bakışları, et
kileyici ifadesiyle, sakallı erkek başının özelliklerini yansıtmaktadır (Re
sim:12). Miğferinin ve yüzünün bir kısmı korunmuş diğer baş

(Kyz'93.27), stil ve anlatım olarak diğerleriyle ortak özellikler ser
gilemektedir (Resim: 13). Kalın buklelerden oluşan ve kendi içinde
bütünlük gösteren saçı, hafif gülümser yüz anlatımı ve belli belirsiz
işlenmiş göz bebekleriyle diğer bir kadın başı (Kyz' 93.28), burnu ve
çenesi kırık olmakla birlikte, iyi korunmuş durumdadır (Resim: 14).

Söz konusu başların gerek kimlikleri, gerekse tapınağın neresine ait
oldukları konusunda bilgi edinilecek verilerden yoksunuz. Ancak, bun-

. ların tapınak cephesinin bulunduğu doğu yüze yakın yerlerde bu
lunmalan, gözlemlerimize göre, alınlığa ait oldukları ihtimalini gündeme
getirmektedir. Bunların ikisinin (Resim: II - 12) tanrısal ve idealize edil
miş yüz anlatımları da bu olasılığı güçlendirınektedir. Bu durumda, Re-

(20) M. Karaosınancğlu, Anadolu Mimari Bezekıeri III. ROllHI çtığı Yumurta Dizisi (Atatürk
Üniversitesi YayınlaumanuşDoktora Tezi 1987), 34. Lcv. 16a.

(21) Karaosmanoğlu,u. g. c., 34. Lev. 16b
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inach'ın "tapınak alınlığında dev Hadrian büstünün Olymposlu oniki
tanrı arasında durduğu" yorumundant- hareketle, bunların alınlıktaki tan
rıları temsil ettiklerini; sakallı erkek başının Zeus (?) (Resim: ll), ikin
cinin Apollon ya da başındaki asma dalı çelenginden dolayı Dionyzos (?)
(Resim: 12) olduğunu varsayabiliriz. Miğferli baş ise (Resim: 13), önceki
yıllarda bulunan frizlere ait başlara> benzerliğinden dolayı, alınlıktan çok
frizlere ait olmalıdır. Diğerinin (Resim: 14) kimliği belirsizdir, ancak stil
yönünden diğerleriyle aynı küme içinde ele alınmalıdır. Buluntular, ta
pınakla bağlantalı olarak, Hadrian dönemine ait olmalıdırlar.

Yüzey Araştırmaları

Nurettin KOÇHAN

1993 yılında da Kyzikos antik kentindeki yüzeyaraştırmalarına

devam edildi. Ancak, bu yılki araştırmalar daha çok yapıların kent için
deki dağılımlarının belirlenmesi ve ölçekli kent planına aktanlmasına yö
nelik olarak sürdürüldü, Bu çalışmalar tamamlandığında hem sağlıklı bir
kent planı, hem de bir sorun haline gelen sit alannun kesin sınırlan be
lirlenmiş olacak. Ayrıca, her geçen gün parçalanmaya ve yok olmaya baş

layan mimari elemanlar ve bulunabildiği kadanyla heykeltraşlıkeserleri
saptanmaya çalışılmıştır. Büyük bir özenle sürdürmen bu çalışmalar ol
dukça ağır yürümekte, bunun da en büyük nedeni, Antik çağ yapılarının

bulunduğu alanların halen tarla olarak kullamlmaları ve köylülerin rast
ladıkları mimari buluntu!arı tarla sınırına yığmaları, buralann da yoğun

çalılarla kaplı olmasıdır.Yine bazı yapıların üzerinin de içine gi
rilemeyecek kadar sık çalılarla kaplı olması, bu kısımlarda araştırma ya
pılmasını engellemektedir, Ayrıca, yapıların büyük çoğunluğunun fazlaca
tahrip edilmiş olması ve yüzeyde yapının temel kalıntılarının bile sap
tanamaması bunların planlarının çıkanlmasına olanak tanımamaktadır.

Belirlenen parça parça duvar kalıntılarından da yapıların işlevlerinin be
lirlenmesi oldukça güçtür,

Straborı 'un'4 "Kent, büyüklük, güzellik, hem barış hem de savaş za
manında yönetiminin mükemmelliği ile Asia'daki en başta gelen kent
lerle yarışır durumdadır..." dediği Kyzikos'daki yapılar hakkıda antik ya-

* Yrd. Doç. Dr. Nurettin Koçhan • Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 25240 - ERZURUM.

(22) Eski kaynaklarda (J. Malalee. Chronogruphia (l83 ı. 279) tapmak alınlığında dev bir Had 
rien yontusurıun varlığından sözedilmektedir. T. Rcinach ise (t'Lenrc rı. J. B de Rossi au sujet
dn Temple d'Hadrien a Cyzique. "BCH XLV, 1980. 517 - 545) bununla birlikte bir de
tanrılar toplantısı olduğunu belirtmektedir.

(23) Yaylah. "Kyzikns 1989". 174 - 175. Resim: Lo - 13.
(24) Strabon, XII. 575
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zarlardan da bazı bilgiler ediniyoruz. Bu yazarlardan. kentteki Hadrian
Tapınağı dışında, tapınaklar, tiyatro, amphitiyatro, bouleuterion, pryta
neion, agoralar ve diğer bir çok yapının varolduğunu öğreniyoruz".

Ancak bu gün bu yapıların az bir kısmının yeri belirlenebilmektedir,
Yüzey araştırmalarnmzdaanılan yapıların yerleıini belirleme ilk amaç
durumundadır. Fakat bu kazı mevsiminde, yukarıda sayılan nedenlerden
dolayı, kentin ancak üçte biri araşunlabilmiştir,

Araşnrmalanmızda, Hadrian Tapınağı'nın kuzeyinde varolduğu bi
linen agoranın güney ve kuzey duvarlarına ait bazı kısımlar saptanarak,
bu yönlerdeki sınırlar belirlenmiştir. Agoranın kuzey duvarının hemen dı

şında, üstte 0.40 m, altta 0.44 m çapında, 2.27 uzunluğunda yivsiz, iki ta
raftan kırık bir sütun parçası ile üzerinde iki satır yazıtın korunduğu altlık

tespit edilmiş (Resim: 15), olasılıkla anılan agoraya ait olmalıdırlar. Ay
nca, agora yakınında heykeltraşlık eserleri ile altlıklara ait küçük parçalar
bulunmuştur. Bu eserlerden biri gövde üst yarısına ait olup, 0.55 m öl
çüsünde ve İ. S. II. yüzyıl özellikleri göstermektedir (Resim: 16). 'Al
tıgen Kule' olarak adlandırılan yapının çizimi yapılmış ve bununla bağ

lantılı duvarlar tespit edilmiştir. Antik kaynaklarca da anılan bu kulenin
her geçen gün biraz daha tahrip olduğu anlaşılmaktadır.

Khytos limanına ait dalgakıranın deniz içindeki uzantısı ile Khytos 
Panonnos limanları arasındaki sur duvarları kent planına işlenmiştir.

Khytos - Panorınos limanları arasmda yer alan, kentin güney ago
rasının ortalama 78 x 230 m ölçülerinde anıtsal bir yapı olduğu ve Geç
Antik Dönem'de bir çok onarımlar geçirdiği anlaşılmıştır (Resim: 17).
Bu agoranın güney duvan yakınında bulunan ve Antoninler Dönemi sti
lini yansıtan sütun başlığına ait bir parça> (Resim: 18), agorayı. çev
releyen stoalarda büyük olasılıkla Korinth sütun başhklannm kul
lanıldığını ortaya koymaktadır.

1992 kazı mevsiminde saptanan ve 'Döşemeli Yol' olarak ad
landırılan yapının" batı tarafında 26.50 x 50.00 m ölçülerinde bir yapı

tespit edilmiştir. Anılan yapının kuzey duvarının batı tarafında, duvar
içinde su künkleri bulunmasma karşın, şu anda yapının işlevini be
lirlemek oldukça güçtür,

(25) Cassius Die, LXX, 4; Plinius. NaL His .. xxxvı. 98; Aristcides, xvı. 240 vd.; CIG)655 .
3662; Hasluck. Cyzicus. 11 vd.; A. Yaylah. "Antik Kyzikos Kenti ve Geleceği Uzerine
Düşünceler," 1.Kyzikos Paneli (Bandırma 1988).

(26) V. Idil, "Anadolu'da Roma İmparatorluk çağı Korinth Başlıkları", Anadolu XX (1976 
77). 33 vd.; C. Başaran "Kyzikos Korirıth Başlıkları".TAD XXXI.

(27) N. Koçhan. XV. Kazı Sonuçları Toplantısı .
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Kent içinde dağınık ve parçalanmış durumda bulunan birçok bu
luntunun yanı sıra bazı mimari eserlerin köy halkınca. çok önceleri inşa

ettikleri yapıların duvarlarında kullamldığı tespit edilmiştir.

Bu mimari bezerneler genelde Antoninler Dönemi stilini
yansıtmaktadır (Resim: 19). Bu eserler bile Kyzikos'urı o dönemdeki
yapısını yansıtmaya ve yağmalamanın boyutlurını göstermesi açısından

yeterlidir sanırım. Yine 0.27 x 0.40 m ölçülerinde. kaliteli beyaz mer
merden yapılmış, kline sahneli, stiline göre i. O. i. yüzyılortalarına ta
rihleyebileceğimiz" bir mezar stelinin de (Resim: 20) antik kentin hemen
yakınındaki Çeltikçi köyünde bir duvara yerleştirilmiş olarak bulunması

bile, bu kentteki kazı ve araştıımaların kesintisiz sürdürülmesi gerektiğini

göstermesi açısından önemlidir.

Soııdajlar

Cevaı BAŞARAN

Önceki yıllarda olduğu gibi-s, bu yıl da, kentin antik sınırlarını ve
bunun içinde yer alan topografyasını belirlemeye yönelik küçük boyutlu
deneme sondajlarınınaçımınadevam edildi.

'93 mevsimi Kyzikos çalışmalarında süre darlığı nedeniyle sadece
bir sondaj açılabildi: Kyz '93/Sdj.1 sondajı, önceki topografik araş

tmualarmuzda?" Hadrian Tapınağı'nın batısında oldukça geniş bir alana
yayıldığı belirlenen ve 'Batı Kapısı Nekropolü' olarak adlandırdığımız

bölgenin, Düzler köyü ile Çeltikçi köyünün bugünkü sınırı üzerinde ger
çekleştirildi. 5.00 x 5.00 m başlatılan açınada 0.10 m de rastlanana
kuzey-güney yönlü taş duvarın 0.50 m batısında ve yüzeyden 0.15 m de
rinde 1.23 x 2.30 x 0.66 m boyutlarında bir lahit kapağına rastlandı

(Resim: 21). İlerleyen çalışmalarda yarım palmet ve akanthus yap
raklanyla bezeli akroterlere sahip, gri damarlı beyaz mermerden yon
tulmuş lahit kapağının yan akroterlerinden birinin kırık olduğu belirlendi.
Kırık akroter ve lahit gövdesine açılmış büyükçe delik yardımıylada lah
tin önceden soyulduğu tespit edildi.

Olasılıkla yakın zamanda yapılan bir kaçak kazı tahribine ait delikten

* Doç. Dr. Ccvat BAŞARAN. Atatürk Üniversitesi Fen - Edebiyet Fakültesi Arkcoloji ve
SanatTarihi Bölümü 25240 - ERZURUM.

(28) Yaylıılı - Koçhan - Başuran. "Kyzikos 1990... 208 - 209; Yaylıılı - Özkaya. "Kzyikos 1991n,

231
(29) Yaylalı. "Kyxikos ı989". 178 vd.; Çiz.l; ay" "Kyzikos 1990". 209.
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lahdin içine girildiğinde, kaçakçıların yeni bir sürpriziyle karşılaşıldı.

Lahit tümüyle soyulmuş ve burada bulunan iskeletler naylon çuvallara
doldurularak lahit içine bırakılmıştı. Uç çuval dolusu kemik içerisindeki
ezilmiş kafatasıarından mezarda on kadar insan gömüsünün bulunduğu

belirlendi. Lahit çevresinde genişletilen açmanın güneybatı köşesinde yü
zeyden 0.15 m derinde, geniş çapı 17.50 cm, dar çapı 11.50 cm ve uzun
luğu 37.50 cm olan toprak künklerderı oluşturulmuş bir su şebekesinin

kalıntıları oıtaya çıkarıldı.

Lahit gövdesinin dört yüzü üzerine 0.20 m çaplı yarım daire biçim1i

tutamaklar ile batı uzun yüze yerleştirilmiş" yıı;OMNHMA" diye baş

layan on satırlık bir yazıt belirlendi (Çizim: 2).

Yüzeyden 1.80 m derinlikte son tahribatla lahit gövdesinin güney dar
yüzü üzeride, lahit tabanıyla podyumu arasmda açılmaya çalışılan bir de
likle alt kata (podyum) inme denenmiş, ancak bu başarısızlığa uğramış

olmalı ki, yarım bırakılmıştır. 0.60 m yükseklikteki Attik - Ion profilli
podyum, olasılıkla Bizans Çağı 'nda yönü değiştirilen bir derenin su
larıyla yüzeyselolarak tahrip edilmiştir. Bunun altında her biri 0.30 m
yüksekliğe sahip, alttaki 0.10 m, üstteki 0.20 m genişlikte iki basamaklı

zemin blokları kurşun yuvaları içine çakılmış 0.16 x 0.03 m boyutlu ve
( ) biçimli demir kenetlerle bağlanmıştır. Ancak dere sularının zemini
kaydırması sonucu zemin blokları arasında 0.05 den 0.15 m ye varan boş-

luklar oluşmuştu.

1990 Kzyikos çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan> ve 'Anıt Lahit'
olarak tanımladığımız lahitle biçimsel açıdan büyük benzerlikler gösteren
Kyz'93/Sdj.l Iahdinin podyumunun iki basamaklı bir alt yapı üzerine
oturması nedeniyle, Kzy'90/Sdj. 3 lahdinin de bir alt yapı üzerine otur
duğu kesinlik kazandı.

Kyz'93/Sdj.l lahdinde gövde üzerinde oluşturulan 'tutamak' benzeri
kabaralar aynı profillere sahip Kyz'90/Sdj.3 lahdinde göremediğimiz bir
özelliktir. Kyz'93/Sdj.l lahdinde kapak, Ionik tapınak çatı modeline ben
zetilmiş; alttan başlayarak, dar şerit silme, diş sırası ve geison işlenmiştir.

Üçgen alınlıklı çatınm kenarları düz bırakılmış, alınlıklara akanthus yap
raklarından çıkan kıvrık dallar; yan akroterler üzerine ise, akanthuslara
bağlı kapalı yarım - palmetler yerleştirilmiştir. Bu görüntüsüyle lahit,
anıtsal bir tapınak cephesini yansıtmaktadır ve Kyzikos'daki 'anıt - lahit'
geleneğinin bir diğer örneği durumundadır,

(30) Yaylalı - Koçhan - Başımın. "Kyzikos 1990". ı09. Çiz.3 -4; Res.Zl .

115



Kyz '93/Sdj.l lahdinde tarihlemeyi doğrudan yönlendirecek bulgular,
soyulmuş olması nedeniyle elde edilememiştir. Lahdin akroterleri üze
rinde bulunan ve alınlıkları süsleyen kenger yaprakları ile uçları düğümlü

kapalı yarım-palmetler stilolarak Kyz'90/Sdj.3 lahdindekileri anım

sarmakradır". Ancak, oradakilerden daha yalındır. Bu açıdan, Kyz'93/
Sdj.l lahdinin de aynı evreye İ. S. IL. yüzyılın ikinci yarısına tarihlen
mesi uygun görünmektedir.

Kyz '93/Sdj.l lahdinde ana gövde içerisindeki olasılıkla in - situ mal
zemenin yağmalandığını belirtmiştik. Çalışmalar sırasında ortaya çıkan

çok sayıdaki küçük cam ve seramik parçası bunlara ait olmalıydı. Yapılan

soygun lahit gövdesiyle sınırlı kalmamış içten lahit tabanına açılan yak
laşık 0.50 x 0.35 m lik bir başka delikle lahit podyumu içerisine de inil
miş ve burası da alt - üst edilmişti. Lahit içinde ve çevresinde herhangi
bir in - situ malzemenin bulunmaması üzerine, lahit podyumunun otur
duğu tabana ulaşma denendi. Bu amaçla zemin blokları arasından içe
doğru girilerek, olasılıkla basınçla kırılmış iki saydam cam tabak ile bir
yarı - saydam cam vazo ve sağlam, bir yarı - saydam cam kase ortaya Çı

karıldı (Resim: 22, Çizim: 3)32.

(31) Yaylah. "Kyzikos 1990".210. Çiz. 3 - 4, Res. Zl .
(32) Camlarm yapıın teknikleri ve tipleri konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. C. S. Lightfoot - M.

Arslan, Ancicnt Glass of Asia Minor (1992). Kalıplama ile yapılmış bu malzemcde şeffaf

yeşilinttrak renk hakini durumda. Oldukça İnce cidarlı kasc ve tabakların profil bi
çimlerinden 1. S. 2. - 3. yüzyıl içindeoldukları söylenebilir.
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AMORIUM KAZıSı 1993

Chris S. LIGHTFOOT *

Amorium 6. sezon kazısı 26 Temmuz - 3 Eylül tarihleri arasında ger
çekleştirilmiştir. Daha sonraki altı gün boyunca Kültür Bakanlığı'nın em
riyle Türkiye'de bulunan kazı alanlarının çevresinde yapılması zorunlu
olan yüzey araştımıası sürdürüldü. Ekip, Kazı Başkanı Dr. C.S. Ligh
tfoot, Dr. M.H. BaUance (Epigraf), K.L. Barker (Konservatör), L.S.
Bown (Çanak Çömlek Uzmanı), Dr. M.A.V. Gill (Cam ve Küçük Bu
luntnlar Uzmanı), Dr.E.A.Ivison (Başkan Yardımcısı ve Bizans Uzmanı),

O. Kızılkılıç (Muhasebeci), P.M. Cox, S. Farid, N. Mestci, 1. Sjöström
Welsby, R.E. TurnbuU (arkeologlar), S.E Young'dan (öğrenci) olmuştur.

Aynı zamanda Bilkent Universilesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü öğ

rencilerinden Mercan Araydin, Deniz Atilla, Mustafa Eren, Tuğba Tan
yeri de kazı ekibinde yer almıştır. İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Jale De
deoğlu ise Bakanlık Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Beş hafta
boyunca kazı ekibinde çalışan toplam 31 işçi Hisarköy'den temin edil
miştir.

Bu çalışmayı British Academy, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü,
Oxford Universitesi Craven Komitesi, Oxford'daki AU Souls ve St. John's
kolejleri, Society for the Promotion of Roman Studies, Seven Pillars of
Wisdom Tıust, Society for the Promotion of Byzantine Studies, AET, Bil
kent Üniversitesi, Denis Buxton Trust, 'Amorium Dostları' ve birkaç özel
kişi tarafından sağlanan maddi katkılarla gerçekleştirilmiştir. Bu ça
lışmayı gerçekleştirebilmemizde katkıları bulunan ve desteklerini esir
gemeyen Elizabeth Harrison, Wendy Young, Prof. Cyril Mango, Dr. U.

* Dr. Chris S.LIGHTFOOT. Arkeoloji ve Sanal Tarihi Bölümü, Bilkent Üniversitesi. 06533
ANKARA.
Bu metnin Türkçesi Bilkent Üniversitesi öğrencileri Mercan Araydın ve Deniz Atilla yar
dımlanyle hazırlanmıştır.
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Coulton, Fiona Ligonnet, Dr. Owen Doonan, Dr. Peter Kuniholrn'a ve
aynı zamanda Sayın Aykut Ozan (Afyon Valisi), Sayın Cemal Polat
(Emirdağ Kaymakamı) ve Sayın Ali Kocaman (Emirdağ Belediye Baş

kanı) yardımlarındanötürü en içten teşekkürlerimizi sunarız.

(1) Aşağı Şehir, Kilise (Bazllika)

Kilisedeki çalışmalarımız iki ayrı bölüm üzerinde yoğunlaştmlmışnr,

Bir ekibimiz kilisenin içindeki ve dışındaki döküntü malzemenin te
mizlenmesiyle ilgilenirken, diğer bir ekibimiz ise 1992 yılında baş

latılmış olan orta nefteki zeminin meydana çıkarılınası işlemini titizlikle
sürdürmüştür.

Lseviyeye ait birçok önemli özellikler ortaya çıkarılmış ve kayıtlara

geçirilmiştir. Kuzeybatıdakiyan nefte mermer stylobat bulunmuştur. Bu
radan edinilen bilgiye göre sütunların yerleştirilmesindeki yontu izleri,
bu sütunların daha sonra yapının yeniden düzenlenmesinde, yer de
ğiştirilmek suretiyle kullanıldığını göstermektedir. Kare biçimli pişmiş

toprak kiremitlerden oluştuğu ve bunların toprak içine yerleştirildiği gö
rlilmektedir (Şekil: 1). 1991 yılında kuzeydoğu yan nefte ortaya Çı

karılmış olan zemin döşemesi ile çağdaş ve benzer özellikler gös
termektcdir. Kuzeybatıdaki yan nef zemin döşemesi 1. seviyeye ait olan
menner kaplama duvar boyunca kesilmiştir. Köşedeki mermer taban dö
şemesi kirernitle kaplanmış, zeminin yanında in-situ durumunda bı-·

rakılmıştır, Bu 1. seviyeye ait olan mermer döşeme 2. seviyede yerini ki
remit döşerneye bırakmıştır.

Narteksin batısında yer alan "atrium" ya da "exonarteks"deki kazı ça
lışmasında LS m uzunluğundaki orta kapı yolu önünde bulunan narteks
zemin döşemesi ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1). Bu döşeme özellikle piş

miş toprak kiremitlerden olıışmakla birlikte, içinde mermer parçaları da
bulundurmaktadır.Bu bize malzemenin daha sonraki bir dönemde dev
şirme olarak döşemenin tamiri ve yeniden düzenlenmesi işleminde kul
lanıldığı, bu nedenle düzensiz bir görünüm yarattığını gösterir. Aynı

amaçla orta nefteki kapı eşiği de belirli bir ölçüde yükseltilmiş ve bu
nunla birlikte narteks döşemesinin üstüne iki geçici basamak yer
leştirilmiştir.

Kuzeydoğu ve güneydoğu apsisdeki iç duvarlar muhtelif doğ

mitularda ilerlemektedir. Bu sebeple ortaya çıkarılan yapının büyük din
merkezine ait kilisenin bir kısmını oluşturduğu düşünülmektedir, 1992 yı

lında satın alınmış olan, muhtara ait olan arsanın bir kısım (kilisenin
güney duvarı boyunca uzanan bir dizi oda ve sebze bahçesi) bu sene te
mizlenerek gelecek sezon kazısı için hazırlandı.
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Kilisede bu sezon gerçekleştirilen çalışmadaki en önemli amaç nar
teksdeki var olan döşeme seviyelerini ineelemekti. Kazı esnasında doğu

batı doğrultusnnda ilerleyen ve orta nefin güney kısmını içine alan bir
tahribat tabakasına rastlandı. Çalışma "sintronon"un önünden "bema"nın

büyük bölümünü ve orta nefin döşemesini de içine alarak batı doğ

rultusunda sürdürüldü. Moloz ve kül tabakaları döşemenin üzerini kap
lamakta ve pek çok donuk, yarı saydam, renkli ve renksiz cam mozaik
parçaları içermekteydi. Büyük bir olasılıkla bu parçalar kubbe, tavan ve
duvarın üst kısmındaki bölümlerden dökiilmüşlerdir. Buna bağlantılı ola
rak döküntü parçalann, çatının bir kısmuun hala mevcut olduğu zaman
düşmüş olabileceği ortaya çıkmaktadır. Beş çukur kazılmış ve bir miktar
buluntu açığa çıkarılmıştır. En önemlilerinden biri karbonize tohum ta
neleridir. Diğer bir buluntu ise başka bir çukurun dibinde bulunan Ro
manos i. Lakapenos'a (M.S.920-944) ait olan bir bakır sikkedir.

"Bema"nın tabanı büyük bir olasılıkla 2. seviyeye ait merrnerlerden
oluşan "opus sectile" ile döşenmiştir (Şekil: 2). En önemli evre bir miktar
bozulmuş olmasına rağmen, iyi korunageImiş kısımlarının, zemin dö
şemesinin nasılolduğuna dair bilgi vermesi açısından önemlidir. Dö
şemenin şekli, küçük kesilmiş rnermer parçaları ve bunları çevreleyen
büyük mermer levhalardan oluşmuştur. Mermerlerin görülernediği yer
lerde zemin döşemesinin alt yüzeyini oluşturan horasanlı malzeme vardır.

Döşeme tamir görmüş izlenimini, yeniden kullanılmış ve merrner par
çalarının yerini alınış olan gelişigüzel kesilmiş mermerlerden almaktadır.

Köşeli üç büyük merrner levha "bema"nın batı kenarı boyunca uzan
maktadır. Bu yapılar "templon"un perdesinin tabanını oluşturmaktadır.

Bu perde ise papazlar için aynlan kutsal bölge ile kilisenin asıl bölümünü
ayırmaktadır. "Templon" perdesinin tabanından başlayarak orta nefin
merkezine doğru ilerleyen dört sıra büyük mermer taşlar bulunmuştur.Bu
yapı şekli bize "ambo"- vaaz kürsüsünün temelini de hatırlatabilir, çünkü
yapı kilisenin ana bölümünden dışarı doğru çıkıntı yapmaktadır. Fakat
vaaz kürsüsü "templon'tdaııdaha sonraki dönemde inşa edilmiştir.

Bununla birlikte orta nef döşemesi vaaz kürsüsü ile çağdaştır. Dö
şeme hem ..mermer hem de pişmiş toprak kiremitlerderı oluşmaktadır

(Şekil: 3). Oyle görünüyor ki zemin aynı zamanda tamir ve tadilat da ge
çilmiştir. Bu pişmiş toprak kiremirler sınırdan, mermer "opus sectile" dö
şemeye kadar ilerlemektedir. Orta ııefteki kesit dokuz merkezcil levha ile
çevrilmiş olup burada bulunan mozaik ortası boş halka biçimli, yeşil,

mavi, siyah ve beyazımsı renklerdeki "tessera" parçalarından oluşmakla

birlikte bir çeşit çiçek motifi sergilemektedir. Bu kısım kilisede bulunan
mozaik zeminin tek ortaya çıkarılmış bölümüdür (Resim: 2). Bu, Orta Bi-
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zans Dönemi'ne ait nadir görülen önemli bir eserdir. Mozaikin batısında

yer alan açmanın kuzey-batı doğrultusunda ınermer "opus sectile" zemin
döşemesi ise iyi korunagelmiştir. Orta nefin güney yarısından kuzeydeki
duvara kadar uzanan zemin döşemesi zaman azlığı sebebiyle ortaya çı

karılamamıştır. Bütün zemin döşemesinin konservasyonu ve geriye kalan
döşemenin ortaya çıkarılması gelecek sezon programına alınmıştır. Böy
lece zemin döşemesi bütün açıklığıyla ve parlaklığıyla sergilerıebile

cektir.

2- Aşağı Şehir, AB Açması

Aşağı şehir surlarındaki kazı çalışması büyük tahribat katmanın için
deki üçgen kule ile sınırlandırıldı. Kule bollukla taş ve kiremit yığmları

ile birlikte karbonize kereste kalıntıları içermekteydi. Bu buluntular
dendrokronolojik çalışmalar için önemli bir zemin yaratmıştır. Cornell
Universitesi'nde bulunan "Malcolm and Carolyn Wiener Laboratory for
Aegean and Near Eastern Dendrochronology" Araştırma Merkezinden
Dr.Peter Kuniholm'un başkanlığındaki ekip, bu sene çıkarılan yirmialtı

kütük örneği ile i 992 sezonundan çıkarılmış ve kışın depoda saklanmış

olan 5 örneğin analizi ile ilgilendi. Araştırmalar bize en azından üç de
ğişik türden ağaç örneği sağladı. Bu ağaçlar meşe, çam ve sedir diye sı

nıflandırılabilir. Burada bulunan ve dış kabuğu korunmuş olan kütük ve
yığıntı kereste kulenin yapısı itibarı ile kesin bir tarihleme için yardımcı

olabilecektir. Tahribat katmanı aynı zamanda büyük miktarlarda yanmış

kütüklerle bağlantılı olarak demir çivi buluntusuna, iyi korunageimiş bir
çok tekstil parçalarına (Resim: 3) ve bir tanesi Arkadios ya da Honorios'a
ait (M.S.395-4ü8) bronz sikke, diğeri ise Herakleios'un döneminden
(M.S.61O-641) olan iki sikke buluntusuna sahiptir.

Tahribat tabakalarının altında sıkıştırılmış samaıı zeminine rastlandı.

Bu zeminin en üst yüzeyi kısmen karbonize olmuş ve hafif yanmış olarak
bulundu. Seyrek olarak yanmış saman iyi şekilde korunmuş ve yüzeyin
üzerinde bulunmaktaydı. Fakat saman zeminin altındaki tabaka koyu gri
görünümde olmakla birlikte kanalizasyon çukuru izlenimini de ya
ratmaktadır. Bu tabaka oldukça bol miktarda fare iskeleti içemıektedir.

Bu tabakanın altında bulunan seviye, kulenin yapısı ve esas şehir duvarı

ile bağlantılıdır. Kulenin yapı özelliğini anlamak için doğu köşesinde

küçük bir sondaj açnıası yapıldı (Resim: 3). Açmanın altında kuleye
doğru yerleşmiş üç büyük kireç taş bloğu bulundu. Bu bloklar büyük bir
ihtimalle geniş duvarın bir kısmını oluşturmaktaydı. Küçük bir bölgenin
araştırılmasına rağmen, bu blokların erken sur duvarına ait olup ol
madığını ya da mevcut farklı bir yapıya ait olup olmadığını kesinlikle be
lirlemek imkansızdır. Eğer bloklar duvarın bir kısmını oluşturuyorsa, bu
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düzgün sıranın kulenin ortalanna doğru ileriediği açıklıkla görülebilir du
nımda olmalıdır.

3- Yukarı Şehir, LAçmas/

1992 yılında başlanılan L açmasındaki kazılara bu yıl da açmanın

doğu tarafında devam edildi. Ayrıca sur duvarını ortaya çıkarmak için
açma güneye doğru gelişletiIdi ki bu böllim geçen yıl az da olsa ka
zılmıştı. Duvarın önündeki alanda daha sonra eklenen yeni bir sur duvarı

daha bulunmuştur. Bu duvar şehir ana duvarlarıyla aynı paraleldedir. Bu
seneki kazı sonucunda genelolarak dört evreye rastlandı. 4. evrede geçen
sene geniş ölçüde çalışmalar yapılmış ve daha geç dönemde yapılan şehir

duvarlarıylabu ilk evre arasında bir ilişki olduğu göriilmektedir.

ı. evrede açık bir avlu ve şehir duvarına bitişik olduğu sanılan bir
duvara rastlandı. 2. evrede pek bir gelişmeye rastlanmadı. Bu evrede bir
kez daha sıkıştırılmış topraktan oluşmuş tabana sahip bir avluya rast
lanmıştır. Bu yıl kazının başlangıcında 2. evre ve 3. evre arasına ait iki
"pithos" küp bulundu. Bu bize avlu alannun üzerinde küp ve yapı ile bağ

lantılı yığma bir tabanın varlığını gösteıınektedir.

4. evrede büyük yapısal değişikliklererastlandı, 3. ve 4. evreler ara
sında oldukça dayanıklı ve aynı zamanda karışık bir yapı tabakasına rast
lıyoruz ki bu bize burada oldukça hızlı yığma maddelerin kullanıldığı fik
rini veriyor. Bu belki önceki yapıların tahribi sonucu oluşmuş bir
tabakadır.

4. evreye ait avlu küçük odalara bölünmüştür (Resim: 5). Bu evrede
etrafı kiremitlerle çevrilmiş iki ocağa rastladık. Güneydoğudaki bölümün
içinde çok iyi yerleştirilmiş ve üstü kireç taşından yapılmış, Roma kapı

taşları olduğu sanılan tersyüz edilmiş geniş bloklarla örtülmüştür. Biraz
daha ileride ise iki mezara rast landı (Resim: 6). Şimdiye kadar bu me
zarlan kesin olarak tarihleyemedik. Bunun yanında mezar sahibine ait
herhangi bir malzemeye rastlanmadığından tarihlendirrnek oldukça güç
tür.

4. evrede geçen sene de bulıınan çanak ve çömlekler 12. yüzyıl Sel
çuklu zamanına aittir. Dolayısıyla 1. ve 2. evreler Geç Bizans Dönemi'ne
tarihlenebilmektedir. Bu sebeple Amorium'daki 3. ve 4. yerleşim evreleri
Selçuklu ve Bizans dönemlerini ayıran evreler olarak kabul edi
lebilmektedir.
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4- Yukart Şehir, ST (Step Trenclı) Açması

Amorium'daki kazı alanlarını arttırmak amacıyla bu yıl Yukarı

Şehir'de yeni bir açma açıldı (Resim: 7) Diğer bir amaç da Yukarı

Şehir'in bulunduğu tepe hakkında daha gerçek kronolojik ve stratigrafik
bilgilere sahip olmaktı. Bu amaçla tepenin en yüksek ve eğimin en derin
olduğu kuzey tarafı yeni açmanın yeri olarak saptandı. Bu alanı seç
mekteki bir diğer amaç da Amorium'un savunmasına ait olan ana çizgi de
Yukarı Şehir'in doğu surlarını keşfetmek ve bunu L Açmasının Aşağı

Şehir'e bakan sur duvarları ile karşılaşurmaku.

Açmanın en uç güney tarafında i m kalınlığında 2 m derinliğinde sur
duvarlarına rastlanıldı. Bu duvar küçük, düzgün, dörtgen taş bloklarla ve
düzensiz kirenıit parçalarıyla inşa edilmiştir. Bu yapıda aynı zamanda
moloz ve kireçli harç malzemesine de rastlanmıştır. Bu sur duvarların

önünde kuzeye doğru 3 metreden fazla genişleme gösteren..birbirine bağ

lantıh list liste yerleştirilmiş bir duvar sistemine rastlandı. Uç duvarın ke
siştiği alanda geniş, iki kollu, bir klip bulundu (Resim: 8). Klip tersyüz
olmuş olarak kireınitlcrle kaplı bir taban üzerinde bulundu. Aynı za
manda kliplin tabanı yeni bir ağız yapmak için tamamen çıkartılması iş

lemi yan taraflarının çatlamasına sebep olmuştur. Küpün içi ise sı

kıştırılmış toprak ve birçok Roma çanak çömlek parçaları ile
doldurulmuş olarak bulundu. Aynı alanda kliplin doğu bölümünün önün
de acele yapılmış kiremitren basit bir ocağa rastlanmıştır.

Ayrıca ST Açması bize Bizans öncesi yerleşimi için çok sayıda sıra

ligrafik deliller göstermektedir. Buna rağmen bu alanda geniş ölçüde Orta
Çağ'ın yerleşiminede rastlıyoruz. Yukarıda izah edilen ve açıklanan özel
likler tamamen anlaşılamamasınarağmen, teras biçiminde olduğu sanılan

duvarlar höyükteki Bizans Dönemi'ne ait yeniden yapılanmaya ait özel
likler gösterdiğinisöyleyebiliriz.

5- Çanak Çömlek

Bu sezon AB, L, ST ve Aşağı Şehir Kilisesi A2 ve A3 açmalarından

elde edilen seramik çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Aşağı Şehir Ki
lisesi'nde yapılan araştırınalarda sadece orta nef çanak çömlek bu
luntuları üzerinde çalışmıştır. Bu buluntuların zeminin altında yo
ğunlaştığı görülmüştür, Bu tabakalarda çok önemli çanak çömlek
örnekleri bulunmamakla birlikte karışık Bizans ve Geç Roma gri se
ramiği, oksitlenmiş ve ince seramik tipinde 5. ve 7. yüzyıl arasında ta
rihlenebilen buluntulara rastlanmıştır.
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Birçok farklı tabakalar arasında değişim gösteren çanak ve çöm
leklerde ayınm yapmak açısından yetersiz olmakla birlikte aynı çömleğe

ait seramik parçalarına dağınık ve farklı tabakalarda rastlanmıştır. Ki
lisenin yeşil sırlı Selçuklu seramik parçalarıyla birlikte aynı ölçüde Roma
Devri ince duvarlı ve hatta Frig gri seramik buluntulan vermesi, mal
zemenin karışmış olduğunu göstermektedir.

Üçgen kulede yapılan kazıda çok küçük miktarda çömlek bu
luntularına rastlanmıştır. Dikkatli bir şekilde yapılan kazı esnasında taş

dolgu içeren çeşitli tabakalarda farklı farklı seviyelerden gelmiş aynı

çömleklere ait seramik parçaları bulunmuştur. Bazı seramik buluntuları

islenme ve siyahlaşma sebebiyle rengini tam koruyamamış olmasıyla bir
likte bazı seramik parçalan ise rengini koruyabilmiştir. Buna göre dolgu
tabakaların birbirleriyle bağlantısı olmasıyla birlikte aynı çörnleğe ait
farklı parçaların farklı yollardan korunduğu açıktır. Bazı seramik par
çalarıııdaki karaltı izleri kullanılmış izleniminden çok, yerinden oy
natılmış ve karışmış izlenimini verir. Bu ise kulenin içinde oluşa gelmiş

büyük tahribat sırasında bir çok farklı alt tabakaların süratle karışmış ol
duğunu gösterir. Bu seviyelerde Geç Roma kııımzı boyalı kaplar, ok
sitlenmiş yonca ağızlı kaplar ve ince yapıda çanak çömlek buluntuları

vermiştir. Bunun yanı sıra yanık tabakanın altında elde edilen Geç Roma
gri seramiği ve oksitlenıniş iyi yapıda çanak çömlek bulunmlan 1990 yılı

karbon 14 tarihlenmesi ile M.S.454-602 yıllarına ait buluntularla ayrı

özellikler göstermektedir.

L Açması'ndan çıkan malzeme Bizans Dönemi yemek pişirme kap
lan, testiler, küçük ölçüde "sgraffito" kaplar ve yeşil sırlı 13. yüzyıla ait
özellik gösteren çanak çömlek buluntularıdır (Resim: 9). Bu buluntular
karışık malzeme olmasına rağmen geçen seneden daha fazla olarak ta
bakalar Selçuklu yeşil sırlı seramik buluntuları vermektedir. L Aç
ması'nın kuzey batı köşesinde iki iyi koruna gelmiş 1,40 m uzunluğunda

"pithos" küp bulunmuştur. Malzemesi ve yapılışı açısından bu iki küpün
Bizans Dönemi'ne ait olduğu açıktır. Ayrıca el yapımı olduğu dü
şünülmektedir. Her ikisinin de içi boş olmakla birlikte kapaklan in-situ
halinde bulunmuştur. Uzerlerinde büyük ihtimalle dolma kapasitesini
gösteren çift sıra harfler çizilmiştir. Küplerden bir tanesinin karın ve
omuz bölgesi bir çeşit "monogram" motifi ile süslenmiştir. Kazı evinin
bahçesinde, çıkanlan küpleri korumak amacıyla hazırlanan barınak tipi
yapının içine yerleştirilmişlerdir. Küplerin çıkanlmasıyla etrafında oıtaya

çıkan birikmiş olan toprak seviyesindeki oyukta elde edilen çanak çöm
lekler kanşık malzeme verir, fakat en geç Bizans seramik parçasıyla küp
ler arasında bağlantı kurularak, bunların Bizans Dönemi'ne ait olduğu dü-
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şüncesi desteklenmiştir. Bununla birlikte küplerin bulunduğu seviyenin
en alt tabakasında alışılmadık bir şekilde Roma Dönemi ince seramik
malzemesi ile birlikte Frig gri çömlek tipleri bulunmuştur. Bu erken
dönemmalzemeleriyle 1989 ve 1990 yılmda L Açması'nın batısında ger
çekleştirilen en alt tabakadan elde edilenler arasmda bağlantı ku
nılabiImek tedir.

Höyüğüıı kuzey tarafmda açılan yeni ST Açması'nda büyük mik
tarlarda çanak-çömlek buluntusu incelenmiştir. Umulduğu gibi üst ta
bakalarda aynı kap formlarında farklı yapıda Selçuklu yeşil sırlı ve
"sgraffito" süslemeli kaplar, Bizans yemek pişirme kapları ve tabakları

ile Erken Roma Dönemi ince seramik buluntularına rastlanmıştır. Alt ta
bakalarda ise Frig gri seramik tipiyle birlikte Geç Roma gri seramiği, ok
sitlenmiş ya da iyi ve ince seramik buluntuları bunun yanısıra Hellenistik
siyah sırlı seramiği ve 'Doğu Sigillata A' örnekleri çoklukla gö
rülmektedir,

(6) İşleıımiş Taşlar

1987 yılından itibaren bulunmuş bütün işlenmiş taşların kataloğuna

devam edilmiştir. Roma heykel parçalannın analizi, kilise duvar kap
lamaları, döşeme mermer taşları ve.mimari parçaları ile dinsel amaçlı dö
şemeleri kapsayan gelişme incelenmiştir. Kiliseye ait yontma taş iş

çiliğinin zenginliği kesinlikle Bizans heykelciliğinin merkezini
oluşturmaktadır. Bu Amorium'un sanat açısından önemini gözler önüne
sermektedir ki, 838 yılında geçirmiş olduğu tahribattan sonrada önemini
ve bolluğnnu korumuştur.

Pek çok M.S. ı. ve 3. yüzyıl arası Roma Dönemi heykel bulunuılan

incelenmiş ve kayıtlara geçirilmiştir. 1989 yılında (bkz. Anatolian Studies
39: l7l, vi) yayımlanmış olan TZl3 buluntusu arslan pençesi altındaki Pan
olarak bilinmektedir. Fakat tekrar incelendiğinde bir başka yoruma da
imkarı verir. Buna göre büyük olasılıkla imparatorluğaait zafer grubunda
yer alan arslan pençesi altına düşmüş düşman tasviri de olabilir (Resim:
ıo) T488 buluntusu, Eros figürü büyük bir kompozisyonurt bir parçasına

aittir. Eros, elinde boynuzlu kap tutmakta ve direğe doğru uzanmaktadır.

Vücudunun bir kısmı giysi ile örtülmüştür. TZIZ ye ait tahrip olmuş

büyük heykel bulunrusunun bir parçası olan Amazon zafer anınnın ya
nına doğru uzanmış olarak gösterilmiştir. Büyük olasılıkla imparatorluğa

ait heykel grubunun bir parçasıdır. Bu sezonun bitiminde TZ1Z, TZ13 ve
T488 rıo'lu parçalar Afyon Müzesi'ne götürülmüştür ve aynı zamanda
genç heykel başı T460 parçası üzerinde de çalışılmıştır. Yüzünün bir
kısmı kaybolmuş olmakla birlikte Aınorium'da şimdiye kadar bulunmuş
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olan en iyi parçayı oluşturmaktadır. Aphrodisias örnekleriyle kurulan pa
ralellikle bu parçanın geç 5.yüzylla ait olduğu ve Imparator Zeno dö
neminde Amorium'un tekrar inşasında yapıldığı düşünülmektedir.

Roma kalıntıları sonraki "Karanlık çağ" İkonoklastik Dönem'de
yada Bizans yeniden inşa dönemi tahrip izleri taşımaktadır. 7. ve ı ı. yüz
yıl arasında ortaya çıkan harap olmuş, daha öneeye ait Roma şehri da
raltılmış ve sadece küçük buluntular ayakta kalabilmiştir.

Kilisedeki ve orta nefin ve "bema"nın güney kesimindeki döşemenin
temizlenmesi bize daha önceki kazılarda elde ettiğimiz döşeme par
çalarıyla ilgili bilgileri kesinleştirmiştir. Bu imkan doğrultusunda ör
nekler gerçek yerlerinde ve konunılarında göriilebilmişlerdir. En önemli
bulgu, büyük boyutlarda kesilmiş 'opus sectile' döşemesinin tam an
lamıyla olmasa da devşirme malzeme olduğunun ortaya çıkmasıdır.

Bunun yanı sıra büyük duvar kaplamalarının kilisenin ı. ve 2. evresine ait
duvarlardan alındığı ve devşirıne olarak zemin döşemesinde 3. evrenin
duvarlarını destekleyici olarak kullanıldığı görülmüştür, Bir başka mal
zeme de kapatma levhasıdır. Bu da aynı şekilde devşirrne olarak zemin
döşemesinde kullanılmıştır. BUtUn bu devşirrne parçalar geç 5. ve 6. yüz
yıla tarihlenmektedir.

Kazı boyunca çıkarılmış ve toplanmış olan zemin merıner ki
remitlerinin sınınandınıması şekil ve biçim farklılıklarına bakılarak ya
pılmış ve gelecek sezonlara kaynak olması açısından depoya kal
dırılmıştır. Oniki kadar farklı biçim ve şekilde parça bulunmuştur, bu
formlara kare, üçgen, dikdörtgen, sekizgen biçimlerde daha öncekilerle
benzerlik gösteren ömekler dahil olmuştur. Her şekil kendi içinde alt tip
lere aynlır. Bu merıner kiremitler şekil ve kullanım açısından diğer Orta
Bizans Dönemi alanlarından Aya Mikhail Kilisesi ve Aplırodisias'daki

'Martyrium' kilise ile karşılaştırılabilecek ölçüdedir. Bu iki binanın yapısı

ise ıo. ve i ı. yüzyıla aittir.

Buluntularda ortaya çıkan mermer ve kaplama örnekleri de sap
tanmıştır. Bilgilerimize dalıil olan önemli bir konu ise Amorium'da bu
lunan mennerlerin bölgenin dışından bir yerden getirilmiş olmasıdır. İlk

olarak yerel 'Dokimeion' (İscehisar) memıeri -hem beyaz hem çok renkli
örnekler- 1990 yılmda (Bkz.Anatolian Studies 40:206). 1993 yılında bu
lunan Korintlı sütun başlığı parçası Prokonnesos mermeridir. Diğer ilgi
çekici mermer örnekleri ise Tesalya'dan gelme yeşil 'Yerde antico'-perde
ve küçük kutu parçası, kırmızı damarlı Iasos-kolonette parçası, ve La
konya bölgesindeki antik Sparta şehrinin yakınlanndan gelme 'lapis La
cedaemonicus' kakmalı parçasıdır.
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Orta Bizans Dönemi'ne ait döşeme ve dekorasyon örnekleri bollukla
bulunmuştur. 1992 yılında bulunmuş büyük oymalı levha parçaları belirli
ölçüde tamamlanmış ve birleştirilerek depoya yerleştirilmiştir. 5. ve 6.
yiizyılda kapı pervazı olarak kullanılan parçalar yeniden oyularak ve dü
zenlenerek iki farklı mimari levhası olmuşlardır, Bunlar (T455, T463 ve
T478) kıvrımlı şerit halinde çizgiler, çapraz ve daire biçimli desenler ve
tavuskuşu motifleriyle süslenmiştir. Bu mimari levhalar 'templon' ya
pısında kullanılması açısından çok büyük olmasına rağmen, vaiz kür
süsünün bir bölümü olarak kullanılmıştır. T480 envanterli küçük sütun
başlığı kesin anlaşılamamakla birlikte, bazı teraslama duvarlarında ve hö
yükteki Bizans Dönemi yeniden yapılanmasında benzer formda şekillere

rastlanmıştır.

(7) Yazıtlar

1992 yılında toplanan yazıtlara bu sene birkaç eklemede bulunarak
envantere geçirildi. Bu sezon içerisinde yazıtların kesin ölçüleri kontrol
edilip, fotoğrafları çekildi. Genellikle üzerinda yazı bulunmayan Frig tipi
kapı taşları bu kategoriye eklenerek kayıda geçirildi. Bu Frig tipi kapı

taşları ya Hisarköy'derı ya da kazı esnasında bulunmuştur. Bunlara pişmiş

toprak kiremit baskıları ve desenleri ile genellikle çanak çömlek üze
rindeki izler dahil edilerek üzerinde çalışılmıştır.

1993 yılında Aşağı Şehir Kilisesi'nden ortaya çıkarılmış olan en
önemli 'ternplon' arşitrav yazıt parçası Prof. Cyril Mango tarafından 4. ön
raporunda ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir (bkz.Anatolian Studies
42:212). Bu yeni buluntu narteks bölgesindensol kolda 'templon'un so
nunda moloz yığını içerisinde bulunmuştur. Oyle görünüyorki kilise o
dönemde bir peygamberin adına vakfedilmiş olabilir.

Kazı sezon sonunda Amonuru'un çevresinde yapılan yüzey araş

tırmasında 12 Grekçe yazıtı yeniden kayıtlara geçirilmiştir (Resim: ll).
Bunlardan bazıları halen bilinmektedir ve yayımlanmışlardır. Pekçoğu

Amorium'dan nakledilmiş olup çok sonra üzerinde çalışma imkanı bu
lunmuştur.

(8) Canı ve Küçük Buluntular

Bu sezonki çalışmalardan çoğu Amorium'un ilk monografisi üze
rinde yoğunlaşmıştır; Bu ilk beş yıllık rapor (Amorium: The First Interim
Report, 1988-1992) küçük buluntuların kontrolü ve incelenmesi dahil ol
makla birlikte geçen yılın cam buluntuları ile başlarulnuştır, Daha ön
ceden bilinen pek çok formdaki buluntular üzerinde durulup bu sene bıı-
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lunan parçalar ve buluntularla bağlantı kurularak standart modeller çe
şitlendirildi, Bunun yanı sıra bu sene buluntulara çok renkli cam ağız ke
narları ve mozaik parçaları dahiloldu. Baskın özellik gösteren saplı

kadeh örnekleri ve 110 un üstünde vazo formları Amorium'da sıklıklagö
rülmektedir, Bu formlarda, aynı yapıda özellik gösterenlerin dışında ör
neklerde vardır. Bunlar mavi cam ağızlı kaplar, dipler ve ek olarak etrafı

mavi çizgilerle çevrilmiş formda kaplardır. Bu parçalar 40 vazo for
mundan elde edilmiştir. Daha önceki bilgilere dayanarak bu iki grup cam
formunun Anadolu'da kullanılmış olduğu ve Geç Roma-Erken Bizans
Dönemi'nde oldukça çok görüldüğü söylenebilmektedir.

