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1994 YILI PROKAlA KAZı ÇALIŞMALARI
Ömer ÖZYİ(;İT

*

Foça'da son dönem kazılarının ilk beş kazı mevsimi içerisinde
(1989-1993) Roma Dönemi seramik çöplükleri, tiyatro, Arkaik Dönem
kent duvarı ve Arkaik Dönem Kybele Açık Hava Tapınağı ortaya çıkarıl
mış; ayrıca yine Arkaikten Roma Dönemi'ne kadar yayılım alanları saptanarak kazılar yapılmıştır. Son dönem Phokaia kazılarınnın altıncı kazı
mevsimi olan 1994 yılı çalışmaları, 10.05.1994-26.12.1994 tarihleri arasında yapılmıştır'. 1994 yılında Phokaia'da beş ayrı yerde çalışılrruştır":
ı) Osmanlı Mezarlığı ve

2) Kybele

Açık

Hava

Yeni

Mezarlık Arasındaki Kazı Çalışmaları

Tapınağında Düzenleme, Onarım

ve Temizlik

Çalışmaları.

3)

*
(1)

Osmanlı Surları

ve Kulesi Temizleme

Çalışmaları.

Prof.Dr.Ömer ÖZYİGİT, Ege Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim

Dalı, Bornova-İZMİR
Kazı çalışmalarında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün temsilcisi olarak İzmir

Müzesi'nden Arkeolog Güngör Gürkan görev almış, daha sonra yine aynı müzeden Hikmet
Ortakaya bu görevi sürdürmüştür. 1994 yılı çalışmalarının giderleri Kültür Bakanlığı,
İstanbul'da bulunan Martı Denizcilik Taşıma A.Ş.adına sahibi Levent Karaçelik, RestoratörYüksek Mimar Ercüment Kuyumcu, Afşin Gök, Yavuz Tatiş, Aykut Güsar, Servet Vural,
Tariş Genel Müdürlüğü, Volkan Sucukçu tarafından sağlanmıştır. Foça Belediyesi de ortak
yürütülen Liman Kutsal Alanı düzenleme çalışmaları projesinin gerçekleştirilmesinde büyük
destek vermiştir. Bütün bu çalışmalara yardımda bulunan kişi ve kuruluşlara teşekkür etmeyi borç bilirim.
(2) 1994 yılı çalışmalarına arkeolog olarak Aynur Çivelek, Mustafa Acar, Sabri Arıcı, H.Ertan
Aksoy, Esin Aksoy, Tayfun Selçuk katılmıştır. Y.Mimar-Restorasyon Uzmanı Ercüment
Kuyumcu, Mimar Ezgi Turan, İsmet Köseoğlu, Bilge Tufan, Ahmet Aydemir, Emel Pekmez
ve Berrak Atalayman mimari çizimler üzerinde çalışmışlardır. Restorasyon çalışmaları, Arkeolog-Restoratör M.A.Suzan Özyiğit tarafından yapılmıştır. Sinan İlhan ve Ayşe İlhan da
heykcltraş olarak çalışmalarda bulunmuşlardır. Kazı çalışmaları, Ege, Dokuz Eylül, Ankara,
lstanbul, Mimar Sinan, Bilkent ve Trakya Universitelerininkonuyla ilgili bölümlerinden 35
öğrenciyle yürütülmüştür. Çalışmalara katkıları nedeniyle herkese teşekkür ederim.

ı

4) Maltepe-Arkaik Dönem Kent Duvarında

Kazı

ve Restorasyon Ça-

lışmaları.

5)

Sualtı Araştırmaları.

1) Osmanlı ve Yeni Mezarlık Arasındaki

Kazı Çalışmaları

Bu kazılar, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı'nda tarafımızdan yapılan
açma niteliğindeki birtakım sondajları içerir. Sözkonusu alanın öyküsü
odukça ilginçtir. Phokaia antik kentinin önemli bir bölümünü oluşturan
Osmanlı mezarlığı ve yeni mezarlık arasında kalan bu bölge, İzmir 1
No.lu Koruma Kurulu'nun 16.7.1992 gün ve 3875 sayılı kararıyla
3.Derece Arkeolojik Sit kapsamı içerisine alınmıştır. Bu arkeolojik alan,
aynı zamanda 1.0. 590-580 yıllarına tarihlediğimiz Herodotos'un sözünü
ettiği ünlü surların önemli bir bölümünü de kapsamaktadır. Sözkonusu
bölgenin, Foça ilçesinin arkeolojik sit alanlarıyla ilgili İzmir 1 No.lu Koruma Kurulu'nun 9.9.1993 gün ve 4685 sayılı genişletme kararının ekli
haritasında sit alanı olarak boyanması yanlışlıkla unutulmuştur; bu nedenle bu alan birtakım yetkiler tarafından sitten düşürülmüş olarak dikkate alınmıştır; fakat bu alanın sit alanından çıkarılmasıyla ilgili herhangi
bir kurul kararı da bulunmamaktadır. Foça'da sit alanlarının dışındaki
bölgeler için yapılan imar planının Ozel Çevre Koruma Kurumu tarafın
dan 24.2.1994 tarihinde onaylanmasından sonra, Foça Belediyesi bu
alanda 10.3.1994 tarihinden itibaren çok sayıda inşaat ruhsatı vermiştir.
Konu İzmir 1 No lu Koruma Kurulu'nun 3.3.1994 ve 12.3.1994 günkü
toplantılarında.görüşülmüş, fakat karara bağlanamamıştır. Koruma kurulunun dört üyeli 24.3.1994 günkü toplantısında 3.Derece Arkeoelojik Sit
Alanı kararı alınmasına karşın, belediye temsilcisinin karara sehven katıl
mış olarak gösterilmesi ve bu duruma belediyenin itirazı üzerine karar iptal edilmiş ve durum Kurul Müdürlüğü'nce 21.4.1994 gün ve 0544 sayılı
yazı ile" ... iptaLedilen kurul kararına konu olan alanın, yeterli üye sayısı
nın sağlandığı ilk kurul toplantısında yeniden karara bağlanacak olması
nedeniyle, İzmir Arkeoloji Müzesi uzmanları ve Foça Kazıları Başkanlığı
sorumluluğunda sondaj kazıları yapılmadan, inşai ve fiziki müdahalede
bulunulmaması gerektiği"... ilgili makamlara bildirilmiştir. Bu yazıdan
haberdar olan müteahhitler, 22.4.1994-24.4.1994 tarihleri arasında geceleri otomobil farlarıışığında da çalışarak subasmanları bitirmişlerdir. Bu
alan İzmir i No lu Koruma Kurulu'nun 29.4.1994 gün ve 5015 sayılı kararıyla yeniden 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiştir. Yeniden 3.
Derece Arkeolojik Sit kapsamına alınan bu alanda Koruma Yüksek Kurulu'nun 338 sayılı İlke Kararı ve İzmir i No lu Koruma Kurulu'nun son
kararı gereği ve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle bilimsel nitelikte sondaj çalışmalarına tarafımdan 10.5.1994 günü başlanmış-
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tır. Değişik

boyutlarda açılan dört ayrı açmada Arkaik Dönem'den Bizans Dönemi'ne kadar taşınır taşınmaz buluntulara yoğun olarak rastlanılması üzerine müteahhitler tarafından finansman kesilerek kazılar durdurulmuştur. Kazıların durdurulması üzerine müteahhitlerin bir bölümü,
koruma kurulu karan olmaksızın subasmanlann üzerinde birinci katları
inşa etmeye başlamışlardır. İzmir i No lu Koruma Kurulu, kazılardan çı
kan bu yoğun buluntular karşısında söz konusu alanı 30.6.1994 gün ve
5185 sayılı kararıyla l.Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan etmiştir. Aynı
gün Foça Belediyesi de subasmanların üzerindeki birinci kata ait imalatları yıkmış, subasmanları bırakmıştır.

Üç ayrı parselde dört açma açılmıştır. İlk olarak 1178 ada, i parselde
parseldeki ilk açma, subasmanlardan birinin doölçülerindedir. Kuzey-güney yönündeki bu açmada yüzeyden 1,5 - 2 m derinliğe inilmiştir. Açmanın doğu bölümünde
oldukça iyi korunmuş bir durumda ele geçen büyük bir duvar, Maltepe
tümülüsünden gelen Arkaik Dönem sur duvarının devamı olmalıdır. Sur
duvarının orta boy dikdörtgen taşlardan oluşturulmuş arka bölümü ortaya
çıkarılmış, üstü tahrip olmuş iri bloklu ön bölümü ise kazılamamıştır. Ne
yazık ki bu duvar, beton subasmanın altına girmektedir. Açmanın ortasın
da ise, sur duvarına paralel giden iki duvar ile bir künk sırası bulunmuş
tur. 53 cm uzunluğunda 30 cm çapında pişmiş toprak künklerden oluşan
su borusu hattının yanındaki duvar, Arkaik sur duvarının sökülen tüften
iri bloklarla oluşturulmuştur. Devşirme malzemeyle yapılmış bu duvar,
Roma Dönemi 'ne ait olmalıdır. Açmanın güneyinde ise, bir yapının iki
odasının bir bölümü ortaya konmuştur. Küçük buluntulara göre bu yapı,
belki de Hellenistik Dönem'e ait bir seramik atölyesiydi. Bu açmada Arkaik Dönem'den Roma Dönemi'ne kadar her çeşit seramiğe rastlanılmış
tır. Seramik buluntular oldukca zengindir. Ayrıca sikke, ağırlık, ağırşak
ve terracottalar da ele geçmiştir.
kazılara başlanmıştır. Bu
ğusunda olup, 20 x 2 m

Aynı parselde yukarıda anlatılan açmanın doğusunda arada 1 m genişliğinde bir köprü bıraktıktan sonra 3,5 x 3,5 m ölçülerinde daha küçük
boyutta ikinci bir açma açılmıştır. Birinci sondajdaki su künkleri ile yanındaki duvarların bu açmada da devam ettiği görülmüştür. Küçük buluntular da aynı karakterdedir.
Yukarıda sözü edilen açmaların bulunduğu parselin kuzey bitişiğinde
yer alan 1177 ada, 3 parselde subasmanın doğu kenanna paralelolarak
kuzey-güney yönünde 8 x 2 m ölçülerinde üçüncü bir açma açılmıştır. Bu
a.çrnada 45 cm derinlikte Roma Dönemi duvarlarına rastlanılmıştır. Daha
derinde yüzeyden yaklaşık 1.20 m kadar aşağıda iç çapı 1.10 m olan bir
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yuvarlak alan saptanmıştır. Bunun içindeki yanık tabakadan bir oinokhoe, iki adet tek kulplu testi ve bir adet de güveç kap tam olarak ele geçmiştir. Bu yuvarlak bölümün bir seramik fırını olduğunu sanmaktayız.
Ne yazık ki bu açmada buluntuların yoğunlaşması üzerine kazıya müteahhit tarafından son verilmiştir. Seramik fırını olabilecek yer de kazıla
mamıştır.

Bütün açmaların en kuzeyinde, 1177 ada, 2 parselde subasmanın hemen doğusunda)2 x 2 m ölçmerinde kazılan açmada 2.30 m kadar derinliğe inilmiştir. Ust seviyelerde Roma Dönemi'ne ait olabilecek iki adet
duvara rastlanılmıştır. 2 m derinlikte ise, polygonal teknikte yapılmış ve
çok güzel bir taş işçiliğine sahip Arkaik Dönerrı'e ait bir yapı duvan ortaya çıkarılmıştır.. 2:.80 m uzunluğundaki bölümü ortaya konan bu Arkaik
Dönem duvarı, Lü.6.yüzyılda da bu alanın iskan edilmiş olduğunu göstermektedir. Arkaik Dörıern'e ait çok çeşitli yerli ve yabancı keramik de
bulunmuştur.

Müteahhitler tarafından kazılarının tamamlanmasına izin verilmeyen bu dört açma, Osmanlı mezarlığı ile yeni mezarlık arasında kalan alanın Phokaia'nın önemli bölümlerinden biri olduğunu göstermektedir. Buluntular, bu alanın Arkaik Dönem'den Bizans Dönemi'ne kadar. sürekli
İskan edilmiş olduğunu göstermektedir; ancak kesin olmamakla birlikte
Hellenistik Dönem keramik atölyelerinin bir bölümünün de bu bölgede
olduğunu sanmaktayız.

Açıkhava Tapınağında Düzenleme, Onarım ve
Çalışmaları (Çizim:1-3)

2) Kybele

lik

Temiz-

1993 yılı kazı çalışmaları sırasında Athena Tapınağı'nın kuzey yamacındaki kayalık bölgede bir kutsal alan ortaya çıkarılmıştır (Resim: 1)3.
Antik limanın girişinde bulunması nedeniyle "Liman Kutsal Alan"ı olaadlandırdığımız bu Açık Hava Tapınağı tanrı kadın Kybele'ye ait 01malıdır', Bu alanda yapılan çalışmalar sırasında yarımadayı çevreleyen
yol kaldırılmış ve denizin antik çağda olduğu gibi kayalara kadar gelmesi
sağlanmıştırs. Böylelikle kutsal alan uzun bir süreden sonra yeniden denize kavuşmuştur. Yolun kazılarak kaldırılması ve söz konusu yerin modem yerleşimin önemli gezi yerlerinden biri olması nedeniyle buranın
ivedi olarak düzenlenmesi gerekmiş ve kazılar sırasında çevre düzenlemesi planları yapılmıştır (Çizim.I-S)"; bu nedenle kazı sonuçlarına göre

rak

(3)
(4)
(5)
(6)
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Ö.Özyiğit,

"1993 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, I, Ankara
1995,426-432, Çiz. 1-4, Res. 1-6,
lbid.430-431
İbid, 445, Resim: 1 ve 447, Resim: 6
Bu proje Y.Mimar Eser Gültekin tarafından hazırlanmıştır.

küçük değişiklikler de yapılmıştır. Yapılan projeye göre geçiş tek kemerli
bir köprüyle sağlanmıştır (Resim.Z)". Kutsal Alanı denizden çeviren beton bloklar ve köprü kaplanmıştır. Bu köprünün iki yanına ve Kutsal alanı çevreleyen duvann üstüne demir korkuluklar yapılmıştır (Çizim:3).
Korkuluklar palmet ve meander süslemeleriyle bezenmiştir. Bu motifler,
Kutsal Alan 'ın ilk yapılış tarihine uygun olarak Arkaik Dönem süslemelerinden esinlenerek oluşturulmuştur.
Kutsal Alan'ın batısındaki geniş bölümde oturma banklarının yanın
da taştan eserler serpiştirilmiştir (Resim:3). Bu alan, yol ve köprü, granit
parke taşlarıyla kaplanmıştır. Kutsal Alanla ilgili bilgi panoları, Türkçe
ve Ingilizce olarak uygun yerlere yerleştirilmiştir. Aynca nişlerin bulunduğu kayalığın üzerinde yer alan sur duvarlannın dört ayrı evresi, yine
Türkçe ve Ingilizce yazılı levhalarla gösterilmiştir (Resim:4). Ote yandan
Kutsal Alan ve önündeki deniz renkli ışıklarla aydınlatılarak, güzel bir
gece görünümü elde edilmiştir.
Liman Kutsal Alanın'da 25.6.1994 tarihinde Foça Belediyesi tarafın
dan düzenlenen açılış töreninden sonra..da bir takım temizlik ve düzenleme çalışmalarına devam edilmiştir. Omeği n deniz dalgalarındançok
aşınmış olan Kutsal Alan'a denizden çıkış merdiveni özgün durumuna
yakın bir biçimde onanlmıştır (Resim:5). Bunun için taş yapıştıncıları
uygun renkli tüf taşı kınklan ve tozuyla belli oranda karıştırılmıştır. Ote
yandan Kutsal Alan'daki bir takım kayalar da taş sertleştiricisiyle daha
iyi bir duruma getirilmiştir.
Foça'da bulunmuş i.Ö.6.yüzyıldanolması gereken naiskos içerisinde
oturur biçimde ve gülümseyen pozda betimlenmiş bir Kybele kabartmasından- esinlenilerek daha büyük boyutta yapılan bir Kybele kabartması
da Kutsal Alan'ın uygun bir köşesine yerleştirilmiştir (Resim.ô-Z)",
3)

Osmanlı Surları

ve Kulesi Temizleme Çalışmaları

Liman Kutsal Alanı'nın hemen batısında yer alan Osmanlı Dönemi'ne ait sur duvarlannı ilk kuleye kadar bölümü, 28.7.1994-8.8.1994 tarihleri arasında temizlenerek ortaya çıkarılmıştır. Bu çalışmadaki amaç,
(7) Liman Kutsal Alanı 'ndaki çevre düzenlemesi çalışmalarının önemli bir bölümü Foça Belediyesi tarafından yapılmıştır; ayrıca bu çalışmalara Metin Gökçe, Martı Denizcilik Taşıma
A.ş. adına sahibi Levent Karaçelik, Yavuz Tatiş, Afşin Gök'ün de maddi katkıları olmuştur.
Öte yandan Kutsal Alan'ın gece ışıklandırması Siemens Simko Tic. ve San. A.ş. adına Aykut Güsar tarafından yapılmıştır.
(8) Ö.Özyiğit, XV/Kazı Sonuçları Toplanıısı, 1,443, Çiz. 4.
(9) Kybele kabartması heykeltraş Sinan İlhan tarafından yapılmıştır.
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Liman Kutsal Alanı'na batıdan girişi daha düzenli bir biçime getirmekti.
Bilindiği üzere Phokaia'nın 1455 yılında Osmanlı topraklarına katılma
sından sonra, kale duvarları Kanuni Sultan Süleyman zamanında (15201566) onanlmıştır. Yarımadanın uçunda "Beş Kapılar"diye anılan kayık
hanenin orta kapısının üzerinde bulunan ve halen de yerinde korunan yazıttan öğrendiğimize göre bu surlar, Kanuni Sultan Süleyman'ın 15331541 yılları arasında Saruhan Sancak Beyliği yapan oğlu Sultan Mustafa'nın Oduncusu Silahtar İskender Ağa tarafından 1538-1539 (Hicri 945)
yıllarında yaptınlmıştırw.

Osmanlı Dönemi'ne ait bu surun çalışılan bölgede bugün kullanılan
asfalt yolun yüzeyine kadar korunan yüksekliği 5 m dir. Yapılan kazı ve
temizlik çalışmaları da asfalt yol düzeyine kadar olmuş; daha derine, yani
surun temeline inilmemiştir, Bu çalışmalar sırasında surun 32 m uzunluğundaki bölümü temizlenmiş ve asfalt yolun üzerinde 2 m yüksekliğinde
toprakla kapalı bölümleri ortaya çkanlmıştır. Sur duvarı ve iç dolgusu,
orta büyüklükte keskin hatları olmayan genellikle tüf ve andezit taşlardan
oluşturulmuştur. Duvar örgüsü içerisinde küçük taşlar da kullanılmıştır.
Taşlar biribirlerine horasan harcıyla tutturulmuştur.

Çalışmalar sırasında kulenin genişliği 4 m olarak saptanmıştır. Ayrı
ca kulenin doğu yüzünün batı yüzünden daha kısa olduğu anlaşılmıştır;
ancak bu kenarların özgün uzunlukları asfalt yol kaldınlamadığı için tam
olarak ölçülememiştir. Kulenin dış duvarları içerisinde Arkaik sur duvarı
na ait tüften blok taşların da kullanılmış olduğu gözlenmiştir. Kulenin gerisinde surların üzerinde üst üste iki merdiven oıtaya çıkarılmıştır. Alttaki
merdiven kalıntılarının sağlam ele geçen altı basamağının kulenin orijinal
dolgusu üzerine oturmuş olduğu saptanmıştır. Yani bu basamaklar kaleden kulenin alt odasına inişi sağlayan ilk yapım evresine ait merdivene
aitti. Bu basamakların üzerinde ele geçen ikinci bir merdiven kalıntısı ise,
daha geç bir zamandan olup, belki de 19.yüzyıldandı. Her iki merdiven
arasında toprak tabakası bulunmuştur. Kazılar sırasında ele geçen seramik sırlı olup, Osmanlı Dönemi 'ndendir. İleriki yıllarda bu surların tümünün kazılarak ortaya çıkartılması ve sonra da özgünlüğü bozulmayacak biçimde restorasyonu Foça'ya ayrı bir güzellik katacaktır.

4) Maltepe-Arkaik Dönem Kent
Çalışmaları (Çizim:4-5)
Herodotos'tan

Duvarında Kazı

ve Restorasyon

tanıdığımız Phokaia'nın kent duvarlarıyla ilk

kez 1990

(lO) Ö.Özyiğit, XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, I, 427, dipnot 6 ; aynı yazar, "The City Walls of
Phokaia", REA 96,1994, nos. 1-2,79.
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yılında Hükümet Konağı temel kazılan sırasında tanışılmış ve bu ünlü
duvarlar 1992 yılı çalışmaları sırasında Maltepe Tümülüsü'nün dolgusu
içerisinde çok iyi korunmuş olarak bütün görkemiyle ortaya çıkartıl
mıştı!'. Maltepe Tümülüsü'rıün dolgu su içerisinde 1992 yılında yapılan
kazılarda bu kent duvannın kapısı da bir savaş sonucu tahrip olmuş biçimde ele geçmişti. Bu kazılar sonucunda Herodotos'tan bir yüzyıl önce
yapılmış bu kent duvarları, tarihleyici malzeme ve tarihi olaylar ile birlikte 1.0.590-580 yıllanna tarihlenmiştire.

1994 yılında Maltepe tümülüsündeki kazı çalışmaları, 8.8.19946.9.1994 tarihleri arasında yapılmıştır. Bu tarihten sonra da eylül ayı içerisinde restorasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Maltepe çalışmalarını
üç grupta toplayabiliriz:
A) Arkaik kent

duvarının türnülüsün

dolgusu içinde

devamının araş

tırılması.

B) Payanda duvannın kazılması.
C) Payanda duvannın restorasyonu

A) Arkaik kent duvarının tümülüsün dolgusu içinde

devamının araştı

rılması:

1992 yılında ortaya konan bu Arkaik surun kuzeydoğu yüzünde tümülüsün iç dolgusunda devamını bulmak amacıyla üç açma kazıldı (Çizim: 4). Açmalar arasında birer metre genişliğinde köprüler bırakıldı. Sur
duvan tarafındaki birinci açma, 1992 yılı çalışmaları sırasında çöktüğü
için kenarlan tam boyut vermemektedir. İkinci açmayla sınır oluşturan 1
m genişliğindeki köprünün alt ve üst uçlan arasındaki düzey farkı 1,5 m
kadardır (16,62 - 15, 11 = 1,51 m). Bu durum da açmanın tümülüs üzerinde oldukça eğimli bir konumda olduğunu göstermektedir. Bu açmada
seramikli toprak tabakalarının kaldırılmasından sonra, tümülüsün taş dolgusuna 14,75 m seviyesinde rastlanıldığı için daha derine inilmemiştir,
En ilginç açma ikinci açmadır (Çizim: 4), Resim: 8). 3x4,5 m boyutBu açma da bir önceki açmayla komşu olduğu için yaklaşık
aynı eğim düzeyine sahiptir. Açmanın yukarı tarafında, yani tümülüsün
tepe tarafında üstten yaklaşık 60 cm aşağıda bir duvar ele geçmiştir. Düz-

lanndadır.

(11) Ö.Özyiğit, "1992 Yılı Phokaia Kazı Çalışmaları", XVKazı Sonuçları Toplantısı, II, Ankara
1994, 11-36; REA 96, 1994, nos. 1-2,79-109.
(l2) Phokaia sur duvarlannın tarihlenmesi üzerine bkz. Ö.Özyiğit, REA 96, 1994, nos. 1-2, 9294.
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gün biçime sahip olmayan orta boy taşlarla harçsız olarak oluşturulmuş
bu kuru duvarın yüksekliği yaklaşık i m dir. Bu kuru duvar, başka bir duvarın üstüne oturmaktadır. Açma içinde L biçimine sahip bu alttaki duvar
da üsttekiyle aynı özelliklere sahip olup, nitelikli bir işçilik göstermemektedir. Bu duvarların yapımı sırasında dışandan görülme endişesi, yapan kişiler tarafından taşınmamıştır. Kanımızca üst üste kuru duvar tekniğinde yapılan bu duvarlann, tümülüsün dolgusunun yığılması sırasında
toprağın kaymasını engellemek amacıyla yapılan set veya teras duvarlan
olmalıdır. Görülmek üzere değil, tümülüsün dolgusu içerisinde kalmak
üzere yapılmıştır. Dikkati çeken diğer bir özellik ise, bu duvarların Arkaik sur duvarının doğrudan üzerine oturmasıdır (Resim: 8 ve 9). L biçimindeki alttaki kuru duvarın saptanan yüksekliği, yaklaşık üç metredir.
Arkaik sur duvannın payandasına ait in situ durumunda ele geçen taşın
üst düzeyi denizden 12,03 m yükseklikte olup, açmanın üst düzeyinden
yaklaşık 3,5 - 4 m derinliktedir. Sur duvarının üst bölümünün tahrip ve
payandasının da en üstünde 3-4 blok taş sırasının eksik olduğu anlaşıl
mıştır. Bu açma, tümülüsün dolgusunun oluşturulması konusunda bilgi
vermesi açısından önem taşımaktadır. Yine bu açma, Arkaik sur duvarı
nın hangi yükseklikte korunduğu yönünden de bizi bilgilendirmektedir.
Üçüncü açma ise yanındaki bir ağaç nedeniyle daha dar tutulmuş
olup, 2 x 4,5 m boyutlarındadır (Resim: ıo). İkinci açmadaki kuru duvarın burada da devam ettiği görülmüştür; fakat bu açmadaki duvarın taşları
biraz daha küçük boyuttadır. Bu açma dar olması nedeniyle daha derinlere inilememiştir

Çanak-Çömlek
Açmaların üst bölümleri, üç ayrı atım tabakası göstermektedir. En
atım tabakası, kahverengi renkli toprak tabakası olup, içinde ince
keramiğin yanı sıra kaba seramik ağırlıktadır. Ayrıca bu tabakalarda keramik fırınlanndan gelen cüruflar da ele geçmiştir. Altındaki ikinci tabaka ise, küllü toprak olup, içinde bol sayıda ince keramik ve terracotta bulunmuştur. San çakıllı topraktan oluşan üçüncü tabaka, çok az sayıda ke-

üstteki

ramik içermektedir. Bu atım tabakalarının altında ise tümülüsün taş dolgusu bulunmaktadır. Ayrıca bu dolgu ikinci açmada olduğu gibi teras duvarları ile desteklenmişse, bu duvarların içindeki toprak da bol keramik
içermektedir. Tüm tabakalardan ele geçen keramikler, türdeş nitelikte
olup, 1.0. 4. yüzyılın ortalarından 1.0. 2. yüzyılın ilk yansına kadar tarihlenmektedir. Keramiklerin çok sayıda bulunuşu, bozuk üretim örnekleri
ile cüruflann ele geçmiş olması, bu malzemenin Erken Hellenistik Dönem keramik atölyelerinin çöplüklerinden getirilmiş olduğunu göster-
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mektedir. Bu keramik çöplükleri, tümülüsün yapımı sırasında bozulmuş
olmalıdır. Yaklaşık 3,5 - 4 m derinliğe sahip ikinci açmada değişik düzeylerde ele geçen keramiklerin aynı nitelikte' olması, dolgu olayını açık
lamaktadır. Bu açmalarda çok sayıda çatı kiremitleri, güveç kaplar (Çizim: 6), çeşitli pişirme kapları, çömlekler, tavalar, kapaklar, maltızlar, lekaneler, pithoslar gibi kaba malzeme ele geçmiştir. Ayrıca bu kaba malzemeyle birlikte Greko İtalik tipi amphoralar da bulunmuştur. Akdeniz 'de üretilen bu amphora tipinin bu malzemeyle birlikte çok sayıda bulunması nedeniyle Phokaia'da da üretilmiş olduğunu görmekteyiz. İkinci
tabaka olan küllü toprak içinden özellikle siyah firnisli keramikler ve terracottalar bulunmuştur. Siyah firnisli batı yamacı keramiği, Phokaia 'ya
özgü olmalıdır. Balık tabakları (Çizim: 7), değişik tabaklar (Çizim: 8),
çeşitli kaseler (Çizim: 9), içe dönük ağızlı kaseler (Çizim: Iü), Megara diye anıları kalıp yapımı kaseler, apıike keramik örnekleri bolca bulunmuş
tur. Ote yandan dokuma ağırlıkları ve unguentarium formu da bolca ele
geçmiştir. Unguentariumlar, 10. 4. yüzyılın ikinci yarısından, 1.0. 2.
yüzyılın başlarına kadar bir kronoloji göstermektedir (Çizim: ll). Ayrıca
Erken Hellenistik Dönem'e ait kandiller de bulunmuştur.
Maltepe tümülüsü üzerinde ele geçen tüm keramik buluntular, çöplüklerden getirilmiş olduğu için Phokaia üretimi olmalıdır. Tümülüsün
yapım tarihi, bu keramikler için terminus ante quemdir . Yani bu keramikler, tümülüsün tarihinden daha öneeye tarihlenmektedir.

B) Payanda duvarının kazı/ması (Çizim: 5)

1992 yılında payandası ile birlikte ortaya çıkarılan sur duvarının görkemliliğini göstermek amacıyla payanda duvarının önünde çalışmalar yapılmıştır (Resim: ll). Yapılan kazılar sonucunda payandanın dört sırası
daha ortaya konmuştur. Ote yandan payandanın kuzeydoğu ucu tümülüsün yığınının içine doğru takip edilmiştir. Böylece payandanın ortaya çı
karılan uzunluğu 17 metreye erişmiştir. Sur duvarının görünen yüksekliği
de artmıştır (14.40-10.00 m) (Resim: 12). Yeni kazılan bölümde payandanın taş sıralarının yüksekliği 32-39 cm arasında değişmektedir. Bu yükseklikler, 1992 yılında ortaya çıkarılan üst bölüm sıralarının yüksekliklerinden büyük bir farklılık göstermemektedir. 1994 yılında ortaya çıkarılan
taş bloklarının uzunlukları, 69-229 cm arasında değişmektedir. Bunların
arasında kısaların yanında oldukça uzun blokların bulunması da ilginçtir.
Taşların kenarlarında 3-8 cm kalınlığında ve her tarafta düzgün bitiş göstermeyen anathyrosis bulunmaktadır. Payandanın kuzeydoğu ucundaki
blokların yüzeyinde işlenmiş baklava motifleri değişik bir görünüm arz
etmektedir (Resim: 13-14).
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e) Payanda duvarının restorasyonu
Dayanıksız

olan sur duvarının yüzeyi, tümülüoldukça hasar görmüş ve kazıldıktan sonra daha
fazla zarar görmemesi için ivedi olarak restore edilmesi gerekmiştir. 1992
yılında surun ortaya çıkarılan bölümlerine 1993 yılında ilk kez yapılan
restorasyon uygulamasının başarılı sonuç vermiş olması, bu yıl da çıkar
tılan yeni bölümler üzerine aynı uygulamanın yapılmasına neden olmuş
tur (Resim: 14)13.

sün

tüf

taşından yapılmış

yapılışı sırasrnda

Maltepe Tümülüsü içerisinde bulunan Arkaik Dönem kent duvarının
önemli bölümünün ortaya çıkarılarak restore edilmesi ve çevre düzenlemesi ile birlikte sergilenmesi, insanlık tarihi için önemli bir boyuttur. Ote
yandan Hellenistik Dönem tümülüsünün mezar odasına ulaşılması, bu
çevre düzenlemesini daha da zenginleştirecektir.

5)

Sualtı Araştirmaları

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları
Grubu, Foça ve yakın çevresinde su altındaki kültürel varlıklarının üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Bu çalışmalar, 5-15 Ağustos 1994 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir':',

Yapılan çalışmalar güneyde Deniz Kuvvetlerinin bulunduğu Hacılar
(Leventler) Limanından kuzeyde Kartdere yöresi arasında gerçekleştiril
miştir. Askeri bir bölge olan Hacılar Limanının yaklaşık 2-3 mil açığında
Körtaşlar yöresinde (Azaplar Kayaları) genellikle 19. ve 20. yüzyıllara ait
malzemeler ele geçirilmiştir. Daha kuzeyde Ceneviz Kalesi diye anılan
Osmanlı Dönemi kalesinin bulunduğu Kaleburnu önünde yapılan araştır
malarda deniz içinde çok sayıda mimari parçalara kaleden 70 m uzaklığa
kadar rastlanılmıştır. Bu buluntular 8 m derinliğe kadar saptanmıştır. Bu
alanda deniz içerisinde görülen taştan beş adet iri gülle, bir saldırı sırasın
da savunma amacıyla kaleden mancınıkla atılmış olmalıdır. Orak Adasın
da yapılan çalışmalarda Siren Kayaları yöresinde kayalara oyulmuş 12
adet iskele babası saptanmıştır; ayrıca adanın (Hamamlık" olarak adlandırılan bölümünde deniz kıyısında kayaların oyulmasıyla oluşturulmuş
küçük havuzcuklar, birkaç yüzyıl önceki balık üretme çiftliklerinin bu
çevrede bulunabileceğivarsayımını getirmektedir.

(13) Ö.Özyiğit, XV/Kazı Sonuçları Toplantısı, ı, 437-439; REA 96 1994, Dos. 1-2,94-95
(14) ODTU Sualtı Topluluğu Batık Araştırmaları Grubu'na Foça'da yaptığı çalışmalardan dolayı
teşekkür ederim. Bu çalışmalar kendileri tarafından daha ayrıntılı bir biçimde yayınlanacak
tır.
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Çalışma alanının en kuzeyindeki Kartdere Adası'nın çevresinde yapılan dalışıarda 3-5 metre derinlikte, yaklaşık 50 - 100 m2 alana dağılmış
bulunan düzgün kesilmiş taş parçalarına ve mimari elemanlara rastlanıl
mıştır.

İleriki kazı mevsimlerinde olanaklann artmasıyla Phokaia'da daha
büyük kazı, araştırma ve restorasyon çalışmaları yapılabilecek ve önemli
bilimsel sonuçlar elde edilebilecektir..
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Çizim 5: Maltepe Arkaik Dönem kent duvarının cephe görünüşü ( Çizen: A.Aydemir)
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Pişmiş toprak balık tabakları. Maltepe Tümülüsü dolgusu. Erken Hellenistik Dönem (Çizen: A.Civelek)
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Çizim 9: Pişmiş toprak kaseler. Maltepe
Tümülüsü dolgusu. Erken Hellenistik Dönem (Çizen: A.Civelek)
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Çizim ll:Pişmi!t toprak unguentaria. Maltepe Tümülüsü dolgusu. t.0.4. yüzyılın ikinci yarısından t.0.2. yüzyılın
başlarına kadar (Çizen: A.Civelek)
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Resim 1: Liman Kutsal Alanı'nm genel görünüşü. t.Ö.580 yılları,

Resim 2: Liman Kutsal Alanı'nda köprü düzenlemesi
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Resim 3: Liman Kutsal

Alanı'nm batısındaki

Alanı'nın
açıklama levhaları

Resim 4: Liman Kutsal

düzenleme

üstündeki dört evreli kent

duvarları

ve
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Resim 5: Liman Kutsal Alanı'na denizden çıkışı sağlayan merdivenlerin onarımı.

Resim 6: Liman Kutsal Alanı düzenlemesi için Kybele
.
kabartması yapan heykeltraş Sinan ılhan.

22

Resim 7: Heykeltraş Sinan İlhan .. tarafın
dan yapılmış orijinali 1.0.6. yüzyıla ait Kybele kabartması.

Resim 8: Maltepe Hellenistik Dönem tümülüsünün dolgusunun oluşturulması
sırasında Arkaik Dönem kent duvarları üzerine yapılan destek duvarları
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Resim 9: Maltepe Tümülüsü'nün dolgu-destek
kent duvarı.

duvarları altında

Resim lO:Maltepe'deki açmalardan bir görünüm.
destek duvarı görülmektedir.
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Açınada

Arkaik Dönem

tümülüsün dolgu-

Resim ll:MaItepe'deki Arkaik Dönem kent
duvarının önünün açılması

Resim 12: Maltepe'de Arkaik Dönem kent
duvarından bir görünüm
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Resim 13: Maltepe'de Arkaik Dönem kent

duvarından

bir

ayrıntı.

Resim 14:Maltepe'de 1994 yılı kazıları sonucunda yeni çıkartılan bölümleriyle
görülen Arkaik Dönem kent duvarı. Surda uzun süreli ve sabırlı restorasyon çalışmaları yapılmıştır.
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1995 yılı Bayraklı kazı çalışmaları 17.7.1995 - 15.9.1995 tarihleri arasında T.C.Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün
ödeneği ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kentin üç bölgesinde, restorasyon

ağırlıklı

olarak sürdürülmüştür'.

Athena Caddesi'nin kuzeyinde, Çifte Megaren'un önünde G 10-30 ve
B 20-30 koordinatları arasında yer alan M.O. 7. yüzyıl ikinci yansına ait
büyük megaronun tek sıradan oluşan temel taşları sağlamlaştırılmıştır.
Megaronun, özellikle zamanla tahrip görmüş olan doğu duvarının bir bölümü mevcut taş bloklanyla eski orijinal haline getirilmiştir. Burada yer
alan üç taş (Resim: 1), Athena Tapınağı'nın Oryantalizan Dönem cellasını
oluşturan taş bloklar (Resim: 2) ile boyutları, işlenişi ve duvar işçiliği bakımından aynıdır.