Sit alanı önemli ölçüde cam bilezik parçalarına sahiptir. Büyük ih
timalle Türkiye'de yapılan diğer kazılara oranla Amorium çok büyük
miktarda ve önemde cam bilezik buluntusu veımektedir. 1993 yılında or
taya çıkarılan 150 adet bilezik parçası, daha önceki sezonlarda çıkarılmış

olan 500 adet parçaya eklenmiştir. Bu formlar düz yapıda desenler ya da
üzeri sipiral kıvrımlar ve çizgilerle süslenmiş, bunun yanı sıra bezekli
olarak boyanmış örnekler vermektedir (Resim: 12).

(9) Sikke/er

1992 kazı sezonunda 1988-1991 yılları arasında bulunmuş olan 82
sikke Afyon Müzesi'nden İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Mer
kezi'ne temizlenmek ve korunmak üzere gönderilmiştir. Dr.Revza Ozil ve
Dr.Hande Günyol tarafından39 sikke Amorium projesi için labaratuvar
da başarı ile temizlenmiştir.Bu sikkeler Afyon Müzesi'ne geri dönmeden
önce tartılmış, fotoğraf çekilip kalıbı çıkarnlnuştır, Geri kalan sikkeler
Konservatör Karerı Barker tarafından 1993 sezon sırasında Afyon Mü
zesi'nde temizlenip koruma altına alınmıştır. Bunlara bu sene bulunan, fo
toğrafı çekilip kalıbı alınan ve kayıda geçirilen 31 sikke dahildir. İlk beş
yıllık rapora Amorium: the First Interim Report, /987-/992 monografisi
için sikkeler üzerindeki çalışmalar dahil edilmiştir.

Bronz ve bakır sikkelerin büyük çoğunluğu 1993 yılında 4 açmadan
çıkarılmıştır, diğerleri ise yüzey üzerinde bulunmuş olanlardır (Şekil: 4).
Daha önceki sezonlarda bulunan sikkelerin çoğunluğu Bizans Dönemi'ne
ait olmasına rağmen Geç Roma Dönemi'nden de sikke buluntusu ver
miştir. Fakat ilk defa bir açmadan Amorium şehri adına basılmış olan bir
sikke (BMC I, M.O.!33 yılın sonrasına tarihlenmiş oldu) ortaya çı

karılmıştır, Bu sikke ST Açması'ndan bulunmasınarağmen aynı seviyede
bulunan diğer sikkelerden birkaçı Imparator 1. Leo (M.S.457-474) dö
nemi örnekleridir. Bunların haricindeki sikkeler 4. yüzyılın ilk yarısından

IL. yüzyıla kadar çeşit vermektedir. Fakat henüz Roma İmparatorlukDö-
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nemi'ne ait bir sikke bulunup adlandırılamamıştır. Geç dönem üzerine yo
ğunlaşmış sikkelerin Geç Roma ve Bizans Dönemi yerleşim ta
bakalarından çıkartılmasına rağmen bu kazı tabakalarının Roma, Hel
lenistik ve Frig Dönemi çanak çömlek buluntusu verdiğini de göz önünde
bulundurmalıdır.

Sonuç

Bu seneki çalışmalarımız Amorium antik şehıine ait pek çok bil
gilerimizi genişletmek ve arttırmak, aynı zamanda Geç Roma'dan Sel
çuklu Dönemi'ne kadar uzanan yerleşim dönemlerini tarihi açıdan da ay
dınlatmaktı. Bunun sonucunda dikkatli ve titizlikle gerçekleştirilen üçgen
kuledeki kazı bize Aşağı Şehir surlarının kesin tarihini verebilecektir.
Surların tamamını göz önüne aldığımızda karşımıza bazı çözümsüz so
nılar çıksa da; kuledeki tahribat tamamen anlaşılabilmiştir. Aynı dikkatli
çalışma Aşağı Şehir kilise zemininde de gerçekleştirilmiştir. Böylece ki
lisedeki döşemenin ve yeniden düzenlenen binanın göstermiş olduğu zen
gin yapı ortaya çıkarılmıştır. Kilisenin etrafuun temizlenmesiyle birlikte
kazıda ortaya çıkarılan yapı ise sadece kilisenin orta bölümünü kapsayan
papazlara ait büyük bir merkezi içermektedir. Yukarı Şehir'de ger
çekleştirilen kazı çalışmaları sonucunda Bizans Dönemi yerleşim evreleri
ortaya çıkarılmıştır. Amorium'da Bizans yönetimi sona ermeden önce gö
rülen en son Bizans Dönemi'ne ait yeniden yapılanma izleri, sur du
varlarında ve Yukarı Şehir evlerinin içindeki yapılarda açıkça meydana
çıkmıştır.

Artık Amorium'daki şehir surlarının en azından 3 evresi bi
linmektedir; Bunlardan birisi Aşağı Şehir, ikisi Yukarı Şehi're aittir. Bu
sur duvarlarına ait 3 evre araştıımalar için elde edilen imkanlar içerisinde
geniş ölçüde kanıtlar sunmuştur. Bunlar farklı dönemlere ait stratejik ko
numu ortaya çıkarmıştır. 5. yüzyıldan l l.yüzyıla kadar uzanan zaman
içerisinde, sur duvarlarındaki yeniden yapılanmanın esas alınmasıyla, şe

hirdeki önemli dış görünüş değişikliğinin aynı döneme ait olduğu dü
şünülmüştür. Amorium'daki bu değişmeye Roma binalan ve me
zarlıklarının tahribatı ve bazı Bizans Dönemi'ne ait kalıntılar dahildir ilk
altı sezonu içeren kazı çalışmaları ve araştıımaları Bizans şehri ve ya
pılanmasını anlamak için eşsiz imkanlar sağlanuştu.

Bu seneki kazı sezonuna ait çalışmalar daha detaylı olarak Ana
tolian Studies 44 (1994) dergisinde yayımlanmak üzere hazırlanmıştır.

Kazı evinde kullanılmak üzere inşa edilmiş olan duş ve tuvalet ger
çekleştirilmiş bir başka hizmettir. Kazı ekibi için gerekli olan önemli bir
ihtiyacı karşılayacak ve 1994 sezonunda kullanıma geçirilecektir.
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Şekil: 3- Kilise, orta nef döşemesi (Çizen: S.E Young)

• Geç Helenistik
IIGeç Roma
.6.-10. yy.

. rn11.yy.
• Belirsiz

16

14

12

to
S

S

Toplam = 31 slkke

• Geç Helenislik

I!lGeç Roma
.6.'10. yY.
IILI 11. yy.
• Belirsiz

AMORIUM'DA 1993 YılıNDA BULUNAN SiKKELER

Şekil: 4- Amorinm'da 1993 yılmda bnlonan s!kkeler
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Resim: 1- Kilise, narteks zemin döşemesi (Neg. AM93/06/20A)

Resim: 2- Kilise, orta nefinde bulunan mozaikzemini(Neg. AM93!
06/05A)



Resim: 3- Üçgenkule, tahribat katmanında" bulunan tekstil parçalan
(Neg. AM93/10/22A)

Resim: 4- Üçgen kule, sondaj açması (Neg.AM931
07/10
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Resim: 5- L Açması, avlunun genel görünüşü (Neg. AM93/ü6/
3üA)

Resim: 6- L Açması, mezar ve genç birkadının
iskeleti (Neg. AM93/ül/ü9A)



Resim: 7- Yukarı Şehrin bulunduğu höyük ve ST Açması'mn genel görünüşü (Neg.AM93!ü3!
ü7A

Resim: 8- ST Açması, geniş, iki kollu bir küp 'in Situ' durumda (Neg. AM93!ü3!34A)
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Resim: 9- L Açması'ndan çıkan yeşil sırlı çanak parçası (Neg. AM9311111 O, Fo
toğraf:T.Çakar)

Resim: 10- TI13: Roma Dönemi'ne ait olan bir heykel parçası (Neg. AM93/l7/18, Fotoğraf:
E.A. lvison)
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Resim: ı ı- Ağılcık köyündeki cami minaresinin duvarında bulunan Geç Roma Dönemiine ait
bir yazıt (Neg. AM93/23/ü3A)

-
Resim: 12- Cam bilezik parçalan (Neg. AM93/11128, Fotoğraf: T.Çakar)
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ı 993 YILI HARMANÖREN MEZARLıKKAZISI

Mehmet ÖZSAİT *

Harmanören, Isparta ilinin Atabey ilçesine bağlı bir köydür. Kazı

alanı, bu köyün 1 knı kadar doğusunda yükselen Tavşan Tepe'nin (1014
m) güney eteklerinde, Tepecik Altı denilen yerdedir. Arazi, tepe ya
macından ovaya doğru, hafif bir meyil göstermektedir. Prehistorik me
zarlığın bu kesimde ve ovada, doğu-batı yönünde 300 m kadar uzandığı

anlaşılmaktadır. Mezarlığın 250 m kadar güneydoğusunda görünen
höyük, arkeoloji literatüründe "Göndürle Höyük'" olarak (Harita: 1) tanı

nır (Resim: 1).

Önceleri kuru tarım yapılan Isparta Ovası ve çevresinde, Eğirdir

Gölli'nden kanallarla yapılan sulama sonucu, sebzecilik, meyvecilik ve
bağcılık gelişmiştir. Gül yetiştiriciliği de yaygınlaşmıştır. Konumundan
dolayı yüzyıllardırerozyona uğramış Tepecik Altı mevkiinde, bölgeye ta
rırnırı girmesinden sonra, doğal tahribat, insan eliyle tahribata dö
nüşmüştür.

1989 yılındaki kaçak kazılarla ortaya çıkan mezarlık alanında, Isparta
Müze Müdürlüğü tarafından 1989, 1991 ve 1992 yıllarında üç sezon kur
tarma kazısı yapılmıştır2.

* Prof.Dr. Mehmet ÖZSAlT, 1.Ü. Edebiyat Fakültesi, Eski çağ Tarihi Anabilim Dalı Fen
PTT 34459 Beyazıt - ISTANBUL

(1) Senirce gibiGöndürle Höyükde R.A.Donerod ("Prehistoric Reınains İn Souıh-Westem

Asia Minor I.I". BSA XVIII. 1911-12, s. 80) tarafından ilk kez görülerek incelenmiştir.

Ayr.bkz.M. Özsait, "1984-1985 Yılı Isparta Çevresi Tarihöncesi Araştırmaları", AST IV,
1986,s. 323-325, nı' 4.

(2) 1. Ünlüsoy. 11 Isparta ili Atabey ilçesi Hannanören (Gôndürle) Kurtarma Kazısı 1989.
199ı"Miize Kurtarma Kazıları Semineri lll. 1992 s. 291-322; D. Kaya" 1992 Yılı Göndürle
Erken Tunç çağı Mezarlığı Kurtarma Kazısı", Miize Kurtarma Kazılan Semineri IF 1993.5.
129/146
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"Göller Bölgesi Arkeolojik-Kültürel-Turistik Araştuma ve De
ğerlendirme Projesi" kapsamına alınan Harmanören mezarlığında" bi
limsel başkanhğınuzaltında, Isparta Müze MUdUrlUğU adına, 1993 yılında

kazı çalışmalarına başlanmıştır'. Kazılara Isparta ve Atabey'de yedi gün
süren bir ön çalışmadan sonra LO Eylül 1993- LO Ekim 1993 tarihleri ara
sında devam edilmiştir, Alan yöneticiliğini Arkeolog Nesrin Ozsait'in
yaptığı kazılardar LU..Edebiyat Fakültesi Eskiçağ Tarihi Anabilim
Dalı'ndan Ar.Gör.Umit Oztürk, Yüksek Lisans öğrencilerimizden meh
met Fatih Yavuz ile Murat Oğuz Canbay, Konya Selçuk Universitesi Fen
Edebiyat Fakiiltesi Tarih Bölümü'nde Ar.Gör.Ozdemir Koçak görev al
mışlardır. Ayrıca, Bursa Paşalar kazı ekibinden Antrepolog Cavide Koçak
ile Namık Kemal Atıcı, Mimar H.Işll Ozsait ve Isparta Müzesi'ni tem
silen Arkeolog Sedat Heper çalışmalarakatılmışlardır>.

Topografik planda da görüleceği gibi (Plan: i), Atabey-Eğirdir yo
lundan ayrılan arazi yolunun kuzeyinde yer alan, gUI bahçesinin ku
zeyinde ve batısındakiekilmemiş alanda dört açma açtık.

AÇMA A (Çizim: i): Topografik planda P7 karesinde görülen aç
mamız ıo x 10 m ölçiilerindedir. Saha temizliği yapıldıktan sonra, daha
önce definecilerin açtıkları çukurların yerleri ortaya çıktı (Resim: 2). Bu
açmada, kaçak kazıların pek çok küpü tahrip ettiğini gözledik. Buna rağ

men 21 küp mezar yeri tespit ettik. Bunlardan altı tanesi şans eseri kazma
darbelerinden kurtulmuş, el değmemiş olarak bulundu (A4, A6, A7, AS,
A12, AI4). Diğerlerinin alt gövde parçaları ya kısmen, ya da tamamen ko
nınagelmiştir(AI, AZ, A3, All, AlS, A16, AlS). Bir kısmı ise taş ve toprak
yığını halinde, küpün yönü bile belirlenemiyor (AIO, A17, A21 gibi). Yı

ğıntı içinde vasıflandırılamayanufak kemik parçaları bulunmuştur.

Arazi meyilli ve açmamız da geniş olduğundan iki kademe halinde
çalıştık (Resim: 3). Yüzeyden 0.40 - 0.50 m derinlikte, mezar olabileceği

şüphesini uyandıran taşlara rastladık. Çalışmalarımızı ona göre yön
lendirdik. Mezarlara tespit ve açma sırasına göre numara verdik. Mezar
küpleri, dipleri aşağıda, ağız kısım yukarıdaolmak üzere, aşağı yukarı 15
20 derecelik bir meyille doğu-batı yönünde yerleştirilmişlerdir.Küpleriri

(3) Göller Bölgesi'ndeki 20 yıllık çalışmalarımı göz önüne alarak benim de bu projeye girinemi
sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımız Süleyman Dcmirel'e minncttarhğunı ifade etmek is
terim. Ayrıca. Göller Bölgesi Projesi Başkanı Sayın Prof. Dr.Rüçhan Arık'a ve yar
dımlarından dolayı Isparta Müzesi Müdürü Sayın İlhan Unlüsoy'a candanteşekkür ederim

(4) M.ÖzsaiL, "1993 Yılı Harınanören (Göndürlc) Mezarlığı Kazreı'', Göller Bölgesi Arkeolojik
Killıiirel-Turisıik Araşıırma ve Değerlendirme Projesi, (Ankara, 1994), 5.29-41.

(5) Büyük birözveri ve uyum içinde çalışan ekip üyelerineyürekten teşekkür ederim.
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ağız açıklıkları doğuya bakmaktadır. Örnek olarak, buluntu veren ve
özellik gösteren bazı mezarlan inceleyelim.

A6 (Resim: 4). İki küpten oluşmuş bir mezar. El değmemiş. İskelet
küpün içine giren nemden çürümüş, dağılnuşur, Gömü biçimi be
lirlenemedi. Mandibula, dişler, uzun kemikler vb. Buluntu olarak tunç bir
halka ve topuz başlı, delikli iğne (Resim: 9, ortadaki)s, siyah hamurlu bir
kase ele geçti. Bu kase, ufak bir çömleğin kırılıp, kenarlarının dü
zeltilmesi ile oluşturulmuştur. Bu üç bulııntunun küpün ağız kısmında ol
masına karşın, küpUn dip kısmında sap delikli bir taş balta bulunmuştur

(Resim: 21).

A4 (Resim: 5). Doğu-batı yönünde, el değmemiş. Ağız açıklığı

büyük, düz bir taşla kapatılmış, yanları ve üstü toplama iri taşlarla des
teklenmiştir. KUpUn içinde iki çocuk kafatası ve iskelet kalınnsı çıktı.

Sanki ilk gömü küpün dibine itilmiş, ikincisi yerleştirilmiş gibi, hediye
yok.

A3, iki küpten oluşan bir mezar. Kapak küpü ve destek taşları kal
dınldığında Uç tane gaga ağızlı testi buinndu (Resim: 6).

A7, oval gövdeli, tutamaklı tipik mezar küpüdür, Açıldığında, aynı

Al2'deki gibi, ağıza yakııı yerde, deforme olmuş bir Calva görüldü
(Resim: 7). Başka hiçbir kemik kalıntısı yok, ya çürümüş bir bebek gö
müsü idi ya da kültle ilgili bir görnil şekli.

Al, çok tahrip alımış, mezarın yapısı kalan gövde parçalarından an
laşılabiliyor. Uç küpten oluşmuş bir mezar (Resim: 8). Ikisi mezar kü
pünü, üçüncüsü de kapak küpünü oluşturuyor. Geniş ağızlı bir küp, dip
tarafı kırılan başka bir küpün içine yerleştirilmiş. Bu şekilde daha büyük
bir küp elde edilmiş. Dağınık kemik parçaları ile küçük siyah hamurlu
çanak çömlek parçaları topladık.

A13, A3, A7, A2 ile açmanın B köşesi arasında kalan kısımda tah
ribat çok fazla, taş, toprak ve kemik parçaları karışık halde idi. Bunlara
dayanarak bu kısımda da birden fazla mezarın bulunduğunu söyle
yebiliıiz. Ancak burada, ağız profili ve birkaç küp gövde parçası bu
labildiğimizden, tek bir mezar numarası (Alü) verdik. Burada, yüzeyden
0.20 m derinlikte, kazıyıcı diyebileceğimiz, spatulaya benzeyen bir nes-

(6) Anadolu'da Tunç çağı başlanndan itibaren görülen ve M. Ö. II. bin yılda da devam eden bu
iğne tipine arkecloji literatüründe "togglc - pin" denmektedir, M. J. Mellink, A Hiııite Ce
metery at Gordion, Philadelphia. 1956,1'1. 17; ~AJA 71/3, 1967,1'1. 77, Fig. 22; J. Seeher.
ıst. uı« 41.1991, Abb. 8.
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neyi? bulduk (Resim: 9). Yine BC kenarı ile karışık yığınn arasında, yü
zeyden 0,55 m derinlikte, el değmemiş toprak içinde, in -situ olarak bir
çömlek ele geçti (Resim: 10).

AÇMA B (Çizim: 2): Topografik planda R7 karesinde görülen aç
mamız 5 x 5 m ölçülerindeydi. Açma, kazıldıktan sonra, BC kenan bo
yunca üç büyük küp ün kısmen (BlO, BII, BI2), iki büyük küpün de baş

kısmının (B7, B8) açma duvarı içinde kaldığı görülerek, açmanuz küp
lerin boyunca 1.30 m doğuya doğru genişletildi.

Yüzeyden 0.20 -0.25 m inildikçe küplere rastlanıldı ve küp dipleri iz
lenerek i m derinliğe iniidi. Doğanın ve zamanın etkilerinden kur
tulamayan küplerin hemen hepsi ezik ve parçalı ele geçti. Bu açmada or
taya çıkan 12 küp mezardan ikisi hariç (Bl, B4), el değmemiş durumdadır.

Hepsi doğu-batı yönünde yerleştirilmişlerdi.

Açma B' deki tüm mezarların ağız açıklıkları çok büyük düz taşlarla

kapatılmıştı. Büyük küplerin ağız etrafı, tüm omuz üzerinden ufak taş

larla ve karışık küp parçalarıyla adeta duvar gibi örülmüştü (B4, BlO,
BII, B12, B7, B8). Aynı örgüyü A6' da da tespitetmiştik.

B4, B5, B6 dipleri birbirine gelecek şekilde grup oluşturuyor

(Resim:ll). B5 ve B6 el değmemişti, içleri tamamen toprak doluydu. Kre
masyona işaret eden bir kanıta rastlanmadı. Ya yeni doğmuş çocuk gö
müsüydü ya da dini inançlarından dolayı koruyucu veya herhangi bir dü
şünceyle yapılmışlardı. Boş mezarlarda hemen aklıımza gelen, uzakta
ölen, fakat cesedin elde olmadığı zamanlar, ölen kişinin anısına yapılan

mezar olasılığıdır.

Blü, Kazımızda en sağlam gömü veren mezar (Resim: 12). ÖLÜ sağa

dönük hocker durumunda yatırıluuştı. Bir çömlek, bir kase, bir gaga ağız

lı testi ile bir ağırşak mezar hediyeleridir (Resim: \3).

B 12. İskelet çürümüş, fakat ele geçen kafatası ve bazı uzun kemikler
in-sitı.ı durumunda. Gaga ağızlı iki testi ve iç içe konmuş iki çömlek ölü
hediyesi olarak ele geçti (Resim: 14).

B 8 ve B 7. Her ikisinin de ağız açıklıklan düz büyük taşlarla ka
panlımştır. Kapak taşlarının arkası toplama iri taşlarla desteklenıniştir.

Destek taşlannın yerleştirilmesirıden,bu gömülerin bir aile mezarı ya da
eşzamanlı gömü olduğu anlaşılmaktadır.Boyun kısmı hariç, tüm gövdesi
parmak baskılarıylasüslenmiş olan B Tnin, parmak baskılarının son bııl-

(7) Arkcoloji literatüründe "Rasicnncsscr". "Razor'', "traş bıçağı" olarak bilinen bu nesne için
bkz. M. J. Melliıık, AlA 71/3, 1967, Fig. ıs, 17; J. Seeher. ls/.Miıı. 42. 1992. Abb. 5, 3.
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duğu yerde, boynun bitiminde, yuvarlak kıvrımlı bir swastikakabartması

görülmektedir (Resim: 15). İlk Tunç Çağ'da yaygın olan swastika mo
tifini Batı Anadolu'da Yartan çanak çömleğinde, Troya'da ağırşaklarda,

Elmalı Semayük'de mezar küpleri üzerinde ve Göller Bölgesi'nde Çavdır

höyük"te bulduğumuz pişmiş toprak idol üzerinde' görmekteyiz.

B 7'nin bir başka özelliği de içinde, hemen hemen onun karnırıa

kadargelen ikinci bir küpün bulunması idi (Resim: 16). B 7a dediğimiz

bu küp rutubetrendağılmışhalde idi. Gömü de aynı şekilde, nemden na
sibini almış, çok çürümüş ve dağılmış durumdadır. Bazı kısa ve uzun
kemik parçaları, marıdibulaparçasi birkaç diş, kafatası parçaları ele geçti.

AÇMA .C(Çizim: 3): Topografikplanda R8 karesindegördüğümüz

açmarmz.da tarımın tahribine uğramıştı. 6 mezar küpünün hepsi-par
çalanınıştı (Resim: 17). Kalıntılarındananlaşıldığına göre, tüm küplerde- .
ğişik formiardaol up, esasta.doğu-batı doğrultusunda yerleştirllmişlerdir,

C 2, iki küpten oluşan bir mezardır. Küplerin üst gövde kısımları git
miş, iskelet, bize gömünürı hocker durumunda olduğunu gösterecek
kadar yerinde kalmıştır.

AÇMA D (Çizim: 4): Topografik planda ÖII karesinde görülen aç
mamız 5 x 5 m ölçülerindedir. Burada iki küpten oluşan 2 mezar ele
geçti. Her ikisi de doğu-batı yönünde, ağız açıklıkları doğuya yönelik
yerleştirilmişlerdi,

DI, el değmemiş. Çok karışık durumdaki kemikler, birden fazla is
keletin varlığını göstermektedir, Kemiklerin bu durumuna karşılık, mezar
hediyeleri muntazam durmakta, küpün ağzının iki yanında iki gaga ağızlı

testi, küpün dibine doğru da bir minik maşrapa ile bir çömlek bulundu
(Resim: 19).

D 2, çok tahrip olmuş, üst kısmı yok. Kemik sırası izlenebilen iskelet
kalıntısı bize görnünün hocker durumunda olduğunu göstermektedir
(Resim: 20). Kafatası belki tahribat sırasında kaybolmuştu. Topuz başlı,

delikli bir iğne (Resim: 9 üst) gaga ağızlı .bir testicik, amulet di
yebileceğimiz ve üzerinde bir işaretolmayan, bir tarafı delinmiş. taştan

bir nesne de bulundu (Resim: 21). Uzerirıde biley izi görülmediğinden,

buna biley taşı da diyemiyoruz.

(8) 1992 yılı yüzey araştırmalunnuz sırasında bulduğumuz bu pişmiş toprak idol (Env. No. 1)
Burdur Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
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Aşırı derecede doğanın ve yer yer tarımın tahribine uğramış olan bu
mezarlıkta kazılan alanlarda (170 m") taş sandık, toprak mezar gibi diğer

mezar tiplerine rastlanmamışur, Mezarlık sahasında tüm açmaları in
celediğimizde, küpleri n belli bir doğrultuyu izlediğini görürüz. Ço
ğunlukla, doğu-batı yönünde, ağız açıklıkları doğuya, dipleri batıya yö
nelik, ağız kısımları yüksekte olmak üzere hemen hemen 20-25 derecelik
bir meyille yerleştirilmişlerdir.Hafifçe kuzeydoğu veya güneydoğuyayö
nelen klipler de vardır. Mezarların ağız açıklıklarının doğuya doğru ol
ması, dini inançlardaki güneşin doğuımı ile ilgilidir. Yönlerdeki sapmalar
ise, güneşin doğuşunun mevsimlere göre yer değiştirmesiyle bağlantılı

olmalıdır. Küplerin ağız açıklıklıkları ya dikine, büyük yassı düz bir taşla

kapatılmış, ya da başka bir küp kapak olarak kullanılmıştır. Her iki halde
de küplerin çevresi ve gövdesi yassı ve iri toplama taşlarla des
teklenmiştir.

Mezarlardaki yön birliğine karşın, küplerde biçim birliği yoktur. Küp
mezarlardan alışık olduğumuz, geniş ağızlı, oval gövdeli, çıkma yumru.
veya at nah tutamakh, düz ya da yuvarlakça tabanh tiplerin (A 7, A 12, B
3, B 5 B 6) haricinde, genelde, gömü için özel küp yapılmadığıııı, kişi öl
düğünde, evindeki küplerden birinin mezarı için kullanıldığıııı söy
leyebiliriz. Kapak olarak kullanılan küplerin ise özel yapıldığını dü
şünebiliriz. Çünkü bunları genellikle iki tipte toplayabiliriz. Ya çan
biçiminde (A 1, A 6, D i) ya da geniş ağızlı kazan biçiminde (A 3, C 2, D
2) olup küpün ağız açıklığını sıkıca örtmektcdir. Geniş ağızlı küpler ço
ğunluktadır. Çok çeşitli kulplar görülmektedir. Hatta aynı küp üzerinde
döıt farklı kulpa rastlanmıştır.

Üç tane akıtacakh küp ele geçmiştir (B, B I, C 1). Üçünün de akı
taeağı gövdenin bittiği, ayağııı ve dibin başladığı yerde bulunmaktadır.

Toprağın cinsinden, nem ve rutubetten el değmemiş mezarlarda bile,
sağlam iskelete rastlanılmamıştır; Çoğunda kemikler çürümüş ve eksik
olmasınarağmen kemik sıralarını izleyebildiklerimiz bize ölülerin hocker
durumunda olduğunu göstermektedir, Yukarıda da işaret ettiğimiz gibi,
başlar küp ağzına yakın ve kuzeye dönüktür. Bazı küplerde iki veya üç
kafatası bulunmasına rağmen, diğer kemikler bu kafatasıarını kar
şılayacak durumda değildir (A 4, BI). A 4'ün el değmemiş olmasına kar
şın, B 1 üst yarısı tahrip olmuş bir mezardır. Dolayısıyla kemikler kay
bolmuş olabilir. Burada ya bir gömü.iki kafatası, veya üç gömü bir arada
idi. Bazı mezarlarda mandibulaya rastlanmasına karşın cranium görü
lernemiştir.
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Kazı sonucu elde edilen iskelet ve iskelet kalıntıları ile alınan toprak
örnekleri incelenmek üzere A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Pa
leoantropoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Benıa Alpagut'a gön
derilmiştir. Sayın Alpagut'un verdiği ön bilgilere göre, 22 bireyin 13 ta
nesi erişkin, 9 tanesi çocuktur. A 4 kafatasıarından birisinden cranial iki
ölçü almabilmiştir. Hesaplanan endis'e göre brakisefal olan bu kafatası

Alpin ırk tipine girmektedir'.

Mezar hediyeleri genelde iki veya daha fazla olarak küplerin içine
bırakılmışlardır. Kişisel eşyaların haricinde (iğne, halka vb.) elde ya
pılmış kase, çömlek ve gaga ağızlı testilerdir. Bunlar Göller Bölgesi
genel karekteri yanı sıra Kusura-YOltan kültür grubunun özelliklerini
yansıtmaktadır!".

Bu safhada mezar buluntuları herhangi bir sosyal farklılığa işaret

eden bir özellik gösteımemektedir.

Mezar küplerinden başka, kazılardan elde ettiğimiz çanak çömlek
parçalarına,özellikle hediye olarak bırakılan gaga ağızlı testiler ve çöm
leklere göre Harmanören mezarlığını esas olarak İTÇ 2 ye ta
rihleyebiliriz. Kazılarda ele geçen buluntularımız ile, Göndürle Höyüğün

çağdaş tabakalarına ait yüzey buluntuları tam bir birlik göstermektedir.

Mezarlığın etrafının çevıili olup olmadığını ve sınırlarını bu aşamada

henüz belirleyemedik. Açmalarımızda üst üste gömü yapılmadığını göz
!edik. Tüm görniller böyle mi yoksa bu durum diğer taraflarda değiş

mekte mi? Kazılanmız mezarlığın düşünülen yayılma alanı içinde dar bir
sahayı kapsadığından şimdilik belirli sorulara cevap verebiliyonız. Ka
zılar ilerledikçe birçok sorunun cevabının da kendiliğinden verilmiş ola
cağı düşüncesirıdeyiz,

Sonuç olarak, Göndürle Höyüğü ve mezarlığı kazıldığında, yerleşme

ile birlikte kazısı yapılmış Semayük ve Demirci Höyük'ten sonra Ana
dolu'nun üçüncü büyük kazısı olacaktır.

(9) Ekibirnize Paşalar kazısı ekibinden yardımcı elemanlar gönderen ve kazılarınuz sonucu bul
duğumuz iskelet kalıntılarını incelemeye alan. ayrıca. bizi bu konularda bilgjlendireü Sayın

Prof. Dr. Berna Alpagut'a teşekkürü zevkli birgörev sayanın.

(lO) W. Lamb, Arclıaeologia86.1937, s. 1 - 64; 87.1938. s. 217 - 273; K. Bittel. AjV13. 1939
1941. s. 1 - 31; T. Özgüç, Bellcıon Vııı/29. 1944. s.52 vdd.; K. Kökten. Bellelen Xrıı/52.
1949. s. 811 - 814; T. Kamil. Yortarı Centetery in the Early Broııze Age ojWesfernAnaıo/ia.

Oxford, 1982; Ayr. bukültürle ve Harmanören ınezarhğıyla paralellik için bkz. 1. Mellink,
AlA 69/3, 1965, s.241 vd.; AlA 71/3. 1967. s. 251 vd.; AJA 72/3, 1968. s. 243 vd.; S. Lloyd
- J. Mellaart, Beycesultan I. London. 1962. s. 135 - 198;T. Efe, Dcmircihöyük 1II2. Die Kc
ramik, 2. 1988; J. Sccher.fsr. Miıı. 41, ı991. s. 97 vd.; -42. 1992. s. 5vd.
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Resim: 1- Harmanören mezarlığı (önde) ve Göndürle Höyük (arkada)

Resim: 2- Kazı alanı, AçmaA, güneybatıdan
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Resim: 3- Açma A, güneyden

Resim: 4- Mezar A 6.
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Resim: 5- MezarA 4
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Resim: 6- MezarA 3 buluntulan
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Resim: 7- Mezar A 7

Resim: 8- Mezar A ı
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Resim: 9- Madeni buluntulardan bir grup

Resbu: 10- Mezar A 10 dan bir kap
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Resim: 11- Mezar B 4, B 5, B 6

Resim: 12- Mezar B 10
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Resim: 13- Mezar B 10 buluntulan

Resim: 14- Mezar B 12 ve buluntulan
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Resim: 15-Mezar B 7 den svastika

Resim: 16-MezarB 7 den detay
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Resim: 17- Açma C

Resim: 18- Mezar D 1
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Resim: 19- Mezar D 1 buluntulan

Resim: 20- Mezar D 2

174

Resim: 21- Mezar A 6 (taş balta) ve Mezar D 2 den amu1et?



THE EXCAVATIONS AT SAGALASSOS 1993

Marc WAELKENS *

During 1993 the excavations at Sagalossos continued for their fourth
season from 3 July lintil 19 August' . The work was directed by Professor
Marc Waelkens. A total of 45 Turkish workmen and 62 scientists from
various countries were involved in the project. The Turkish Antiquites
Department was represented by Mrs, Nurhan Ulgen for the 1st and by
Mrs. Aliye Yamancı for the 2nd half of the seasorı, whom we thank for
their collaboration. Financial suppoıt came from the Belgian Programme
on Intenıniversity Po1es of Attraction (l. U. A. P. nO 28)2, the fund L.
BAERT-HOFMAN of the K. U. LEUVEN, The Fund for Collective Fun
damenta1 Research (E K. E O.), the National Bank of Belgium, the
ASLK/CGER Bank, the BACOB Bank, the GENERALE BANK, the
tour operatar ORION, E. N. G. Videohouse, MARLUX, the restoratian
companies DENYS and E. G. Verstraete & Vanhecke N. v., E. N. G.
VIDEOHOUSE, AGFA-GEVAERT fi1ms, Georg Fischer +GF+,
TRACTEBEL Industries, DRAKA POLVA, UPDATE, the Service C1ubs
of Northern Limburg, the Rotary Zeebrugge - Oosthoek and the associa
tion "Friends of Sagalassos", We wish to express our gratitude towards
the Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, which gaye permission for the
excavations and towards Mr. R. Tosyalı governor of Burdur, the staff of
the Emniyet Müdürlüğü and the Archaeological Museum at Burdur (es-

* Prof. Dr. MarcWaefkcns. Dcpt. of Arehacology. Blijdc Inkomstraat 21, 3000 Lcuven.
BELÇIKA

(1) For a report on the prcvious exeavation scasons see M. Waelkens, A. Harınankaya and W.
Viaenc, AS XLI (1991). 197-213; Mwuclkcns. E. Owcns. A. Hasarıdonckx and B. An
kan,AS XLII (1992), 78-98; M. Waelkens (ed), Sagulassos l. Firsl Generaf Report on the
Survey (1986.1989) and Excavations (1990-1991), Leuven University Press 1993; M. Wa
elkens and J. Pobloınc (eds), Sagolossos ll, Report on the Third Exeavation Campaign of
1992. LeuverıUniversity Press 1993.

(2) This text prcscnt rescarch results of the Bclgian Programme on Interuuiversity Poles of Au
racticn initiated by the Belgian Govcmment. Primo Minİster's Office. Scicrıcc Policy Prog
ramıning.The scientific rcspcnsability is assumcd by its authors.
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pecially the director Mr. H. Ekinci). The excavations focused on the fol
lowing areas.

l. THE AREA OF THE LATE HELLLENISTlC FOUNTAIN HOUSE
(site N)

A Late Hellenistic Fountain House

From 1990 until 1992 a Iate Helienistic fountain house had been ex
cavated between the Upper Agora and the theatre> The date of the orig
inal structure ıphasc 1 ) cannot be estabiished exactly, but the stra
tigraphy east of it, together with the style of the triglyph and metope
frieze suggest a date during the ıst century B.C. during alater phase
ıphase 2 ), perhaps as the result of one of the massiye earthquakes which
struck South Phrygia in 53 A.D. and again in 60 A.D.4, the back wall of
the west portico was rebuilt, while arıother wall acting as a wedge be
tweerı the side poıticoes of the structure, closed the fountain courtyard to
wards the south. A strairway built against this enclosure wall henceforth
gaye access to the couıtyard. Perhaps during the same transformution a
sewage system, made of vaulted rubble walls was arranged east and
south of the fountain. Stratigraphical analysis dated these various chang
es to the 2nd century A.D. Shortly after the completion of the theatre of
Sagalassos between 180 A. D. and 200 A.D.\ the street betweerı the foun
tain house and the Neon Library, built shortly after 120 A.D.·, was en
larged towards the south in order to forrn a paved esplanade with a width
of nearly 15 m. During this transformation of the area (phasc 3) the orig
inal slopes west and east of the fountain house were leveled in order to
receive their actual pavement. The eaıth fill needed for this operation was
retained by a wall of mortared rubble which runs not exactly parallel with
the south enclosure tphase 2 ) but inclines towards the south-west, where
it inıersects with the 2nd century A.D. sewer system, For the time being it
is not yet clear whether or not this sewer system was incorporated into
the wall or destroyed by it. Pottery and coins reveal that this urbanistic
transformation of the area most probably occurred during the reign of
Septimius Severus or shorthly after-wards. During the 1993 season it was
discovered that during this same operation a complicated system con
taining a vaulted tunnel and various water supply systerns had also been

(3) See M. Waclkcns in M. Waclkcns & J. Poblcıuc (eds.). Sagalassos II. Leuven 1993.43-86
(4) See K. Ergin. U. Güçlü and Z. Uz. Türkiye ve CiVm'I11111 deprem katalcğu. A Caıalog of

Eonlıqııakes for Turkeyand Sıırrounding Area (ll AD to 1964 AD), Istanbul 1967.12.
(5) See L. Vaudeput. AS XLII. 1992.99-117.
(6) See H. Devijver in M. Waelkcns &1.Pobloıne (cds), Sagalassos II. Leuvcn 1993. 107-124.
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arranged west of the fountain house (Fig. I). They may have replaced
older systems east of the fountain, but further excavations need to con
firm this. Some of these new systems were remodeled as Iate as the 6th
century A.D. During the I st half of that century, probably as the result of
the earthquakes which shook the area in 518 and 528 A.D. 7 and may
have destroyed most aqueducts of the city, the Sagalassians tried to cap
ture the water whereever it was found. As a result the fouııtain building
was completely closed off and partly filled with waste from the potter's
quarter. Henceforth, the water was distributed by means of ter
racottapipes towards the domestic quarters of the city. Their arrangement
led to the destruction of parts of the old south enclosure wall of the court
yard (phase 2), including the stairway and the southwest corner of the
west poıtico. The adjoining tunnel had to be repaired as well but this was
done with great care.

A peristyletZ] buildingı

As mentioned above, near the beginning of the 3rd century A. D. an
impressive terrace wall had been built immediately south of the Late Hel
lenistic fountain building in order to hold a massiye mı which henceforth
supported the pavement of a square surrounding the fountain on all sides
During the 1993 campaign two and a half squares (25 square metres
each) of the exeavation grid were excavated immediately south of this
wall, One thus discovered that the above mentioned terrace wall formed
the nonhem half of a 2.40 m thick hollow wall of mortared rubble al
ternating with brick layers, which still stands 3.60 m high. At regular in
tervals headers connect both wall sectiorıs. The southerrı half of it formed
the back wall of a large building, perhaps of the peristyle type, Iaid out
on a terrace 2.50 ın below the floor level of the fountain courtyard. The
face of this wall still retains part of its stucco covering arranged in col
oured rectangular panels .(Fig. 2). Fragments of burnt marble columns
may have belonged to a colonnade. Furtlıer sondages and a more detailed
study of the pottery associated with this building are needed in order to
establish its date. Yet, it is clear that its construction was part of the ar
rangement of the esplanade behind it, so that it must have been erected
during the early 3rd century A.D. After it burned down towards the end
of that century, its ruins were covered with a debris mı. Shortly af
terwards the building was divided into smailer rooms and its back wall
replastered for a reoccupation from the 4th to the early 5th century A.D.,

(7) See K. Ergin. op. cit. 14.
(8) This building was exeavared by Mrs. B. Arıkan of Bilkent University.
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when it burned down again. During the final transformation of the foun
tain house in the ıst half of the 6th century A.D., the ruins were filled up,
while one of the terracotta pipes capturing the water of the fountain
house was pierced through the back wall of the old peristyle (?). The na
ture of the building cannot yet be established, but the dimensions of its
oıiginal room (at least 20 m long) seem too large for a private building.
The area immediately south of the excavated wall nowadays fornıs a kind
of natural terrace, so that a building of the peristyle type seems likely.

IL THE NEON LlBRARY AND SURROUNDINGS (SITE L)

From 1990 to 1992 a large public building was excavated along the
noıth edge of the street behind the fountain house. lt consisted of a room
with intemal dimensions of i 1.8 x 9.9 m". While the front wall had al
ready been largely dismantled in antiquity, the side and back walls still
stand to a height of more than 3 and more than 6 m respectively. The
back wallhas a podium 2.35 m high containing eight semicircular niches
for small sized sculpture alternating with coloured marble slabs. Above
this podium the back wallıııade of bricks inside and of mortared rubble
outside contained alarge, tall semicircular niche in the middle, between
two superposed rows of two rectangular niches each, The treatment of
the podium profiles in both comers indicates that originally it continued
along both side walls, each of whiclı may have contained six statue
niches below, with another eight rectangular niches in the upper brick
part of each wall. The functioıı of the building can only have been a li
brary, Seven inscriptions in theupper part of the podium on the back
wall honour the founder of the building T. Flavius Severianus Neon and
other members of his family. According to these inscriptions this family
had received Roman citizenship during the Flavian period and Roman
knighthood in its second generation. The functions of the male members
listed in these texts and refeıring to posts in the Roman army in the East
and in the administration of the male members listed in these texts and
referring to posts in the Romaıı army in the East and İn the administra
tion of Egypt and Alexandria, allow to date this building shortly after 120
A.D.ıo. This date can also be further corroborated by the fact that one of
the roof beams could be dated by C14 to the l st/Znd century A.D.ıı. For
some unknown reason at alater stage the side walls of the original build
ing were rebuilt without the original podium in mortared rubble al-

(9) See M. Waclkcns in M. Waclkcns - J. Pobloıuc, Sagalussos II. Leuvcn 1993. 13-15. Figs. 9
20.

(10) See H. Devijvcr in M. wnclkcns ~ J.Poblome. Sagalassos II. Leuven 1993. 107-123.
(ll) SmııpleLv 1987: 1900±50Bl'

178



terrıating with rows of bricks. Each wall hencefoıth contained in its upper
seetion two superposed rows of four niches. At least in the lowest level
rectangular niches alternated with semicircular ones. The walls were cov
ered with veneering and stucco. A date near the beginning of the 3rd cen
tury A.D. cannot be excluded, especially since the wall technique strong
Iy resernbles that of the peristyle building discovered in 1993. In that
case the transformation may have been paıt of the same urbanistic re
development of the whole area. Most probably the Neon Library had
been neglected during the 4th century A.D. Paıt of the front wall may
even have collapsed, since it was rebuilt, perhaps reusing material from
the previous front wall, during the 3rd quarter of the 4th century A.D.
The walls were plastered again, the new layer covering that of the second
phase», The mosaic floor consisting of black and white intersecting cer
cles, quatrefoils and peltae, with a rich polychrome figurative central
panel, representing Achilleus' depaıture for Troy and signed by the mo
saicist Dioskoros'", also belongs to this last transformation of the build
ing.

During the 1993 season excavations were extended on the west, the
north and the east side of the Library in order to study its surroundings
(Fig.3)!4. Towards the north a 6 m wide trench was opened over the total
lengtlı of the building. Soon it became clear that the Library replaced an
older building of the Helienistic period. For the time being its back wall
could be traced over a length of 12 m in an east-west direction and over a
depth of 3 m. This wall was made of large sized polygonal blocks, their
visible face left rough. Both function and date of this building are still
unclear, but early Helienistic pottery related to the "West Slope Wares",
discovered in the lower layers of the fill behind the Library, could be
corınected with the wall. During the Eaı'IY lmperial period the building
was no longer visible since its back wall supported the mortared rubble
foundations of the south wall of a Roman structure, perhaps a house oc
cupying a terrace 5.40 m above the floor level of the Neon Library
(Fig. 4). This shows that the north slopes of Sagalossos were arranged in
terraces, four of which have been identified in the Neon Library - foun
tain house area. The Roman "house" contains various occupation levels
and its walls reflect several changes. The excavated paıt of it is too smail

(L2) Thanks lo the effons of our conscrvators Mrs. K. Nannan and Mrs. G. Hibler-Varıdcnbulcke
ınuch of the plastcring of phases 2 and could be preseverd.

(13) See M. Waelkens in M. Waelkens - J. Pobleme, Saga/assos II, Lcuven 1993, 15, Figs. 18
20.

(14) Thcse cxcavations wcre supcrviscdby Mrs. L. Gijscn. V. Mataouchek and M. Marrens. all
from the K. U. Leuven
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to establish the date of the building, but most pottery and other finds
seem to belong to the first two centuries of our era, Among these finds
figured a bronze statuette of Aphrodite Pudens (Fig. 5). Shortly after 120
A.D. the slope in front of the "house" covering whatever remained stand
ing of the building with the polygonal walls was dug out to a depth of
nearly 5.40 m in order to create a building pit into which the Neon Li
brary was erected. The three lowest strata (9S to LLS) behind this wall
could be identified by the geomorphologists as a manmade fill. They con
tained l st and early 2nd century A.D. fine and coarse Sagalassos wares,
comparable with the oldest strata east of the fountain house>. Yet, these
layers also contain older pottery types, at least one related to the "West
Slope Wares" and a Iate Hellenistic local coin, which may belong to the
strata dug out for the construction, of the Neon Library. The layers 3S to
8S above them form another unit as far as the pottery types are con
cerned's. Much of the fine and coarse wares, as well as various terracotta
figurines (Fig.6)17 again belong to the first and early 2nd century A.D.,
but layer 8S also contained a coin of Probus (276-282 A.D.), white Iate
Roman coarse wares were present throughout alllayers. However, the ab
sence of typical later types of pottery, suggests a date before the 5th cen
tury A.D. Yet, the homogeneity of the pottery is not reflected by the stra
tigraphy proper. A geomorphological study identified layers 7S to 8S as
manmade deposits, while the other layers clearly were waterled. The con
clusion is that during the 4th century the original fill behind the back wall
had been removed as deep as layer 9S. Only part of it was thrown back
inside the pit, now mixed with contemporary material (layers 7S tot 8S).
Most of the actual fill was deposited by water in various successive phas
es which may have succeeded each other in a very short period of time.
DUling the 1993 season excavations to the west and east of the Neon Li
brary revealed that the building originally was incorporated into a larger
complex. In fact it was surrounded at either side by large rooms, 6 to 6.5
m deep and opening towards the street. Their width could not yet be es
tablished, but was at least 6 m for the western room. Their back walls
still standing to a height of at least 4 m, are made of mortared rubble al
temating with layers of brick. Technically these walls are related to the
actua! side walls of the Library, most probably dated to the early 3rd cen
tury A.D. Yet, theyare not linked, but in reality cut by them, so that they

(lS) See M. Waclkens in M. Waclkcns & 1.Poblomc. Sagalassos II. Lcuvcn 1993, 48-50. layers
LO E- 14 E; J. Pobloıuc- R. Degcest, ibidem. 150- 167.

(16) A study by R. Dcgecst is İn prinı İn M. Waclkcııs & J. Poblome. Sagalassos If/, Leuven
1994.

(17) Theyare being buplished by L. Gyscn İn M. Waelkcııs & J. Pobloırıca (eds), Sagalassos JII,
Leuvcn 1994(in print)
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must be older. Since the building technique is different from that of the
origina! back wall of the library it remains unclear whether these rooms
were part of the first phase of the Neon Library or slightly later (or old
er?). A first look at the pottery in the manmade fill behind the back wall
of the east room seems to suggest a contemporary date. The fact that the
podium of the original backwall continued along the side walls, makes it
unlikely that these rooms ever gave a direct access to the main room of
the Library. During the second transformation of the Library the west
room was partly replaced by a smail 1.80 m wide step-ped alley covering
a gutter and various water supply systerns, built against the west wall of
the old Library. After the destruction of the Library by fire, probably
shortly after Juliarı's death both side rooms of the Library were used for
housing until they were destroyed by fire in the earlyyears of the 5th
century A.D. During this catastrophe a large number of storage vessels
and coarse wares were destroyed in situ, especially in the east room (Fig.
7)

III. THE UPPER AGORA (M.Waelkens)IS

The excavations of this 3000 nu large square continued for their sec
ond year. Approximately 1.900 mı have now been excavated . Some 125
slabs removed since Iate antiquity have been put back into their original
place. Wherever possible, vaıious horific pedestals were also repaired
and put in an upright positiorı, most of them in their oıiginal place (Fig.
8). Most Honorific monuments in the middle of the Upper Agora were
polygonal bases, sometimes set upon a stepped platform, and once sup
ported bronze statuary (Fig. 9). Whereas most of them are uninscribed,
one newly discovered piece, broken into various fragments bore an un
published inscription honouring Caracalla in the year 212 A.D. as the
new founder and saviour of Sagalassos'". During the early Imperial pe
riod a more elaborate morıument had been erected near the south edge of
the Upper Agora. Later its roof was reincorporated into an Imperial morı

ument of the 4th century A.D. (Fig 8). lt consisted of a square canopy
roof, composed of three superposed rows of blocks with leaf-like tiles on
the outside. The lower row of blocks had a sima with a nice palmette dec
oration on the outside and a tendril frieze on the interior.The middle row
of blocks above it was decorated with casettes filled with rosettes and

(l8'· :-'heexc~vatioIl5:inthesearcawercsupervised by Mrs. J. Vandenbergh.
(1 C)A'pu:çılicatipııis:l)ow;iır:press by H. Dcvijver in M. Waelkens - J. Poblome(eds), Saga/ossos

lll, Leuven lQ94. . . .
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other vegetalmotives. The top block once supported a now lost pinacle».
This roof was reassembled in front of the 4th century A.D. monurnent
which eventually supported it. In 1993 the excavations focused on the
west side of the square. Here one discovered a portico running along the
totallength of the agora, built with spolia during the later 4t1ı or 5th cen
tury A.D. it suırounded an impressive stairway leading towards the bou
leterion. During the 5th or 6th centuries A.D. its northwest extremity was
incorporated into a clıapel (Fig.l0). On the floor of this clıapel a large
plate, dated to the ıst half of the 6th century A,D., was found. it carries
an inscription saying that "the good fortune the devotees of St. Michael>
triumphs in the city and on its complete territory" (Fig.l I). This may
identify the clıapel as serving the cult of St. MichaeL. In the northwest
corııer of the agora the remains of a richly decorated (Fig.12), probably
Iate Aııtonie poıtico ('I) running along the north edge of the Upper Agora
were also discovered. It stood in front of a 2 storey high wall supporting
a stoa or portico dated to the Iate Helienistic or early Imperial period, as
far as can be judged from the pahnette decoration on its sima. As already
mentioned, a hono- rific monument along the south side of the agora,
made of four Ionic columns on square pedestals during the 4th century
A.D. reused the early Imperial canopy roof>, Two of the pedestals car
ried dedications to Valentinianus I (364-375 AD) and Oratianus (367-383
AD). A reused base in the middle had beerı dedicated to an empresses,
perhaps Constantia, wife of Gratianus, but as later recaıved for Eudoxia,
Wife of Arcadius.

rv THE LOWER AGORA

On the Lower Agora, situated immediately west of the Romaıı baths
in the lower city, the excavations continued for their second season. A to
tal of 750 m2 of this roughly 1.200m2 large square have been excavated
in the mean time. In 1993 the activities focused on the east side of tlıe

square where a 5 m wide poıtico (Fig. 13), dated to the later ıst or early
2nd century A.D was discovered. It stood in front of a row of 4.25 m
deep shops, two of which have been excavated. Originally they were con
temporary with the portico proper, but they were complety rebuilt around
the transition from tlıe 4th to the 5th century A.D., perhaps during the

(20) For a rcccnstruction drawing of this roof. see M. Waelkcns in M. Waclkcns - J. Pobloınc
(eds.), Sagalassos II. Leuven 1993.36 Pig. 3

(21) Cnllcd Michailiıui. For this intcrprctntion wc are gruteful to Prof C. Laga.
(22) For a reconstruction, see M. Waclkcns in M. Waelkcns & J. Pobloıne (eds. Sagalossos II.

Lcuven 1993. 36 Fig. 26.
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reign of Arcadius, and remained in use until the 6th century A.D. Even
tually primiliye dwellings were installed inside the portico and near the
beginning of the 7th century the shops proper were filled up completely
in order to support a prinıitive water supply system.
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Fig. 1- General view of the water supply systems west of the Hellenistic fountain.

Fig. 2- The remains of the peristyle (?) south of the Hellenistic fountain and its later internal
dividing walls.
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Fig. 3- General view of theexcavations around theNeon Library with
the remains of the west room at the left and of the polygonal
wall and theRoman houseattheback.

Fig. 4- Upper part of the Hellenistic wall in pcly
gonal masonry (below) supporting the fonn
dation course of an early Imperial house
(above).
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Fig. 5- Bronze statuette of Aphrodite Pudens
from the house behind the Library.

.•
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Fig. 6- Terracotta figurineof Eros-Harpokrates
from the fill behind the Library.



Fig. 7- Large 5th century A.D. storage vessel
fromthehouseeastof theLibrary.

/

Fig. 8- View of the honorific monuments on
the Upper Agora. At the back 4th
century monument withthecanopy
roof.
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Fig. 9-Some of the middle Imperial honorifie pedestals in the middle of the Upper Agora.

Fig. 10- View from the north of the Antonine
portico (7) in theforeground andof
St. Michael's ehapel at the baek.
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Fig. 11- Inscribed plate from the chapel 00 the Upper Agora.

Fig. 12-Decorated pilaster capital fromtheAntonine portico (?) on theUpper Agora.
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Fig. 13-TheLower Agora during the 1993exeavation season. At thebackthe
Roman Baths and in front of them theremains of theportico and the
shops.

Fig. 14- View of the portico (in the foreground) and
of the blocked entrance door to one of the
shops behind it, o~ theLower Agora.



APHRODlSIAS 1993

R. R. R. SMITH *

New York University's campaign at Aphrodisias in 1993 (mid-June
to Iate August) was the third season of archaeological work at the site
since the sad death of the former director Professor Kenan Erim in 1990.
After two research seasons (1991-1992), exeavation was renewed in
1993, but the same focus of recording and trying to understand the city as
a1ready uncovered was maintained. A variety of activities, including new
excavation, construction, and sculptural restoration was pursued.

The archaeological researclı at Aphrodisias is sporısored by the In
stitute of Fine Arts and the Faculty of Arts and Science of New York
University with generous support from the Friends of Aphrodisias in
London, Paris, İzmir, and İstanbuL. The expedition is most grateful to the
Turkish Minister of Culture and the Director of Monuments and Mu
seums in Arıkara for their kind permission and continuing support for this
project. The expedition's staff is made up of specialists from various
counu'ies-- Austria, England, France, Turkey, and the U. S.-- with a team
of students from New York Universityand Ankara University. The in
va1uable assistance offered in all matters by the government repre
sentative Nilüfer Giingördü was much appreciated.

ı. Regional Survey: The season was begun with a short regional sur
vey as requested by the Ministry of Culture in connection with a planned
cu1tural inventory of Anatolia (Fig. 1). At some distance from the site to
the southwest good evidence of neighbouring communities was found,
especially around Bingeç-- incsriptions, tombs and a new quarry, In the
Işıklar val1ey nearer to Aphrodisias, a variety of monuments including

* Prof. R.R.R. SMITH, Institute of Fiile Ans, New YorkUniversity, ı East78th Street, New
York, NY 10021, A. B. D.
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subterranean tombs, sarcophagi, and part of an aqueduct were recorded.
The most interesting finds reflect the diverse religious backgrounds of
the local community-- pagan, Jewish, and Christian. A new Christian in
scription from Bingeç on a re-used Doric architrave asks St. Michael to
give help to all the 'contributors' (karpophoroi), presumably contributors
to the local church (Fig. 2). A chamber tornb was recorded in the Işıklar

valley which was decorated with a carved menorah. This find casts an in
teresting sidelight on the famous inscription listing members of the local
Jewish community found at Aphrodisias itself.

2. Excavatioıı aııd site recording: In 1993 a new program of detailed
site recording, accompanied by limited excavation, was initiated (di
rected by C. Ratte). it is not our intention to undeıtake major exeavation
to uncover new areas of the site, but rather to document thoroughly all
the old trenches and buildings that have alıeady been excavated, and to
dig further where necessary to answer particular questions.

The broad questions in this work are directed to a better under
stantanding of the city's urban topography -- its street plan and infra
structure. Sometime in the Iate Hellenistic period, a newly planned city
centre was laid out betweerı the temple and the theatre, the two poles of
the old town (Fig.3). The nucleus of the new .rectilinear plan was the
Council House and North Agora together with the adjoining Pörtico of
Tiberius, a second public square to the south. This urban plan was therı

built up over the next century or so. The Hadrianic baths were added at
the west, and a great basilica to the south. Outstanding questions are, for
example: What was the relationship between the new town and the sanc
tuary of the old temple? What north-south access streets were there? And
what is the southern limit of the new plan?

In 1993 two areas were chosen for investigation of this kind: the
sanctuary of Aphrodite (Fig.4), to better define its perimeters; and the
southwest corner of the city centre (Fig.6), where it is suspected a major
street intersection was probably Iocated.

Forecourt of the sanctuary ofAphrodite: The Tetrapylon, which now
rises unexplained out of the terrain, was the entrance from a major north 
south street onto a large forecouıt in front of the sanctuary of Aphrodite
proper. This forecourt is archaeologically ill-defined. Its east and west
limits, and probably its south side, are known, but nothing of the northern
part. An earlier trench on the noıth side was examined with this question
in mind. The overgrown trench was Cıeaned and dra wn, and some further
digging was done to look for dating material. As it stands, most of the
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structure is clearly off later and re-used material, but the pier or jamb at
the north end looks in situ. When viewed on the larger plan (Fig. 4), this
calannade or wall may represent a northern extension of the forecourt,
which was clearly wider than the temenos itself.

Norıh temenos of the ıemple ofAphrodite: Inside the temple temenos
the answer to a long-standing question was sought: where was the orig
inal line of the nortlı temenos? The temple, one of the earliest monu
mental buildings of the city, had a long history. Built in the Augustan pe
riod, its sanctuary space .was surrounded by a marble calannade in the
Hadrianic period (Fig. 4). The temple itself was converted into a church
in the fifth century. After this conversion, the east and south calannades
of the temenos remained. The west calannade was built into the new nar
thex, and the north seems to have been demolished. In order to locate the
line of the northern colonnade, a trench was laid out over the likely posi
tion of the noıthwest corner (Fig. 5).

The north calannade had indeed been thoroughly demolished, but its
foundations were stili clearly legibile in an L-shaped mass of packed rub
ble at the bottom of the trench. The ashlar wall at the northerıı limit of the
trench was almost ceıtainly the back of the temenos portico. Behind a re
used black (archifrieze) in the southern part of the trench, a group of
twenty coins was found together, giving new evidence for the date of this
part of the church building. The latest coins were of Leo I (Iater fifth
century). Little middle or Iate Byzantine material was found, indeed very
little after the second half of the seventh century. Although the church is
known to have remained active, this makes good sense. We should im
agine no building activity in the free space around the periıneter of the
church.

Southwest Complex: In the southwest corner of the city centre in
vestigation was focused on the streets, the triple-apsed church, and the
basilica (Fig. 6). One aim was to test a bold hypothesis of Robin Cor
mack that the church (Fig. 8) was built over a major street intersection of
the Roman period, marked by four Imge monolithic columns that stood
on the bases stili in situ at the comers of the nave. They would have
formed a four column monument or tetrakionion. All the old excavations
in this area were eleaned and recorded and same new probes were under
taken.

The church and street had been excavated in 1962 and were greatly
overgrown. The street was originally considerably wider and probably
connected with anather fragment of street preserved same 300 m to the
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east at a building called Gaudin's Fountain. We should imagine a major
artery running east-west across the bottom of the city plan. This seems to
be a simple but major gain for the site's urban topography.

The triple-apsed church was cleaned and drawn (Fig.8: the first de
tailed plan of the building). lt has a compact, triple-apsed plan, with nar
thex and entrance at the west and a centrally planned square nave, de
fined by four colossal monoliths at the corners on octagonal bases. The
east-west street clearly continued under the eastern apse of the church, as
brief exeavation confirmed. To investigate the idea of a north-south street
nınning at right angles, a trench was opened inside the southerrı apse
which took tle level down through some unexcavated Byzantine graves
(13th century) and below the floor. The aim was to understand better the
colossal bases of the columrıs, which, according to the hypothesis, strad
dled the street intersection as a great four-column monurnent.

In the southerrı limit of the south apse, a thick concrete foundation
platform no less than 2 m deep was located, which is most easily taken as
the foundation for the columns above. Through this concrete platform at
a higher level, runs a well-built north-south drain such as one might ex
pect to find under a Roman-period road, and it is tempting to take it as
the drain of the ııorth-south street, In the drain were found coins of the
seventh century, which probably provide a terminus post quem for the
building of the church. That the column bases are in situ, not brought
here for re-use from elsewhere, seems clear both from the way the church
walls are built over them, and from the cuttings in their upper suıfaces,

which show none of the signs of dismantling and double use that one
would expect.

The results of cleaning, recording, and limited exeavation suggest
interesting results for both the Roman and the Iate antique period: a ma
jor intersection at the southwest corner of the Roman city plan, with ma
jor aıteries running north to the Portico of Tiberius and east to the thea
tre, followed by a drastic re-modelling of the area in the early Christian
period, with a triple-apsed church perhaps built over the street inter
section.

Basilica: To make the full plan of the southwest sector, the entire
area between the church and the basilica was also vigorously cleaned.
Here there was a low overgrown mound with large carved blocks pro
truding from it The earlier exeavation of the basilica in the 1970s had
stopped without finding the south end of the building. lt is now Cıear this
mound contained the end of the basilica. When shorıı of its vegetatiorı
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and all in situ elements had been plotted, the mound's architectural char
acter was revealed with surprising clarity(Figs. 6-7). it comprises the fal
len remains of a large rectangular chamber that lay at the end of the basil
ica on its axis. Two in situ piers with engaged half columns align exactly
with the colonnades of the basilica nave. The chamber was thus an in
tegral part of the basilica, indeed its main focus.

The fallen elements include some elaborate carved architecture
several composite pilaster capitals, fluted architraves, and numerous paıts

of elaborately decorated areh members. Clearly the basilica's two-storied
nave ended in a grand arched entrance into a great chamber or hall at the
end. The whole plan strongly recalls that of the basilica at Aspendos.

3. Sculptııre documentation. The programme of sculptural doc
umentation initiated in 1991 was eontinued with further detailed study of
old exeavation notebooks and the recording of the material in the depots.
New findspot maps were made for the seulpture recovered from the Tet
rastoon behind the theatre. Finds were partieularly dense along the co
lonnade iımnediatly behind the stage building, the porticus post scaenam,
which must have been a prestigious location for honorific statuary, es
pecially in the Iate antique period.

More detailed studies were made of specific categories of material in
the depots -- for example, of aıı of the figured pilaster capitals and of all
the apprentices' practice pieces from the sculptor's workshop. More than
forty of each were catalogued. The inventory of the sarcophagi begun in
1992 was continued with the addition of a further 150 unrecorded pieces
-- parts of about 500 sarcophagi from the site have now been inventoried.
A new inventory of the statue bases was begun, and more than SO were
recorded in the gardens of the museum and the exeavation house alone.
The purpose of this study is to look at the bases not simply as in
scriptions but as monuments that formed an imposing part of a statue's
display.

4. Conservation workshop and depot: In 1992 detailed plans were
drawn up for a conservation workshop, large enough to house all the Se
basteion and other sculptures nowoutside. In 1993, the first part of a
two-year construction plan was undertaken under the direction of G. Paul
and T. Kaefer. The building design is a long, hangar-Iike structure, 16 by
36 meters, divided into two side storage aisles and a central working area
served by a winch on a running beam. In 1993, the foundations, floor and
outer walls were completed. The shallow corıcrete floor was poured on a
bed of gravel separated from it by polyethelene sheeting to facilitate later
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removal should this prove desirable. The masonry side walls were built
of fieldstones gathered from the site. Four local wall masorıs and their as
sistants completed seventy ıneters of wall 85 cm thick to a height of 2.8
meters in about two weeks.

~ 5. Restorotion of the Zoilos frieze: In 1992, in close cooperation with
the Aphrodisias Museum, a program to conserve and exhibit important
new sculptures was initiated with the new installation of the Iate antique
shieId portraits found in 1981. In 1993, the first part of a larger, two-year
project, directed by T. Proudfoot of the National Trust in England, was
undertaken to restore and reinstall the Zoilos frieze.

The Zoilos frieze is one of the finest and earliest sculptured monu
ments of the city, honouring one C. Julius Zoilos, an ex-slave of Octavian
and great local benefactor in the early Augustarı period. The relief panels
of the frieze were found re-used out of context in the northeastern sector
of the city in 1956 and succeeding years. They were restored and put on
display in the new museurn in 1979. This arrangement of the panels,
however, was not the correct one. Recent investigation of the frieze in
1990-91 discovered that the panels carry ancient masons' numbers which
were used to ensure that the reliefs were set up in the right order, These
numbers both give the correct sequence of the reliefs and alsa show that
the monument was square-probably a mausoleum-Iike structure with the
frieze decorating the podium.

The aims of the project were to reinstall the frieze in its correct se
quence; to recreate in the museum one corner and one side of the monu
ment; to put the frieze on ataller base of stone (in place of the existing
concrete plinth); and to mark the ends and corners of the frieze using
plain travertirıe pilasters behind, as an abstract suggestion of the angle
piers that framed the frieze on the original monument.

The frieze was first dismantled. The concrete plinth was drilled out,
and the panels were lifted out and laid in wooden cradles to be worked
on. The old restorations -- of a great variety of materials (steel, bars,
brick, plaster, concrete) -- were removed. While the reliefs were corı

served, the wall and base were prepared. A deep blue-gray marble
(Akşehir black) was chosen for the base, Denizli travertirıe for the fram
ing pilasters. The museum wall was painted dark blue to mateli the in
stallation of the tondos on the adjacent wall.

The reliefs were lifted back into position in their new sequence
(Fig.9). They fit comfortably according to their numbering system-- even
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though, as in mueh aneient architectural work in marble, there is not a
straight line in any of the panels. In the new installation, the icorıography

of the main frieze now makes rnuch better sense (Fig. 9). There are two
seenesof three figures eaeh, divided by a herm. Zoilos appears twiee
flanked by personifications. On the left, Zoilos in a Roman toga is pre
sented with a shield by Andreia (Bravery) and erowned by Timş: (Hon
our). This seene represerıts Zoilos the Roman and military man. In the
next scene, Zoilos in travelling eostume is welcomed baek home by De
mos (the People) on the left and erowned by Polis (the City) on the right,

The main elements of the new installation are a dark blue marble
base, travertine pilasters suggesting the framing piers of the frieze, and
custom-east brorıze clamps that seeure eaeh relief into the wall behind. In
1994, the installation will be eontinued in order to put on display all the
retnaining panels and fragments that belong to the frieze.
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Fig. 1- Aphrodisias. Map of the Dandalas valley and plateau to the south.
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Fig. 5- Aphrodisias. Sanctuary of Aphrotite. Treneh at NW comer of temple temenos,
view looking south.
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41.MAKALE
BASILA

ZEUGMA
ARCHAEOLOGICAL PROJECT
PRELIMINARY SEASON 1993

David KENNEDY *

Introduction

lt is hardly necessary to remind this audience that Turkey has same
of the most important cities of the Greek and Roman period on its ter
ritory. Indeed, same of the Graeco-Roman cities of Turkeyare amongst
the very best preserved anywhere araund the Mediterranean. That makes
Turkey of very special significance to Classical Archaeologists in every
country, Theyare areminder too of the many centuries during which An
atolia was a large and thriving component of a Mediterranean-wide civ
ilizatian from Britain to the Red Sea.

One of these Graeco-Roman cities is Zeugma. As is well-known, in
origin it consisted of two towns - Seleucia-on-the-Euphrates on the west
bank and Apamea opposite on the east bank. Both were founded c300 BC
by the HelIenistic king Seleucus I Nicator. What distinguished these two
towns from others founded along the river was the bridge constructed be
tween them. Such bridges were rare and, in time, it was the bridge which
sprang to mind for travellers. In Greek, zeugma means "junction" and the
term was employed as slang to mean bridge, Taday we might cal! such a
place "Bridgetown".

Many ancient literary sources mention Zeugma. From them we can
trace the history of the twin towns through several centuries of first
Oreek, then Cornmagenian, and later Roman and Byzantine rule. For sev-

* Prof. Dr. David KENNEDY. Department of Classice and Ancient-History, The University
of Westem Australia Nedland (Perth) W. A. 6076 AVUSTRALYA.
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eral centuries it was the seat of a Christian bishop and we have references
to Bishops of Zeugma right through until AD1048. Unfortunately, the
town is not referred to after that until the 18th century when the traveller
Pococke was told that there was a p1aee called "Zima" said to be "about
twelve miles above Beer [-Birecik]" (1745:II.156). The location is vague
and, like, those of sorne of the ancient sourees, nıade it difficult to know
precisely where Zeugma had lain. Even into this century there was dis
pute about the location - many seholars preferred to believe that ancient
Apamea had been located under modern Birecik, where the present
bridge into Mesopotamia erosses, with Seleucia on the west bank op
posite.

In the 1970s, Jörg Wagner earried out detailed surface surveys of the
aneient remains to be seen on either side of the Euphrates at the modern
villages of Belkıs and Tilmusa, one of the nıost popu1ar aIternatives for
the location of Zeugma (Wagner 1976). In his publications he argued
convincingiy that this was indeed Zeugnıa. He made a case from the liter
ary sources, but also could point to the clear evidence for a very large
town on either bank at that point, far larger than anything to be found fur
ther upstream until Samosata.The decisive new evidence, however, was
the discovery by Wagner of traces of the Roman army there. In particular,
he found large roof tiles, which bore the stamp of the legion nn Scyth
ica. This legion had long been supposed as the garrison of Zeugma in the
ıst and 2nd centuries AD. Since then there has been general acceptance
that Zeugma is modern Belkıs and Tilmusa.

We do not know how extensive Zeugma's territory was. However,
the river valiey offered attractive alluvial soils which spread out par
ticularly widely on the east bank at Apamea and broadened still further
downstream towards Birecik. They would have been a source of prosper
ity for the inhabitants. Additionally, as the only bridge in either direction
for hundreds of kilometres, Zeugma was the focus of the en tire road net
work in northern Syria and Mesopotamia. It is likely to have benefited
considerab1y from the commercial traffic which passed through linking
the East with the Mediterraneerı. A third impoıtant element in its fortunes
came in the Roman period when there was ceıtainly a garrison there 
probably an entire legion of c5000 soldiers for some two centuries. Paid
regıılarly in silver, these thousands of troops will have made a significant
impact on the economy of the towns. Indeed, the peak of Zeugma's im
portance and prosperity is probably precisely in the first two or three cen
turies of Roman rule; from the nıid-1st century B.C. until the troops were
largely transferred elsewhere in the Iate second centuryand the third cen-
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tury, Then in the mid-3rd century the city was sacked by the Persians. It
recovered, of course, but may never again have enjoyed the same level of
prosperity. In the 7th century it was probably seized by the Arabs and be
came then paıt of the new east-west lateral frontier zone between Islamic
Syria and Byzantine Anatolia. In the 1I-12th centuries it lay in the zone
warred over by Arabs, Aımenians, Franks and Turks and what town life
remained may then have been finally extinguished. Birecik is mentioned
in this period but there is no reference to Zeugma again. it is likely that
settlement in this seetion of the Euphrates valiey, which had once boasted
six HelIenistic towns, reveıted to a succession of smail villages. That is
certainly the case taday.

Zeugma Before 1990

Zeugma has Jang beerı a source of numerous antiquities, Cuinet
(1891: 11.269) noted that the villagers at Belkıs which overlies Seleucia
on the west bank,aften found gold and silver coins. The museums at
Gaziantep and Urfa, as well as those more distant at Adana and İstanbul

[to say nothing of at least one major private collection in Turkey (Gibson
1979)] contain many iterns from Zeugma.most notably dozens of funer
ary stelae. Further evidence for the wealth and extent of the city comes
from the mosaics. Many have been reported; most striking, however, is
that seen by Cernik in 1873 which depicts Poseidon surrounded by me
daIlions within which are personifications of Roman provinces. Same 40
fragments of it are now scattered in museums and collections as far as St
Petersburg and Berlin (ParJasca 1983).

The fieldwork researches of Wagner more than twenty years ago
have been of the utmost importance. Not least, they established the great
extent of the towns with their large cemeteries beyond, More recently
still, the survey team of Guillermo AIgaze refined same details and added
now the discovery of a probable theatre (AJgaze et al 1991; AIgaze et al
forthcoming).

By 1990, the site was far better known to scholars internationally
than at any time this century. NevertheJess, visitors would a1ways have
been struck by the fact that so little was known about the physica1 re
mains of the site and that so little was visible on the surface.

The Birecik Dam

As part of the Southeast Anatolia Development Project, it is intended
to construct adam about 8km upstream from Birecik, due for completion
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in 1998. The precise location is about 500m below Belkıs. The ancient
towns at Zeugma will be directly affected by the work on the dam itself
and they will be amongst the first archaeological sites to be flooded as
the lake fills up. When completed, the lake will extend over 56 sq km.

The loss of Zeugma - to say nothing of the many other sites up
stream, will be of considerable iniportance and it is vital that as much
fieldwork as possible be undertakerı there during the few years available.

By chance, an important discovery was made in 1992. As Sayın Rıfat

Ergeç has reported/will report himself, a superb and almost intact mosaic
was discovered. The house in which it - and now others - was found is
over four metres below the present ground leveL. Not only is the house
well-preseıved but it revealed very clearly that there is the strong pos
sibility that many buildings across the site are buried deeply and in good
condition.

Fieldwork 1993

In September 1993, a short Preliıninary Season of exeavation and
other fieldwork was carried out with the kind peımission of the Director
General, Professor Dr.Engin Ozgen and in cooperation with Sayın Rıfat

Ergeç, Director of the Gaziantep Museum. The fieldwork was sporısored

by the University of Western Australia and received its principal financial
support from that universityand from the British Institute of Archaeology
at Ankara. Most of the exeavation team carne from the University of
Glasgow but with additicnal expertise from the British Insitute of Ar
chaeology at Ankara (Drs. David Shankland and Judith Bunbury) and
University of Miami (Professor David Graf). The excavations were di
rected by Dr.Philip Freeman (University of Glasgow).

The fieldwork objectives were motivated in large part by the circum
stances of the exeavation. At any time, Zeugma would offer a superb op
portunity to investigate a city and its catchment area in a relatively un
explored region of the Graeco-Roman world. But it is about to be flooded
and its evidence lost and extensively damaged by constructiorı and flood
ing. The planned dam has provided an opportunity bın has also de
tennined the time frame and introduced the imperatives of a salvage ex
cavation. Aresearch design would have to incorporate many elements.
Amongst such demands, we were tikely to have to undertake the rescue
of specific structures irnmediately threaterıed by construction or in the di
rect line of flooding; exploratioıı would be needed simply to determine
the shape and form of the town; many surface traces would have to be re-
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corded; the hinterland of the town would have to be explored by field
survey; and the opportunity could not be missed to articulate resarch
questions which might find an answer amongst the extensive remains of
Zeugma and its wider landscape.

An immediate priority, therefore, was for a preliminary season to de
velop a elearer view of the archaeological record for the site. Most pre
vious data was the work of looters or chance finds and there was only the
recent deeply buried house excavated by Sayın Rıfat Ergeç to confirm
our impression that the ancient remains were deeply buried but might
otheıwise be well-preserved and provide a rich and varicd collection of
data. With a need for substantial funding in a shoıt period of time, we
also had to demonstrate the archaeological irnportance and richness of
the site as swiftly as possible.

Work was concentrated in the vicinityof a broad valley which ex
tended from Belkıs Tepe (the acropolis) down to the river. The site
watchman believed it to be a residential area in which ploughing regu
larly brought tesserae to the surface. Many were still to be seen in the
fields and architectural pieces were scattered around. Altogether, six
small test trenches were undertaken. All were within a single restricted
area of the site as indicated. Sickness soon forced us to close three of
these and in the second half of om season we concentrated our efforts on
just one.

The Excavations

Of the first group of test-trenches, Area Alay just beside a deeply in
cised water channel leading down to the river. Under jııst a few centi
meters of soil was discovered traces of a house. Ploughing has caused
considerable damage but enough was preserved to reveal a large room
with the fragmentary remains of a tlıreshold. The floor of the room still
had the remains of a threshold. The floor of the room still had the re
mains of a white tesselated pavement with geometric design picked out
in black.

Area B was on the edge of a bluff high above the riverside track, Ex
cavation revealed a number of large cıudely cut blocks of stone which
are probably best interperted as the foundation course of a substantial
wall. Area C produced some ancierıt architectural pieces apparently re
ıısed in possible later occupation.

The other three test trenches were opened on the eastern bluff above
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this same valley. The locations of two (Areas D and F) were suggested by
robber's tunnels same 50 metres apart inside which could be seen mas
sive and well cut masonry blocks. Between them could be seen water
channels projecting out over the edge of the bluff. There we located Area
E.

Exeavation at El revealed a shoıt stretch of five water channels
same 30 cm below the surface. Inside one of them was found a length of
terracotta pipe. E2 was opened a short distance back from the edge of the
bluff. At a depth of just urıder a metre was exposed two of these same
channels.One of tlıem was overlain by a large square black of stone
pierced by a hale through which access was given to the channel below.

Area F proved very difficult to investigate. Soil to a depth of almast
5 metres overlay the remains in the robber's tunnel and exeavation soan
became dangerous on a steep scarp. Enough was exposed, however, to re
veal what must have been a substantial house with tesselated floors.
Much of the flooring had been damaged - probably removed by robbers
and implying a high quality mosaic, woıthy of being stolen.

The focus of most aLIL' effoıt was Area D. Initial exploratiorı in the
robber's tunnel had revealed a plastered masonry wall and a tesselated
floor. Once again it seemed to be a house. The hill wash was again con- .
siderable but only half the depth of Area F and on less steep ground. Ex
cavation revealed all of a large room and parts of two others. Outside the
house was a courtyard below part of which was a flask-shaped cisteıu.

The walls of the house were mainly of carefully draughted masonry but
same sections were cut directly from the bedrock while the upper por
tions of other were of mud brick. Many intenıal stretches of wall bore
traces of decorated plaster.

The main room seems to have been designed to provide a combina
tion of cool, stylish living and a sııperb vista. One wall had been pierced
to provide a broad doorway same 3 m wide. Several voussoirs nearby im
plied an arched entrance. Through this broad doorway one has still a su
perb view upstream on the river and probably caught breezes in the Iate
afternoon. The element of luxury lay betweerı the painted plaster walls.
Most of the irregularly shaped floor area was filled with a nearly square
mosaic. A broad band all around consisted of a white background with
geometric design in black. In the centre, however, was the elaborate
frame of a panel within which in multiple colours were two figures. Sad
ly the upper part of this panel is gone, stolen in modern times, but enough
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survives to indicate both the presence of two figures (a seated female and
standing male) and confirm its superb quality,

The best indicator for the date of the house is likely to come from the
style of the mosaic which is now being examined by Professor Sheila
Campbell who has noted that it is of the Antioch school of mosaicists.
Further exeavation orıce the mosaic has been removed should provide
closer stratified dating evidence. Fire blackening was detected on the
walls of the room but the floor itself was covered by alayer of burning
amongst which wcre pieces of broken roof tile and iron rıails. Presumably
the house was destroyed by fire while the roof was stil! intacı.

Other Fieldwork

Exploration of Zeugma as a whole revealed several previously un
recorded cisterııs and a number of large tornbs. Some of these were
drawn and one of the tombs included several Greek inscriptions cm di
rectly onto the walls. In total some tweııty whole or fragmentary in
scriptions were recorded. Most were tombstones but one was a stamped
tile of the Legion IILI Scythica.

Dr. Judith Bunbury made a preliminary analysis of the geology of
the site and of some of the immediare vicinity, as well as examining some
of the marbles recorded.

The Future

The remarkable potential of the site has been demonstrated. The rich
and varied data indicate the scope for adding appreciably to our under
standing of not just HelIenistic and Roman Syria but of a key point in
that region. For much of its history, Zeugma lay at a crossroads of em
pires and cultures. The scale and quality of preservation both at Zeugma
and in the catchment area for the urban centre offers a rare opportunity to
investigate a major city within the context of its natural and human en
vironment, Preparations are in hand for carrying out a longer season of
fieldwork in 1995 which would involve exeavation and field survey as
well as an environmental studyand geophysical survey. it is hoped that
Ionger term funding wil! allow for yet Ioııger and larger scale seasons in
1996-1998.

The publication of the preliminary fieldwork is scheduled for the end
of this year. The results of the fieldwork together with several associated
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studies relating to Zeugma, will apear as a book-length report to be pub
lished as a Supplement ofJournal ofRoman Arehacology.
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ı993 ARYKANDA KAZISI RAPORU

Cevdet BAYBURTLUOGLU *

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Antalya İl

Özel İdaresi Anadolu Medeniyetlerini Araştııma ve Tanıtma Vakfı, An
kara Turizmini Eski ..Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneği, Ankara Üni
versitesi, Akdeniz Universitesi Likya Araştırmaları Merkezi'nin maddi
destekleri; T.C.Garanti Bankası'nın araç yardımı ile 1993 Arykanda kazısı

2 Temmuz 1993'te resmen, 7 Temmuz 1993'te fiilen başlamıştır. 5 Ekim
1993' e kadar süren kazı ve onarım çalışmalarına önce Antalya Müzesi uz
manlarından Azize Yener, daha sonra da Isparta Müzesi'nden DUlmuş

Kaya Bakanlık temsilcisi olarak katılmışlardır. Kazı ve onarım çalış

malarına kısa süreli olmak üzere Prof. Dr. Cevat Erder ile Prof. Dr. Sen
cer Şahin; uzun süren kampanya boyunca ise zaman içeri-sinde de
ğişkenlik gösteren bir tarzda olmak üzere Dr. Deniz Baybıııtluoğlu, Arş.

Gör.Kutalmış Görkay, Y.Mim.Robeıt Adams, Mim, Zeynep Yürekli,
Mim. Esra Ekmekçi: mimari öğrencileri Ali Kazım üz, ümer Yılmaz ,
Reyhan Parıldak, Irem Mollaahmetoğlu; arkeoloji öğrencileri A.Tolga
Tek, Berna Atak, Işık Adak, Göksel Atalay, üzden Çiftçibaşı, fotoğrafçı

M.Ali Döğenci katılmışlardır. Gerek kazıya destek veren kurum ve ku
ruluşlara, gerekse fiilen çalışan kazı üyelerine teşekkürüm sonsuzdur.

1993 deki çalışmalar:

a- Genel Temizlik ve düzenleme,

b-Stadion ile şimdilik kütüphane olarak tanımladığımız yapıdaki

kazı,

c- Genel yayına yönelik çalışmalar

başlıkları altında toparlamak mümkündür.

• Prof.Dr.Cevdet BAYBURTLUOÖLU. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı 06100 Sıhhıye ANKARA
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a- Genel temizlik ve düzenleme: Her yılolduğu gibi 1993 yılında da
tüm ören yeri 1992 kazı mevsimi sonunda bırakıldığı duruma te
mizlerıerek getirilmiştir. Bu arada ziyaretçilerin Arykanda'yı daha rahat
gezebilmeleri için ulaşım koşullannın da iyileştirilmesi çabasında bu
lunulmuştur. Her ne kadar kazı esnasında -hafirler ziyaretçilerden pek
hoşlanmazlarsada, hiç ziyaretçisi olmayan Arykarıda'ya düzenli turların

yapılması ve az tanınmışlığına rağmen gelen yoğun turist miktarı iyi ko
nınmuş kalıntıları yanı sıra ören yerinin temizliğiyle de bağlantılıdır.

b-I: Stadiondaki kazı

1992 kampanyasında sekiz i ortaya çıkarılan, dokuzuncusunun ucu
görülen ve sezon sona erdiği için tümü kazılamayan alan 1993 te ta
mamen kazılarak temizlenmiş ve bu meyanda hem "kutsal alan" ile ilgili,
hem de stadiomın tribunalis'inin inşa yöntemi hakkında ilginç gözlemler
yapmamış mümkün olmuştur. Arıcak burada bir noktayı hemen vur
gulamak gerekmektedir. 1992 de üzel Idare'den sağlanan maddi destekle
ve tutulan römorklu traktörlerle çok daha geniş alan kısa sürede ortaya Çl
karılabildiği halde, 1993 te bu destek ve olanaktan mahrum kalışımız yal
nız insan gücüyle ve çok uzun mesafeye toprak taşımak suretiyle ger
çekleştirilebilmiştir, Bu yavaşlayan tempo sonuca ulaşmamızı

geciktinnişse de; temponun düşüşü dökümü malzemenin daha dikkatli
araştırılmasına ve en ufak parçanın dahi kaybolmadan toplanabilmesine
olanak sağlanmıştır. Bunun sonucu olarak stadiona göre daha üst se
viyelerde, gözetleme kulesi ile stadion arasındaki kayalık alanda bulunan
mağara mezar, gecekondu türü binalarda kullanılan malzemeyi tanıma

şansı veımiştir. Değinilen malzeme stratigrafi belirlemede veya yapı ta
nımında bize yardımcı olmamakla birlikte kentin iskan tarihi ile belirli
dönemlerdeki ekonomik gücü ve yapısım da anlama olanağı sağlamıştır.

Ömeğin moloz içinde bulunan taş baltalar Geç Kalkolitik-Erken Bronz
çağı eserleri olarak Arykanda'rıın "yüksek kayalığın yanındaki yer" an
Ianuna gelen isminin hangi dönemlere kadar uzayabildiğini gösterdiği

gibi; ele geçen ve usta, atölye ismi olan çok sayıdaki cam eşya Ary
kanda'nın antik kaynaklarda isminden pek bahsedilmeyen ikinci-üçüncü
sınıf bir kent şeklinde gösterilmesine rağmen, belirli dönemlerde lüks
malzeme kullanacak kadar zenginliğe ulaştığının da belgelerini sun
maktadır. Hala üzerinde çalışılan bu konu, Arykanda'da yerel bazı cam
atölyelerinin varolabileceği olasılığını artıncı boyuttadır.

1992 de sekizi tamamen, dokuzuncusu ise kısmen ortaya çıkan ve
yine stadionda ele geçen bir madalyonla da bağlantı kurarak 12 nişin

yeterli mesafe de olduğu için bulunabileceği bir "kutsal yer"i 1993 te bu
labileceğimiz umudu stadionun batı ucundaki yerli veya göçerek yu-
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varlanmış büyük kaya kitlesiyle gerçekleşmemişse de "kutsal yer" olduğu

görüşümüzü de değiştirmemiştir. Hatta stadionun batı bitiminde bu niş
lerle bağlantılı, yerli kayaya oyulma, önünde temel izlerinin bulunduğu

çok büyük bir nişin varlığı görüşümüzü daha da kuvvetlendirmiştir. Yerli
veya yuvarlanmış büyük kaya bloğuna açılmış bu büyük yarım daire
planlı niş batıda yer alması ve diğer rıişlerle olan bağlantısı yüzünden ke
sinlikle kentin Hırıstiyanlaşmaya başladığı M.S.rV. yüzyıl ile ilintili de
ğildir. Eğer Hırıstiyani bir yapıya ait olsaydı değinilen nişin batı değil

doğu tarafta olması gerekirdi. 12 adedini bulmak amacıyla 1993 te ça
lıştığımız ve 1992 de bulunan haliyle yetinmek durumunda kaldığımız

dokuz nişin önünde gerçekleştirilen sondaj çalışmaları, nişlerin bu
lunduğu duvarın stadionun tribunalisinden daha da aşağı inen duvar ya
pısıyla ve büyük absidal niş önündeki yerli kayaya açılma temel izleri ta
şıyan görüntüsüyle henüz ispat edecek belge veya paralel örnek
sunamamaınıza rağmen bazı hiporezleri de akla getirmektedir, Şöyle ki:
stadiorıun batı ucu yani büyük absidal niş ve kuzey duvarı boyunca duvar
yüzüne açılmış dokuz ufak niş yerel ismiyle SOZON olarak bilinen He
lios adına yapılmış bir kutsal yerdir. Sabahın ilk ışıklarını batıda yer al
ması nedeniyle gören bu büyük niş Helios'un belki kült heykelinin bu
lunduğu yerdir ve kuzey kanattaki dokuzu bulunan nişler diğer tanrılma

ait kült heykellerinin bulundukları yerlerdir. Kuşkusuz bu durum kazı sı

rasında çıkacak buluntu veya belgelere veya paralel örneklere gereksinim
duyunnaktadır. Hipotezimiz eğer doğrulanacak belge veya bilgilere sahip
çıkma olasılığı doğurursa, o takdirde nişlerin bulunduğu duvar üzerindeki
alçı mimari kaplama fasadı M.S.rL.yüzyllın ikinci yarısından sonra ya
pılan bir onarım ve düzenleme olarak düşünmek gerekecektir.

Stadionun batı ucundaki dokuz nişin önünde yürütülen sondaj ça
lışmaları, nişlerirı başladığı kesimde düzgün örülmüş rektagonal duvarın

koşu pistinden daha aşağıya inmesi ve yerli kayayı buluncaya kadar
devam etmesi bu duvar yüzeyindeki dor elemanları içeren alçı kaplama
nedeniyle stadiondan daha sonra yapılmış bir "kutsal alan" yolundaki gö
rüşümüzü değiştirmemize sebep olmuştur, Bunun yanında değinilen son
daj stadionun tribunalis'inin nasıl inşa edildiği hakkında da bilgi edin
memizi mümkün kılmıştır. Kazı sonucu ortaya çıkan duruma göre
tribunalis'in yapımı için stadionun kuzey bitimi olarak kabullenilen sı

nırdan başlayarak yaklaşık 5 er metre ara ile kuzeyden güneye doğru

eğimlenen duvarlar inşa edilmiş kuzey sınır duvarından 2,5 m uzaklıkta

bu duvarı ve üstüne binecek yükü taşıyacak ara duvarlar oluşturulmuştur.

Uygulama büyük ölçüde Menderes Magnesia'sındaki yeni ortaya Çl
karılan tiyatrodaki sistemi andıımaktadır. Tribunalis'in oturacağı mekan
bir nevi sandık duvar usulü ile eğimli bir tarzda hazırlanmış ve ortaya
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çıkan dikdörtgen planlı ufak mekanlar egım de göz önünde tutularak
kırına taş blokajla sertleştirilmiştir. Daha sonra ise bu sertleştirilmiş ve
eğimi elde edilmiş yüzeye oturma sıraları yerleştirilmiştir.

Stadionun giineyini belirleyen teras duvarı iizerindeki devşirme mal
zemeli payanda görevi iistlenen çıkıntıların stadionun daha geç dö
nemlerdeki kullanımı sırasında yapıldıkları belirlenmişti ve hem koşu

pistini destekleyen, hem de stadiorıa ortadan giriş sağlayan merdivenin
daha sonra inşa edildiği belliydi. Stadiona ilk inşa edildiği zaman ne
reden girildiğini belirlemek amacıyla yapılan çalışmalarArykanda da sık

sık karşılaşılan depremler nedeniyle kalinn olarak çok açık-seçik bir şe

kilde ifadelendirmemizi mümkün kılmamakla birlikte, bazı kalıntıların

saptanması stadiona ulaşımın biri doğu, diğeri batı uçta olmak ve tiyatro
ile birlikte kullanılmak üzere bazı yol bağlantılarının varolduğu gö
rüşümüzü destekledi. "Kutsal yer" olarak nitelediğimiz ve stadionun batı

ucunu işgal eden bu yapı veya belirli bir dönem sonra sembolik gö
rüntüsü korunan yerin güneybatı ucunda merdivenli bir yolun varlığı bek
lentimize destek oldu.

Sonuç olarak stadiondaki çalışmalar- ileride çıkacak yeni bulgulara
rağmen-şu hususları beiirlememizi mümkün kılmaktadır:

1) Stadiorıun batı ucunda, batısında nişi bulunan ve kuzeyi yine ufak
nişlerle sınırlı bir kutsal alan bulunmaktadır.

2) Stadion inşa edilirken bu kutsal alana fazla zarar veımemek ama
cıyla tribunalis'in normalde iiç oturma sırasından oluşan görüntüsü batıda

kutsal yer başlayınca ikiye indirilmiş ve kutsal yerin devamlılığı sağ

lanmıştır.

3) Stadiona giriş ilk inşa edildiği zaman doğu ve batı uçlardaki me 1'

divenli sokaklarla sağlanmıştır.

b-2: Kütüphane Olarak Nitelenen Yapıdaki Kazı

Kütüphane olarak tanımladığımız ikinci kazı alanındaki çalışmalar

yapıya kesin fonksiyonunun ne olduğu hakkında ilerletici fikir kat
maımza engelolmakla birlikte en azından hem yapının kullanımı, hem de
zamansal yönden geçirdiği evreler için bazı ipuçları verecek gö
rüntüdedir, Kuzey, doğu ve batı yönlerdeki duvarlarındabelirli aralıklarla

açılmış nişleri içerdiği için, plan bakımından benzerliği nedeniyle antik
yazarlarda ve yazıtlarda Arykanda'da kütüphanenin varlığına işaret ede
cek herhangi bir belge olmadığı halde bu yapıyı, şüpheli kaydıyla kü
tiiphane olarak isimlendirmiştik, Eğim nedeniyle giiney kenarı boyunca
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teras elde etmek için yan yana rnekanlara sahip dikdörtgen planlı bu yapı

için henüz fonksiyonunu belirleyici bir ipucu elde etmiş değiliz. Ancak
yapının kapladığı alanın, avlusu durumundaki ortada yer alan mahalde
ortaya çıkan mabet görüntülü kalıntı nedeniyle farklı dönemlerde farklı

işlev veren bir kullanıma da tanık olduğundan kuşkumuz bu
lunmamaktadır. Yapının, işlevi ne olursa olsun M.S.III. yüzyılın ikinci
yarısında son olarak kullaıııldığı kesinlik kazanmaktadır. Burada yü-

. rütülen kazılar devam ettiği için sonuçlarını önümüzdeki yıllarda bek
lemek gerekecektir.

c- Prof.Dr.Sencer Şahin'in "Arykanda Yazıtları" 1994 te çıkmış ola
caktır. Buna ek olarak bazı büyük yapılarla bunların buluntulannı içeren
ve en az iki cilt oluşturacak yayın son bulgular ve benzer örnekleri sap
rama aşamasındadır.
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Resim: 1- Stadiondaki kutsal alan ve tadionun alt yapısı

Resim: 2- Kutsal alana bitişik absidal kısım ve
önündeki yapının temelleri
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Resim: 3- Yerli kayaya açılma niş
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Resim: 4- Nişli duvar ve yerli kayadaki bağlantısı

Resim: 5- Kutsal alan nişlerinin duvar altı



Resim: 6- Kütüphane (?) nin ön teras altı odalan

Resim: 7- Millefiüre parçalan
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Resim: 8- Yeni bulunan tonozlu mezar ve önündeki yol kalıntısı

Resim: 9- Roma villasının geç devir duvarlan
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Resim: 10- Villarnn taban mozaiği

Resim: 11- Bazilikadaki mozaik tabanı korumaya yönelik çalışma
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BERıeRT DER GRABUNGSKAMPAGNE
IN LIMYRA ı993

Jürgen BORCHHARDT *

Die Kampagne dauerte vom 17. August bis zum 29. September 1993.
Der Dank des Grabungsleiters gilt den Archaologen Frau RBöhmer, Frau
E.Bnınner, Frau Mag. U.Eisenmenger, Frau REray, Frau M.Knötig,
Herm Dr.A.Konecny, Frau Mag. Z.Kuban, Frau S.Kucher, Frau Mag.
I.Mader, Herrn Dr.Th.Marksteiner, Frau Dr.A.Pekridou, Frau A.Raslagg,
Herrrı P.Ruggendorter, Frau B.Schretzmayr, Herrn Mag. M.Seyer, Frau
B.Yener; den Byzantinisten Frau Dr. S. Möllers, Hernı Prof. Dr.U.
Peschlow, Hernı Dr. A. Pülz; den Bauforschenı Herrn Dr. G. Stanzl, Frau
Dip!. Ing. M.Wygasch; dem Numisrnatiker Herrn Dr.J.Gorecki; dem
Geologen Hernı Doz. Dr. E. Oner; den Restauratoren Frau Mag. C.
Bohlmann, Herrn S. Daxner, Hernı E. Frank; dem Photogrammeter Hernı
S. Atasü; den Architekten Hernı Dip!. Ing. A. Ardicoğlu, Herm A.Krickl,
Herrrı Dip!. Ing.G. Schaıtner, Herrn Dip!. Ing. K. Schulz und der
Photographin Frau N. Sautner.

Ein herzliches Wort des Dankes gilt der Regierungsvertreterin Frau
Emel Örgen und der Generaldirektion der Bauten und Museen im
Kultusministerium der Republik Türkei,

FUr die gro13zUgige Unterstützung der Kampagne danke ich dem
Fonds zur Fördenıng der wissenschaftlicherı Forschungen.

* Prof. Dr. Iiligen BüRCHHARDT. Iustitut für Klassische Archaologie. Universitür Wien.
Franz Klein-Gasse 1, A-119D Wien.
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DIE GRABUNG IN DER NW - STADT

Martin Seyer

Die Grabung in der NW-Stadt konzentrierte sich in dieser Kampagne
auf den Bereich südlich yon Terrasse IX sowie einen schon im Jahr zuvor
lokalisierten Komplex östlich des Eingangs zu Terrasse YUP, bei dem es
sich um einen in einer sekıındaren Phase errichteten Wasserkanal zu
lıandeln sclıien.

Wie vermutet fand sich südlich yon Terrasse IX ein weiterer
Raumkomplex, der zur Ganze freigelegt werden konnte und als Terrasse
XI bezeiclınet wurde (Abb. I). Der Raum bildet - yon kleineren
Unregelmalligkeiten abgesehen - ein Rechteck yon 5,3 x 4,2 m. Er
bestelıt aus zwei Wohnebenen, wobei die südliche ein um ca. 1,5 m
tieferes Bodenniveau aufweist.

In der NW-Ecke (Abb.2) befindet siclı der aus dem Felsen
gesclılagene, 0.8 m breite Eingang, der über eine 1 m breite, 0.5 m tiefe
und 0,25 m lıolıe Stufe in den nördlicherı Bereiclı der Terrasse führt, wo
Reste yon grob gespitztem Boden erhalten sind. Dieser Eingang wurde iu
einer spateren Plıase zugemauert, die untersten zwei Sclıaren yon
Bruchsteinmauerwerk sind noclı vollstandig erlıalten. Die Nord-und die
Westwand sind gröütenteils durclı den gewachsenen Felsen, die üst-und
die Südwand durch Mauerrı aus groilen Brııclısteinen gebildet. Ca. 0,5 m
südlich der Nordwand ist eine naclı Westen abfallende, gespitzte Flache
in den Stein geschlagen, deren Breite 1,6 m betragt und deren Tiefe
zwischen 0,15 und 0,30 m schwankt". Dararı anschlieliend fallt
unbearbeiteter Felsen ab, bis sich ca. 1,5 m südlich davon eine weitere, in
der Gestaltung mit der ersten identische, 2,9 m breite und 0,3 m tiefe
Abarbeitung befindet, die ebenfalls ein Gefalle in Westrichtung aufweist.

Auf den unbearbeiteten Felsen dazwisclıen ist eine O-W gerichıete

Mauer gesetzt, yon der noclı die unterste Schar erhalten ist. Diese ist in
einer spatereıı Bauphase entstanden, da sie auf der überall
vorherrschenden rötlichen Erosionserde liegt. Ilır praktischer Sinn ist
unklar: Sie durchschneidet den Raum und maclıt ilm somit unbewohnbaı·.
Möglicherweise ist ihre Errichtung mit dem Zumauern des Eingangs und
dementsprechend mit einem Aufgeben der ursprünglicherı Raumstruk
turen Zl1 erklllren-

(I) M.Seyer in: XV. Kazı Sonuçlan Toplantısı (1993) (im Drnek)
(2) Einc aluıliche Abarbcitung fand sieh İn der Kampagne 1992 aufTerrasse IX. Seycr a.O.
(3) Dieses Plınnomen Iand sich in der NW-Stadt auch an anderer Srelle. M.Seyer in: XII. Kazı

Sonuçlan Toplantısı 11 (1990) 326f.
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Die südliche Raumhalfte ist etwas gröüer, sie schlielst direkt an die
untere der beiden Abarbeitungerı an. Vor allem in der NO-Ecke und an
der Westseİle sind beachtliche Reste von grob gepitztem Boden erhalten.

Östlich des Eingangs zu Terrasse VIII fanden sich ebenfalls
Bodenreste; der Bereich wurde mit Terrasse XIII bezeichnet. An ihrer
Nordbegrenzung wurde jener Komplex freigelegt, der nach seiner
Entdeckung in der Kampagne 1992 als Kanal angesprocherı worden war.
Dabei stellte siclı heraus, daü es sich um die Restc eines Iangovalen
Wasserbeckens von ca. 2,3 x 0,7 m handelt (Abb.3), dessen Wande aus
grob zubehauenen Steinen bestehen, die an der Innenseite mit Mörtel
verputzt waren. Der Boden war mit quadratischen, in gestampfte Erde
gebetteterı Ziegeln ausgelegt. Auch dieses Becken eritstand in einer
spateren Bauphase.