Bu yılki çalışmaların ağırlık konusunu "Antik Çeşme" oluşturmakta
dır-. Batı uygarlığının günümüze değin bilinen en eski taş çeşmesi Bayraklı'da 1948-1951 yılları arasındaki çalışmalarda tamamı olmamakla be-

*
(1)

(2)

Doç.Dr.Meral AKURGAL, Dokuz Eylül Üniversitesi. Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik
Bölümü, Narlıdere-İzMlR
ı995 yılı kazı çalışmalarında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Leyla Şa1ıin, Bakanlık temsilcisi olarak yer almıştır. Ankara Universitesi Di] ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Klasik Arkeoloji Bölümü'nden Şa1ıika Kemerli, Aysel Pınar, Ozlem Odabaş, Berkan Akyüz,
Melih Sarılı ve Dokuz Eylül Universitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü'nden
Meral Ozpazarcıköğrenci olarak katılmışlardır.
Antik çeşmenin kurtarılması ve restorasyonu konusu, önce Yüksek Mimar Şükrü Kocagöz
tarafından İzmir Konak Rotary Klübüne tanıtılmıştır. Zamanın dönem başkanı Şinasi Ertan,
Ord.Prof.Dr.Ekrem Akurgal'a, Konak Rotary Klübü'rıün bu konuyu benimserne arzusunda
olduğunu bildirmiştir, Bu bağlamda Eczacıbaşı Holding kuruluşu Artema, restorasyon projesinin sponsorluğunu üstlenmiştir. Çalışmalar Y.Mimar Şükrü Kocagöz'ün önderliğinde
aynı zamanda İzmir Konak Rotary Klübü üyeleri tarafından maddi manevi desteklenmektedir.
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raber büyük ölçüde ortaya çıkarılmıştırs. Ancak çeşmenin eşsiz bir eser
olduğu göz önünde tutularak bütünüyle ortaya çıkarılması ve değerlendi
rilmesi ile sudan tecrit edilmesi sorunu, son yıllarda ele alınmıştır. Çeşme
deniz seviyesinden 0.70 m, doğusundaki dereden 1.30 m aşağıda, yüzyıl
lardır su içinde yatmaktadır. Yapının ön yüzünde (güneydoğusunda) ve
arkasında (kuzeybatısında) arazi "penetrasyon" deneyleri yapılmıştır. Bu
çalışmalar neticesinde çeşmenin güneydoğusunda geçirimli, temiz kumlu
zemin tabakalarının varolduğu, kuzeybatı bölümünde ise penetrasyona
imkan vermeyen iri taşlı bir dolgunun yer aldığı görülmüştür".
Bazalt taştan yapılmış olan çeşme "isopata"5 yapı tipinde inşa edilmiştir (Resim: 3). Çeşme 2.50 m yüksekliğinde olup, içten 1.35 m genişli
ğinde ve arkaya doğru 5.10 m uzunluğundadır (Resim: 4). Yapının içi
uzun bir dikdörtgen plana sahiptir (Şekil: 1). En arka kısımda suyun toplandığı bir hazne bölümü vardır (c). 0.75 m derinliğindeki bu haznenin
dibinde, yeraltı suyunun içeriye girdiği üçgen biçiminde bir delik yer alır.
Su önce burada toplanır. Su fazlalığı bu haznenin önündeki eşik taşının
(D) altındaki delikten, eni 0.46 m uzunluğu 3.30 m olan kanala (E) gelir.
Kanal boyunca akan su, daha sonra yapının girişindeki eşik taşının (A)
altından geçerek dışarıya boşalır. Yapının önünde, dışanya akan suyu
yönlendiren, kuzeye doğru bir yay yaparak kıvrılan ayrıca bir kanal yer
alır. Çeşmeden su almaya gelenler, içerde, kanalın yanında bulunan taş
zeminde (B) yürüyerek kaplarını, en arkadaki su haznesinden doldururlar.
Çeşme cephesinin her iki yanından başlayan ve farklı işlenişte olan
duvarlardan güneybatıya yönelik olanı, bu yıl yapılan çalışmalarda kesintisiz olarak 25 m uzunlukta ortaya çıkarılmıştır. Kuzeydoğuya devam
eden ise 4 m uzunlukta sona ermiştir. Yapının cephesine, girişin her iki
tarafından dikine iki duvar dayanmaktadır. Sözkonusu duvarlar çeşmenin
taban seviyesinden yukarda yer almaları ve ayrı işleniş biçimi göstermeleri bakımından M.O.6. yüzyılortalarına aittirler. M.O.7. yüzyıla ait
mevcut kent surunun bir bölümü çeşme yapısının üzerinden, hazne hizasından geçmektedir. Kent duvarının güneye doğru devam edip etmediği
ileride araştınlacaktır.
(3)
(4)

R.V.Nicholls, "The Iran Ages Fortifications"B.sA. 5~-54. ~~58-1959 s.58-64.
..
Çeşme ve çevresinin zemin incelemeleri Prof.Dr.Ünal Oziş başkanlığında D.E.U.Mühendislik Fakültesi öğretim elemanları tarafından yapılmıştır: Ünal Öziş Yüksel Birsoy, Eski

lzmir-Bayraklı' da

Su Altında Kalmış Antik Çeşmenin Durumu Hakkında Rapor, Dokuz
Eylül Universitesi, Mühendislik Fakültesi, İzmir 1995.

(5)
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Ekrem Akurgal, Arkaik ve Klasik Çağlarda İzmir, Bel/elen 37, 1946, s.61 v.d.; ibid, Bayraklı Kazısı, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1950, s.35.

M.Ö. 7. yüzyıl sonuna ait olan bu anıtsal çeşmenin Ekrem Akur-

gal'ın belirttiği gibi Eski İzmir'de bulunması bir raslantı olsa gerektir'.

Batı Anadolu'da aynı dönemde daha büyük merkezler olan Milet ve
Efes'te de böyle çeşme yapılarının varlığı olasıdır. Bununla beraber bu
kentlerde bir başka çeşme bulunsa bile, bu da hiç şüphesiz ızmir çeşmesi
ile çağdaş olacaktır. Nitekim Adalar'da ve Yunanistan'daki en erken örneklerin Syros Adası ve Atina Asklepieionu'ndaki çeşme yapıları olduklan görülür. Syros Adası'ndaki örnek, basamakla inilen bir koridorun sonunda yer alan bir kuyudur", Bayraklı çeşmesinden biraz daha sonraya tarihlenmektedir. Atina Asklepieionu'ndaki diğer örnek ise, M.O. 6 yüzyı
lın sonçeyreğine ait bir kuyudur". Bunların yanı sıra Olympia'da bulunan
ve M.O. 7. yüzyılın ortasına tarihlenen kireç taşı bir çeşme aslanı vardır.
Ancak bu aslanın ait olduğu yapı ile ilgili hiçbir kalıntı yoktur'. Hiç şüp
hesiz Bayraklı çeşmesi, içindeki su haznesi, içinde ve dışında yer alan su
boşaltma kanalları ve isopata tipinde yapılmış anıtsal binası ile batı dünyasındaki bu tür yapıların günümüze kadar korunmuş şimdilik en erken
ve tek örneğidir.

Çeşmeden bugün bile orijinal strüktürüne göre üstün nitelikte bir içme suyu tazyikle akmaktadır. Ancak, deniz ve dere seviyesinin altında
kalan yapıya çeşmenin blok taşlarındaki çatlaklardan hızla kirli sular dolmaktadır. Ayrıca yüzyıllardır olagelen yer hareketlerinden, bindirme taş
tekniğinde inşa edilen yapının dengesi büyük ölçüde yerinden oynamış
ve taş bloklarında büyük çatlaklar oluşmuştur.
Çeşme ve çevresindeki, çeşme ile ilgili olarak yapılan arkeolojik çalışmalar tamamlanmıştır.Yapıyı çevreleyen sınırlar saptanmış ve taş yapı
ile önündeki bir bölüm, "palplanş" düzeniyle havuzlamaya hazır hale getirilmiş tir".

Bir diğer çalışma olarak Athena Tapınağı'nın sunu eserlerinden mantar biçimli A Başlığı ve üzerinde yer aldığı sütunun kopyası yaptırılmış
tır". Sunu eser, höyüğün modem döneme ait merdivenli girişine dikilmiştir. İlerde tapınağın küçük bir ölçüde de olsa yeniden ayağa kaldırıl
ması çalışmaları gerçekleştirildiği zaman, sunu başlıkların sözkonusu
kopyaları da yerlerine konulacaklardır.
Ekrem Akurgal, Eskiçağ' da Ege ve ızmir, İzmir 1993. s.47 Şek.20, 21 Lev. 40, 41.
F.Glaser, Antike Brunnenbauten in Griechenland, Wien 1983. s.22 Abb.38
İbid. s.7, 8 Abb. 1,2.
İbid. s.95, 96 Abb. 178, 179.
(LO) Sözkonusu havuzlama çalışmaları kasım-aralık aylan içerisinde MAK-IN (Hollanda) Firmasının Türkiye Temsilcisi İlke Beton Koruma Şirketi tarafından gerçekleştirilecektir.
(11) Takribi boyutlarda dikilen votiv sütun ve orijinal ölçüdeki başlığın masraflan İzmir Ticaret

(6)
(7)
(8)
(9)

Odası tarafından karşılanmıştır.
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Restorasyon ağırlıklı sürdürülen çalışmaların yanı sıra, yeni tapınak
alan ve daha önceki çalışmalarda M.O.570 tarihlerine ait 8 adet dikey volütlü başlığın'? bulunduğu podyum ve ona ait doğu ya bakan duvardaki tüf taşı mimarlık elemanlarının çıkarılmasına devam edilmiştir. Buradan, ilk defa, Athena Tapınağı'ndan geldikleri şüp
hesiz olan toichobatlar (Resim: 5, 6), rektogonal duvar taşları (Resim: 7,
8) ve üst yapı elemanları (Resim: 9) ele geçmiştir. Ekrem Akurgal mantar
ve dikey volütlü başlıkların, M.O.8. yüzyıl sonunda Zincirli, Tel Halaf ve
Kargamış gibi Geç Hitit merkezlerinde Fenike etkisinde geliştirilen mimarinin ışığı altında, henüz kesinlikle bilinmeyen aracılardan esinlenerek
ortaya konduğunu belirtmiştir'>. Nitekim Hitit tarzı stilize yapraklardan
oluşan başlıklar Erythrai çıplak bronz heykelciğinde gördüğümüz üzere
daha M.O. 7. yüzyıl ilk yarısında Anadolu'da bilinmekteydi>. Bu yeni
parçalar da gerçekten Geç Hitit" ve Mezopotamya" örneklerine giden
özellikler göstermektedirler. Aşağı yukarı Bayraklı'nın sözkonusu örnekleri ile çağdaş olan Urartu eserleri bu aracılık görevini yapmış olabilirler'". Hellenlerde, Mısır'da esinlenen Dor mimarisinin yanı sıra Fenikeleşmiş Geç Hitit örneklerinin etkisini taşıyan en eski mimarlık eserleri
bugüne değin yalnız Eski İzmir-Bayraklı' da bulunmuştur.
yapısının doğusunda yer

Buradan daha önce çıkanlan Aiol sütun başlıkları ve Athena Tapına
döküntüsü içinde bulunan kymation" ile (Resim: l O) beraber bütün bu mimarlık elemanları, M.O.575 tarihlerindeki Aiol düzeninin bütününe yakın biçimini ortaya koymaktadırlar. Büyük bir olasılıkla bütün bu
elemanlar, Athena Tapınağı'nın Arkaik Dönem cellasına ve teraslarına
aittirler.
ğı'nın

(l2) E.Akurgal, Eskiçağ'da Ege ve İzmir, İzmir 1993.1ev. 14a, b, 36c.
(13) E.Akurga1, Anadolu Uygarlık/arı, İstanbul 1995, s.167, Şek.122, 123 s.168, şek. 129-131;
İbid, Hani ve Hitit Uygarlık/arı, İzmir 1995. Şek. 140, 145, 151, 152, 155, 158. 160; ibid.
Griechische und rômische Kunst in der Turkei, München 1987.52 Abb. 60; ibid. Orient und
Okzident Baderı-Baden 1966.94, şek. 55-57.
(14) Ekrem Akurga1, Griechische und rômische Kunst in der Turkei, München 1987. Lev. 6061a-c; ibid. Eski çağ' da Ege ve ızmir, İzmir 1993. Lev. 4, 5, 87a.
(15) E.Akurga1, Hatti ve Hitit Uygarlıkları, İzmir 1995. Şek. 143, 145, 151, 152, 155, 158, 160
Lev. 131; Felix von Luschan, Ionischen Saule, Leipzig 1912. Abb.6.
(16) Joachim Bretschneider, Architekturmodelle in Vorderasien und der ôstlichen Agais vom Neolithikum bis in das 1 Jahrtausend, 1991, 234 Abb. 81, 82. Taf.92; Erwin-Reinhold Wurz,
Die Emstehung der Saulen basen des Altertums unter Berücksichtigung Verwandter Kapitelle, Heide1berg 1925.26 Abb. 88, 38 Abb. 94,40 Abb. 102, 103.
(17) E.Akurga1, Urartaische und altiranische Kunstzentren, Ankara 1968. s.28 Abb.3, s.82 Abb.
55, 56, s.84 Abb. 62, 63, 64; s.85 Abb. 65, 68, 70; ibid. Griechische und rômische Kunst in
der Turkei, München 1987. 52 Abb. 61,62.
(L8) E.Akurgal, Eski ıZmir I, Ankara 1983. Lev. 176; ibid. Aolisches Kymation, Isı.Mitt. 39,
1989.8.11-15 Lev.1. Kymationun diğer bitim kenarına ait bir parça da antik çeşme önünde
bu yıl bulunmuştur. Bu da bize sözkonusu yapı elemanlarının, höyüğün çeşitli yerlerine dağılmış olduklarını göstermektedir.
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Resim 1: Oryantalizan megaronun doğu duvar kalıntısı

Resim 2: Athena
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Tapınağı,

Oryantalizan eella güney duvarı

Resim 3: Antik çeşme, M.Ö: 7. yüzyıl son dörtlük

Resim 4: Antik

çeşme. Giriş
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Resim 5: Toichobat örneği (tüftaşı). M.Ö. 6. yüzyıl başı

Resim 6: Toichobat örneği (tüf taşı). M.Ö. 6. yüzyıl başı
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Resim 7: Rektogonal duvar taşı (tür taşı) M.Ö. 6. yüzyıl başı

Resim 8: Rektogonal duvar taşı (tür taşı) M.Ö. 6. yüzyıl başı
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Resim 9: Üst yapı elemanı (tür taşı). M.Ö. 6. yüzyıl başı

Resim 10: Friz (tür taşı). M.Ö. 570-560
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1994 YILI METROPOLİs KAZI ÇALIŞMALARI
Recep MERİç

AkınERSOY

1994 yılı Metropolis kazı çalışmalan 15
arasında akropol, tiyatro ve stoa olmak üzere
ile gerçekleştirilmiştir',

*

Temmuz-15 Ekim tarihleri
üç sektörde toplam 32 işçi

AKROPOL

5 Ağustos 1994 tarihinde başlayan akropol kazı çalışmaları Hel1enistik surun kuzeybatısında 1ve 2 no lu karelerdeki LO x 15 m boyutlanndaki
alanda sürdürülmüştür (Resim: 1). Bu kareler içerisinde + 0.70 m ve
+0.25 mde Geç Bizans Dönemi'ne tarihlenen 2 yapı katı halinde Bizans
malzemesi veren Bizans tabakası ortaya çıkanımıştır (Resim: 2).
Devameden kazılarda 2 no lu karede Bizans tabakasının altında 0.00
m de Hel1tnistik tabaka ele geçirilmiştir (Resim: 3,4). 2 nolu karede derinleştirilen kazı çalışmaları sonucunda -1.90 m'de Geometrik-Arkaik
Dönerrı'e tarihlenen malzeme ele geçmiş, -2.10 m'de anakayaya ulaşıl
mıştır.

*
(1)

Prof.Dr.Recep MERİÇ, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim
Dalı Başkanı, Akın ERSOYaynı anabilim dalında Uzman Arkeolog-Restcratör.
Metropolis Kazısı T.C.Kültür Bakanlığı'nın verdiği izin ve ödenekle, ayrıca Dokuz Eylül
Üniversitesi, Torbalı Belediyesi, Medoder, Baltaç Turizm A.ş. ve büyük ölçüde Phil-SA
A.Ş.'nin sağladığı parasal katkılarla yürütülmüştür. Yukarıda adı geçen kuruluşlara ve
yöneticilerine Kazı Başkanlığı içten teşekkür etmektedir.
.
1994 kazı çalışmalarına Kazı Kurul Uyeleri Uzm.Akın Ersoy (D.E.Ü.) ve Dr.Binnur Gürler
(D.E.U.) Arkeolog Şehnaz Meriç, Arkeolog Gökhan Topantaş, Arkeolog Aygün Ekin, Arkeolog Yeşim Tezel, Arkeolog Didem Tatar; Ege Universitesi Arkeoloji öğrencileri Engin
Aydın, Ali Altıner... Dilek Öztürk, Deniz Bülbül, Ayşegül Kuru, Elif Candaş, Ozgür
Gökdemir; Trakya Universitesi Arkeoloji öğrencisi Serdar Aybek; Bilkent Universitesi Arkeoloji öğrencisi Ali Türkcan; D.E.U. mimarlık öğrencileri Alper İşçi, Boğaçhan Dündaralp,
Yücel Köse, Nezihat Köşklük; Bilkent Universitesi İç Mimari öğrencisi Filiz Ultav
katılmışlardır.
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T1YATRO
1994 yılı çalışmalarında ikinci sektör olan tiyatroda kazılara 15 Temmuz'da başlanmıştır. Çalışmalar caveanın doğu bölümü ile sahne binası
önünde ve arka kısmındaki odalarda yoğunlaştırılmıştır (Resim 5).
Önceki yıllarda kazılarak A-6, B-6 ve A-7, B-7 plankareleri üzerinde
olan dolgu toprağın öncelikle atılması sağlanmış C-6, D-6,
E-6, F-6 ve C-7, D-7, E-7 plankarelerinde de seviye indirme çalışmaları
yapılmıştır. Sözkonusu karelerde arazinin eğimli olması nedeniyle yüzey
toprağının hemen altında Geç Bizans Dönemi tabakasına ait duvarlar ele
geçirilmiştir. irili ufaklı taşların balçıkla bir araya getirilmesiyle yapılan
bu duvarlar genelde düzgün bir yapılaşma göstermeyip, eğim nedeniyle
yuvarlanmış yığıntılar halinde ele geçmişlerdir. Yine bu alandaki çalış
malar sırasında tiyatronun oturma basamaklarına ait, anakayaya oyulmuş
yataklar ele geçirilmiştir. Oturma basamaklarına ait mermer plakaların
Bizans yerleşiminde duvarların temellerinde kullanıldıkları gözlenmiştir.
Oturma basamaklarının bitiminde anakayanın boydan boya düz bir şekil
de kesilerek iki bölüm halinde nişlerin meydana getirilmiş olduğu saptanmıştır. Burası olasılıkla tiyatronun yan girişinin (parados) kuzey duvarı
biriktirilmiş

olmalıdır.

A-6 ve B-6 plankarelerinde S.B.IV'ün ön tarafında doğu-batı uzantı
ve harçtan yapılmış, ince uzun bir duvar ele geçirilmiştir (Resim:
5). Bu duvarın tiyatrodaki Geç Roma Dönemi 'ne tarihlendirilen cam
atölyesine ait olduğu sanılmaktadır. Duvarın güneyindeki siyahımsı renkli ve küllü olan toprak içinden çok miktarda cam curufları, cam ve yanmış seramik parçaları ile çoğunluğu tahrip olmuş Geç Roma sikkeleri ele
lı, tuğla

geçmiştir.

A-6 ve B-6 plankarelerinde orkestra seviyesine inildiğinde sahne bina sının doğusunda yer alan S.B.IV'ün güneydoğu köşesi ortaya çıkarıl
mıştır. Ayrıca S.B.l'de ortaya çıkarılmış ve böylece sahne binası cephesinin planı tümüyle belirlenmiştir (Resim: 6). Sahne binasının arka taraflarında da yoğunlaştırılan kazı çalışmaları burada odaların varolduğunu ortaya koymuştur (Resim: 7). Roma Dönemi'nde giyinme-soyunma odaları
olarak kullanılan bu 5 oda batıdan doğuya alfabetik olarak adlandırılmış
tır. Bu odaların tesbit edilebilen ölçüleri şu şekildedir: "A odası" 4.80 x
5.60 m "D odası" 4.35 m x 5.60 ve "E odası" 4.55 m x-5.60 m.
Cephe ve dış duvarların Hellenistik kesme taş blokları, odaların bölme duvarlarının ise orta büyüklükteki kaba taşlarla inşa edildiği, giyinme-soyunma odalarının üst örtüsünün tuğla tonoz sistemiyle örtüldüğü,
38

korunmuş tonoz başlangıcı ve yoğun miktardaki düşük tuğla ve harç kalıntılanndan anlaşılmıştır. Bütün bu bulgular sahne binasının Roma Dönemi'nde yeniden inşa edildiğini ortaya koymuştur.

STOA
1994 çalışmalarının yürütüldüğü son sektör stoadır. Yapınınplanını
ortaya çıkarmak, inşaat tarihi ile sonrasındaki tarihsel süreci ve kullanım
fonksiyonlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen ilk kazı çalışmaları
na C-J karelerinde başlanmıştır (Resim: 8). Bu çalışma sonucunda, stoa
uzun duvarına paralel giden hol üzerinde kısmen C karesinde ancak çoğunlukla D karesinde korunmuş olan bir bölüm orijinal stoa zemini ele
geçmiştir. -1.90 m'de ele geçen bu zeminin mermer tozu ve kırıklarından
oluştuğu, 0.10 m yaklaşık kalınlığında olduğu görülmüştür. Bu bölümler
dışında, bu holün üzerindeki J karesine kadar olan bölümde zemine rastlanmamış olmakla birlikte, E ve J kareleri arasında kalan yıkık Bizans sur
duvarının altında, stoanın süpürgeliğini oluşturan bloklar ortaya çıkarıl
mıştır.

Stoanın H karesi kazıları sırasında üçü iyi korunmuş olan dört adet
kireç harçlı taş ve tuğlalarla desteklenmiş küp bulunmuştur (Resim: 9).
Yerinde korunmuş olan ve 1.00 m çapında, değişik boyutlardaki bu küpler Geç Bizans Dönemi'ne ait olup, bu bölümün erzak depolama fonksiyonu taşıdığını düşündürmektedir. Ancak bunun için gerekli olabilecek
mimari unsurlara rastlanmamıştır, Zemin kodu olan -1.90 m koduna kadar
yukarıdan aşağıya Geç Bizans/Roma (çoğunlukla M.S.1 yüzyıl/Hellenis
tik (M.O.l ve 3. yüzyıl arası) malzeme ele geçmiştir.

m

Stoanın çatısını taşıyan orta sütun sırasının, Dor düzeninde ve 0.68
yaklaşık çapındaki 19 adet sütunun temel altlıklarının tespit kazıları da

yapılmıştır. Buna göre daha önceki yıllarda tespit edilen 1-3, 18 ve 19 nolu
ayaklarının yanı sıra, en üst alt bloğu korunan 8 ve LO no.lu sütunlar ile 5,

12-17 no.1u sütunların temel

ayaklarının blokları

tespit edilmiştir.

Stoanın kuzey bölümü önünde i
lışmalar sonucunda stoa teras duvarı

ve V no.lu karelerde sürdürülen çatespit edildiği gibi, bu karelerde Geç
Bizans Dönemi 'ne ait yan yana mekanlar ortaya çıkarılmıştır. i ve II
no.1u karelerde ele geçirilen birbirine geçiş imkanı sağlayan 3 mekan, diğer karelerde ele geçirilen mekanlardan kod olarak daha üst seviyededir.
Bu mekanlarla ilgili değerlendirme ve çizim çalışmaları sürdürülmektedir.
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ÇEVRE ARAŞTIRMALARI
Akropol, tiyatro ve stoada yapılan kazı çalışmalarından başka çevre
da gerçekleştirilmiştir. Kültür Bakanlığı tarafından başlatı
lan Anadolu kültür envanterinin tespiti çalışmalarına bu yıl da devam
edilmiştir. Metropolis'in 8 km kadar güneydoğusundaki Sağlık köyünün
üstündeki, Alarnan Dağı silsilesi içinde yer alan etrafa hakim bir tepe
üzerinde (Resim: 10) olasılıkla Arkaik Döneırı'e ait kale yapısı (Resim:
11) ve daha geç dönemlere ait mermer ocakları saptanmıştır (Resim: 12).
araştırmalan
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Resim 1: Akropol

kazı alanı

Resim 2: Kemik

genel görünüş

bıçak sapı
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Resim 3: Hellenistik tabaka

Resim 4: Lagynos (Akr. 94/35)
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Resim 5: Tiyatro sahne

binası

ve Geç Roma Dönemi cam atölyesi

Resim 6: Orkestra ve sahne binası genel görünüş
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Resim 7: Sahne

binası

Resim 8: Stoa, arka nef C, D, E kareleri
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Resim 9: Stoa genel görünüş

Resim 10: Sağlık Üstü Kalesi'nden çevreye bakış.
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Resim 11: Sağlık Üstü Kalesi sur duvarı

Resim 12: Sağlık Üstü Kalesi yakınındaki mermer ocağı
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...

SANCTUAIRE D'APOLLON A CLAROS,
FOUILLES DE 1994.
Juliette de LA GEN/ERE *

En preseniant ce bref bilan des travaux effectues il. Claros en 1994,
j'ai plaisir il. remercier les autories turques et il. rappeler que I' aide de nos
collegues des musees d'Ephese et d'İzmir ne nous a jamais manque, Je
n' oublie pas non plus que ces travaux ont ete possibles grace il. la
generesite de la Societe Lafarge-Aslan Çimento.
Nous avons poursuivi il. la fois les travaux de restauration et
l'enquôte sur le terrain.
i. Au printemps 1994, pendant tout le mois de juin, une equipe de
douze restaurateurs, drigee par Michel Bourbon, a realise les moules des
fragments les plus importants des trois statues monumenta1es du temple
d' ApolIon (rappelons ici qu'une seule jambe d' Artemis pese sept tonnes).
On connait la composition de ce groupe statuaire par leur representation
sur plusieurs monnaies de Colophon, notamment celles qui ont ete
frappees sous l'empereur Commode. Une fois acheves, les precieux
moules ont ete transportes dans 1'usine de la Societe Aslan Çimento il.
Danca. En aoüt 1994 les restaurateurs ont prepare les moulages que
Michel Bourbon a mis en place.

Cette premiere restitution hypothetique des figures d' Apollon,
Artemis et Leto a ete preserıtee le 15 octobre dans I'eglise de Sainte Irene
il. İstanbul; elley a ete exposee jusqu'au mois de mars 1995.

*

Prof. Dr. Juliette De La GENlERE, Universite De Lille III V. F. R. Des Sciences Historiques 5 Avenue de Bretteville 92200 Nevilly-Sur Seine- FRANCE
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Depuis cette date, I'etude qu'a entreprise le professeur Jean Marcade
a partir des moulages a permis de eorriger la position de plusieurs
fragments importants. Cette methode d'utilisation de moulages legers
permet en effet des essais sueeessifs, et ainsi les fragments les plus
importants ont trouve leur position definitive. Bien sur, avant que ne
puisse ôtre erige sur le site I'ensemble des moulages du groupe statuaire,
il faudra eneore poursuivre les recherehes des petits fragments de marbre
lui appartenant, en realiser les moulages, et trouver leur plaee exaete dans
la composition.du groupe.
A l'origine la triade apollinienne etait placee dans la partie ouest du
temple d' Apollon, au-dessus de i' adyton et tournee vers l' autel,
c 'est-a-dire vers I'est. Une nouvelle etape du travail sera de placer la
restitution de i' ensemble sur le terrain, dans une orientation identique,
mais en arriere de la façade ouest du temple.
Quant aux autres travaux de restauration, rappelons que nous avons
remonte en 1993 la eolonne honorifique de Sextus Appuleius (Fig. 1). En
1994 nous avons prepare la restauration de la eolonne qui portait la
statue du celebre bienfaiteur de Colophon, Menippos, dont les merites,
ecrits sur la base voisine de l'angle SE du temple d' Apollon, ont ete
publies par madame Louis Robert.
Parallelement a ees travaux, la preparation des inventaires de tout le
matenel archeologique du depôt de Claros a ete poursuivie et menee a
bien par M.Pıerobon.
.
II. Le deuxieme volet de notre activite a ete eelui des fouilles (voir le
plan).
.
Nuran Şahin a poursuivi l'exploration du seeteur au sud de l'autel
d' Apollon (secteur 4. A + D). Elle a decouvert la plusieurs fondations
alignees en direetion N/S de monuments honorifiques arases; il semble
qu'ils aient constitue la bordure Est d'une voie sacree N/S et qu'on les ait
detruits lors de la mise en plaee du dispositif des hecatombes. En
consequence il apparait que ees fondations sont toutes anterieures au
testament d'Attale (133 av. J.C.), qui ouvrit l'ere de la Provinee romaine
d'Asie.
Du côte Ouest de la voie sacree, au Sud du monument de Sextus
Appuleius, St. Verger a ouvert un grand sondage (4, B + C). On y a mis
au jour deux voies de passage N/S superposees. La plus recente, qui
eontient des monnaies du Ille s. ap. lC., a livre des inseriptions, des
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fragments de steles, de statues qui suivent evidemment une brutale
destruction. La fouille de ce secteur tres prometteur sera reprise en 1995.
Des maintenant les sondages du secteur 4 montrent clairement que la
voie sacree avait un tout autre aspect avant la phase romaine du
sanctuaire et que la topographie de ce dernier a subi de profonds
changements en echo des ruptures politiques dans la cite de Colophon.
Dans le secteur d'Artemis, c'est-a-dire dans la partie nord du
temenos, beaucoup de questions demeuraient sans repouse a la fin de
1933.
Les difficultes y sont nombreuses en effet: la, comme dans le reste
du sanctuaire, on doit lutter contre l'envahissement de 1'eau et de la
boue; mais le plus redoutable probleme dans le secteur d'Artemis est la
presence des colonnes ecroulees du côte nord du temple d' ApolIon qui le
recouvrent partiellement, interdisant toute vue d' ensemble. Toutefois
M.Dewailly et Z.Çizmeli ont obtenu la en 1994 des resultats importants.
Un edifice comportant une salle presque carree dont les mesures
interieures sont
,50 m; al' ouest de celle-ci, une autre salle, plus
etroite (5,gO m) prolonge I'edifice; nous n'en connaissons pas encore la
longueur.

gn

Une fibule coudee en bronze, datable vers les X-IXe siecles est
assurement un ex-voto, cequi confinne 1'impression, deja ressentie en
presence du mobilier le plus ancien proche des autels archaıques
d' Apollon, que l'espace etait sacre des les debuts de la presence
ionienne.
Par ailleurs la fouille des strates profondes anterieures a l' edifice a
livre une serie importante de terres cuites (Fig. 2) dont les plus anciennes
remontent au VIIe siecle av. ıe.
Le dispositif des hecatombes s'acheve devant, c'est-a-dire a I'ouest
de l'autel d'Artemis; il ne comporte la que trois rangees de blocs a
anneau de fer, la quatrieme (La plus a I'est) s'arrôtant contre le petit côte
sud de I' autel de la deesse. Marquant la limite nord des trois rangees de
blocs, une serie de neuf petites steles fonne un angle droit avec I'autel
d'Artemis. La construction de ce dernier a fait partie du meme
programme que la mise en place des blocs, datable vers la fin du lle s.av.
J.e., comme le montre la situation stratigraphique de son assise de
fondation: plus tard I'autel a ete largement restaure avec des blocs
remployes. OU sacrifiait-on a Artemis auparavant ?
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Al'ouest de l' autel d'Artemis, a six metres de distance, deux blocs
de marbre fragmentaires affleuraient au niveau du plan de marche de la
fin du lle s. av. J.e. Un petit sondage autour de ces blocs amontre qu'ils
appartenaient a une structure rectangulaire (Long: 3,75; larg: 1,75 m),
detruite au moment de la mise en place du dispositif des hecatombes. il
s'agit d'un autel d' Artemis, anterieur a celui que nous connaissons
depuis les fouilles de Louis Robert. Une datation vers le Ille s. av. J.C.
paraıt vraisemblable. En effet, contre la partie superieure de la fondation,
du côte est, on a recueilli un important depôt de terres cuites
hellenistiques. Celles-ci se rapportent exclusivement a un monde
feminin: a côte de statuettes de femme (Fig. 3) on y trouve des petites
Nikes, des petites filles (Fig. 4), des supports en forme de sphinge de
coupelles miniatures qui evoquent des dinettes enfantines. Ces terres
cuites pourraient ôtre les ex-voto de fillettes accedant a 1'adolescence.
L'Artemis de Claros etait peut-ôtre, comme celle de Brauron et d' autres
sanctuaires grecs, la protectrice et en meme temps l' educatrice des
enfants, et notamment des petites filles.
Les fondations de ce premier autel hellenistique reposent sur une
structure legerement plus courte et plus etroite (long: 3,50; larg: I, 50 m),
faite de beaux blocs equarris. il s' agit la assurement de l' aute1 archaıque
d'Artemis.
A la fin de la campagne de 1994, l' architecte J.Rougetet a pu dresser
le plan presente ici, sur lequel on peut voir, a 1'est du temple d'Apollon,
les autels successifs du dieuet, plus au nord, I' edifice archaıque
d'Artemis et ses deux autels hellenistiques.
Plan de la partie centrale du sanctuaire.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
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Autel monumental d'Apollon (fouilles Louis Robert).
Temple hellenistique d'Apollon (fouilles Luis Robert).
Autel d' Artemis (fouilles Louis Robert).
Monuments honorifiques (fouilles Louis Robert).
Fondation d'un autel hellenistique (1989).
Premier autel hellenistique d' Artemis sur un autel archaıque (1994).
Secteur ı. H. (1991-1993).
Secteur 4. A+D (1994-1995).
Secteur 4. B+C (1994-1995).

10) Secteur d'Artemis: edifice Archaıque (1990-1995).
11) Autel rectangulaire archaıque d'Apollon (1991-1993).
12) Autel rond recouvert par l'autel rectangulaire (1992).
13) Le dispositif des hecatombes: quatre rangees de blocs lı. anneau de fer
(1988-1993).
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52

•

sanctuaıre.

Figure 1: Monurnent de Sextus Appuleius restaure
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Figure 2: Figurine fragmentaire de
terre euite; seeteur d' Artemis; premlere motie du
Ve siecle av. J .C.
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Figure 3: Figurine fragmentaire de terre euite; du
depôt de terres euites decouvert eontre le
premier autel hellenistique d'Artemis.

Figure 4: Figurine fragmentaire de ferre cuite; du
depôt de terres cuites decouvert contre le
premier autel hellenistique d' Artemis.
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PERGAMON 1994 KAMPANYASı RAPORU
Wolfgang RADT

*

1994 kampanyası çalışmaları, Trajan Tapınağı onarımlannın bitirilmesi ve Bergama Sunağı 'nda kazılar, ölçümler ve sunağın mimari belgelenmesi üzerine yoğunlaşmıştır
BERGAMA SUNAGI'NDA ÇALIŞMALAR

Bergama Sunağı'nın tarihlendirilmesi ve rekonstrüksiyonu, son
larda çok tartışılan bir konu olmuştur.
İlerideki tartışmalara

da

yıl

güvenilir bir altyapı oluşturmak için, 1994 yılın

aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır.

ı. Sunak temelinin tümünün temizlenmesi ve
lip yeniden ölçülmesi.

taşların

birer birer çizi-

2. Temelin birkaç odacığında eldeki malzemeden tarihlerneye daha
elverişli (keramik) bulguların ve öncül yapının (apsidal yapı) şeklini
açıklayıcı ipuçlannın kazanılmasına yönelik kazılar.
3. Sunağın mermer mimarisine ait parçaların be1gelenmesinin sürdürülmesi.
Sunağın, büyük tüf bloklardan oluşan duvarların birbirini dik açıyla
kestiği, ızgara biçimli bir temeli (aslında bir çekirdek yapısı) bulunmaktaydı. Bu çekirdek, yüksek platformun içini, iç avlunun taban seviyesine
dek tamamen doldurmaktaydı. Şimdiye dek in situ olarak korunagelen
tek orijinal kalıntı, çekirdek yapının 4,5 m kadar yükselen duvarları ve

arasındaki

*

temel

odacıklarıdır

(Resim: 1).

Dr.Wolfgang RADT, Alman Arkeoloji Enstitüsü İstanbul Şubesi, Ayazpaşa Camii Sok. 48
80090 GÜmÜşsuyu-İSTANBUL.
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Temizleme

Çalışmaları

Daha önce kazılmış olan temel odacıklar dışında diğer bütün odacık
lar doluydu. Her biri, dolgunun şekli terniz bir yüzeyolarak ortaya çıkana
kadar (en çok 20-30 cm) temizlendi. Ozgün Hellenistik dolgu andezit taşmdan iken, dolgusu daha sonra tahrip edilmiş olan odacıklarda
(Or.Bizans yapılaşması) genellikle topraktı.

Sunak Temelinin Odacıklarında Daha Önce Yapılan Kazılar
İlk kazılarda temel odacıklanndan iki tanesi tamamen boşaltılmıştır.
1879 yılında C.Humann temelin ortalanna doğru olan birini kazmıştır. E5
olarak adlandırılan bu odacıktan (Plan: Resim: I) ele geçen buluntu bilinmemektedir.
Humann'ın kazdığından başka bir odacık daha boşaltıldığından, bu
ancak A.Conze tarafından 1904 yılında kazılan batıdaki E3 odacığı olabilir. Bu sırada ele geçen keramik buluntu taslak halinde çizilmiştir. Sistemli ilk kazıyı 1961 yılında ISchiifer, yine temelin ortalarına doğru bir
yerde yapmıştır. E6 odacığı kayaya kadar kazıldı. Buluntu ve sonuçlannı
Schafer kısmen tanıtabildi.

1994

Kazısı

(Resim: 3-4)

Tarihlendirme verecek keramik elde etmek ümidi yanısıra, Bergama
Sunağı'nın altında kayıp olan öncül yapının (apsidal yapı) bugüne kadar
bilinmeyen kalıntılan sorunu, temel odacıklannın bir kaçını daha kazma
niyetimizi yönlendiren başlıca noktalardı.
Altlarında, apsidal yapı güney duvar kalıntılannın in situ durumunda
bulunduğu ümidinden yola çıkarak, ilk önce F5, F6 ve F7) odacıkları seçildi. Yazık ki bu düşünce gerçekleşmedi. Her üç odacıkta da altta düzeltilmiş kaya vardı.