Die Funde bestatıgen im groüen und ganzen das Bild, das in den
vergangerıen Kampagnen gewonnen worden war. Hervorzuheben ist
jedoch eine Münze, die unter dem Dynasten Kuprili geprügt wurde und
einem bekannten Typus zuzuordnen isk Diese Milrıze sowie mehrere
Fragmente eines Unguentariums, dessen FoıTI1 ausschlieülich ins letzte
Dritteldes S.Jhs. v. Chr. datiert", lassen eine Besiedlung der Hangsıadt in
Limyra bereits gegen Ende dieses Jahrhunderts in den Bereich des
Möglichen rückens,

GRABUNGEN AM SOG. PTOLEMAION

Günther Stanzl

Die Untersuchungen korızentrierten siclı in diesem Jahr auf die
Nordseıte, wo 1992 in der byzantınischenStadtrnauer die Schulterpartie
einer weiblichen manrıomen Gewandstatue von UberlebensgröBe ohne
Kopf sichtbar geworden war".

Obwohl uns zur Bergung dieses auBergewöhnlichen Fundes von der
türkisehen Altertümeıverwaltungzugestanden worden war, einen Teil der

(4) O.Morkholın - J.Zahle, Acta Archaeologica 43.1972.62. Nr.29; PMC Lycia (1897) ıı Nr 54
(5) FÜf diesen Hinwcis bin 1.Madcr zu Dank vcrpflichtct.
(6) Zur Datierung des Kuprili s.Morkholm - Zniıle a.O. 75-77
(7) G.Sıanzl in: XV. Kazı-SonuçlanToplantısı (1993) (im Druek).
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Mauer abzutragen, wahlten wir ein Verfahren, das den Eingriff und den
Aufwand betrachtlich reduzierte und eine bessere Möglichkeit bot, die
interessante Befundsituation ausfiihrlich zu analysieren.

Vorder Fundstelle stieBen wir auf einen var dem FuB der Stadtmauer
liegenden Mauerzug, der an den Sockelbau des Ptolemaions anschlieüt,
bis auf die unterste Stufe der Krepis reicht, und der noch ein Stück weiter
hangaufwarts zu verfolgen ist. Charakteristisch für die 0.7 m starke, aus
Kalkbruchstein und hamrnerrechten Kleinquadern errichtete Mauer ist
der Fugerıstrich auf der West-und der Ostseite (Abb. 4), wie er etwa bei
Bauten im Umkreis der Bischofskirche ebenfalls zu beobachten isr',
Daraus laBt sich schlieBen, daB es sich um eine spatantikfrühbyzan
tinische Ummauerung im Bereich des Ptolemaions handelt, die der
groBen Stadtmaueranlage vorausgegangen ist, Eine lotrecht abgemauerte
Kante im Abstand von 4.5 m vom Sockelbau laBt sich gegenwartig als
die südliche Laibung einer Toröffnung deuten, wobei auf einen mittig im
Mauerwerk verlaufenden Balkenkanal hinzuweisen ist.

Stratigraphie und Grabungsbefund geben Aufschluf über das weitere
Geschehen. Die Mauer wurde durclı ein Erdbeberı beschadigt und
verschüttet, besonders war aber das Ptolernaion betroffen, Einige Zeit da
nach wurde mit dem Bau der grofen Mauer um die Weststadt begonnen,
wobei in der Hauptsache Versturzblöcke und Quadersockel als
Baumaterial Verwendung fanden.

Die neue, nunmehr 2.7 m starke Mauer erhielt auf beiden Seiten eine
massive Quaderschale, allerdings benutzte man an der Westseite im
unteren Abschnitt die altere Mauer als Stiitzschalung. Dahinter schuf man
neben dem Ptolemaion eine 2.2 m hohe und 3 m lange Kammer, In diese
wurde auf einer sorgfaltig geglatteten Mörtelschicht direkt über der
ersten Fundamentlage die eingangs erwahnte Statue gebettet (Abb. 5),
etwas diagonal gelegt, die Schulterpartie zum Ptolemaion weisend. Bis
auf den fehlenden Kopf vollstandig intakt, miBt die kolossale Skulptur
inklusive arıgearbeiteter Plinthe 2.38 b (Abb. 6). Neben ihrer Schulter
fand sich die Tatze eines der Marmorlöwen: auf dem Körper lagen groBe
Fragmente des dorischen Geisons, darauf lose aufgeschichtete
Bruchsteine und Architekturglieder. Erst 2,2 m über der Sohle der Nische
begann man wieder mit der Herstellung des im Kem aulserordentlich hart
vermörtelten zweischaligen Mauerwerks. So komıte die nahezu mörtellos
verfüllte Kammer von uns nach Abtragung der wie ein Deckel

(8) P.Ruggcndorfereberıda.
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davorstehenden Mauer, unter Beachtung einiger statistischer Vorsichts
maBnahmen geleert, die Statue auf hölzernen Gleitschienen herausge
zogen werden.

Die Sorgfalt und Mühe, der man sich unterzog, die gut zwei Tonnen
schwere Statue direkt über den Fundamenten der Stadtmauer
niederzulegen, deuten u.E. auf eine bewuBte Deponierung. Beispiele für
Formen der irreversiblen Deponierung von GroBplastik hat gerade jüngst
M. Donderer in einem Aufsatz zusammengesrellts Als Absicht kann in
unserem Fall nicht die Zerstörung angesehen werden, wohl aber die
Verbergung, um die Macht des heidnischen Bildes zu barmen und als
magisch-apotropaischen Schutz mr die Mauer der Stadt wirksam zu
machen. Von "ritueller Bestattung" dürfte man wohl nur dann sprechen,
wenn es sich um eine Kultstatue gehandelt hat.

DIE GRABUNG AN DER S},ULENSTRASSE (SO 17)

Peter Ruggendorfer

Die diesjahrigerı Aktivitaten an der 8,2 m breiten und mit
rechteckigen Kalsteinplatten gepflasterten Saulenstralse im Bachbett von
Limyra gliederten siclı in zwei Arbeitsvorhaben.

Die Architekten A. Krickl und G. Schartner dokumentieıten nach
einer umfangreichen Reinigung auf einer Lange von 40 m den
bautechnischen Zustand der Westseite des Stylobats und des zweistufigen
Unterbaues (Abb.7). Den Ausgangspunkt der Aufnahme bildete im
Norden der letzte erhaltene Block der zweite Stufe; im Süden wurde die
Dokumentation vorlaufig an jener Stelle beendet, an der, von Westen
kommend , vermutlich ein Kanal in die SU'aBe eirımündete , und sich in
weiterer Folge die überkante der ersten Stufe niveaugleich auf die
Strallenpflastemng absenkte. Mehrere kreisrunde Verwitterungsspuren
(Durchschnittlicher Durchmesser: ca 0,4 m) mit doppelt gesetzten
Dübellöchern auf der untersten ersten Stufe (v.a. zwischen den
Laufmetern 5-13 und 20-25) scheinen die schon mehrfach geaufserte
Vermutung zu bestatigen'", daB der in römische Zeit datierte Stralıenzug

die alte zum Ptolemaion führende Prozessionsstraüe überlagert,
Geradlinige, nonnal auf die Stufenvorderkante verlaufende

(9) Michael Douderer, Öjh 61,1991192 Bciblatt, 194-276
(10) Zuletzt w.Reirer İn: l.Borehhardl, Die Steinc von zernuri (1993) 1051'[
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Abwittenıngen, die sich über die zweite Stufenreihe fortsetzten, köıınen

als Hinweis auf eine architektonische Rahnıung der Saulenstcllung
verstanden werden. An der Oberkante des Stylobats konnten ebenfalls
Standringe von Sauleri (Dnı: 0.48 nı) in regelmaüiger Abfolge beobachtet
werden, die nıit den Durchnıessern der bislang gefundenen Granitsaulerı

Fragnıeııte korrespondieren!'. Unı einen Eindruck vonı Aussehen der
Stralse in rönıischer Zeit zu vernıitteln, entschlof nıan sich, nıehrere

Sauleri anı Stylobat wiederaufzustellen, Das Abschragerı und Befestigen
der Uferböschung mittels Steinplatten und die sorgfaltige Reinigung des
Strafsenpflastcrs von Schutt und Schlanını, die durch die FluBströmmung
angeschwemmt wurden, sollen Schutz vol' neuerlicher Verunreinigung
und Beschadigung des Steinmaterials durch Sedimentabrieb bieten.

So 17, die unnıittelbar inı Arıschluf an 12 aus denı Jahre 1988 12 an
der Ostseite des Stylobats im Südabsctnitt der StraBe geöffnet wurde,
stellte den zweiten Schwerpunkt der Tatigkeiren dar (Abb.8).

Vor Beginn der Grabung waren hier bereits die zwei in sekundarer
Verwendung verbauten Blöcke mit der Inschrift des Aetios sichtbar. Die
Umgebung der Inschriftsteine stand daher im Zentrum der ar
chaologischen Untersuchung, für die ein Areal von ca. IS m Lange und
ca. 4 m Breite zur Veıfügung stand. Das Gelande wurde bis auf die Höhe
des Grundwasserspiegels freigelegt und gab einen Befund wieder, der
sich mit Grabungen der früheren Jahre deckte: entlang des Stylobats
schlof in nordöstlicher Richtung eine umfangreiche Bebauung an!', In
SO 17 befindet sich neben den Inschriftsteinen ein Tor, das in einen
rechteckigen Raum führte, von dem sowohl die Nord-(mit einem
weiteren kleinen Durchgang) als auch die Südwand in Bnıchstein

mauertechnik erhalten sind. Im Süden innerhalb des Raumes wurden die
steinernen Verbindungsstlicke einer Wasserleitung angetroffen!-. Die
Westwand des Gebaudes ist zur Stralle hin in Form einer kleinen Exedra
gestaltet. Das Keranıiknıaterial und die Kleinfunde erlauben eine
Datienıngder Anlage in das 3.- 6. n. Chr.

Überraschenderweise trug der Inschriftstein des Aetios auf seiner
nach Südost gewandten Seite ein weiteres Dekret: die Konsekrations-

(11) Zu den Fragmcntcn der Granitsdulcn und Resten korinthischcr Kapitelle vgl. A.Konccny in:
Kazı Sonuçları Toplantısı XI (1989) 1901'.; W.Reiter İn: Kazı Sonuçları Toplantısı XIII
(1991) 212 ff.

(12) Vgl. Kcnecny a. O. 190r.
(13) Kouccny a. O. 190r.; Reitcr a. O. 212fr.
(14) Zur iihıılichen Evidenz cincr Entwasscnmg vgl. die Kanalisation in SO 15, Rciter a. O. 213.
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\,

i inschrift aus dem 4. Jh. n. Chr. zu Ehren des Flavius Theodosius, des
ıVaters Theodosius' 1., geweiht durch die Provincia Lycia, in lateinischen
Buchstaben.

ZUR GRABUNG TN DER BTSCHOFSKTRCHE

Urs Peschlow

Die Wiederaufname der Grabungen bzw. Sondierungen im Bereich
der Bisclıofskirche - bereits in der Kampagne 1992 begonnen - soIlte
helfen, Fragen zu beantworten, die für die endgültige Beuıteilung des
Baues seit dem Ende der Untersuchungen im yahre 1974' 5 immer noch
offen waren .

Nach der Freilegung des südlichen Apsisnebenraumes im Jahr 1992
wurden in der vergangenen zweiwöchigen Kampagne Sondagen im
Bereich der Westwand der Kirche vorgenommen. Hier sollte geklürı

werden, ob der Bau je eine VorhaIle oder ein Atrium besessen hatte, und
in welcher Beziehung die dort bereits früher festgesteIlten Anraume» zu
der Kirche stehen,

Die Grabungsbedingungen waren wie schon zuvor denkbar
ungünstig: Durch die Ruine flieBt ein Bach, der Grundwasserspiegel liegt
mehr als einen Meter über dem ehemaligen Kirchenboderı. Aus diesem
Grunde wurde nur etwa Im tief gegraben, um zunachst nur den
Mauerverlauf und - befund zu klaren,

An der NW-Ecke der Kirche wurde ein querrechteckiger Raum
freigelegt (3 x 4.2m), der mit der KirchenauBenwand in Verband steht
und mit dem nördlichen Seitenschiff durch eine TUrverbımden war (Abb.
9). Durchgange befanden sich auch auf jeder der übrigen Seiten, ein
besonders breiter (2.2m) in der Nordwand. Diese setzt sich über den
Ostabschluf des Raumes nach Osten fort, ebenso die Westwand nach
Norden, sodaf in diesem Bereich mit weiteren Ranmen zu reelmen isı.

AIle vier Türerı waren in spaterer Zeit mit in Erde verlegte Bruchsteinen
zugesetzt worden. Ein Durchbruch in der NW-Ecke zeugt von einer noch
spateren Nutzungsphase des Raumes. Eine nach Westen abgehende
Mauer ist - da ohne Verband - wohl erst nachtraglich errichtet worden.

(l5) TAD 24,1. 1977,94[; siehe auch unscren Bericht in: Actes du xe congr. inteni. d'archcol.
clıreol. chrct., 1980 (1984) 11, 409-421.

(16) TAD 24,1,1977,95.
(17) So ebanda vermutet.
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An der SW-Ecke ware mit einem entsprechenden Befund zu rechnerı

gewesen'", da sich die Westwand auch dort nach Süden fortsetzt, und sich
in der Seitenschiffsaullenmauer an gleicher Stelle wie im Norden eine
(zugesetzte) Tiiröffnung befindet. Trotz der Freilegung der südlichen
Auüenmauer nach Osten bis zum Baclılauf hin konuten jedoch keine
Reste einer nach Süden abgehenden und daınit einen Raum im SW
begrenzenden Mauer festgestellt werden. Die Existenz einer solchen ist
auch aus dem Grund unwahrscheinlich, da der 0.1 - 0.15 m vortreteııde

Sockel der Auüenseite ungestört auf die gesarnte Larıge der Mauer
vorhanden ist (Abb. l O).

Der gesamte SW-Bereich der Kirche scheint vom Westen her
unzuganglich gewesen zu sein, denn ihre Westmauer ist ab der Mitteltür,
soweit sie sich nach Süderı verfolgen ltillt, ohne weitere Türöffrıung'".

Wahrend also auf der Nordseite ein gröfieres Raumensemble
anschliefit, dessen Zweckbestimmung vorerst noclı unklar ist, scheind der
Bau im Siiden zıır neu aufgedeckten gepflasterten Strafle hin'? vielleicht
einen offenen Hof besessen zu haben. Soweit es der Befund bis heute zu
sagen erlaubt, war die Kirche ohne Naıthex; die mögliche Existerız eines
Vorhofs soll in der folgenden Kampagne gekliirt werden.

SO 16 ZW1SCHEN DER B1SCHOFSK1RCHE UND DEM SOC.
EPJSKOPlON

Il Alanyalı - APülz

Um erste Aufschlüsse über die ehemalige Gestaltung und die
byzantinische Bebauung des Areals zwischen der Bischofskirche-" und
dem Episkopiorı" sowie dessen Kontext zıır Siiulestralle22 zu gewinnen,
wurde ein Schnitt zwischen den beiden Gebauden angelegt. Handelte es
sich hier um einen Hof oder einen Platz, der die Baugruppe zu einem
zusammengehörenden Ensemble - ahnlich wie etwa in Milet - verband
oder lief hier "nur" eine Straüe auf das Osttor der Stadt ZU?23

(17) So ebanda vcrmutct.
(L8) Anders als ebunda ungenommcn. scheint es im südlichcn Scitcnschiff keineu Zugang vonı

Westen hergcgebcn zu haben.
(19) Siehc auch H. Alanyalı - A. Pülz İn diesem Bcrichr: eberıso unten Anın. 24.
(20) siehe obcn Anın. 15.
(21) R. Jacobek. in: J. Borchhardt und Mitarb.. ÖJh 61, 1991/92, Beibl. 171-176, bes. 173.
(22) W. Reitcr. Die Sliulcnstralien Kleinasiens. Ungcdr. Dipl. Arbcit. Wien 1992. 224R23ü ınit

Liternturangabcn.
(23) So zuletzt W. Müller-Wiener. Bischofsresidenzcn des 4.~7. Jhs. im östlichen Minclmeer
Rauın. Actcs du XIi" congr.intcrn. d'archcol. chrdt. 1986 (1989) i. ~83f.
(24) A. Pülz. Mitteilungcn zur Prühchristlichcn Archllolcgic İn Östcrrcich 6.1994.35.
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Die 12.5 m lange und 2 m breite Sondage> setzte mit ihrer
Schmalseite direkt an die nördlichen AuBenwand des Bischofspalastes
an. Im nördlichen Drittel stief man unter einer etwa 0.4 m starken
Schilftorf - sowie einer ca. 0.6 m messenden Lehmschicht (Abb. 11)
zunachst auf einen Mauerversturz. In diesem wurden einige
Saulenschaftfragınente aus Marmor sowie zwei ionische Kapitelle aus
Sandstein gefunden. AuBerdem konnten Reste von gemörteltem
Bruchsteinmauerwerk mit Ziegeldurchschüssen sowie eines gemauerten
Bogens festgestellt werden. Vielleicht sind hier Arkadan zu
rekonstruieren, die sich aufgrund ihrer Versturz1age wohl nach Süden hin
geöffnet haben müssen, Allerdings laBt sich noch nicht sagen, welchem
Gebaude oder welchen Raumlichkeiterı dieser Arkadengang vorgelagert
gewesen ist, die in dem verbleibenden Freiraum von etwa 15 m zur
südliclıen Langhauswand bzw. zum südöstlichen Annexraum der Kirche
zu vermuten sind.

Unter dem Mauerversturz kanı schlieBlich eine Steinpflasterung
(Abb. 12) zum Vorschein, welche um 0.2 m tiefer als jene der
Saulenstralse gelegen ist. Der nachgewiesene nördliche Rand der
Steinsetzung knapp vor dem Nordprofil der Sondage sowie die Lage der
einzelnen Platten weisen auf eine Ausrichtung nach Südosterı - allerdings
ohne erkennbare Rücksichtnahme auf die beiden flankierenden Gebaude,
Daher scheint die Pflasterung, deren südliches Ende noch nicht
festgestellt werden konnte (Versturz der Nordmauer des Episkopiorıs), in
spitzem Winkel auf den Bischofspalast zuzulaufen. So ist sie vielleicht in
direktem zeitlichen Zusammenhang mit der Saulenstrafse zu sehen; sie
wurde in frühbyzarıtinischer Zeit wohl nicht mehr als Straüe verwendet
und konnte daher teilweise überbaut werden.

Auf der Pflasterung sind neben zahlreichem Keramikmaterial> vor
allem drei bearbeitete Holzklötze" geborgen worden, die wohl zu einem
Dachstuhl gehörten.

BERICHT ÜBER EINEN SURVEY IN DER UMGEBUNG LlMYRAS

Andreas Konecny, Thomas Marksiciner

Im September 1993 konuten die Verfasser mit freundlicher
Genehmigung der türkisehen Antikenverwaltung eine archaologische

(24)
(25)

(26)

A. Pülz, Miıteilungen zurFrühchristlichcn Archaologie in Ösrcrreich 6, 1994.35.
Die Keramik geliört laur mündlicher Mitreilung von B. Böluner. U. Eiscrımenger undı.

Mader grölltcnteils indie Zcitvcm 5.-7. Jh.
Die Ergebnisse derdendrochronologischcn Untcrsuchung licgen uoch nichtvur.
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Prospektion in der Umgebung Limyras unıernehmen. Zwei Schwer
punktgebiete wurden ausgewahlt, das Massiv des Tocak Dagi bei Limyra
(Abb. 13) und das Massiv des Bonda Tepesi - Gülmez Dagi westlich von
Finike, dem antiken Hafen Limyras.

Auf dem Koruca Tepesi, der westlich am Ausgang des Tales des
Alakir çayı liegt, konnten die Reste einer klassischen Teırassenaulage

geortet werden. Ein qualitatvolles Felsgrab in der Nahe definiert den
Komplex als Herrensitz. Der Hügel trug auch Reste hellenistischer
Siedlungstatigkeit und wurde bis in byzantinische Zeit weiterberıutzt?".

Auf einem Plateau oberhalb der am Ostrand des Arykandostales
gelegenen Nekropole i fand sich eine kleine befestigte Anlage, die in
klassische Zeit zu datieren ist. Auch dies dürfte, wie durch die Nekropole
nahegelegt wird, ein Herrensitz gewesen sein. Ein weiterer klassisch zu
datierender Befund liegt auf dem schıoffen Felsgrat nördlich von
Nekropole 11'8.

Das Gebiet des Bonda Tepesi erwies sich als erstaunlich
fundreich.Im Zuge der Arbeiten wurden vier grölsere, viellicht
hellenistisch bis römisch zu datierende Siedlungen und ein klassischer
Herrensitz geortet (Abb. 14, 15). Weiters lagen zwischen diesen
verstreut, meist nahe an heute noch benutzten, in vielen Fallerı wohl aııf

antike Trassienıngen znrückgehenden Wegflihrungen, die Reste antiker
Siedlungsttitigkeit in kleinerem Malıstab. Dazu gehörten einige
klassische Bauten, mehrere wohl hellenistische Turmgehöfte, aber auch,
isolerı von anderer Siedlungstatigkeit angelegte, in den Fels gehauene
Pressen. Da Pressen aııch in den Siedlııngen haufig begegnen, darf
angenommen werden, daü die Herstellung von Olivenöl einen nicht
unbetrachtlicherıTeil zum Einkommen der Bevölkenıng dieses Gebietes
beitrug.

An ınehreren Platzen war eine byzantinische Weiter - oder
Wiederverwendung in recht grollem Maüstab festzustellen. Kastra und
die Reste von drei teilweise reiclı dekerierten Kirchen belegen eine
gewisse Prosperitat auch zu dieser Zeit. Die türkische Bevölkenıng.,

welche das Gebiet bis in die 70 er Jahre unseres Jahrhunderts besiedelte,
hat ihre Dörfer im Zuge der allgemein zu beobachtenden Landflucht
verlassen. Heutzutage dient das Bergmassiv hauptsaclılich als Sommer
weidegebiet.

(27) Dcr Befund wird genauer bcarbcitct von Til. Marksıeincr. on, IAB. 1994 (im Druek).
(28) Die beiden Strukrurcn wurdcn selton von G. Stanzl in. VII. Kazı Sonuçları Tcplanusı
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BERICHT UBER DIE ARBEITENAN DER KERAMIK

Ursula Eisenmenger, Ingrid Mader

Beobachtungen an der spatrömischerı Keramik von Limyra nach
zwei Kampagnen (1992-1993):

1) Zahlreiche Stiicke Iassen einer sehr hart gebrannten, grau-orangen
Küchenware" zuordnen. Ahn1iche Stücke konnten unter dem
Surveymaterial von Kyaneai beobachtet werden-".

2) Krüge mit Henke1 und eingehangtem Decke1 (Abb. 16).
Vergleichsbeispiele 1egen eine Datienıng in das 7 .Jh. n. Chr.nahe>'.

3) Importware: Feinware aus dem nordafrikanisch-zyprischen
Bereich. Diverse Teller, Schalen und Schüsseln, die der African Red SIİp

(ARS) Ware, Cypriote Red Slip (CRS) Ware und Phocaean Red Slip
Ware (Früher Late Roman C) zuzuordnen sind.

4) Eine eigene wichtige Gnıppe bilden die sogenannten
"Pilgerbalsamare". Dabei handelt es sich um schmale, konische, sehr hart
gebrannte QefaBe von ca. 20 cm Höhe, manchmal mit Stempeln
versehen. Uber ihren Verwendungszweck gibt es verschiedene
Deutungen".

Die Keramik der Hangsiedlung

a) Spatklassische und hellenistische Keramik

1) Teller mit nach auBen gebogener, horizontaler oder hangender
Lippe, sogenannter "Fischteller". Diese Form ist in Limyra in der

(29)

(30)
(31)

(32)

(33)

Naclı mlmdlicher Auskunft von U. Peschlow warc cine Datierung in das 6./7. ltı. n. Chr.
möglich.
1.Mader, Bcricht über die Kcraınik des Surveys in Kyaneai 1989-1992, (im Druek).
C. Diederichs. Ceramique Hôllenistique. Romaineet Byzantine in: Salarnine de Chypre LV
(1980); J?W?Haycs. A Severith Century PotteryGroup. in: R.M. Harrison - N. Piratlı.

Excavations at Saraçılane İn Istanbul. 5th Prel.Report. DOP22. 1968. ı 95-216.
J.W. Hayes vergleicht sic mit den bekanntcn Menasampullen und bczeicluıet sic daher İn

der Folge als Unguentarien, mil denen Pilger heiliges OL odcr wasscr transportiercn
konuren. A. New Typc of Early Christian Ampulla. BSA 66. 1971,243-48.
V. Mitsopoulos-Lecrı. Die Basilika arn Staatsmarkt von Ephesos. Klcirıfunde. ı. Teil: Ke
ramik hellcnischer undrömisclıer Zcit in:Forschungcn İn Ephesos IX 2/2 (1991) 20f
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Hangsiedlung und in Nekropole V sehr verbreitet. Die Stücke sind
fallweise mit einem schwarzen Uberzug versehen. Diese Form hat im 4.
Jh. v. Chr. einen nach auBen umgebogenen, hangenden Rand, wahrend
im spaten 3. Jh. v. Chı: der Typus mit einer nahezu horizontalen Lippe
vorherrschend iSD3.

2) spatklassische Schalen mit Palmettendekor.

3) einige Randfragmente von hellenistischen Reliefbeehern.

4) Schalen mit nach innen gekııicktem, glattem Rand und Henkel, 3./
2. Jh. v. Chr.

5) Reibschüsselrı, die auelı in Nekropole V und in Sondage 9 zu
fassen sind.

b) Römisclıe Keramik

1) römisclıe Sigillata-Ware (ES A): Teller und Sehalen.

2) römische Gebrauehsware des 1./2. Jhs. n. Chr,

3) rörnische Amphoren, wobei vol' allem die Dressel 2-4
hervorzuheben sirıd.

ZUR BEARBEITUNG DER GLASFUNDE

Michaela KNÖTİG

In dieser Kampagne konnte die Aufnahme der Glasfunde von Limyra
beendet werden. Somit ist es erstınals möglich, einen Uberbliek über das
vorhandane Material zu geben.

Der Bestand an glasernerı Ganzgefaüen konrıte 1993 durch ein
tropfenfönniges Balsarnar sowie ein Balsarnar mit eingeschnürter Mitte
erweiteıt werden (Abb. I7). Die anderen beiden vollstandig erhaltenen
Gefalse (ein weiteres Balsamar mit Einschnürung in der Mitte - ebenfalls
ein Streufund - sowie ein kugeliges Flaschchen) konnten im Museum von
Antalya zeichnerisch aufgenommen werden.

Die haufigsterı klar identifizierbaren Glasformen in Limyra sind
Rippenschalen in allen Ausforınungen aus der NW-Stadt sowie

(33)
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Stcngelglaser, die bei Grabııngen im gesamten Stadtareal zutage treten.
Unter !etzteren sticht eines durch den bemalten Standfull hervor.

Millefiori- und marmorierte Buntglaser sind bisher durch einige
Fragmente bezeugt, darunter das Randfragment einer halbkugeligen
Schale.

Auch von Sandkerngefaüen sind einige wenige Stücke vorhandan,
ll.a. Teile eines Amphoriskos.

Ein Beispiel für aufgelegten Dekor stellt eine Flasche mit zweifach
eingeschnüıtem Hals dar, deren spiralförmig aufgebrachte Faden aııs

kontrastierendem Glas zusatzlich in Zickzackmuster gekammt sind.
Randfragmente mit um die Lippe umlaufenden Glasfaden finden sich
haufiger,

Einige Bodenfragmente zeigen mit Zange gekniffenen Dekor, bei
zweien davon wird der Standring aus herausgezwickten Zipfeln gebildet.

Ein in dieser Kampagne in der Oststadt gefundenes Glasfragment
mit der beidseitig eingestempelten Inschrift" u stellt ein
Einzelstück dar. Die Zugehörigkeit zn einer bestimmten GefiiBform
konnte noch nicht geklaıt werden.

Ein Katalog zu den Glasfunden aus Limyra ist in Arbeit; das
vorhandene Material soll im Rahmen einer Diplomarbeit ausführlich
vorgestellt werden.

RESTAURIERUNGEN

Jiirgen BORCHHARDT

Schwerwiegende Beschadigungen durclı Vandalismus wurden an den
Reliefs des Heroons im Heroon-Depot vorgefunden. In tagelanger
mühsamer Kleinarbeit konnten unzahlige auelı kleinste Fragmente durch
Frau Mag. Carolin Bohlmanrı restauriert werden, Die Ubeıführung der
Bauskulptur vom Heroon-Depot in das Museum von Antalya wurde da
raufilin mr 1994 beschlossen.

An der Südmauer der Oststadt wurde bei Restaurierurıgsarbeiten ein
Tor entdeckt und vermessen. Die Mauer wurde bis in eine Höhe von ca. 2
m über dem jetzigen Bodenniveau beginnend vom 1992 restauriertem
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SO-Eckturm wiedererrichtet und ein weiterer Turm unter der Leitung von
Herrn Dr. Andreas Pülz wiederhergestellt.

DAUERAUSSTELLUNG IM MUSEUM VON ANTALYA

Jürgen BORCHHARDT

Dank der Genehmigung durch Herrtı Direktor Kayhan Döıtlük konn
te im Innenhof des Museums neben dem Nordgiebel des Heroons von
Limyra das von Herrn Dip!. Ing. Klaus Schulz geplaııte Aus
stellungsprogramm durch Frau Mag. Carolin Bohlmann realisiert wer
den: Arsinoe II. (oder Berenike) überragt die Löwen und drei Metopen
vom nordlichen Podium. In Planung befindet sich die Erweiterung der
Heroonabteilung und die Prasentation der Friesfragmente vom Kenotaph
für Gaius Caesar.

DEPOTBAUTEN IN LlMYRA

Jürgen BORCHHARDT

Der erste Trakt der neuen Depots wurde nach den Planen von Herrn
Dip!. Ing. Klaus Selıulz durch Hernı Dipl. Ing. Ahmet Ardicoğlu er
richtet, Der zweite Trakt İst in Auftrag gegeben. Im Sommer 1994 soll
mit Übersiedlung der Funde aus den Theaterdepots in enger Kooperation
mit dem Museum von Antalya begonnen werden.
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Abb.l: Ansicht derTerrasse XI in derHangsiedlung von Limyra,
(Photo: N. Sautner, Li 1993).

tlHYRA 1993

H~ng.sjeDlulıg - Te-tasse XL

West"'and

EZLI Erd~ rn:a groll gespihhr feısen

, ~ " .... "
,l,lI/t'1S

y Ili..llornonf. bozoQon .~f l1eero.~.~.

Abb.2: Ansicht derWestwand von Terrasse XI derHangsiedlung vonLimyra,
(Zeichnung: M.Seyer).
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Abb. 3: Wasserbecken nördlich von Terrasse XIII in derHangsiedlung von Limyra,
(Photo: N. Sautner, Li 1993)

Abb. 4: Westansicht derbyzantinischen Mauer mitFugenstrich beimPtolemaion in
Limyra, (Phoıo: G. Wurst, Neg-Nr.: Li92/290)
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Abb. 5- In eine Karnmer der byzantinischen .Stadtmauer beim
Ptolomaion gebettete weibliche Kolossalstatue, (Photo:
N.Sautner,Li 1993)

Abb. 6- Kolossale weibliche Gewandsratue,
(Photo:N.Sautner,Li 1993)
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Abb.7- Ausschnitt (Kontr. Meter 14-24) aus der
DokumentationIWeststylobat, Aufııahme:

G.Schartuer,

Saulenstraüen
A.Krickl,

M=I:50

Abb. 8- Ansicht der SO 17 von Südosten; iinks die Konsekrationsinschrift
des Flavius Theodosius; im Vordergrund das Tor, (photo:
N.Sautner, Li 1993)
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Abb. 9- Raum an der Nördlichen AuBenmauer der
Bischofskirche in Limyra vonNW, (Photo: U.Peschlow,
Li 1993)

Abb 10- Südliche AuBenmauer der Bischofskirche İn

. Limyra von SW, (Photo: U.Peschlow, Li 1993)
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Abb. 11- SO 16, Ostprofil, (Zeichnung: H.A1anya1ı)

1."

vmSlUR;-:ER N_I1~UfRJ
OES ..,OG. fPI$KOPIUI1S

--'-_-FL. _

,..L .._._.i,"'-_-"-_---'"
'UlA"JlU

Abb. 12: SO 16, Pflasterung,(Zeichnung: H.A1anya1i)
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Abb. 13- Hausruine im Gebiet des Borıda Tepesi, (Photo: A.Koneeny, Li 1993)

Abb. 14- Nekropoie von Bonda Karabesi, (Photo: A.Koneeny, Li 1993)
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Abb. 16- Krug mit Henkel und eingehangtem Deckel, (Photo:
U.Eisenmenger)

Abb. 17- Zwei Balsamare aus Glas, (photo: M.
Knötig)

/
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PATARA' 93

Fahri IŞIK'"

Genel Müdürlüğünıüzce öngörülen yüzey araştırmalan, ekip başı

Fahriye Bayram ile antik kentin doğusunda sürdürülmüş; sonuçta gö
rülmüştür ki Beykalesi Doğucasarı'ya sınır Kapukuran doruğundan 5 km
batıda Delikkemer'e dek uzanan dağlar yapı kalıntıları ve çömlek par
çalarıyla doludur ve de bu alan, Xanthos Vadisine bakan Tesbihli ve
bunun poyrazındaki Ovaköy düzlüğünde konumlu Gemiciadası ka
lıntılarıyla kuzeye genişler. Patara - Tesbihli arası Makbara'da Antik
Çağla koyun koyuna bir gömütlük, Geç Osmanlı'dan "turizmciliğe" uza
nan konar - göçerli yılların son izlerini taşır. Erkenleri, gömüt taşı iş

çiliğinde geçmişin görkemini yansıtırken; tepenin günyüzündeki
Tavas'da kireç kayaya oyulu mağara gömütler, Geç Antik'te onunla zıt

bir ilkelliği sergilerler. Zeytinyağı işlikleriyle Gemiciadası ve güneyinde
dağa saran Gemicikönü; doruğunda bir gözetleme kulesi ve eteğinde bir
oda gömüt kalıntısıyla Tavas; Yuztan'dakine benzer şapeli yanı sıra, he
roon içerikli yazıt taşıyla Muarönü, belli ki, anakente bağlı birer "çiftlik"
yerleşimiydiler,

Ve Patara - Fırnaz arası dağ cennetinde kaya doruklan lahde oyu
larak ölüme, ağaca kök tutarak diriliğe öz olmuşlardır; bu büyüleyici do
kusuyla da, "arkeolojik ve doğal sit" olma ötesinde bir "milli park" gü
vencesiyle geleceğe yaşamayı özler. Çünkü Patara'nın ı. derece
arkeolojik sitinde bile kültür mirası, insanımızın "talanından" gizlenir gi
bidir. Çünkü o "yok edici" aynı yamaç ta bu mirasın üç - beş adım öte
sinde başlayan bir garip "3. derecede" tehditkardır (Resim: 1); giderek
seyrelttiği çamlığın tepesinde yuvalanan beton yığınından belli ki, hırsını

* Prof. Dr. Fahri IŞIK. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Ta
rihi Bölümü, ArkeolojiBölümü Başkanı P.K. 750 - 07200 Topçular- ANTALYA
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zor gemler. "turizıne hizmet aşkı"dır bu, karşı duramaz. Ve çünkü, Dev
let'in bir üst kurumu uzmanlarınca somut bilimsel belgeleriyle önerilen
" ı. derece" istemeleri, "koruyamayız" gerekçesiyle adı ve görevi sanki
"Koruma" değil "Koruma !" olan bir alt kurulda reddedilirse eğer; ge
rekçelerdeki "hayretblşey'Tiğe karşın, bu alt kurulun "dediği dedik" olur
sa; daha nice "aşklara" göz kırpılır ki, akıl durur, dil lal olur. Ve nice
"olur'Tara karşın hala çitlenmeyen sit sınırında i 'de kalması olası bir
"Merhaba Otel"in gölgesine sinmiş umar arayan kaya gömülü gibi "su
sulur".

Bu "tersliğe" başkaldınrcasma susmayan" ise "toprak'ttır Patara'da.
0, bu yıl Tepecik nekropolünde yürütülen "zemine inme" çalışmaları sı

rasında, en dipte, 'Irimililerin anayurdu Xanthos Vadisi için en erken
kazı buluntusunu vermiş; Hitit'in Dalawa'lı "Luqqa" ve Homer'in Xant
hosırmak'Tı "Likya"sı Tunç çağı 'ndan bir taş baltayı (Resim: 6) muş

tulamışnr bilim evrenine. Bir de bir "yol kılavuz anıtı"ndan ilk izleri ki;
arkeolojide de bu "ilk"e ilişkin bilgileri, yazıt bilimci dostumuz Sencer
Şahin'in raponındanaktarmak isterim:

"Sevgili Fahri, Bizans kent duvarının dış kesiminde yangın sonucu
bir bölümüyle ortaya çıkan anıt, harf kalıntılarından anlaşılabildiği ka
darıyla (Resim: 2) bir "Itinerariuırı Provinciae Lyciae"dir; bir "Likya
Eyaleti şehirlerarası trafik kulesi". Kısmen parçalar halindeki on blokla,
anıtın içeriğine ilişkin kesin bilgiler edinmek mümkün olmamaktadır.

Fakat Yunanca yazıt, blok taşlardan inşa edilmiş bir kaidenin yüzlerine
çepeçevre yazılmış olsa gerektir ve her seferinde Likya 'nın bir kentinden
bir başka kente olan uzaklık stadion olarak verilmektedir; örneğin, "Pı

ııara'dan Patara'ya şu kadar stadion" gibi ... Anıtın, Likya'yı Roma pro
vinzi olarak teşkilatlandıran ilk Eyalet Valisi Quintus Veranius tarafından

İ. S. 45/46 yıllarında yapılışı ve İmparator Claudius'a ithaf edilişi de
önemlidir. Bir temizlik çalışmasıyla ortaya çıkabileceğini tahmin edi
yonım; eğer bu yaz maddi kaynak bulabilirsern, bu işi belki ya
pabiliriz..." .

Bu satırlara oğullarımın yanıtıysa açık ve kesindi: "iş saatleri dışında
çalışacak ve günyüzüne çıkaracaklardı bu tanımsız önemdeki anıtı". Belli
ki, içlerinde korlaşan i 992'nin "yangın ataşı" (Resim: 2) yeni baştan ya
lazlanarak; "turizrne hizmeti", "tarihe hayınlık" ederek görebileceğini
sanan "bilgi cahili" kundakcılara bir yazıklanarak, bir kargışlar yağ

dırarak ve insanlıklarından utanarak yapacaklardı bunu. Çünkü onları

1988'den bu yana hiçbir özel uğraş koparamamıştı Patara'dan; hiçbir zor-
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luk yoramamış,hiçbir kötü yıldıramanuştı. 1993'ün toprağından neleri Çı

kardı günyüzüne onlar, görelim'.

TEPECİKNEKROPOLÜ

Havva YILMAZ
Özcan KAYNAK

Tepecik nekropolü kazılarının gecen yıl hedeflenen zemine inme ça
lışmaları bu yıl üç ayrı alanda daha sürdürülmüş ve tamamlanmıştır

(Resim: 3, 4). Nekropolün diptarihini saptamaya ilişkin çanak çömlek
ağırlıklı arkeolajik bulgu ve veriler, özellikle "protogeometrik çemberli"
parçalarla, geçen yılınkilerden pek farklı değildir. Tek fark, anakaya ara
lanna sıkışmış kııl111Z1 zemin toprağı üzerinde (Resim: 5) ve gömüyle
bağlantısız olarak duran bir küçük karataş "balra'tmn-Ikesim: 6) gün
yüzüne vurmasıdır ki, önemi Kıyı Likya'nın diptarihi için san
sasyoneldir.

HURMALIK HAMAM]
Nevzat ÇEVjK
jsaKIZGUT

Hurmalık Hamamı kazısına Patara'nın asal etkinliklerinden biri ola
rak devam edilmiş, batı yüzün kuzey yarısı ve güney yüzün seyirliğe dek
uzanan bölümü 3.00 m yi bulan dolgudan arındırılmıştır (Resim: 7). Bu
günkü yürüme zeminine inilen batı yüz çalışmalarında apsisin diğer yarı

sı da ortaya çıkanlmıştır, Kuzey yüz başlangıcında bir tuğla - tonoz açığa

çıkarılmış ancak bu yüzde çalışma sürdürülmeıniştir,

Çalışmanın yoğunlaştırılacağı güney yüzdeki bitki örtüsü ve rnoloz
dolgu katman katman alındıkça nitelikli tuğla duvarlı ve tonoz örtülü bir
yapı günyüzüne çıkmaya başlamıştır (Resim: 8). Dört bölümden oluşan

(l) Akdeniz Üniversitesi'nden "Adsız" 40 ve AtatürkÜniversitesi'nden 5 işei-öğrenci yanı sıra
10 işci-Arkcolog, adı "Patara'Iyla ve bizlerleözdeşlcnen bir Bakanlık Temsilcimiz. Kuş'taki

bir ablamız, her birimiz bir diğerimize "Patara için" şükran borçluyuz; tümüınüz de O'na
destek veren tüm kurum ve kuruluşlara: başta kazının resmi iki ortağı. Kültür Bakanlığı

Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve KTV Koruma Genel Müdürlüğü ile Akdeniz Uni
versitesi Rektörlüğü'ne. Likya Araştırma Merkezi Müdürlüğüne ve Kalkındırma ve Ge
Iiştirme Derneği Başkanlığına; ayrıca TTK 'na ve de Jeomorfolojik araştırmalara sağladığı

olanak için TUBlTAK'a..
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yapı geç dönem işçiliği göstermektedir, Tabanma 0.60 m kalıncaya dek
açılan yapının batıdaki ilk bölümünde geçen yıl açığa çıkardığımız de
mirdöküm işliğine ait çeşmenin haznesi, üçüncü bölümde, içinde hala
taze su olan bir kuyu, dördüncüde ise hamamın ısıtma galerisinden ya
rarlanılarak oluşturulan bir ocak bulunmaktadır. Bu amaçla hamamın du
varı delinmiştir. II, III ve iV nolu bölümlerde 1.00 m ye varan kalınlıkta,

karışık seramik kırıklarından oluşan bir dolgu katmanı vardır. Geçen yıl

günyüzüne çıkan "seramik çamuru dinlendirme kuyusu"nun varlığı da
gözününe alındığında bu böllimlerin birbirleriyle ilişkili işlikler ve dük
kanlar oldukları anlaşılmaktadır. Taş temel üzerine öriilen tuğla duvarın

niteliği her bölümde aynı değildir. Geç Roma-Erken Bizans özelliği gös
teren tuğla işçiliği yanmda daha sonra da birkaç kez kullanıldığı farklı iş

çiliklerden bellidir. Duvarlara bindirilen beşiktonozların üzerinde mozaik
kaplı bir taban dikkati çekmektedir.

Batı yüzde ikiye bölünmüş bir küçük adak kabartması parçası, güney
yüzde mermcr bir portre, "Artemis Kombike" yazıtıyla önemli küçük bir
sunak (Resim: 9) ve çok sayıda mimari parça açmaların önemli bu
luntuları olarak sayılabilir. Kesin sonuçlar için erken olmakla birlikte ya
pının hamamdan bağımsız tasarı, farklı duvar işçiliği ve malzemesi en
erken Geç Roma Çağı'nda yapılan eklentiler olabileceğini gös
teımektedir.

ANACADDE

ŞevketAKTAŞ

Fatih GÜLŞEN

Roma Kapısı'nın kuzeyinde geçen yıl i 6 m si ortaya çıkarılan ana
cadde, bu yıl açılan 26 m lik bölümü ile birlikte toplam 42 metreye ulaş

mıştır (Resim: IO). Cadde salt 12.65 m genişliğiyle değil, nitelikli dö
şeme taşları ve yol boyunca kesintisiz süren kanalizasyonu ile de dikkati
çekmektedir. Yürüme zemininden 0.10 m yükseklikte, tek sıra dizilen,
yaklaşık 1.ıo m genişliğindeki doğu kaldırımı yol boyunca kesintisiz sür
mektedir. Kaldırımı oluşturan bazı bloklar üzerinde kanntma yuvaları

saptanmıştır.Doğu kaldırımınınhemen arkasında ve ona koşut bir set du
varı uzanmaktadır. Seti oluşturan yapı taşları tamamen Roma Çağı dev
şinnesidir.

Batıda anacaddeyi sınırlayan, kuzey - güney doğrultulu "stoa" ya
pısal değişime uğramadan devam etmektedir. Yapının bugüne dek üç gi
rişi saptanabilmiştir: 5.70 m aralıklarla yerleştirilmiş iki basamaklı gi-
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rişlerin genişliği 1.40 m dir. Bu alana Bizans çağı 'nda, Roma mal
zemesiyle tekrar dükkanlar yapılmıştır. Bu çağa ilişkin yoğun seramiğin

yanı sıra biri tam, üç plaster ele geçmiştir (Resim: i I).

Yol boyunca İon ve Korintlı düzeninde sütun başlıkları, sütun alt
lıkları, sütunlar ve arşitrav bloklarının yanı sıra (Resim: ll) bir de köşe

aluoteri (Resim: 12) bulunmuştur. Geçen yılolduğu gibi bu yıl da yoğun

mimari malzemenin ortaya çıkması, stoarıın eksiksiz ve özgün haliyle ye
niden kurulabileceğiyolundaki umutlarımızı güçlendirmiştir. Içinde dük
kanlar içerdiği sanılan stoa ve boyutlarıyla bir bulvar olduğundan kuşku

duyulmayan yoldan tekerlekli araçların geçtiğine ilişkin bir ize rast-O
lanmamıştır. Kazılar, kenlin anayol eksenini ortaya çıkarma programı ge
reğiııce önümüzdeki yıllarda kuzeye doğru sürdürülecektir,

KENT BASİLiKAS/

A. EFFENBERGER
M.KUNZE

Patara'nın bu en büyük kilisesine değgin etkinlikler, ilk yıl temizlikte
yoğunlaştırılmış; yapı tasarını çıkarmada sorunlu alanlarda açmalar açıl

mıştır. Artık bilinmektedir ki, yapı "transept" tasarlıdır (Çizim: I) ve en
yakın benzerini Perge basilikasında bulur. Güneydeki yapı klilliyesinin
bir "Piskopos Sarayı" olduğu sanılmaktadır, Stylobatı döşeyen çerçeveli
ve iyi işçilikli bloklar, S. Şahin 'in ikisi lizerindeki yazırtan çıkardiğina

göre, "Anassa anıt gömülünden devşirilmiştir". Bu döşemiıı az altından

yüze vuran zemin mozayiği, beklenildiği gibi ağaç köklerine kurbandır.

Vl/93 kesitiyle açığa çıkan duvarın oluşumu ve tekniği, basilika ön
cesi bir evrenin Geç Roma Çağı'ndaki varlığını tanıtlar. Basilikanın yı

kılışı sonrasında ana geminin kullanımını bir açık alan işlevinde sür
dürdüğü anlaşılmaktadır. Bu alan kuzeyde bir şapel, glineyde konut
külliyesi, batıda eski atrium girişi ve doğuda apsis ve doğu duvarıyla ku
şatılmış olmalıydı; içteki dön destek ile stylobat üzerinde slitunlar da yer
lerinde olmalıydı. Orta Çağ'ın daha geç bir evresinden şimdilik bilinen
P.13 deki bir bölme duvarıdır.. Bu ilk araştırma sorıuçlan, basilikanın

önemini görmeye yetmiştir.
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KENT sıusest

C.KOCH

Yarımada girişinde kendi içine kapalı Bizans kentinin ayaktaki bu
tek kalıntısı, ilk yılda önce çevresini saran bitki sarmalından arındırılmış,

bir genel kroki çizilmiş (Çizim: 2) ve güney geminin batı yarısında ka
zıya geçilmiştir. Kazı çalışmaları, güney duvan dibinde ve doğu-batı doğ

rultusunda uzanan gömütlerin hemen üst düzeyinde bitirilmiştir. Kazı

sonrası kara kazıcılardan arta kalan tahta parçaları, sandık lahdin var
lığına; güneybatı köşede in situ bulunan başsiz bir iskelet ise, gömütlerin
-3.70 m derinlikte olduğuna izvermiştir. Uzerinde Apostelleı'In be
timlendiği küçük ve yazıtlı bir taş kabartma parçası önemlidir.

TAPıNAK CÖMÜTLER

Serdar AKERDEM
Tarkan KAHYA

Patara antik kenti yapı kalıntıları arasında aynı türürı sayıca ve tip
olarak çok örnekli kümelerinden biri olan tapınak gömütlerde 1992 yı

lında başlatılan temizlik ve kazı çalışmalan bu yıl yine limanın doğu ya
kasında sürdürülmüştür. Bu alandaki çalışmalar TG3 olarak kodlanan ya
pıda temizlik - kazı, TG4 olarak kodlanan yapıda temizlik çalışmaları

olarak gerçekleştirilmiştir.

TC3 Temizlik - Kazı Çalışmaları: (Çizim: 3) Limanın batı ya
kasındaki üç tapınak gömütten en güneyde yer alan bu yapı biçim açı

sından diğerlerinden ayrılması nedeniyle 1993 programında öncelikli ola
rak ele alınmıştır. 6.60 x 5.80 m ölçülerinde dikdörtgen plan gösteren
yapı, bir yamaç üzerine yapılmış olması nedeniyle doğu ve batı cep
helerinde yaklaşık 3.10 m lik bir kot farkı göstermektedir. Cella ve kaide
bileşimi olarak tasarlanan yapının kaidesi içinde kuzey cepheye açılan iki
hyposorion bulunmaktadır. Duvarlarının ilk sırasına kadar korunan cella
kısımnın triklinum biçiminde bölümlendiği ve girişinin kuzey cephede
olduğu anlaşılmaktadır. Girişin vıırgulanmaıııış olması, ana cephenin
liman yönündeki batı cephesi olması gerektiğini düşündürmektedir,

Ancak bu cepheye ait blokların ele geçmemesi cephe konstrüksiyonuna
ilişkin yorum yapmamızı olanaksız kılmaktadır. Ele geçen üst yapı blok
lan TG3'ün de çağdaşı olan diğer tapınak gömütler gibi monolithik Ionik
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architrav ve pulvine friz bloğu ile diş sıralı geison ve pediment blo
ğundan oluşan bir üst yapı gösterdiğini ortaya koymaktadır. Friz pul
vinasyonu ve araları pahlı diş sırasına göre ı. S. 3. yüzyıl özellikleri gös
teren yapının temel düzeyinde ele geçen sikke de bu tarihi en erken
yüzyılın ortası olarak kesinleştirmektedir.