. Üç odanın kazılmasından ele geçen keramiklerin değerlendirilmesin
de, F5 malzemesi tamamen (katışıksız Hellenistik Dönem dolgusu) F7'de
dolgu sonradan kanştırıldığı için, kısmen yararlanılırken, F6'da Bizans
Dönemi'nde tabana kadar boşaltılıp sonradan yeniden doldurulduğundan
bu odacıktan yararlanılamamıştır.
Üç odacığın kazısı bu sonuçlarla bitince, apsidal yapının şeklini ay-

dınlatmak için, başka denemelerde bulunmaya karar verdik. Yapının
uzunluğu ile genişliği arasında mantıksal birilişkinin var olması gerektiği ve batısında bir apsis ile veya düz bir duvarla sona erdiği düşünüldü.
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D2, D3 ve E2 odacıkları kazılıp, yapıya ilişkin sonuçlar venneyince,
B7 ve es odacıkları da kazıldı. Apsidal yapıdan hiçbir iz burada da yoktu. Böylece, bir yapının batı tarafının bütünüyle ortadan kaldırıldığı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Apsidal yapıdan ayakta kalan kalıntılarıyla doğrudan ilişkili olarak
iki odacık (FS ve GS) daha kazıldı. Burada dikkatlice yapılan gözlem ve
mimari belgelerne ile yeni sonuçlar elde edildi.
Gd'de kayanın, apsidal yapının dışında-apsisin kuzey tarafında (A-BI
S-Iü) olduğu gibi, yükseldiği ve aynı kuzeydeki gibi, kayanın işlenerek
bir temel hendeği oluşturulduğu ortaya çıktı.
Apsidal yapıya ait duvarların hem kuzeyinde hem de güneyinde (FS
ve GSlde) küçük drenaj kanalı kalıntılan vardır. Bu kanallar olasılıkla,
apsidal yapıdan önceki bir yapıya ait olmalıdır.
Temelin bütününde yapılan temizleme çalışması sırasında, G3 odacı
Bizans Dönemi'nde boşaltılarak bir samıca dönüştürüldüğü saptan-

ğının

dı.

İnşaat Sırasındaki Taş Dolgu

Temel odacıklannın tümü, sunak podyumu yapılırken taşla doldurulmuştur. Doldurma işlemi, odacık duvarları yükseldikten sonra değil, duvarların yapılmasına paralelolarak adım adım olmuştur.
Dolgular, özenle bir araya getirilerek sıkıştırılmış andezit taşlardan
oluşmaktaydı. Bu dolgu bölmeler, podyumun üzerinde yükselen üst yapı
nın çökmesi veya oturmasını önlemekteydi. Bu şekilde bir dolgu ile işi
çözümlemek, bütün temeli yontma taşı ile kademelendirmekten çok daha
ekonomikti.
Alanın

Düzenlenmesi (Resim: 5-7)

Gerek daha önce boşaltılan, gerekse tarafımızdan kazılan sunak temel yapısına ait bütün odacıklar, kampanyanın sonunda toprakla doldurulmuştur. Yumuşak tüf taşından olan temeli hava koşullarından korumak ve olabilecek kazaların önüne geçmek için- odacıklar 4 m kadar derindir- doldurma işi gerekliydi.
Bergama Sunağı temel yapısının etrafı, yaklaşık i m uzaklıkta galvanizli demirden, alçak bir çitle çevrildi. Ortama uyan ve gösterişsiz bu çit,
büyük ziyaretçi grupların ören yerine girerek son yıllarda verdikleri zaran engelleyecektir.
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Kullanımdan ve hava koşullarından çok yıpranan park yeri rampasın
dan sunağa giden ziyaretçi yolu, bu çalışmalar sırasında, köklü bir şekil
de yeniden yapılmıştır.

Sonuç
Sunak temelinin bir çok odacığında gerçekleştirilen kazılar, öncül
yapının biçimi üzerine yeni bilgiler kazandırmamıştır. Onemli keramik
buluntuların değerlendirilmesi sürmekte olup, ayrıca yayınlanacaktır. Sunak temelinde yapılan ölçüm ve mimari belgelerne çalışmaları gelecek
kampanyada bitirilecektir.
Sunağın mermer yapı parçalarının ölçülerek saptanması daha zaman
alacaktır. Çalışmaların tamamlanmasından sonra, Bergama Sunağı'nın
bir nihai rekonstrüksyonu için ilk kez kesin ve kapsamlı bir belgelerne ortaya çıkacaktır.

SOKAK SONDAJLARI (Resim: 8)
Antik kentin kuzeydoğusunda, başka bir deyişle yukarı agoranın ve
Bergama Sunağı'nın güneydoğusunda,kazılmamış olan yamaçta yapılan
sondajlar sürdürüldü. Derin atık su kanalı bulunan ve yamaca giden (kuzeybatı-güneydoğu) başka bir sokak bulunarak, büyük bir kısmıyla ortaya çıkarıldı. Bu sokağın batısındaki diğer sokakta birçok kanal kapağı
üzerine kazınmış olan "E" (Epsilon) işareti yerine, yeni sokağın bazı kanal kapakları üzerine "X" (Chi) işareti yer almaktaydı. Büyük taş plaka
kanal örtüsü yer yer mevcuttu. Sokağın iyi korunagelmiş basamaklı bir
kısmı vardı. Kuzeybatıda, kuzeye doğru yönelen sokağın doğrultusu izlenerek yeni bilgiler edinilebilir.

Z YAPıSı
Son yıllarda kazılan Hellenistik-Roma Dönemi peristilli yapıda, tamamlayıcı ölçme ve mimari belgelerne çalışmaları yapıldı. Maske mozaikli mekanın kuzey duvarından düşmüş olan renkli stuko bezemenin restorasyonu, ağırlık verilerek sürdürüldü.
TRAİANEUM (Resim: 9-10)

Traian Kutsal Alanı'ndaki onarım çalışmaları bu yıl sona erdirilebildi. Doğu ön alanda çok sayıda mimari parça düzenlenmiş bir durumda dizildi. On alanın güney kenarı teraslanarak ağaçlandırıldı. Kutsal alanın
batısı da aynı şekilde ağaçlandırıldı ve arazi düzenlenmesi ile çalışma to-
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parlandı. Doğu

avlunun doğusuna aynca basamaklar ve tekerlekli sandalye kullananlar için taş bir rampa yapıldı. Kutsal Alan' ın mimarisi, tarihi
ve onarırnıyla ilgili görüşleri yazı ve görselolarak veren, Almanca, Türkçe ve İngilizce dillerinde pek çok sayıdaki yeni tanıtım levhaları, ziyaretçileri bilgilendirmektedir.
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PEROAMON
BERıeRT ÜBER DIE KAMPAONE 1994
Wolfgang RADT

*

Die Arbeiten der Kampagne 1994 konzentrierten sich auf
Ausgrabungen, Vermessungen und Bauaufnahme am Pergamonaltar und
auf den AbschluB der Restaurierung des Trajaneums.
DIE ARBEITEN AM PERGAMONALTAR

Datierung und Rekonstruktion des Pergamonaltars sind in den
letzten J ahren immer wieder diskutierte Themen gewesen.
Um für alle künftigen Erörterungen eine sichere Grundlage zu
schaffen, wurden 1994 folgende Arbeiten durchgeführt:

1. Reinigung und steingerechte Bauaufnahme des
Altarfundaments, im Rahmen einer völligen Neuvermessung.

gesamten

2. Ausgrabung mehrerer Kammem des Fundaments, zur Gewinnung
von evtI. besser als bisher datierendem Fundmaterial (Keramik) und von
neuen Aufschlüssen über die Gestalt des Vorgangerbaus (Apsidenbau).
3. Fortsetzung der steingerechten Aufnahme von marmomen
Architekturteilen des Altars.
Das Altargebaude hatte ein rasterförmig angelegtes Fundament
(besser gesagt: einen Kembau) aus rechtwinklig sich kreuzenden Mauem
von groBen Tuffsteinblöcken. Dieser Kembau füllte das Innere der
gesamten hohen Plattform bis zum. FuBbodenniveau des lnnenhofes
völlig aus.
Die noch bis zu 4,5 m anstehenden Mauem des Kembaus mit den
dazwischenliegenden Fundamentkammem (Abb 1) sind die einzigen
originalen Reste des Pergamona1tars, die noch in situ vorhanden sind.

*

Dr. Wolfgang RADT, Deutches Archaologisches
müşsuyu-lSTANBUL

Ayazpaşa

Camii Sokak, No. 4880090 Gü-
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Reinigungsarbeiten
AuBer den früher schon ausgegrabenen Fundamentkammem waren
al1e Kammem verfül1t und wurden jeweils so tief gereinigt (höchstens
20-30 cm), daB die Art der Verfül1ung deutlich als geputzte Oberflache
zum Vorschein kam. Bei originaler hel1enistischer Verfül1ung war dies
immer eine Packung aus Andesitgestein (Abb.2), bei Kammem, deren
Verfül1ung spater gestört war (z.B.durch die byzantinische Überbauung)
fand sich hauptsachlich Erde.

Frühere Ausgrabungen von Kammern des Altar-Fundaments .
Schon bei den ersten Ausgrabungen wurden zwei Fundamentkammem ganzlich ausgeleert.
Eine davon hat C. Humann 1879- im mittleren Bereich des
Fundaments-ausgcgraben. Es handelt sich um die Kammer E5 (Plan:
Abb.l). Uber das Fundmaterial aus dieser Kammer ist nichts bekannt.
Da auBer der Humann schen
früher her ausgeleert gewesen ist,
Bereich, kann es sich nur um
ausgegrabene Kammer handeln.
skizzenhaft aufgenommen worden.

nur noch eine weitere Kammer von
namlich Kammer E3, im westlichen
die von A. Conze im Jahre 1904
Die gefundene Keramik ist nur

1961 hat ISchafer als erster eine systematische Grabung, wiederum
etwa in der Mitte des Fundaments, durchgeführt. Er hat dabei die
Kammer E6 bis auf den Felsboden ausgegraben. Seine Funde und
Ergebnisse hat Schafer nur teilweise bekanntmachen können.

Ausgrabung 1994 (Abb. 3-4)
Neben der Hoffnung auf datierende Keramik war die Frage nach bisher unbekannten Resten des unter dem Pergamonaltar verschwundenen
Vorgangerbaus ('Apsidenbau') eine treibende Kraft für unser Vorhaben
der Ausgrabung von weiteren Fundamentkammem.
Ausgesucht wurden dafür zunachst die drei Kammem F5, F6 und F7
weil die begründete Hoffnung bestand, am Grunde dieser Kammem noch
Reste der Südmauer des Apsidenbaus in situ zu finden. Leider hat sich
die Hoffnung aber nicht erfüllt. Al1e drei Kammem zeigten am Boden
nur den geglatteten Fels.
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Für die Keramikbearbeitung erbrachte die Ausgrabung der drei
Kammem die volle Verwertbarkeit des Materials aus Kammer F5 (rein
hellenistische Verfüllung), eine teilweise Verwertbarkeit des Materials
aus F7, weil es dort eine spatere Störung gab, und die Unbrauchbarkeit
der Keramik aus F6, weil diese Kammer in byzantinischer Zeit bis auf
den Grund geleert und spater wieder aufgefüllt worden war.
Nach Ausgrabung der drei Kammem mit diesen Ergebnissen
entschlossen wir uns, noch weitere Versuche zu machen, die bauliche
Gestalt des Apsidenbaus zu eruieren. Die Überlegungen gingen davon
aus, daB die Lange des Baus in einem vemünftigen Verhalmis zur Breite
gestanden haben wird und daB er auf der Westseite entweder auch mit
einer Apsis endete oder aber eine gerade AbschluBmauer hatte.
Es wurden die Kammem D2, D3 und E2 ausgegraben, und, als dies
keine baulichen Ergebnisse brachte, noch die Kammem B7 und C8.
Spuren des Apsidenbaus wurden auch dort nicht gefunden. Man kann
daraus nur schlieBen, daB dieser Bau in seinem west1ichen Bereich
vollstandig beseitigt worden ist.
In zwei weiteren Kammem wurde im unmittelbaren Zusammenhang
mit den noch aufrecht stehenden Resten des Apsidenbaus gegraben, und
zwar in F8 und G8. Hier wurden durch genaue Beobachtung und
Bauaufnahme noch neue Ergebnisse gewonnen.
Es zeigte sich, daB in G8 der Fels auBerhalb des Apsidenbaus -wie
auf der Nordseite der Apsis (A-BI 9-10)- anstieg und daB, ebenfalls wie
im Norden, ein Fundamentgraben aus dem Felsen ausgearbeitet worden
war.
Sowohl nördlich wie auch südlich der Mauer des Apsidenbaus (in F8
und G8) sind Reste von kleinen Drainagekanalen vorhanden. Die
Kanalehen gehörten wohl zu einer Bebauung, die vor dem Apsidenbau
existierte.
Bei der Reinigung des gesamten Fundaments wurde festgestellt, daB
die Kammer G3 in byzantinischer Zeit ausgenommen und in eine
Zisteme umgewandelt worden war.

Steinfidlungen aus der Erbauungszeit
Ane Fundamentkammem sind sofort bei der Errichtung des
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Altarpodiums mit Steinen gefüllt worden, und zwar nicht erst, nachdem
die Kammerwande ganz hochgezogen waren, sondem schrittweise schon
wahrerıd deren Erbauung.
Die Füllungen bestanden aus dicht und sorgfaltig gepackten
Andesitsteinen. Diese Packungen verhinderten, daB sich der über dem
Sockelbau errichtete Oberbau senken oder setzen konnte. Es war
wesentlich wirtschaftlicher, mit solchen Füllungen zu arbeiten, als das
ganze Fundament aus Quadem durchzuschichten.

Herrichtung der Ruine (Abb. 5-7)
Alle schon früher geleerten und die von uns ausgegrabenen
Kammem des Altarfundamentbaus wurden am Ende der Kampagne mit
Erde verfüllt, Die Füllung war notwendig, um die Verwitterung des
weichen Tuffundaments bis in groBe Tiefen zu verhindem und um die
Gefahr von Unfallen-die Kammem sind um 4 m tief-auszuschlieBen.
Rund um den gesamten Fundamentbau des Pergamonaltars wurde in
etwa i m Abstand ein niedriger Zaun aus feuerverzinktem Eisen errichtet.
Der möglichst zurückhaltend und ansprechend gestaltete Zaun sol1 vor
allem die zahlreichen Besuchergruppen daran hindem, frei über die
Ruine zu streifen, denn diese hatte durch "Touristenerosion" in den
letzten Jahren betrachtlich zu leiden.
Der durch Witterung und Benutzung ebenfalls stark in
Mitleidenschaft gezogene FuBweg von der Parkplatzrampe zum Altar
wurde im Zuge dieser Arbeiten gründlich wiederhergerichtet.

Ergebnisse
Die Grabungen in mehreren Kammem des Altarfundaments haben
über die Gestalt des Vorgangerbaus keine neuen Erkenntnisse erbracht.
Die Auswertung der überaus wichtigen Keramikfunde dauert an und wird
gesondert publiziert werden. Die Vermessungs-und Bauaufnahmearbeiten am Altarfundament sol1en in der nachsten Kampagne abgeschlossen
werden.
. Die Aufnahme von marmomen Bauteilen des Altars wird langer
dauem. Nach AbschluB der Arbeiten wird erstmals eine gesicherte,
umfassende Faktendokumentation für eine endgültige Rekonstruktion des
Pergamonaltars vorliegen.
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GASSENSONDAGEN (Abb.8)
Die Sondagen im unausgegrabenen Nordostteil der antiken
Wohnstadt, d.h. im Hangbereich südöstlich der Oberen Agora und des
Pergamonaltars, wurden fortgesetzt. Es wurde eine weitere hangabwarts
(NW-SO) führende Gasse mit tiefem Abwasserkanal gefunden und auf
eine groBe Strecke freigelegt. Statt der Bezeichnung E (Epsilon), die auf
mehreren Steinen der westlich davon verlaufenden Gasse eingemeiBelt
war, fand sich bei der neu entdeckten Gasse auf Kanal-Decksteinen
mehrmals das Zeichen X (Chi). Stellenweise war die Abdeckung mit
groBen Steinplatten noch vorhanden. Die Gasse enthalt ein gut erhaltenes
getrepptes Stück. Im Nordwesten biegt sie nach Norden ab. Dieser
Verlauf muB allerdings noch weiter verfolgt werden, um daraus Schlüsse
ziehen zu können.
BAUZ
An dem in den letzten Jahren ausgegrabenen groBen hellenistischrömischen Peristylgebaude fanden vervollstandigende Vermessungs-und
architektonische Aufnahmearbeiten statt.
Die Restaurierung der farbigen Stuckausstattung der Nordmauer des
Maskenmosaikraumes wurde intensiv fortgesetzt.
TRAJANEUM ( Abb. 9-10)
Die Restaurierungsarbeiten am Trajaneum konnten in diesem Jahr
abgeschlossen werden. Zahlreiche Architekturstücke wurden auf dem
östlichen Vorfeld geordnet gelagert. Der südliche AbschluB des
Vorfeldes wurde abterrassiert und bepflanzt. Ebenso wurde der Bereich
westlich des Heiligtums durch Bepflanzung und Gelandegestaltung
abschlieBend hergerichtet. Auf der Ostseite des Osthofes wurden noch
Stufen verlegt und eine steineme Rampe für Rollstuhlfahrer gebaut.
Mehrere neue. Schautafeln in deutscher, türkiseher und englischer
Sprache unterrichten die Besucher in Wort und Bild über die
Baugeschichte und bauliche Gestalt des Heiligtums sowie über viele
Aspekte seiner Restaurierung..
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Abb.1:

Plan des Pergamonaltar-Fundaments (nach .l.Schrammen), mit Koordinatensystem zur Bezeichnung der Fundamentkammern. Ausgegrabene Kammern:
Schraffiert. B=Baum. Z=Zisterne (byzantinisch). Norden ist oben.
Resim 1: Bergama Sunağı temelinin planı (J.Schwammen tarafından temel odacıklarını
gösteren koordinat sistemi (ile). Kazısı yapılan odacıklar: taralı. B=Ağaç.
Z=Sarnıç (Bizans Dönemi). Kuzey yukarı taraftır.
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Abb.2: Fundament Pergamonaltar. Nordwestbereich mit Kammern.
Resim 2: Bergama Sunağı temeli. Odacıklarıyla kuzeybatı kısmı.

Abb.3:

Fundament Pergamonaltar. Südostecke, mit Resten der Schutthalde.
Blick nach Nordwesten
Resim 3: Bergama Sunağı temeli, güneydoğu köşesinde moloz yığınından kalanlar. Kuzeybatıya bakış.
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Abb.4: Fundament Pergamonaltar. Südostecke nach der Reinigung.
Resim 4: Bergama Sunağı temeli. Güneydoğu köşesinin temizlendikten sonraki
durumu.

Abb.5:

Fundament Pergamonaltar, Bau des neuen Zauns, Westseite von
Süden,
Resim 5: Bergama Sunağı temeli. Yeni çitin yapılması, güneyden batı tarafı.
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Abb. 6:

Fundament Pergamonaltar, Nordostecke mit dem neuen
Zaun.
Resim 6: Bergama Sunağı temeli. Yeni çitiyle kuzeydoğu köşe.

Abb.7:

Neupflasterung des Besucherweges
zum Pergamonaltar.
Resim 7: Bergama Sunağı'na giden ziyaretçi
yolunun yeni döşemesi
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Abb, 8: Gassensondagen. Treppengasse mit Deckplatten.
Resim 8: Sokak sondajları. Merdivenli sokak, kapak levhaları

Abb. 9: Trajaneum. Schautafeln.
Resim 9: Tralaneum, Tabelalar.
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DiDYMA -GRABUNG DES DEUTSCHEN
ARCHAOLOGISCHEN INSTITUTS
Klaus TUCHELT *

Wahrend des Berichtsjahres wurde die Drucklegung des L Bandes
der neuen Didyma-Grabungen "Ein Kultbezirk an der Heiligen Strasse
von Mi/et nach Didyma" vorbereitet. In Didyma erfolgte die Bestimmung
und lnventarisierung der Keramik-und Steinfunde aus der diesjahrigen
Grabung von den Schnitt1eitern unter Leitung von Dr.Th.G.Schattner,
DAl Berlin. Dr. H.R. Baldus, AEK München, schloss die Bearbeitung
von fast 2000 Fundmünzen ab. Die fotografische Dokumentation
übernahm erstmals P.Grunwald, DAl Berlin. Geodatische Vermessungen
(TU Karlsruhe) erfolgten mit dem Aufbau eines Festpunktnetzes im
türkisehen Landessystem. Es wurde damit begonnen, das Gebiet der
Ausgrabung an der Heiligen Strasse topographisch mit Höhenlinien und
den Apollontempel mit seiner Umgebung lagemassig aufzunehmen.
i. AUSGRABUNGEN

!.l. Ein Quellbezirk an der Heiligen Strasse

Die Ergebnisse der seit 1979 Jahrlich durchgeführten Surveys im
Norden und Nordwesten von Didyma boten Anlass, erstmals im Gebiet
einer Karstquelle an der Heiligen Strasse Untersuchungen vorzunehmen.
Die Frage galt der Lokalisierung einer Kultstatte der Nymphen, die die
jahrliche Prozession von Milet nach Didyma aufsuchte. Uber die in einer
lnschrift genannten Kultstatten, die an der Heiligen Strasse lagen, ist
bisher archaologisch nichts bekannt.

*

Prof. Dr. Klaus TUCHELT, Deutsehes Archaologisches Institut, Zentrale Podbie1skial1ee
69/71 14191 Berlin/GERMANY

75

Die Quelle tritt unterhalb einer Kalkfelsterrasse hervor, auf der die
Trasse der Heiligen Strasse verlauft (Abb.l). Das Gelande öffnet sich
talwarts nach Osten bis zu einem Bachbett (heute Mersinetdere). Ein
Survey in der Umgebung der Quelle und anschliessende Testgrabungen
im Quellgebiet sowie im dort verlaufen den Abschnitt der Heiligen
Strasse erbrachten Befunde aus dem 6. Jh.v.Chr., darunter den Torso
einer weiblichen Gewandfigur im Tyus der Vogeltragerinnen (Abb.2),
und solche hellenistischer sowie römisch-frühbyzantinischer Zeit.
Zahlreiche Dachziegelfunde aus vorhellenistischer bis byzantinischer
Zeit weisen auf Bebauung hin.
Baureste nördlich der Quelle gehören zu einem am Hang errichteten
Gebaude (Abb.3). Tubuli, Tonrohre, Hypokausten, Malerei auf
Wandverputz und eine reiche Ausstattung mit mehrfarbiger
Marmorinkrustation weisen auf eine Badeeinrichtung hin, zu der
offenbar auch Skulpturen gehörten, von denen der Marmorkopf eines
Knaben erhalten ist (AbbA). Soweit freigelegt, wurde das Gebaude in der
mittleren Kaiserzeit errichtet und nach einer Zerstörung spater umgebaut.
Weiterer Aufschluss über die Umgebung der Quelle ist von einer
Flachengrabung zu erwarten.
Der oberhalb des Quellgebiets vorbeiführende Strassenabschnitt ist
hangseits im Westen durch eine Stützmauer aus grossen
Kalkstein-blöcken gefasst, deren untere erhaltene Schicht bis auf ca 80 m
verfolgt und anscheinend noch im 4. Jh.v.Chr.errichtet wurde (Abb.5).
Weitere Baureste im Strassenbereich wurden untersucht, die vermutlich
zu spateren, mehrfach wiederverwendeten Grabbauten gehörten. Das
Fundbild der Grabungen entsprach den Beobachtungen des Surveys auch
in dem unterhalb der Strasse gelegenen Bereich der Quelle. Die
Gefasskeramik besteht überwiegend aus Vorrats-gefassen sowie aus
Koch-und Küchengeschirr der aus Didyma bekannten lokalen
Gebrauchsware.

1.2. Untersuchungen des antiken Baubefundes unter der Moschee
von Yenihisar
Die Restaurierung der Moschee im Ortskern von Yenihisar bot uns
bei fortlaufendem Baubetrieb eine zeitlich ausserst knapp bemessene,
aber einmalige Gelegenheit, in Absprache mit dem Vakif und in
Abstimmung der Terminplanung mit dem Bauunternehmer inner-und
ausserhalb des Gebaudes Untersuchungen vorzunehmen.
Im Innem der Moschee wurden nach Entfernung des Fussbodens
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altere Baureste sichtbar, die sich nach Freilegung als antikes Fundament
erwiesen (Abb.6). Das Fundament ist als geschlossene Steinlage mit
polygonalem Fugenschnitt verlegt und konnte im Innem der Moschee auf
einer Flache von 9.5 x 10.6 m freigelegt werden.
Regelmassig gesetzte Stemm-und Dübellöcher geben Aufschluss
über die darüber folgende Schicht.
Das Fundament befindet sich mit leichter Wendung nach Südwesten
ca 80 m nördlich des Apollontempels und besetzt den höchsten Punkt.
Zusammen mit der im Westen um 6 m tiefer gelegenen Heiligen Strasse
und dem Tempel im Süden schloss die Anlage ein auf drei Seiten
begrenztes Areal mit dem Festplatz ein. Die Anlage wurde in
frühbyzantinischer Zeit abgetragen und an ihrer Stelle eine Kirche
errichtet, auf deren Resten die im Jahre 1830 neuerbaute und heute als
Moschee genutzte Kirche gründet. Die Befunde konnten mit einem
Steinplan 1: 25 vor ihrer emeuten Versiegelung doku-mentiert werden.
Über die Bestimmung der antiken Anlage besteht noch keine
Klarheit. Ein vergleichbares Fundament befindet sich an der Heiligen
Strasse und wird dort als Altaranlage gedeutet. In beiden Fallerı bildet die
exporıierte Lage der Anlagen eine Casur in der Topographie vor Eintritt
in den Apollonbezirk.
Ausserhalb der Moschee kamen auf der .Südseite in einem
Suchschnitt
hellenistische
Wandarchitrave
mit
einem
Lotos-Palmettenfries zutage, deren Zugehörigkeit zum sog. Naiskos zu
prüfen ist und die in byzantinischer Zeit für eine Stützmauer
wiederbenutzt worden sind. Architrave dorischer Ordnung sind unter der
Nordwand der Moschee verbaut und einbetoniert; sie gehörten zu einer
Halle.
2. KONSERVIERENDE
TEMPEL

MASSNAHMEN AM

APOLLON

Die Konservierungsarbeiten am Apollontempel wurden an Saulen
des Dodekastylos, der östlichen Ringhalle (Abb.7-1O) und an der
SO-Ecke des Tempelstylobats (Abb.lI-12) von Steinmetzmeister
Chr.Kronewirth und dem technischen Bauleiter W. Hacker mit zwei
Steinmetzen des Trajaneum-Teams aus Bergama fortgesetzt. Über die
Ausführung der Konservierungsmassnahmen berat eine Kommission von
Bauforschem und aus der Denkmalpflege, die bisher die Restaurierung
des Trajaneum in Bergama begleitet hat. Die Arbeiten artı Tempel stehen
77

unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof.Dr.Ing.L.Haselberger,
Philadelphia, Pennsylvania University.
Die Beseitigung der schaden erfolgt unter zwei Aspekten: 1.)
Identifizierung und Anpassung von verstreuten Fragmenten am Bau, und
2.) Sicherung schadhafter Bauteile.
Als besonders arbeitsintensiv erwies sich die Konservierung der
durch Steinschlag, Brand und Pflanzenbewuchs stark zerstörten
Südostecke des Tempelstylobats (Abb.ll). Davon wurden vier Blöcke der
beiden obersten Stufenreihen abgebaut, konserviert und neu versetzt
(Abb.12).
Bei den Konservierungsarbeiten wurden im antiken Verband
Münzen gefunden, darunter ein Depot von 65 Münzen hellenistischer
und römischer Zeit, von denen Aufschlüsse über die Zeit der Nutzung zu
erwarten sind.
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Abb, 1: Didyına. Quellbezirk (NegNr 94/00080)

Abb. 2:

Didyına.

Torso einer Kore (NegNr

94/00899)
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Abb. 3: Didyma. Badehaus beim Quellbezirk (NegNr 94/00723)

Abb. 4: Didyma. Eroskopf (NegNr. 94/00819)
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Abb. 5: Didyma, Heilige Strasse mit Stützmauer (NegNr 94/00789)

Abb. 6: Didyma. Moschee, antikes Fundament im Innern (NegNr 94/00891)
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Abb. 7: Didyma, Apollontempel. Söule E 5,
Schadensbild (NegNr 94/01006-07)

Abb. 8: Didyma, Apollontempel. Saule E 5,
Schadensbild (NegNr 94/01006.07)

82

Abb, 9:Didyma, AapoIlontempel. Saule E S,
Schadensbild (NegNr 94/01006-07)

Abb. 10: Didyma, AapoIlontempel. Saule E S, Schadensbild (NegNr 94/
01006-07)
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Abb. 11:

Didyına, Apollonteınpel.

Stylobat, SO-Ecke vor und nach Konservierung

(NegNr 94/01004-05)

Abb. 12:

Didyına, Apollonteınpel.

(NegNr 94/01004-05)
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Stylobat, SO-Ecke vor und nach Konservierung

MAGNESİA AD MAEANDRUM (1994)
Orhan BİNGÖL

*

1.8.1993- 17.9.1994 tarihleri arasında 48 gün süren 1994 yılı Magnesia
Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, Aydın Valiliği aynca
A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Başkent Meslek Yüksekokulu
ve Türk Tarih Kurumu'nun maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar nedeniyle maddi manevi desteklerini gördüğümüz Aydın Valisi
Kadir Uysal'a, Germencik Kaymakam! Ergün Güngör'e.Ortaklar Belediye Başkanı Güler Nalbant'a ve Aydın il Kültür Müdürü Ozgen Karaca'ya
teşekkür etmek isterim.
kazısı,

Kültür Bakanlığı adına yetkili uzman olarak Bergama Müzesi arkeologlanndan Tevhid Kekeç'in görevlendirildiği 1994 yılı kazısına, A.Ü.
Başkent Meslek Yüksekokulu öğretim görevlilerinden ArkeologRestoratör Işık Bingöl ve Arkeolog Hüseyin Vural ile yine arkeolog olarak Cengiz Çetin, Aykut Altınışık, Sultan Yıldırır, Oya Coşan ve Hülya
Meral; A.U. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı öğrencilerinden Ergün Laflı ve Würzburg Universitesi Arkeoloji
Enstitüsü öğrencisi Rudiger Splitter katılmışlardır, 1994 yılı mimari çalışmaları O.D.T.U. Mimarlık Fakültesi Oğretim Görevlisi Restorasyon
U zmanı Yüksek Mimar Emre Madran ile aynı fakülte master öğrencisi
Y.Mimar Ebru Bilgili tarafından yürütülmüştür. Adı geçenlerin tümüne
yapmış oldukları çalışmalardan ötürü teşekkürederim.
Öncelikle, .1993 yılında çit içine alınan Artemision ve çevresinin gezilir görülür hale getirilmesini, gerek Humann'ın, gerekse Bammer'in
yaptığı kazılarda ortaya çıkanlan elemanların daha sağlıklı koşullarda ko-

*

Prof.Dr.Orhan BİNGÖL, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06ıOO
ANKARA
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runma ve sergilenmelerini, alanın, adı geçen çalışmacıların yığınlar halinde bıraktıkları kazı topraklarından anndınlmasını ve böylece önümüzdeki yıllarda Artemision'da yoğunlaştınlacak kazılara sağlıklı bir ortam
hazırlanmasını amaçlayan bu yılki kazılarda yapılan çalışmalar aşağıdaki
başlıklar altında toplanabilir:
1) Artemis sunağı çevre kazısı
2) Artemis Tapınağı batı cephesi kazısı
3) Propylon kazısı
4) Çarşı bazilikası kuzey ve doğu duvan kazısı
5) Latrina kazısı
6) Düzenleme, sergileme, depolama
7) Planlar;çizimler
8) Eser teslimi
9)Yayınlar

i· ARTEMis SUNAGI ÇEVRE xxzısı. (Resim: 1)

1994 yılında, Artemis sunağının Humann tarafından kazılmasından
sonra 70 li yıllarda gerçekleştirilen kazılarda ortaya çıkartılan sunak temelinin kazısı ve çevre düzenlemesi çit içine alınan bölümdeki çalışmala
nmızdan biridir. Geçen yıl bu amaçla başlanılan, açmanın kenarlarını düzeltme işlemine 1994 yılında devam edilmiştir. 1970 kazılannda açmanın
dışına çıkartılarak, birbiri üstüne yığılmış bir şekilde bırakıldıktan sonra
toprak, ya da yoğun bitki örtüsü altında kalarak ortadan kaybolan sunağa
ait mimari elemanlardan 150 kadar tyrachit blok, sunak ile propylon arası
na çekilerek sistematik bir biçimde düzenlenmiş ve envanterlenmişlerdir.
Aralannda sunağın toplam yüksekliği 3 m yi geçen kabartmalarına ait
blokların da yer aldığı 50 kadar mermer yapı elemanı ise Bizans suru
önünde hazırlanan alana getirilerek envanterIenmişlerdir.

2· ARTEMİS TAPINAGI BATI CEPHESİ KAZısı: (Resim: 2)
Artemision sunağı çevre kazısı doğalolarak Artemis Tapınağı batı
cephesinin kazılmasını da gündeme getirmiştir. 1993 yılında başlatılan bu
çalışmada tüm' tapınak genişliğini bulan açma uzunluğu bu yıl tapınağa,
yani doğuya doğru 4 m daha genişletilmiş ve böylece tapınağın doğuya
doğru neredeyse ayakta durduğu gibi devrilmiş batı cephesinin eğimli sima, eğimli geison, yatay geison ve alınlık bloklan ortaya çıkarılmışlardır.
Burada ortaya çıkarılan diğer buluntular arasında tapınağın batı cephesine ilişkin bir friz parçası ile tapınak ve sunak arasında yer alan çeşitli
heykellere ait yazıtlı kaideler sayılabilir. 1970 li yıllarda yapılan kazılarda
bulundukları yerIerden çıkartılarak tapınağın güney uzun kenarından 30
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m uzaklığa taşınan alınlığa ait altı blok dışında, tapınağın batı alınlığına
ait yaklaşık 50' blok daha ortaya çıkarılmıştır. Sürdürülen çalışmalar sonucunda alınlığın ne kadarının mevcut olduğu ortaya çıkacaktır. Aynı
araştırma sima ve geison blokları açısından da sürdürülmektedir. Alınlık
yüzeyini oluşturan tüm blokların buluntu durumları plana geçirilip, fotoğ
raflanıp, numaralandıktan sonra kazı alanı dışına, diğer altı alınlık bloğu
nun yanına taşınmışlardır.

3- PROPYLON KAZısı: (Resim: 3-4)
Kazısına 1993 de ilk kez başlanan bu yapı; Artemision 'un batısında,
agoranın doğusunda yer alan, agoradan Artemis kutsal alanına geçişi sağ
layan ve Hermogenes'e ait olduğu varsayılan propylondur. Propylon,
1890'lı yıllarda Karl Humann tarafından kısmen kazılmış ve kazılan bö-

lüm gözönüne alınarak planı çizilmiştir. İon düzeninde üç sıra sütundan
oluşan yapının her iki cephesinde de dörder, orta sırada iki sütun yer almaktadır. ünde orta ve arka sıra sütunlar yanlarda fil ayakları ile sınırlan
dırılmışlardır, Yapının orta sırası agoranın doğu stoasının ortasında yer
alan sütun dizisiyle aynı eksen üzerindedir. Propylon, Bizans surunun yapılması aşamasında IS. 600 yıllarında kapatılmış ve işlevini yitirmiştir.
Sütunlardaki ve kaidelerdeki harç izleri de bunu göstermektedir. Yapının
doğu cephesinde köşelerde yer alan fil ayaklarından kuzey ve güney yönlere doğru Bizans duvarı uzanmaktadır. Yapı, ilk kazılar üzerinden geçen 100 içinde, Lethaios ırmağı'nın getirdiği mil tabakası ile Gümüş
Dağ'dan yağmur sularıyla inen toprakla yeniden örtülmüştür. 1993 yılın
da yapının, batıda iç sütun sırasını, doğuda da doğu cephesindeki basamaklannı içine alacak şekilde doğu yarısı (doğu net) kazılmıştı. 1994 yı
lında doğu nefin kuzeye ve güneye doğru propylon genişliğinde kazılması tamamlanmış, doğuda ise tüm genişliği aşan, doğu cephe önünde, güney köşede yer alan adak sütununu içine alacak uzunlukta Artemis kutsal
alanının tabanına ulaşılan bir açmadaçalışılmıştır,

Yapının orta ve doğu sırasına ait kaidelerden bazıları, fil ayağı ve sütun alt tambum da dahil olmak üzere in situ bir durumda ortaya çıkarıl
mıştır. Bizans duvarının yıkılması sonucu devrilmiş duvar kaplama bloklan ile iç dolguda kulllanılan ve geçen yılortaya çıkarılan yapı elemanları doğu nefin güneyinde açma kenarına toplanarak taban temizlenmiş, fakat özgün tabanın tahrip edildiği görülmüştür. Tabanda sadece propylona
ait elemanlar bırakılmıştır. Doğu açması ise kuzeyden güneye dört bölüm
halinde açılmış ve belki de tümü yapıya ait mimari elemanlar ortaya çıka
rılmıştır. Bu elemanlar; kaideler, sütun tamburları, başlıklar, fil ayağı
blokları, friz parçaları, geison, sima bloklarıdır. Simaların hemen yanında
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tabandaki mermer kaplamalarda büyük bir yazıtın yer aldığı görülmektedir. Elemanların kimi özgün bir yıkıntı görünümündeyken, kiminin Humann 'ın kazıları sırasında, bulundukları yerden kaldırıldıkları anlaşıl
maktadır. Kimi elemanların ise Humann tarafından in situ bulunduktan
sonra, propylonun yeniden toprak altında kalmasından önce yıkıldıkları
anlaşılmaktadır. Buna örnek olarak doğu cephe ortasında yer alan iki sütunun kaide ve alt tamburu gösterilebilir. Humann 'ın kazılarından hemen
sonraki durumunun yer aldığı bir kartpostalda Jupiter Tapınağı olarak tanımlanmış olan propylonun in situ durumda oldukları görülen bu iki sütununa ait parçalar, kazılar sırasında kırılmış ait oldukları yerin hemen
önüne düşmüş olarak bulunmuşlar ve geçici olarak yerlerine yerleştiril
mişlerdir.

4- ÇARŞı BAZİLİKASI KUZEY VE DOGU DUVARı DIŞI DÜZENLEME KAZısı
Artemision'un

güneybatısında bulunan çarşı bazilikasının

kuzey ve

doğu duvarları dışı, Humann'ın attığı kazı toprağının oluşturduğu yığın

larla kaplıdır. Bu duvarların cephelerini açmak için yapılan çalışmalara
1993 yılında başlanmış ve bazilikanın kuzey duvarının genişliğinin 2,20 2,25 m, uzunluğunun ise en az 41 m olduğu saptanmıştı.
1994 yılı

bu uzun duvarın dışındaki toprak yığınlarını elbölümün görünürlüğünü arttırmak amaçlanmıştır. Buradaki döküntü toprak seviyesinin çok fazla oluşu bu amacı tümüyle gerçekleştirmemizi engellemiş ve çalışmalar gelecek yıllara kalmıştır. Aynı türdeki çalışma, yapının doğu kısa kenarının kuzey yarısı dı
şında da sürdürülmüş ve böylece çarşı bazilikasının hiç olmazsa bir uzun
ve bir kısa duvarının algılanması sağlanmıştır. Bu çalışmaların tamamlanması sonunda yapının planı tam olarak algılanabilecektir. Yapının
içinde de aynı amaçlı kazılara başlanmış doğu arka duvara paralel ikinci
bir duvarın ortaya çıkarılmasıyla burada, diakonikon ya da prothesis olabilecek bir mekan saptanmıştır. Bu mekanın ve ortaya çıkarılan yeni duvarların işçiliklerinin, bundan önceki bölümlerin duvar işçiliğinden farklı
olması, yapıda farklı dönemlerde değişiklikler yapıldığının göstergesidir.
Çarşı bazilikası olduğunu varsaydığımız yapı, bu durumda Bizans Dönemi'nin şu anda bilemediğimiz bir zaman diliminde, kiliseye dönüştürül
müş olmalıdır -ki, bu da Humann'ın yapıyı "Bizans Kilisesi" olarak tanımlamasındaki doğruluğu göstermektedir.
den

kazılarında

geldiğince kaldırarak bu

5- LATRİNA KAZıSI: (Resim: 5)
Artemision'un kuzeyinde kalan Bizans surunun,
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batıya doğru

devam

dönüşle kuzeye yöneldikten 2,5 m sonra yeniden batıya
ettiği, surun burada bir köşe oluşturduğu yerde geçen yıl
yapılan kazılarda ortaya yeni bir yapı çıkartılmıştı. Başlangıçta işlevi bilinmeyen bu yapının sonradan genel tuvalet "latrina" olabileceği varsayılmıştı. 1994 kazısında bu varsayım kesinleşmiş ve böylece Magnesia'daki yapılara bir de latrina eklenmiştir. Tuğla ile örülmüş duvarlara
sahip olan yapı, sırtını kuzeyde ve doğuda Bizans suruna dayamış ve doğu-batı doğrultusunda yerleştirilmiştir. Uzunluğu 15,85 m, genişliği 8.40
m olan ve üç mekandan oluşan yapının iki mekanı geçen yıl tümüyle ortaya çıkarılarak temizlenmişti (DI, DIl). Uçüncü mekan B nin kuzey duvarı sur duvarına yaslanmıştır. Batı cephesine birer çeşme yerleştirilmiş
ortasındaki geçişle DIl ye bağlanan doğu duvan ile, DI ve DIl den ayrıl
mıştır. Mekanın uzunluğu 13.55 m, genişliği, içten içe 7.28 m dir. Bu mekanda 1993 yılında bulunan çökmüş tuğla tonoz ve duvarlar bu yıl kaldı
rılmışlardır.

ederken ani bir
dönerek devam

B mekanının kuzey ve güney kenarları boyunca doğusundaki çeşme
lerin önünden başlayıp batıya doğru uzanan ve batı kenarda birbirlerine
doğru dönen mermer bloklardan oluşturulmuş bir su kanalının varlığı, geçen yıl yıkıntı duvarların altında saptanmıştır. Yıkıntılarınkaldırılmasıyla
bu menner kanal bloklarından bazılarının mevcut olmadığı görülmüştür.
Bu mermer kanalların, latrinalara özgü olması ve latrinalann içinde, çevre duvarlarının dibinde, boydan boya uzanan, bir yerde kanalizasyon görevini gören, derin ve geniş bir kanalın eğer burası gerçekten bir latrina
ise, burada da olması gerektiğinden yola çıkılarak kazılara devam edilmiş, B mekanını üç yönden; kuzey, güney ve batıdan çevreleyen ve tuvaletlerin altına gelen yerde bu kanalortaya çıkarılmıştır. Kanal, güneydoğu çeşmeyle güney uzun duvar arasında başlamakta, derinleşerek güneybatı köşeye ulaşmakta, güneybatı kısa kenardan yeniden derinleşerek kuzeybatı köşesine ulaşmakta, buradan doğuya dönerek, kuzey uzun duvar
boyunca daha da derinleşip ilerleyerek kuzeydoğu çeşmenin kuzeyinden
açılan bir delikle dışarıya açılmaktadır. Büyük bir olasılıkla yapı dışına
çıkan bu kanal Lethaios'a kadar uzanıyor olmalıdır. Kuzey duvar önündeki kanalın batı yarısı içinde yine kuzey uzun duvar önündeki menner
temiz su kanalına ait 4 blok bulunmuştur. Aynı mermer kanalın kuzeydoğu çeşmenin önünden başlayan bölümüne ilişkin üç blok gittikçe kuzeye,
yani kanalın içine doğru açılarak taban üzerinde ortaya çıkarılmalanndan
sonra temiz su menner kanalının geri kalan bölümünün kanalizasyon kanalına devrilmiş olarak bulunmalan, menner kanalın bir yer sarsıntısı nedeniyle bu duruma geldiğini göstermektedir. Menner kanalın, taban üzerinde bulunan bölümüyle, kanalizasyon kanalı içinde bulunan bölümü
arasında bir blok eksiktir. Aynı şekilde güney mermer kanalın batı yan sı-
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na ait eksik bloklar da vardır. Batı mermer kanalı ise tümüyle korunmuş
tur. Fakat bunların da çerçevelerinin murçla kırılmış olduğu anlaşılmak
tadır. Yapının bu bölümünün taban mermerleri ise, anlaşıldığı kadarıyla
yer sarsıntısından önce alınmışlardır, çünkü yıkılan duvarların altında taban döşemesi çıkmamıştır. Latrinanın duvarlannın da opus sectile ile
kaplı olduğu, kanalizasyon kanalında bulunan bu dekorasyona ait yüzlerce parçadan anlaşılmaktadır.
Kuzey ve batı duvarların içinden dışarı doğru çıkıntı yapan, eşit aralıklarla yerleştirilmiş bloklar yer almaktadır. Bu blokların da latrinanın
mermer oturak levhalarının üzerine yerleştirildikleri ayaklar olduklan kesinlik kazanmıştır. Çeşmelerden gelen sular, mermer kanallarla tuvaletlerde oturan kişilerin önünden geçerek akıp gitmektedir. Büyük bir olası
lıkla B mekanın da altında DIl deki gibi tonozlu mekanlar olmalıdır. Latrinanın kazısı böylece tamamlanmış olmaktadır. Mermer temiz su bloklan mekan tabanına geçici olarak dizilmişlerdir. 1995 yılında latrinanın restorasyonu gerçekleştirilecektir.

6-DÜZENLEME, SERGtLEME, DEPOLAMA: (Resim: 6)
1994 yılı Magnesia çalışmalarında propylon ve latrina kazılan dışın
da, yukanda da belirtildiği gibi 1993 yılında çit içine alınan Artemision
ve çevresini gezilir görülür bir hale getirerek bu bölümü turizme açmak,
mimari elemanlan koruma altına almak ve onlan sergilemek amaçlanmıştır. 1984 yılında neredeyse Artemis Tapınağı görülmez bir durumda
yoğun bir bitki örtüsü altındayken, bugün görüş mesafesi Artemision kutsal alanı sınırlanna ulaştırılmıştır. Bu sonuca gerek bitki örtüsünün temizlenmesi gerekse eski kazılara ait kazı toprağının alandan uzaklaştml
masıyla ulaşılmıştır. Korumaya ve sergilemeye alınacak Artemis Tapına
ğı'na ait İon başlıkları içinden seçilen on adedi 1970 li yıllarda getirildikleri yerden özenle alınarak, 1993 yılında yapılan sundurmanın önüne getirilmiş, burada, kapalı alandan elden geldiğince çok yararlanabilmek amacıyla ikişer ikişer üst üste konulduktan sonra, sundurmanın altına yerleş
tirilmişlerdir. Böylece Hermogenes'in ünlü başlıklanndan on adedi doğa
nın etkisinden kurtanlmışlardır. Sunağa ait kabartma ve bazı mimari elemanlarla yine bazı yazıtlann da yerleştirilmeleriyle sundurma tamamen
dolmuştur.

Yıllardan beri özlemi çekilen deponun 1993 yılında yapılması sonucu
kazısı daha emin bir depoya kavuşmuş olmaktadır. Artemis
Tapınağı'na yakınlığı ile olumsuz kritiklere hedef olan ve kaçakçılar için
cazip bir hedef oluşturan eski deponun yıkılmasıyla Artemision yeni yapılaşmadan datamamen anndırılmış ve yeni depo kullanıma alınmıştır.

Magnesia
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7- PLANLAR ÇİzİMLER
Y.Mimar Emre Madran ile Y.Mimar Ebru Bilgili tarafından 1994 yı
propylon vaziyet planı, Artemis Tapınağı batı cephesi vaziyet planı,
latrina vaziyet planları çizilmiş, aynca Artemis Tapınağı batı alınlığı e1emanlannın çizimleri Ebru Bilgili tarafından gerçekleştirilmiştir. Arkeolog Cengiz Çetin Artemis sunağına ait tyrachit bloklarla merrner bloklarırı envanter ve merrner blokların çizimlerini tamamlamıştır. Aynca Artemis Tapınağı'na ait sütun başlıklarının ölçüm işlemleri büyük ölçüde talında

mamlanmıştır.

8- ESER TESLİMİ
1994 yılında Magnesia kazısına ait on yıllık küçük eser envanteri
hem kartoteks olarak hem de elektronik ortamda tamamlanmıştır. Aydın
Arkeoloji Müzesi 'ne son olarak bu yıl 26 adet envanterlik 59 adet de
etüdlük eser teslim edilmiştir. Bu eserlerden standart olabilecek nitelikte,
altın kaplama, kanatlı bir hayvana ait dört parça ile bir erkek torsosu
özellikle anılmaya değerdir.

91

Resim 1: Artemis

Sunağı (batıdan)
Tapınağı

ye düzenlenen bloklar. Arka planda Artemis

Resim 2: Artemis Tapınağı batı cephesi kazısı (güneyden)
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Resim 3: Propylon genel

Resim 4: Propylona ait

görünüş (kuzeydoğudan)

yapı elemanlarından eğimli

sima
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Resim 5: Latrina. Düzenleme

sonrası (batıdan)

Resim 6: Sundurma ve koruma altına alınan başlıklar.
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EXCAVATIONS AND RESTORATIONS DURING
1994 IN HIERAPOLIS OF PHRYGIA
Daria de Bernardi FERRERO

*

The exeavation and restoration campaign of the Italian archaeological mission during 1994 in Hierapolis-Pamukkale was carried out from
July 19 th until October 13rd.
The following professors took part in the works of the Mission:
D.Ferrero De Bernardi, head of the Mission, Polytechnic of Turin; F.
D'Andria, archeologist, University of Lecce; T.Ritti, epigraphist, University of Naples; M.Rossignani, archeologist, Catholic University of Milan;
A.De Bernardi and P.Bertalotti, architects, Polytechnic of Turin;
A.Zaccaria Ruggio, archeologist, University of Venice. Took alsa part in
the works the following researchers: D.Ronchetta Bussolati, archeologist,
Polyteehnie of Turin; G.Semeraro, areheologist, University of Lecce;
F.Ceresa and M.L.De Bernardi, arehiteets, Polyteehnie of Turin;
P.Raymond Arthur, Naples; and besides A.Bruno, V.Cottino, c.Pagano,
arehiteets; RL.Bruno, M.P.Caggia, L.Campagna, A.D'Andria, M.D' Arrigo, F.Longo, P.Favia, RGiuliani, D.Cottiea areheologists; A.Nielsen
and N.Serra, restorers; RRachini and F.Malineonieo draftsmen.
Had a stage at the Mission: C.Andreis, E.Bassi, S.Bologna,
R.Bonino, E.Bonomi, S.Ferrero, M.Garino, G.Gaseo, F.Ghio, C.Guiglia,
I.Mastronardi, G.Ponzano, C.Rigotti, M.Santueci L. Titone, students at
the Faeulty of Arehiteeture of the Polyteehnic of Turin: G.D'Elia and
E.Tripaldi who are studying Areheology at the University of Leeee and
Matera respeetively; and L.Cozzuto Faeehin, R'Trovö, N.Zando students
at the University of Venice.

*

Daria de Bernardi FERRERO, Palitecnico di Torino Dipartimento di Casa-Citta Via1e Mattioli 39 10125 Torino-İTALY
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Mr.A.Ceylan, assistant at the Denizli Museum, and Mrs. A. Aker,
from the General Direction of Ankara, represented the General Direction
of Antiquities and Museums. Mr.H.Soner, student from D.T.C.P. of Ankara, had a stage.
The Mission worked in the northern suburban area (between Frontino' s door and Commercial Agora) under the supervision of P.D'Andria;
in the central block between the Temple of Apollo and the Theatre
(A.Zaccaria Ruggiu e D.De Bernardi); in the northern necropolis under
the supervision of D.Ronchetta; and in the Theatre (D.De Bernardi, with
the participation of A.De Bernardi and P.Bertalotti); in the medieval Castle (P.Arthur).
i. Agora, west side

The survey of the medieval structures above the Roman stoa was
continued.
The exeavation was enlarged towards the square in front of the stoa,
particularly in the northern sector. Even in this area layers and structures
of classical date appeared seriously damaged or destroyed because of later activity, principally of the fifth and sixth centuries. Structures of this
date reused important architectural fragments of marble, including Corinthian capitals, some pieces of a freize with vegetal scrolls, and cornice
moulding from the trabeation of the stoa's façade.
A large pit cut through the surface of the square to contain a dump of
marble architectural fragments, particularly column drums coming from
the demolition of the stoa, was found. They had probably been collected
to be burnt in the lime-kilns.
A selection of the main architectural elements has been displayed in
this area so as to provide visitors with a clearer idea of the imposing nature and rich decoration that characterised the porticoes of the agora.

2. Agora, south side
A new area of exeavation was opened along the eastern part so as to
examine the relationship between the Byzantine fortifications and the remains of the Roman stoa.

In the central part exeavation of the bath bui1t against the Byzantine
fortifications was pursued (Fig.1). In particular the calidarium, with its
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marble-faced niches and a pavement of marble slabs above the suspensurae, was excavated. The furnace from with the entrance to praefurnium
was also brought to light. A medieval house, characterised by the large
scale reuse of earlier building material, was found to partially overlay the
baths.

3. Frontinus' street (Fig.2).
The objective of fully elearing Frontinus'street so as to create a route
for tourist was furthered this year by removing the thick ca1careous deposits at the entrance of the Byzantine Gate and from the road within the
fifth century fortifications.

4. Doric building
The exeavation within the building was continued down to its paving, lying at about one metre below the road surface. Access to the bui1ding was provided by two steps from a sort of vestibule that opened out to
Frontinus street. The bui1ding was divided lengthwise by a row of monolithic Doric columns. The presence of a channel along its inner perimetre
as well as asmaller parallel channel allowed us to identify it as a public
latrina, whose location appears to be linked to the presence of both the
large square and the principal road through the town.
In Iate times, between the fourth and the sixth century, the building
was radically transformed and divided into a series of rooms by theconstruction of small walls. Even those rooms were damaged by fires which
have left significant traces.
The anastylosis begun last year with the rear wall, proceeded with
the reconstruction of the façade and, in particular, the recomposition of
architectural elements that had snapped and collapsed by an earthquake
.
(Fig.3).

5. Nymphaeum of the Tritons
Inside the Byzantine Gate the exeavation of the plateia brought to
light the monumental nymphaeum, some 70 metres long, whose back
wall was already visible along the eastern side of the street. The figures
of Tritons on the marble that decorated the façade gaye the name to the
bui1ding.
The plan of the collapsed masonry of the particularly well-preserved
marble façade has begun.
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Particularly important are the architrave blocks that bear a dedicatory
inscription to Apollo Archeghetes and Alexander Severus that permit the
dating of the building.
Marble reliefs with representations of the Amazonomachy and personifications of rivers and springs, ten of which were recovered, belong
to the rich decoration of the building (Fig.4).

6.Block between the theatre and the Temple of Apollon
(House of lonic capitals)
The intervention in the House of lonic capitals was focused on the
anastylosis of the columns of the peristyle. They were restored using
stainless steeled pivots, and high temperature resistant glues (Fig.5).
Nearly all the columns were recovered, seven completely and one
partially (just half column). On four of these columns we put capital s discovered during past exeavation campaigns. It will be possible to find
missing capitals in future excavations, towards north to the street. .

7. Northern Necropolis
The research and restoration program conceming the northem Necropolis, which extends along the road to Tripolis, was began in the 1993
campaign in 1~94 the second phase of this program was focused on the
area between tombs 171 and 175 of the General Plan.
The funerary building recently excavated consists of four tombs of
different architectural types, placed along the road on a continous line.
They were built or used for a long time, between the 2 nd and 3rd century
A.D. The most interesting tombs are a bomôs with flat roof supporting a
sarcophagus; a monumental building with walls made of square blocks,
with internal and external plaster and barrel vault; a most remarkable
bui1ding, structurally related to the "funerary cirele" with a marble garland sarcophagus placed in the middle.
Several sarcophagi had to be placed in the same area of the funeral
building. In addition to numerous marble fragments of Sidamara type, we
found travertine sarcophagus with decorations and containing six skeletons placed in different times (Fig.6).
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8. The Theatre
For about two months, works in the theatre consisted of the removal
of an enormous fall of travertine blocks, that constituted the back wall of
the back stage, south to the entrance of the orchestra. Besides, a huge
quantity of earth, due to the crumbling of blocks and to the hill erosion,
was eleared away (Fig.?).
Still standing blocks of the back stage wall were disassembled for a
length of 2,50 mt., together with the arch that connected this wall and the
frons-scaena supporting one. The arch was damaged in its quoins by the
rotation of the back wall.
The fall, and its following deformations, was caused by a violent
earthquake, probably occurred in the middle of the Vlth century (Fig.8).
More than 400 blocks (with a weight ranging from 2 to 6 'tons) were
removed, numbered and surveyed in their fall position. At the monument
theyare deposited in an opportune area.
.
In a successive phase the exeavation of the back stage evidenced ancient walls, probably built in order to reinforce the columns at the side of
the doors in the back walls of the frons scaena.
Under the .first layer of blocks and earth, it was brought to light the
fall both of the arehes connecting the columns and the overstanding wall.
This structure, built inside the back stage, was the support for the architectural elements of the second order of thejrons -scaena (Fig.9). To programme future restorations, the survey of the whole theatre and cavea
steps was carried on under the supervision of professors from the Polytechnic of Turin. The blocks of the architectural decoration were measured so as to complete the survey, which is stilI partial because of high
difficulties found in the removal of the block, with the intention of measuring all the decorated faces, ineluding the lines for junction cramps and
the signs for the column laying.
This work will engage the Mission in the next two campaigns, for
the col1ection of all the necessary specifications to produce an appopriate
restoring project.

9. Medieval Fortress
The survey of the architectural aspects of the fortress, sole wel1-

99

preserved medieval monument, was started in the 1994 season of excavations.lt lies at the summit of the reknowned Pamukkale limestone basins,
overlooking the Lykos valley. The structure, largely built of reused masonry, including some inscriptions and columns used as tie-beams, has
three square towers. Given the absence of studies of the fortress and its
chronology, an excavations was conducted inside one of the towers.
Within final occupation layers, beneath a thick rubble collapse, was
found a bronze coin probably dating to the reign of Isa Bey, amir of
Aydın (1360-1390).
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Fig.l: Byzantine bath

Fig. 2: Frontinus street
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Fig. 3: Doric building

Fig. 4: Marble relief with Amazonomachy
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Fig. 5: House of the Ionic capitals-Anastylosis

Fig. 6: Nord necropole, Travertine sarcophagus
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Fig. 7: Theatre, fall of the travertine blocks

Fig. 8: Theatre, deformation of the wall
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Fig. 9: Theatre the arehes connecting the columns.
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PERGE KAZISI 1993 ve 1994 YILLARI
ÖN RAPORU
Haluk ABBASOOLU

1993 ve 1994 yılları Perge

Kazı

ve Onanm

Çalışmalan, T.C.

*

Kültür

Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi "Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmalan ..

Merkezi"

tarafından gerçekleştirilmiştir'.

Kazı

ekibi, bu satırların yazannın başkanlığı altında, Epigrafya UzProf.Dr.Sencer ..Şahin (Köln Universitesi), Arkeolog Yard.Doç.
Dr.Inci Delemen (LU.E.F.), Arkeolog-Nümizmat Doç.Dr.Oğuz Tekin
(ro.E.F.), arkeologlar Turgut Zeyrek..M.A. (tÜ.E.F.), Nalan Fırat M.A.
(LU.E.F.), Selma Bulgurlu M.A. (I.U.E.!::), Ş.Sedef Çokay (tU.E.F.),
Resteratör Y.Mimar Sevim Silay (tT.U.), Mimarlar ..Nazan Yücel
(LT.U.) .prden Engiz (O.D.T.U.), Güliz Bilgin (O.D.T.U.), Figen Işık
(Q.D.T.U.), Topograf Adnan Ş akar, Teknisyen Akif Doğan, Istanbul
Universitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı öğrenci
leri Defne Tekay, Zeynep Pehlivanoğlu, Saadet lımak, Berrin Ergin
maı}!

*
(1)

Prof.Dr.Haluk ABBASOÖLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Fen P.T.T., 34459 İSTANBUL
Verdiği izin ve ödeneklerle başkanlığımda yürütülenPerge Kazı ve Onarım Çalışmaları'nın
1993 ve 1994 yıllannda devam etmesine olanak sağlayan T.C.Küllür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün tüm yetkililerine teşekkürü bir borçbilirim. İstanbul
Universitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı çalışrrıalanmıza çeşitli yönden destek olmuştur.
Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yıllardır gelenekselleşen parasal katkısını devam ettirmiştir. Antalya İli Ozel İdare Müdürlüğü (1993 yılında), Antalya
Müzesi ve Turizmini Sevenler Derneği de (1994 yılında) parasal destek sağlamışlardır. Antalya Kültür Müdürü Sayın Musa Seyirci ve Müze Müdürü Sayın Kayhan Dörtlük her hususta yardımlarını esirgememişlerdir. Bütün bu kurum ve yetkililerine şükranlarımı arz ederim. Aynca Ural Aydıner, Miran Divrikyan, Necati Göksu, Muhip İşmen, Tolunay
Kayaarası, Berç Kuzukoğlu, Yüksel Onür, Refik Türkoğlu. Garo Nevruz, Nezihi Okan,
Akın Omuroğlu ve İyigün Ozütürk ayni veya nakdi sembolik katkılarda bulunmuşlardır. Adı
geçen tüm bu arkeoloji dostlarına içten teşekkürlerimi sunarım.

107

E.Çiğdem Demir, Güneş Tokean, Bora Eşiz'den oluşmuştur. 1994 yılında
davetimiz üzerine Almanya Giessen Universitesi Klasik Arkeoloji Bölümü başkanı Prof.Dr.Wolfram Martini ve ekibi kurulumuza katılarak,
"Roma Dönemi Öncesi Perge", adlı projemiz beraberce yürütüımüştür.
T.C.Kültür Bakanlığı'nı Bursa Müzesi uzmanlarından Arkeolog Mehmet
Annağan temsil etmiştir-,

1993 ve 1994 yılı
zim: 1)

i.

çalışmalarımız

dört ana grupta incelenebilir: (Çi-

KAZıLAR

AKONUT ALANI

Kentin doğusunda, Hellenistik surlara yakın alanda, kazısına 1988 yı
lında başlanan konut alanı kazısına- 1993-1994 yıllarında, 1992'de ortaya
çıkarılan 24 no.lu mekanın (atrium) batısında ve güneyindeki 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31 ve 32 rıo.lu mekanlarda devam edilmiştir (Çizim: 2). 25 ve
26 no.lu mekanlar dikdörtgen planlı küçük mekanlar olup, özellik taşıma
maktadır. 27 no.lu mekana atriumun batısından girilmektedir (Resim: 1).
Ortasında bulunan in situ bir sütun mekanın çatısını taşımaya yarıyordu.
Zemini sıkıştırılmış toprak olan bu mekanın kuzeybatı köşesine yakın bir

yerde bol miktarda demir çivi bulunmuştur. Bu yığın arasında İmparator
Justinus II ve karısı Sophia'nın betimlendiği darp yeri Constantinopolis
olan, bir follis ile önde imparator başı, arkada imparator başına çelenk
koyan Nike'nin betimlendiği, M.S. 4. yüzyılın ikinci yarısına ait bir sikke
ele geçmiştir.
Atriumun batısındaki diğer bir kapıyla 27 no.lu mekanın güneyindeki 28 no.Iu mekana girilmektedir. Günümüze çok iyi durumda eksiksiz
gelen tuğla döşemesi ve kuzeydoğu köşesinde arkasını atriuma veren çeş
mesiyle bu mekan, özel bir durumu arz etmektedir (Resim: 1). Odanın
önemli parçası olan çeşmenin biri daha büyükçe iki küçük yalağı vardır.
Su, önce atriuma kuzeyden gelmekte ve bu mekanın batısında, çeşmenin
arkasından toprak künkle, basınçla aşağıdan yukarıya çıkarak, önce büyük, sonra da önündeki küçük yalağı doldunnaktaydı (Resim: 2). Buradan taşan su ise çeşmenin önündeki kanalla tekrar doğuya geri dönerek
atrium 'un atık su kanalına akrnaktaydı. Bu mekanda ayrıca menner bir
(2)
(3)

108

1993 ve 1994 yılları için öngörülen programın gerçekleşmesini sağlayan kazı kurulunun
tüm üyelerine özverili çalışmalan için kalpten teşekkür ederim.
H'Abbasoğlu, "Perge Kazısı 1988 Yılı On Raporu", XI. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 1989,
211-227; "Perge Kazısı 1991 Yılı On Raporu", XV. Kazı Sonuçları Toplantısı 2, 1993,597611.

yuvarlak masaya ait figürlü bezemeli kenar parçaları bulunmuştur (Resim: 3). Hıristiyanlık dönemi mitolojisi ile ilgili sahnelerin yer aldığı bu
masa da Theodosiuslar dönemine tarihlenmekte ve o dönem için bir konfor ve lüks işareti sayılmaktaydr', Mimari konumlan, döşemesi, çeşmesi
ve özellikle masasıyla bu mekanı triclinium , 27 no.lu mekanı da oecus
olarak değerlendirmek mümkündür.
29 no.lu mekan dikdörtgen planlı küçük bir odadır. Atriumun güney
28 no.lu mekandan girilmektedir. Güneydeki ikinci bir giriş
ise sonradan kapatılmıştır. Doğu duvarı tuğladan olup, kemer örgü tekniği uygulanmıştır. Zemin sıkıştınlmış topraktır. Atriumlu yapı kompleksi
batıda bu mekan ile son bulmaktadır.
batısındaki

Apsisli tören salonu (17 no.lu mekan), atriumu, çeşmeli mekanı ıtric
ve oecus ile bu kompleks, geç antik dönem ev mimarisi için Güney ve Güneybatı Anadolu'nun en iyi ve görkemli örneklerinden olup,
küçük buluntuların ışığı altında, bu günkü haliyle M.SA. yüzyıl sonlan
ile 5. yüzyıl başlarına tarihlenmektedir.
liniumı

1994 yılında kazılan 30, 31 ve 32 no.lu mekanlar diğer bir eve aittir
(Çizim: 2). 32 no.lu mekan bu yeni evin merkezini oluşturmaktadır (Resim: 4). Doğu-batı doğrultusunda uzanan bir basamak ve iki sütunla mekan ikiye bölünmüştür. Kuzeydeki bölümü ince uzun dikdörtgen planlı
olup, zemini taş batı ucu ise mozaik döşelidir (Resim: 5). Burası üstü
açık bir avlu olabilir. Avlunun güneybatısı ve güneydoğusu basamak
doğrultusunda bir duvarla kapatılmıştır. Bu duvann batısında büyük bir
zeytinyağı presinin alt elemanı devşirme malzeme olarak kullanılmıştır
(Resim: 4) . Taş döşeli avlunun kuzeydoğu köşesinde ise bir su kuyusu
ve hemen yanında dört basamaklı bir merdiven ortaya çıkartlmıştır. Bu
merdiven evlerin bazı kısımlarının iki katlı olduğuna işaret eder (Resim:
6). Avlunun kuzey ve güneyinde henüz kazılmamış kısımda bulunan söveler bu kesimlerde avluya açılan mekanların varlığını göstermektedir.
B.TACITUS CADDESİ
Kazısı önceki yıllarda kısmen tamamlanmış agoranın kuzeyinde yer
alan "Tacitus Caddesi", 1993 yılında agoranın doğu sınınna kadar tamamen ortaya çıkarılmıştır. Bu caddede aynca kuzeyde yer alan Td 3, 4 ve
5 dükkanıarının tamamı kazılmıştır (Çizim: 1). Geç Antik Dönem'e ait bu
dükkanıann arka ve yan duvarları, cephesine oranla günümüze daha kötü

(4)

Kabartmalı masa levhaları için bkz.; J.Dresken-Weiland, Reliefierte Tischplatten aus theodosianischer Zeit, 1991.
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bir durumda gelmiştir (Resim:"). Uzun süre kullanıldığı anlaşılan bu
dükkanlarda bulunan çanak-çömlek, sikke ve madeni kücük buluntular,
M.S.3. yüzyıldan 6. yüzyıla kadar çeşitli dönemlere tarihlenmektedir.
Bu caddede yapılan temizlik ve düzenleme çalışmaları sırasında evvelki yıllarda bulunmuş paye1ere ilaveten yeni, üzeri yazıtlı bir paye ortaya çıkartılmıştır. Bu payeler kuzeydeki dükkanlann önünde sırayla yer
almaktaydı. Yeni yazıt, daha önceki yıllarda bir başka paye üzerinde bulunmuş- ünleme yazıtının içerik bakımından bir paraleli olup, dicticon
şeklinde kaleme alınmış bir şiirdir'.
"Eskiden beri Pamphylia yurdunun
başkenti idim
Zeus Tacitus tarafından ise metropol
yapılmış bulunuyorum
ünlü hükümdarlardan biri beni
"kentlerin başı" diye ünlemiş idi
şimdi ise Asia'nın Efes'i örneği
ana (-kent) görünümündeyim
"Müstesna" diye ünlemişti beni
güçlü hükümdarlardan biri
Tacitus'un emriyle de
metropolis oldum
Antoninue beni, "dost ve
müttefik" olarak ünledi
Severus'un oğlu idi o; şimdi ise
evet, metropolüm
benim nezdimde oturan
tüm Pamphylialılar
başrahibidirlerşimdi artık

Tann Tacitus'un"
(5)
(6)
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1.Kaygusuz, "Perge: Unter Kaiser Tacitus Mittelpunkt der Welt", EA 4, 1984, 1-4;
R.Merkelbach-S. Şahin, "Die publizierten Inschrieften von Perge", EA 11, 1988, 115-116.
Perge yazıtlarını yayınlayacak olan, Prof.Dr.Sencer Şahin'e verdiği bilgilerden ve yaptığı
çevirilerden dolayı teşekkür ederim.

Tercümesi yukarıda verildiği şekilde, Perge kentinin bizzat kendisikonuştuğu yeni ele geçen yazıt büyük bir olasılıkla daha önce bulunmuş diğer yazıttan önceki payede yer almaktaydı. Böylece ilkin kent dile
gelerek kendini geçmişte ve haldeki görkemli ünvanlanyla tanıtılmakta
ve daha sonra ikinci paye üzerindeki yazıtta okuyucu söz alarak:
nin

"Varol sen Perge! Tek dokunulmaz yurt sensin.
Varol sen Perge! Tacitus sen de .
Varol sen Perge! Vespasian verdi sana "Neokor" ünvanını
Varol sen Perge! Kutsal sancakla ünlenmiş kentsin sen.
Varol sen Perge! Efes Artemisi ile Perge Artemisi'nin temsil edildiği
gümüş sikkenin darpedildiği kentsin sen.
Varol sen Perge! Efendimiz (Tacitus'un) haznedar kentisin sen.
Varol sen Perge! Dördüncü kez Neokor'sun sen.
Varol sen Perge! Agoralarm başısm sen.
Varol sen Perge! Sende üne ulaşırlar soylu senatörler.
Varol sen Perge! Sende düzenlerler soylu senatörler yanşma şenliklerini
Varol sen Perge! Pamphylia'nın en yüce kenti
Varol sen Perge! Asla sahtelik yoktur işinde
çünkü bütün bu haklara sen (Roma) Senatosu kararıyla (eriştin)"
ünlemesiyle görkemli ünvanlarıyla kenti övmektedir.

C.NEKROPOL
1994'te kazının bittiği gün Batı Nekropolü'nde bir mezar yapısında
(Resim: 7) kaçak kazı yapıldığı haberi almmıştır. Mezar yapısında hemen
kazıya başlanarak, klineli bir lahidin kapağı ortaya çıkartılmıştır? Tekne
bulunamamış ancak, çok seneler evvel kazılarak kaçırıldığı sanılan teknenin heykeltraşısine ait çok sayıda heykel ve kabartma fragmanlan ele
geçmiştir. M.S.ı. yüzyıla ait bu parçalardan, mezar yapısında en az iki lahidin yer aldığı anlaşılmaktadır.
(7)

Kazı, Antalya Müzesi Ve Turizmini Sevenler Derneği'nin
leştirilmiş olup, derneğin yetkililerine şükranlarımı sunarım.

parasal

katkılanyla

gerçek-

ıl1

II.

ONARıM

VE KORUMA

KONUT ALANIONARıMÇALIŞMALARI

Daha önceki yıllarda çıkan ve zamanla çeşitli nedenlerle yıkılan veya
kırılan mimari elemanlar onarılmıştır. Ayrıca tuğla ve küçük taşlardan
yapılmış duvarlar çabuk tahrip olduğundan, çeşitli kıvam ve renkte harçla, koruma örneklemeleri yapılmıştır. Böylece aslına en yakın ve uygun
renk ve kıvamdaki harç saptanarak, tüm duvarların korunması sağlana
caktır. Bunların dışında konut alanının çevresi kafes telle çevrilerek hayvan ve insan faktörüne karşı gerekli önlem alınmıştır.
TACITUS CADDESİ ONARıM ÇALIŞMALARI

1992 yılında başlanan anastylosis çalışmalarına 1993 yılında da devam edilmiştir. İn-situ postamentler sağlamlaştırılarak, üzerlerine sütun
kaideleri, sütunlar ve ion düzenindeki başlıklar konmuştur. Kınk parçalar
aralarına krom-nikel paslanmaz çelik çubuklar konarak aralditle yapıştırı
lıp, tümlenmiştir. Başlık, sütun kaidesi ve postamentlerin eksik kalan kı
sımları ise beyaz çimento, mermer tozu ve beyaz tutkaldan oluşan harçla
tamamlanmıştır. Böylece, 1993 yılında 5 sütun tümlenmiş ve ayrıca 6 sütun da ayağa kaldırılmıştır. Ayrıca, caddenin kuzeyinde dükkanıarın
önünde yer alan payeler de yerlerinde ayağa kaldırılmış, böylece Tacitus
Caddesi'ndeki anastylosis çalışması, projesine uygun olarak sonuçlanmıştır (Rresim: 8).
lll. YÜZEY ARAŞTIRMALARI
A. AKROPOLİS

Hellenistik ve Roma Dönemi Perge kentinin kuzeyinde, yüksek bir
plato üzerinde yer alan akropolisin Roma öncesi yerleşimini arkeolojik
açıdan aydınlatmak amacıyla çalışmalar sürdürülmüştür.

B. ÇEVREDE YAPILAN SUYOLLARıİNCELEMESİ
İnşaat Yüksek Mühendisi Galip Büyükyıldırıms, şimdiye dek Perge'
nin bilinen Kurşunlu-Perge su yolundan başka Düdenbaşı (Katarrhaktes)Perge bağlantısının varlığını saptamıştır. Bu su yolu, güzergahındaki çeşitli arıklarla kentin güneybatısındaki Soğucaksu kemeri vasıtasıyla gene
kentin güneyindeki Havuzlu kemere ulaşmaktadır. Böylece kentin sur du(8)
(9)
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çalışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler, bu raporun sonunda ayrıca verilmiştir.
G.Büyükyıldırıın, Antalya Bölgesi Tarihi Su Yapıları, Ankara, 1994, 123-152

Akropol

varları dışında
lanmıştır.

kalan güney

kısmının

su

ihtiyacını nasıl karşıladığı açık

ıv. n1GER ÇALIŞMALAR

A.TOPOGRAFİK PLAN

Tüm kenti kapsayan karelaj için gerekli 100 metrelik röper noktaların
tesbitine Topograf Adnan Şakar tarafından devam edilmiştir. Böylece bu
işlemler tamamlandığında bu noktalardan alınan ölçüler ile kentin topografik planı ve kalıntıların yeri daha sağlıklı bir şekilde ölçülerek saptanabilecektir.
1993 yılında, kentin Hellenistik yuvarlak kulelerle korunan avlulu kakuzeyinde yer alan Hadrian takının rölövesi detaylı bir şekilde yeniden çıkartılmıştır. Bu çalışmalar, korunması gerekli olan Hellenistik
kapı ve çevresinin onarım projesi için bir ön çalışma niteliğindedir.
pısının

BKERAMİK

1988-1994 yılları arasında çıkan ve çoğunluğu Geç Roma Dönemi'ne
ait olan, çanak-çömlek parçalarının tasnif, çizim ve değerlendirme çalış
malarına devam edilmiş, mekanlara göre tasnif edilen keramikler formları gözönüne alınarak incelenmiştir. Form tasnifi kullanımlarına göre yapılmış olup, özellikle ağız parçaları dikkate alınmıştır. Buna göre aşağı
daki formlar saptanmıştır: tabak, çanak, kase, depolama kapları, güveçler
ve tavalar, amphoralar ve testiler, kapaklar, unguentaria. Keramikler
form tasnifinin yanı sıra hamur, renk, doku, katkı, pişme ve bezekleri bakımından da incelenmektedir.
Perge konutlarında çıkan keramiklerin benzerlerine M.S.l-3. yüzyıl
lar arasındaki dönemde Sagalassos'ta, M.S. 4-7. yüzyıllar arasındaki dönemde Kilikya'da (Anemurium, Gözlü Kule, Orontes Antiocheiası). Kıb
rıs, Suriye ve Filistin bölgelerinde rastlanmaktadır.
Perge'de bugüne kadar yapılan kazı çalışmalarında bir çömlekçi fırı
nı ya da atölyesi ele geçmemiştir. Bu nedenle keramiklerin Perge imalatı
mı, yoksa ithal mi olduğu sorusunun yanıtını henüz bilemiyoruz. Bu soruları aydınlatmak amacıyla yapılması gereken kimyasal ve minerolojik
analizlerin yapılması gerekmektedir.
Çalışmalarımız, Pamphylia Bölgesi ve Anadolu'da şimdiye dek çok
az incelenmiş olan, Roma Dönemi kullanım keramiklerinin değerlendiril
mesine ve bunların yayılım alanlarının saptanmasına yardımcı olacaktır.