Hypogeion: T03 kazıları sırasında batı cephesinin aksı üzerinde,
temel düzeyinin yaklaşık 2.50 m altında ele geçen bir yeraltı kaya gö
mütü (Hypogeion), hiç kuşkusuz, sezonun arkeolojik açıdan en ilginç
sürprizlerinden biriydi (Çizim: 3). Girişin harç ile kapatıldığı anlaşılan

2.00 x 2.50 m ölçülerinde anakayaya oyulmuş bir kovuk biçimindeki
gömüt, giriş aksının iki yanında simetrik olarak yer alan 0.50 x 0.95 m
ölçülerindeki çatı kiremiti biçimindeki levhaların ardarda uzatılması ile
oluşturulmuş iki ölü yatağı ile giriş aksı üzerinde doğu duvarına yas
lanmış bir urneden oluşmaktadır (Resim: 13). Kuzey yandaki ölü ya
tağının, yaklaşık 0.45 m yükseklikte kayadan oyulma bir kline üzerinde
yer almasına karşın, güneydeki, zemin üzerindedir. ÖLÜ armağanlarının
sayısı, nitelikleri, gömüt içindeki üç kemiklikte ele geçen çok sayıda

insan kemiği, güney yatağın üstüste yerleştirilmiş iki levhadan oluşması

görnütün uzun süreli kullanılmış olduğunu kanıtlamaktadır. Ancak yatak
levhaları ile buluntuların tahrip olmuş ve oda içinde saçılmış durumda
ele geçmelerinin nedeni anlaşılamamıştu; Ele geçen ölü arınağanları için
de bir seri oluşturan çok sayıdaki pişmiş toprak unguentarium (Resim:
14) ve figürinler (Resim: 15) gömütü ı. o. 2. yüzyıl ortaları ile 1. O. L.
yüzyıl ortaları arasına tarihlememizi olanaklı kılmaktadır.

TG4 Temizlik Çalışmaları : 1993 yılı tapınak gömüt çalışmaları prog
ramının ikinci aşamasını, TO3'ün kuzeyinde yer alan TG4 tapınak gö
mürünün rölöve amacıyla yoğun bitki örtüsünden ve podyumu örten
cephe yığıntısından arındırmak oluşturmaktaydı. Bu çalışmalar sırasında

podyumun en alt basamağı önünde ele geçen bir erkek ve bir kadına ait
portre başlar ve bunların ait olduğu Attika tipi klineli bir lahit kapağına

ait bir parça Likya Roma Çağı portre sanatı açısından iyi birer örnek
oluşturmaktadır. Yapıya ait yazıtta, gömütü, Marcia Aıırelia Chryson Ia
nosis adındaki kadının babası eski Lykiarklılardan Alkimos ve kocası

Lykia Birliğinin Arkhiphylax memuru ve aynı zamanda Tanrı Apolion
Patroos '1111 Kosmetes 'i olan Dionysios oğlu Alkimos ve kendisi için yap
tırdığı anlatılmaktadır,
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TAK

Ahmet KULAÇ

Patara'nın simgesi durumundaki takın güney önünü tarla düzeyinde
sıfırlayarak turizme sunma çabaları sırasında; doğu ayağın 3.00 m önün
de, 1.60 x 0.80 m boyutlarında ve "üzengi" biçimli in situ bir kapı aya
ğına rastlayış; "temizliği" beş yıl aradan sonra yeniden bir "tak kazısı"na

dönüştürmüştür.Takla organik bütünlüşme gösteren ve de üzerinde sü
tıınlar taşıdığı, ayağın 2.00 m ilerisindeki "Atina tipli" ilk altlıktan bi
linen stylobat, kod farkını dengelereesine önce tek, ardından iki ve açma
sonlarına doğru da üç krepis üzerinde yükselir (Resim: 16). Ilk altlıktan

açma sonuna dek stylobat düzeyinde sürekli çıkan friz parçalarının var
lığı, yapının örtüldügünün tanıtıdır. Tak önüne inen basamaklar, tüm dö
şernin batıya yönelik olduğunu düşündürmüş, iki yerde basamaklarla bi
tişen sanki bir "yerlikaya" şaşırtrmşur, Stylobat doğuda düzensiz
kenarlarla sert toprağa kaynaşarak asfalt altında kaybolur; asfaltın doğu

kenarında açılan açma, duvar dibinde bu kez doğudan batıya uzanan
kalın ve sert bir başka zemin dolgusuyla daha da şaşırtmıştır, Patara'nın

kent - tasarı için önemi belli bu "sütunlu alan", tak önü alanı ile birlikte
sorunlarıyla öylece kalacaktır. Çünkü toprak özel mülktür ve -belli ki de
ğerlensin diye- "önümüzdeki yıl karpuza yaıacaktır".

KISIK KÖPRÜSÜ

Süleyman BULUT

Patara 'ya karadan tek girişi sağlayan Kısık geçitinde asfaltın doğu

kenarında, Otel Patara Gate'in hemen önünde üstüste yığılı ve üzeri
"taşçı işaretli" elli kadar iri yapı bloğu, içbükey oygulu olanlarının ışı

ğında "tonozlu bir gömüt olmalı" düşüncesiyle kaldırıldıktan sonra, bir
köprünun varlığı gözlemlenmiştir. Patara 'yı kuzeydoğudan kuşatan dağ

ve tepelerden inen sel sularının, Xanthos Ovası 'na geçişini sağlayan tek
geçittir ve de köprünün vazgeçilmezliği Gelemişköyü yaşlılarının ağzıyla

"kendi zamanlarında olnıayışına"yazıklanışlarına dek uzanır. Çünkü,
kuzey kol Çaınurla ve Kumluboğazdır, Makbara deresine bağlanır;

güney kol İbilik ve Mercimecik'tir, Köklük deresine bağlanır. Ve bu iki
anakol, köprünün 3.00 nı kadar güneydoğusundaki Makbara ağzında bir
leşir ve Xanthos ovasına açılan Kısık'ı özellikle kuzeybatı kesimde bir
"göle" dönüştürür,"geçit vermez". Elli yıl öncesine kadar "sel olduğunda
develerle tepeden geçerdik" yakınınaları ve de köprünün uzantısının
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akıntı yönünde, güneydoğu - kuzeybatı ekseninde kum - çakıl - taş kat
manların varlığı "sel'tin gücünü gösteren diğer kanıtlardır. Tek sıra iri
bloklar üzerine temellenen tonoz örtünün salt 3.00 m yüksekliğindeki

dört sırası korunmuş, 6.00 m si açılabilmiştir (Resim: 17; Çizim: 4). Uze
rinden geçmesi gereken ve ayaklarda iri taş dolguyla tanıtlanan antik
yolun batı uzautısına "dağ" engel gibi görünür. Alttan ikinci sıranın üst
köşelerinde 0.45 m derinliğinde açılan iki küçük "kör pencere"den kırk

yedi adet onarıma ait olabilecek Konstantin dönemi sikkelerinin varlığı

özenli taş işçifiği ve de vazgeçilmezliği. ile bu yapıyı çok daha erken dö-
nemlere indirmeye yeterlidir. .

SUNAK CÖMÜT (M34)

Necdet COŞKUN

Gelemiş'teki Delfin Otel 'in karşısında sırtını asfalta dayamış "çağıl"

ve "çöplük" işlevli kalıntının (Resim: 18) temizlik sonrası, yıllardır gö
renleri bile "hey koca köristan, sen neymişsin de bilememişiz" dedirten
ve de Patara'da diğer iki benzeri gibi anıtsal bir sunak gömüt olduğu

gözlemlenmiştir (Resim: 1). Kuzey ve güney yan yüzlerde girişleri bu
Innarı simetrik iki görnüt odasıııın yer aldığı arka bölüme ekli uçlarıyla U
plan oluşturan anıt, batıya bakmaktadır. 6.00 x 8.20 x 3. ıo m ölçüterinde.
yan kanatlarla çevrili sunu alanı iki basamuklı bir merdivenle batıya açı

Iır, Podium üzerine oturtulmuş yapı, cephede ve içte oturma sekisiyle
çevrelerıdirilmiştir (Çizim: 5). Güneyalnaç dibinde üçgen alınlıklı 1.40 x
2.37 x 0.75ın ölçülerinde mermcr bir lalıit kapağı ve kazı sonucu 30 adet
iri bloktaşların varlığı, yapının danuna bir blok sırasının daha geleceğini

ve lahitler için bir podium oluşturulduğunu düşündürmektedir. Buluntu
yoktur, Roma Çağı'ndandır,

AKDAM KAYA CÖMÜTÜ

BahadırYILDIZ
Sinan ÖZBEY

Akdam tapınak gömütünün kuzeydoğu çaprazında, asfaltın hemen
üzerindeki yamaçta çalılıklar arasında gizlenmiş ve kaçak kazı sonucu
salt az bir kesimiyle gözlemlenebilen Patara'da dördüncü kaya gö
mütünürı varlığı, daha nicelerinin toprak altında kalmışlığını göstermesi
açısından önemli bir olgudur. Anıt, iyi korunmuşluğuyla diğer üç kaya
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gömütünün benzeridir: 2.00 x 2.00 x 1.60 m boyutuyla kare tasarlı, düz
damlı, hatıllı, sürgülü kapılı, içi üç yandan sekili, kemiklikli, özlücesi
konut öykünmelidir (Resim: 19). Kapısı batıya, limana bakar ve kendi
içine kapalı bir kaya düzlüğüne açılır. Damı üzerinde yayvanca oyulan
karemsi bir oyuntu, olasılıkla bir stel altlığı içindir. Alnacın yanık izli ku
zeybatı köşesinde traşıanmış anakaya zemin üzerine in siıu ve. p'ar
çalanmış olarak ele geçen Güney Italya yapını bir Attika krateri 1.0.4.
yüzyıl başlarındandır. Buluntu, gömüt için terminus ante oluşturması ve
bu özeJliğiyle türünde ender rastlanabilen bir ipucu vermesi yönünden
önemlidir.

LİKYA LAHTi II

Şe/mGZ ÇAMLlDAG

Takın yaklaşık 50 m güneybatısmda, çaprazında dikili olana benzer
semerdam kapak, burada ikinci bir erken dönem Likya gömütünün var
lığını düşüııdürmüştür; görnüt de kapağın hemen batı yanında günyüzüne
çıkarılmıştır. 2.15 x 1.10 x 0.80 m boyutundaki gömüt odası yalındır ve
yerlikaya bir taban ve ona ters geçirilen bir "taş sandıktan" oluşmuştur

Görnüt odası içinde dört adet iskeletten, ikisi kuzeydoğu-güneybatı yö
nünde sırtüstü, bacaklar hafifçe karına çekik ve diğer ikisinin ise rastgele
atılmış ya da geç dönem talanlarında dağılmış olduğu görülmüştür, Sürgü
kapısı güneye, önünde Tepecik yerleşimine koşut eğimde taşlaşmış kalın

bir harçkatmanına açılır; dört bir. yanı Geç Roma duvarlarıyla ku
şatılmıştır (Resim: 20; Çizim: 6). Ozlücesi komşusu Likya lahtinin ya
lınlıkta değişik bir benzeridir, Geç Klasik/Erken Hellenistik Çağ'm ürü
nüdür.

SiTALANıNJEOMORFOLOJiSi

ErtuğÖNER

Patara, iilkemizin güneybatısında Eşençayı deltasının gü
neydoğusunda tektonik yükselme ve gerilmeler ile oluşmuş bir oluk için
de bulunur (Çizirrı: 7-2). Antik dönemlerde Patara oluğu, doğal konuımı

ile uygun bir liman işlevi görmüş, kent liman şehri olarak gelişme gös
termiştir. Liman koyu bugün bir bataklığa dönüşmüştür (Çizim:7-3).
Bunun nedeni, koyun denizle ilişkisini sağlayan güney bölümünün yak
laşık i km genişliğinde kıyı kumuılan ile kapatılmış olmasıdır.
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Patara'da TÜBiTAK tarafından da desteklenen bir proje kapsamında,
jeomorfoloji araştırmalanna başlamış bulunmaktayız. Yirmibeş gün
kadar süren bu ilk araşurmalanmızda öncelikle Patara ve çevresinin
genelolarak tanınması, jeomoıfolojik birimlerin ana çizgileri ile be
lirlenmesine çalışılmıştır. Daha sonra, özellikle antik kent alanı için önem
taşıyan jeomorfolojik çevresel değişme özelliklerinin aydınlatılması

amacı ile sondaj çalışmaları yapılmıştır. Eijkelkamp elburgusu ile uygun
noktalarda 24 sondaj yapılmış ve 2.50 m ile 10.00 m arasında derinliklere
inilmiştir, Alınan örneklerin analizleri yapılmış, çamurların yansıttığı or
tamlar belirlenmeye çalışılarak. uygun seviyelerden gerekli tarihlendirme
analizleri (RCI4) için örnekler yurt dışına gönderilmiştir. Araş

nrmalanmıza yeni başlamış bulunmarmza rağmen, belirleyebildiğimiz

problemler ve bazı ilk sonuçlar Türkiye Kuaterneri ile ilgili ça
lışmalanmıza örnek olacak nitelikte önemlidir.

Patara oluğunun 4 km kadar kuzeybatısındadenize ulaşan Eşençayı,

kuzey-güney yönünde tektonik yükselme ve gerilmeler etkisi ile ana çiz
gileri beliren bir vadi içinde akmaktadır; tektonik kökenli vadisinden
çıkıp denize açıldığı bölümde ise geniş bir delta oluşturmuştur. Çayin bol
alüvyon taşıdığı, denize döküldüğü bölgedeki geniş bir körfezi getirdiği

alüvyonlar ile doldurmasından da anlaşılır. Buna rağmen kıyı bö
lümündeki ovası, denize doğru çıkınnsı bulunan tipik bir delta şekli gös
teıınez. Kıyı bölümünde güneybatı yönlü rüzgarlar hakim olup, dalga di
namiği de buna uygun bir etkide bulunmaktadır. Eşençayı getirdiği

alüvyonlar ile bir yandan geniş körfezi doldururken diğer yandan denize
ulaştırdığı alüvyonlar, dalgalar ile kıyı boyunca düzenli bir şekilde ta
şınmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda kıyıçizgisi kuzeybatı güneydoğu

yönünde uzanan düz bir şekil alrmştır (Çizim: 7-2).

Patara Koyu, ana çizgileri tanıtılan Eşen Ovası 'nın gü
neydoğusundadır. Bu koy, üzerinde Dedekumu, Alakür ve Kulaksız te
pelerinin yer aldığı, kalker yapılı ıoo-J2() m yükseltiye sahip kütlenin do
ğusunda tektorıik bir oluk içinde gelmiştir. Patara oluğu ve çevresindeki
kütlelerin ana çizgileri ile şekillenmesi de yine geç tektonik yükselme ve
gerilmelere bağlıdır, Günümüzde bu oluk içinde güneyden kuzeye doğru

genişliği azalan kabaca LS km uzunluğunda bir bataklık bulunmaktadır.

Güneyde i km kadar olan genişliği, kuzeye doğru 150-200 m ye kadar
azalır. Bataklığın daralıp sona erdiği kuzey ucunda Gelemiş "Turizm"
köyü yer alır. Biraz daha kuzeyde ise ıo-ıs yükseltiye sahip bir eşikten

sonra, dar ve derin Kısık Boğazı'yla Eşen Ovası'na geçilmektedir
(Çizim: 7-3). Bataklığın güneyinde ise Eşen Ovası kıyı çizgisi boyunca
uzanan kıyı kumuılan yer almaktadır. Kente ait tarihi yapılar bu bataklık
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çevresinde bulunmaktadır. Bazıları yer yer 1.00-1.50 m kadar bataklığa

gömülmüş durumdadır. Bugün bataklığın batı kıyısında tarihi bir liman
binası (granaryum/silo), doğu kıyısında ise kapı kalıntıları bu
lunmaktadır. Patara'daki çalışmalara başladığırmzda öncelikle ce
vaplanması gereken ilk soru, eski koyun bugünkü bataklığa dönüşmesine

neden olan çevresel değişimin açıklaması olmuştur. Çünkü, Patara'nın bu
alanda kurulmasının birinci nedeni böylesi bir koyun burada bu
lunmasıdır; terk edilmesinin ana nedeni de, güneyde geniş bir alan kap
layan kıyı kumullannın denizle bu oluğun ilişkisini kesmesi sonucu,
koyu giderek bir bataklığa dönüştürmesidir. Patara oluğuna çevreden
gelen büyükçe bir akarsu da bulunmamaktadır. Onceki çalışmalarda bazı

araştırmacılar, Eşen Ovası'ndan Kısık Boğazı'nı izleyerek Patara olu
ğuna yönelen bir akarsu akışı olabileceğini ifade etmişlerdir. Fakat bu
alanda yaptığımız sondajlarla bunu gösteren herhangi bir ize rast
lanmamıştır. Kaldı ki böyle bir akış (kısa süreli de olsa) gerçekleşse idi,
günümüzde Patara bataklığının bütünü ile kuralaşması kaçınılmaz ola
caktı.

Patara Koy'u ağzını kaplayan kıyı kumullarının ana kaynağı, büyük
ölçüde Eşençayının alüvyonlandır, Koyun denizle ilişkide olduğu dö
nemde, Eşen Deltası kıyısı henüz bugün ova halindeki büyük körfez için
deydi. Delta ilerledikçe kıyı çizgisi açık denize ulaşmış ve kıyı ku
mullarının Patara Koyu'na doğru savrulrnası yakın zamanlarda mümkün
olabilmiştir. Bu nedenle Eşen Delta kıyısının ilerleme aşamaları ile Pa
tara Köıfezi 'nin kapanma aşamaları arasındaki ilişki oldukça önemlidir.
Daha geniş bir araştırma isteyen bu konuyu gelecek çalışma dö
nemimizde ele alınayı düşünmekteyiz. Bunun yanında sondaj ör
neklerinin tarihleme sonuçları elimize ulaştığmda, Eşerı Ovası için genel
bir değerlendirme yapmamız mümkün olacaktır.

Diğer bir konu ise, Patara Koyu'nda değişen kıyı çizgisinin be
Iirlenmesidir, Bu amaçla bataklık ve çevresinde yaptığımız sondajlar so
nucu eski koyun kıyısını ana çizgileri ile belirlemiş dunımdayız. Buna
göre, koyun kuzeye en fazla sokulduğu kesim, Akdam mevkii önlerinde
bataklığın daralmış olduğu bölümdür (Çizim: 7-3). Eski limanın doğu ve
batıdaki kıyı çizgisi ise biraz daha zor izlenmektedir. Çünkü hemen kı

yıdan itibaren eski dönemlere ait çeşitli yapıların (liman binalan, anıt

mezarlar, kiliseler vb.) bulunması, bu alanda sondajı güçleştinnektedir,

Fakat bu yapıların temellerinin bataklık yüzeyinin 1.50 m kadar altında

kalması eski kıyı çizgisi ve deniz seviyesi hakkında da fikir vermektedir.
Yine bu alanlarda gerçekleştirebildiğimiz sondaj sonuçlarından, koyun
doğu sınırının Kurşunlutepe'uin kuzeye doğru uzantısmı oluşturan sırt ile
Tepecik arasındaki dar bölümde bulunduğu anlaşılmıştır. Yine bu bö-
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Iümde, biraz daha güneyde Kurşunlutepe ile Davlumtepe arasında, eski
!imanla denizin bir bağlantısı olup olmayacağını düşündüren dar bir oluk
bulunmaktadır.Yaptığımız sondajlarda, bu alanda herhangi bir deniz bağ

lantısının olmadığı gözlenmiştir. Batıda ise kıyı çizgisinin bugünkü ba
taklık kıyısına uygun, ancak bir kaç metre daha bataklık içinde kaldığı

ortaya çıkmıştır. Genelolarak değerlendirildiğinde,eski körfez yüzeyinin
bugünkü bataklık yüzeyinden 1.00-1.50 m daha aşağıda olduğu be
lirtilebilir,

Yüzeydekti bataklık sedimanı kalınlığının yaklaşık 1.00-1.50 m ol
duğu dikkate alındığında, alttaki yüzeyin bugünkü deniz seviyesine uy
duğu ve dolayısıyla tarihi çağlardan bu yana deniz seviyesinde belirgin
bir değişme olmadığı ortaya çıkmaktadır.
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Çizim: 3- Patara. Tapınak gömüt IIIve Hypogeion, kesit
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Çizim: 6- Patara. Likya lahti II, plan-kesit
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Resim: 1- "lll. Derece" Patara-kuzey ve odağında sunak gömüt.

Resim: 2- Patara. Yol kılavuz anıtından ilk "iz".
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Resim: 3- Patara. Tepecik nekropolü, genel

Resim:4- Patara. Tepecik nekropolü, aynntı



Resimi: 5- Patara. Tepecik nekropolü, "balta" açması.

Resim: 6- Patara. Tepecik nekropolü, prehistorik "balta".
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Resim: 7- Patara. Hurmalık Hamamı, güneyyüz

Resim: 8- Patara. Hurmalık Hamamı, Bizans işlikleri
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Resim: 11-Patara. Anacadde, yapı kalıntılan.

Resim: 12- Patara. Anacadde, tepelik
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Resim: 13- Patara. Hypogeion.

Resim: 14- Patara. Hypogeion, unguentarium.
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Resim: 17- Patara. Kısık Köprüsü.

Resim: 18- Patara-kuzey. Sunak: gömüt.
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Resim: 19-Patara. Akdam kayagömütü

Resim: 20- Patara. Likya lahti II
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DATÇA/BUROAZ KAZıLARı, 1993

NulI7Q1� TUNA "

Datça ilçesi, Burgaz mevkiinde ilk kez 1993 yılında başlatılan ar
keolojik kazılar Marmaris MüzesiMüdürlüğü başkanlığmda ve Orta
Doğu Teknik Universitesi, Tarihi Eserleri Kurtarma, Değerlendirme ve
Araştırma Merkezi (TEKDAM) adına Doç. Dr. Nurnan Tuna'nın ka
tılımıyla gerçekleştirilmiştir'.

Bean - Cook tarafından bilim dünyasma tanıtılan bu arkeolojik mer
kez' 1980 li yıllarda Dr. Tuna'nın Datça Yanmadası'nda yürüttüğü ar
keolojik yüzey araştıımaları kapsamında .önemi tekrar ortaya çı

karılmıştır", Datça Yarımadası'ndaHellenistik çağöncesi malzeme veren
en önemli merkez olarak Burgaz sit alanı Knidos kentinin ilk kurulduğu

yer olduğu bilim çevrelerinde tartışılmakta, bu bağlamda arkeolojik mer
keze ilgi artmaktadır.

Modern Datça kenti, İskele Mahallesi 'nin hemen 2 km ku
zeydoğusunda Dalacak Burnu ve çevresinde konumlanmışarkeolojik sit

~ .,"

* Doç. Dr. Nurnan TUNA~.Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık - Mühendislik Fakültesi' >.
ŞehirPlanlama Bölümü Öğretim Uyesi. ..

(1) Datça/Burgaz kazılan 1993 kampanyası, parasal açıdan bütünüyle Orta Doğu Teknik Uni
versitesi'nin Tarihi Eserleri Kurtarma, Değerlendirme Merkezi (TEK-Dam) tarafından des
teklenmiştir. ODTÜ Rektörlüğü ve TEK - DAM yöneticilerine burada teşekkürü bir borç bi
liyoruz. Bu kampanyaya arkeolog İsmail Gezgin. Mimar Zeynep Durmuş. Arkeolog
Çiğdem Özbek ve arkeoloji öğrencisi Devrim Mıhçı katılınıştır. Kazılarda ortalaına 18 işçi

ile çalışılmıştır.

(2) Bean - Cook. "Knidia", nSA (1952) s.I 77 vd.
(3) N. Tuna, "Darça Yanmadası'nda Yüzey Araştırmaları. 1981,11'. Kazı Sonuçları Toplantısı.

Ankara, 1982, T. C. Kültür Bakanlığı (Ankara: 1983). ,.357 vd.
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alanının bir bölümü ve yakın çevresi ikincil konut gelişmeleri ve altyapı

çalışmaları sonucu son yıllarda büyük ölçüde çevre sorunları ile olumsuz
etkilerımiş bulunmaktaydı. Diğer taraftan İzmir 2 no lu Kültür ve Tabiat
Varlıkları Koruma Kurulu'nun sit alanına ilişkin üçüncü derece sit alanı

uygulamaları sonucu ele geçen bulgular burada ivedi olarak bilimsel ka
zıların başlanlmasını gerekli kılmaktaydı.

Yaklaşık 1400 x 400 m boyutlarında deniz kıyısı boyunca uzanan sit
alanını yayvan bil' sırt görünümündeki Dalacak Burnu ve antik liman ka
lıntıları ile kuzeybatıda, güneybatı - kuzeydoğu uzanışında sırtlar dizisi
belirlemektedir (Şekil: 1). 1980 li yıllarda yapılan yöntemli arkeolojik ve
jeomoıfolojik yüzeyaraştırmaları sit alanındaki arkeolojik dolguların ya
pısı hakkında oldukça detaylı bilgilere sahip bulunmaktaydı. Sırtlarda ar
keolojik malzemenin açığa çıktığı, iç kesimlerdeki düzlüklerde ise yüzey
malzemesinin çok seyrek olduğu bil' dağılım gösteren sit alanında, kazı

planlaması gereği, farklı sektörlerde çalışmanın arkeolojik dolguların ya
pısı ve konumları hakkındaki düşürıcelerimizi doğrulamada yararlı ola
cağı düşünülmüştür,

Başlangıç noktası (datum) Ll limanı güneyine düşen bir yerde se
çilerek, bu noktadan geçen kuzey - güney ve doğu - batı eksenlerinin sit
alanını dört alt - bölgeye böldüğü bir kazı plankare sistemi benimsendi;
bu başlangıç noktasından hareketle kazı alanı 10 x 10 m karelere bö
lündü, Bu sistematik içinde Burgaz kazıları dört sektörde yürütüldü.
Kentsel altyapı çalışmaları ile ortaya çıkarılmış mimari blokların yo
ğunlaştığı iki ayrı bölge (SW.013.003 ve NW.020.002) ile Dalacak Burnu
üzerinde (SE.O17.004) ve iç kesimdeki düzlükte yer alan (SE.008.006)
sektörlerde çalışılmıştır (Şekil: 1).

SW013.003 Açması

İzmir II no lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Konıma Kurulu' nun
8.1.1992 gün ve 2380 sayılı kararı ile Arkeolog İsmail Gezgin de
netiminde yapılan Datça, Burgaz mevkiindeki kanalizasyon kazısı sı

rasında görülen çıkıntılı yüzlü büyük dikdörtgen bloklardan örgülü du
varın daha iyi anlaşılabilmesi için Burgaz kazılarının ilk
kampanyasındaki çalışmalar bu plankarede yoğunlaştmlmıştır.

Güneybatı köşesinden kanalizasyon kanalının geçtiği bilinen aç
manın kuzeydoğu köşesinde de 1992 yılında yapılan su kanalı kazısı sı

rasında arkeolojik dolgu yapısının bozulduğu çalışmalar sırasında an
laşılnuştır, Bu açmadaki çalışmalar sonucu beş tabaka belirlenmiştir.

284



I. Tabaka: En geç döneme ait olan bu tabakada ele geçen tek buluntu
yaklaşık 7.00 m üst kodunda ve horasan harcı ile yapılmış sanuçtır. İçi
henüz temizlenmemişolan bu sarıııç Geç Roma Dönemi 'ne ait olmalıdır.

Ayrıca IL. tabakaya ait olan DI duvarı bu evrede de kullanılmıştır (Şekil:

2).

ll. Tabaka: Bu tabakaya ait tek mimari eleman günümüze kadar kul
Ianılmış (halen tarla sının olarak kullanılmakta) olan bir bahçe duvarı

görlinlimlinde, devşirme malzemeden yapılma D1 duvarıdır. Kuzeydoğu

- glineybatı doğrultusunda olan ve D2 ile D3 duvarlarının listline oturan
bu duvar da Roma Dönemi 'ne ait olmalıdır (Resim: 1).

llL. Tabaka: Henliz işlevini anlayamadığımız 6.54 m list kodunda
kuzeybatı - güneydoğu doğrultulu D2 duvarı ve bu duvarla köşe yapan
güneybatı - kuzeydoğu doğrultulu D3 duvarının yapımında yine horasan
harcı kullamlmıştır. "L" şeklinde olan ve herhangi bir yapı ile bağlantısı

olmayan bu duvarların işlevi henüz anlaşılamamıştır(Şekil: 2).

IV Tabaka: Bu tabakaya ait herhangi bir mimari eleman saptanamaz
iken bu alanın yerleşim olmadığı ve mezarlık olarak kullamldığı so
nucunu gösteren 10 adet mezar ele geçmiştir. Çoğunluğu amphora ve ki
remit mezardan oluşan bu gömütler, farklı dönemlerde birbirleri lizerine
gömü nedeniyle bir sonraki tabaka tarafından tahrip edilmişlerdir (Resim:
2). Burada kullamlan Geç Rhodos amphoraları (Resim: 3) ve mezar he
diyesi olarak dağınık ele geçmiş kandillerden. bu mezarların İ. S. II. yüz
yıla ait olduklan söylenebilir.

V. Tabaka: Datça kanalizasyon kazıları sırasında rastlantı sonucu gö
riilen büyük bloklardan oluşan antik duvar ucunun anlaşılması için ıo

x l O m boyutlu açmanm güneybatı bölümündeki alan tlimüyle açıldı. Bu
rada ortaya çıkanlan iki sırası korunabilmiş bombeli, çıkıntılı yüzlü dik
döngen bloklardan örülü D4 duvarı son derece nitelikli işçilik gös
terrnektedir (Resim: 4). Buna göre, bu duvarın önemli bir kamu yapısı,

belkide kült alanına ait olduğu düşünülebilir,

Yapılan çalışmalarda, D4 duvarı ile köşe yapıp glineydoğuya doğru

devam eden D5 duvarı ortaya çıkarılnuşur, D5 duvarı, D4 duvarının ak
sine, rastgele bir dlizende özensiz işlenmiş bloklardan yapılmış olduğu

görülmüştür, D5 duvarının glineydoğuda açığa çıkarılan kare biçimli taş

blokaj nedeniyle D5 duvarının görüş alanı dışmda olduğu ve bu nedenle
özensiz yapıldığı düşünülebilir,
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Bu mekanın içinde yapılan çalışmalarda yaklaşık 5.25 m kodunda
küçük taşlardan ve özensiz yapılmış taş blokaj ile karşılaşılmıştır; bu blo
kajın D4 duvarı ile ilişkisi çok açık olarak görülerek, mekanın tabanı ol
duğu anlaşılmıştır (Resim: 5). Su kanalı kazısı sırasında kısmen ör
selenerek günyüzüne çıkarılmış mimari parçalar burada önemli bir kamu
yapısının varlığına işaret etmektedir.

NW.120.002 Açması

Daha batıda altyapı çalışmaları ile tahrip edilmiş kent savunma du
varlarının temellerini bulabilmek amacıyla NW.020.002 alanında iki son
daj yapılmıştır. Modern inşaat artıkları ve tahrip edilmiş arkeolojik dol
guların karışmış olduğu tahrip dolgu katının hemen altında, 1.23 m
derinlikte savunma duvarına ait blok sıralarına ulaştık. Burada kaba iş

çilikte, çıkıntılı yüzlü ve dikdörtgen örgülü iki sıra taş blok dizisinin ko
runmuş olduğu görüklü (Resim: 6) . Savunma duvarının hemen önünde
bollukla Geç Klasik Dönem çanak çömlek malzemeyi içeren dolguya
rastlanmıştır.

SE.OOB.006 Açması

Güneydoğuda. nispeten daha alt kodlarda kent kalıntılarını ortaya çı

karabilmek amacıyla SE.008.006 karesinde ,Çalışılmıştır. Burada yapılan

5 x 5 m lik açmada Burgaz merkezinin i. O. Iv. yüzyıl sonrasında ter
kedilişini gösteren bulgular ele geçmiştir.

Günümüz zemininden 50 cm derinlikte başlayan kültür dolguları mi
mari vermeyen, malzemesi karışık bir tabaka (terkediliş sonrası Hel
lenistik - Roma çağı liman depolama kullanışlarına ilişkin olmalı) ile en
üstteki tarım toprağından farklılaşmakta, 30 - 35 cm kalınlığında bu ka
nşık tabakadan sonra oldukça sert, sıkıştırılmış bir tahrip tabakası geç İ.

O. IV. yüzyılı tarihlemektedir (Şekil: 3). Bu tahrip dolgusu ile beraber 80
- 90 cm derinlikte yerleşmenin terkedilmeden önce, en son yapı katı, İ.

Ö. ıV. yüzyıla ait konutların duvarları ortaya çıkarılımştır (Resim: 7).

Bu katta kuzeydoğu - güneybatı yörıelişli, birbirlerine koşut DI ve
D2 duvarları çok az seramik içeren ince çakıllı bir taban düzeltme dol
gusuna (Şekil: 3; 18, 14, 15 ve 12 locus no lu dolgular) yerleşmiş gö
rünmektedir. Bu duvarların yapı malzemesi yerel kalkerden, 15 - 20 cm
kalınlığında yassı, düzensiz kesimli plaka taşlardan oluşmaktadır. Bu du
varlar, düzensiz kesilmiş plaka taşların uzun kenarları duvar yüzünü be
lirleyecek şekilde örgülüdür. DI ve D2 duvarları arası 75 - 80 cm ge
nişliğinde ara boşluk, peristasis işlevine sahip olmalıdır. D i ve D2
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duvarlarmı dik kesen taş sırasının (D3) şimdilik nasıl bir mekanı be
lirlediği anlaşılamamıştır.

D2 duvarına dik gelen D5 duvarı güney yönünde keskin kenarlı

küçük taşlardan blokaj destekli (6b dolgusu) killi döşemeyi (6a) sı

turlamaktadır (Resim: 8). Burada görülen moloz taş sırası (D6) belki de
D5'e yaslanan, dolayısıyla sonradan eklenmiş bir sekiyi tanımlamaktaydı.
6a tabanı üstünü kaplayan tahrip dolgusurıda (13 ve 8 no lu dolgular)
farklı noktalarda (iç adet Geç Klasik Knidos sikkesi ele geçmiştir. Bu dol
guda rastlanan bordo renk bezemeli stucco parçaları bize, blokajlı ve sı

kıştmlmiş kil döşerneli bu mekana özen gösterilmiş olduğunu gös
tennektedir.

Kazının bitimine doğru, ikinci yapı katı olan i. Ö. 6. yüzyıl du
varlarına D6 taş sırasının altında, 1.92 m kodunda rastlanılmıştır. Burada
ortaya çıkarılan D4 duvarı üstteki kültür katında görülen duvarlardan
farklı olarak, kenarları daha özenli kesilmiş, dikdörtgen kalker bloklardan
örülmüştür, Bu duvar D2 duvarının altından geçerek, DI duvarının

hemen kuzeybatısında sona ermektedir, Duvar seviyesindeki 15 no lu
dolgudan İ. Ö. 6. yüzyıla tarihlenen kırmızı bantlı. krem astarlı amp
horalar, kaseler ele geçmiştir. D4 duvarı daha iri çakıllı bir taban dü
zeltme dolgusu (19,17 v!< 1610cus no lu dolgular) içine oturmaktadır. 17
no lu dolgu genellikle ı. O. 7. yüzyıla tarihlenen Khios tipi bantlı, yandan
kulplu hydria ve benzeri malzemeleri içermektedir,

SE. 017.004 Açması

En son olarak, Dalacak Tepesi üzerinde seçilen SE.017.004 plan
karesinde yapılan 4 x 2 m boyutlarında bir sondaj bu kesimdeki kültür
dolgularının yapısı hakkında bilgi vermiştir (Resim: 9). Burada anakaya
üzerinde 5 no lu dolguda görüldüğü gibi, az sayıda taşınmış malzeme ile
temsil edilen arkaik ve klasik iskarı katları Dalacak Tepesi'nin kuzeybatı

dalışlı aşınma yüzeyi üzerinden Hellenistik ve daha geç dönemlere ait
iskan katlarınakarışmış olduğunu düşündürmektedir.
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Resim: 1

Resim: 2

291



Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7
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Resim: 9
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KNİDOS 1993

Ramazan ÖZCAN *

Knidos antik kentinde tarafımızdan yürütülen kazılara 1993 se
zonunda da devam edildi. Geçen sezon saptanan alanlar de
ğiştirilmeycrek', yuvarlak tapınak terası ve ilk kez 1992 sezonunda ka
ZISll1a başlanan Kap Krio Yarımadası'nda (Deve Boyrıu) araştırmalar

sürdürüldü, Olağan kazı çalışmalarına ilaveten, lıer iki alanda, birisi su
kuyusu, diğeri su samıcı olan mekanlar, kazılan sahaların olası tarihlerini
saptamaya yardımcı olması amacıyla boşaltıldı. Bu çalışmalara paralel
olarak, Frankfurt Universitesi'nden kazımıza katılan ekip, kazı deposunda
bulunan, önceki yıllara ait seramik buluntular üzerindeki çalışmalanna

devam etmiştir, Geçen sezon gerçekleştirilen ve burada değinmek is
tediğimiz, diğer bir çalışma ise, Kültür Bakanlığı'nın isteği doğ

nıltusunda, oluşturulan bir ekiple, Datça Yanmadası'nın önemli bir kıs

mında yapılan yüzey araşurmasıdır,

* Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Ünivcrstitcsi Fen ~ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 42079 KONYA.
1993 kazı sezonundaki çalışmalarımız; Kültür Bakanlığı adına, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'nünkatkıları ile yürütülmüştür. Ayrıca, Muğla lı Özel İdaresi ve Frankfurt 1. W.
Geethe Üniversitesi de maddi olarak kazımızı dcsteklcmişlerdir. Kazı çalışmalanmıza yap
tıkları değerli maddi katkılarından dolayı tümbu kuruluşlara içtenlikle teşekkür ederim.
Arkeolojik kazı ve bilimsel çalışmalannuzu katkıda bulunan; Prof. Dr. W. Blümel (Köln).
Yrd. Doç. Dr. Ch. Özgan (Konya). Dr. U. Mandel (frankfurt). Arş. Gör. M. Şahin (Konya)
ve Konya Selçuk, Frankfurt J.W. Geethe üniversitelerinin Arkeoloji Anabilim Dalı öğ

rencilerine değerli katkı ve büyük sabırlanndan dolayı burada birkez daha teşekkür ederim.
Temsilci olarak aramıza katılan. Sayın E. Ozcan ve Darça Kaymakamı Sayın R. Ata'ya de
ğerli yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Hiç şüphesiz her hususta ekibirnize en büyük
yardımı yapan ören yeri görevlileri Sayın M. Erol. A. Akdeniz ve S. Bora'ya özellikle heyet
adına teşekkürler.

(1) 1992 yılındaki araştırma alanları için bkz.. XV. Kazı Sonuçları Toplantısı.

297



a: Kap Krio

Günümüzde Deve Boyıııı olarak adlandırılan ve kazısına ilk kez 1992
sezonunda başlanan sahada 4. terasın kuzeyine doğru, yani Uzun
Cadde'nin altından başlayarak, 3. teras olarak adlandırdığımız alanda
kazı çalışmalarırmzabaşladık (PJ.I, Resim: I). Burada ilk söylenmesi ge
reken, kazı alanında hafriyat toprağının oldukça az oluşu sonucunda, me
kanları ayıran duvarların, daha sonraki dönemlerde insanların tarımsal

çalışmaları ve doğanın olumsuz koşulları ile önemli ölçüde tahrip olmuş

olmasıdır. Fakat yine de, özellikle ana kaya üzerine oyulan temel ka
lıntılarından, burada da 4. terasta olduğu gibi, mekanların devam ettiği

görülmüştür, Ancak buradakiler, birbirinin simetriği şeklinde peş peşe

devam etmeyip, daha girift bir yapılaşma gösterirler. 3. ile 4. terasları bir
birinden ayıran ve tüm açma boyunca doğu-batı doğrultuda devam eden,
yer yer poligonal taşlar kullanılan teras duvarı önemli ölçüde halen ayak
tadır, Buradaki duvar tekniği ile, 4. terasın güney duvarı arasında ben
zerlik vardır. Bu da her iki terasın aynı zamanda yapıldığına önemli bir
dayanaktır. Aynı zamanda, terasın doğu ve batı sınırlarını belirleyen ve
bu mekanın da yan dış duvarlarını oluşturan duvarların da bir kısmı halen
ayaktadır. Burada kınnızımtırak, rektagonal düzgün kesme taşlar kul
lanılmış olup, teras duvarları ile organik bütünlük gösterirler. Ancak bu
duvarlardaki teknikte taşlar poligonal değil, rektagonaldır ve dış yüzleri
bosajlıdır. Bu sistem ise Knidos kentini çevreleyen sur duvarlarındaki

teknikle aynıdır ve böylece sur duvarları gibi bu mekanları doğu ve batı

dar yüzlerde çevreleyen duvarların da Hellenistik Çağ'da yapılmış ol
dukları savlanabilir'. Bunlar gibi, 3. terasta C-D mekanlarını oluşturan ve
doğrudan ana kaya üzerine açılan temeller üzerine otunulan duvar ka
lıntılarındaki teknikte benzerlik göstermektedir, Bu nedenle anılan bütün
bu duvarlar terasın ilk yapım evresini gösteren kalıntılar olmalıdır.

Bunun yanı sıra daha sonraki yapım evrelerine ait duvar kalıntılarıda gö
rülrnektedir, Ancak bu evreye ait değişiklikler çok da fazla değildir.

Terasın kuzeydoğu kenarında, ana kaya üzerindeki doğal derin
çukur, mekan kazanılmakamacıyladoldurulmuştur.Bu dolgu toprağı içe
risinde çok sayıda Geç Klasik Döneırı'e ait, siyah sırlı seramik parçaları

bulunmuştur. Bunlar arasında, Pokal-Kantarosa ait kaide parçaları ol
dukça önemlidir. Bu dolgu mekan üzerinde, terasın kenarında bulunan
basamakların işlevi tam olarak belli değildir.Bunlarla 2. terusta bulunan
binanın ikinci katına çıkmak olasıdır. Fakat her iki yapı arasında, 4. te
rasta olduğu gibi bir caddenin olmaması ve buraya geçişi sağlayacak, ba-

(2) Knidos kentini çevreleyen sur duvarlurnun Hcllenistik Dönem'den olduğu savı için bkz. A.
Tırpan. VIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı. 1990,439 vd.
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ğımsız bir geçeneğin olmaması, ayrıca olası ikinci katın, 3. terastaki ya
pının denize karşı görüş açısını tamamen kapatacağı gibi nedenlerle, bu
rada bir ikinci katın olması olasılığı oldukça zayıf görlinmektedir. Bu ne
denle bu basamaklar 3. teras yapısımn kullammına açık bir terasa geçişi

sağlamış olabilirler'.

D-C mekamnın girişi doğu dar yüzdedir (Resim: 2). Buradaki kapı

eşiğinin 1.\0 m uzunlukta olması, geçişin görkemli bir kapı ile sağ

Iandığına işaret etmektedir. Girişten hemen sonra zemin hafif yük
seltilmiştir. Orta bölümde kare şeklinde İrnpluvium'a benzeyen bir havuz
bulunmaktadır. Bunun hemen güneyinde yer alan halihazırda içi toprakla
dolu olan sarnıç, belki de yağmur sularının aradaki bir kanalla sanuçta
toplanması için, bu havuzun lizerinin açık bırakıldığını göstermektedir.
Güneybatı köşedeki mekanda sannca ilaveten iki adet ocak kalıntısına

rastlanmıştır. Güneybatı köşede bulunan ocağın içinde Roma Dönemi'ne
tarihlenen pişrniş topraktan kandil ve tencere, ayrıca mekanm zemini
üzerinde camdan köşeli ve yazıtlı bir şişe tabam bulunmuştur. Bu ocağın

hemen batısında, her iki mekam birbirinden ayıran duvardan başlayarak,

küçük bir alanda seramik parçalarından da faydalamlarak oluşturulmuş,

sıkıştırılmış toprak zemine rastlanmıştır. Sonuç olarak her iki mekan bu
luntulan ışığında, mutfak ve banyo olarak hizmet görmüş olabilir. Genel
olarak burası özellikle Roma Çağı'nda bir konut olarak kullaıulrnıştır.

Ancak Hellenistik Dönem işlevi konusunda, yetersiz buluntu nedeniyle
bugün için kesin bir yargıya vaımak çok zordur.

Terasın oıta kısmında, C mekanı adını verdiğimiz bölümde, ana kaya
üzerinde temel izlerinden başka, moloz taşlardan oluşan duvarlar ve
güney yandaki teras duvarı üzerinde kısmen korunan sıvalardan başka bir
iz kalmanuştu:

A-B mekanlarım kapsayan batı yarıda, olasılıkla diğer bir konut bu
lunmaktadır. A Mekanımn doğu duvarına bitişik içi boş bir sarnıç.ve ya
nında bir dört köşe su yalağı bulunmaktadır. Zemin lizerinde ise, yalak ve
samıçtan gelip, kuzey duvara doğru ilerleyen su künkü bulunmaktadır.

Bu su yolu kuzey duvara bitişik. geniş ve derin bir su kanalına bağlanır.

Bu kanalın yönü 2. terasa doğru olmayıp, batı duvara açılan bir delik
içinden geçen pişmiş topraktan boru ile, olası bu yönde bulunan, diğer

yöndekine paralel, diğer bir sokağa doğrudur. Kanal seviyesinin yalağa

göre daha alçak oluşu, bu kanalın atık sular için kul\amldığını gös
teımektedir. A mekamnın güneybatı köşesinde, C-D mekanlannda olduğu

(3) Benzeri uygulamayı, i. Love tarafından kazılım Hcllenistik ve Roma konutlarmda gör
mekteyiz. Bu konuda daha fazla bilgi için bkz. AJA 76. 1972.397 lll.3.
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gibi, ana kayanın üzerinde bulunan doğal derin çukur sonradan dol
durulmuştur. Buradaki dolgu toprağı içinde de, Geç Klasik Dönem'e ta
rihlenen seramik parçaları ele geçirilmiştir.

3. terastaki kazı çalışmaları tamamlandıktan sonra, 2. terasın doğu

köşesine geçilmiştir (PU). Burada i. Love tarafından sondaj şeklinde bir
çalışma yapılmış,A odası adını verdiğimiz mekanın büyük bir kısmı açıl

mıştır. Bizim çalışmalanmızla, önce A odasının batı duvarı açığa Çı

kartıldı. Daha sonra ise, alan batıya doğru genişletilerek, devam edildi.
Burada da poligonal taşlardan oluşan teras duvarı bulunmaktadır. Doğu

yanda, odanın kısa yan sınırmı belirleyen ve teras duvarı ile organik bü
tünlük içindeki duvar, iç ve dışta ayrı ayn olmak üzere ikili örgü tek
niğine sahiptir (Resim: 3). Sokak yönüne gelenler, diğer teraslardakinin
devamı şeklinde, rektagonal bosajlı taşlardan oluşurken. iç kısımdakiler,

şimdiye kadarki benzerlerinden farklı olarak, teras duvarının devamı şek

linde poligonal tekniktedir. 2 terusta bulunan mekanlar, ortada bulunan
ikinci bir taş duvarla, A ve B odaları admı verdiğimiz, iki ayn bölüme ay
rıtmaktadırlar. ilkinden farklı olarak teras duvarı ile organik birlik gös
teren ve rektagonal düzgün kesme taşlardan örülen bu duvar, ilk yapım

evresinden, yani Hellenistik Dönem'den olmalıdır. Bu duvar ilk yapım

evresinde kuzey duvarla birleşmeyip, arada geçişi sağlayan bir boşluk bı

rakılnuştır, Daha sonra bu boşluk, duvar tekniğinin farklı oluşuna göre,
kapatılarak bağımsız iki ayrı oda elde edilmiştir. B odası adını verdiğimiz

bu yeni mekana geçiş ise eşiğe göre, A odasında olduğu gibi, kuzey yan
dan bir kapı ile sağlannuştır, Bu geçit de daha sonraki bir yapım ev
resinde kapaulmıştır. Bu evrede ek olarak geçişin hemen önüne, zemin
üzerindeki yanık izlerine göre, bir ocak yerleştirilmiştir. Buna ilaveten
diğer bir ocak da güneydoğu köşede bulunmaktadır. Bu ocaklar nedeniyle
burası mutfak olarak hizmet görmüş olabilir. Şimdilik bu işlevin Hel
lenistik Dönem'e ait ilk evreden değil de, daha sonraki evrelerde ve
rildiğini söylemekle yetineceğiz.

A odasının güney kenarında, teras duvarına bitişik, 2 m uzunlu
ğunda, 0.70 m yüksekliğinde, içi boş, lizeri sal taşlarla örtülü, şu an için
ne olduğu konusunda kesin bir yargıya varılamayan, diğer bir birim bu
lunmaktadır. Burası, moloz taşlarla örülü basit bir duvarla A odasından

soyutlanmıştır (Resim: 4).

Kap Krio'daki diğer bir çalışma alanı ise, ilk olarak 1992 sezonunda
açılan 4. terasta bulunan A odasının kuzeydoğu köşesindeki sarnıçtır,

Aşağı doğru bir armut şeklinde genişleyen- sanuçta bulunan toprak, kesit

(4) Ölçüleri: Y. 3.25 ın, nit yarıçap: 2.50 ın. ağız yarıçapı. 0.70 ın
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almak amacıyla önce iki parçaya bölünmüş, zemine inildiğinde, stra
tigrafik açıdan bir fark görülmediğinde. tamamen boşaltılmıştır. Burada
zamansal seviyelerin olmaması, sarnıcın iptal edilmek amacıyla, kasıtlı

olarak bir anda doldurulduğunugöstermektedir. Çıkan malzeme arasında,

çok sayıda HellerıistikDönem'e tarihleneri pişmiş toprak kap kacak, kan
diller ve bir insana ait kafatası ve kemikler kayda değerdir.