113

C.CAM
1988-1994 yılları arasında çıkan ve çoğunluğu Geç Roma Dönemi'ne
ait olan, cam eser parçalarının tasnif, temizlik ve değerlendirme çalışma
larına devam edilmiş, bu kapsamda bir cam kandile ait birçok parça birleştirilerek tümlenmiş ve konservasyonu yapılmıştır'? (Resim: 9). Açık
yeşil-mavi renkte serbest üfleme tekniğinde yapılmış, apıike üç kulplu
kandil, M.S.S. yüzyıla tarihlenmektedir.
D.sİKKE

1988-1992 yılları arasında ortaya çıkartılan sikkelerin yanı sıra 1993
ve 1994 yılında çıkan sikkelerin tasnif, temizlik ve değerlendirme çalış
maları Doç.Dr.Oğuz Tekin tarafından yapılmaktadır, 1993 yılında tümü
bronz 44 sikke bulunmuştur. Bunlardan biri M.O. 4-3 yüzyıla ait Phaselis, biri M.S. 2-3. yüzyıla ait Roma Imparatorluk Dönemi şehir sikkesi
(Termessos), 8 tanesi Geç Roma, 20 adeti Bizans (M.S.? yüzyıl) sikkesidir. 14 adet sikke ise teşhis edilememektedir.
1994 yılında ise akropolis buluntuları hariç ele geçen 16 adet bronz
sikkenin iki tanesi teşhis edilemeyecek durumdadır. Diğer 14 sikkenin bir
adeti M.O.2-I. yüzyıla ait Side'nin otonom sikkesi, bir adeti Gordianus
Dönemine ait gene Side'nin şehir sikkesi, 6 adeti Roma İmparatorlukDönemi (S adeti Geç Roma) ve 6 tanesi Bizans (M.S.6-? yüzyıl) sikkesidir.
E.EPİGRAFYA

1993 yılında ortaya çıkartılan, 1994 yılında ise çevre gezisinde görülerek Perge'ye getirilen ve ayrıca Perge'de şimdiye dek bulunan tüm yazıt1ar Prof.Dr.Sencer Şahin tarafından tekrar etüd edilerek, yayın hazırlık
larına devam edilmiştir.

yapılmasını sağlayan Bodrum
yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.

(10) Konservasyonun
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Resim 1: Konutlardan 27 ve 28 nolu mekanlar

Resim 2: Konuttan 28 nolu mekandaki çeşme
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Resim 3: Konutlardan figürlü bezemeli masa kenar parçası

Resim 4: Konuttan 32 nolu mekan (zemini
döşeli avlu)

taş

levha

Resim s: Konuttan 32 nolu mekan (avlunun batı kısmı)
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Resim 6: Konuttan 32 nolu mekan (avlunun

doğu kısmı)

Resim 7: Mezar yapısı (lahit nişi ve geriye kalan lahit tabanı)
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Resim 8: Tacitus Caddesi'nin düzenleme

sonrası

durumu

Resim 9: Konutlarda bulunmuş M.S.s
tarihlenen cam kandil.
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yüzyıla

PERGE AKROPOLİsİNDE 1994 YıLıNDA
YAPILAN ÇALIŞMALAR

Haluk ABBASOGLU
Wolfram MARTINI

*

Perge Kazısı Başkanı Prof.Dr.Halük Abbasoğlu'nun daveti ve Alman Araştırma Birliği'nin (DFG) desteği ile 15.8.1994 v~.ı7.09.1994 tarihleri arasında Perge Akropolisi'nde Istanbul ve Giessen Universiteleri'nin
ortak projesi olarak sondajlarla desteklenen yüzeyaraştırmaları yapılmış
tır. Bakanlık temsilcisi Mehmet Armağan değerli yardımlan ile araştır
maya katkıda bulunmuştur', Uç sene sürmesi planlanan projenin amacı,
Hellenistik ve Roma Dönemi Perge kentinin kuzeyinde, yüksek bir plato
üzerinde yer alan akropolisin Roma öncesi yerleşimini arkeolojik açıdan
aydınlatmaktır (Resim: 1).
..200.000 m 2 genişliğindeki alanda yapılan yüzey araştırmalarında
M.O. 5. yüzyılın ikinci yarısından M.S.6. yüzyıla kadar tarihlenen keramik ele geçmiştir. Çok az miktarda Orta Bizans Dönemi keramiği bulunmuştur. Keramik dışında yaklaşık 65 adet sikke bulunmuş olup,
Doç.Dr.Oğuz Tekin tarafından yapılan ön çalışmada bunların büyük bir
bölümü mümkün olduğunca değerlendirilmiştir. Akropolisten elde edilen
sikkelerin dönemlere göre yoğunluğu farklıdır. Perge'de akropolis dışın
da ele geçen sikkelerin % 90'ı Geç Imparatorluk, Erken Bizans dönemle-

*
(1)

Prof.Dr.Halük ABBASOGLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Fen-PTT 34459/İSTANBUL
Prof.Dr.Wolfram MARTINI, Professur für Klassische Archaologie-Universitat Giessen Otto
Behaghel Sır. lO/D D-35394 Giessen/ALMANYA
.
İstanbul Üniversitesi ekibine, Kültür Bakanlığı temsilcisi Mehmet Armağan'a (Bursa), ekibi
oluşturan Dr.Norbert Eschbach, Ingrid Laube, Renate Martini. Matthias Recke (hepsi Giessen Universitesi), Sedef Çokay ve Bora Eşiz'e (İstanbul Universitesi) teşekkürü borç biliriz.
Ayrıca, şimdiye kadar yapılan ölçüm çalışmaları için Topograf Adnan Şakar'a da teşekkür
ederiz.
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rinden iken, akropolisten elde edilen sikkelerin dağılımı şöyledir: % 20'si
Hellenistik, % 30'u Erken ve Orta İmparatorlukdönemleri, % 50 Geç Antik. Buna göre keramik ve sikkeler, akropolisin M.O. 5. yüzyıl sonları ile
Orta Bizans Dönemi'ne kadar aralıksız bir yerleşim gördüğünü ortaya
koymaktadır. Bu tesbit Hellenistik, özellikle Roma Imparatorluk, Erken
Bizans dönemlerine ait mermer ve kireç taşı mimari bezerne ve rölyef
fragmanları ve aynca çok sayıdaki küçük ve büyük duvar kalıntısı ile de
(Resim: 2) desteklenmektedir. Duvarlar şimdiye kadar tarihlenmemişler
dir ve 200.000 metrekarelik alanın büyük bir kısmında yoğun bir yapılaş
mayı ortaya koyarlar. Dikey bir stratigrafi ancak kaba hatları ile çıkarıla
bilmiştir. Akropolis sahasının ortasındaki çukurlukta yer alan Erken Bizans Dönemi kilisesi etrafında ve doğu iIe batı tarafında yükseltisi bulunan alçak tepenin yamaçlarında, çok sayıda duvar ve tuğla kalıntısı, M.S.
5. yüzyıl ve M.S. 6. yüzyıla ait keramik ve daha ziyade küçük bölümlerden oluşan mekan kalıntılarının varlığı izlenmiştir. Buna karşın akropolisin doğu tarafında büyük, dörtgen planlı mekanlar ve yoğun bir şekilde
Hellenistik sikkeler ele geçmiştir. Bunların sistematik değerlendirilmesi
ancak ilave yüzeyaraştırmalarıve duvar kalıntılannın planının çıkarılma
sı ile mümkün olacaktır.
Yüzey araştırmalannda daha önceki yerleşime ait yalnızca yüzeyde
korunmuş ve tesadüfen günümüze ulaşabiImiş kalıntılar tesbit edilebildiği için, araştırmayı desteklemek üzere toplam dokuz sondaj açılmıştır. Bu
sondajlar akropolisin hemen hemen ortasında yer alan tepenin doğusun
daki alanda yapılmıştır. Bunda amaç, yatay stratigrafiyi, yani yüzeyde
bulunan malzemeye ait tabakaları tesbit etmekti. Tepenin güneybatısında
yer alan ana caddenin ve ana caddeden güneybatı istikametinde tepeye çı
kan sokağın tesbiti için üç sondaj (K 10, Kll, K12) açılmıştır. Her üç sondajda da antik sokak taşları tesbit edilmiştir (Resim: 3).

Keramik ve sikkelerin ışığı altında Geç Roma- Erken Bizans yapılaş
masına üç sondajda (K6, K7, KlO). Imparatorluk Dönemi yapı kalıntıla
rına da beş sondajda (KI, K2, K3, K5, K8) rastlanmıştır. K4 ve K8 sondajlannda rastlanılan bina kalıntılarının duvar tekniklerine göre Hellenistik olmaları muhtemeldir; K9' daki ana kayanın işlenmesinden oluşan iki
duvar, keramiklerle Erken Hellenistik Döneme tarihlenebilmektedir. Bütün sondajlardaçok sayıda Geç Roma-Erken Bizans Dönemi keramiği ve
Geç Roma sikkeleri (bunlardan yalnıza bir tane K7'den Erken Bizans Dönemineaittir) ele geçmiştir. Bunun yanında, hepsi doğu taraftaki tepenin
batı yamacında yer alan K5, K6, K7 ve K9 sondajlarında daha eski dönemlere ait keramik de bulunmuştur. Attik siyah figürlü, kırmızı figürlü
ve siyah fimisli (Resim: 4) keramiklere ait küçük fragmanlar M.O. 6., 5.,
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ve 4. yüzyıllara tarihlenirler, bunların arasında en erken M.Ö. 575-550
arasına tarihlenen Sina kaseleri fragmanlandır. Aynca, açık renk zemin
üzerinde basit, kahverengi-siyah şerit bezemeli Arkaik Dönem kaba keramiğine ait pek çok fragman ortaya çıkmıştır. Bunlar akropoliste erken
6. yüzyıldan beri bir yerleşim olduğunu kanıtlar. Ancak, bu keramiğin
Yunanistan'dan gelen ticaret malı olup olmadığı veya Perge akropolisinin Yunanlılar tarafından iskan edilip edilmediği hususu henüz tam bir
kesinlikle söylenemez. Bunun için akropolisin diğer yerlerinde yapılacak
olan sondajlara ihtiyaç vardır. K5'de 15 cm kalınlığında tahrip görmemiş
Arkaik bir tabaka tesbit edilmiş olduğu halde, kesin olarak Arkaik veya
Klasik diye tanımlanabilecek duvarlar bulunmamıştır. Yapılan diğer sondajlarda ise tabakaların daha sonraki yapılar nedeni ile ana kayaya kadar
tahrip edildiği anlaşılmıştır.
K5, K6 ve K7 Arkaik tabakanın hemen altında, kayalık zemin üzerinde genellikle doğalolan çukurlarda Kalkolitik Çağ'a ait olması muhtemel keramik ve çakmaktaşı aletler bulunmuştur. K6 ve KTde yalnızca
birkaç tane dağınık halde keramik parçası, dilgi ve yonga bulunurken,
K5'de Geç Roma Dönemi duvan altında üstü taşla örtülü Prehistorik hocker mezar (Resim: 5) bulunmuştur. İskelet oldukça iyi korunmuş olup,
yalnızca sağ kolu tamamen eksiktir. Iskeletin üzerinde ve yanında elde
yapılmış keramik parçalan, kalçasının bulunduğu alanda bir ok ucu (Resim: 6) ve sağgöğsünün üzerinde Kalkolitik Dönerrı'e tarihlenmesi ihtimalini kuvvetlendiren kahverengi-kırmızı çakmaktaşı bir mızrak ucu bulunmuştur. Bu gömü akropolisin M.O. 2. binde yerleşim gördüğü ihtimalini ortaya koyar; fakat tabii ki akropolisin erken yerleşimi sorununun
açığa kavuşması için, başka Prehistorik buluntulara da ihtiyaç vardır.
Kampanyanın en önemli buluntusu, K2 açmasında bir Roma Dönemi
duvarında devşirme olarak kullanılmış aslan başlı bir çörtendir. Stilistik
açıdan Geç Arkaik-Erken Klasik Çağ'a, yaklaşık M.O. 480-470'e tarihlenir (Resim: 7). Aslanın baş genişliği 25 cm olup, yeleleri ile 40 cm geniş
liğe ulaşır. Bu büyüklükteki çörten anıtsal bir yapıya ait olmalıdır. M.O.
5. yüzyıla ait bu yapının da ancak bir tapınak olabileceği düşünülebilir.
Gelecekteki yüzey araştırmalannın amaçlanndan biri de, yaklaşık 20 x
45 m boyutlarında olması muhtemel bir tapınak için uygun olabilecek
alanı aramak ve sondajlar ile mevcudiyetini kanıtlamaktır.

Böylelikle Perge akropolisinde gelecek yıllarda yapılacak çalışmalar
için hedefler ve görevler belirlenmiştir. En önemli görev, güneyde, yamaçta yer alan savunma yapısını da içerecek şekilde akropolisteki bütün
duvar kalıntılannın genel planını, çıkarmaktır. Bunun dışında sondajlar
ile;
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ı. Akropolisin anahat1anyla yerleşim yapısını (sokaklar,
lunduğu parseller ve resmi binalarını) tesbit etmeye,

evlerin bu-

2. Değişik yerleşim katmanlarını, akropolisin diğer yerlerindeki alanlarda da tesbit etmeye, yerleşim merkezini veya ağırlık noktasını bulmaya,
3. Arslan başlı çörten nedeni ile varlığı tahmin edilen
ze etmeye, çalışılacaktır.
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tapınağı lokali-
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Resim 1: Perge Akropolisi, plan

Resim 2: Duvar kalıntısı (K4 batıdan)

Resim 3: Sokak

döşeme taşları

(KI2 güneyden)

Resim 4: Keramik parçası (KS siyah rı
gürlü)
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Resim 5: Hocker gömü (K5 doğudan)

Resim 6: Ok ucu (K5)

Resim 7: Aslan

başlı

çörten (K2A)
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1994 ARYKANDA KAZISI RAPORU
Cevdet BAYBURTLUOGLU *

1994 Arykanda kazı, onanm ve koruma çalışmaları, kamp hazırlığı
gibi ön çalışmalar dikkate alınırsa 15 Temmuz'da başlamış; korumaya
yönelik olan ve kontrolumuz altında gerçekleştirilen işlerin bitimi göz
önünde bulundurulursa Eylül 1994 sonunda tamamlanmıştır.
1994 kazı, onarım ve koruma çalışmalarının en büyük destekçisi her
yılolduğugibiyine Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü olmuş; özellikle Prof.Dipl.Ing.Horst Ehringhaus'un 100 milyon liraya
yaklaşan desteği ve ardından Kültür Bakanlığı Döner Sermaye'sinin 35
milyon liralık desteği, koruma çalışmalarına büyük mesafe kazandırmış
tır. Enflasyonun malum hızına rağmen, Yüksel Inşaat'ın yaptığı 25 milyon; Ankara Universitesi'nin malzeme alımına yönelik 13.650.000; Ankara Turizmi Eski Eserleri ve Müzeleri Sevenler Derneği'nin 10 milyon;
Türk Tarih Kurumu'nun 3,5 milyon ve ANTER'in (Antalya Tercüman
Rehberler Derneği) 2,5 milyon lira katkısı ile hizmetler aksamadan gerçekleştirilebilmiştir, T.C.Garanti Bankası Genel Müdürlüğü geçen yıllar
da olduğu gibi yine bakım ve benzin giderleri tarafımızdan karşılanan
araç desteğini sürdürmüştür. Kazı ve onanm çalışmalarına katkıları ile
yardımcı olan tüm kişi, kuruluş ve kurumlara şahsım ve ekibim adına
şükranlarımı sunuyorum.
İzmir Arkeoloji Müzesi'nden Arkeolog Lütfü Kaya'nın Bakanlık
temsilciliğini

yaptığı Arykanda çalışmalarına kısa süreli de olsa
Prof.Dr.Sencer Şahin; Araş. Gör. Arkeolog Kutalmış Görkay; arkeologlar A.Tolga Tek ve Berna Atak; Yük.Mimar Zeynep Yürekli, Mimar
Reyhan Panldak; arkeoloji öğrencileri Göksel Atalay, Işık Adak, Tolga-

*

Prof.Dr.Cevdet BAYBURTLUOGLU, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya
Fakültesi, Klasik Arkeoloji Bölümü, Sıhhiye-ANKARA
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han Kirilen Pınar Bursa ve İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi öğrencisi Buğra Güler katılmışlardır. Kazının fotoğraf işleri geçen yıllarda olduğu gibi 1994
te de TTK'dan emekli fotoğrafçı M.Ali Döğenci tarafından diğer desteklerinin yanı sıra gerçekleştirilmiştir. Kazı üyelerine ve artık tanınır hale
gelen Kara Mustafa'nın çavuşluğu altında emeği geçen herkese teşekkür
lerimi sunuyorum.
1993' te Kültür Bakanlığı'na sunduğum programın odeondaki koruma ve onarım işi dışında tamamlandığını rahatlıkla belirtebilirim.
1994 çalışmalarını:
a- Genel temizlik
b-Kazı

c- Korumaya yönelik faaliyetler
d- Yayın çalışmalan
e- Ören yerine ulaşım kolaylığı sağlanması şeklinde özetleyebilirim.

a- Genel Temizlik
Arykanda'nın oldukça eğimli bir yamaç yerleşimi olduğu ve bugünkü Arif köylüsünün de tüm yöre halkı gibi keçi beslemek durumunda bulunduğu göz önünde tutulursa; kendiliğinden yuvarlanan kaya blokları
veya taşlarını sabah doğu akşam batı istikametinde ören yerini kateden
keçi sürülerinin gerçekleştirdikleri moloz birikiminin azımsanmayacak
boyutta olduğu kestirilebilir. Bu yüzden kazının ilk haftası genellikle kazısı yapılan kesimlerin temizliğine, düşen taş veya iri blokların yerine
konmasına ve ören yeri içi dolaşımı sağlayan yolların tekrar rahat kullanılabilir duruma getirilmesi çalışmalanna hasredilmiştir.

b- Kazı
1994 te biri önceki yıllardan
kazı çalışmaları sürdürülmüştür.

süregelen,

diğeri

yeni

açılan

iki alanda

Daha önceki yıllarda sunduğumuz bildirilerde şüpheli kaydıyla kütüphane olarak isimlendirdiğimiz yapının ortasında bu yapıya göre daha
eski podiumlu 'bir tapınak veya anıt mezann krepidomasının gün ışığına
çıkmaya başlaması, burada daha titiz bir kazıyı ve tabaka tesbitini belgelerneyi zorunlu kılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, değinilen nişli yapı
nın kütüphane olma olasılığı giderek azalmaya başlamış ve yapı yeni bir
kimlik kazanır olmuştur. Yapının güney kısmında kot farkı nedeniyle
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oluşan terasta, batı uçta bir latrina'nın; ona bitişik mekanlarda herhalde
tuvalet bekçisi veya benzer işlevde bulunan kişilerin kullanmış olabilecekleri mekanlar; bir üst terastaki podiumlu yapı ve çevresindeki üç yönde nişli duvarlara sahip yapı ile bağdaştınldığında Roma'daki Augustus
veya Traian formuna benzer bir tapınak veya anıt mezar olasılığını artır
maktadır. Kuşkusuz bu sorunun cevabı kesin olmasa bile yüksek olası
lıkla 1995 sezonunda öğrenilecektir. Genelde olduğu gibi değinilen kesimde de buluntu azlığı dikkat çekicidir. Ust seviyelerdeki mezarlardan
veya yapılardan gelme birkaç heykel parçası dışında Geç HellenistikErken Roma ve ağırlıklı olarak M.S.III. yüzyıl sikke ve seramikleri, camlan buluntularınçoğunluğunuteşkil etmektedir.

İkinci kazı alanı bu yapının yaklaşık 150 m batısında, falezin doğuda

oluşturduğu girinti içinde yer alan büyük bir yapı kalıntısıdır. Bu iki büyük yapı kalıntısı arasında gerçekleştirilen çalı temizliği sonucunda bir
kısmı korunan, bir kısmı da teras oluşturularak güney ve bitimi düzgün
bloklarla sınırlandınlmış bir cadde; bu caddenin doğuya yakın olmak
üzere ortalarında, tonozu sağlam, kuzey duvarında ufak bir nişi olan soyulmuş bir mezar binası ortaya çıkarılmıştır.

Yer yer doğal kayalardan da yararlanılarak ve teras oluşturacak şekil
de düzeltilen kayalıklı alanda; en son Türkmenler'in, ondan önce Bizans
ve ilk yapılışı Roma İmparatorluk Dönemi 'ne ait bir villanın yozlaşarak
günümüze ulaşmış kalıntılarının bir kısmı ortaya çıkarılmıştır.
Göçer yörüklerin ilk yerleşik düzene yöneldikleri dönem, eski yapı
üzerine tam bir gecekondu anlayışıyla yaklaşıldığını aksettirmektedir. Rüzgarı kesmek ve yapı içine dolacak toprak akıntısını önlemek amacıyla bu ihtiyaçlar için örülmüş şevli iğreti duvarlar; göçerlikten
yerleşik düzene girmeye başlayan Türkmenler için de Arif'te karşılaşılan
ilksomut örneklerdir. Bu tarih herhalde Fellows'un Arykanda'yı keşfetti
ği zaman civarında olmalıdır.
kalıntıları

Türkmenler'in gelişine ve buraya yerleşişine değin Roma villasını
konut olarak kullanan ara kavim herhalde Arykanda'nın büyük ölçüde
güneyde Çatallar Mahallesi yakınındaki yerleşimle çağdaş yani VI. yüzyıl ve hemen sonrası, kentte kalmış Geç Roma-Erken Bizans Dönemi sakinleri olmalıdır. Harçlı ve bir üst tabakaya göre biraz daha özenli bir iş
çilik gösteren..bu dönemde, yapı planında bazı değişikliklere gidildiği izlenmektedir. Orneğin oturma ve kullanma alanlarının kuzeye doğru gerilediği; daha önce yerli kayadan traşıanarak ve bazı kısımları mozaik tabanlarla kaplı alanın teras veya manzaralık; sebze veya meyva kurutulan
yerler şeklinde değerlendirildiği büyük bir olasılıktır.
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Yapının, kentteki planlama gereği gelişen genişleme evresinde ve
çok büyük olasılıkla M.S.!. yüzyıl sonu, II. yüzyıl içinde Arykanda'da ve
belki yakın çevrede söz sahibi olan Roma vatandaşı olmuş bir yöneticiye
veya yerel bir zengine ait olması kuvvetle muhtemeldir. 1995 te burada
yürütülecek kazılar kent planlamasındaki gelişmeyi, ulaşım sistemini,
belki bu villanın sahibini ve görevini de öğrenmemize yardımcı olacak
bilgiler sunacaktır.

c- Korumaya Yönelik Faaliyetler
1971 de Arykanda'da kazıya başladığımızdan bu yana gelişen teknolojiyi, yeni yöntemleri bizzat veya üyelerimiz aracılığı ile yakından izlemekteyiz. Şimdiye dek sağlıklı ve uzun vadeli bir çözüm bulamadığımızı
da üzülerek ifade etmek isterim. Kazı yapan ve korumaya niyetli hafirler
için bir uyarı; bu işi yani korumayı becerebilmişlerden de eğer birçok yere uygulanabilir yeni yöntemleri varsa açıklamalarda bulunmaları için bir
çağrı niteliğinde olan ve Arykanda'da farklı malzeme üzerindeki deneyimlerimizin sonuçlarını bilgilerinize sunmak istiyorum.
1- Mozaik Döşemeli Yapılar İçin

I. Arykanda'da kazı sonrası ortaya çıkarılan ilk büyük mozaik tabandevlet agorasının kuzeyini sınırlayan portiko tabanıydı ve o zaman
bunu gazete haberi yapmak isteyen gazete muhabiri bir hesap yanlışlığı
yaparak değinilen mozaiği 1km 2 üzerinde bir alan olarak tanıtmıştı. Deği
nilen bu mozaik önce ince kum, sonra mıcır, daha sonra naylon örtü ve
tekrar mıcır ile kaplandı. Yaklaşık 20 cm kalınlığındaki ve üzeri taşlarla
bastırılmış örtü sorunu çözmedi ve o yıl yaşanan kötü hava şartları ve
Arykanda için çok seyrek olan don olayı tüm örtüyü kaldırdığı gibi don
mozaik tabanı tamamen çözdü. Bugün değinilen mozaik tabandan yer yer
korunan parçalar mevcuttur.
lı yapı

11- Bu deneyimden sonra ortaya çıkarılan bazilikanın figürlü ve zengin bezekli mozaik tabanı kaldırıldıktan sonra ortaya çıkan ve hemen her
yerde karşılaşılan geometrik ve basit süslemeli tabanı bitki köklerinden
arındırılarak doğaya terk edildi. İlk 15 yıl sonuç başarılı görünüyordu.
Ancak 1985 ten sonra artan yoğun trafik ve köydeki kişilerin araç sahibi
olmaları teseraların kanımca asitli yağmur suları sonucu erimesine yol
açtı. Arykanda gibi orman içi bir ören yerinde bile yağmur veya kar suları artık yıkamıyor, eritiyor kıvama geldi.
111- Bir diğer deneyimli 1no.lu mezar ile 5 no.lu mezar arasındaki Erken Bizans Kilisesi'nin mozaikli tabanında uyguladık. Mozayiğin üstünü
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alabileceği incelikte bir lak tabakası ile sıvayıp yine mıcır tabakası
altına koyduk. Aynı işlemi aynı yerdeki mozaiğin gözden çıkarılabilecek
bir parçasında açık havaya terk ettik. Sonuç örtülen ve laklanan kısımda
botanik bahçesini andıran bir bitki örtüsü, diğer tarafta ise birkaç yıl iyi
korunuyor olan görüntü yerini bu defa çam tohumlarınınyeşerdiği görüntüye bıraktı.

nefes

2-Taş tabantı. duvarlı veya dôşemeli yapılarda:

Özenerek diktiğiniz, gübrelediğiniz ve suladığınız birçok çiçek veya
ağaç sağlıklı gelişmezken Arykanda ören yerinde toprakla teması belki
15-20 cm- olabilecek yuvarlanmış bir kayanın üstünde veya duvardaki
bir taşın 1-2 milimetrelik bir çukurluğunda 5-6 ayda boyu 10 cm ye ulaş
mış bir çam sürgünü-fidesi görürseniz alacağınız önlem nedir? Zehirli
ilaçlarla bitki köklerini kurutma yöntemini ta 1980 li yıllarda Phaselis'te

denedik sonuç ertesi
ışkınlar oldu.

yıl

bir aydaboyu 80 cm ye

ulaşan

yeni sürgünler-

Tüm bunlara rağmen özellikle mozaik döşeli tabanlar için gölge alkalan, yağmur sularından etkilenmeyen ve bir kazı bütçesi için özellikle bir Türk kazısı için-azımsanmayacakbir meblağı harcayarak çatılı örtü sistemini denemeye karar verdik. Umarım bu yöntem başarılı
olur ve siz de ortaya çıkarmak için büyük özen gösterdiğiniz yapıların,
kalıntıların erimeden kaldığına şahit olursunuz.
tında

d- Yayın

Çalışmaları

1994'te, 25.yılına girmeden birkaç band halinde Arykanda'nın nihai

raporlarını yayınlamayı amaçlamıştık. Ozellikle bazı yapılarda karşılaşı
lan onarımlarla ilgili yeni gözlemler ve bunu destekleyici bulgular ister
istemez kazı, yapılar ve topoğrafyaya ilişkin yayınımızı bir yıl daha ertelememize .neden oldu. Prof. Dr.Sencer Şahin 'in Arykanda yazıtlarını içeren ilk genel yayını bize güç kattı ğı gibi birçok konuda belgelere de dayanarak daha sağlıklı bir yayın yapma olanağı sağladı.

e-Ören Yerinin Ulaşım Sorunu
Arykanda'nın katıntılarıyla olduğu kadar doğal görüntüsüyle de etkileyici oluşu yörede birden hızlanan bir ziyaretçi potansiyeli oluşturdu.
Daha önce önerilerde bulunduğumuz halde gerçekleşmeyen karayoluörenyeri bağlantısı Finike Kaymakamlığı'nın da verdiği önem nedeniyle
1995 in ilk aylarında daha sağlıklı bir çözüme ulaşır.
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Kazıyı yalnız bir yapıyı veya bir ören yerini sorunlarıyla ortaya çı
düşüncesinde değiliz. Kazı, kanımızca ve özellikle Türkiye'de
yapılann, kalıntı ve buluntuların da değerlendirildiği birçok uzmanlık
alanının da yararlandığı bir öğretim alanıdır. Bu düşünce ile kazı üyelerine-ki ileride herhalde onlar da bazı kazıların üyesi veya başkanı olacaklardır-çevreleri've tüm sorunlan ile konuyu kapsamaları için olanaklar ölçüsünde gezme tanıma ve irdeleme olanaklanna kavuşturulmuşlardır.

karmak
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BERıeRT

DER GRABUNGSKAMPAGNE IN
LIMYRA1994
Jürgen BORCHHARDT*

Die Kampagne dauerte vom 15. August bis zum 26 September 1994.
Der Dank des Grabungsleiters gilt den Archaologen: Herrn Mag.
F.Blakolmer, Frau B. Böhmer, Frau Mag. U.Eisenmenger, Frau REray,
Frau M.Knötig, Herrn Dr. A. Konecny, Frau Mag.Z.Kuban, Frau S.
Kucher, Frau Mag. LMader, Herrn Dr.Th.Marksteiner, Frau Dr.A.
Pekridou, Frau A.Raslagg Herrn P.Ruggendoıfer, Frau RSchretzmayr,
Herrn J. Schultze, Herrn Mag. M.Seyer, Frau R Yener;den Byzantinisten:
Frau Dr.S.MölIers, Herrn Prof.Dr.U.Peschlow, Herrn Dr.A.Pü1z; dem
Epigraphiker Herrn Prof.Dr;M.Wörrle, dem Nurnismatiker Herrn Dr.
l.Gorecki; dem Zooarchaologen Herrn Ass.Prof.Dr.G. Forstenpointner;
dem Anthropologen Herrn Dr.K.GroBschmidt; den Architekten und
Bauforschern: Herrn Dipl.Ing.A.Berthold, Frau H.Canbilen, Herrn
A.Krickl, Herrn Dipl.Ing.G.Schartner, Herrn Dip1.Ing.K.Schulz, Herrn
Dr.G.Stanzl, Frau S.Stepanek; dem Metallurgen Herrn S.Şişmanoğlu;
dem Geodaten Herrn S.Atasu; den Restauratoren: Frau Mag. C.
Bohlmann, Herrn Mag.S.Daxner, Herrn E.Frank, Frau l.Kolar; dem
ModelIbauer Herrn F.Hnizdo sowie der Photografin Frau N.Sautner.
Für die gute Zusammenarbeit gilt mein herzlicher Dank der
Regierungsvertreterin Frau EmelOrgen.
Die Durchführung der Kampagne wurde ermöglicht dank der
Genehmigung 'durch die Generaldirektion für Bauten und Museen im
Kultusministerium in Ankara.

*

Prof.Dr.Jürgerı

BüRCHHARDT, Insitut für Klassische Archiiologie, Universitat Wien,
Franz Klein-Gasse 1, A-1190 Wien.
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Im Namen aller Mitarbeiter danke ich dem Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung, Wien für die groBzügige Unterstützung.
Herzlicher Dank gilt auch Herrn Jng. Peter Olass von der Oeodimeter
Handelsgesellschaft Wien für das Uberlassen geodatischer Geratschaften.

Die Grabung in der NW-Stadt
Martin SEYER
Die Kampagne 1994 diente v.a.dazu, die Eingangssituation von
Terrasse XI zu klareri und zu untersuchen, ob die Treppenanlage, die
westlich von Terrasse IX sichtbar ist, weiter hangabwarts führte und so
eine langere N-S Verbindung darstellte. Dazu wurde eine Flache von ca.
6 x 2,5 m west1ich von Terrasse XI freigelegt'.
Ca. 1,5 m südlich des Eingangs zu dieser fanden sich Teile des
MörtelfuBbodens sowie Mauerreste eines weiteren Wohnraumes, der mit
Terrasse XIV bezeichnet wurde (Abb.I), Die ergrabene O-W Erstreckung
miBt 2,3 m; der Boden ist zu maximal 0,7 m Tiefe erhalten,südlich davon
ist er abgebrochen. Auffallend ist, daB diese Terrasse nicht-wie alle
anderen- in den anstehenden Felsen geschlagen ist, sondem mit hartem,
steindurchsetzten Erdmaterial aufgeschüttet wurde. Wahrend die
Ostwand, die aus zweischaligem Bruchsteinmauerwerk besteht, relativ
gut erhalten ist, sind von der Nordwand des Raumes nur noch wenige
Reste zu erkennen. Die Südwand, die bereits 1987 freigelegt wurde, ist in
derselben Technik wie die Ostwand gearbeitet-. Wie andere Terrassenweist auch diese zwei verschiedene Bodenniveaus auf, wobei das untere
um ca. 0,8 m tiefer liegt. Die gesamte Raumtiefe betragt ungefahr 4,5 m,
die Terrasse wird nach ca. 2,5 m von einer O-W laufenden
Terrassierungsmauer durchschnitten. Direkt an der Ostgrenze des
Wohnbereichs tritt ein mit groBen Steinen, von denen sich noch fünf in
situ befinden, bedeckter, 0,3 m breiter Kanal zutage (Abb.2), der
geradlinig hangabwarts führt, bis er sich ca. 4 m südlich von Terrasse
XIV mit einer O-W laufenden Kanalführung vereinigt'.Zwischen Terrasse
(1)
(2)
(3)
(4)
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Bei dieser Flache handelt es sieh um den in der Kampagne 1987 aus Zeitgründen nieht ergrabenen Bereieh. M. Seyer in: XK.S.T. II (1988) Abb. 4.
ebd. 120f., dort als Terrassierungsmauer angegeben.
so z.B Terrasse VII, M.Seyer in: XII. K.S.T. II (1990) 326, dort mit Raum 2 bezeiehnet; Terrassen VIII und IX, ders. in: XV. K.S.T. (1993) (im Druck) sowie Terrasse XI. ders. in: XVI.
K.S.T. (1994) (im Dmek).
M.Seyer in: X.K.S.T. II (1988) 120.

XIV und Kanalmündung ist der anstehende Felsen grob gespitzt, als ob
eine weitere Terrasse hatte angelegt werden sollen. Es ist aber weder die
Nordwand auch nur annahernd senkrecht gearbeitet noch die N-O Ecke
komplett herausgeschlagen, sodaB der Eindruck entsteht, daB der gesamte
Bereich unvollendet blieb (Abb.3).
Aus der Existenz von Terrasse XIV wird ersichtlich, daB der Zugang
zu Terrasse XI nur vom Westen her erfolgt sein kann, da der Weg vom
Süden verstellt war; demnach konnte auch die eingangs erwahnte
Treppenanlage keine Fortsetzung westlich dieser Terrasse finden. Die
Stiege fungierte lediglich als Verbindung zu den nördlichsten
Wohnbereichen der NW-Stadt.
Die Keramikfunde, die aus der Terrassierungsschicht unterhalb des
abgebrochenen MörtelfuBbodens von Terrasse XIV stammen, datieren
bis etwa um die Zeitenwende und brechen dann abrupt ab>, Diese
Tatsache sowie der Umstand, daB dieser Raum nicht wie alle anderen aus
dem Felsen geschlagen, sondem auf einer künstlichen Aufschüttung
errichtet wurde, machen es wahrscheinlich, daB er nicht dem
ursprünglichen Hausbestand angehörte. Möglicherweise entstand er in
einer Umbauphase grob um die Zeitenwende.
Untersuchungen in den Nekropolen um Limyra

Fritz BLAKOLMER
Zeynep KUBAN

Basierend auf Vorarbeiten von Herrn K.Schulz aus den 70er und 80
er lahren und geodatischen Aufnahmen von Herrn S.Atasu konnte die
Katalogisierung und detai11ierte Dokumentation der insgesamt 394
bislang bekannten Iykischen Felsgraber in den mehr als fünf Nekropolen
Limyras in dieser Kampagne abgeschlossen werden. Der Reichtum an
unterschiedlichsten Grabformen an dieser Statte erlaubt eine
typologische Gliederung in Kammergraber ohne Bauschmuck, Graber
mit petrifızierter Holzarchitektur in Iykischem Stil, solche mit
griechischen
Architekturelementen
und
Mischformen
sowie
Hyposorionsarkophage, Sarkophagtheken und freistehende Grabhauser.
Deutliche Prioritaten der Typenauswahl sind erkennbar, wohingegen
etwa Kammergraber mit Fassadengestaltung in Form von Iykischen
(5)

Diese Angabe verdanke ich Frau 1. Mader
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Sarkophagen, aber auch Pfeilergraber in Limyra bislang ganzlich fehlen.
Baustilistische· Beobachtungen lassen auf die Errichtung von
Fassadengrabern etwa bis um 300 v.Chr.schlieBen.
Überraschend konnte an der Felswand neben einem Kammergrab
mit einfacher Fassadengestaltung in Nekropole II ein unvollendetes und
stark verwittertes Relief eines leicht unterlebensgroBen gerüsteten
Kriegers in Ausfallstellung (AbbA) wiederentdeckt werden. Diese und
weitere signifikante Grabanlagen wurden von Frau S.Stepanek
zeichnerisch dokumentiert.
Die Grabungsaktivitaten in Nekropole V von Limyra konzentrierten
sich in dieser Kampagne primar auf die Sicherung des im Westen,
Norden und Osten von Versturzblöcken bedrohten Grabes Nr.88 (Abb.5),
deren Beseitigung eine Voraussetzung für das Fortsetzen der systematischen Freilegung der imposanten Grabanlagen 88 und 89 darstellte.
Das freistehende Grabhaus 88 mit seiner einstmals pfeilergestützten
Vorhalle weist an mindestens drei Seiten Iykische Baustilelemente auf
und wird mit seiner zweigeschoBigen und horizontal dreigliedrigen
Fassade von einem spitz zulaufenden Satteldach bekrönt. Seinem Typus
nach und mit seinen betrachtlicherı MaBen von 4,80 m Lange, 3,70 m
Breite und 4,70 m erhaltener Höhe besitzt Grab 88 eine überaus deutliche
Entsprechung in Grab 25 der Meemekropole von Myra 6. Ein markanter
Unterschied zwischen beiden Beispielen besteht jedoch in der
Wiedergabe der' das Dach tragenden' Balkenimitationen, welche beim
Beispiel in Nekropole V als Reihe vorkragender Balken in der typisch
gekrümmten Balkenkopfform gestaltet ist.
Da der Nordwestbereich dieses aus dem anstehenden Felsen
gewonnenen Grabhauses allem Anschein nach durch eine Felsspalte
gestört war, behalfen sich die Iykischen Steinmetzen mit der
Andübelung, der Verklammerung sowie teils dem Bleiverguf angesetzter
Blöcke. Die westliche Partie des Daches besteht aus einem ebenfalls
eingesetzten Monolithen, der im Bereich der westlichen Seitenterrasse
geoıtet werden konnte. Die Fortsetzung der Grabungsarbeiten in
Nekropole V hat die Freilegung von Grab 88 sowie dessen Restaurierung
zum Zie1.

(6)
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s. Ch. Texier, Description de l'Asie Mineure III (1849) Taf.227; J.Borchhardt (Hrsg.), Myra.
Eine lykische Metropole in antiker und byzantinischer Zeit, /stForsch 30 (1975) 101 Taf.
59c.60a.

Die reliefierte Reiterbasis aus der Ost-Stadt
Jürgen BORCHHARDT

Als Spolien in der spatantlken/byzantinischerı Südmauer der Oststadt
in der Nahe des Tores wurden seit 1971 eine Reihe von reliefierten
Kalksteinblöcken geborgen. Sechs Blöcke wurden als Basis einer
vermutlich bronzenen Reiterstatue erkannt? Auf einer der beiden
Langeiten besteigt ein gepanzerter Krieger mit Baschlyk einen
einachsigen persischen Wagen, dessen Quadriga ein Wagenlerıker, der
im Armelgewand weit nach vorn gebeugt im Wagenkorb steht, lenkt. Das
Fragment einer Quadriga und eines genageIten Wagenrades in
Gegenrichtung zeigt an, daB hier wie bei den Friesen des Heroons von
Limyra Motivverdopplung vorliegen könnte", Auf der rückwartigen
Schmalseite laBt sich eine Burgoder Stadtdarstellung feststellen.
Die neuen Reliefblöcke, die bei der Restaurierung der südlichen
Stadtmauer gefunden wurden, bestarigen die Rekonstruktion. Bei dem
Block Li 94/Sk 9 (Abb.6) handelt es sich um das vordere Wagenrad der
Westseite. Das rückwartige Rad ist leicht erhöht hinter den Speichen
angegeben. Block Li 94/Sk 13 (Abb.7) gehört zur Quadriga wie Block B
der alten Rekonstruktion. Vom Wagenbesteigenden wurden der Kopf mit
Baschlyk (Li 94/Sk 7 Ahb.8) und ein unreliefierter Block mit oberem
AbschluBprofil zugeordnet.
Zu den Blöcken 1,2,5 und 6 der Ostseite körmen der neue Reliefblock
(Li 94/Sk 12 Abb.9) mit den Köpfen der beiden vorderen Gespannpferde
und Block 4 mit dem Wagenrad das Bild des wagenbesteigenden
Baschlytragers im Panzer erganzen.
Diese reliefierte Basis, die vielleicht an der Südseite eine Inschrift
trug, darf auf Grund des oberen Profiles als Reiterbasis interpretiert
werden. Auf den Langseiten wird der Dynast in seiner Dependenz als
Vasall des persischen GroBkönigs gezeigt. Leider wird man wohl darauf
verzichten müssen, die Bronzestatue des perikle zu bergen. Sie könnte
ihn als König von Limyra gezeigt haben.

(7)

(8)

Vgl. zur Rekonstruktion J.Borehhardt - A.Pekridou-Goreeki, Zur Relietbasis eines Reiterstandbildes des lykisehen Königs perikle auf dem Staatsmarkt von Zemuri, Festsehrift für
Th. Beran (im Druck),
J.Borehhardt, Die Bauskulptur des Heroons von Limyra, IstPorseh 32 (1976) 76ff., ders.,
[stMiıı 43, 1993, 35lff.
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Untersuchungen zur römischen Thermenanlage
Johannes SCHULTZE

Im Verlauf der Kampagne 1994 sollten im Bereich der
Thermenanlage in der byzantinischen üststadt von Limyra folgende
Fragen geklart werden: ı. Welchen Umfang hatte die Anlage zur Zeit
ihrer Verwendung?, 2. Aus wievielen Ranmen bestand sie? und 3.
Welche Funktion kann welchem Raum zugeordnet werden? Die
Ergebnisse dieses Projekts bildeten die Grundlage einer Studie, die im
Rahmen einer Diplomarbeit vorgelegt wurde.
Anhand der vorhandenen photogrammetrischen Aufnahmen von
S.Atasu wurde mit einer genauen Beschreibung der drei entlang einer
üst-West Achse liegenden raumlichen Uberreste begonnen. Der
Erhaltungszustand der Raume (Abb.lO)- in weiterer Folge mit I, II und III
benannt-ist unterschiedlich zu bewerten. Wahrend die Raume I und II als
gut erhalten zu bezeichnen sind, fehlen bei Raum III sowohl die üst-als
auch die Südwand völlig. Auch von der Westwand ist nur ein
geringfügiger Teil erhalten. Von dem Gewölbe, das ursprünglich den
gesamten Komplex überspannte, sind nur mehr drei Blöcke in situ
vorhanden. Ein GroBteil befindet sich in Versturzlage, wobei die einstige
Konstruktion jedoch durchaus nachzuvollziehen ist.
In den vor allem in Raum II und III noch in situ befindlichen
Gewölbeteilen kann man die Überreste von tönemen Heizungsrohren
erkennen, wie auch an einem in Versturzlage befindlichen Block ein Teil
eines Abzugsrohres gefunden wurde.
Quadratische Einlassungen in die obersten Steinlage der liuBersten
Nord-und Westwand von Raum i lassen die Vermutung zu, daB sich
. entweder zusatzliche Raumgruppen nördlich und westlich des
Komplexes anschlossen, oder daB jeweils mit Holzdachern überdeckte
Bereiche existierten, die vielleicht als Verkaufsladen genutzt wurden.
Von besonderem Interesse ist Raum II (Abb.ll): Der als Mittelraum
dieser Thermenanlage, die mit Sicherheit dem Reihentyp zugeordnet
werden kann, fungierende Bereich war im Süden mit einer Apsis
versehen, von der nur mehr der Ansatz mit einigen wenigen gerundeten
Steinen vorhanden ist. Die Ostwand ist nur zu einem geringen Teil
erhalten, so fehlt insbesondere der Ubergang zu Raum III. Die West-und
die Nordwand sind übersat mit einer Fül1e diverser Einlassungen in das
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Mauerwerk, die sich in GröBe und auch Tiefe sehr voneinander
unterscheiden. Manche von ihnen können zu einem Wandheizungssytem
gezahlt werden, andere hingegen sind von völlig verschiedener Art, so
daB man durchaus davon ausgehen kann, daB sie in verschiedenen
zeitlichen Phasen entstanden sind. Insbesondere dürften groBe
rechteckige Einlassungen in die Westwand von Raum II, die in mehreren
Ebenen festgestellt wurden, wohl in eine Periode fallen, in welcher die
Thermenanlage nicht mehr die ursprüngliche Funktion erfüllte.
.. Eine der gröBten Schwierigkeiten bestand darin, die raumlichen
Uberreste in das funktionelle Konzept der Anlage zu integrieren. Als
grobe Unterscheidungsmerkmale zwischen Kalt-und Warmbadebereich
dienen die Einlassungen in das Mauerwerk, die eine Wandheizung
vermuten lassen, sowie die noch in den Gewölbeblöcken sitzenden,
tönernen Abzugsrohre.
Deutet man Raum II als Caldarium, wofür etwa die Gestaltung der
Apsis, die Einlassungen in das Mauerwerk und die Reste der
Heizungsrohre sprechen, würde sich mr Raum i die Zuweisung als
FrigidariumlApodyterium ergeben. Da jedoch auch Raum Ill-abgesehen
vom Fehlen einer Apsis-ahnliche Hinweise bietet, fallt eine funktionelle
Gliederung ohne eine systematische Ergrabung schwer.
Da jeglicher Inschriftenbefund fehlt und eine zeitliche Beschreibung
des Mauerwerks auBerst ungenau bleiben würde, ist auch eine Datierung
der Therme zum jetzigen Zeitpunkt noch unmöglich. Eine genaue
Katalogisierung der umliegenden Fundstücke und eine genaue
Eintragung derselben in einen Raster waren eine optimale Voraussetzung
mr die weitere Erforschung der Thermenanlage.

Die Grabung in der Bisehofskirehe

Urs PESCHLOW

In der Zeit vom 4. bis 16.9 wurde im Bereich westlich der
Bischofskirche eine Sondage angelegt, um eine bereits 1976 festgestellte
Steinsetzung genauer zu untersuchen. Da es bisher keinen Hinweis auf
einen Narthex oder andere im Westen der Kirche gelegene V orbauten
gab, bestand die Möglichkeit, daB es sich bei dieser Steinsetzung um ein
zur Kirche gehöriges Atrium handelte.
'
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Nach Absenkung des den gesamten Komplex durchflieBenden
Bachlaufs wurde von der Westwand aus ein ca. 2 m breiter Suchgraben
nach Nordwesten zu einer mit freiem Auge erkennbaren Mauerecke
geführt. Dieser wurde im Bereich des Mauerwinkels vergrölıert.
Der dabei zutage getretene Befund zeigt eine im rechten Winkel
gesetzte Blockreihe (Abb.l2,13): Im Abstand von 0,4 m sind vor der
Westwand der Kirche hintereinanderliegend zwei, nach Westen
abknickend fünf Blöcke erkennbar. Sie sind auf einer mindestens 30 cm
hohen Fundamentierung verlegt; ihre Höhe betragt durchschnittlich 40
cm, die Breite 50 cm. Die Lange ist unterschiedlich, wobei ein MaB von
110 cm mehrfach vorkommt. Reste eines 13 cm dicken Mörtelbettes im
Inneren gehören zweifellos zu einem Estrich, dessen Niveau etwa in
gleicher Höhe wie der Kirchenboden liegt. Stemm-und Zapflöcher, ein
Soffittenstreifen und eine Profilleiste zeugen von der Herkunft der
Stücke aus einem anderen Zusammenhang.
Weitere um diese Steinsetzung liegende Blöcke lassen vermuten, daf
sich über dieser Schicht eine oder mehrere weitere Lagen erhoben, die
spater abgekippt sind. Diese "Mauer", die nur so breit wie die einzelnen
Blöcke war, besall aber keinen Verband und kan n daher nicht sehr hoch
gewesen sein.
Die Art des Steinmaterials und der Konstruktion weichen von der .
Mauerung der Kirche vollkommen ab. Diese Reste erlauben auch nicht,
hierin den Stylobat eines Atriums zu erkennen: Die "Mauer" reichte
dafür zu hoch, Saulenmaterial fehlt vollstandig. Es liegt daher die
Vermutung nahe, daB die Anlage in keiner Beziehung zur Kirche stand.
Eine Abweichung aus der Kirchenachse um etwa 4° könnte diese
Annahme noch erharten. Der Verzicht auf eine in das südliche
Seitenschiff führende Tür lieBe sich zusatzlich als Rücksichtnahme auf
diese bereits bestehende Konstroktion deuten.
Obwohl Spolienverwendung auch hier auf eine spatantike Benützung
weist, ist nicht erkennbar, daB der Befund in einen Zusammenhang mit
dem Kirchenbau gehört. Eine nahere Untersuchung dieser Anlage ware
daher im Rahmen der Erforschung des weiteren Umfeldes der Kirche
erforderlich.
Neben den Arbeiten in dieser Sondage wurde begonnen, zunachst
die Westmauem der Kirche durch Restaurierungsmallnahmen zu sichem.
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Die Grabung in der byzantinischen Oststadt

Andreas PÜLZ
PererRUGGENDORFER
Um weitere Aufschlüsse über die ehemalige Gestaltung des Areals
zwischen der Bischofskirche, dem Episkopion und der Saulenstraüe in
der byzantinischen Oststadt zu gewinnen, wurde im Zuge der
Grabungskampagne 1994 eine ca. 30 x 4 m groBe Sondage (SO 18)
südlich der Basilika und westIich des Bischofspalastes angelegt. Dabei
wurde ein West- Ost orientierter StraBenzug angeschnitten, dessen
Existenz zwar schon 1993 in der SO 16 zwischen Episkopion und
Bischofskirche nachgewiesen wurde", doch waren dessen monumentale
AusmaBe, wie die Breite der Pflasterung von 10,85 m und die daran
anschlieüende,: flankierende Bebauung, bislang unbekannt. Die
StraBenpflasterung unterscheidet sich im Material, in der VerIegetechnik
sowie in ihrer Orientierung deutIich von jener der sorgfaltiger und
qualitatvoller ausgeführten Saulenstralie'". Der neue, zum Teil freigelegte
StraBenkörper ist sowohl im Norden als auch im Süden von einem
einstufigen Unterbau mit darüberIiegendem Stylobat eingefaBt; seine
rechteckigen, verschieden groBen Platten sind nicht orthogonal verIegt,
sondem weisen eine leichte Abweichung nach Südwesten auf (Abb.I4).
Vor dem Südstylobat ist die Pflasterung durch Mauerversturz, in dem
sich machtige Reste von Bauholz!' erhalten haben, erheblich beschadigt.
Dieser bedeckte auch die südIiche, etwa 4,50 m tiefe Portikus, die, wie
zahlreiche Tegulaefragmente im Versturz nahelegen, mit Ziegeln
eingedeckt war. An die Saulenhalle schloB gegen Süden eine
Raumsituation an, von der sich der Eingang mit sekundar erhöhtem
SchweIlstein und beide Türgewande in situ (Abb.I5) sowie mehrere
Innenmauem mit Resten von Feinverputz-teilweise mit polychromer
Malerei-erhalten haben. Interessant ist die Lage dieses Raumes fast
mittig in der gefluchteten Verlangerung der Saulenstralle nach Südosten,
die mit dem neuen StraBenzug allem Anschein nach einen stumpfen
Winkel biIdete. ErIaubt dieser Befund die Annahme einer Kreuzung, an
der die Saulenstrabe ein wenig nach Südwesten umschwenkte, um auf
das 1993 unweit des Südostturmes festgestellte Tor in der Oststadtmauer
(9)

H.Alanyalı-A.Püız, XVI. K.S.T. 1994 (im Druck); A.Pülz, MiFAÖ 6, 1994, 34f. 1987 wurde

auch westlich vom Ost-Tor und südlich des Thermenkomplexes eine StraBenpflasterung von
4,15 m Breite freigelegt. VgI. J.Borchhardt, X. K.S.T. 1988, 151.
(10) A,Pülz-P.Ruggendorfer, MiChA 1, 1995, 66ff. VgI. zur Saulenstralle W.Reiter, Die
Saulenstraüen Kleinasiens (ungedr. Dip!. Wien 1992) 224ff.; ders., in: J.Borchhardt Die
Sıeine von Zômuri (1993) 105ff.
(11) Die Ergebnisse der dendrochronologischen Untersuchungen liegen noch nicht vor.
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zuzulaufen? Keramik-und Kleinfunde sowie ein Münzhortfund aus dem
südwestlichen Bereich der Sondage (SO 18) legen eine intensive Nutzung
der StraBe und ihrer benachbarten Raume vom 4. bis ins 7.
Jh.n.Chr.nahe.
AuBerdem wurden die Verrnessungsarbeiten arn Weststylobat und
die Befestigung der Uferböschung entlang der Saulenstraüe fortgeführt 12.
Nach der Reinigung auf einer Lange von ca. 6D m konnte mit der
bautechnischen Dokumentation des Oststylobats begonnen werden.
Analog zur Evidenz der Saulenstellung arn Weststylobat gelang es,
aufgrund der erhaltenen Aufschnürungen und Abwitterungsspuren die
Durchmesser von Sanlerı (ca.D,48m) und ihre Interkolumnien arn
Oststylobat zu errnitteln.

Erste Ergebnisse archaozoologischer Untersuchung in Limyra
Gerhard FORSTENPOINTNER
Archaozoologische Befundanalysen liegen bisher aus dem Gebiet
des alten Lykien nicht vor. Eine erste Sichtung der bei den Ausgrabungen
von Limyra geborgenen Tierknochenfunde konnte im Rahmen eines
einwöchigen Aufenthaltes arn Grabungsort vorgenomrnen werden. Da
aus organisatorischen Gründen keine Vergleichssammlung zur
Unterstützung der Knochenbestimmung mitgeführt werden konnte und
überdies ein Teil derzur Verfügung stehenden Arbeitszeit zur
zoologischen Interpretation theriomorpher Skulpturfragmente gerıützt
werden muBte, konnte das bisher ergrabene Tierknochenmaterial nicht
zur Ganze durchgesehen werden. Die im folgenden vorgelegten
Ergebnisse müssen zudem als vorlaufig angesehen werden, da
problematische Deterrninierungen nicht überprüfbar waren.
Insgesamt wurden 361 bestimrnbare Knochenfragmente tierischer
Herfkunft dokumentiert. 92 Fundstücke blieben unbestimmbar oder
müssen anhand einer Vergleichssammlung nachbestimmt werden.
GröBere Komplexe stammen von der Hanghaussiedlung (1992, 1993),der
Flache 4 (1982, 1983) und der Sondage 18 (1994). In der angeschlossenen
Tabelle werden die nachgewiesenen Tierarten getrennt nach Fundorten
aufgelistet. Das vorliegende Artenspektrum, die charakteristische
Zerlegungstechnik und der gleichmaliige Fossilierungsgrad laBt auch für
die aus den Erosionsschichten der Hanghaussiedlung stammenden
(12) Vgl. P.Ruggendorfer, XV.KS.T. 1993 (in Druek).
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Tierknochenfunde eine Datierung spatestens in byzantinische Zeit zu.
Der Nachweis von Damwildknochen, vor allem im Hanghausmaterial,
kann als Hinweis auf ein Landschaftsbild, das in der Antike von lichten
Waldgebieten gepragt war, verstanden werden.
Allerdings staınmt aus Sondage 16 (1993) auch eine Geweihstange
vom Maral. Das Vorkommen von Fischknochen und Muschelresten,
deren genaue Bestimmung noch aussteht, ist auf Grund der Küstennahe
nicht überraschend, ein sehr groBer Fischwirbel (vielleicht vom Thun)
und ein Fragment einer Riesenmuschel, die aus der Hanghaussiedlung
stammen, könnten aber auch als Weihegaben gedeutet werden. In
ahnlichern Sinn körinen auch zwei plangeschliffene Schafastragale der
gleichen Herkunft interpretiert werden, die als Opfergabe, Hinweis auf
ein Astragalorakel oder einfach nur als Beleg für die Verbreitung des
Knöchelspiels in der antiken Welt angesehen werden können. Die GröBe
der in Limyra gezüchteten Rinder entspricht, soweit eine Aussage auf
Grund der wenigen osteometrischen Befunde schon möglich ist, der
Bauform des groBwüchsigen, dem römischen Zuchtstandard
entsprechenderi Rinderschlages, der seit römischer Zeit auch im
mediterranen Raum nachweisbar ist.
Weitere Untersuchungen an Tierknochenfunden aus Lykien und den
angrenzenden Gebieten sind ein dringendes Desiderat, um den
literarischen und epigraphischen Ouellen zur Sozial und Wirtschaftsgeschichte einschlagige archaologische Befunde gegenüberstellen zu
können.
Tabelle: Verteilung der Tierknochenfunde über die Grabungsbezirke
Grabungsbereiche
Hangh.
FL.4
So.5
(1992,93) (1982,83) (1985)
Schaf/Ziege 122
29
2
13
5
o
Schaf
Ziege
II
2
i
Rind
50
16
O
Schwein
46
12
O
Equide
1
i
O
Hund
3
O
O
Damhirsch
8
1
O
Rothirsch
O
O
O
Anzahl
254
66
3
Arten

So.l6
(1993)

So.l8 Terr.III/2
(1994) (1972)

PtollW
(1992)

O

11

O

O

O

3

1

O

O

6
8
2

O
O
O

1

Anzahl

2

O

O

O

O

O

O

O

164
22
21
76
60
4
3

O

1

O

O

10

1
4

O

O

O

31

1

2

1
361

1
O

i

O
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Der Survey auf dem Bonda Tepesi
Andreas KONECNY
Thomas MARKSTEINER
In der Kampagne 1994 wurde die im vorausgegangenen Jahr
begonnene Prospektion im Gebiet des zwischen Finike und Beymelek
liegenden Berglandes des Bonda Tepesi weitergeführt, wobei eine schon
im Jahr 1993 lokalisierte Siedlung sowie mehrere kleine, ebenfalls schon
bekannte Befunde gen au dokumentiert wurden.
So konnte die antik-byzantinische Siedlung von Karakuyu zur Ganze
aufgenommen werden. Das ungefahr 1,5 ha groBe Dorf liegt in ca. 650 m
Seehöhe auf einem von Nordwest nach Südost streichenden
Höhenrücken etwa 1 km südöstlich der Bonda-Yaylası. Der moderne
Name der Siedlung leitet sich von einer groBen, am Südost-Rand des
Siedlungsareals liegenden, in den Fels gehauenen und noch heute in
Verwendung stehenden Zisteme her.
Im Norden wurde das Siedlungsgebiet durch eine in exaktem
Blockmauerwerk errichtete turmartige Struktur gegen den schmalen
Sattel abgeschirmt, ansonsten war das Areal unbefestigt. Die
Siedlungsdichte nahm zu den Randem des Ortes hin ab. In byzantinischer Zeit erfuhr er eine Erweiterung in der Form von agglutinierend dem
vorhandenen Hausbestand angefügten Bauten.
Mehere Hanser des vorbyzantinischen Ortes, die teilweise noch bis
zu den Balkenauflagem der ErdgeschoBdecken erhalten sind, stechen
durch die besonders exakte Hausteintechnik ihrer Mauem ins Auge. Zum
Teil befinden .sich noch Türstürze und Fensteröffnungen in situ und
bieten Anschauungsmaterial für eine lebhafte, sich nach auBen öffnende
Fassadengliederung (Abb.l6). Die Hanser bestehen zumeist aus einem
oder zwei Raumen, gröBere Strukturen begegnen kaum. Die Verwendung
von Trockenmauerwerk guter Qualitat HiBt auf eine Datierung İn die
Kaiserzeit schlieBen.
Auf einem Hügel nördlich von Karakuyu liegt ein turmgehöftartiger,
wohl ebenfal1s kaiserzeitlicher Komplex, der aufgenommen und
dokumentiert werden konnte. Auf dem Weg von Yalakbaşı nach
Bonda-Yaylası wurde ein weiteres Bauwerk, das sich durch eine
Olpresse als Turmgehöft auswies, vermessen und gezeichnet (Abb.l7).
In frühbyzantinischer Zeit erfuhr Karakuyu eine fortdauemde
Nutzung, wie zahlreiche in Bruchsteintechnik unter sparsamer
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Verwendung von Mörtel errichtete Hanser bezeugen. Die bedeutendsten
Reste dieser Epoche sind aber zweifellos eine fast am höchsten Punkt der
Siedlung gelegene groBe, vierfach überkuppelte Zisterne sowie eine mehr
als 20 m lange Kirche. Im Versturz dieser Basilika wurden die Reste
eines fein gearbeiteten Ciboriums oder einer Altarabschrankung aus dem
6. Jh.gefunden (Abb.l8).
An Neufunden waren 1994 folgende Komplexe zu verzeichnen:
-Östlich der Nekropole von Yalakbaşı liegen auf einem Hügel die
Ruinen einer mehr als 1 ha groBen Siedlung.
-Südwestlich von Bonda- Yaylası befinden sich ebenfalls auf einer
Erhebung die architektonischen Uberreste einer weiteren kleinen
Ortschaft.
-Südöstlich von Karakuyu konnten die gut erhaltenen Ruinen eines
Turmgehöftes geortet werden.
-Einen wichtigen Fund stellen sicherlich die Ruinen eines gröBeren
Monuments auf dem Weg von Kaklik nach Bonda-Harabesi am
Westhang des Kakasrak-Tepesi dar. Die mit einer einfachen
Sockelgliederung versehene, durch eine Giebeldach bekrönte Stroktur in
der Form eines Naiskos ist arg verstürzt. Ihre Blöcke tragen die etwa II
cm hohen Lettern einer kaiserzeitlichen Inschrift, in der ein
A YTOKRATOR Erwahnung findet.
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Abb. 1: Terrasse XLV der NW-Stadt in Limyra (Photo: N.Sautner, Li 94/306)

Abb. 2: Kanalanlage auf Terrasse XLV (Photo: N.Sautner, Li 94/313)
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Abb.3: Unvollendeter Wohnraum
N.Sautner, Li 94/291)

südlich

von Terrasse

xıV

(Photo:

Abb.4: Grab 154 mit Reliefdarstellung links neben dem Eingang in Nekropole
II von Limyra (Photo: N.Sautner, Li 94/347)
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Abb. 5: Grabhaus 88 in Nekropole V von Limyra (Photo: N.Sautner, Li 94/547)

Abb. 6: Block der Reiterbasis (Photo: N.Sautner, Li 94)
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Abb, 7: Block der Reiterbasis (Photo: N.Sautner, Li 94)

Abb. 8: B10ckder Reiterbasis (Photo: N.Sautner, Li 94)
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Abb. 9: Block der Reiterbasis (Photo: N.Sautner, Li 94)
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Abb. 10: Thermenanlage von Limyra (Plan: A.Konecny, Th. Marksteiner)
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Abb.ll: Raum II ·der Thermenanlage von Limyra (Photo: N.Sautner, Li 94/183)
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Abb, 12: Limyra, Sondage westlich vor der Bischofskirche,

Grabungsplan (U.Peschlow)

Abb. 13: Limyra, Sondage westlich vor der Bischofskirche von Südosten
(Photo: U.Peschlow)
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Abb.14: Li 94, 8018, West-Ost-8tra6enzug in der byzantinischen Oststadt. Straüenpflasterung und Stylobat (P.Ruggendorfer)
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Abb. 15: Nordansicht des Türgewiindes (Photo: N.Sautner, Li 94/439)

Abb. 16: Karakuyu, Hausfassade (Photo: A.Konecny)
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Abb. 17: Fragrnent aus der byzantinischen Kirche von Karakuyu (Photo:A.Püız)

Abb, 18: Turmgehöft bei Yalakbaşı (Photo: A.Konecny)
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PATARA 1994
Fahri/Ş/K*

HURSAG
PAR-n

Pa-tar pi-a/i (a)-ha 48a-nu-wa/i-ha 70 79

234-zi/a ali (a)-zi/a-ha
"Patar Dağı'nın karşısında adaklar (ve)
diktim, (kutsal) mekanlar inşa ettim".

armağanlar yaptım,

steller

Böyle der Hitit Kralı IV. Tudhaliya, utkuyla bitirdiği Lukka seferine
ilişkin olarak Yalburt Kaynak Tapınağı ortostatları üzerine kazdırdığı resim yazısında (Resim: 1) (M.Poetto, L'iscrizione Luvio-Geroglifica di
Yalburt 1993 33.34.75.80.92 Lev, 5 Blok 4; Ş.R.Tekeoğlu, Epikorik Likya Yazıtları.Işığında Likçe'nin üzellikleri ve Sorunları-basılmamış doktora tezi, Istanbul 1994-19.20) (Resim: 1). Ve bu deyişiyle hem -dağıyla
özdeşliği Iskenderiyeli Hesychios'dan bilinen-Patara'nın Likçe "Pttara"
ile tam tamına uyumlu "Patar" adıyla Tunç Çağ'da varlığını ve önemini
belgeler ve hem de Hitit Lukkası'nın Homer Lykiası ile aynılığını, Xanthos-Vadisi' nde yurtlanmışlığını. .. Bizlerin Patara için 7 yıl diretme nedeninde haklılığımızı belgeler ki; 1992'de "protogeometrik çemberli" çanakçömlek, 1993'de aynı dip katmandan taş balta buluntularıyla geçmişin karanlığı usuldan aralanmaya başlamışken Tepecik Nekropolü kazılarında;
Ilgın 'ın gölüne ve ovasına egemen Yalburt mezrasında bir tepe yerleşimi
nin böğrüne yapılanmış Hitit Doğa Tapınağı, yazıtlarının Patar ve Lukka
içeriğiyle o karanlığa

tam ışımış, gizi

Giz, 1994 Patarası Yol

*

çözmüştür.

Kılavuz Anıtı'nda

günyüzüne vuran "Trimili"

Prof.Dr.Pahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, Topçuları
ANTALYA.
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gerçeğiyle birarada tümden çözülmüştür ki, Yalburt bağlamında demeden
olmaz; "S tadiasmus Provinciae Lyciae" bloklanndan biri üzerinde okunan "Tlos-Oinioanda-Balbura" dan gelip "Trimili üzerinden Kibyra'ya
varan yol (Resim: 2), Trimili'yi günümüz Dirmil 'iyle konumda ve adda
özdeşleştiren yoldur; yazıtlannda hep "Biz Tirimiliyiz" diyen Likyalı
lar'ın anayurdu neredir, ilk bu buluntuyla bilinmiştir. Ve de Dirmil YayIası'rıın, Hitit Lukkası'rıı ve Homer Lykiası'nı yurtlandıran Xanthos Vadisi'ne dağlık kuzeyden dipdibe komşuluğu ile artık bilinmiştir ki, Likyalılar "Girit'ten gelmiş" olamazlar, tıpkı dilde akraba Luviler gibi en geç
Tunç Çağ' la birlikte konmuşlardır bu bitek toprağa; burada yerleşmiş,
Anadolulaşmışlardır. Dünya'ya açılmak için de inilmiş olmalıdır Dirmil
Yaylası'rıdan vadiye ve Akdeniz'e ilk Patara Koyu'nda demir atmış olmalıdır; tarih boyunca Likya'nın analimanında; Büyük Kral Tudhaliya'rıın kutsal dağı önünde tanrılanna şükürler ettiği Patar'da..)l.

Yüzey Araştırmaları ve Temizlik

Çalışmaları

Nevzat ÇEvİK
nım

'94 yüzey
biçimi ile

araştırmaları, Patara'nın taş kaynaklan ve bunlann kullataş alımının yol açtığı tahribatı belirlemede yoğunlaştırıl

mıştır.

Yakınında kayalıklara sahip her yapı için, hemen yanından taş çıkan
larak hem yapıya alan sağladığı hem de kolaylıkla yapı malzemesi elde
edildiği bir yapı prensibi olarak bellidir. Patara'yı çevreleyen kayalık tepeler de buna. en iyi biçimde olanak tanımakta ve bunlardan özellikle
Kurşunlu Tepe'nin Patara'nın asal taş ocağı olduğu, her yanındaki izlerden açıkça görülmektedir. İzler salt taş ocaklannın boyutlarını değil,
farklı dönemlerde de kullanıldıklannı anlatmaktadır. Bu durum, aslında
nekropol olması beklenen tepede neden çok az kalıntı olduğunu da açık
lar. Doğu üst yarısındaki sert kayalıklarda yoğunlaşan taş çıkarma izleri
kaya lahit tekneleriyle bağlantı içindedir. Çünkü ana kayadan açılan bir
(1)
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Bu yıl da özveriyle emek verenlere: erneği bildirileriyle ürüne dönüştüren arkadaşlarıma;
terleriyle hassada hazırlayan Akdeniz Universitesi'nden 26, Atatürk Universitesi'nden 3
işçi-öğrencime; Bakanlık temsilcimiz dost Fahriye Bayrama ve Kaş'daki "ternsilcimiz"
dost Aysen Gönentur'a, Patara'ya "Dost" olanlara; parasal desteklerini de esirgemeyen,
başta Bakanlığırnız Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile KTV Koruma Genel
Müdürlüğü ve Universitemiz Likya Araştırma Merkezi olmak üzere, Akdeniz Universitesi
Kalkındırma ve Geliştirme Derneği'ne, Münster Eskiçağ Tarihi ve Arkeoloji Dostları
Derneği'ne, Fethiye FEPAK-Paspatur'a, TTK'na şükran borçluyum.

lahit teknesinin dörtbir yanı, az bir yarmayla yapıtaşı çıkanna kolaylığı
sunmaktadır, geniş murç yarması izleri bu konuda yeterli bilgi vermektedir. Taş alma amacıyla bozulan Kurşunlu Nekropolü'nden bugün yalnız
ca birkaç örnek gözlemlenebilmektedir, kalanı hep taşocağıdır. Belli ki,
eteğindeki tiyatroyu da, bouleuterion gibi başka birçok yapıyı da ören,
sert, dayanıklı kalkeriyle öncelikle Kurşunlu'dur.
Tepesinde akropolü barındıran Doğucasan, Kurşunlu Tepe sağlamlı
ğında kayalıklarından kente yapıtaşı sağlayan diğer önemli kaynaktır. Ve
özellikle batı yamacındaki izler, bu kaynaktan bolca yararlanıldığını göstennektedir.
Doğucasarı'nın batı yamacında, belki de "çıkanlmaya çalışılan son
yaptığımız bir temizlik-kazı çalışması (Resim: 3), tepenin taş
ocağı olarak kullanıldığını göstermekle kalmayıp, bilinenlerden çok da
farklı olmayan yöntemini de açıkça belgelemiştir. Kalker kayalıklan ara-

parça'v'da

sında, istenen parçanın boyut ve biçimine göre seçilen kaya kütlesi, kabaca düzeltildikten sonra blok çıkartılıyordu. Kaba işçilik tamamlandıktan
sonra, ince işçiliğinin de yerinde yapıldığı ve taşındığı anlaşılmaktadır.
Tüm bunlan açıkça gösteren yarım kalmış kütle, iki altlık elde etmek
amacıyla yontulmuştur. On yüz alt silmeye kadar tamamlanmış, üst düzeltilmiş, iki parçayı ortadan ayırma sının belirlenmiş ve diğer taraflarda
da kabaca işlenerek bırakılmıştır. Bu, Patara taş ocaklanndan bugüne dek
bilinen en somut ve çarpıcı veridir.

Temizlik çalışmalannın ikincisi, Mettius Modestus Takı 'nın hemen
GD'sunda işlevi bilinmeyen, yaklaşık kare tasarlı yapıda gerçekleştiril
miştir (Resim: 4). İki-üç sırası ayakta kalan duvarlar tamamen devşinne
malzemedendir. Tarla taşlan ile tepeleme doldurulan yapı, ortalama 1 m
kadar boşaltılmış ve çevresi de temizlenmiştir. Yalın, tek bölümlü yapı
nın girişi saptanamamıştır.Ancak tasan, duvarlarının kalınlığı ve özellikle konumu, işlevi hakkında yeterince fikir vermektedir. Olasılıkla, Bizans
çağı "yol kontrol kulesi".

YOL

KıLAVUZ

ANITI
Süleyman BULUT
Necdet COŞKUN

Kazı: 1993 yılı Şubat ayında, köylüler tarafından yakılan orman alanı
içinde (Resim: 5), Hurmalık Hamamı'nın 100 m kadar güneybatı çaprazında, ı.s. 6.yüzyıl Bizans duvarında örgü malzemesi olarak kullanılmış
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yazıtlı bloklann, yangın nedeniyle geri dönülmesi imkansız zararlarla orçıkmış olması, bu benzersiz anıtın talihsizliği olmuştur (Resim: 6).

taya

Yangın sonrası görülebilen yazıtlann (Resim: 7) bir kısmının Sencer
Şahin tarafından okunmasıyla, buranın Latince adıyla bir "'Stadiasmus

Provinciae Lyciae " yani "Yol Kılavuz Anıtı " olduğu, İmparator Cladius'un emriyle ilk Genel Vali Quintus Veranius tarafından yaptınldığı ve
Likya kentlerinin birbirlerine olan uzaklıklannı "stadion" ölçüsünde verdiği anlaşılmış; böylece ortaya çıkan önemi nedeniyle 1994 yılı kazı etkinliklerinin ilk sırasına konmuştur.
Kuzeydoğuda bir burçla batıya yönelen 2.60 m kalınlığındaki devşir
me Bizans duvarında (Resim: 8) ilk gözlemlenen, yığıntı içerisinde 10,
duvar örgüsünde ise 6 adet yazıtlı bloğun varlığı olmuştur. Burcun dibindeki 8.20 x 2.70 m'lik açmanın kısırlığına karşın (Resim: 9), güney bitişiğindeki surun doğu dibine açılan 7.50 x 5.30 m'lik açmanın -0.80
m'sinde ve taban suyuyla birarada günyüzüne vuran anıta ait yazıtlı bloklar, burada daha başkalannın varlığına izvermiştir. Birçoğu yangının etkisiyle parçalanmış ve de dokunulduğunda ufalanabilen bir yapıya dönüş
müş olan taşlar (Resim: ıo), büyük bir titizlikle yerlerinden alınarak, toplanan parçalarıyla birlikte koruma altına alınmıştır. Yapılan temizlik çalışmaları sonrası, sur duvannın doğu yüzü önünde yoğunlaşan duvar yı
kıntısı içerisinde, çok sayıda yazıtlı bloğun yanı sıra örgü malzemesi olarak kullanılmış birçok mimari parçanın varlığı, anıt dışında görkemli yapılann da olduğu izlenimini vermiştir. Çalışmalar sonucunda 49 adet yazıtlı blok ortaya çıkarılmış, bunlardan 4l'inin Yol Anıtı'na, 8'inin ise sunak, mezar ve yontu altlıklanna ait olduklan görülmüştür. 1.60 m uzunluğunda, 0.44 m yüksekliğinde, dar yüzünde Patara Phellos-Kyneai'nin yazılı olduğu üç tarafı yazıtlı blok, anıtın en azından bir yüzünün ölçüsünü
vermesi açısından önemlidir. Bunun dışında, 13 bloğun çift yüzü, 27 bloğun ise tek yüzlerinin yazıtlı ve bunlardan l4'ünün bir yüzlerinin ince iş
çilikli oluşu da, anıtın üç yüzünün yazıtla kaplandığını göstermiştir.
Anıtın podyumuna ilişkin bir veriye henüz rastlanılamamıştır. Ancak
duvannın 55.00 m kadar doğusunda yapılan bir sondaj, tiyatro tarafından gelip Hurmalık Hamamı 'na uzanan caddenin buradan geçtiğini
göstermiştir. Bu bulgu, bir bulvar yanında olması gereken anıtın asıl yerinin sur duvanndan çok da uzak olmayacağını ortaya koymuştur.