Ele geçen buluntular arasında; büyük ebatlı Atina Agora'da örnekleri
olan ve 1.0.3. yüzyıla tarihlenen megara kaseleri" (Resim: 5-6), leky
tlıoslar (Resim: 7), siyah astarlı yassı tabaklar (Resim: 8), kandiller
(Resim: 9) ve bir adet terrakotta baş sayılabilir.

Gerek Karin Braun ve gerekse Susarı 1. Rotroff tarafından ele alınan

Dipylon sanuçları ile agora buluntuları arasında özellikle "megara ka
seleri" önemli. yer almaktadırlar. Sözü edilen araşnrıcılar; bu tip megara
kaseıeıinin 1.0.200 yıllarından öneeye ait olmayıp, tam bir Atina imalatı

olduklarını, hatta Atinalı çömlekçilerin bu tip kaseleri Mısır'da Pto
lemaioslar'ın kıymetli metallerden yapılmış olan kaplardan esinlenerek
ürettiklerini ileri sürmektedirler'. Bu saptamalar Knidos buluntularımn

Atina'dan ithal edildiklerini göstermektedir ki, biz bu fikri şimdilik eldeki
verilere göre ne reddedebiliyor ne de onaylıyabiliyoruz.

Anlaşıldığı kadarı ile, özellikle çam kozalağı motifli kaseler Atina'da
çok az ele geçmiş olup; bunların, en erken örnekler olduğu ileri sü
rülmüştüı: Ayrıca bu örneklerin genelde siyah ve fazla parlak olmayan
mat renkte oldukları, parlak glasurda olanların daha da erken bir tarihten
olabilecekleri Thornpson tarafından iddia edilmiştir. Bu saptama da, yine
bizim buluntularımız için çok önem taşımaktadır, zira Knidos'da ele
geçen çam kozalağı motifli megara kaseleri Atina örneklerinden çok daha
iyi kalitede olup, daha da parlak astara sahiptirler. ]3~! da bize, 1992 yı

lında kazılara başladığımız Kap Krio'daki terasların LO.III. yüzyılın son
ları ve ll. yüzyıl başlarında düzenlenerek, yapılaşmaya açıldığını gös
terınektedir.

b: YuvarlakTapuzak Terası

Yuvarlak tapınak terasındaki çalışmalarımız da 1992 sezonunun bir
devamı şeklinde sürdürüldü (PI.2, Resim: 10). Geçen sezon, dış yüzü per-

(5) Atina agorasmduki benzer örnekler için bkz. S. ı. Rotrolf The Athcnian Agora XII,
Hellenistic Potcry, 1982.1'1. 1 Nr. 1-2; 1>1.2 Nr.S; P1.1O m.SS; 1'1.1 ı Nr.64 ve K. Brunrı,

AM 85.1970. Tar. 69 Nr.175; Tar. 76 Nr, 2ı ı.

(6) S.ı. Rctroff a.g.c.. 10;K. Bruun. a.g.c .. 195 vd.
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dahlanmış, rektagonal düz kesme taşlardan oluşan duvann güney
doğusundaki köşesi bulunmuş, ancak bu köşe taşı dışında, yapının burada
bittiğini gösterir hiçbir iz bulunamamışu". Bu nedenle bu alanda kazılara

devam edilip, yapnun doğuya doğru daha ileri ilerleyip, ilerlemediği

kesin olarak saptanmak istendi'. 5 m uzunluğundaki alanda yapılan ça
lışma sonucunda, duvarın daha ileri gitmediği, böylece doğu smırın kesin
olarak burada sona erdiği gözlendi. Bu uzun binanın doğu köşesinde;

aşağı doğru meyilli, doğu yanı boydan boya sınırlayan bir su kanalı ve
batı yandan gelen, boşluğu diyagonal şekilde kesip, ilki ile birleşen ikinci
bir su kanalı, ayrıca güneydoğu köşede, çıkış veya inişte kaymayı ön
lemek amacıyla yivlenen, ana kayadan oluşan yaklaşık 4 m genişliğinde

bir ara sokak bulundu (Resim: ll). Doğuda ortaya çıkan diğer bir mekana
ait ikinci duvarın teknik olarak uzun yapının ilk evresine göre daha geç
dönemden olması ve doğu yandaki su kanalının paralelolarak bu duvarı

boydan boya takip etmesi, bu caddenin tarihinin Hellenistik Dönem olup
olmadığı konusunda şüphe uyandırmaktadır.

Duvar örgü tekniğine göre Hellenistik Dönem'e tarihlediğimiz uzun
yapının doğu köşesini kesin olarak belirledikten sonra, kuzey duvarı veya
bununla ilişkili başka mekanları açığa çıkarmak için, kuzey tarafa kazı

çalışmalarını kaydırdık (Mc-Nı mekanları) CPU). Burada da öncekileri
takip eder şekilde, geç döneme tarihlenen duvar teknikli mekanlar devam
etmektedir. Hellenistik Döncm'e ait olabilecek ender örneklerden birisini
N mekanının batı duvarının kuzey ucunda, temelde korunan rektagonal
düz kesme taşlı duvar kalıntısı, diğerini Ma-Mb mekanlarını ayıran du
varın alt seviyesinde uzanan düzgün kesme taşlı diğer rektagonal duvar
oluşturmaktadır (Resim: 12). Bunlara ek olarak Ma mekanının tabanının

yükseltilmesinde kullanılan dolgu toprak içerisinde bulunan Megara ka
selerine ait kırık seramik parçaları da erken dönem için ipucu veren diğer

unsurlardır. Mekanları çeviren geç duvarlar üzerinde konınan yer yer sı

valı yüzeylere rastlanmıştır, Nı mekanının kuzeydoğu dış köşesinde açı

lan ve merdiven boşluğunu benzer dar bir bölümde konınan sıva parçası

ise, üzerindeki kırmızı ve yeşil çizgili bezeme nedeniyle ayrıca dikkate
değerdir. Bu alan için son olarak söylenebilecek; geçen yıllarda olduğu

gibi, bu sezonda da Hellenistik Dönem öncesini gösterebilecek hiçbir bu-

(7) Dahafazla bilgi içinbkz.. XV. Kazı Sonuçları Toplantısı

(8) 1993 sezonunda. Yuvarlak Tapınak Teras'ında kaztlann sürdürülmcsindcki bir diğer bek
lenti ise, yillardır kesin yorumunu yapmnadığıınız Yuvarlak Tapınak ve Terası'nın kesin yo
rumunu yapmak ve tapınağa bir ad koyahilınekti. Hatırlanacağı gibi. bu terasa adını ver
diğimiz Yuvarlak Tapınak. önceki yillarda Afrodite Tapınağı olmak adlandmlnuş. fakat biz
bunu kanulayacak herhangi bir arkcolojik bclgcyi şimdiye kadar elde cdcmemiş ve la
pınağm adlandmlınasma şüpheyle bakmaya başlanuştik.
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luntuya rastlanmamış oluşudur (Resim: 13-16). 1992 kampanyasında bu
lunan Apollon'a ait omphalostan sonra, N mekanında bulmuş olduğumuz,

üzerinde Dionysos yazısının yer aldığı yazıt parçası da, bu terasın sadece
bir tannya ait olmadığı konusunda işaretler vermektedir,

Bu çalışmalara ek olarak yapılan diğer bir çalışma, terasın tarihini
saptamaya yönelik olarak, ilk kez 1992 kampanyasırıda kazmaya baş

ladığıınız A3 odasının güneybatı köşesinde bulunan su kuyusudur. IS de
rinlikte zeminine ulaştığımız su kuyusundan elde edilen eserler; kı

nlmadan sağlam olarak korunan çok sayıda testi, kuşaklı kase, kandil ve
kabartmalı seramik parçalarıdır (Resim: 17-19). Bunlar Roma çağı'na ta
rihlenen nitelikli ve önemli örneklerdir. Fakat bize uzun binanın hangi
amaçla kullanıldığı konusunda hiçbir ipucu veımezler. Ancak kuyudan
çıkan eserlerin çoğunlukla içki ile ilişkili kaplar oluşu, burasının belki de
androrıa benzer bir yapı olarak kullanıldığıııı gösteımektedir.

Daha önceki çalışmalarda olduğu gibi, bu yıl da burada elde edilen
çok sayıda ve farklı tiplerdeki keramik buluntuları, Knidos'un antik
çağda seramik üretimi yönünden önemli bir merkez olduğunu yi
nelemektedir. Biraz evvel sözünü ettiğimiz sıvalı-freskli duvarlar kazı

alannun kuzeyine doğru giden mekanlara aittirler. Bu mekanlara ait du
varların teknik açıdan daha nitelikli oluşları ve özellikle de düzgün sıva

ve freskleri içermesi, buradaki kazı çalışmalarının önümüzdeki sezonda
da devam etmesine neden olacak hususlardır.
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Resim: ı-Kap Krio kazı alanı
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Resim: 2- Kap Krio 3. teras, giriş

Resim: 3- Kap Krio 2. teras A mekanından farklı

duvar teknikleri



Resim: 4- Kap Krio 2. teras A mekanı

Resim: 5- Çam kozalağı fonnlu kase
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Resim: 6- Hellenistik Çağıdan Megara kasesi

Resim: 7- Lekytos örnekleri
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Resim: 8- Siyah astarlı yayvan tabak

Resim: 9- HeIlenistik çağla ait kandil
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Resim: 10- Yuvarlak: Tapınak: Terası kazı alanı

Resim: 11- Yuvarlak: Tapınak: Terası, ara sokak:
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Resim: 12- Ma-Mbmekanlanm ayıran duvar

Resim: 13-RomaÇağı'ndan kabartmalı testicik
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Resim: 14- RomaÇağı'ndan kabartmalı seramik parçası
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Resim: 15-RomaÇağı'ndan seramik kalıp parçası
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Resim: 16- Pişmiş toprak Eros başı

Resim: 17- Roma Çağı'ndankabartınalı testicik
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Resim: 18- Kuşaklı kase

\.:.oo::ı.3. il.,T.Aj,oa-:
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Resim: 19-Romaçağı'na aitkandiller
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STRATONİKEİA ı993 KAZISI

YusufSOYSAL"

Stratonikeia'da 1993 yılında yapıları kazı ve araştırmalar Prof. Dr.
Yusuf Boysal başkanlığında, Selçuk Universitesi'uden Doç. Dr. Ahmet
Tırpan. Araştııma Görevlisi Hakan Mert ve Kültür Bakanlığı temsilcisi,
ızmit Müzesi asistanlanndan Hayriye Avcı'dan oluşan heyet tarafından

yürütüldü. Çalışmalara aynca adı geçen üniversiteden ve Dil ve Tarih 
Coğrafya Fakültesi'nden arkeoloji öğrencileri katıldılar. Çalışmalar tem
muz ayı başından ağustos ortasına kadar sürmüştür.

Kentte ilkin bir hafta kadar süren bir temizlik çalışması yapılarak,

özellikle bu güne kadar açığa çıkaımış olduğumuz şehir kapısı, gymna
sion ve bouleiterion ile tapınağa iyi bir görsel durum kazandırmak için
bazı düzenlemeler yapıldı. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin uğrak

yeri haline gelen Stratonikeia'da her yıl böyle bir çalışma yapılması ge
rekmektedir.

Bu mevsim kazımıza ilkin tiyatrodan başladık. Daha önce 1991 yı

lında tiyatronun sahne binasının olduğu yerde çalışmış ve skenenin temel
ve alt yapısını açığa çıkartmıştık. 1992 yılında da orkestrada çalışarak bu
rayı doldurmuş olan toprak, moloz ve yapı kalıntılanndan büyük ölçüde
arındırmıştık, Bu sene de yine aynı yerde işe başlayarak bazı yerde or
kestranın taban seviyesine kadar indik.

Bu mevsim tiyatrodaki çalışmamız buluntu bakımından geçen yıl

larda olduğu kadar verimli olmadı. Bununla birlikte cavea ve orkestranın

tam planını çıkarmak mümkün oldu. Oturma sıralannın aşağıda, toprak

* Prof. Dr. Yusuf BOYSAL, Turgutreis. Akyarlar - BODRUM.
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altında kalan 3 - 4 sırası tamamen açıldı. Orkestrada, en alttaki oturma sı

rasının önüdeki platform açığa çıktı. Burada oturma sıralarına geçmek
için yürüme yerleri bulunuyor. Orkestrada yapılan temizlikten sonra
geçen yıl aldığımız ölçüleri tekrar kontrol ettik: Orkestranın çapı 26 m ve
sahne binası ile orkestranın merkezi arası 16.20 m dir. Bu rakamlara göre
oturma sıraları orkestrayı merkezden biraz taşarak kucaklamaktadır. Bu
da Hellenistik Dönem tiyatrolarının bir özelliğidir.

Orkestradaki çalışmalarımız sırasında tiyatro yapısına ait sütun par
çaları, kaide ve başlık gibi mimari elemanlar açığa çıktı. Ayrıca ka
raktersiz, çok kaba seramiğe ve tuğla parçalarına da rastlandı. Sağlam bu
luntular arasında bir altar ve bir yazıtı burada anabiliriz.

Tiyatronun oturma sıralarının bulunduğu yeri, caveayı ikiye ayıran

yatay diazomanın yukarısında kalan kısmı fazla tahrip olduğundan bu
rada ciddi bir temizlik ve açma çalışması yapmayı tehlikeli bulmaktayız.

Belki ileride, yukarıda galeri bulunması ihtimali olan yerde bir çalışma

yapabiliriz.

Çok geniş bir surla çevrilmiş olan Stratonikeia yerleşim alanını aşağı

ve yukarı şehir olmak üzere iki kısma ayırıyoruz. Yapıların büyük kısmı

aşağı şehirde, düzlükte yer almışlardır. Bunların en önemlilerini, bugüne
kadar üzerlerinde çalışarak açıklığa kavuşturduğumuz şehir kapısı,

gymnasion ve bouleiterion oluştururlar. Tiyatro yukarı şehirde, arazinin
yükselmeye başladığı yerde, yamaca inşa edilmiştir. Tiyatronun ar
kasında, yukarıda yapayolarak oluşturulan düzlüğe de tapınak inşa edil
miştir. Yukarı şehrin diğer bir yapısı da bu mevsim açmaya başladığımız

su tesisidir.

Yatağan-Milas arasındaki karayolu eskiden Stratonikeia'nın ku
zeyinden, surun yakınından geçiyordu. Bölgede kömür çıkarma işi baş

layınca yol yukarıya, güneye alınarak tiyatro ve tapınağın yakınından ge
çirildi. Yolun yapımı sırasında kenarda bir taş sırası açığa çıktı. Mermer
levhalardan oluşan duvar şeklindeki bu taş sırasının mahiyet ve fonk
siyonunu anlamak için burada araştırına yapmaya karar verdik.

Doğu - batı doğrultusunda ve 30 m uzunluğunda olan bu duvarı yan
yana dizilen ortostat şeklindeki mermer levhalar oluştururlar. Kalıntının

bulunduğu alan Metin Kayrak'a ait parselin içinde olup, bunun 2.500 m?
lik kısmı yol yapımı sırasında istimlak edilmiştir. Bu nedenle burada da
çalışmak için bir istimlak konusu karşımıza çıkmadı, bu da bizim için
büyük bir mutluluk oldu. Stratonikeia'da nerede çalışmak istersek kar
şımıza parasal yönden büyük rakamları içeren istimlak konuları çıkıyor.
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13 mermer bloğun oluşturduğu duvar doğu ve batı uçlarında son bul
duktan sonra normal taş duvar şeklinde 2 m daha devam etmekte ve aynı

özelliği taşıyan kuzey - güney doğrultusundaki duvarlara dayanmaktalar.
Bu doğu ve batı taraflardaki duvarların bu yönlerden mermer blokların

önündeki alana toprağın kaymaması, burayı doldurmaması amacıyla ya
pıldıkları anlaşılıyor.

Mermer bloklarınönünde iki basamaklı bir krepis bulunmaktadır. Ön
kısmın orta yerinde de 7 x 1.80 m boyutlu bir mermer platform bu
lunmaktadır. Duvardaki bir mermer bloğun uzunluğu 2.50 m, yüksekliği

0.80 m ve üst seviyesinin genişliği de 0.50 - 55 m dir. Mermer duvarın

üst düzlüğünde iki yerde, düzgün işçilik göstermeyen birer kanalcık bu
lunmaktadır.

Duvarın arka kısmında açtığımız küçük boyutlu kontrol çukurlarında

şunları saptadık: 1.30 m derinlikte, düzgün olmayan küçük boyutlu taş

larla döşeli bir taban, doğu taraftakinde altta taban üstünden başlayan ve
0.80 m yüksekliği olan bir mil tabakası, bunun üstünde 0.50 m yüksekliği

olan toprak ve küçük taşlardan oluşan bir dolgu tabakası.

Buraya kadar yaptığımız saptama ve açıklamalardan anlaşılacağı

üzere burada su ile ilgili bir tesis bulunmaktadır. Buna küçük bir gölet ya
da küçük bir baraj diye ad verebiliriz. Burada Işık Deresi'nden gelen kay
nak ve yağmur suları toplanmaktadır. Duvarı oluşturan bloklar ara
larından su sızmayacak şekilde birbirine yanaşurılmışlardır, Bunların

arka tarafta biriken suyun tazyikiyle yıkılmamaları için de biçim ve şekil

verilmiştir.

Bu küçük baraj daha çok yukarı şehrin su gereksinimini karşılamak

için yapılmıştır. Aşağı şehir su ve kaynak bakımındanoldukça zengindi.
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KAUNOS ARAŞTIRMALARI ı 993

Cengiz IŞIK 0;0

PROTOGENES ANITI VE ÇEVRESi

Liman stoasuun arkasıııda,Teras Tapınağı ie Aphrodite Euploia kut
salodası arasıııda kalan alan, özellikle son yillarda ağırlık kazandırılan

epigrafik araşunualarsonucu önem kazanmıştır. Çünkü, bu alanda gerek
yüzeyde görülen ve gerekse Kaunos'un son sakinlerinin duvarlannda
spolyen kullanılmış çok sayıdaki yazıtlı bloklar, daha çok \.0.4. yüzyılın

ikinci yarısıııda burada dikilmiş adak heykellerinin amtlanna aittirler.
Bunlar arasında en önemlileri Maussollos ve babası Hekatomnos'un hey
kellerini taşıyan kaidelerdir. Bu mevsim açığa çıkartmış olmaktan onur
duyduğumuz yazıtlı bloklar da en az bunlar kadar önemlidir: Sıraben.

Plinius, Plutarch, Pausanias ve Aulus Gelius gibi antik yazarların anek
dotlarından tanıdığımız, \.0. 4. yüzyılın sonlarında eserler vermiş, dö
neminin ünlü duvar ressaım ve bronz heykel dökümcüsü, Kaunoslu Pro
togenes'in kendisi, annesi ve babası ile çok sevdiği kendi Heraireslan için
tüm tanrılara adadığı bir anna ait bloklardır bunlar (Resim: i) ve biz
bugün arkeoloji dünyasında ilk kez bu ünlünun bir yapıtına sahibiz.

Duvarlar içinde ele geçen blok sayısı bugün l4'tür; blokların teknik
özelliklerine göre en azıııdan daha üç blok eksiktir. Form olarak bloklar
üç ayrı gruba ayrılmaktadır:

a) Koltuk ve postarnerit altlığı

b) Postament

c) Koltuk

* Doç. Dr. Cengiz IŞIK. Akdeniz Üniversitesi Fcn-Edchiynt Fnkiiltcsi. Arkcoloji ve Sanat Ta
rihi Bölümü 072(XlTopçulur. ANTALYA
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Herbir bloğun görünen yüzleri özenle, düz traşlanmıştır; kenet ve zı

vana yuvaları anatyrosisli yüzlerine açılmıştır. Uzerinde bronz hey
kellerin ayak izlerini taşıyan postament, postament altlığı üzerine otur
maktadır; her ikisinin yan ve arka yüzleri düz kesilmiştir. Bunun yanına

postament bloğunun çıkmasına kadar yükselen ve genişliği çıkma ge
nişliği kadar olan, arkası yuvarlak profilli koltuk bloğu yerleştirilmiştir,

Böylece önde 1.30 m yançaplı oturma sıralı bir exedra meydana ge
tirilmiştir; arkası ise diş sırası formundadır. Bu, bugüne kadar ta
nınmayan bir forındur.

Postament bloklarının hepsi yazıtlıdır; Oor dialeğindeki şiirsel an
Iatımlardan bunların bronzdan döküldüğünü ve kimin hangi postament
üzerinde durduğunu biliyoruz. Annesi için yazdığı şiir özellikle an
lamlıdır.

"Bir kadın buna baktığında, çocuğunu dizi üzerine yatırsın ve bu sev
diğinin ağzına göğsünü sunsun;..."

Anıtın orijinal yeri kesin olarak saptanamamıştır. Büyük olasılıkla

hem oradaki, büyük bloklardan yapılmış bir euthynterie plotform, bu
anıta ait olmalıdır.

PALAESTRA YANlNDAKİ YUVARLAK YAPI

Palaestra'nın güneyarka duvarının hemen gerisinde, anakaya üzerine
oturtulmuş yuvarlak yapının araştırılmasına 1993kazı mevsiminde devam
edilmiştir, Bu mevsim kuzeydoğu ve güneybatı doğrultusnnda iki araş

tırma çukuru açılmış, üst basamağın tümü açığa çıkaıtılmış ve etrafa da
ğılmış tüm basarnaklara ait blokların, yerleıinin saptanması amacı ile de
taş planları çizilmiştir.

Özenle işlenmiş mermer euthynterie tabakasının üzerinde yükselen
üç merrner basamaklı momümcntal bir yapıdır bu, çapı yaklaşık 16 m dir,
Kenet ve dübel yuvalan. kanırtma delikleri. yapı izleri, anatyrosisler,
kenar çerçeveleri ve üst basamak bloklannın özenli traşlanışı, yapı iş

çiliğinin kalitesini oıtaya koyan belgelerdir, Kullanılan mermer mal
zemenin kalitesi, 0.43 m lik basamak yükseklikleri yapının etkisini ar
tırmaktadır. Bu alt yapı, bir tholos gibi. üst yapı malzemesi
taşımamaktadır, Çünkü, bir duvar veya sütun beklentisine izin verecek
olan anatyrosis ve dübel delikleri gibi yapı izleri bu basamak bloklarında

eksiktir. Aynca alt yapıya ait malzemenin % 75-70 i korunmuşken, olası

üst yapıya ait bir küçük parça bile bulunamamıştır.
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Bu gözlemlere dayanarak açıkça denilebilir ki, bu basamaklı yapı tek
başına duran bir anıt olarak planlanmıştır. Araştırmalarda tek bir belge
ele geçmemesine karşın, yapınıll bir heroon ya da bir kenotaph olarak
inşa edildiği tahmin edilmektedir. Anıtııı oturduğu çürümüş anakaya
bloğu, sanki daha eski bir yapı için zemin hazırlamak düşüncesiyle kıs

men kabaca traşlanmıştır. Batıya yönlenen kanal formunda açılmış bir
oyuk, bu döneme ait olmalıdır. Kanalııı üzeri tüm höyük yükseltisine
kadar sarımtrak, kısmen kerpiç toprağı, kısmen kumlu bir tabakayla ör
tülmüştür; ona karşııı yapının dairesi içinde kalan alan, daha çok taş mal
zeme ile gevşek doldurulmuştur. Yuvarlak yapınıll temel blokları bu sa
nıntrak tabaka içine yerleştirilmiştir. Ele geçen çok az seramik parçaları

arasında bir amphora kulpu tarihleridirilebilen tek örnektir: Bir Rodos
amphorası damgalı kulpudur bu ve geç 3./erken 2. yüzyıla aittir. Buna
göre yuvarlak yapı en erken Hellenistik Dönem'in ortalarında inşa edil
miş olmalıdır. Bu tarih, üst basamağın güney ve batı yönündeki blok
lannın ön yüzüne kazınmış iki yazıt1a da desteklenmektedir: KPANAI >,
PA AMANOl>. Bu iki grafitonun haıf karakteri, özellikle A'nın formu,
yapının inşası için öngörülen tarihe uymaktadır. Bu da yazıtlann orijinal
olduğunun belgesidir. Uzerlerinde yapılacak epigrafik araştıııııalar hiç
kuşku yok ki, anıtın fonksiyonuna da açıklık getirecektir.

STRATİGRAPİ ÇALIŞMALARI

1966 yılından bu yana yapılan arkeolojik kazılar ve gözlemler so
nucu, kentin tarihi süreç içindeki yayılma alanını biz bugün biliyoruz.
Eksik olanı, yerleşimin süreç içindeki katmanlarının belirlenmesiydi.
Buna yönelik stratigrafik çalışmalara bu mevsim başlanmıştır. Yer olarak
da Arkaik çağ yerleşiminin sınırları içinde kalan, akropolis-antik i iman
ve küçük kale üçgeni arasında bir alan seçilmiştir.

Çalışmaya yönelik birbirleriyle bağlantılı 4 araştırma çukuru açıl

mıştır. Her bir çukurda aynı katmana, taş döşemli bir sokağa kadar inil
miştir. STRA 04 açmasıııda, yolun aynı zamanda atık su kanalı olarak da
hizmet verdiği anlaşılmıştır.

Döşeme kadar inen dolgu malzemesinde üç ayrı dolgu katmanı sap
tannuştır. Bu dolgu içinden gelen malzemede bir homojenlik vardır: En
üstteki humuslu dolgunun verdiği çok az malzeme daha çok Bizans, çok
az da Geç Roma karakteri göstermektedir; 2. ve 3. dolgu katmanının mal
zeniesi ise Geç Hellenistik, Erken ve Geç Roma karakterlidir.

PRONAOSLU YAPI

Akropolün kuzeybatı yamacında, tiyatronun doğu analemmasına

yaklaşık 20 m uzaklıkta, yoğun bitki ve dolgu içinde yalnızca duvar ka-
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lıntıları seçilebilen yapı, planı ve işlevinin anlaşılması amacıyla kazı

programı içine sonradan alınmıştır. Çünkü, belirlendiği kadarıyla temp
lum in antis formu ve tiyatroya yakınlığı, daha başlangıçta onun kent do
kusu içindeki önemini ortaya koymuştur. Yapılan kazı çalışmalarıyla pro
naos tamamen temizlenmiş ve cellanırı yan duvarlan ile arka duvarı belli
yüksekliğe açığa çıkartılmıştır. Pronaosu ile birlikte dıştan dışa 10.90 x
7.70 m ölçüsündeki yapı, anakaya üzerine oturtulmuştur; duvar ör
güsünde özenle traşıanmış bosajlı iri bloklar kullanılmıştır. Pronaostan
cellaya 2.15 m genişliğindeki bir kapıyla geçilir. Kapı eşiği 0.30 m yük
seklik ve 0.50 m derinliğindeki iki bloktan oluşmaktadır. Bunların yan
kenarına yakın yüzeyine açılmış iki kapı mili yuvası, kapının iki kanatlı

olduğunun belgesidir. Pronaosun tabanı olarak kullanılan düzleştirilmiş

anakaya üzerinde, ante çıkıntılan arasında tahmin edilen sütunlara ait
lıiçbir ize rastlamnamıştır. Ama yaklaşık 8 m yi bulan bu açıklığın sü
tunsuz geçilebilmesi imkansızdır. Bu nedenle yapıyı, templum in anti s
forında planlanmış küçük bir tapınak, büyük olasılıkla tanrı Dionysos'a
adanmış bir tiyatro tapınağı olarak yorumlamak yanlış olmamalıdır.

Tapınağın inşa tarihine yönelik arkeolojik belge henüz yoktur: Rho
dos Eponym'li baskılı kulp, Hellenistik kökenli çanak çömlek ile Roma
ve Bizans seramik parçaları, dolgu toprağı içinde karışık ele geçmiştir.

AKROPOL, GÜNEYBATI KAPıSı

Kaunos akropolünün güneybatı yamacı üzerindeki genişçe düzlük,
kuşku yok ki akropol topografyasının iskana sunduğu en önemli alan
lardan biridir. Her yıl kent topografyasını tanımaya yönelik sürdürülen
araştırmalar sonucu, geçen kazı mevsiminde bu alanı kuşatan se
mikyklopean sur duvarları arasına inşa edilmiş bir kapı keşfedilmişti. Bu
yıl yapılan kazı ve temizlik çalışmaları kapının tasarımı, kent surıı ile
bağlantısı ve işlevi konusuna açıklık getirmiştir.

Kapının kurulduğu yerde anakaya düzleştiıilmiştir. Kapı genişliği

2.25 m dir ve arkada 3 m derinliğinde bir koridora açılır, Anakaya üze
rine oturtulmuş kapı eşiği üç ayrı bloktan yapılmıştır: yükseklik 0.30 m,
genişlik 0.50 m dir. Eşiğe bağlanan ve anakaya yükseltisinin altına oyul
muş yuvaya yerleştirilen sur duvarından yalnızca tek sıra korunmuştur.

Anakaya üzerindeki blok yuvalarından surıın kuzeye yönlendiği açıkça

bellidir. Kapının güneyinde kalan, yaklaşık 3m genişliğindeki sur., bazı

yerlerde alt iki sırasına kadar korunmuştur: Semikyklopean iri bloklardır

bunlar. Eşik bloklarının yan dar kenarına yakın yerde açılmış birer kapı

mili yuvaları ile bloklar üzerindeki aşınmalar göstermektedir ki, kapı iki
kanatlı ve içe açılmaktadır.
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Arka koridorun yan duvarları farklı büyüklükte dikdöıtgen bloklarla
örülmüştür, İşçiliğinden belli ki, en az bir kez yenilenmiştir bu duvarlar.
Yan duvarlarla sınırlanan koridor, kapı eşiğinin hemen önünde ana
kayadan kesilmiş 1,25 m uzunluğunda düz bir platform şeklindedir; arkası

ise düzleştirilmiş bir anakaya yükseltisi ile sınırlann; Amaç, gereği du
rumunda kapı girişini çok kısa bir süreç içinde savunmaya yönelik ka
patabilmektir,

Küçük boyutlu bu kapının yapım tarihi verebilecek arkeolojik belge
bugün eksiktir. Orijinal yapı işçiliği, girişin Geç Klasik Dönem'de değilse

bile, en geç Hellenistik Çağ'da inşa edildiği fikrini akla getirmektedir.

EPİGRAFİK ÇALIŞMALAR

Bu kazı mevsiminde açığa çıkartılan iki ve yeni keşfedilen üç yazıtın

estampeleri, her yılolduğu gibi kazı döneminin sonlarında ekibe katılan

epigrafırmz Prof.Dr.C.Marek tarafından alınmış ve içerikleri konusunda
ilk bilgiler sözlü sunulmuştur. Kentin tarihine ışık tutan yeni bilgilerin
yanında, özellikle iki yeni yazıt, Kaunos'un kent dokusu jçin de çok
önemlidir. Bunlarla, Protogenes anıtının bulunduğu alanın 1.0.4. yüzyılın

sonlarında, adak heykellerinin dikildiği, herkese açık bir mekan olduğu

daha da kesinlik kazanmıştır.

YAYıN ÇALIŞMALARI

Prof.Dr.Baki Öğün tarafından hazırlanan biri turistlere yönelik
"Wegweiser" türünde, ziyaretçileri bilgilendirecek ve yönlendirecek bir
küçük "rehber"ile 1966 yılından bu yana yapılan kazıların sonuçlarını

içeren bilimsel bir kitabın son hazırlıkları tamamlanmıştır.

1990 yılında, küçük kalenin kuzey yamacı üzerinde keşfedilen çöp
lüğün temizlenmesi geçen kazı mevsiminde tamamlanmıştır. 324u çöp
lükten gelen ve büyük olasılıkla "Demeter"e adanmış malzeme içindeki
figürinler, Prof.Dr.Fahri Işık tarafıııdan stil gruplarına ayrılmış; yayın için
envanterıeri yapılmış ve fotoğrafları çekilmiştir.

YÜZEYARAŞTIRMALARI

Özellikle son birkaç yıldan bu yana kazı mevsimi boyunca yaşanan
tatil günlerinin çoğunda yüzey araşnrmalanna çıkmak, Kaunos'ta ge
lenekleşmiştir, Yaptığımız araştırmalarla keşfedilen kültür varlıklarımızın
koruma altına alınması, geçen yıl "izrnir 2 Nolu Kültür ve Tabiat Var
lıkları Koruma Kurulu'na bir yazıyla sunulmuştu, Bunun geniş bir tabana
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yayılması için Genel Müdürlüğünüzün başlatmış olduğu "seferberlik",
özellikle kıyıda köşede kalmış, "boynu bükük" ve yıkıma her an hazır

kültür değerlerinin saptanması ve tescillenerek koruma altına artık alın

ması açısından umut vericidir.

Kazı ekibince saptanan yeni örenyerleri ve bunların arkeolojik do
kusu hakkındaki bilgiler Genel Müdürlüğünüze ayrı bir rapor halinde su
nulacaktır.
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EXCAVATIONS AND RESEARCR IN
RALIKARNASSOS 1993

Paul PEDERSEN *

The campaign of 1993 was a continuation of the project that was in
itiated in 1990 witlı the kind permission of the General Directorate of
Monuments and Museums. The work is carried out on behalf of the Bod
ıum Museum of Underwater Archaeology and in a close co-operation be
tween this Museum and the University of Odense in Denmark. it has in
volved rescue excavations on three sites since 199Q: The Turkish group is
lead by the Director Oğuz Alpözen and Dr. Aykut Ozet from the Museum
of Bodrurn, while i myself have been in charge of the Danish group.
Birte Poulsen was supervisor of the work in the Late-Roman villa.

In addition Professor Kristian Jeppesen and Mrs. Lotte Jeppesen par
ticipated. Benni Berg from the National Museum of Denmark directed
the conservation work. Land-surveyor Ole Rohde Andersen and the ar
chitects Troels Munk-Olsen and Ole Absalon Hansen were in clıarge of
the measuring, and prepared a detailed plan of the Late-Roman villa.
Signe Isager carried out epigraphical studies and Jacob Isager directed
the photographic documentation. The team fuıthermore consisted of the
following participants: Bahadır Berkaya, Aynur Ozet, Serap Yakar, Zuhal
Kara, Hanne Teglhus, Maria Berg, Jesper CarIsen, Lars Karlsson, Mette
Fjeldhagen, Erik Falsig, Mie Jacobsen, Sören Sörensen and Suat Elif
Uyanık.

The campaign of 1993 took place in the period from the. 24th of
April to the 26th of June. The main part of our work was devoted to the
conservation, photographing and studying of mosaics, pottery and other

* Poul PEDERSEN. Department of Grcek und Roman Studies University of Odense Cam
pusvej 55 DK 5230 Odense M - DANİMARKA.
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material fromprevious years excavations, and to the final preparation of
the excavation-plans. Exeavation was carried out on 2 sites: The Late
Roman villa and the presumed Palace of Maussollos, As the field-work
only had the purpose of coneluding the investigations of previous years i
shall make the report comparatively brief.

ı. THE LATE - ROMAN VILLA IN ÇOBAN YıLDıZı SOKAK

As in 1990, 1991 and 1992 the main part of the work in 1993 was
concentrated on the rescne exeavation of the Late-Roman villa in Çoban
Yıldızı Sokak, about 200 m west of the Maussolleion terrace. During the
campaign of 1993 the acıual exeavation was concluded and the site was
prepared for being elosed. The following description is based on areport
supplied by Dr. Biıte Poulsen, who was in charge of the field-work on
this site, and who is presently working on the publication of this excava
tion.

The entire excavated part of the building measures approximately 23
m east-west and 27 m north-south. lt is built on ground sloping genıly to
the south, thus having mosaic floors on at least four different levels fol
lowing the natural slope of the terrain (see plan in the 1992 report). The
only outer delimitation of the building is a strong ashlar wall to the north
running east-west, apparently along an ancient road. South of the ashlar
wall is a large apsidal room F having mosaies with hunting scenes, the
Four Seasons and two inscriptions, of which one seems to reveal the
name of the owner of the house, a ceıtain Charidemos. Only a smail part
of the adjoining room, B, to the west was excavated as it extends under
the neighbouring plot. To the south of Room F remains of at least three
rooms could be seen: A smail yard L paved with cobble stones, alarger
room, K with geometrical tesselated floor and perhaps a further room or
corridor, M, in which no floor level was preserved. The long narrow pas
sage G has a well-preserved mosaic floor with geometrical decoration.
Two steps leads from this passage inıo an almost square room H, with ge
ometrical and floral motifs. To the south a part of a larger room, O has
been eleared exhibiting a well-preserved border with represerıtations of
fish and dolphins, a meander and acanthus rinceaux with birds and flow
ers in the centres.

It appears, that all the mosaics belong to the last phase of the vilIa,
which is probably the mid-fifth century A. D. Already during the 1991
campaign it became elear that this Late-Roman house is in fact part of
the Roman villa excavated by C. T. Newton in 1856. lt is obvious then,
that we are dealing with a very large stnıcture, which extends into the ad
joining areas to the west, south and east.
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In the campaign of 1993 the only exeavation taking place on this
site, was a trench of about 5 square meters c1earing a smail additional
part of Room O. In this trench a new figural motive appeared showing an
ichthyo-centaur playing the cithara and carrying a nereid on his back.
The suıface of the mosaic is covered by a strong layer of lime and the
south-east conıer is hidden under a modern concrete foundation. It can
not be excluded that the central motif consisted of more than the single
picture now excavated.

Most of our efforts, however, were directed to the c1eaning and con
servation of the damaged parts of the mosaics, to the photographical doc
umentation and to the final preparation of the plan of the area.

The floor of Room F was much damaged due to burials of the lSth
and 19th century. The graves are sunk below the mosaic-floor of the
room thus leaving it with many fragile edges and borders. These were
therefore secured with a specially mixed mortar, which will keep the
fragile borders in place and give a more complete general impression of
the room. The cornposition of the mortar allows it to be easily removed
again at any time. The same mortar was used for minor restoration works
in other places and for securing the border of the mosaics along the walls.

Layers of lime and silicon were removed so that the mosaics could
be photographed and drawings be made. For the purpose of photo
graphing the mosaics asinıple, but quite useful "photo-tower'twas con
structed by the local smith. The detailed plan of the entire site was made
by the architects maki ng use of a so-called "topometer". When this work
was finished the nıosaies were finally covered with a thick layer of grav
el, which can easi1y be removed if it should be decided to make the villa
a public archaeological site. To protect the structures new walls of rough
ly worked stones were erected along the existing baulks of eaıth, and the
general suıface around the area was levelled.

As the remains on this site have now been investigated, identified,
restored and protected the principal aim of this rescue exeavation has
been attained and the field work has been brought to an end. The full sci
entific repoıt of the work İs now İn preparation.

2. ANCIENT REMAlNS INSIDE THE CASTLE OF SODRUM. -THE
PRESUMED PALACE OF MAUSSOLLOS.

In 1992 two smail sounding trenches were excavated inside the cru
sader Castle on the Zephyrion Perıinsula in an attempt to locate the re-
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mains mentioned in Vitnıvius' descıiption of Halikanıassos, so that the
plans of the preserıt Archaeological Museum can be carried out without
inteıfering with the ancient architectural remains, Some interesting re
mains of what seems to have been a comparatively large structure were
found in two small sounding trenches. The most conspicuous feature is a
large and well-built terrace-wall facing westwards towards the harbour, A
seetion of this wall was already noticed by Maiuri around 1920, and an
other seetion of the wall appeared some years ago, when the shipwreck
exhibition hall was constructed. The lower ground west of and thus in
front of this terrace wallhas never been investigated, and one might spec
ulate whether this could in fact be where the seeret harbom of Maus
sollos was situated. This would be in good accordance with the de
scription of Halikarnassos given by Vitnıvius, but admittedly the
harbour would in that case have been very srnall. On the higher ground
east of the terrace-wall part of a solid foundation was exposed in 1992 as
well as a wall lying at a right angle to the terrace-wall thus forming part
of a room or perhaps a staircase, as seems to be indicated by an an
athyrosis on the wall-face.

The work on this site in i 993 had the purpose of eleaning an area a
little further north, which had alıeady been eleared some years ago, but
was now concealed under bushes and soiL.

The remains proved to be very interesting. Foundations and cuttings
in the rock suıface on this higher level indicate the plan of one large
room flanked by two sınaller rooms as well as a narrow corridor-like
room, running obliquely to these rooms along the irregular surface of the
rock limiting the area from the stili higher ground to the north-east. Some
smail triangular rooms intermediate the difference in orientation. The
foundations are built in good quality of the greenish andesite used alsa
for the solid foundation further south as well as for the lıuge solid core of
the Maussolleion. The walls of the building İs built of hard, grey lime
stone. Although some of the ashlars of the wall are not İn their original
position, an original doorway can be detected with its threshold in situ,
Like the remains found in 1992 the three ro0l11S exposed in 1993 are ar
ranged at a right angle to the large terrace-wall facing west and therefore
seem to be part of the same stnıcture.

The materials and techniques of the remains studied in 1993 do not
contradict the dating to the fourth century B. Cı, which we tentatively
suggested for the remains exeavared in 1992. We therefore stili hold on to
the theory that this structure could be part of the palace of Maussollos, al-

330



though admittedly the extent of the area investigated till now is far too
smail to give any idea of the coınplete building.

In spite of the very restricted scale of the investigations carried out
on the Zephyrion-Peninsula in 1992 and 1993 it has becoıne evidem that
some very interesting reınains are preserved here and the area will now
be kept open and reserved for more substantial archaeological in
vestigations.

The aims of the sounding trenches and investigations on the Zephyr
ion Peninsula carried out in 1992 and 1993 has thus been fulfilled, and
the results of the archaeological field-work are being prepared for pub
!ication.
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Fig. 3- Area CST IV seen from the south.

Fig. 4- Area CST N seen from the north.



IASOS 1993

FedeBERTI *

Nos travaux se sont dereules des debuts du mois de septembre
jusqu'au debuts du mois d'octobre 1993.

Y ont partecipe les professeurs Clelia Laviosa, Wemer Johannowsky,
Gianfranco Maddoli, les archeologues Daniela Baldoni, Paola Desantis,
Raffaella Bonifacio, les architectes Paolo Belli, Roberto Parapetti et mau
rizia Manara, les epigraphistes Francesco Trotta et Massimo Nafissi, les
restaurateurs Mauro Ricci et Mustafa Kulkul, supportes par le technicien
Veli Inge.

Monsieur Fikret Tek a eu le rôle d'assistaııt, en remplaçant tres va
lablement Ali Rıza Caravella, il qui, pour la premiere fois apres tant d'an
nees de travail, l'age avance a empôche de partager avec nous le dur en
gagement quotidien.

Commissaire actif et participant a ete Monsieur Cengiz Aslantaş du
Musee de Fethiye. il nous est agreable de le renıercier, ainsi que les col
legues du Musee de Milas.

Le Ministre de la Culture et le Professeur Engin Özgen ont visite
Iasos apres rıotre depart; leur interet au projet de restauration du Balık

Pazarı a ete decisif pour l'ouverture du chantier, qui a demane au nıois de
decembre dernier, grace il une substentielle tranche de financement offert
par le Ministere meme et tout cela n'aurait pas eu la chance de se realiser
sans l'oeuvre inlassable de Madame Lale Aytanıan, Vali de Muğla.

* Fede BERTl. Musco AreheoIogio Nazionalc YiaXX Scuembre. 124-44100FERRARA
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Le travail maintenant: il a ete essentiellement un travail de pre
paration a la veritable restauration du portiqııe a quatre arcades du Mau
sole, fait done d'operations de rangement et de deplacemerıt de ma
teriaux; je ne pourrais done pas le synthetiser ici sans rappeler des
chiffres et en mettant certains elemerıts a poinı:

1700 cages pleines de fragments ont ete deplacees de l'aile sep
tentrionale du Balık Pazarı au nouveau depôt, bati specialement derriere
la Maison de la Mission; le demenagement a dernande des operations
preliminaires de tri, d'assemblages, de mise en fiche.

Une fois l'aile liberee des etageres en metal contenant les cages, la
seule d'ailleur a avoir un pavage, on y a ramasse tous les materiaux pier
reux (inscriptions, statues, elemerus d'architecture) deposes auparavant
sous le porche occidenta!.

La demiere piece exterieure du côte septentrional a ete fouillee et on
a commence la restauration du remblai des parois de toııtes les trois pie
ces a l'Occident de l'esedre.

En contemporain, et toujours sur le côte occidental, un mur a ete bati
sur les limites de la proprierc domaniale, agrandie a la suite de l'acquisi
tion, en 1993, d'une bande te terre.

En bref, et nous le repetons, on a execute toutes les operations qui
ant consenti de faire demarrer la reconstruction du portique a quatre ar
cades, dans lequel serant proposees les volumetries originaires de la
voüte en pierre. Comme on a deja eu I'occasiorı d'anticiper pendant le
Sympose precedent, les quatre côte du portique deviendront le siege de
l'Antiquaıium.

On pourra y monter la vaste collection constituee des marbres tra
vailles (des oeuvres de sculpture aııx epigraphcs aux moulures ar
chilecturales) que de nombreuses campagnes de fouilles ant restime et
qu'il n'est pas possible, pour des problemes de sauvegarde, de ramener
dans les lieux de retrouvement ou bien de conserver en situ.

Object d'une campagne de restauratiorı ant ete, en Ol1U"e, les fresques
parietaleş de la petite eglise batie en age byzantin a l'interieur de l'abside
de la basilique de l'Agora et les fresques de la maison des Mosaiques.

La methodologie des interventions a ete analogue parce qu'on s'est
retrouve face a urıe serie de problemes derives fondamentalement, dans
les deux cas, de l'exposition aux agents atrnospheriques.
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Les resultats abtenus peuvent ôtre mieux apprecies dans l'edifice ro
main imperial qui, fonille non cornpletement au debout des arınees ' 70,
se dispose peu au dessus de la pointe de l' ile ancienne; il represente il.
Iasos, il. l'etat actuel des connaissances, le plus considerable exemple d'ar
chitectııre prive des debuts du II sicele apres J. Ch'.

La restauration des fresques a ete conduite par Monsieur Mauro
Ricci-.

L'etat de conservation de fresques, done: il resultait negativement
conditiorıne par les attaques de plantes adventices, de colonies de mousse
et de licherıs, par des fonnations de tenaces incrııstations ferreuses et cal
caiers, par des fissurations et enfin par le detachement du support de ma
çonnene.

On a procede avant tout il. une serie d'operations manuelles et me
caniques pour extirper les plantes et eliminer les depots terreux et les İn

crustations calcaires, il. l'aide de compresse de AB 57 et de 'pulpe de pa
pier' (Arbocel BC 1000).

La superficie peinte a ete desinfectee et successivement traitee par
jet avec des porduits agissant comme prevention contre la microflore.

La consolidation des superficies a ete obtenue par Paraloid B 72 et
trichlorethane; des injections de liant hydraulique ont donne de la co
hesion au enduit et au suppoıt.

Les lacunes et les marges irregnlieres des anciennes supeıficies ont
ete integrees par line püte tenace de chaux Lafarge, sable, poudre de mar
bre, pozzolane, terres natıırelles et d'autres composants, faciles il. enlever.

L'intervention dans la Maison de Mosaiques, au bout de quelques
annes des precedentes restaıırations, constitue un second pas vers une utl
lisation plus harmonique de l'edifice,

(1) Consulter D. Levi. Iasos. Le campagnc di scuvo 1969-1970. Anrıuario della Scııola Ar
cheologica di ntene, xlvii-xlviii. n.s. xxxi-xxxii (1969-70), 1972, pp. 522-525 et, pour les
mosaiques. F. Berti. i mosaici di Iasos, ın Col1oquio Intcruaziorıalc sul ıuosaico nntico, Ra
venna 6-10 seUcınbrc 1980.Ravenna 1983.pp. 235-246.

(2) On peut consulter pOUf les mcrhodologies de l'intcrvention. M. Ricci, il restauro di acuni af
fresehi di lasos, dans I<ısOS di Caria. Un contributo fcrraresc alla archeolcgia microasiatica.
Covegno di studi sui proagrctti e lavori di rcstnuro, Fertare. apıile 1994. sous presse).
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Sa protection ne pourra ôtre corısidere comme adequate que lors
qu'orı pourra en garantir aussi la couverture, dont on est en train de re
aliser le project.

Beaucoup plus complexes semblent ôtre par contre les exigences de
l'aire centralele de l'Agora, OLı se placent la basilique chretienne et la pe
tite eglise byzantine, qui devront ôtre resolues en tenant compte d'une
evaluation generale de I' entier secteur des fouilles qui, comme clıacun

sait, comprerıd un des plus importants exemples de stratigraphies menes
jusqu'a maintenant dans le cadre de la ville,

Pour repondre ii la demande d'un tourisme de plus en plus croissant
et attentif et pour obvier ii des exigences de nature exclusivement di
dactique et explicative, on a realise, grüce ii la sponsorisation de Turban
Italia, un systeme de 12 tableaux.>,

Le premier tableau, place ii l'erıtree des fouilles, propose un plan de
la ville et l' emplacement des principaux monuments auxquels corres
pondent onze 'stations' et le parcours ii suivre pour atteindre ces points
d'observation et de stationnement.

Un depliant, ii la dispositiorı des deınandeurs, reproduit le meme plan
et contient un bref rappel historique de Iassos.

Une mise ii jour enfin de la carte archeologique: au Nord du monu
ment funeraire d'age romain, connu comme 'tour de l'horologe, ont ete in
dividues deux tombeaux ii chambre, l'un proche de I'autre.

il s'agit de petites pieces escavees dans le rocher, recouvertes de pa
rement de maçonnerie, eııcombrees d'enorrnes blocs monolithiques en
pierre.

L'encombrement de detritus qui les acclııt presque campleternent
n'empôche toutefois d'en saisir quelques specifiques.

La premiere a des parois induites et peintes avec niche, de l'autre on
ne peut entrevoir qıı'une petite paıtie d'un angle, corıstruit avec des as
sises tres regulieres.

(3) Le projct des tablcaux esi l'ocuvre de I'architcctc Maurizia Manara. I'ctudc ct I'cvaluation du
parcours didactiquc sont le fruit de noıubrcuscs promenadcs d'cxplcration de la pan de Ma
daıue Manara ct de Moıısieur Carlo Franco.
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il semble evidem que toutes les deux font paıtie d'une necropole plus
vaste qui s'etend le long du pied de la col\ine qui encerele, au Nord-Est,
la plaine d'en faee.

La typologie de ees batiments funeraires est une nouveaute pour
Iasos, alor que elle tend il se flanquer aux edifices il piece de la necropole
occidentale qui, pour reprendre les observations ecrites par Giaeomo
Guidi, eonsituait en 1924, lorsque le village d'Asin Kurin etait vraiment
une toute petite chose, une pittoresque ville de sepulcres,
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DIDYMA-GRABUNG 1993

Klaus TUCHELT *

In der Zeit vom 8. August bis zum 4. September fand eine Arbeits
kampagne statt; Ausgrabungen wurden nieht durehgeführt. Die wissen
sehaftliehen Aufgaben bestanden in der absehlieBenden Bearbeitung des
arehaisehen Kultbezirks an der Heiligen Strasse yon Milet naeh Didyma.
Gleiehzeitig wurden die Konservierungsmafinahmen am Apollontempel
fortgesetzt.