Bizans

Likya ve Pamphilya Eyaletleri başkentliğini yapan Patara'nın, böylesine önemli bir anıtı bilim dünyasına kazandırmasının yanı sıra, kuşkusuz
en büyük kazanç "Tlos'dan, Oinoanda'ya, Balbura'ya, Trimili üzerinden
Kibyra'ya" yazan blokta ilk kez günyüzüne çıkan "Likyalılar" ın anayurdu "nun saptanmasıdır.
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YAZIT
Sencer ŞAHİN
Anıtın yazılı kısmı 1.60 m x 2.35 m x yak.5.50 m boyutunda dikdörtgen bir prizma biçiminde olup, 49'u yazıtlı toplam 53 bloktan oluşmakta
dır. Yazıtlılardan -sur duvarının içine örülü üçü de dahil -41 adeti bulunmuştur. Şu halde hala kayıp durumda olan 4 yazısız, 8 yazılı blok daha
vardır, bunlar şunlardır:

Blok-no

Cephe

Konumu

Kısa tanımlama

8

Sol

geniş

Orta blok

Her iki yan yüz kaba

14

Sol

geniş

Orta blok

Her iki yan yüz kaba

18

Sağ geniş

Köşe

Sol yan kaba;

28

Sağ geniş

Orta blok

Yan yüzler kaba

31

Sol

geniş

Orta blok

Yan yüzler kaba

35

Sağ geniş

Köşe

blok

Sol yan kaba;

sağ

41

Sağ geniş

Köşe

blok

Sol yan kaba;

sağ yan perdahlı

47

Sağ geniş

Köşe

blok

Sol yan kaba;

sağ

blok

Henüz duvarda örülü bulunanlar ise
Blok no Cephe

şunlardır

sağ

yan

perdahlı

yan perdahlı

yan perdahlı

(Resim 9):

Konumu

Kısa tanımlama

34

Sağ geniş

Orta blok

Yan yüzler kaba

45

Ön dar

Köşe

Ön yüz kapalı; sol dışa bakıyor ve
sol köşesinde alt alta A~O, A~O,
A~O ... harfleri sıralanıyor.

49

Sol

geniş

blok

Orta blok

Yan yüzler kaba

Henüz belirlenemeyen 5, 6, 52, 53 numaralı boş bloklardan bir veya
birkaçı belki bulunmuş, ancak yazısız oldukları için diğer mimari bloklann arasına konmuş olabilirler. Bu blokları gelecek kazı sezonunda bulur163

sak ve podyumu ortaya çıkanrsak, %99'a ulaşan malzemesiyle
den ayağa kaldırmak mümkün olacaktır.

anıtı

yeni-

Üç yüzü yazılı olan anıtın dar ön yüzünde Tiberius Cladius'a Likya
Askeri Vali Quintus Veranius aracılığı ile yapmış olduğu bir ithaf bulunmaktadır. Sol geniş yüzde en yukarıda İmparatar Cladius'un,
Askeri Eyalet Valisi Quntius Veranius aracılığı ile yolları yaptırdığı yazı
lıdır. Bunun hemen altında Patara'dan batıya ve kuzeye giden yol güzergahındaki kentler ve bunların birbirinden mesafeleri verilmektedir. Bu
yüzün en alt satırında Podalion kentinden (İdebessos'a) kadar gelinmektedir. Sağ geniş yüzde kent sıralamasına devam edilmektedir. Bu yüzdeki
yazıt sol yüzenazaran bir blok aşağıdan başlamaktadır. Bunun nedeni,
kent isimlerinin saygı icabı imparator ismiyle aynı hizaya gelmemesi gerektiğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle 4 numaralı bloğun sağ yüzü,
5 (henüz kayıp?) ve 6 (henüz kayıp") numaralı blokların ise tamamı boş
kalmıştır. Bu yüzdeki ilk kent ismi Idebessos olup, buradan güneye ve
doğuya giden yollar sıralanmaktadır. Orta kısımda Patara tekrar çıkış
noktası olarak alınmış ve buradan doğuya Phellos-Kyaneai-MyraLmyra'ya giden yol güzergahındaki kentler ve yer isimleri verilmiştir.
halkının

Anıtın üzerinde büyük bir olasılıkla Cladius'un heykeli yükselmekteydi. imparator ithafını içeren ön yüz ve heykel güney ya da güneybatıya
yani limana dönük olmalıydı. Limandan karaya çıkıp da kent merkezine
doğru yürüyenler ilkin imparatorun heybetli heykelini göımekteydiler.
Bu durumda batıya ya da kuzeye gidecek olanlar anıtın batı, yani sol yüzüne bakmaktaydılar; doğuya gidecek olanlar ise anıtın sağ, yani doğu
yüzüne bakmaktaydılar ve gidecekleri kentin Patara'dan ne kadar mesafede olduğunu okumaktaydılar.

ANACADDE
Şevket A(ÇTAŞ
Fatih GVLŞEN

Kentin kuzey-güney ana aksını oluşturduğu belirlenen caddenin açı
lan uzunluğu, bu yıl oıtaya çıkarılanla toplam 98.00 m'ye ulaşmıştır.
Cadde, geçen yıl belirlenen 12.65 m'lik kaldırımsız genişlikte kesintisiz
sürmektedir (Resim: 11). Ancak toprak alımının kolaylaştırılması amacıyla açmalar 10.00 m'lik bir genişlikte sınırlı tutulmuş, doğu kaldırımı
açılmayarak çalışma yolu olarak ayrılmıştır. Anadolu'nun bilinen bu en
geniş caddesinin nitelikli döşemi, altındaki kanalizasyonuyla birlikte devam etmektedir. Tali kanallann bağlandığı bu ana kanalizasyon, lagar ka164

paklan, boyutları ve işçiliğiyle ana cadde gibi niteliklidir. Mimari parçalann yoğunlaşması ve çalışmalara engeloluşu nedeniyle, 85.00 m den
sonra cadde açmalarının eni 5.00 m ye düşürülmüştür (Resim: 12). Caddenin batı sınırını oluşturan stoa kesintisiz devam etmektedir (Resim: 13).
Bugüne dek toplam II dükkan girişi ortaya çıkarılmıştır, 5.50-6.00 m aralıklarla yerleştirilmiş girişlerin her biri 1.50 m genişliğinde ve üç basamaklıdır (Resim: 14). Roma kent merkezindeki bu çarşı, kalıntılardan belli ki, işlevini Bizans Çağı'nda da yitirmemiştir (Resim: 15). Caddenin
akarı, Hurmalık Hamamı yönünden güneye gelen ve bununla birleştiği
düşünülen caddede de olduğu gibi limanadır. Güneyden kuzeye doğru,
bataklık çöküntüsüyle birlikte, 90.00 m de toplam 1.10 m lik bir kod farkı
ölçülmüştür. Buna bağlı olarak stoa altyapısı da kademeli olarak yükselmektedir. Ortaya çıkarılan çok sayıda yapı malzemesi arasındaki yazıtlı
üç blok dikkati çekmektedir.
Önümüzdeki yıllarda, cadde ve ana bağlantılan tamamen açılarak
kent tasarı belirlenmeye çalışılacak ve cadde boyunca ilerleyen stoanın
da yapısı ortaya çıkarılacaktır, sürekli yükselen "taban suyu" engeli aşıla
bilirse eğer.

HURMALIK HAMAMI

İsa KIZGUT
Mehmet ÖZHANU

Bir yandan güney alnacın batı yansında, sıcaklık ve ılıklık dibinde
geçen yıl açılan eklenti yapılarda zemine inilirken; öte yandan bu yüzün
44 m uzunluğundaki diğer yansı 4 m ileride hamama koşut giden yıkık,
duvar düzeyinde temizlenmiştir (Resim: 16). Yer yer 3.5 m'ye ulaşan bu
dolguya karşı verilen uğraş, Patara'nın en zor ve karmaşık "yıkığını" kaldırma çalışmasıydı. Eklenti yapılardan batıdaki uzununda bir havuzcuk
ve alt kesimi kapatılan caldarium kapısı; ikincinin kuzey dibinde 0.90 m
çapında iki ve güneybatı çaprazında 0.60 m çapında bir küp; üçüneünün
kuzeydoğu köşesinde çapı yine 0.90 m olan bir küp ile karşısında 0.52 m
çaplı bir su kuyusu; doğudaki sonuncusunda ise ılıklık duvanna açıldığı
geçen yıl saptanan, bir "fırın" bulunmuştur. Bunlar, odalarm dükkan ve
işlik işlevli olduklarını göstermektedir (Resim: 17). Her biri bağımsız bu
mekanlara güneyden ortalama 1.60 m genişliğinde birer açıklıkla girildiği
ve zeminin, hamamdan taşıma yassı tuğlalarla döşendiği saptanmıştır.
Nitelikli tuğla örgüsü ve tonoz işçiliği, LS.6.yüzyıl Bizansı'nı düşündü
rür.
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Güney alnacın diğer yarısının temizliği kapsamında ilkin 8 m uzunluğundaki yarım yuvarlak soğukluk seyirliği açılmış; dördüncü pencere
altında, apsisin yaklaşık ortasındaki büyük blok üzerinde zafer simgesi
iki çelenk ve arasında bir palmiye betimlendiği görülmüştür. Kuzeydoğu
uçtaki altıncı pencereyi kapatmasından ve soğukluk duvarıyla organik
bütünlük içinde olmayışından belli ki, önde 1.20 m'lik bir çıkıntıyla vurgulanan doğu bölümü bir eklentidir, benzer taş işçiliği nedeniyle batı ~ö
lümünden fazlaca geç tarihte yapılmış olmayacağı anlaşılmaktadır. Ust
duvarının ve önün çoğunlukla Bizans çağı gereksinimleriyle değiştiği bu
bölümde (Resim: 18) özgün olan, orta kesimlerde nitelikli alt duvara bitişik ve doğuda 2.00 m lik duvar çıkıntısına dayalı bir yarım yuvarlak merdivendir (Resim: 19). Bu merdiven 1.75 m genişliğindeki bir kapıya çıkar,
günyüzüne çıkan üç basamağından daha fazlasıyla batıdan gelen caddeye
indiği sanılır. Sonrasında duvarın tümden yok olduğu bir yığıntıya gelinmiştir ki, içinden çıkan çok sayıda nitelikli tonoz blokları sevindirmiştir.
Bu bloklar hamamın güney alnacın doğu bitiminde, yatay tonoza dikeyleri saplanmış bir zengin revakla örtüldüğünü göstermektedir.
Değişik boyutlarda ve 0.30 m çapında yivsiz beş sütun parçası ile
üzerindeki baştaban kalıntısıyla yarı işli bir İon ve bir Dor başlığı; bir kı
rık Roma çağı kılıcı, özde yığınlarca moloz temizliğiyle bıktıran "Hamam Kazısı"nın buluntularındandır.Emek sonuçta, güney alnacının hareketli ve değişken görselliğiyle bir özgün Roma çağı hamamını bilime ve
turizme kazandırma amacına değecektir ve daha şimdiden, batısındaki
kavşak ve Hurmalık'la birarada, ilgi odağına yerleşmiştir bile.

YAYıN

Havva YILMAZ
Gül IŞIN
çoğu alanda "ilk"leriyle örnekleşen Patara kazısı, arkeolojik bulgu
ve verileri yeterli düzeye ulaşmış kazı alanlarının yayın hazırladığını da
5. yıl içinde başlatmada kararlıdır.

Bu bağlamda, Tepecik Nekropolü kazılarını 1989'dan bu yana başa
sürdüren Havva Yılmaz, geçen yıl "terra rosa" ya da yerlikaya ile
biten son kültür katmanı çalışmaları ardından kazıya ara vermiş, yayına
yönelmiştir. Çünkü açılan gömütler mimari döşemleriyle Likya'nın ölü
gömme ve ölü tapınımı geleneğine bilimsel yanıtlar getirmiştir. Son kültür katmanının içerdiği içiçe çemberli "protogeometrik" çömlekler ve bir
taş balta Likya'nın en eski buluntularıdır, çünkü değişik yapısallıkta la-

rıyla
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hitler, bu türün Likya kökenini perçinleyecek, biçim gelişimini verecek
çokluktadır. Çalışmalarda, I.O.ı.binyıl başlarından Bizans Çağı içlerine
dek uzanan evrelerin ürünü tüm örnekler, çizimi yapılarak ve katalog bilgileri yazılarak yayma hazır duruma getirilmiştir.

SOGENANNTE STADTKIRCHE INPATARA(Abb.20)

Max KUNZE

Ziel der durchgeführten Arbeiten an der Stadtkirche waren die
Feststellung der durch die Raubgrabung 1993 im Südschiff entstandenen
Seliaden und die Begradigung des Schnittes 1993 im Südschiff. Dazu
wurde der Südeingang zur Kirche geöffnet, um Informationen über die
eingestürzten Dach und Mauerkonstruktion zu erhalten. Der Bereich
ausserhalb der Südwand wurde freigelegt, um ein sicheres Innen und
Aussenniveau der verschiedenen Perioden der Kirchennutzung zu
gewinnen.
Zur Südwand und den dort freigelegten Grabern (Abb.Zl)
80 cm von der westlichen Ecke der Südtür kam unter einem
Schuttberg (mit Dachschutt) eine grössere Grabanlage zum Vorschein,
die über Generationen benutzt worden ist. Sie ist 3,50 m lang und knapp
1,50 ın breit. Diese Grabanlage lehnt sich gegen die Südmauer und war
mit einem schrag abfallerıden Dach versehen gewesen sowie die südlich
davon verlegten Bodenplatten, die wie die (Trauf) Platten östlich des
südeingangs der Bodenbefestigung und dem Schutz gegen das vom Dach
ablaufende Regenwasser diente.
Bei einem Niveau von- 1,20 m bis 1,30 m wurde eine lockeren
Abdeckung mit flachen
Steinen festgestellt, darunter eine
Mehrfachbestattung, belegbar durch mehrere erhalten gebliebene
SchadeL.
Darunter konnte ein erstes intaktes Skelett freigelegt werden (nr.2),
das in West-Ost-Ausrichtung (Kopf nach west) lag. Die Abdeckung
dieses Grabes war noch gut erhalten: Sie bestand u.a. aus einer 60 cm
lange quadratischen Strebe aus Tuffgestein -wie sonst nur in der
Deckenkonstruktion der Stadtkirche vorkommt-ein Hinweis, dass diese
Bestattung erst nach dem Einsturz der Kirche angelegt wurde. Die obere
167

Konstruktion der Stadtkirche erinnert an bekannte byzantinischen
Kastengraber. Allerdings fehlen den darunter liegenden Gdibem Nr.3-6
(bis-2,46 m) die Abdeckplatten. Eiserne Nagel weisen darauf hin, dass
statt steinerner Abdeckplatten eine Holzkonstruktion verwandt worden
ist, die sich auch bei den unteren Grabern fanden. Die folgenden Graber
Nr.3-6 unterscheiden sich kaum voneinander.
Die Graber Nr.7-gehören in die ursprüngliche Konstruktion des
Grabhauses: Bei -2,46 m beginnt zu beiden Seiten eine Aufmauerung
-von ursprunglichen Niveau ca. 50 cm hoch und sorgfaltig mit weissem
Kalkmörtel verputzt. In dieser nur 40 cm breiten schachtartigen
Vertiefung lagen übereinender weitere vier Skelette (nr.7-l0).
Auffallig ist die Bestattung Nr.7: Zwischen den Unterschenkeln
einer Frau war ein Kind bestattet, das zwei Ohrringe (K4/94) trug. Aus
diesem Niveau (-2,45 bis 2,66 m) stammen auch zwei der aufgefundenen
kleinen Kreuze (K2-3/94).
Westlich der grossen Grabanlage wurden zwei weiter Kastengraber
freigelegt. Am schadel des einen Grabes fand sich ein kleinen
griechisches Kreuz mit Ose K 1/94 (zur Befestigung auf einem
Kopftuch), im Handbereich ein einfacher Ring aus Bronzedracht.

Stratigraphie und Datierung der Graber
Diese Grabanlage dürftc eher dem Niveau entsprechen, das mit dem
Schhliessen des Zugangs an der Südmauer entstanden war. Der
Südeingang war durch zwei übereinandergeschichtete Schwellsteine
erhöht und dann durch eine einfache Ziegelmauer geschlossen worden.
Diese Mauer stürzte auf das bereits eingestürzte Dach der Kirche. Man
wird daraus schlussfolgern können, dass die grosse Grabanlage erst nach
dem (Teil-)
Einsturz der Dachkonstruktion der Kirche und aus diesem Grunde
erfolgten Schliessung des Südeingangs errichtet worden ist.
Hinweise auf die Datierung können aus der Auswertung der
Beigaben aus dem Grab und dort gefundenen zahlreichen glasierten
Keramik erwartet werden. Das kleine griechische Kreuz (K 1/94) könnte
gute Hinweise auf die Datierung geben (15-16 Jh.-?)

Südeingang der Kirche (Abb.22)
Der Südeingang der Kirche ist in einer spaterı Phase zugemauert
worden. Die Schwelle des ursprunglichen Niveaus des Eingangs ist
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jedoch noch in situ verhanden... Sie bindet nicht in das
Laibungsmauerwerk ein, fült aber die Offnung genau aus. Mit 1,25 m
gehört sie zu den grösseren Typen der in byzantinischen Bauten
verwendeten Schwellen (Durchnitt: 0,70 m- 1,30 m). Auf der
Schwellenoberseite befinden sich jeweils aussen 3 cm tiefe
langrechteckige Einlassungen für die Blendrahmen. Die Türbreite betıug
demnach 1,03 m.
Die Schwelle fült wie gewöhnlich nur die aussere Halfte der
Türlaibung aus; zum Hausinneren ist heute eine ca. 40 cm tiefe Stufe aus
grob behauenen Steinen erkennbar, also nur die Unterfütteıung der
ursprünglich vorhandenen inneren Trittstufe, die nicht mehr vorhanden
ist. Im Kircheninneren wurde behelfsrnassig ein zu kleiner Block
(byzantinischer Soffittenblock) als dritte Stufe vor die Tür auf den
Fussboden verlegt.

WestIicher Teil des Südschiffs (Abb 23)
Die Arbeiten im westlichen südschiff beschrankten sich auf
Aufraumarbeiten und Schnittbegradigungen nach der Raubgrabung im
Herbst 1993. 1993 endeten die arbeiten unmittelbar über dem Niveau der
an der Südwand angelegten Graber. Holzreste wiesen auf Holzsarge hin,
von denen sich allerding 1994 nichts mehr fand. Die Zerstörung in Herbst
1993 umfasste fast den gesamten Bereich an der Südmauer entlang bis
zum Südeingang. Nur in der Südwestecke konnte noch ein Skelett in situ
geborgen werden in gewöhnlicher West-Ostausrichtung (Kastengrab
ohne Steinabdeckung). Uber diesem Grab müss sich mindestens ein,
vielleicht aber auch mehrere Graber befunden haben.
Ein Tiefschnitt unter dem Fussboden der Kirche erbrachte folgengen
Keramikbefund: Es kam ausschliesslich römische und
spatrömische Keramik vor, keine der überall im Aussenniveau und in den
Grabern vertretenen byzantinischen Glasurkeramiken. Da eine breite
Typenanzahl geborgen werden konnte, fallt diesem Befund ein
besonderes Gewicht zu.
auffalligerı

Bau-bzw, Zerstörungsphasen
Aus dem geschilderten Beobachtungen lassen sich bereits drei
Phasen erkennen:
ı. Die ı. Bauphase der Kirche mit Anlage der Schwelle und einer
Trittstufe nach Innen. Dem enspricht das angegrabene Aussenniveau und
die im Schwellenbereich aussen festgestellten verlegten Steinplatten. Die
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Mauertechnik und der Keramikbefund sprechen für eine zeitliche
Ansetzung noch in mittelbyzantinischer Zeit. Diese Hypothese muss
weiter geprüft werden.
2. Die 2. Bauphase der Kirche: als man den Fussboden Innen um ca.
50 cm absenkte und an der westlichen Südwand Innen Graber anlegte.
Zur Abtrennung der Graber vom übrigen Innenraum verwendete man
diverse langliche Steinblöcke bzw. Spolien, die fast parallel zur Südwand
auf den abgesenkten Fussboden gelegt wurden. Die Abtrennung des
Grabbereichs nach Osten vor der Südtür geschah durch die grosse
Reliefplatte mit der Pfauendarstellung (Abb.24), die hochkant mit der
Reliefseite nach Westen in Zweitverwendung 1993 angetroffen wurde.
3. Die 3. Phase ist uns greifbar durch die Zumauerung der Südtür
und die Anlage der Graber ausserhalb der Kirche an der Südmauer.
Mindestens die Anlage des grossen Grabes setzt den Einsturz eines Teils
des Daches der Kirche voraus, da Tuffsteinglieder aus der
Dachkonstruktion wiederverwandt wurden.
ARBEITEN AN DER GROSSEN KIRCHE 1994
Arne EFFENBERGER
Die Arbeiten an der Grossen Kirche beschrankten sich im
wesentlichen auf Sondagen, die der weiteren Klarung des Grundrisses
der frühbyzantinischen Basilika und ihrer mittelalterlichen An-und
Einbauten dienten. Daneben erfolgte die zeichnerische Aufnahme eines
grossen Teils der Bauplastik und die fotografische Dokumentation aller
Befunde. 1994 wurden insgesamt 17 Sondageschnitte (l/94-XVII/94)
angelegt.
Folgende Hauptergebnisse wurden erzielt: Feststellung der
Südwest-und Nordwest-Ecke des Atriums und damit der westlichen
Ausdehnung der Kirchenanlage; Feststellung der Fundamente mitsamt
einer noch in situ (Nordseite) befindichen Basis der eingestellten Sauleri
vor den inneren Hauptpfeilern; Feststellung des Stylobats, der vom
südlichen Aussenpfeiler zur Ostwand fühıt: genau in der Mitte in situ
noch das Saulenpostament der zwischengeschalteten Saule. Damit ist es
jetzt möglich, den Gesamtgrundriss der Basilika zu rekonstruieren und
Uberlegungen zum aufriss anzustellen.
Im südlich anschliessenden Steinfeld wurde eine Kammer
ausgehoben. Dort befand sich auf einem sehr tiefen Niveau (ca. 2,80 m
unter dem Fussbodenniveau der Basilika) ein mittelalterlicher Hof mit
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gepflastertem Boden und einer Brunneneinfassung in situ (Abb.25).
Südlich schliesst auf höherem Niveau eine vermutlich spatantike
HausanIage an. Angeschnitten wurde hier ein Fussbodenmosaik.
Die im nördichen Seitenschiff eingebaute byzantinische Kapelle
wurde bis auf den Fussboden aus wiederverwendeten römischen ZiegeIn
ausgeraumt (Abb.26). In spatmittelalterlicher Zeit war ausserhalb der
Kapelle ein christlieher Friedhof angelegt worden (ein Grab aufgedeckt).
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Resim 1: Yalburt. Hitit

kaynaktapınağı

resim

yazısında

Patar

Resim 2: Patara. Yol Kılavuz Anıtı, "...Trimili üzerinden Kibyra'ya.;",
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Resim 3: Patara. Doğucasarı taş ocağında althklar.

Resim 4: Patara. Kent

girişinde

Bizans çağı "Karakolu".
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Resim 5: Patara.

Cangıl odağında

Resim 6: Patara. Temizlik
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Bizans çağı suruna devşirilen Yol Kılıvıız Anıtı.

ardından

Bizans çağı suru.

Resim 7: Patara. Bizans çağı suru içinde yangın
artıkları.

Resim 8: Patara. Bizans çağı suru dibinde ilk açma.
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Resim 9: Patara. Bizans çağı suru dibinde inilen ikinci düzey.

Resim 10: Patara. Yangın artığı
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Resim 11: Patara. Ana cadde. Bitki temizleme
aşaması

Resim 12: Patara. Ana cadde.

Kazı sonrası,

güneyden.

177

Resim 13: Patara. Ana cadde.

Resim 14: Patara. Stoa'ya
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Kazı sonrası,

basamaklı çıkış.

kuzeyden.

Resim ıs: Patara. Stoa ve Bizans çağı set duvarı.

Resim 16: Patara. Hurmalık Hamarnı, güney yüz doğu yarısı.
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Resim 17: Patara. Hurmalık Hamamı, güney yüz batı yarısı. Bizans çağı
işlikleri

Resim 18: Patara, Hurmalık Hamamı, güney yüz. Orta çağ kalıntıları.
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Resim 19: Patara. Hurmalık Hamamı, güney yüz. Roma

çağı girişi.

Resim 20: Patara. Suriçi Kilisesi, batıdan.
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Resim 21: Patara. Suriçi Kilisesi, güney yüz. Bizans
gömütleri,

Resim 22: Patara. Suriçi Kilisesi, güney
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girişi.

çağı

Resim 23: Patara. Suriçi Kilisesi, güney gemi.

Resim 24: Patara. Suriçi Kilisesi, paravan.
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Resim 25: Patara. Büyük kilise, "Bişof Sarayı".

Resim 26: Patara. Büyük Kilise, "Şapel"
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APHRODISIAS 1994
R.R.R.SMITH *

New York University' s campaign at Aphrodisias in 1994 (14 June to
20 August) was the fourth season of archaeological work at the site since
the death (in 1990) of the former director Professor Kenan Erim. A range
of projects were pursued, including new survey, excavation, and sculpture restoration. 'The major aims of the expedition's program remain to
document and publish the buildings and sculptures discovered by
Prof.Erim and to investigate the urban plan and street system of the ancient town.
New York University's expedition at Aphrodisias is sponsored by
the Institute of Fine Arts and the Faculty of Arts and Science of New
York University, with generous support from the National Endowment
for the Humanities in Washington, from the Friends of Aphrodisias in
İstanbul, İzmir, London, and Paris, and from several private donors. The
expedition is most grateful to the Minister of Culture and the Director of
Monuments and Museums in Ankara for their kind permission and continuing support for this project. The expeditions's staff is made up of specialists from Austria, England, France, Turkey, and the U.S., and of students from New York University, Pennsylvania University, Philade1phia,
and Ankara University. Unfailing and generous assistance was offered in
all aspects of work at the site by the govemment representative Mr.Sabri
Aydal (Antalya Museum).
ı.

Regional Survey

Continuing regional survey (as requested by the General Directorate
of Monuments and Museums in 1993) focused on the city of Antioch-on-

*

Prof.Dr.R.R.R.SMITH, Ashmolean Museum, Oxford OXl 2PR.
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the-Maeander (near modem Başaran). The basic goal was to make a preliminary plan of this important site of which no previous plan existed. A
plan was made at a scale of 1:500 of the whole fortified hill, with its long,
Iate antique or medieval defensive circuit. The inner redoubt or small
castle within this circuit, which has extensive remains of well-planned
storage installations and barracks, was mapped at alarger scale (1:200).
In the lower city, lying to the north towards the Maeander valIey, the impressive stadium (it has well preserved vaulted supports for seating on
one side) was surveyed and drawn at 1:200. An imposing terrace supported by vaulted substructures was also located to the north of the stadium.
lt was perhaps a market building.
Several ancient stones were noted reused in a handsome türbe (called
the Hafza Hatun Türbesi) to the east of the site, including an inscription
used as a window sill, which records a list of cities of the region. Survey
work and study was also continued on the turnulus tombs in the Dandalaz
valley between Antioch and Aphrodisias, at Maltepe, just west of Yenice,
and at Çamlıbel between Esençayand Güzelköy. The survey was carried
out by C. Ratte, L.Bier, and S.Ayda!.
2. Exeavation and Site recording (Figs,l-2)

The program of exeavation and site recording, begun in 1993 and designed to document old trenches and to study the urban plan of the site,
was pursued with work in four main areas under the direction of CıRatte.
A.Sculptors' Workshop and Bouleuterion (Figs.3-4).

The archaeological remains of ancient sculpture production at Aphrodisias are a current focus of research. The area behind the Bouleuterion
and the chambers of the Sculptors' Workshop were thoroughly cleanned
and drawn at a scale of 1:50. Shallow exeavation was carried out over a
wide area inside and in front of the workshops to c1arify the complex sequence of buildings. The East Bouleuterion area was thoroughly
cleanned and a new detailed plan of its buildings-it was probably a major
civic complex-was begun. A major new architectural study of the Bouleuterion itself was also begun (by L.Bier).
B.Temple ofAphrodite:Sanctuary and Forecourt (See Fig.2).

Further exeavation and study were carried out in the trench dug in
1993 that successfully located the northwest corner of the temenos colonnade that enclosed the Temple of Aphrodite. The cross-section of the
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trench was drawn, and a drain of the medieval period was removed to allow better study of the foundations of the original temenos colonnade.
Further work was also conducted in an old trench, studied in 1993,
which revealed remains of a colonnade located at what was perhaps the
northwest corner of the broad Forecourt that lies between the Tetrapylon
and the sanctuary of Aphrodite. The Iate rubble walls that filled the intercolumniations of this colonnade were removed and the stylobate beneath
studied and drawn.
On the south side of the Forecourt an in-situ doorway, excavated earlier, was cleaned, excavated further, and drawn. The whole area of the
Forecourt, between Tetrapylon and sanctuary, was stripped of vegetation,
and severalold trenches in the middle of this area were added to the plan
of the area. A detailed study was made of the middle Byzantine burials
excavated earlier in the area of the Tetrapylon (by E.Ivison).

C.Southwest Complex (Figs.2 and 5).
The program of urban and architectural study in the Southwest Complex, begun in 1993, was continued with several new projects. A long seetion drawing was made through the Triconch Church and the east-west
street examined in 1993. A detailed architectural study was made of the
great four-column monument of later imperial date that was incorporated
into and defined the square nave of the Triconch Church. All the surviving elements of this monument were drawn and a theoretical reconstruction made.
To test the hypothesis of a second arterial street at right angles to the
east-west street, running north from the Church, a trench was dug adjacent to the Basilica ca. 30 meters to the north of the Church. The trench
took in part of the west aisle of the basilica where it uncovered a seetion
of the patterned fourth-century mosaic (already known from earlier excavation in the northern part of the building to have decorated this aisle).
The street was found at a lower level running north-south, as expected,
outside and parallel to the Basilica (see Fig.2). The street was flanked on
one side by a row of chambers built against the west wal1 of the Basilica,
and under the middle of the street ran a large drain.
Another seetion of the same street was also located further to the
north, at its point of entry into the South Agora (,Portico of Tiberius')
(Fig.5). A major find here was an inscribed slab found face up in the
street bearing the text of four imperial letters from the emperor Hadrian
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to the Aphrodisians. Among matters discussed or referred to in the letters
are the tax on nails and the construction of baths in the city.
D.Stadium.

The project to studyand document the remarkably preserved stadium, begun in 1993, was pursued by K.Welch and A. Leung. Control
points for a new survey were established. A preliminary plan at 1:500 was
made of the whole building and its surrounding contours. And the curved
axial wedge of seating at the west end of the building was drawn at a
scale of 1:50. The positions of all the seat inscriptions were also plotted
on the preliminary plan.
3. Sculpture Documentation
The program of sculpture documentation initiated in 1991 was pursued under the direction of C.Hallett and R.Smith with further detailed
study of the exeavation notebooks and the recording of material in the
depots. New maps were made that plot the find positions of objects recovered from the Tetrapylon area, the North and East Bouleuterion areas,
and the South Wall excavations. Special study was made of the exeavation records of the Sculptors' Workshop behind the Bouleuterion and was
carried out inconjunction with the archaeological recording of this area
mentioned above.
The inventory of sculptural fragments stored in Museum Depot 1was
brought to near-completion. And a further 51 new entries were added to
the site sarcophagus inventory-including ıı complete sarcophagi excavated by the Aphrodisias Museum early in 1994 in the area of the east necropolis. Of these sarcophagi most are of standard garland design; two
are arcaded, one with figures of the deceased and his wife accompanied
by seven Muses. Another of the new sarcophagi features an unusual genre scene of artisanal activity below the tabula ansata-two figures on either
side of an oven or furnace (Figs.6-7). One of them is blowing into a long
tube, and is engaged either in glass-blowing into a long tube, and is engaged either in glass-blowing or more likely in blowing on the coals of
the furnace for his partner who works with tools-he would be a metal
worker.
.
A further 75 new entries were added to the inventory of inscribed
statue bases begun in 1993. New reconstruction drawings were made
showing the placement of the satatues of L.Antonius Diogenes Dometeinos and his niece Tatiana on their inscribed bases, in their original posi188

tions outside the Bouleuterion. Detailed study of the following major
groups of material was pursued for publication: the figured pilaster capitals from the Tetrapylon area (by S.Dillon), the statues from the East
Bouleuterion complex (by C. Hallett), and the mythological reliefs from
the Agora Oate (by P.Linant de Bellefonds) . Work was continued on the
drawings of the statue bases of the Sebasteion Propylon, and the series of
drawings of the Sebasteion reliefs for a graphic reconstruction of the
south portico was completed.

4. Restoration: the Zoilos Frieze (Fig.8)
The restoration of the Zoilos Frieze, begun in 1993, was completed
under the direction of T.Proudfoot in close collaboration with the Aphrodisias Museum and its director Mr.Mahir Atacı. A further seven major
panels and fragments belonging to the frieze not formerly displayed in
the Museum were installed. The lower parts of the panels were mounted
on blocks of black Akşehir marble, and the upper fragments were suspended on custom-made bronze brackets cast to fit the ancient breaks.
This work brought an important new join: a relief figure of a youthful
male in a himation was joined with an inscribed upper fragment of the
frieze which identifies the subject as another figure of Zoilos himself.
In addition, the finishing work on the main frieze installed in its correct sequence in 1993 was completed. The surface of the monument was
c1eaned and conserved, and the broken sections of the footing plinth of
the reliefs were restored in hand-carved Finike limestone. The new display now exhibits all that survives of the frieze, and it is completed by
five large printed panels that carry explanatory texts in Turkish and English, together with reconstruction drawings of the monument, which deseribe for the visitor the history, iconography, and restoration of the Zoilos monument.

5. Conservation Workshop-Depot (Fig.9)
The construction of the conservation workshop and storage depot for
marble sculpture, begun in 1993, was successfully completed under the
direction of O.Paul and T.Kaefer. The interior steel construction and running beam (crane) were mounted, and the roof, steel gates, and security
grills were installed.
All the important figured sculpture from the exeavation compound,
inc1uding six major statues and 90 reliefs from the Sebasteion, were lifted
by crane into the new depot. Before being put inside, all the sculptures
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were re-photographed. The reliefs were arranged inside the new depot in
their probable original sequence, that is, in the sequence of their find positions in the Sebasteion complex.
Construction work was alsa begun on another sculpture depot, a long
stoa-like depot behind the museum (also planned in 1993), which is designed to ease the congestion of sculptural fragments in the current depots of the Aphrodisias Museum. Construction of this bui1ding will be
completed in 1995.
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3. 5CUlPTORS' WORKSHOP
4. BISHOP'S PAlACE
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7. WATER CHANNEl AREA
a. ATR1UM HOUSE
9. SEBASTEION
10. CRYPTOPORTICUS HOUSE
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SURVEYED, L.BIER ·A.lEUNG' S.AVDAL
(CONTDURING ADAPTED FROM GEYREAPHRODISIAS MAP, 1993, PREPAREDFOR
TI-lE OIRECTORATEOF CUlTURE OF
AYDiN PRQVINCE)
DRAWN, L.BlER-,·1994

Fig. 1: Aphrodisias. City plan (1994)
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Fig. 2: Aphrodisias. Center city plan (1994)
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Fig.3: Aphrodisias. Struetures to north of Bouleuterion, from southeast. (Open ehamber at right is later Seulptor's Workshop).
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Fig. 4: Aphrodisias. Plan of structures to north of Bouleuterion (induding later Sculptor's Workshop).
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Fig.5: Aphrodisias. Plan of north-south street at point of entry into southwest corner of
South Agora ('Portico of Tiberius').
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Fig.6:

Aphrodisias. Sarcophagus from East Necropolis, with artisan scene beneath inscribed tabııla.

Fig.7:

Aphrodisias. Sarcophagus from East Necropolis, detail of artisan
scene: two workers at a furnace or oven.

parıels

Fig.8:

Aphrodisias. Zoilos Frieze. Fragmentary relief
Aphrodisias Museurn in 1994.

Fig.9:

Aphrodisias. Entrance to new \Vorkshop-Depot for sculpture, completed 1994.

mounted in
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IASOS EN 1994
FedeBERTI*
Les travaux de la Mission Archeologique Italienne se sont dereules
durant les mois de juin et d'asoüt et octobre. Y ont pris part les
Professeurs C1elia Laviosa, Simonetta Angioli11o, Luigi Donati, Werner
Johannowski, Luigi Leurini, Gianfranco Maddoli, les archeologues
Maddalena Andreussi, Danie1a Baldoni, Paola Desantis, Maria Adele
Ibba, Maurizio Landolfi, Massimo Nafissi, Roberta Fabiani, Francesco
Trotta, Raffaella Bonifacio, les architectes Elisabetta, Pagello, Paola
Belli, Maurizia Manara, Alessandro Viscogliosi, Maria Letizia Conforto,
Roberto Parapetti et les restaurateurs Mustafa Kulkul et Mauro Ricci, la
dessinatrice Mademoidelle Ozlem Cevik, \,Monsieur Costantino Meucci et
Monsieur Fikret Tek.
Nous tenons a remercier Madame la Commissaire Nuray Damlacik
du Musee de Milas ainsi que toute I'equipe du Musee pour I'etroite
collaboration, qui nous lie depuis de nombreuses anees avec son
Directeur, Monsieur Mehmet Cakici. Nous ne pouvions pas clôre ces
remerciements sans y inclure la Direction Generale d'Ankara et les
Autorites Gouvemementales de Muğla et de Milas pour I'energie avec
laquelle ils se sont investis dans I'ardue operation du Balık Pazari, dont
une des phases (la mise en place de i' Antiquarium) s' achemine avec
succes a sa conclusion.
L'activite des foui11es s'est limitee a quelques interventions
ponctuelles de verification (Canacik Tepe, Agora, tombeau romain sur la
propriete de Monsieur M.Oğul); par contre l'accent a ete mis en
particulier sur les oeuvres de restauration du Balik Pazari et sur
I'amenagement de l' Antiquarium, comme mes propos precedent
d' ai11eurs laisse entendre.