ı.Wissenschaftliche Tdtigkeit

Die topographisehen Untersuehungen ausserhalb yon Didyma führ
ten zur Feststellung unbekannter Streckerı der Heiligen Strasse und im
Jahre 1984 zur Auffindung yon Bauresten und Skulpturen auf der Pass
höhe des Prozessionsweges, die in den beiden folgenden Jahren aus
gegraben und als Kultbezirk identifizieıt wurden'. Die absehliessenden
Untersuehungen des Bau- und Bodenbefundes, der Skulpturen, der Ge
fliBkeramik und der Münzen haben Aufsehluss über Erriehtung, Existenz
dauer, Zestörung und Bestimmung des Bezirks gebraeht und werden als
Band 1 der Grabungspublikation erscheinen'. Die Ergebnisse werden hier
kurz zusammengefaBt:

* Prof.Dr. Klaus TUCHELT, DeutsehesArchttologisches Institut, D-14191 BERLIN.
(1) s. YIll.ıx. und Xl. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1986. 1987. 1989.) 40 ff. Abb. 1-5;8ü Abb.

6-8 und 44 f. Abb. 1-3; s. auch den Vorbcricht in: AA 1989, 147, 147 ff.
(2) Didyma. Dritter TeiL. Ergebnisse der Ansgrabungen und Untersuchungen seit dem Jahre

1962. Band 1: Ein Kultbezirk an derHeiligen Strasse von Milet nach Didymamit Beitragen
von K. Tuchelt, P. Schneider. Th. G. Schattner und H. R. Baldus (in Druckvorbereitung).
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In der Anlage als Terrassenheiligtum entspricht unser Bezirk dem AI
tarbezirk des Panionion. Im Panionion stand mit dem grolien Altar die
Opferhandlung im Mittelpunkt, in unserem Bezirk das Geschelıen auf der
Terrasse, Im Kernbereiclı liegt das Geviert der Terrasse mit einer Halb
kreisbasis, davor ein 18 m tiefer Platz. Yon den Statuen der Halb
kreisbasis sind seclıs oder sieben mannliche und fürıf weibliche Sitz
figuren naclıweisbar. Die DarsteIJung auf einem Thron kennzeichnet die
herausgehobene SteIJung der Personen, die als Yersammlung Platz ge
nommen hal. Der Yielzahl der Sitzfiguren entspricht eine Gruppe von
seclıs Sphingen, die auf der Terrassenmauer in etwa seclıs Meter Höhe
über der Stralie als Wachter des Temenos aufgestellt waren. Es sind die
ersten Sphinxskulpturen archaisch-griechisclıer Grossplastik, die im 6.
Jh. v. Chr. östlich von Delos und als Gnıppe bekannt geworden sind. Die
Datierung des Bezirks benılıt auf einer relativen Chronologie. Nach dem
Befund der Skulpturen, der Dachterrakotten und der Gefasskeramik
wurde die Anlage im dritten Viertel des 6. Jlıs v. Chr. errichtet. Die Exi
stenzdauer des Bezirks wurde anlıand der Fundkeramik ermittelt. Th. G.
Schattner gelang es, im Anschluss an die erstrnals in Ionien bei der
Didyma-Grabung für die heIJenistisclıe und kaiserzeitliclıe Ge
brauclıskeramik angewendete Metlıode der Tonwarenbestimmung, die
Datierung ostgriechischer keramik in Kleinasinen im 5./4. Jh. v. Clır. zu
prazisiererı und die Existenzdauer des Bezirks sowie seine Zerstörung
vor der Mitte des 4. Jlıs. v, Clır. nachzuweisen, Festgestellt wurden ins
gesamt neun verschiedene Tonwaren, davon sind sechs tonwaren lokal.
Der Anteil von Importen - Samos, Levante und möglicherweise Attika 
betragt etwa 5% und entspriclıt damit einem üblichen Mengenverhaltnis.
Das Spektrum der Gefasskeraınik ist breitgefachert, Der Mengenanteil
bestelıt aus etwa je einem Drittel mr Vorratsgefasse, mr Essgeschirr und
Gefasse mr die Speisezubereitung sowie mr Sclıank- und Trinkgeschirr,
Die Gefassformen lassen erkennen, dass fleisclılose Speisen im Bezirk
gereiclıt wurden, was mit dem Felılen von Tierknoclıenfunden über
einstimm ı.

Nach den Beobaclıtungen von P. Schneider zum Baubefund stand die
Anlage des Bezirks offenbar in einem zeitlichen und wohl auclı ur
sachlichen Zusammenhang mit dem Bau der Heiligen Strasse. Die Stifter
sind in der lokalen Aristokratie zu suchen, der Anlass in einem Gründ
erkult. Die frühe Zerstönıng und anschliessende Ausbeutung des Bezirks
als Steinbruch lassen nicht erwaıten, dass es sich um einen Kult der Polis
gehandelt haben kann.
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2. Koııserviereııde Massnanmen am Apolloıı-Tempcl

Im Anschluss an die Arbeiten von 1992 wurden die Korıservierungs

massnahmen am Apollontempel foıtgesetzt. Eine fotografische 00
kumentation über "Ausgrabung und Denkmalpflege in Didyma 1900 bis
1992. (Berlin 1993)" ist als Laserprint und in gekürzter Fassung als "No
tizen über Ausgrabung und Denkmalpflege in Didyma" in der Zeitschrift
Antike Welt Heft 1, 1994 erschienen.

Die Konservierungsmassnahmen am Tempel wurden unter der wis
senschaftlichen Leitung von Prof. Dr. -Ing. L. Haselberger, Philadelphia
Pennsylvania University, von Steinmetzmeister Chr. Kronewirth, Trier,
und W. Hacker, Mürıchen, als Bauleiter nach dem Konzept von Prof. Dr..
-Ing. K. Nohlen fortgesetzt, Wiesbaden, das in der Planung von einer
Baukommission begleitet wird. Konservierungen wurden an Sauleri der
Tempelfront, in der nördlichen Riııghalle, im Dodekastylos, an der Sü
dostante und im Adyton am westlichen Wandprofil in 16 Arbeitseinheiten
vorgenommen, darunter die Entferııung eiserner Spannringe an zwei
Sauleri nach Festigung der Oberflache sowie die Spannringe und Anker
mit Korrosionsschutz versehen.
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FRİGYA HİERAPOLİs'İ 1993 KAZı VE RES
TORASYANLARı

Daria Ferrero De BERNARDI *

İtalyan Arkeoloji Kurulu'nun Hierapolis-Pamukkale'deki 1993 kazı

ve restorasyon aktivitesi 20 Temmuz'dan 13 Ekim'e değin ger
çekleştirildi.

Kurul üyeleri: Daria Ferrero De Bernardi, Kazı Başkanı, Torino Po
liteknik Üniversitesi; Francesco D'Andria, Arkeolog, Lecce Üni
versitesi;Tullia Ritti, Epigrafist, Nap'Ç>1İ Universitesi; Maria Pia Ros
signani, Arkeolog, Milano.. Katolik Universitesi; Attilio De Bernardi,
mimar, Torirıo Politeknik Universiteşi, Araştırmacılar; Donatella Ronc
hetta, Arkeolog; Torino Politeknik Üniversitesi; Grazia Semeraro, Ar
keolog, Lecce Universitesi; Dr.Paul Raymond, Arkeolog, Napoli, Mi
marlar; Andrea Bnıno, Valeria Cottino, Elisabetta Genta, Caterina Mele,
burslu, Torino Politeknik Üniversitesi, M.Crisiina Morsia, Svevo Salvini,
Genova Belediyesi. Arkeologlar: Maria Piera Caggia, Lorenzo Cam
pagna, Amilcare D'Andria, Fausto Longo, Maria D'Arrıgo, Furio Sacchi,
Remo Rachini. Restoratörler: Axel Nielsen, Genova; Nicola Serra, Lecce.
Torino Politeknik Üniversitesi'nden Mimarlık Fakültesi öğrencileri: Ti
mothy Heys Cerchio, Gabriele Cigliutti, ..Raffaella Bonino, Elena Bassi,
Giorgio Gasco, Cecilia Giuglia. Venedik Universitesi öğrencileri: Daniela
Cottica, Lapo Cozzuto Franchin, Roberto Trovö, Noris Zandö. Matera
Üniversitesi öğrencileri: Bnına Bruno, Domenico Carignano. Türk öğ
renciler: Haluk Soner, D.T. C.E, Ankara; Oğuz Uysal, İzmir Üniversitesi;
Biriz Karlı, BaşkentMeslek Yüksekokulu. Ankara.

* Doç. Dr. Daria Pcrrero De BERNARDI . Politeenico di Torino Dipartimento di Casn-eina
Via!e Mattioli 39 lOı25 Torino -lTALYA
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Kazıya Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nü temsilen İzmir Ar
keoloji Müzesi araştııınacısı Sayın Pınar Aydernir ve Denizli Pamukkale
Aıkeoloji Müzesi'nden Sayın Nesrin Karabay katılmıştır.

Kurulun çalışmaları, F. D'Andria denetiminde kuzey yönündeki ban
liyöde (Frontino kapısı, kuzey ninfeo ve ticari agora arasındaki bölge), A.
Ruggiu denetiminde Apollo Tapınağı ile tiyatro arasındaki orta bölgede,
kazı başkanı denetiminde kuzey nekropoliinde (mezarların restoras
yonu), Donatella Ronchetta yönetiminde bir mezarın kazısı ve bazı alan
ların topografik araştırmaları ve rölöveleri olarak gerçekleştirildi.

ı. FRONTİNO MEYDANI: Şehrin giriş kapısı önündeki düzenleme
çalışmalarına devam edildi. Meydanın oıjinal yüksekliğini göstermek
amacıyla, kapının yıkılmış blokları kuzey sınırına yerleştirildi, kazı ta
mamlandı ve meydanın doğu kenarına doğru, dairesel kulenin yanında

kazılmış araştııına delikleri kapatıldı. Böylece Frontino yolundan Lykos
düzlüğüne doğru giden ve suları oturma alanından dışarıya götüren ka
nalizasyonun yolu ve örtü blokları açığa çıkarılmış oldu.

Doğuda agora batı stoasını taşıyan köşeli bloklardan yapılmış du
varın sıraları da gün ışığına çıkarıldı.

2. FRONTİNO YOLU: Yol döşemesinin Bizans kapısına kadar gün
ışığına çıkarılması, kalker tabakasının temizlenmesi ve geç çağda ya
pılmış bir duvarın yıkılmasıyla tamamlandı (Resim: I). Birçoğu mimari
dekorasyonlardan doğmuş olan mermer parçalar arasında Giulio-Claudia
çağının büyük mermer lahidinin yeni parçaları bulundu. Bunlardan ba
zıları lahidin kısa kenarlarından birinde bulunan genç figürünü ta
mamlıyorlar. Kalın kalker tabakalarının Bizans kapısına ve ninfeonun
karşısına taşınmasına başlandı.

Frontino yolunun doğu kenarındaki dorik yapının ana duvarı tekrar
monte edildi ve kolonların ve cephenin restorasyonu öngörülerek binanın

içinde bir araştııma yapıldı. İç Dorik kolonların yol düzeyinin yaklaşık
bir metre altında olduğu anlaşıldı. Binanın içinde milaltan sonra VI. yüz
yıldan kalma yangın izlerine rastlandı.

3. AGORA-KUZEY YÖNÜ: Kuzey stoasının gün ışığına çıkarılması
otomobillerin arkeolojik alana girmesini sağlayan son toprak diyaframın

kaldırılmasıyla tamamlandı. Şimdi bölgenin tamamen izole edilmesi ve
sadece turist ziyaretlerine ve araştırmalara açık olması sağlanıyor.

Stoanın içinde mermer kolonların yıkılmasıyla ortaya çıkan materyal
ile yapılmış yeni mekanlar ve bölgedeki diğer buluntular gibi milaltan
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sonra V. yüzyıl ile VI. yüzyılortaları arasına dayanan kiremit üretim fı

rınları ortaya çıktı.

Bu kompleksin kenarları boyunca "zanaatkar tesisleri"ne su taşıyan

ıraverten kanallar bulunuyordu. Bu kanallar post-giustinianeo dö
nemindeki depremler sonucu stilobatlar ve stoa temelleri ile birlikte kı

rılmış ve ağır biçimde zarar görmüşlerdir,

4.AGORA-DOGU YÖNÜ: Basamakların önündeki ana bölümün gü
neyinde bulunan bölge, alüvyon yığımnın mekanik araçlarla batı sınınna

taşınmasıyla düzenlendi. Stoa-bazilikanın giriş basamaklarının örnek res
torasyonu, orijinal mermer basamaklar yerine modern traveıten kul
lanılarak tamamlandı. İonik başlıklı mermer sütunun restorasyonunda
kullanılmış olan sabit vinç, arkeolojik kalıntıların ortama daha organik
bir uyum sağlaması için uzaklaştınldı.Bulunan mimari parçalar arasmda
derin ifadeli, sakallı bir mask şeklinde bir başlık dikkati çekmektedir.

5. AGORA-GÜNEY YÖNÜ: Agoranın güney kenarını kapatan sto
anın stilobatı üzerinde bulunan Bizans duvarının kuzeyindeki araştırma

tamamlandı.

Bizans kale duvarlannın karşısında, belki milattan sonra IV. (Re
sim: 2) yüzyılın ikinci yarısında bir deprem sebebiyle yıkılmış olan mer
mer korniş ve stoanın frizinin bazı blokları kalmıştır, Dekare edilmiş

blokların arasında gorgonik masklı çok iyi korunmuş bir arşitrav parçası

dikkat çeker.

Stoanın iç tarafının Bizans duvarının güneyinde devam etmesi ge
rektiği için, planını ortaya çıkartmak amacıyla bir araştırmaya başlandı.

Bu araştııma Jüstinyerı sonrası döneminde bir depremde yıkılmış, mi
lattan sonra V-VI. yüzyıldan kalma bir termal kompleksi ortaya çıkarttı.

6. AGORA-BATJ YÖNÜ: Batı stoasının merkezinde, post-klasik ek
lemelerden dolayı hemen hemen tamamı bozulmuş kısımda, Paul Arthur,
biri milattan sonra XII. yüzyıla, diğeri belki Selçuklu veya Osmanlı Dö
nemi'ne dayanan iki kırsaloturma kompleksinin kazılarına devam etti.

Stoamn kuzeyi, iyi korunmuş durumdadır, döşeme yüksekliğinin al
tında bir stratigrafik sondaj yürütülmüş ve bölgeyi dört metre derinliğe

getirmek için doldurulduğu ortaya çıkarılmıştır. Geri kısımdaki hiçbir
yapı orijinal kaya yüksekliğine getirilmemiştir. Milattan sonra I. yüz
yıldan kalma birçok seramik arasında şimdiye kadar hiçbir oryantal sitte
görülmemiş, "tirrenos" üretimi, Richborrow tipi ticari anforalar dikkati
çeker.
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Stoanın bu kısmında anıtın daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla bazı

bloklar orijinal yerlerine yerleştirildiler. Traverten bloklarından iç ko
lonların temel plintleri eskilerinin aym ölçülerinde yerlerine ko
yulmuştur, Bunların üzerlerine turist ve çiftçilerin geçişlerinden ko
nınmak amacıyla halen bölgede bulunan menner ayaklar, Korint
başlıklarve merrner kolon gövdeleri yerleştirilmiştir.

Tiyatronun Batısındaki Ada Veya İoııik Sütuıı Başlıklı Ev : (Plan: 1)

1993 kazısı peristilin ve yakındaki mekanların gün ışığına çı

kanımasının tamamlanması için 0,18 ve 19 yollarının arasında bulunan
adanın kuzey kısmında yoğunlaştı. Böylece iıı-situ ayaklı kuzey stilobat
ve yıkık durumdaki kuzey kenarı kolonları kazıldı. Bu kenarın hem re
vağınınhem de üst locasının İonik sütun başlıkları ele geçirildi.

Prestilin kuzey kanadında varlığı bu şekilde kesinleşmiş olan duvar
yapısı merdiven ortaya çıktı. Hem kuzey, hem de doğu ve batı ka
natlarında geometrik desenler şeklinde diziimiş tuğlalarla yapılmış (kurt
dişleri, kareler, şeritler) opus spicatum döşemeler ortaya çıktı.

84, 119, 115 ve 26 numaralı mekanlar tamamen kazıldı. 119 numaralı

mekanın opus specatum döşemeli, kısmen eksik, iki iş banklı ve büyük
bir taş havan ve demir aletler bulunan bir mutfak olduğu ortaya çıktı.

Demir aletler: bir tava, üç bıçak, şişe benzer bir demir, büyük bir anfora
ve pişmiş toprak (keramik) bir leğen. 116 ve 119 numaralı mekanların bir
biriyle ilişkili ve karşılıklı olarak fonksiyoneloldukları göz önüne alı

nırsa, büyük çift yükseklikli 116-115 mekanın ziyafet salonu olduğu var
sayılabilir. 26 mımaralı mekanda fresk kalıntılarına rastlandı ve böylece
ana çalışma bunların kurtarılmasına yönlendi: 1991'de başlanmış olan ka
zıya, o zaman küçük parçalar halinde bulunmuş olan fresklerin kon
solidasyonu için gerekli aletler bulunmadığı için ara verilmişti. Odanın

oıtasında, döşemenin kısmen eksik olduğu yerde ve kirişte yatay levha
tabakasının kaldırılmasınadevam edildi ve bu şekilde çok hasar görmüş
mozaik bir döşeme parçası ortaya çıkarıldı ve ana deseni altıgenler içinde
antropomorfik ve zoomoıfik geometrik desenler olarak belirlendi: bok
sörler ve vahşi hayvanlar (Resim: 3).

KUZEY NEKROPOLÜ

ı. Batı kısım: Bu bölgede nekropol kısmının 1:500 ölçekli, yükseklik
çizgili topografik rölövesine devam edildi. Nekropol, şehrin üzerine ku
rulmuş olduğu traveıten yüzeyden doğu düzlüğürıe doğru hemen hemen
7000 metrekarelik bir alanda yavaşça alçalır. Modern çağda kalkerli
suyun geçtiği bu bölge bugün çok azı anlaşılabilen,kalkerle kaplı anıtsal
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yapılar ve lahitlerle doluydu. topografik rölöve yapılaşmanın ve mezar
alanının işgalinin meydana geldiği, en eski doğal terasların gidişini iz
leyen bölgenin ana hatlarının anlaşılmasını sağlamıştır.

2. Çift eğimli çatılı mezar bina/an : Önemli mezar yapılarınııı sis
tematjk çalışması çerçevesinde bu sene çift eğimli örtülü binaların te
malanmasına ve rölövesine başlandı. Bunlar 'çok az sayıda olup (çoğu

yıkık durumda olmak üzere) buna rağmen içlerinde değişik formal gö
rüşlere bağlı mimari farklar görülmektedir.

Bazı binalar ev tipi mezarların tipolojisine bağlanabilir (Grabhauser):
dikdörtgen plan, özenli duvar yapısı, mezar yataklarınııı içeride yer
leştirilmiş şekli Hierapolis nekropolünün karakteristiği olan düz çatı ti
pinin şemasını taşımaktadır. Bu hallerde alınlıklı bitiş çatınııı şeklinden

dolayı olup, başka anıtlarda oranlar, yüksek kaide, ahnlığın kom
pozisyonu mezara Anadolu'da milaltan önce ıV. yüzyıldan itibaren, özel
likle Likya'nın geniş kayalık prodüksyonunda sıkça rastlanan tapınak bi
çimli bina (naos) görüntüsü verirler.

Şehrin üzerindeki tepenin iriişi boyunca bulunan, seri veya tek olarak
inşa edilmiş, bir kısmı arkalarındaki kayalıktan destek alan naos biçimli
binalar bu Anadolu mimari cepheli kaya mezarlarını örnek alırlar.

Bu kompleks mezar tipinin 1993 senesinde başlamış olan ilk araş

tırma ve rölöve çalışmaları sırasında nekropollin şehirden en uzak olan
kısmında tepenin kenarları üstünde bulunan bir mezarııı kazılmasıyla bir
araştırma ve analize başlanmıştır. Tümüyle tepeye gönülmüş olarak bu
lıınan tapınak biçimli bir mimari cepheye sahip bir yapı tarafından dol
durulmuş çok ilgi çekici bir mezarlık alanı gün ışığına çıkarılmıştır. Alın

lığı taşıyan sütun başlıklarıyla biten, köşelerde bulunan iki yassı kolona
sahip olup, basamaklı bir taban üzerinde bulunmaktadır (kazılarda bu
lunmuş olan korniş blokları ve alınlık yeniden monte edilmiştir) (Resim:
4 ve 5).

Cephenin karşısında, kapıya göre simetrik olarak iki lahit bu
lunmaktadır (Resim: 6). Bir üçüncüsü buna dik olarak bulunmuş, ama te
peden gelip bu bölgenin yüksekliğini önemli ölçüde aıtırmış olan top
raktan temizlenmemiştir. Mezarların direk olarak üstlerinde bulunduğu

kayaların yükseklik farkı, kuzey nekropolünün bu çok inişli çıkışlı kıs

mında tepenin net yükseklik atlayışlannı göstermektedir ki, özel alan sı

nırlarını belirlemek için ya da merasim amacıyla kullanılabilirlerdi.

Bu kompleksin milaltan sonra III. yüzyıldan kalma olduğunu be
lirleyen kazılarda bulunan materyal arasında bir ayrılık sahnesini gös-
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teren küçük bir mermer stel dikkat çekmektedir: Kompozisyon, taçlar ve
sahnenin altına yazılmış ylazıtta bulunan isim ile hatırlanan zaferler ile
süslenmiş olup gladyatör eşinden ayrılan bir kadıru temsil etmektedir
(Resim: 7).

3. Restorasyon Çalişma/arı: Misyonun çalışmalannm büyük kısmı,

dördü anıtsal özelliğe sahip olup yıkık durumda bulunan ve büyük statik
problemler gösteren altı mezarın restorasyonu ve sistemasyonu üzerinde
yoğunlaştı (Resim: 8 ve 9). Bunların ötesinde mezarların birçok bloğu yı

kılmış ve parçalanmış durumda olup, bazıları antik çağlardan beri ça
lınmıştırlar (Resim: 10 ve ll). Isı değişimleri, depremler ve yıkımların so
nuçlan, başta çatı kısımndakiler olmak üzere konstrüksyon bloklarının

eğilmesine sebep olmuşlardır ki orta kısımlarında konveks veya konkav
olarak bulunmaktadırlar(Resim: 12 ve 13).

Düşmüş bloklar kaldırılmış, mezarlar içlerinde bulunan yıkıntılar ve
topraktan temizlenmiş ve aynı zamanda hem yıkılmış olarak hem de ye
rinde bulunan tilm bloklar numaralanmıştır. Çünkü mezarların bazıları

beş-altı parçaya bölünmüş bloklarının doğru biçimde restore edilebilmesi
için yerinde kalmış parçaların da sökülmesi gerekmektedir. Yüzyıllar bo
yunca çalınmış olan kenetlerin izlerinin olduğu yerlere yenileri koyularak
bloklar birleştirilmiştir. Bunlar paslanmaz çelikten imal edilmiş ve fik
sasyonları hiposidik reçine ile gerçekleştirilmiştir (STAC-600/66). Par
çalanmış bloklar ihtiyaca göre farklı çaplarda paslanmaz çelikten vidalı,

barlarla birleştirilmişlerdir. Kullanılan yapışurma maddesi yüksek ısıya

dayanıklı (yazın yaklaşık 60 derece) araldit AV138M ve sertleştirici

HV988'dir.

Eksik bloklar özelolarak travertenden imal edilmiştir. Küçük ek
siklikler veya kırılmalar halinde içleri çimento ve çakıl karışımıyla dol
durulımış çift duvarlar inşa edilmiştir.

Bölgenin sistemasyonuuda yukarıda bahsedilen dört mezara ait mer
mer lahit parçaları ve yakındaki kaidelere oturtulmuş lahitlerin parçaları

ortaya çıkmıştır (Resim: 14 ve IS). Çalışmalar çevrenin düzenlenmesi ve
bölgede bulunan diğer küçük mezarların tekrar düzenlenmesi ile sona er
miştir (Resim: 16).

Antik şehrin T.C. Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından

kuzey kenarda öngörülen girişi mezarların muhtemelorijinal po
zisyonlarının belirtilmiş olduğu bir bölgededir ve misyonıı ilgilendiren
bilimsel sonuçların ötesinde, turistlerin mezar binalarının fonksiyon ve
gelişmelerini, ayrıca Anadolu Helenistik-Roma kültürünü anlamalarına

yardımcı olmaktadır.
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Pamukkale Müzesi Müdürü ve arkadaşlarına, Genel Müdürlük gö
revlilerine, ızmir Müzesi'nden Sevgili Pınar Aydemir'e ve Denizli Mü
zesi'nden Sayın Nesrin Karabay'a candan teşekkürlerimi sunarım.

Yardımları olmadan çalışmaların gerçekleştirilemeyeceği FIAT ve İs
tanbul Koç Vakfı'na en derin teşekkürlerimi sunanm.
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Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6-
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Resim: 7
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Resim: 9

Resim: 10
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Resim: 11

Resim: IZ



Resim: 13

Resim: 14
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Resim: 15

Resim: 16
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1993 YILI DEMRE,AZİz NİKOLAOS KİLİSESİ
KAZISI

Yıldız ÖTÜKEN *

2Ağ~ustos - 30 Eylül 1993 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı ve Ha
cettepe Universitesi adma yürütülen Demre Aziz Nikolaos Kilisesi kazı

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kazıya Bakanlık temsilcisi olarak Kazılar

Şubesi'nden Sanat Tarihçi Ertuğral Danık, Hacettepe Universitesi Sanat
Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yük.Mimar Dr.Mustafa ak
polat, Araştırma Görevlisi Meryem Acara ve Sema Alpaslan
(H.U.Meslek Yüksek Okulu), Mezuniyet sonrası öğrencilerinden Nilay
Çorağan, Yelda Olcay, Abdullah Deveci (Gazi Uni.), lisans öğ

rencilerinden Tolga Doğüşken, Birgül Açıkyıldız, Nilüfer Peker, Hanife
Çmar, Hakarı Tekin, ayrıca Ege Universitesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Oğretim Uyesi Doç.Dr, Zeynep Mercangöz, Hacettepe Universilesi Ant
ropoloji Bölümü Oğretim Uyesi Prof.Dr.Metin Ozbek'i temsilen Araş

tırma Görevlisi Gülfem Uysal katılmışlardır.

Kazı iznini ve ödeneğini veren Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'ne. kazıya maddi destek sağlayan Türk Ekonomi Ban
kası'na, ayrıca Kültür Bakanlığı temsilcisine. kazı ekibine ve Dernre'li iş

çilerimize teşekkür ederim'.

1. Kazıda Ortaya Çıkarılan Mimari Veriler

a. A i Bölümü ve Merdivenli Podyum

1992 kazı planında görüldüğü gibi kilisenin kuzeydoğusundakiek ya-

* Prof.Dr.Yıldız ÖTÜKEN, Hacettepe Üniversitesi. Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Bey
tepeANKARA

(1) Demre Kaymakamı Ali Uslanmaz. Belediye Başkanı Adnan Genç, Milli Eğitim Müdürü
Cemal Ocal, Mal Müdürü İsmet Ülküyalçın. Şahin Oteli'nin sahibi Yusuf Şahin. Kkilisenin
bekçisi Abdullah Kocakaliye. OrionTur'un sahibi Ersan Atsur, Likya Araştırma Merkezi ve
Pontcfilıu-Sanmal A.ş. ye yardımları nedeniyle ekibirn adına teşekkür ederim.
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pıları (C-C i ) kuzeyden sınırlayan düzensiz dikdörtgen planlı, arkadlı A i
bölümü 1990 ve 92 yıllarında 5.50 m. yüksekliğinde topraktan arın

dırılarak tümüyle; A l'i doğudan sınırlayan merdivenli podyumun ise 3.70
x 5.40 m.lik bölümü kısmen ortaya çıkartlnuştı".

1993 kampanyasında Al zemininden 1.27-1.58 m. (podyum toprak ve
döşeme levhası kodu) yükseklikteki podyumun kazısına 5.70 x 5.40 m
lik bir açma ile devam edilmiş ve güneyindeki C yapısına uzanan mer
diveni tümüyle temizlenrniştir, Bu merdivene doğuda bitişen, kesme taş

ve tuğla ile örülmüş, 2.85 m. yükseklikteki bir duvar kalıntısı podyumun
güneydoğusundakive C yapısı üzerindeki mekanları ayırmaktadır,

1993 kazı planında görüldüğü gibi podyumun kuzeydeki sınırını tes
bit etmek amacı ile A i arkadı hizasındanyaklaşık 2.10 m. kuzeye doğru

toprak kaldırılmış, ancak kesin bir sırur ortaya çıkmamıştır (Plan.l). Bu
açmada bir sütun ve in situ vaziyette attika tipinde bir sütun kaidesi bu
lunmuştur. 1992'de bu çevrede bulunan eşik taşı ve sütunu da dikkate al
dığımızda, podyumun revak hizasından kuzeye doğru devam ettiğini,

muhtemelen bu yönde bir geçit veya mekan (lar) içerdiğini düşünebiliriz

(Resim: I). İn situ attika kaide 1992'de podyumun dolğusunda ele geçen
kırmızı astarlı Kıbrıs seramikleri gibi 6. yy.m ikinci yarısına tarihlerıe

bilir'.

A i arkadının cephesini topraktan arındırmak için arkadın kuzeyinde
toplam 9.85 m. boyunda iki açma yapılmıştır. Bu cephenin kemer üç
genlerinde ortaya çıkan in situ mimari plastik bezemelerin korunmasına

öncelik verilerek zemine 1994'de inilmesi kararlaştırılmıştır. Arkad çi
zinlinde de görüldüğü gibi doğudaki kemer üçgeninde antik Myra ken
tinden devşirilmiş bir stel, batıdakinde ise bir sarkofag parçası, Bizans
Dönemi'ne ait plastik ögelerle biraraya getirilerek, Bizans mimarisi ge
lişiminde benzeri bulunmayan ünik bezemeler oluşturulmuştur,

Stelin üzerinde 6.yy.a tarihleyebileceğimiz, ajour tekniğindeki lotus
palmet motifli ve dişli frizin benzerlerini Myra yakınındaki aynı dö
nemlerde inşa edilen yapılarda-mesela Asarcık'taki doğu bazilikada gö
rürüz '.

(2) Bkz. S.Y. Ötükcn. 1992 yılında Antalya'nın Dcmrc ilçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde
yapılan çalışmalar. XV. Kazı Sonuçları Toplantısı l, Ankara 1993 (1994).1-7

(3) Bkz. Örüken a. g. e. (i994)
(4) Bkz. Otükcn a. g. c, (1994). 2. dipnot 4
(5) Likya'daki benzer örnekler için bkz.P. Orossıuann-HrfSeverin. Byzantinische Bauten im

südostlichcn Lykicn. Abb. Bd., Berlin ı 994. Gcs. 1.3.Gcw. :2 (Asarcık): SPF ı (Yılbaşı):

Ges. 1 (Kızılleğen).
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Yivli sütunceli bir levhaya oturan Orta Bizans dönemi güvercin hey
kelciği geçen yıl bulduğumuz örneğin de muhtemelen bu cephede kul
Ianılnuş olduğunu düşündütür 6.

Stelde, Myra Tiyatrosu'nun Diazomasının arka duvarında veya Yu
karı Beymelek'teki lahitlerde gördüğümüz tarzda bir niş içinde ayakta bir
figür, altında büyük haıfle yazılmış iki satırlık bir yazıt ve nişin yan
Iannda avuç içi izleyiciye dönük iki elmotifi yer alır'. Buluntumuz üslup
açısından tiyatrodaki Tyche ve Artemis Eleuthera figürleri ile şaşırtıcı

benzerlik göstermektedir. M.S.2.yy.ın 2. yansına tarihlerıdirebile-ceğimiz

stelin yazıtında, "Khara (bu mezan) torunu Orestes'in anısı için yaptırdı"

denilmektedir".

Batı kemer üçgenindeki zikzak motifi ile bezeli bir Bizans arşitravı

ile taçlandınlan girlandlı ve eroslu sarkofag parçası stel gibi antik Myra
kentinden devşirilmiş olmalıdır. Likya bölgesindeki- Limyra, Patara. Ide
bessos gibi- örneklerden işçilik ve üslupta ayrılan sarkofag muhtemelen
Myra ötelyelerine aittir, Biçimdeki yozlaşmamışlığınedeni ile Antoninler
dönemine, M.S. 2. yy,ın 2. yansına tarihlenebilir",

b. A i Bölümünün Güneyindeki C i ve C Yapilanndaki Çalışmalar

Kubbeli bazilikanın kuzeydoğu köşe odasıııa bir kapı ile bağlantılı

kubbeli C 2 ve ona doğudan bitişerek ardarda sıralanan C i ve C ya
pılarının kazısına 1993 kampanyasında devam edilmiştir. Amaç bu ya
pıların duvarları ve üst önülerini dışta tümüyle topraktan arındırdıktan

sonra içlerine girmektedir (Resim: 2).

C l'e doğudan ve merdivenli podyuma güneyden bitişen C ek ya
pısının üstündeki toprak mevcut duvarlarının yükseklik koduna, + 3.25 m
ye kadar temizlenmiştir. Planda da görüldüğü gibi C'nin 1993 kam
panyasında 7.40 m uzunluğundaki kısmı açılmış ve üst katta birbirine bir
kapı ile bağlanan iki mekan içerdiği görülmüştür (C batı ve C doğu me
kanlan), Doğu mekanının duvar köşelerinde bulunan in situ yer döşeme

(6) Güverciniri kanatlarındaki çizgisel üslup Orta Bizans Dönemi örneklerini andırır; bkz.
T.Ulbert. Untersuchungen zu den byzantinischcn Relicfplaücn des 6. bis 8. Jahrunderts, İst

Min (1969/70), biL. 35 ı _ı 993'de bulunarı güvercin için bkz. Orüken (1994)
(7) Myra tiyatrosu ve Beymelek'teki örnekler içinbkz.J. Borchardı, Das griechisch-rörnische

Theeter von Myra. Eine Iykische Metrepele. Berlin 1975. biL. 58. not41. lev. 23 C.D; <ı.g.e..
W.Wurstcr. Die Ruinen oberhalb von Yukan-Bcyıuelek. biL. 87, lev. 55 D.

(8) Yazıtın çevirisi için Prof. Dr. Hasan Malay'a, bukonudaki yardımları nedeni ile Doç. Dr.
Zeynep Mercangöz'c teşekkür ederiz.

(9) Girlandlı sarkofagm değerlendirme ve tarihlendirilmesi için Prof.Dr. Faliri Işıkta teşekkür

ederiz.
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levhaları ve kapısındaki eşik taşı (+ 3.05-3.09 m.), aynca ana toprakta ele
geçen çok sayıdaki opus sectile parça, bu mekanın orijinalde kapalı bir
mekan olduğunu belgelemektedir. C yapısının batı mekanında dağınık bir
şekilde duran döşemelerin kodları +3.03-3.29 m. 'arasında değişmektedir.

C'nin kuzey, güney ve batı duvarları C l'dekilerdeu daha düzgün işli

küçük boyuttaki kesme taşlarla örülmüştür; harç bileşimi de farklıdır.

C i ve C yapılarının güney cepheleri 1993 yılında 13.30 m.boy ve
2.80 m. enindeki bir açma ile topraktan arındırılmıştır. Cephe boyunca
açma seviyesi + 15m koda indirilmiş; ancak bu açmada ortaya çıkan top
rak içine 1.60 m derinliğe kadar inen pitos biçimindeki iki örııe küp ne
deni ile güneyde + 0.55 kodda bırakılmıştır. Likya bölgesinde benzerleri
araştırılan küplerin işlevi tartışmalıdrr".

Bu yılki çalışmamızda ek yapılardan öncelikle C l'in içini bo
şaltmaya karar verdik; zira bu yapının dışa bağlantıyı sağlayan güneydeki
kapısı, diğerleri gibi Orta Çağ'da örülerek kapatılmaınışur, C I'in üs
tündeki toprak 11.65 boy ve 7.15 m. enindeki bir açma ile tümüyle te
mizlenmiş ve yapının iki mekan (C i batı ve doğu) içerdiği tesbit edil
miştir. Batı mekan tonozla örtülüdür.p doğu mekanın ise orijinalde
ahşapla örtülü olduğunu düşünüyoruz.

Batı mekanının güneye açılan kapısından başlayarak ilk haftada bir,
diğer üç hafta boyunca 3 işçi ile içte tonoz seviyesine kadar yükselen
alüvyorı dolğusu tamamen boşaltılmış ve mekan sağlam vaziyette ortaya
çıkmıştır. 3.24 x 5.97 m. boyutlarındaki mekan içte, kuzey ve güneyde
dört paye üzerine oturan yuvarlak kemerli, açık birer arkadıa sı

mrlanrnaktadır, ilginç bir husus kuzeydeki arkadın dıştan ona bitişen
masif bir duvar ve ayrıca A l'e bakan ikinci bir arkadıa kılıflanmasıdır:

buna karşılık güneyarkada dıştan yalnız masif bir duvar bitiştirilmiştir. C
i batı mekanının içteki arkadları düzgün kesme taşla örülırıüştür; dış du
varlarda ve A i arkadında ise devşirme tuğla karışımı ile düzensiz kesme
taş örgüsü görülür. C l'in kılıfını oluşturan bu duvarlar ve A i arkadı mal
zeme ve teknik özellikleri ile bazilikanın Orta Bizans dönemine ta
rihlerıen kuzey ve güney ek yapılarına benzemektedir",

C l'in doğu-batı doğrultusundaki, moloz taş tekniğindeki beşik to
nozu muhtemelen dış duvarların inşa edildiği yapı dönemine aittir. Ori
jinalde arkadların hafif bir ahşap örtü taşıdığını düşünebiliriz. Tonozun

(lO)

(i ı)
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Benzerörnekler içinbkz. J.Morganstern. The Fert at Dereağzı andother Materinl Reıuains
in its Vicinity from Aııtiquity lo the Midlc Agcs. Tübingen ı 993. 53, not. 130
Kuzey ve güney ek yapıların malzemeve duvar tekniği özellikleri için bkz. U. Peschlow,
Die Architektur der Nikolaoskirche in Myra. Myra 1975. biL. 353-354.



inşaatı sıı:asında duvara oyulan kiriş yuvalarının düzensizliği, ayrıca Orta
Bizans dönemine tarihlenen kuzey ek yapılarının malzeme, teknik ve
şekil açısından benzer tonozları bu düşüncemizi doğrulamaktadır".

C l'in batı mekanı batı duvarındaki bir kapı ile 1994 yılında içi bo
şaltılacak kubeli C 2 yapısına, sel felaketinde kısmen yıkılan doğu du
varındaki bir kapı ile de C i doğu mekanına bağlanmaktadır. Zeminin taş

kaplamaları Orta Çağ'da bilinmeyen bir nedenle sökülmüştür; benzer bir
olguyu podyumun üstünde tesbit etmiştik!'. Günümüze gelebilen duvar
köşelerindekikaplamalarınkodları + 0.08 - 0.10 m.dir.

Mekanda açılan 1.00 x 1.50 m.'lik bir sondaj ile- 0.52 m. derinlikte
eski bir zemin bulunmuştur. Bu kod muhtemelen kilisenin 6. yy.a ta
rihlenen i. yapısının zemin kodudur; bu düşüncemizi i. yapı dönemine ta
rihlenerı 2. güneydoğu şapelinin -0.41m. kodu; aynca 1993 yılında kuzey
arkadınA 2 bölümünde açtığımız sondajda ortaya çıkan -0.49 m.deki eski
zemin kodu desteklemektedir".

C i batı mekanındaki sondajda ortaya çıkan seramikler 1992'de pod
yumun dolgusundaki buluntularımız gibi "kırnuzı astarlı Kıbrıs" gıubuna

aittir; gerek bu seramikler, gerekse bunlarla birlikte ele geçen kandil ör
nekleri 6.yy.ikinci yarısı- 7.yy..başlarına tarihlenebilir".

II. Küçük Buluntular

Sema Alpaslan-Meryem Acara-Yelda Olcay-Nilay Çorağan

a. Taş ve mermer buluntular

1993 kampanyasında ana toprakta 409, in situ 13 olmak üzere toplam
1011 adet taş ve mermer eser ele geçmiştir. Türü tesbit edilen 925 eserden

(12) Orta Bizans Dönemi'ne tarihlerıen tonozlar için bkz. Peschlow a. g. e. (1975), 358 - 359; ay
rıca kşl. a.g. y., Marerialen zur Kirche des H. Nikolaos in Myra im Mittelalter. IstMitt 40
(1990).207 -'258. biL. 249 - 250. C 1 batı mekanının tonozunu kuzey ek yapının. ı. 4 ve 5
mo lu mekanlaım ilc karşrlaştrrabiliriz; en yakın benzeri ise takviye kcneri içermeyen ı no
lu mekanın tonczudur.

(13) Podyumdaki döşeme levhalarının insan eli ilc söküldüğünü tesbit ctmiştik, bkz. Örükcn
(1994),2.

(14) Kilise ve ek yapıların zemin kodlarındaki farklılıkları ile yapı dönemleri ilişkileri ko
nusunda kısa bir not için bkz.Peschlow, a. g. e. (1975). 311. dipnot 3; Peschlow'a göre 2. ve
3. gd. sapeller kiliseden "yaklaşık 0.35 m" uşağıdadır ve bu kod kiliseden "eski" bir döneme
aittir. 1993 de yaptığımız ölçünilere göre şapcllcriu kodu -0.41 m dir. A 2 de levhalarla ör
tülü olmayan gb köşede 1993 de açılan sondaj çukuru. csti döşeme tesbitinden sonra top
raklakapaulnuştır.

(15) C 1 mekanının -0.52 m kodunda bulunan kandiller ve kırmızı astarlı seramitler için kşl.

"Küçük Buluntular''.
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674'ü yer döşemesi, lü9'u lituıjik, 73'ü mimari öge, 41'i kabartmalı par
çadır; ayrıca 9 kitabe, 7 kırık mermer, 4'er adet kakma levha ve sarkofag
parçası, l'er adet olmak üzere stel, kuş heykeli, çanak ve opus sectile'li
levha bulunmuştur; 86 eser üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Ana
topraktaki buluntulardan poıtreli levha ve paye başlığı 4.-5. yy.lar arasına

tarihleyebileceğimizönemli örneklerdir";

Bu yılın bulun tuları arasındaki mekik ve beşgen biçiminde işlenmiş

ince kakma levhalar 6.yy.a ait Bizans yapılarında- mesela Porec'teki Euf
rasius bazilikasında-çok sık karşımıza çıkan kakma tekniğindeki duvar
süslemelerinin Nikolaos kilisesinin ilk döneminde uygulandığını dü
şündürür'?.

Kilisedeki in situ, ayrıc Enez, Bursa ve İstanbul'daki sayılı benzerleri
ile karşılaştırarak yer döşemesi olarak nitelendirdiğimiz bir levha renkli
taşlarla kakma tekniğinde bezenmiştir".

1993 kampanyasında ana toprakta ele geçen 674 opus sectile yer dö
şemesine ait örnekten 222'si geometrik şekilleri verir: bunlardan 99'u
üçgen, 70'i kare, 46'sl §ekizgen, 3'ü altıgen, 2'si çokgen, l'er adedi dik
dörtgen ve dairedir. Uçgen ve küçük boyutlu kare biçimindeki ör
neklerimizin renkli çakıl taşlarından yapılmış olması dikkati çeker".

Bu yılın buluntulan arasında harçları ile· birlikte ele geçen 14 opus
sectile parça önem taşır. Gri veya pembe renkli harçlan yapının farklı dö
nemlerine ait harçları ile karşılaştırılmış ve pembe harcın 8.-9.yüzyıllara

tarihlenen kubbeli bazilika harcına benzerliği tesbit edilmiştir>. Boyut,
malzeme ve motifleri ile kilisedeki in situ örneklerle bütünleşen bu bu-

(L6) Portreli levhanıu üslup benzerleri için bkz. N. Fınıtlı vd.. La sculpıure Byzantine Figurôc au
Musôc Archeclogiquc d'Istanbul. Paris 1990, lev .87. res. 279 - 280 (4. -S. yüzyıl); paye baş

lığı için kşl. U. Pcschlow. die Bishofskirchc in Limyru. Xc CIAC II (1984). Abb. 2
(S.yüzyıl); R. Knutxsch. Kapitellstudicu. Bcrlin- Leipzig 1936. lcv. 33.540 ci (5. yüzyılın 2.
yarısı)

(17) Bkz. A. Terry, The Sculpturc at the Cathcdral of Eufrasius iıı Porcc, DOP 42 (1982),13
64, res. 148.

(L8) Bursa Orhan Gazi Türbesi. Enez Sur Kilisesi ve İstanbul Beyazıt'taki örnekler için bkz S.
Eyice. Bursaıda Osman ve Orhan Gazi Türbeleri. VD 5 (1963). 131 - 147. levc. 3. 4. 5;
N.Fıratlı, Kısa Arkeolojik Haberler, lAMY 13/14 (1967), 220 - 221, biL. 220; A. Erzen.
Enez Kazı Çalışmaları,VIlI. KST 1986 (1987), 273 - 290, biL. 275, res. 5.

(19) Y.Ölüken. Dentre'deki Çalışmalurda Ele Geçen Küçük Buluntutar. 1992 Anadolu Me
deniyeıleri Müzesi Konferanslan. Ankara 1993. 106.

(20) Kubbeli bazilikanın tarihlendirilmesi için bkz. Pcschlow. n.g. e. (1975),352.
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luntular kilisenin IL.yy.a tarihlendirilen döşemelerinin yeniden de
ğerlendirilmesini gerektirir 21 (Resim: 4).

Liturjik ögeler arasında pembe (Bilecik) taştan monolit olarak ya
pılmış kaideli templon payesi, yapının bilinen örneklerinden farkı ile dik
kati çeker>. Kilisenin yayınlarda tarutılan kuşlu ve bitkisel bezemeli
templon başlıkları, 1990'da çıkan Orta Bizans dönemine ait templorı ar
şitravları ile bütünlük gösteren bir diğer başlığın yanı sıra, bu yıl stilize
yapraklı ve genelinde yayınlarda 5.-6. yy.lara tarihlenen yeni bir başlık

tipi bulunmuştur 2).

İkinci kez kullaıummda bazı parçalarının templorı payesi olarak de
ğerlendirildiği anlaşılan dört kireçtaşı pencere şemekesi 6. yy.Bizans mi
marisinde-örneğin Paras Hekatontapyliani kilisesinde-kullamlan türde ör
neklerdir>,

A i podyumu ile C yapıları ana toprağında 1990-92'de 14, 1993'de 12
parçası ele geçen, değişik, ancak her parçadil birbirini tekrarlayan mo
tifler sergileyen paye, levha, arşitrav bulunuılan kiliseye ait ilginç bir li
turjik kuruluşun varlığım gösterir. Ana motif uçları birbiriyle bitişen dört
sivri yapraklı çiçektir>; bu motifle yivli süturıce, zikzak veya dört şeritli

geçme motifleri birarada kullarulrmştır, Levhaların delikli olması bun
ların bir templona veya bir altar rölikerine ait olduğunu düşündürür,

b. Cam Bulut/tular

1993 yılında ana toprakta B42 Bizans ve yüzey toprakta 174 Post
bizans dönemine ait cam parça bulunmuştur. Geçen kampanyalardaki ör
neklerle birlikte sayısı ıı02'ye ulaşan Bizans camları kazı sonrasında ay
rıntılı bir çalışma ile değerlendirilmiştir. Altı ana renk grubu altında

toplanan eserlerden 1993 buluntuları 91 agız, 75 pencere camı, 44 kaide,
IS kulp, 6 kandil sapı, 607 gövde parçası ve 4 bilezikolarak ayrılmıştır.

(21) Y. Demiriz. Dcmrc'de Aziz Nikolaos Kilisesi, TAD 15(1968). 13 - 24 ve O. Feld. Die ln
rıenausstattung der Nikolas Kirche in Myra, Myra '1975.394 - 397 kilisedeki opus sectile
döşemelerini benzerleri yardımı ilc lL. yüzyıla tarihlendirirler; U. Peschlow, kilisesinin
maos. narleks ve gd şapcllerindeki döşemeleriri lL. yüzyıldan önce var olduğunu kabul eder.
Peschlow n. g. C., (1990). 214.

(22) Templon payaleri için bkz. Fcld a. g. e.. (1975). 269. lev. i 18E; Peschlow a. g. e.. (1990).
222. 224-225,lcv. 42. 4. res. 3.

(23) Stilize yapraklı ıcmplon başlıkları için bkz. Feld a. g. C., (1975). 366 -368. lev. Il7E-F,
118A-D; Peschlow u. g. e .. (1990). 222-224. 226-227. 238. lcv. 43. 2. res. 4.

(24) H. H. Jewcll-F. W. Hnshıck, The Church of Our Lady af the Huııdred Gates in Paros. Lon
don 1920.32. res. 241ev. 12. Kazıda bulunan parçalar galerideki bir diğer örnekle boyut ve
profilde bütünleşmektcdir. __

(25) Dört sivri yapraklı çiçek ınotifi için bkz. Otüken a. g. e., (1994), 3 dipnot 15
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Daha önceki çalışmalardaBizans cam buluntularımızın gelenide ser
bet veya ender olarak kalıba üfleme teknikleri ile yapıldığını ve kazıma,

lif bağlama gibi tekniklerle bezendiğini belirtmiştik": 1993'de ortaya
çıkan bileziklerde yeni teknikler görülür: birincisinde turuncu renkte cam
lifi üzerine renksiz cam hamuru diğerinde mavi ve kırmızı cam hamurları

birarada spiral biçimde sınhnıştır. Bunların yanı sıra yeni bir teknik
renksiz cam içine mavi rengin akıtılmasıdır.

Yoğun olarak karşımıza çıkan pencere camlarının kenarlarında iki
farklı tekniğin uygulandığı izlenir: birincisi geçen yıllardaki bu
luntulardan tanıdığımız katlama, diğeri iki yiv ile kalınlaştırma tekniğidir.

Restitlisyon çalışmalarında ilk kez kandiller ele alınmış ve dört tip
tesbit edilmiştir: Birinci tip yekpare sapIı kadeh şeklindeki kandillerdir.
İçe veya dışa dönük şekillenen ağızlarının çapları 7-8 cm. arasında sap
ları düz (bilyalı veya bilyasız) veya boğumludur, Tüm örnekler benzerleri
yardımı ile 9. ve IL. yüzyıllara tarihlenebilir" (resim:3).

İkinci tip kulplu asma kandillerdir; içe dönük ağızları 9- LO cm ça
pındadır, kaideleri lçbükeydir, Istanbul Saraçhane, Yakındoğu'daki Nes
sana, Samarra ve Gerasa'daki benzer örnekleri 9. ve IL. yüzyıllar arasına

tarihlenmektedir>, Asma kandillerin bir çeşitlernesi de kaidesi bilya şek

lindeki örneklerdir".

Üçüncü tip maden zarf içine yerleştirilen, yayvan kase biçimindeki
örneklerdir; dışa dönük ağızlarının çapları 13-21 cm arasındadır". Dör
düncü tip kadeh biçiminde olup, ayak kaidesi içe katlıdır; dışa dönük
agız 7-8 cm çapındadır. Bu tipin Geresa ve Saraçlıane'deki örnekleri IL.
yüzyıla tarihlenmektedir".

(26) Bkz. Ôtüken a. g. e., (1994), ..
(27) Saplı kandiller içiil bkz.R. H. Pindcr Wilson ~ T. Scanlon. Gluss Pinds From Fustat. JGS 15

(1973). res. 18 -19 (9. yüzyıl); P. B. Bngatti. i Sautuario dclla Visirione at Ain Karim (Men
tana Judacac) Gcrusalcmmc 1948. 77. res. 34; D. B. Harden. Glass. D. Colt (ed.), Ex
cavations al Ncssana. London 1962,84 -85. res. XX /51-52-54(9. yüzyıl); J. Jones. The
Glass. S. T. Parkcr (cd.), The Roman Fronticr in Central Jcrdan. London 1987. 627. res.
136n4-75 (Geç Bizans); J. W. Crowfool - K. M. Kcnyou, The Object from Samaris. Lon
don 1957.418-418. res. 99/4 (9. yüzyıl)

(28) J.W. Hayes. Exeavation al Saraçhnnc in ıstanbul II. Princcton 1992.404-. res. 152/65 (1 ı.

yüzyıl); Harden a. g. c .. (1962). 84. res. XX/47 (8.-9 yüzyıl); Crowfoot : Kenyou a. g. c.,
(1957).418. res. 99/ 2-3; Jones a. g. e.. (1987). 627. res. 136/72-73 (Geç Bizans).

(29) G. M. Crowfool - D. B. Harden. Early Byzantine and Later Glnss Lamps. JEA 17 (1931).
202. res. XXVIlI/l3.

(30) L. Bourus. Byzantine Ligluing Dcvices, JÖB 32/3 (1982).481, res. 5.
(31) C. Meycr, glass from the North Theathcr Byzantine Chuich and soundings at Jerash. Jordan.

ı982-1983. BASOR Supplcıucnt25 (1987). res. lı(X -y- Z; GIY -Ocaa-bb-cc; Hayes a. g. c ..
(1992).402. res. 150/16-17-18-19-20.
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c. Seramik

1993'de bulunan 5076 seramikten Bizans Dönemine ait 3376 sırsız,

114 sırlı seramik ana topraktan ve eksi koddan çıkmıştır. Sırlı ör
neklerimiz genelinde önceki yıllardaki seramiklerle hamur, şekil, teknik
ve süslemede bütünleşmektedir; sgraffito, slip ve champleve'nin yanı sıra

ilk kez bu yıl sıraltı boyama tekniğinde örnekler bulunmuştur, ince ci
darlan ile dikkati çeken zarif yayvan kaseler (18-27 cm ağız, 4 cm kaide
çapı) yeni çeşitlemelerimizdirv,

Sırsız seramikler arasındaki tamamlanabilen bir amphora, ağızdan

başlayan yukarı çekik yassı kulpları, dibe doğru daralan şişkin ve yivli
gövdesi ile Antalya ve Çanakkale Mlizelerindeki 11-12. yüzyıl ör
neklerine berızemekte, ayrıca 1990 yılı kazımızda bulunan. amphora ile
aynı döneme ait olması açısından dikkati çekmektedir". Ust kısmı ele
geçen diğer bir amphora ise Antalya, ızmir, Çanakkale ve Bursa Mü
zelerinde bulunan ve i O-LL. yüzyıllara tarihlenen örneklerle kar
şılaş tmlabilinir>'.

Önceki kazı kampanyalarında bulunan şişkin gövdeli, çift kulplu pi
şirme kapları (Resim: 6) ve testilerin yanı sıra bu yıl yine günlük kul
lanıma ait yeni kap formları tesbit edilmiştir. Bunlar; geniş ağızlı, göv
desi kaideye doğru daralarak düz inen derin kaseler; genelinde omuz
kısmına yatay bitişen iki veya üç kulplu küçük kaplar, kulplu veya kulp
suz kupalar ve içbükey kaideli testilerdir".

Bu yılın ünik bir buluntusu ise C 1 yapısı batı mekanındaki gü
neydoğu arkad nişinde in situ durumda ortaya çıkarılan, iki tarafı açık

künk biçimindeki seramiklerdirs. 13 ü sağlam 8 i kırık parçanın nişte bir
biri üstüne dikeyolarak oturtulmuşvaziyette bulunmaları künk işlevi ile
bağdaştırılamaz (Resim:5).

(32) Sıraltı boyama tekniğinde benzer örnekler için bkz. A: H. S. Megaw, Supplementary Ex
cavations on II Casıle Size At Paphos, Cyprus. 1970-71, DOP 26 (1972). 342, res. 22.

(33) Bkz. N. Günsenin. Lcs Ampores Byzantincs (X- XIII a siccles): Typolcgie. Production. Cİr

culation dıapres Ics Collecticrıs turqucs. Paris 1~.90. [ev. XXX (Antalya).XXX/l a-b(Ça
nakkale). 1990 yılında bulunan amphora için bkz. Otükcn a. g. e. (1994).

(34) Bkz. Günsenin. a. g. c .. (1990). lev. Il/I a-b, LLL/i a-b (Antalya), V/2 a·b (İzmir). Vll/I a-b
(Çanakkale). X/3 a-b (Bursa).

(35) Kaseler için bkz. G. D. R. Sanders Excavations at Sparta: The Roınan Stoa. 1988-91. Pre
liminary Report. Part 1 (c) Medicval Pottery. ABSA. RS (1993). 276. res. 12/50; yatay kulp
lu kaplar için bkz. C. Williams. Ancınuriuın. The Roman and Early Byzantine Pottery. To
ranta 1989,64. rcs.33/368; Hayes. a. g. c.. (1992). res. 3an. 14; kupalar için bkz. Hayes a.
g. e.. (1992). 70/24. 26. 30.

(36) Künkler için kşl. J. S. Crawford. The Byzantinc Shops at Sardis. Massachusctrs 1990. res.
139.
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Ana toprak ve bilhassa C i yapısı batı mekanında -0.52 kodunda
yoğun olarak bulunan kırmızı astarlı seramiklerin ağızları düz katlı veya
çekiç biçimindedir; ağızların üstleri yivli veya düzdür; gövde baş

langıçlan geometrik motiflerle bezelidir; kaideler düz veya daire bi
çimindedir. Yayınlanmış örneklerle karşılaştırdığımızda, buluntularımızın

hamur, astar, teknik ve kap formları açısıııdan 6 yüzyılortalan ile 7 yüz
yıl arasına tarihlenen "kırmızı astarlı Kıbns seramikleri" ne benzediğini

tesbit ederiz>.

Bütün örnekleri C i yapısının batı mekanında, -0.52 kodunda, bu
lunan kandiller form açısıııdan, ilk kez Efes kazıları yayınlarında F. Milt
ner tarafından "Anadolu tipi" altında değerlendirilen bir grup kandille
uyum sağlamaktadır>, Ancak, hamurları ten rengi olduğundan, kırmızı

hamurlu Efes buluntularından ayrılırlar. Demre kandilleri hamur rengi,
basık formları, diskus çapları, küçük ve masif tutacakları, boyutları ve
bezeme motifleri - kabarık daireler, kıvrık dallı üzüm salkımlan, rozetler
ile daha çok, Hayes tarafıııdan sınıflandırılan İstanbul Saraçhane bu
luntularından, 6. yüzyıla tarihlendirilen bir grup kandile benzerlik gös
terirler'".

d. Maden Buluntular

1993 de ana toprakta 46 Bizans ve yüzeyde 87 Post-Bizans dö
nemine ait maden eser bulunmuş ve geçen kampanyaların örnekleri ile
birlikte ilk kez temizlik ve değerlendirme çalışmaları yapılnuştırw, 6.
yüzyıla tarihleyebileceğimiz bronz ibrik kulbu ve yürek-palmet motifleri
ile bezeli 6 mm genişliğindeki 8 cm uzunluğundaki yarım daire şeklinde

kıvrık gümüş levha bu buluntulardandır.

5 mm kalınlığındaki gümüş kaplama levha parçalarında alçak ka
bartma tekniği ile yapılmış A ve W harfli bir Yunan haçı ve kontrol dam
gası olması muhtemel bir monogram görülmektedir.

(37) Bkz. Öıükcn. a. g. c .. (1994). dipnotA. ayrıca bkz. J. W. Hayes. Cyprioı Sigillata. RDAC
1967.71-72; M. Rodzicwicz. Alcxandric L. La Ccramique romanine Tardire d'Alcxnndric,
Varsovie. 1976.45; Williams, n. g. c.. (1989). f'ig. 121174. 141187.24/291.

(38) F. Miltncr. Forschungcn in Ephesos LV/'2. Wien 1937. no. 283. 575~.res. III-IV.
(39) Kandiller. İstanbul - Suruçhane buluntulanndun "Tip 1" c benzer. Oruekler ve tarihlendirmc

için bkz. Hayes. n. g. c.. (1992),82. res. 1 - 5. 9. Paralel örnekler için bkz. Hayes, a. g. e.,
(1992),435. dipnot Z.

(40) 1989 yılından bu yana bulunan ıuadcnlcriu 52 si Ankara Anadolu Medeniyıleri Müzesi La
bcratuvnnnda tomilenmiştir. Başla Latif Özen ve Sincm Tazegülolmak üzere bütün 1a
barotuvur görevlilerine teşekkür borçluyuz.
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Bu yılki 5 bronz sikke arasında Bizans Dönemine ait bir örnek ek ya
pıların, ana toprak buluntularının ve sel felaketinin tarihi için bir "ter
minus ante" veımektedir. Sikkenin bir yüzünde Pantokrator İsa, diğer yü
zünde Orans duruşunda Meryem büstü isimlerinin kısaltmaları ile
verilmiştir. Sikke üzerinde bir imparator tasviri veye adı taşımadığından

"Anonim sikkeler" grubuna ve ayrıntıdaki özellikleri nedeniyle de G çe
şitlemesine aittir. Genelinde Iv. Romanos(l068-1071) dönemine ta
rihlenen bu çeşitlemedeki örneklerin bazıları, muhtemelen Demre'deki
örnek de, ikinci bir baskı ile VII. Mikael (1071-1078) döneminde kul
Iamlmışur". Sikke ile aıtaya çıkan 1078 terıninus ante quem'i genelinde
1ı. yüzyıl sonu 12. yüzyıl başı arasında değerlendirdiğimiz ana top
raktaki küçük buluntularımızave yayınlarda 1042 civarına tarihlenen ek
yapı dönemine uyum sağlaması nedeni ile sevindiricidir.

Yüzey topraktaki gömülerdeki iskeletlerin üzerindeki giysilere ait
kemer tokaları gümüş ve gümüş üzerine altın yaldız kaplamalıdır; zaıif

çiçek ve kıvrık dal motifleri telkari ve granüle tekniğinde yapılmıştır.

Mezarlardaki çeşitli buluntular; porselen,giysi,cam veya bu yıl oıtaya

çıkan 1905 tarihli bir Kıbrıs sikkesi bu eserlerin 19. yüzyıl sonu 20. yüz
yıl başlarına ait olduklarını gösterir.

e. Freskolar

Önceki yıllarda kilise içinde yapılan gözlemlerimizi doğrulamak
amacı ile 1993 de yapının freskoları incelenmiştir. Bu incelemenin bilim
dünyasına getirdiği sonuçları kısaca özetleyelim: Yayınlarda tanıtılan II
sahne ve 41 tek figürün dışında yapıda 26 sahne ve 38 tek figür tasviri ol
duğu tesbit edilmiştir". Yeni freskolar güneydoğuda yer alan üç şapelde,

mezar odasında, iç naıtekste ve yan neflerdedir. Bunlar arasında hiç şüp

hesiz en önemlisi kiliseye adını veren patron Aziz'in yaşamını aktaran
Aziz Nikolas siklusudur. 14 sahnesi tanımlanabilir. Şekilde günümüze
gelebilen bu siklus Türkiye'de bilinen ilk ve tek örnektir".

(41) "G grubu" sikkcler ilk kez M. Thompsontarafından suuflandınlnuştır, bkz. The Athenian
Agora. Vol. Il: Coins from the Roman through the Vcııetiau Period, Prİnceton 1954. 114.
Sikkenin tarihlendirmesi için kşl. A. R. Bellinger - P. Grierkson. Caıalogue or Byzantİııe

Coins in the Dümbarton Oaks Collection and in the Whiucmorc Collection, ın/2, Was
hington 1973, 634; P. Griersou, Byzantine Coins, London 1982, 207.210. Bu konudaki yar-
dımlarından dolayı Prof. W. Seibt'a teşekkür ederiz. .

(42) Feld a. g. e., (1975), 378-394. Freskolar Nilay Çorağan (H. Ü. Sanal Tarihi Anabilim Dalı)

tarafından doktora tezi olarak hazırlanmaktadır.

(43) Bizanssanatındaki örnekler için bkz. N. P. Sevcenko. TheLife of Saint Nicholas in Byzan
line art i ~ II. Torino 1983.
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Resim: 1- Kazı alanının genel görünümü

Resim: 2- C kuzeydoğu ek yapılannın üzerinden kilisenin doğu cephesine bakış
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Resim: 3- Cam kandil saplan

Resim: 4- Harçlı opus seetile buluntulan ile kilisedeki insitu
opus seetileler



Resim: 5- C i yapısı batı mekamnda bulunan künklerden biri

Resim: 6- Pişirme kabı
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KONYA DOKUZUN HANI KAZı VE
RESTORASYON ÇALIŞMALARI - 1993

Haşim KARPUZ *

Dokuzun Hanı, 13. yüzyılda Selçuklu başkentinden kuzeybatıya ula
şan ana yol üzerinde inşa edilmiş, erken tarihli, kirabesi olan önemli bir
yapıdır. Günümüze çok harap durumda gelen yapının avlu planının be
lirlenmesi, restore edilip yaşatılması çalışmalarına 1990 yılında baş

lanmıştır. Kapalı kısmın restore çalışmaları Vakıflar Genel Müdürlüğünce
sürdürülmektedir,

Han'ın toprak altında kalan avlusunun kazısına 1992 yılında baş

lanılnuş ve avlunun doğu bölümünün bir kısım kazılmıştı. Bu çalışma

mevsiminde avlu kazısı tamamlanmıştır; 1993 yılı çalışmalarına

19.7.1993 tarihinde başlanılmış, 14.8.1993 tarihinde bitirilmiştir. Kazı he
yetimizde Yrd.Doç.Dr.Ali Baş, araştırma görevlileri Osman Kunduracı,

Saim Cirtil, Mustafa Ozer ile Konya Müzesi'nden NaciBakırcı, Gülseren
Karakap, Necip çay yer almışlardır. Kazı çalışmalarımıza öğ

rencilerimizin katkısı büyük olmuştur. Mesleki bilgi ve görgülerini ar
tınrken bizzat işçi olarak çalışarak kisa sürede kazının ta
mamlanabilmesini sağlamışlardır'.

Çalışmalarımıza Karayolları Konya 3. Bölge Müdürlüğünce değerli

katkılar yapılmıştır. Han'ın batı tarafında yapılmakta olan köprü yolun
şantiyesinden yararlandık. Han'ın yakınındakiçeşmesine gelen su yo
lunun korunması için yeni boru döşenmiştir. S.U.Müh.Mimarlık Fak. öğ

retim üyeleri O.Nuri Dülgerler ile Osman Ozyuıt rölövelerimiz için ölçü

* Prof.Dr.Haşim KARPUZ, Selçuk Üniversitesi Arkeoloji SanatTarihi Bölümü Sanat Tarihi
Anabilim Dalı - KONYA

(1) Bu dönem kazıda çalışan öğrencilerimiz şunlardır: Mehmet Alumtaş. Necla Bocur, Tülay
Şeker. Serkan Bulak. Hasan Dede Erduran, HanifeEker. Yavuz Kılırıç, Ertuğrul Aktu, Selda
üzgün.
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aldılar ve çizimlerimizi yaptılar. 4 Ağustos, 1993 günü Selçuk Üni
versitesi Rektörü Sayın Prof. Dr.Halil Cin kazımızı siyaret ettiler. Bu ve
sile ile basın ve TV muhabirleri de kazı çalışmalarını görüntülediler.

MİMARİBULUNTULAR

Plankarelere ayrılan avluda 1992 yılı kazısında ı-c, I-D, Il-C, II-D,
III-D, IV-D, V-C, V-D açmaları kazılarak bu bölümlerdeki ana mekanlar
kısmen belirlenmişti. Iv-C Açması'nda, avlunun giriş kapısının bir bö
lümü ve eşik taşı ortaya çıkarılmıştı. Etüdlük nitelikte pişmiş toprak, se
ramik ve madeni parçalar bulunmuştu.

199'3 yılında; daha önce yapılan gridleme esaslarına göre kazı ça
lışmalarına devam edilmiştir.

İlk olarak avlunun ııı-C ve Iv-C kodlu açmalarında çalışmalara baş

lanmıştır. Bu açmalarda avlunun doğu kanadındaki tonozlu mekanların

ayakları ortaya çıkarılmıştır. Osmanlı Dönemi'nde ayakların arasının

çamur harçlı duvarlarla kapatıldığı görülmüştür, Bu muhdes duvarların

yüksekliği zeminden 80 cm idi.

ııı-C Açması'nda muhdes duvara bitişik olarak zeminden 50 cm yük
seklikte bir ocak kalıntısı bulunmuştur. Bu ocak ı. ıo x 70 cm ölçülerinde
olup, etrafı basit taşlarla çevrili, içerisi kül. dolu olarak tesbit edildi
(Resim: I).

IV-D Açması'nın kazısında duvann avlu ya doğru devam ettiği, ayak
hizasından itibaren kalmlaşarak avlu kapısının eşiği hizasında da bittiği

tesbit edilmiştir. Bu duvarın orijinal Selçuklu Dönemi'ne ait bir duvar ol
duğu, harç ve yapım tekniğinden anlaşılmıştır.

Avlunun batı bölümündeki mekanların açılmasına I-A ve I-B aç
malarından başlandı. Burada yapılan temizleme çalışmasından sonra bi
rinci mekan ile ikinci mekan arasındaki kemer ayağı ve avlu yan du
varındaki üzengi taşı bulunmuştur.Ayak hizasından güneye doğru uzanan
bir muhdes duvar ortaya çıkanldı. Burada, kemer hizasında, zeminde
temel ızgarasına ait izler belirlendi (Resim: 2).

II-A ve II-B açmaları kazısı sırasında, ikinci mekan ile üçüncü
mekan arasında ikinci bir kemer ayağı ve kemer üzengisini de içine alan
bir duvar tesbit edilmiştir. Duvarın çamur harçlı fakat özenli yapıldığı gö
rülmüştür, Bu duvar avlu içine doğu yönde 2.15 cm uzanarak köşe yapıp

güneyedoğru devam etmektedir (Resim: 3).
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İkinci ve üçüncü mekan arasındaki duvar içerisine yerleştirilmiş ze
minden 55 cm yükseklikte, 60 cm genişlikte ve 40 cm derinliğinde bir
ocak tesbit edilmiştir. Bu ocağın bir kahve ocağı olduğunu sanıyoruz.

III-A ve III-B açmalarının kazısı yapıldığında, üçüncü kemer ayağı

ile kemerin üzengi taşı ortaya çıkarılmış ve daha önce tesbit ettiğimiz ze
minden 120 cm yüksekliğinde muhdes duvarın güneye doğru devam et
tiği görülmüştür, Açmanın zemin seviyesinde dördüncü ayağın temel taşı

ortaya çıkarılmıştır. III-A Açması'nın zemin tesviyesi yapıldığında 10 cm
yüksekliğinde bir yangın tabakası belirlenmiştir (Resim: 4).

IV-A ve IV-B açmaları kazılırken üst seviyede bir su tesisatına ait
parçalar bulundu. Yarıya kadar kırılmış bir küpün parçaları ile küpün bi
tişiğinde köşe yapıp doğuya uzanan bir künk ortaya çıktı. Bu parçaların

birbiri ile bağlantısı olmadığı görüldü. Açmanın ortasında bol miktarda
yıkılmış kemer taşlarıyla moloz taşlar ele geçirildi. Bu malzemeler bel
gelendikten sonra kaldırılarak açmaların kazısı tamamlandı (Resim: 5, 6,
7).

İkinci kemer hizasından başlayarak güneye doğru devam eden muh
des duvarın 120 cm genişliğindeki kapısı ortaya çıkarıldı (Resim: 8). Kapı
eşiğinde ahşap (meşe) parçalar ele geçirilmiştir. Bu muhdes duvann, av
lunun batısındaki üçüncü, dördüncü ve beşinci mekanları içine alan bir
geç devir (19. yüzyıl) Osmanlı yapısı olduğu, daha sonra yanarak oıtadan

kalktığı anlaşılmaktadır.

V-A ve V-B açmaları kazılırken dağınık şekilde kemer taşları ile
moloz taşlar ortaya çıkarıldı. Bu dolgu malzemenin kaldırılmasından

sonra avlunun güneybatı köşedeki mekanın orijinal duvarları ile 80 cm
genişliğindeki kapısı belirlendi. Mekanın ortasında zemine gömülü bir
tandır bulunmuştur. Tandır 45 cm çapında olup, ısınmak amacıyla ya
pılmıştır. Dışandan 40 cm genişliğinde kerpiç bir duvarla sınır

Iandırılmıştı. Içerisinde sağlam dururnda bir kandil bulunmuştur. Bu oda
nın güneydoğu köşesinde 100 x 200 cm ölçülerinde bir sondaj çukuru
açıldı ve 100 cm de temel seviyesine iniIdi. Sondaj çukurunda bol mik
tarda kandil parçaları ve sikkeler bulundu.

IV-B ve V-B açmalannın önünde daha önce tanımlanan rnuhdes du
varın, avlu kapısı hizasına kadar 60 cm yükseklikte devam ettiği görüldü.
Bu duvarın önünde zeminden yükseltilmiş taş döşeli bir yol be
lirlenmiştir, 19. yüzyıla tarihlediğimiz bu yolun, Selçuklu Dönemi'ne ait
kemer taşlarından yararlanarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu yolu oluşturan
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taşların kaldırılmasından sonra kapının batı eşik taşı ve bu seviyede Sel
çuklu Dönemi'ne ait taş döşeme yol da ortaya çıktı (Çizim: 1-2).

Böylece avlunun doğu tarafında daha önce tesbit ettiğimiz seki ve
önündeki yol ile bu yol arasında hayvanların geçişi için daha düşük kotta
bir yololduğu anlaşılmıştır.

Bütün yan mekanlarda ve avluda, Selçuklu Devri katına inildikten
sonra mevcut kalıntılar fotoğraf ve çizimlerle- belirlenmiştir. Daha sonra
muhdes duvarların kaldırılmasına başlanmıştır (Resim: 9,10,11). Oneelikle
doğu tarafıııda Osmanlı Devri'nde inşa edilmiş olan duvarlar kal
dırılmıştır. Bu. bölümde, sadece LL-D açmasındaki geç devir fırın ka
lıntısının yerinde korunmasına karar verilmiştir (Resim: 12).

Avlunun batı tarafında, öncelikle girişin solundaki mekanın önünde
yer alan duvar kaldırılmıştır. Daha sonra batı taraftaki büyük mekan ve
diğer hücrelerin muhdes duvarları söküldil. Bütünüyle avlu zemininin te
mizliğine geçildi (Resim: 13-14). Hanın avlusunda ortaya çıkan Osmanlı

yapı kalıntıları iki evreli olarak belirlenmiştir:

Birinci evre; 18. yüzyılın başında, III. Ahmet zamanında yapılan ona
nmdır". Bu onarım sırasında kapalı bölümlin doğu duvarı elden ge
çirilmiş, örtüde yıkılan tonozlar kirişleme üstü toprak dam olarak tamir
edilmiştir. Aynı onarım sırasında avluda da bazı onarım ve düzenlemeler
yapılmış, muhtemelen avludaki mekanları da kısmen kullanılmıştır. Bu
döneme tarihlediğimiz bir su tesisi kapalı kısmın batı cephe duvarında

bulunmuştu'.

. İkinci Evre; 19. yüzyılın sonlarında avlu etrafındaki mekanların geniş
ölçüde harap oldugunu söyleyebiliriz. Yapı karakololarak kullanılırken

doğu taraftaki hücrelerin önü kapatılmış, sadece portalin iki yanındaki

ikişer hücre kullanılmıştı. Doğudaki hücrelerin birisine fırın yapılmıştır.

Batı bölümdeki büyük mekanda bu dönemde yapılmış olmalıdır. 28
Mayıs 1891'de yapıyı ziyaret eden CıHuart avlu etrafındaki kemerli, to
nozlu beş hücreyi belirleyebilmiştir',

Avluda Osmanlı Dönemi onarım ve düzenlemeleri yapılırken orijinal
mekanların tamamına yakını adeta kazınmış, izler yok edilmiştir. Be-

(2) Y.Halaçoğlu, XViii. yiizyılda Osmanlı lmparaıorlnğu'nıın ıskan Siyaseti ve Aşiretlerin Yer
leştirilmesi. Ankara. 1991, 8.98-99

(3) H.Karpu7~ "Konya Dokuzun Ham Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", XLV. Kazı Sonuçlan
Toplantısı II. Ankara. 1993. s.461

(4) C.Huarl, Konia La vi/It! Des Derviclıos Tonrneurs.Paris. 1987.8.126-129; Türkçesi N.Uzel.
Mevteviler Beldesi Konya, ıstanbul. 1978, s.87-88
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lirleyebildiğimiz izlerden hareketle yapının avlu planının Kuruçeşme ve
Altınapa hanlarına benzediğini görüyoruz (Çizim: 3).

Avlu girişinin sağında, arkası oda olan bir eyvan, solunda ise bir oda
yer almaktadır. Bu mekanlardan sonra avlunun sağında ve solunda revak
şeklinde düzenlenmiş beşik tonozlu beşer bölüm bulunmaktadır.Tonozlar
doğu batı yönünde kurulmuş; kemerler, ayaklar ve avlu duvarına otur
maktadır. Bunu 1930'lu yıllarda çekilen resimlerden anlıyoruz>,

Avlu girişinin sağındaki eyvanlı mekanın üzerine bir merdiven çık

makta olduğunu tahmin ediyoruz", Bu belki de üstteki mescide veya
dama çıkmak için kullanthyordu. Yapının mescidini avlu girişinin sa
ğında ve solunda aradık, fakat mihrap izine rastlayamadık.

Küçük Buluntular

Bu dönem çalışmaları sırasında, tamamı etüdlük nitelikte olan Sel
çuklu ve Osmanlı dönemlerine ait sırlı ve sırsız seramikler ile cam ve
madeni buluntular ele geçirilmiştir. Buluntuların ağırlık noktasını yeşil

renk sırlı ve sgrafito tekniğinde yapılmış seramikler oluşturmaktadır,

Bunlar arasında bir kandil ve şamdan kısmen sağlam kalmıştır

(Çizim: 4). Kandil, dairesel fonuludur ve fitil yatağı elle bi
çimlendirilmiştir, Sırsız, krem renkli hamurludur. Selçuklu Dönemi'ne ta
rihlendirilrnişıir, Şamdan ise, düz kaideli, üst yansı yeşil sırlı olup ve üç
boğumludur, Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

Sgrafito tekniğinde yapılmış her iki yüzü-de yeşil renk sırlı seramik
parçalarından,kaselere ait kaide ve ağız parçaları ele geçirilmiştir. Bunlar
muhtemelen Selçuklu Dönemi'ne ait olup, devetüyü ve kiremit kıımızısı

renkte, gözenekli hamurdan yapılmıştır. Parçalar, kapların bütünü hak
kında fikir vermemektedir.

Tabaklar, yeşilin çeşitli tonlarında sırlı olup, gözenekli, kırmızı ve
krem renkli hamurdan yapılmışlardır (Çizim: 5,6,7).

Buluntular arasında Osmanlı Devri'nin son zamanlarına ait olması

muhtemel fincan parçalan da yer almaktadır. Fincanlara ait kaidelerderı

birisinin tabanında "Ayvan" kelimesi okunmaktadır.

(5) H.Karpuz. a.g.y.• s.468. Resim: 3
(6) Hanı ziyaret edip. ortaya çıkan mekanların yorumlanmasındaki yardımları için Prof. Dr.

Ayşıl T.Yavuz'a teşekkürlerimizisunuyoruz.

381



Bu kazı döneminde de bol miktarda Hile parçaları bulunmuştur. OL
dukça sağlam olarak bulunan Iüleler kırmızı ve gri renk hamurlu olup,
ağız kısımlarında yatay bordürler oluşturulmuştur. Ağız bölümünün alt
kısımları yivli ve dilimI i bir form gösterir. Yatay bordürlerde bitkisel, çiz
gisel, geometrik, damgah motifler baskı tekniğinde işlenmişlerdir. Lü
lelerden bir tanesinin üzerinde balık pulu şeklinde çerçeveler içinde çiz
gisel, yelpazeyi andını' motifler yine baskı tekniğinde yapılmışlardır

(Çizim: 8).

Yine bu grupta inceleyebileceğimiz buluntular arasında bir nargileye
ait seramik parçalar yer almaktadır. Ağızlık adeta mantar şeklinde olup
üzeri dilinilendirilmiştir.

Lüleler ile nargileye ait parçalar Osmanlı Dönemi'ne ait olup, kazıda
ele geçen küçük bulunmlar arasında önemli bir grubu oluştururlar.

Cam buluntular arasında bir adet, gaz lambasınm haznesine ait parça
yer almaktadır, Mavi renkli olan eser çok kırık olması nedeniyle fazla
fikir vermemektedir. Eser Osman h Devri'nin son zamanlarına ait ol
malıdır.

Muhtelif madeni buluntular arasında askeri düğmeler, koşum par
çaları ve diğer günlük eşyalar görülmektedir, Bunlardan birisi olan bakır

ayna sapı sağlam durumdadır. Osmanlı Dönemi'ne tarihlendirilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi'ne ait bir mühür üzerinde latin haıfleriyle "Hayriye"
yazmaktadır.

Harun karakololarak kullanıldığı dönemden kaldığını dü
şündüğümüz ve her iki kazı sezonunda çok sayıda ele geçirilen tabanca
ve tüfeklere ait boş kovanlar da bu dönem buluntuları arasında önemli bir
grubu teşkil etmektedir (Çizim: 9).

Kazı çalışmaları sırasında Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait etüd
lük nitelikte, çok tahrip olmuş bakır sikkeler bulunmuştur. Bunlardan ba
zılarının yazıları okunabilmiştir: Buna göre sikkelerden biıi Sultan İz

zettin Keykavus, diğeri ise Sultan Alaaddin Keykubat zamanına aittir.

lll. SONUÇ

Konya Dokuzun Hanı, Anadolu'nun anayol güzergahlarından birisi
üzerinde kurulmuştur. Şehirden sonra hanın ikinci menzil noktasında inşa

edildiği Konya-Istanbul yolu, Ilk Çağda da önemliydi. Selçuklu ve Os-
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manlı devirlerinde önemi daha da artmıştır'. Özellikle Osmanlı Dö
nemi'nde İstanbul'danArabistan'a ulaşan hac yolu üzerinde bulunması ya
pının sürekli kullanıldığını göstermektedir, Han'a önem kazandıran bir
diğer husus da inşa edildiği mevkinin tehlikeli bir geçit derbent ol
masıdır.

Günümüze çok harap bir durumda gelmiş'hanla ilgili yaptığımız

araştırma, kazı ve restorasyon çalışmaları ile yapının tarihini ay
dınlatmak, avlu planını belirlemek ve yapının yaşatılıp fonksiyon ve
rilmesi yolunda epeyi mesafe katetmiş bulunuyonız.

Selçuklu devlet adamı, İğdişler Emiri Hacı İbrahim bin Ebubekir'in
yapı için kurduğu vakıf uzun süre yaşatılınıştır. Hanın vakfı olan ya
kındaki Bağıkurrlu köyü gelirleri yapının bakımı ve çeşmesinin ona
rımına tahsis edilmişti. Bu konudaki en önemli belge 1454 tarihli Ka
ramanoğlu İbrahim Bey'in vakfıyesidir. Aynı doğrultuda benzer bir
emirname 1. Ahmet zamanında 1611 tarihinde gönderilmiş ve çeşmenin ih
yası istenmiştir'. Bu belgeden 17. yüzyıl başlarında hanın ve çeşmesinin

bakımsız olduğu anlaşılıyor. Osmanlı Dönemi'nde merkezi idarenin za
yıfladığı zamanlarda kara ticaret yollarının güvensizleştiği, işlek yollar
üzerindeki bazı köylülerin derbentçi olarak görevlerini yerine ge
tiremediklerini biliyoruz". Dokuzun Hanı'nda da böyle olmuştu. Konya
şeriye sicillerindeki 1687 tarihli bir kayıta göre han yakınlannda bir papaz
öldürülmüştü. Bağıkurtlu köylüleri hanın güvenliğini yapının bakımını

ve çeşmenin akıtılmasını sağlayamamaktaydılar, Bunun üzerine III.
Ahmet zamanındaıno tarihli bir emirle köylülerin ve çevre halkın hanın

civarına iskan edilmeleri istenmiş, ını yılında hanın etraflı bir şekilde

onarımı için keşif yaptınlmıştı".

Tarihi belgeler iskan isteğinin kısa bir süre için yerine getirildiğini,

köylülerin şikayetleri üzerine eski evlerine dönmelerine müsaade edil
diğini gösteriyor, Kapucubaşı Mehmet Ağa'ya yaptırılan keşfe göre daha
önce açıkladığımızşekilde kapalı bölümde bazı onarımlar yapıldığını, av
luda bazı onarım ve düzenlemelere gidildiğini söyleyebiliriz. 18. yüzyıl

oıtalannda Konya Valiliği yapmış Çelik Mehmet Paşa'nın bu sıralarda

çeşmenirı onarımını sağladığını kitabesinden Öğreniyoruz.

(7) K.Özergin. Anadolu Selçuklu Çağ/nda Anadolu Yolları, İstanbul ı 959. s.ı42~ 143 ve tablo:
XIII (Basilmaıruş doktora tezi) Ayrıca bkz. KOzergin. "Anadclu'da Selçuklu Kcr
vansnruylan". Tari/ı Dergisi. Cilt: XV, Sayı: 20, İstanbul. 1965.5.148

(8) M.Erdoğan,"Birinci Ahmed DevrindeKonya". Amt, Sayı: 22-23. Konya. 1958, s.22
(9) S.Faroqhi, Osmanlı'da Kent ve Kentli/er (Çeviren: N.Kalaycıoğlu.İstanbul, 1993. s.72
(ID) Y.Halaçoğlu, a.g.e.. ,.98-99

383



19. yüzyılın sonlarında yolların genişletilmesi. ulaşım araçlarının de
ğişmesi, Dokuzun Hanı'nı olumsuz yönde etkilemiş ve han kullanım dışı

kalmıştır. Bu sıralarda hanın karakololarak kullanılmayabaşladığını gö
rüyoruz. 20. yüzyılın başlarında hanın yanına Romanya Köstence'den
gelen muhacirler yerleştirilerek Reşadiye (Şadiye) köyü kuruldu. Curn
huriyetin ilk yıllarında handaki karakol kaldınlmış ve yapı tamamen terk
edilmiştir.

Avlu kazısı ile bu bölümdeki Selçuklu ve Osmanlı yapı katları be
lirlenmiştir. Selçuklu Dönem izleri geniş ölçüde yok edilmesine rağmen

planın Kuruçeşme ve Altınapa hanlarına benzerliğini görebiliyoruz.
Huart'ın ziyareti sırasında dahi avluya açılan beş bölümlü kemerli, to
nozlu mekanlar seçilebiliyordu. Osmanlı Dönemi'nde avlu en az iki defa
elden geçirilmiştir. Birincisi 1721 yılından sonra gerçekleştirilen onarım,

ikincisi ise 19. yüzyılın sonlarında muhtemelen karakol kurulurken ya
pılan onarımdır. 1892 tarihli kitabe de bu sırada çeşme üzerine konulmuş

olmalıdır.

Dokuzun Hanı ile ilgili çalışmalar son aşamaya gelmiştir. Tasarruf
tedbirleri ödeneklerimizi etkilemezse, avluda ortaya çıkarılan Selçuklu
izleri dondurularak korunacaktır. Kapalı kısmın restorasyonu da ta
mamlanmak üzeredir. Kazı ve küçük restorasyonlarımız ödenek ye
tersizliği yüzünden uzun sürdü. Yapıya çevre düzenlemesi yapılarak çağ

daş bir fonksiyon verilip yaşatılmasını diliyorum.
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Çizim: 8- Kazılarda ortaya çıkan pişmiş toprak lülelerden
bazıları
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Çizim: 9- Kazıda ortaya çıkan madeni eserlerden bazılan



Resim: 1- Dokuzun Ham avlusunda açmalarıngenel görünüşü

Resim: 2- II A Açması 'nda ortaya çıkan muhdes duvar ve ocak
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Resim: 3- II-A, III-B açmalannın kazısı yapılırken

Resim: 4- III-A, III-B. V-A ve V-B açmalannın kazılar sırasındaki görünüşü
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Resim: 5- V-B Açması'nda ortaya çıkan su tesisi

Resim: 6- IV-A Açmasıında ortaya çıkan kemer parçalan
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Resim: 7- IV-B ve V-B açmalarında ortaya çıkan yol

Resim: 8- Avlunun güneybatı bölümünün kazısı bittikten sonra



Resim: 9- Muhdes duvar kaldınlmadan önce

Reasim: 10- Muhdes duvarlar kaldınlırken
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Resim: ı 1- Muhdes duvarlar kaldmldıktan sonra

Resim: 12- Selçuklu Dönemi izleri ve yerinde korunan fırın
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Resim: 13- Avlu girişi ve yanlardaki mekanlar.

Resim: 14- Avlunun bütünüyle temizlendikten sonraki durumu.
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PAŞALAR KAZISI (BURSA)/1993

BernaALPAGUT *

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü adına, 1983
yılından beri yürütmekte olduğumuz paleoantrapolojik ve paleontolojik
kazının X. çalışma sezonu; 15.7.1993-27.09.1993 tarihleri arasında ger
çekleştirilmiştir.

Kazımıza parasal destek sağlayan kuruluşlar; Kültür Bakanlığı Anıt

lar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi De
kanlığı, bilimsel çalışmalarımızı yürütmek üzere bize katılan yabancı uz
manlan finanse eden L.S.B. Leakey Foundation (ABD), Boise Fund
(İngiltere), NS Foundation (ABD) ve Finland Science Academy (Fin
landiya)'dır. Kazıımza değerli katkılarından dolayı tüm kuruluşlara kazı

ekibi olarak en içten teşekkürleriniizi iletiriz.

X. çalışma sezonııımızda Bakanlık temsilcisi olarak Ankara Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'nden uzman prehistoriyerı Zehra Taşkıran ka
ulmıştır. Kazı çalışmalarımıza ve kazının somında gerçekleştirmiş 01
duğuınuz çevre araştnmasında Sayın Zehra Taşkıran'ın özverili ça
lışmalarındanve yardımlarından ötürü kendisine teşekkürlerimi iletirim.

Ekibimizde yer alan bilim adamlan.Dr. Peter Andrews (U.K.), Je
oloji Yük. Müh, Dr. Serdar Akyüz (ITU), Jeolog Cem Semiz, Jeolog
Hakan Araz (ITU); Arş. GÖr.Dr. Ayhan Ersoy (DTCF), Arş.Gör.Dr. Hü
seyin Türk (DTCF), öğrenciler: S. Alpaslan (doktoraj.C, Eistat (ODTÜ),
U. Karaduman, N.K. Atıcı, C. Koçak, B. Taşçı, B.,. Oz, A. Mermer, E.
Atacan, N. Aydınoğlu, B. Kurşuncu, Z. Bostan, E. Otügen, P. Uncu; fo
toğraf çekimi: Hakan Aygün, fosillerin konservasyonu: Hürkan Çelebi ve
Arkeornetrik çalışmalar: Arş.Gör, Enver Bulur (ODTU Arkeometri); alan

(*) Prof.Dr.Berna ALPAGUT Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Paleoaıüro
poloji Anabilim Dalı Başkanı Sıhhıyc ANKARA
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çizimleri: Ben Glaz Cookson. Kazınuza emeği geçen tüm ekip ele
manlanna, özverili çalışmaları için sonsuz teşekkürlerimi iletirim.

ALAN ÇALJŞMALAR1I1993

Çalışmaların başlaması, bir önceki yılın birikmiş çevre kirliliğinin te
mizlenmesi ve alanın hazırlanması şeklinde olmuştur. 1993 sezonu için
hazırlanan kareler: E-6-?-8-9; F-8-9; G-8-9; H-8-9; 1-8-9 ve Pl alanı ile
TIZ, TlV trench'lerdir (Plan 1-2). Öğrencilerin karelere göre dağılım ça
lışmaları, kazının sonunda verdikleri raporlar doğrultusunda de
ğerlendirilerek, toplam iş gücü dökümü elde edilmiştir (Bkz. Tablo 1).
Bunu yapmaktaki amaç, finans kaynaklarımızın, verilen zaman içinde en
rantabl şekilde kullanılmasını sağlamak ve varılan sonuçları, bilimsel ve
riler değerlendirmesine katmaktır. Toplam olarak; küçük mala ve fırça

yardımı ile yürütülen kare çalışmalarında 15.12 m3 sediman kazılmış ve
850 adet kova/kum yıkanmıştır. Kurtulma işlemi bittikten sonra ise ayık

lama sonucu elde edilen toplam karelerden gelen fosil sayısı 1899 adet
iken bunun 133 adedi Hominoid dişleridir.

Böyle bir sayısal dağılım bize, karelerin sediman yapısı ve çalışma

şartları hakkında da zamanlama açısından bir ölçme değerlendirme fırsatı

vermektedir. Elde edilen işgücü tablosuna bakarak gelecek yılların kazı

sezonları hakkında gerekli zaman ve para açısından bir ön bilgiye sahip
olmak durumundayız,

Ayrıca, PL kazı alanında devam eden çalışmalar, geniş ve derin pot
holes sayısını (burgaç oyukları) annmuştır. PL alanından başlamak

üzere, nivalman çalışması yapılmış ve yeni açılan yüzeylerdeki se
dimanın sınırları çizime geçirilmiştir. Kazımızın ilerleyen yıllarında, üç
boyutlu bilgisayar programlarında görebileceğimiz çizimlerin hazırlık

safhasını oluşturan bu çizimler, her yıl açılan yeni yüzeylerde tek
rarlanmaktadır.

Tl V ve TIZ kodları ile açılan kontrol trench'lerinde yapılan ça
lışmaların amacı; hem fosil üretmek hem de fosil yatağının kuzey-doğu

yönündeki zenginliğini saptamak olmuştur.

JEOLOJİK ÇALIŞMALAR

Jeoloji Yüksek Mühendisi Arş. Gör. Serdar Akyüz, Cem Semiz ve
Hakan Araz'dan (İTÜ) oluşan ekip çevrede araştııma yaparak; bölgenin
yapısal birimlerinin geometrisi ve ilişkileri; yakın çevrenin Neojen bi
limlerinin ayırtlanması ve havzanın paleocoğrafyası hakkında bilgi top
lanması açısından bilgi üretmişlerdir (Bkz. Harita 1).
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1-8 no.larda belirlenen noktalarda örnekler alınmıştır. Analizlerinin
yapılması ve sonuçlarının bir bütün olarak verilmesi için hazırlanan

rapor, bir makale halinde JHE/1995 özel sayısında baskıdadır (The Ge
ological Evolution of the Vicinty of the Paşalar Exeavation Area,
M.K.Paşa-Bursa).

ARKEOMETRİK ÇALIŞMALAR

Arkeornetrik çalışmalar 1989 yılından beri ODTÜ Arkeometri Bö
lümü Oğretim Uyesi ve Yardımcılan tarafından yürütülmektedir. 1992
yılında sedimanımıza gömülen dozometreler 29.08.1993 tarihinde top
lanmış ve değerlendirilmek üzere ODTU'ye götürülmüştür. Sonuçlar bek
lenmekte olup, 12 adet yeni diş minesi örneği toplannuştır. 17.09.1993
tarihinde 1-8 karesinin köşe noktasında yer alan "çok ince kum ünitesi"ne
yerleştirilen bir adet dozometre yine 1994 kazı sezonunda alınacak ve 1
yıllık doz (radioactivite) ölçülecektir. Seçilen yer, kaynak suyunun bu
lunması şansı yüksek olan bir noktadadır ve eski su kaynaklarının varlığı

konusunda bizi aydınlatacaktır.

İkinci bir arkeometrik çalışma ise, fosillerde diyet (beslenme) analizi
yapılması amacını taşımaktadır. Otçul, etçil ve karışık beslenme grup
larının temsilcisi olan fosillerden örnek toplanmış ve ODTÜ La
boratuvarına gönderilmiştir. Topraktaki ve fosillerdeki element mik
tarının değişim mekanizmasını saptamak üzere her grup hayvandan
yaklaşık 50 adet kemik parçası toplannuştır.

Arkeometrik olarak bakılacak elementler; ca/P oranı ve stronsiyum
ve çinko gibi çoklu elementlerin varlığıdır. Çalışmalar gelecek yıl da sü
recektir.

FosİLLERİNKONSERVASYONÇALIŞMALARJ

Alanda çıkan fosilleıin ilk müdahalesi yapıldıkdan sonra kazıevinde

yürütülen çalışmalar konservatör raporlarına göre 1993 sezonunda top
lam 143 saatlik bir mesai gerektirmiştir. Bir adet fil molar dişin kon
servasyonu ve restorasyonu için harcanan zaman 1.55 saat ile 3.45 saat
arasında değişim göstermektedir. 32 adet fosilin ilk laboratuvar çalışması

yapılmış ve geri kalan işlerin tamamlanması için Ankara'ya Pa
leoantropoloji Laboratuvarınagetirilmiştir.

FosİLBULUNTULAR

1993 Çalışma sezonıında 1899 adet fosil kataloglanmış ve 133 adedi
Hominoid izole dişleri olarak belirlenmiştir.
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Fauna dağılımına göre Ruminantlar 1099 adet %66; Carnivora 154
adet %9; Probosidea 21 adet % 21; Rhino 14 adet % i; Suidea 182 adet
% i i ve Ungulata 76 adet % 5 oranında dağılım göstermektedir (Bkz.
Grafik I). Primata takımının fosil buluntuları ise 129 adet olup dişlere

dayalıdır ve Molar dişler 62 adet % 48; Premolar dişler 30 adet % 23;
Canine dişler 19 adet % IS ve Incisive dişler 18 adet % 14 olarak de
ğerlendirilmiştir (Grafik 2).

Grafik çalışmalarımızdan izleneceği gibi, karelere göre fosil da
ğılımına bakılırsa, en çok Ruminant'lann olduğu görülür (Grafik 3-20).
Otçulların diş ve vücut kemik parçaları, hissedilir bir oranda mevcuttur.
Bunu geçen kazı sezonlarında da görmüş ve fauna hakkında bir fikre
sahip olmuştuk. Bu çok sayıda ele geçen fosil parçaları üzerinde yapılan

tafonomik gözlemlere göre, yırtıcı hayvan aktivitesine ait izler ço
ğurrluktadır. Faunanın yaşadığı ortam; subtropikal bir iklimde uzun süren
sıcak ve nemli belirgin mevsimleri olan ve yılın yarısından fazlasının

yağmursuz geçtiğini gösteren deliilere sahip bulunmaktadır. Bu tanım

bize yazları yağımırlu bir iklimi anlatmaktadır.

Paşalar fosil yatağı, Orta Miyosen'de yaklaşık günümüzden IS mil
yon yıl önce havzada bir çamur akıntısının birikimiyle oluşmuştur. Çev
rede yaşayan hayvanların fosil haline dönüşmesi için geçen bunca uzun
zaman, yatağı günümüze kadar getirmiş ve yeniden günışığına çıkmasını

hazırlamıştır.

Kare1ere göre fosil dağılımına bakılırsa, yatağın kuzey-doğu yö
nündeki zenginliğinindevam etmekte olduğu görülür. Bu sonuç bize ge
lecek yıllarda yapacağımız kazıların müjdecisi olmaktadır. Amacımız

olabildiğince tüm yatağı temizlemek ve fosil toplamaktır.

Anadolu'nun doğa tarihine ışık tutan bu çok önemli belgesel, dün
yada ünik olan örnekler arasında yer almaktadır. LO yıllık bir çalışmanın

ürünü olan fosil kolleksiyonumuz, Anıtlar ve Müzeler Genel Mü
dürlüğünün izni ile, Paleoantropoloji Anabilim Dalı Laboratuvarındaımı

hafaza edilmektedir.

İnsanın evrimi çalışmaları çerçevesinde yer alan kazımızın en büyük
üretimi olan fasillerimiz üzerinde devam etmekte olan bilimsel ça
lışmalar sorıuçlandığmda, Bursa Müzesi ve Paşalar Köyünde bir doğa ta
rihi müzesinde sergilenmesi planlanmaktadır. Böylece, kamunun yararına

sunulacak olan müze sergilemesi, insanlarımızın geçmişini ve doğa ta
rilıini anlamasına yardım edecektir.
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Bilimsel çalışma sonuçlanmız, JHE (İnsanın Evrimi Dergisi) gelecek
sayılarında bilimsel ölçütler içinde yayına hazırlanmaktadır.

Kazılarımızın, Anadolu Doğa Tarihi Araştıımasına olan kat
kılanndan kıvanç duymaktayız. Kazılarmuz Bakanlığırrnzırı ve diğer ku
ruluşların destekleri sürdüğü ölçüde devam edecektir.
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