*

Fede BERTl, Museo Archeologico Nazionale Via

xx Settembre 124 44100 Ferrara ITALY
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Çanacık

Tepe

En 1994 egalement, 1'intervention a ere menee en collaboration avec
le Professeur E.La Rocca. Dans la publication recente, consacree au
territoire de Iasos aux soins de la Üniversite de Pise, un espace
consequerıt a ete reserve aux rapports qui tient compte des premieres
recherches sur l'important, bien qu'insolite, sanctuaire extraurbain qui
dominait la ville et le golfe depuis les hauteurs du Canacık Tepe
(A. VIscogliosi, il santuario sul Çanacık Tepe, Annali della Scuola
Normale Superiore di Pisa, XXIII, 3-4, 1993. pp.920-927 et, ibidem,
D.Baldoni, Lo scavo nel santuario sul Canacik Tepe. Relazione
preliminare, pp.928-94l).
Les nouvelles fouilles ont concerne un secteur marginal de la
terrasse sur laquelle selressait le complexe.
Ont ete mis ii jour en efft l'aqes a l'esplanade ainsi qu'un edifice en
forme de L qui la limitait au Sud. L'edifice se composait d'une citerne et
d'un batiment qui avait probablement deux etages, Des travaux ont ete
effectues ii l' exterieur du sacellum triparti contenant la statue du culte
ainsi que sur l'escalier d'acces. De nombreux materiaux significatifs
(terres cuites votives, poterie, monnaies) confirment l'excusus
chronologique deja paru au cours des precedentes recherches.
Tombeau sur la proprlete de Monsieur Ahmet

Oğul

Les premiers archeologues italiens qui ont visite lasos au debout des
annees vingt avaient deja juge digne d'observations la necropole eloignee
d'environ un kilometre de l'ancienne cite et qui se trouve sur les premiers
versants de la colline du Canacik Tepe (G.Guidi, Viaggio di esplorazione
in Caria, Annuario della Regia Scuola Archeologica di Atene edelle
Missioni in Oriente, IV-V, 1921-22).
La necropole contient des typologies tombales qui different des
constructions deja repertoriees dans d'autres Icealites de l'arriere-pays de
lasos.
La donne, surement la plus singuliere est constituee par les
sepultures en forme de dolmen; l'ensamble dont les composantes se
distinguent ii peine parmi les eperons rocheux qui emergent est demine
par le mausolee ii deux etages appele l'Horologe.
Nous ne possedons pas encore un recensement de l'ensemble.
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D'autre part, ponsses sans doute par d'autres necessites, nous n'estimions
pas urgent de proceder a ce releve, puisque cette zone n'etait pas amenee
a subir une expansion de constructions; les quelques habitations
presentes, en effet, sont placees en aval, sur la gauche de la route qui suit
la base de la montagne, en direction du Nord.
De recentes travaux de constructions effectues de l'autre core de la
route nous ont contraints a proceder toutefois a la reconnaissance d'une
des tombes, qui d'ailleurs etait deja partiellement visible.
Nous souhaitons qu'a cette premiere approche puisse suivre
rapidement une rechereche plus rigoureuse.
La chambre, plus ou moins carree cı 3.18; L 3.65; h.I.63) est erensee
en partie dans la roche. Un chemin conduit a l'entrae, large d'I.IO,
dispose sur le cote Ouest et decentre. Le bloc parallelepipede de pierre
qui servait de porte et dont il ne reste que la partie infrieure (largeur i m
15) etait encore appuye contre le seuil.
Le sol, auquel on accedait grace a une marche haute de 53 cm, etait
recouvert de dalles de conglomerat, disposees en quatre rangees
regulieres, et reve tu d'une couche de chaux.Un banc de largeur
irreguliere (haut de 55 cm) est adosse aux parois meridionales, orientales
et septentrionales, oü il s'interrompt pour laisser place ii. une niche (large
0.43 haute 0.83, profonde 0.43) partant du sol.
Des pierres de taille bien ouvragees y sont placees, Lesmurs,
constitues de materiaux irreguliers, contenant des fagments d'amphores
qui servent a drener a I'interieur d'une epaisse couche de mortier, nomt
revôtus d'un erepide couleur jaune.
Les murs s'inclinent en hauteur. De la toiture ne reste en place
qu'une seule dalle de dimensions verirallement remarquables (2 m 70 de
long; Im 60 de large; 0.37 d'epaisseur). Une autre git a côte de l'entree.

Agora
L'intervention sur l'Agora a repris vers le Nord les fouilles du
portique oriental dans la partie partiellement mise a jour, qui contenait le
seuil de la porte monumentale raccordant la zone portuaire occidentale et
le centre politique et administratif aux quartiers urbains disposes sur 1'ile.
L'enquôte a permis l'acquisition de nouvelles donnees relatives aux
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phases chronologiques anterieures il la periode d' Adrien. Cette derniere,
comme chacum sait, a vu la realisation d'oeuvres imposantes de
reorganisation de l'agora meme; les inscriptions apposees sur l'architrave
de la colonnade le temoignent,
Ces donnees peuvent se resumer comme suit; du seuil long de 14m
50 on descendait vers une zone dallee qui lui faisait front. Le seuil servait
de base il huit colonnes distantes entre elles de 2m 25 . In situ on a
egalernent trouve la prerniere colonne a füt lisse (haute de Im 25) au
Nord.
L'empreinte de la deuxieme est visible dans la face posterieure d'une
base en marbre, façonrıee de maniere qu'elle puisse y adlıerer. Par les
nombreux fragments de trabeation utilises en des structures plus recentes
et retrouves dans la zone, on peut supposer que i' ordre etait doıique.
Au Nord le seuil se termine contre une partie de mur oriente
Est-Ouest (long de 4m 60) d'appareil hellenistique (Fig.l). il forme un
angle et se poursuit vers le Nord, alors que de l'autre côte (extremite
occidentale) il est coupe par le mur de fond de la colonnade d'Adrien.
Ce demier bout de mur s'interrompt en deux points; le passage Sud
est encore revôtu du giron de marbre, i' autre il un certain moment resulte
ferme.
Les ouvertures correspondent, meme si partiellement, au treisierne et
au cinquieme entre-colonnement de la porte monumentale, dont le
caractere fonctionnel resta inchange dans le temps.
L'usure des marches, sur lesquelles sont visibles de nombreuses
inscriptions, meme tardives, le montre Cıairement; la plus curieuse de ces
inscriptions represente la caricature d'un tel Fortunatos, flanquee d'une
tabula ansata qui contient le nom, une couronne et une branche de
palmier. A l'etat des choses, et en admettant qu'il sera necessaire
d'effectuer des essais pour acquerir des informations chronologiques sur
base de stratigraphie, nous ne pouvons que mettre en evidence la
complexite du secteur.
A fin d'introduire d'autres elemerus de reflexion, nous allons
concentrer notre attention sur d' autres details.
Le bloc contenant la retombee de la demiere colonne fut retire du
seuil au Sud et servit il couvrir, un peu plus loin, une partie des
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canalisations des egouts qui traversait l'agora d'Est en Ouest pour
devetser dans la mer les eaux des hauts quartiers. il semble plausible que
cette oeuvre de drainage rentre plutôt dans les mesures relatives ii la
periode hellerıistique qu'a celle d'Adrien, comme restime Monsieur
Doro Levi (Gli scavi de Iasos, Annuario della Scuola Archeologica di
Atene, XLV-XLVI, n.s.xXIX- XXX, 1967-1968, p.557, fig.22).
Non seulement: le deplacernerıt du bloc contenant la demiere
colonne semblerait determinex par des operations liees ii l'amenagement
de l' accôs monumental grace ii une exedre munie de bancs sur trois côtes,
ouverte au Nord; l'elevation de I'exedre prend appui au mur isodome
hellenistique,
La petit edifice a merite depuis longtemps le nom de heroon parce
qu'il domine une sepulture dejii pillee ab antiquo. Or, une seconde
sepulture a ete leealisee en 1994.
Le tombeau, oriente Nord-Sud comme le precedent, pille lui aussi,
contenait un grand nombre d'lıinnumes et peu d'objets: une lampe dont
le bec est recouvert de vemis rougeatre, un vase ii baume, achrome, en
forme de petite amphore et un aryballos decore de bandes horizontales et
de rayons sur l' epaule.
J'ignore si les materiaux sont tous de manufacture locale; s'il s'agit
d'importation, J'en ignore la provenance.
Si l' on fait abstraction des possibilites d 'utilisation, ils sembleraient
datables de la fin du Ve siecle avant JVc. Au quel cas lls pourraient
accrediter la these d'un etat de faits non trop eloigrıe de la destruction
subie par la ville de la part de Lysandre et des operations successives de
reconstruction, qui, selon l'hypothese qui prevait largement, aurait mene
ii l'edification de l'agora hellenistique.
Quoi qu'il en soit, la preserıce des sepultures confere une importance
partienliere au lieu OU elles furent disloquees et les phases d'edification
du site semblent revetir une connotation de grande variete, comme on a
pu constater auparavant.
Or, pour en revenir aux premiers points de notre compte rendu, il
faut egalernent faire quelques remarques ii propos du type de pavage qui
recouvre partiellement le secteur des nouvelles fouilles entre le mur
hellerıistique au Nord, le seuil ii colonnade et le mur de fond du portique
de l' epoque d'Adrien.
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il s' agit d' un pavement x en ecailles de marbre et de calcaire de
coupe irreguliere et de polychromie delicate; dans les interstices sont
disposees des rangees de tesselles blanches (Fig.2).

Decentre par rapport aux axes du site et des colonnes apparait un
carre dont le côte mesure Im 18. il est decore d'une dalle centrale de
couleur rougen, autour de laquelle sont disposes en guise de corniche une
bande formee d'un carre et de deux rhombes rouges entre des dalles
traiangulaires noires et blanches et une bande de tesselles noires a profil
blanc.
Le fond est corıstinue d'un selide plan de petites pierres disposees en
arôte de poisson.
Le pavement coincide avec le niveau de detache du mur au bel
apparat isodome aux blocs legerement bosses, mais la technique
d'execution semble temoigner d'une antiquite, relative.
Comme de recentes recherches a se sujet l' ont bien mis en evidence,
les scutulata pavimenta sont documentes a Rome, a Pompei, en Sicilie a
partir de la moitie du Ile siecle av.le., avec une serie de variations selon
lesquelles l' insertion des tesselles blanches a côtes d' ecailles
polychromes n'est pas anterieure au debut du ler siecle av.J.C.
(M.L.Matini Morricone, Scutulata Pavimenta, Roma 1980 et Aspetti del
repertorio decorativo dei mosaici repubblicani di Roma, Marmi Antichi.
Problemi d'impiego, di restauro e di identificazione, Studi Miscellanei
26, Roma 1985, pp. 135-143).
Mais tout cela se produit en milieu italique. A l'etat actuel des
choses, la situation n' est pas aussi claire en ce qui concerne le milieu
microasiatique, oü cette forme de decoration de pavage, qui est
consideree comme l'antecedent de l'opus sectile ou lithostroton, n'a pas
semble-t-il, laisse beaucoup de traces.
En bref, il ressort de la presentation sommaire des donnees
acquises comment le probleme de la chronologie des phases
de l' agora de lasos ne soit pas resolu.

recemmerıt

Pour ce qui conceme les vicissitudes successives documentees dans
la zone, il suffira d'observer qu'an Nord et a I'Est du mur hellenistique,
I'extension modeste du nouveau chantier ne permet pas d'analyser
pleinement le fractionnement multiple et varie des espaces.
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Au cours du IVe siecle apres J.e. deux petits locaux devaient ôtre
surement utilises, dates par les materiaux retrouves au niveau du sol,
parmi lesquels deux lampes a hufle (Fig.3) (repertoriees 6568 et 6569);
les temoignages les plus recents sont relies par contre a une piece de
monnaie de la fin du Xi siecle apres J.e. (un follis avec un Christ
Pantochrator de Nicephorus Basilikaios) et a une boucle en bronze avec
un lion (inv.6573).
Balık Pazarı

Le chantier s'est mis en route en decembre 1993. Les oeuvres de
construction ont ete gerees par la Direction Generale des Antiquites
d'Ankara. Du côte italien, on a pourvu aux demolitions, aI'amenagement
des pavages, ala restauration et a la preparation des materiaux.
Au moment de notre arrivee, au mois d'aoüt, la volumetrie d'origine
des ailes orientale et meridionale du portique avait ete pratiquement
retablie. Les deux chantier se sont superposes et erolses et lorsque nous
avons quitte lasos en octobre, nous pouvions considerer comme concluse
plus de la moitie du projet qui nous concernait.
L'oeuvre a ete poursuivie en ce qui concerne les murs sur le côte
Nord jusqu'au' raccord avec le côte occidental, le seul qui conserve
l' ancienne couverture en berceau.
L'Antiquarium abrite (et il abritera dans les parties a amerıager, qui
comprendront quelques pieces exterieures au Mausolee) essentiellement
le lapidaire.
Les pieces sont exposees selon un choix thematique OU l'element
recourant est la donnce epigraphique. Une premiere seetion (moitie du
côte oriental) comprend la statuaire et les bas-reliefs, une seconde (Le
côte meridiorıal) les documents relatifs a I'ideologie funeraire. La
treisierne section, disposee dans la partie occidentale, est consacree
uniquement aux epigraphes, regroupees selon leur provenance
topographique et selon la nature du texte.
La liaison entre les sections est confiee, entre les deux espaces
angulaires, a des categories encore plus restreintes, tels que les grands
pithoi geometriques et les autels cylindriques, parmi lesquels trouvent
place les monuments et les documents funeraires.
Les arcades aveugles des murs de fond du portique ont represente le
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cadre ideal pour tous les ouvrages, pour lesquels on a choisi, selon le cas,
des bases ou des plinthes de ciment et des supports modulaires en metal.
La mise en valeur de quelques elements en souligne la signification
particuliere; pour d'autres objets on a simplement adopte un systeme de
fixation aux murs.
Le travail, repris cette annee depuis deja un certain temps, pennettra,
comme nous le souhaitons, au public de profiter bientôt de tout le
portique a quatre arcades.
A present, nous procedond a I'amerıagement de l'aile Nord ainsi que
de l'autre moitie de l'aile orientale. El1es contiendront les elements
architecturaux et les marbres travailles de i' epoque byzantine.
Le cadre qui en resulte sera suffisamment articule et varie. Toutefois,
certaines oeuvres importantes ne feront pas partie de la col1ection, ayant
deja ete destirıees a d'autres sieges (les musees de ızmir et de Milas).
Nous garderons l'espoir que ces pieces reviennenta ıasos maintenant
que ce site possede une structure d'exposition adequate; nous adressons
encore une fois a la Direction Generale la demande d' examiner une telle
proposition, convincus d' ôtre animes par des motifs valables.
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Fig. 1: Iasos, agora, portique orientale: le mur hellenistique qui longe, au Nord, la
porte monumentale.

Fig. 2: Iasos, agora, portique orientale:
le mur hellenistique avec la mosaique

Fig. 3: Iasos, agora portique orientale:
lampe du IV siecle apres J.e.
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LAGİNA KAZISI 1993-1994
Ahmet TIRPAN *

1978 yılından bugüne Prof.Dr.Yusuf Boysal başkanlığında yürütülmekte olan Stratonikeia kazılarına 1981 yılında heyet üyesi olarak katıl
dım. Stratonikeia'ya yaklaşık 9 km lik kutsal yol ile bağlı olan dini merkez Lagina antik kenti ile zaman zaman kaçak kazı ihbarıarına bakmak
veya araştırmalar yapmak amacıyla ilgilenmekte idik'. Bu araştırmaları
mız nedeniyle mahalli yönetici ve aydınlardan burada kazı ve restorasyon
çalışmaları yapmamız konusunda israrlı teklifler geliyordu. Lagina harabeleri Turgut beldesine 1km mesafede olmasına rağmen bahçeler arasına
yayılmış kalıntılara karayolu bağlantısı yoktu. Bu nedenle burada sistemli bir Klasik Devir kazısı yürütmek oldukça zordu. Bizde bir yol açılma
dan burada Arkeolojik çalışmaların yapılamayacağını ileri sürerek teklifleri geri çevirmekteydik.
Yörenin kültürel değerlerini açığa çıkartmakta ısrarlı ve kararlı olan
Turgut Belediye başkanı Muammer Bahçeli olmak üzere, Milas
Müzesi Arkeoloğu Haluk Yalçınkaya ve Güney Ege Linyit1eri İşletme
Müdürlüğü'nün destekleri ile Lagina'mn ana yola bağlantısı Eylül 1992
tarihinde tamamlandı. Çok sayıda tarla ve bahçe içerisinden geçen bu yolun açılmasında hiç bir istimlak bedeli talep etmeden topraklarını yola
terk eden bütün Turgutluların bu özverili davranışları taktirle karşılarıma
lıdır. Uzun seneler bu yolun yapılmasını arzu eden idari ve sivil toplum
başta

*
(1)

Doç.Dr.Ahmet TIRPAN, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Oğretim Uyesi
Prof.Dr.Yusuf Boysal Lagina nekropolünde kazılar yapmıştır. (Bkz.Y.Boysal, "Turgut
Kazıları 1969 raporu", Anatolia XII, 1970, s.63 vd.; Y.Boysal, "Turgut Kazılan VIII. Türk
Tarih Kongresi, (Ankara, 1979), s.389 vd.); Doç.Dr.Ahmet Tırpan ise Lagina şehir surları
üzerinde çalışmıştır. (Bkz. A.Tırpan, Kuzey Karia Şehir Surları, Konya, 1985 (Basılmamış
Doktora Tezi.)
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desteğinin oluşmasında büyük emekleri geçen sayın hocam Yusuf Boysal
daima olduğu gibi bu konuda da önderlik etmiştir.

Lagina'ya anayol bağlantısının tamamlanması ile vermiş olduğumuz
doğrultusunda Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne kurtarma kazıları için başvuruda bulunduk ve kazı izni aldık-.
söz

1993 Yılı

Kazıları

1993 Yılı kazı çalışmalarımız 19 Temmuz- 26 Ağustos 1993 tarihleri
arasında sürdürülmüştür. Faaliyetlerimizi durum tesbit, arazi temizlik ve
kazı evi tahsisi ve donanımı, Propylon
çalışmaları başlıkları altında toplayabilirize.

düzenleme

ve

tapınak sondajları

Durum Tesbit Çalışmaları
Lagina antik kenti çalışmalarımıza Hekate tapınağı temenosunda yer
alan Propylon, Stoa, Altar ve Hekate Tapınağı'nın kalıntılarının halihazır
durumunun tesbiti ile başladık. Temenos duvan ve onun sınırladığı alan
için kalan yapıları küçük temizlik ve sondajlarla ölçtük ve bir vaziyet planı çıkardık. Bu vaziyet planını kadastral plana apıike ederek parsellerin
ve mülkiyet durumlarının dökümünü yaptık. Temenosun büyük bir kıs
mının özel mülkiyette olduğunu tesbit ettik'. İleriye dönük kazı çalışma
lanna sorun teşkil edeceği düşüncesiyle temenos sahasındaki parsellerin
kamulaştırılmasıyolunda ilgili kurumlara resmi başvurularda bulunduk.
Çalışmalarımıza baz olan Hekate temenosu içinde zeytin, badem, elma, menengiç, incir ağaçları ile bazı ağaçların en üst noktasına kadar
uzanan asmalar yeralır. Bu ağaçlar genelde ekim yapılamayan stoa boyunca altar ve tapınak kalıntıları arası ile parsel sınırlannda yoğunlaş
makta, diğer alanlarda ise buğday ve tütün tarımı yapılmaktadır.

Temenosun yer aldığı arazi batıdan doğu ya doğru meyillidir. Bu nedenle güçlü erozyon temenosu etkilemiş, tapınağın stylobatını, altan,
(2)

(3)
(4)

210

Kazı izni konusunda yardımlarını esirgemeyen Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürü Sayın Prof.Dr.Engin Özgen ve personeline yardımlarından dolayı teşekkür ederim.
Milas Müze Müdürlüğü başkanlığında "Bilimsel Başkan" olarak yürüttüğümüz bu kazı
çalışmasına katkılarından dolayı Müze Müdürü Mehmet Çakıcı ve harabe bekçisi Mehmet
Unal'a da ayrıca teşekkür ederim.
1993 yılı kazı ekibine Prof.Dr.Yusuf Boysal, Arkeolog Bilal Söğüt, Arkeolog Haluk
Yalçınkaya, Sanat Tarihçi Behçet Süzen ve arkeoloji öğrencileri; Tülay Kılıç, Dursune
Meriç, Erdem Yılmaz, Şule Kalayeı, Fehmi Bor ve O.Uğur Gök katılmışlardır.
Temenosta yer alan 297, 298, 299 ve 300 nolu parseller ile temenosun batı duvarının arka
yüzündeki 287 nolu parseller özel mülkiyette oldukları için sahiplerinden özel ilin alarak
çalışmalarımızı sürdürdük.

staoyı tamamen örtmüştür. Tapınağın cella duvarı, Tripylon
olduğu anlaşılan temenos girişinin ortadaki kapısının sövelerinin 1/3 ü ve
lentosu ile büyük bir kısmı toprak altında olan mimari elemanlar yüzeyde

propylonu ve

görülen kalıntılardır. Peribolosun tamamı bitki örtüsü (sarmaşık, böğürt
len, asma vb.) ile gizlenmiştir. Batı peribolos bir istinad duvarı görevi
görmüş ve dış yüzü erozyon toprağı ile tamamen dolmuştur. Buradaki
kod farkı yer yer iki metreyi bulmaktadır.

Arazi Temizlik ve Düzenleme çalışması
Yürütülecek hafriyatın iş organizasyonu ve mevcut kalıntıların kazı
öncesi durumlarının fotoğraf ve çizimlerle belirlenmesi amacıyla kalıntı
lan örten bitki örtüsünün temizlenmesi gerekiyordu. Tapınak, Altar ve
Propylonda yaklaşık LO gün süren bir çalışma ile istenmeyen bitki örtüsü
temizlenerek kalıntılann hali hazır durumları ortaya çıkanldı çizim ve fotoğraflarla gerekli olan ilk tesbitler yapıldı (Resim: 1-2).
Temenos ortasında yer alan Hekate tapınağının mimari elemanlarını
kamu mülkiyetinde olan 309 nolu parsele taşıyarak tasnif etmek amacı ile
yaklaşık 60 m bir ray hattı döşendi'. Mimari elemanların taşınacağı alan
temizlenerek düzeltildi. Kazı esnasında ortaya çıkan veya bahçe duvarlannda kullanılmış olan mermer ve moloz taş parçalarının ayn ayn yığıla
cağı alanlar tesbit edildi'. Hafriyat toprağının uzun yıllar süreceği anlaşı
lan çalışmalan,engellememesi amacıyla yeni açılan yola bağlantılı eğimli
bir araziye dökülmesi ve bu noktada bir otopark oluşturulmasına dönük
planlama ve düzenlememiz uygulamaya konuldu.
Kazı heyetinin her türlü gereksinimini karşılayabilecek bir kazı evinin tahsisi ve donanımının tamamlanabilmesi için çeşitli kurum ve kuruluşlarla yaptığımız temaslar sonucunda 15 sene kalabileceğimiz bir kazı
evinin tahsisi sağlandı?

Kazı Çalışmaları

A-Propylon Kazısı : Propylon temenosun güneybatı köşesinde yer alTripylon olduğu bilinen yapının sadece ortadaki girişi tek başı-

maktadır.
(5)
(6)
(7)

Bu konunun gerçekleşmesinde her türlü desteği sağlayan Yatağan Termik Santali Müdürü
Sayın Mehmet Hoşoğlu'na ekibimiz ve Türk Arkeolojisi adına teşekkür ederim.
Mermer parçalarının işlenmiş olanlan ayrı olarak tasnif edildi. Bunlar arasında friz kabartmalanna ait olması kuvvetle muhtemelolan heykeltraşlık parçalan da bulundu.
Turgut beldesi belediyesine ait olan otelin 2. katının tamamı 15 yıllığına kazı ekibine belediye encümeni kararınca tahsis edildi. Binanın donanımı Yatağan Termik Santrali
Müdürlüğü, Güney Ege Linyitleri İşletme..Müdürlüğü, Yatağan Orman İşletme Müdürlüğü,
Muğla Kültür Müdürlüğü, Muğla
üzel İdare Müdürlüğü, ve Turgut Belediyesi
yardımlarıyla büyük ölçüde tamamlandı. Bütün bu kurum ve kuruluşlara teşekkür ederiz.

n
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na ayaktadır (Resim: 2). Kapının hemen ön kısmındaki bahçenin teras
ile kapı eşiği arasında 3,35 m kot farkı vardır. Bu kısımda yaptığı
mız çalışmada 1,65 m derinliğe indiğimizde çok sayıda mimari parçanın
oluşturduğu bir yığıntı ile karşılaştık (Kavisli arşitrav blokları, kapı söve
ve lentoları, sütun tamburları). Ağır mermer blokları kaldıracak olanağa
sahip olmadığımız için buradaki çalışmayı durdurmak zorunda kaldık.
Kapının doğusunda altar istikametinde l8x27 m ebatlannda bir açmada
çalışmalara ağırlık verdik. Yüzeyden ortalama 0,80 m derinlikte kapıya
bağlanan yolun orjinal döşemesi ortaya çıkarıldı. Bu yol 8,20 m genişli
ğindedir ve her iki yandan orthostat şeklinde (h 1,42 m), blok taşlardan
oluşan duvarlar ile sınırlandırılmıştır. Bu duvar bloklan orjinal yerlerinde
yıkılmış olarak bulundu. Yol döşemesi mermer bloklarla oluşturulmuş
tur. Bu döşemenin orta kısmı kenarlara göre daha yüksektir.
duvarı

Kapıdan itibaren doğu istikametinde "Altara doğru" devam ettirdiği
miz kazı çalışmalarında7,30 m uzunluğunda olduğu anlaşılan yol bu mesafede bir merdiven basamağı sırasına ulaşmaktadır (Resim: 3,4,5). Altar
istikametinde devam ettiği anlaşılan merdiven basamaklarının sadece üç
tanesini açığa çıkarabildik. Bu basamaklar ortalama 0,29 m yükseklikte
ve 0,55-0,60 m genişliğindedir.
B-Tapınak Çalışmaları: Büyük mimari blokların yıkılması ile oluş
bir yığıntı halindeki tapınak sık bitki örtüsünden temizlendi (Resim:
6). Mimari elemanların mevcut durumlannın plana geçirilmesi amacıyla
her parçaya ayn envanter numarası verildi. Tapınak planının alınması
için gerekli görülen yerlerde sondaj çalışmalan yapıldı (Resim: 7,8).
muş

1994 Kazı Mevsimi
1994 sezonu

Çalışmaları

kazı çalışmaları 25

sında yürütülmüştür".

Bu

Temmuz- 1 Eylül 1994 tarihleri arapropylon, stoa ve kutsal havuzda

çalışmalara

devam edildi.

Propylon Kazısı : 1993 kazı sezonunda açığa çıkarttığımız merdivenlerin devamını bulmak amacıyla altar istikametinde belirlediğimiz10 x 20
m lik açmada kazılara devam ettik. Kazılar ilerledikçe bu kısımda büyük
mimari elemanların üst üste yığılmış olduğunu ve merdiven basamakları
nı tamamen örttüğünü gördük (Resim: 9,10,11). Ağır mimari elemanları
buradan taşımadan merdiven basamaklarını açığa çıkartmak mümkün de(8)
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1994 yılı kazı heyetinde Prof.Dr.Yusuf Boysal, Prof.Dr.Çetin Şahin, Arkeolog Bilal Söğüt,
Arkeolog Haluk Yalçınkaya, Arkeolog Abuzer Kızıl ile arkeoloji öğrencileri, Tülay Kılıç,
Mine Kağnıcı, Şule Kalaycı, Nergiz Yücekaya, Gülen Güngörmüş. Faruk Gedikoğlu, Belgin
Okuducu, Meral Aratoğlu ve Birsen lge yer almışlardır.

ğildi. Merdivenlerin bağlandığı mermer yol üzerinde mimari elemanların
bulunmaması buradaki kalıntılann merdivenler üzerine taşınmış olması
gerektiği fıkrini doğurmaktadır.

Yolu sınırlayan orthostatlann dış profillerini araştırmak amacıyla güney kısımda 4x8 m ebatlarında bir açmada çalışmaya başladık. Bu kısım
da yaklaşık 0,50 m derinliğe indik ve burada da çok sayıda mimari elemana rastladık".
Kapının hemen önünde yer alan ve kapı eşiğinden yüksekliği 3 m yi
bulan toprak yığıntısı ile buradaki bahçe duvannı kaldırarak kapı önündeki mimariyi ortaya çıkartma çalışmasını başlattık. Bahçe duvanndaki taş
ların aynmını yaparak (Mermer, profılli mermer, moloz taş) ayn gruplar
halinde yığdık. Ortaya çıkan ağır mimari parçalan kaldırma olanağı bulamadığımız için buradaki çalışmayı durdurduk. İzleyebildiğimiz kadarıyla
propylon önünde apsis formunda sıralanmış ion sütunlanndan oluşan bir
mimari bulunmaktadır.

Stoa Çalışmaları: Propylonun kuzeybatısında pribolos boyunca uzanan stoanın varlığı mevcut mimari kalıntılar ile kendini göstermekte idilO.
1994 yılı çalışmalarımızda stoa ile propylon ilişkisini ve peribolosun yapısal durumunu belirlemeyi hedeflemiştik, Bu doğrultuda propylon yapısı
ile stoanın birleştiği kısımda kuzey istikametinde 12 x LO m lik bir açmada
çalışmalarımıza başladık. Propylon yapısındaki yolun bitiminde, altara
doğru devam eden merdiven basamaklannın başlangıcı ile aynı kot ve
doğrultuda stoaya açılan bir kapı açığa çıkarttık (Resim: 9,10). Böylece
stoa ile propylon ilişkisi belirlenmiş oldu. Stoa tabanını tesbit etmek amacıyla yaptığımız çalışmalarda dolgu toprağı kaldınldıktan sonra, mermer
yongalanyla karışık kükürt renkli sıkıştırılmış bir toprak tabakası ortaya
çıktı. Burası stoanın zemini olmalıdır. Lakin propylonu stoaya bağlayan
kapı eşiği bu tabandan yaklaşık 0,60 m yüksekte kalmaktadır. Bu nedenle
kapı önünde bir merdiven sırası bulunmalı veya stoa tabanında bir döşe
me yer almış olmalıdır.
Stoanın arka duvannı oluşturan pribolosun stoaya bakan yüzünün taş
örgüsünde orthostat biçimi dikdörtgen mermer ve kalker bloklar kullanıl
mıştır. Bu bloklar orjinal yerlerinde değildiler. Peribolosun iç yüzünden
(9)

kazılannda ortaya çıkartılan mimari blokların üstünde çok sayıda kitabe yer almaktadır. Prof.Dr.Çetin Şahin tarafından katalog haline getirilmiş bu kitabelerden
yayınlanmış olanlara, yayındaki katalog numaralarını yazdık. Böylece yayırnlanmamış kita-

Propylon

beler kolayca tesbit edilebilmektedir.
.
(Iü) 19. yüzyıl araştırmacıları burada önünde basamaklar olan, arka sınırlannı temenos duvarlarının oluşturduğu dorik stoayı vaziyet planlarında göstermişlerdir,
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yaklaşık

7 m mesafede ve peribolosa paralelolarak devam eden 1,5 - 2 m

genişliğinde ve değişik cins kayrak taşlarla örülmüş bir duvar ortaya çı
kanldı. Bu duvar stoa genişliğinin sınırıdır ve muhtemelen stoanın önün-

deki sütunlara bir temel görevi yüklenmiş olmalıdır. ilerleyen kazılan
mızda bu tesbitler sınanacaktır.

Havuz Kazı ve Restorasyon Çalışması
Propylonun güneybatısında, yaklaşık 150 m uzaklıkta ve yeni açılan
yolun kenarında bir su rezervuarı bulunmaktaydı. Rezervuarın suyu buraya yaklaşık 50 m güneyde yeralan ve devşirme mermer bloklarla çevresi
düzenlenmiş bir kaynaktan gelmektedir. Yol yapımı sırasında rezervuarın
bulunduğu yerde çeşitli mimari elemanlar ve Geç Hellenik Devre tarihlenen ve üzerinde muza kabartmaları bulunan silindirik bir sunak ele geçmişti (Resim: 12, 13). Bu buluntular nedeniyle burada bir sondaj çalışma
sına başladık.

Rezervuarkuzey ve doğuda bazı duyar izleri dışında tamamiyle çalı,
ağaç ve moloz ile doluydu (Resim: 14). Ilerleyen çalışmalanmızla bir havuz olduğu anlaşılan bu yapının temizlenmesi bilhassa duvarlan saran incir ağaçları ve 1,50 m çapındaki gövdesi kesilmiş bir çıtlık ağacının parçalanarak çıkartılması bizi oldukça zorladı.
Temizlik ve kazı çalışmaları tamamlanınca çapı 9,55 - 10,40 m araoval bir havuz ortaya çıktı. Havuz duvarlan 0,50 - 0,70 m
kalınlığında kaba yonu, değişik cinste taşlardan örülmüştür, Duvarın havuz içine bakan yüzeyi içinde ince kiremit kırıntıları bulunan kireç harçlı
bir sıva ile sıvanmıştır. Bu sıva havuz tabanı döşemesi üzerinde de yaklaşık 0,10 m kadar devam etmektedir. Ortaya çıkanlan duvarlar, doğu ve
güney kısımlarda 1,10 - 1,20 m ye kadar yükseklikte ve orjinal durumdadırlar. Havuzun batısında suyun havuza döküldüğü kısımda ise bu yükseklik 2,15 m ye kadar ulaşmaktadır. Bu kısımdaki in situ duvarların üzeri
havuz tabanına kadar sarkan travertenlerle kaplıdır (Resim: 15).
sında değişen

Havuz tabanını temizlediğimizde tabanın yumruk iriliğinde veya daha küçük taşlarla çok muntazam bir şekilde blokajlandığı anlaşılmıştır
(Resim: 16). Bu blokaj tabakasının altında yaklaşık 0,05-0,10 ın kalınlı
ğında kumlu bir kil tabakası yer almaktadır. Blokaj taşları bu kumlu kil
tabakası üzerine yerleştirilmiştir. Tabanda açtığımız sondajlarda daha alt
seviyede herhangi bir tabana rastlamadık. Güneybatıda suyun havuza aktığı kısımda oluşan traverten tabakasının üzerini örttüğü diğer bir döşeme
tesbit ettik. Bu döşeme blokaj döşemenin 0,48 m üzerinde 0,70 x 0,75 x
0,10 m ölçülerinde mermer bloklardan oluşmaktadır. Travertenlerin kap214

ladığı 1,90 x
altında 0,15

0,95 ebatlarındaki bir alanda kalmış olan mermer döşemenin
m kalınlığında gri bir kil tabakası yer almaktadır. Bu buluntulara göre havuzun orjinal döşemesi kil tabakası üzerine yerleştirilmiş
merrner bloklar olduğu, ikinci kullanımda ise zeminin derinleştirilerek
küçük taşlardan yapılan blokajla kaplandığı anlaşılmaktadır.
Havuz duvarlarının in situ kısımlarını koruyup, suyun havuza aktığı
noktadaki travertenin koruduğu orjinal duvarın yüksekliğini baz alarak
diğer duvarları da aynı terazide örrnek suretiyle havuzun restore edilmesine karar verdik. Bu restorasyon çalışmasında sigalı çimento harcı kullandık ve orjinal duvar örgüsüne sadık kalıp derzleri sıvadık (Resim:
17,18). çalışmamızda in situ duvarlara hiç bir müdahalede bulunmadık.
Havuzun içinde bulduğumuz bir sütun tamburu ile dikdörtgen iki blok
doğrultularak orjinal yerlerinde bırakıldı. Tabandaki blokajın bozulan
yerleri düzeltildi (Resim: 16).
Havuzun güney batısında bulunan mimari blokların açığa çıkartılma
ve havuz etrafında bir düzenleme yapmak amacıyla kazılara devam ettik. Açığa çıkarttığımız mermer blokların herhangi bir mimariye bağlı olmayan değişik yapılardan getirilmiş olduğunu gördük 11 (Resim: 20). Bu
çalışmalar sırasında havuza su getiren bir kanal açığa çıkarıldı. Travertenlerin bulunduğu noktada havuza bağlanan kanal güneybatı istikametinde ana su kaynağına doğru devam etmektedir. Kanalın 4,60 m lik bir
kısmını açtık. Oldukça sağlam bir durumda olup içi toprak dolmuştu.
Dıştan dışa 0,90 m genişliğindeki kanal, içten içe 0,20 - 0,24 m genişli
ğinde olup, 0,14 m yüksekliğe sahiptir. Kanalın içini temizleyip tekrar kapattık (Resim: 19). Kaynaktan gelen suyu özel bir boru hattı ile bu kanala
bağladık. Kanalın havuza bağlandığı noktada 0,84 x 1,68 x 0,40 m ebatlannda bir yalak oluşturduk ve kanaldan gelen suyun bu yalakta birikerek
travertenler üzerinden havuza akacak şekilde düzenlenmesini sağladık
(Resim: 20).
sı

Restore edilen havuza toprağın dolmasını önlemek amacıyla havuzun batısındaki eğimli araziyi burada bulunan mimari blok ve moloz taş
lan kullanarak ördüğümüz kuru duvarlar vasıtasıyla terasladık.

(11) Bunlar arasında 0,70 x 0,42 x 0,44 m ölçülerinde alt ve üst kısmı profilli bir mermer blok
üzerinde "Titus Flavius Sabianus Diomedes Menippos'un rahipliği sırasında adadığı bir
adak" hakkındaki 11 satırlık bir kitabe ile Ox,40 x 0,50 x 0,17 m ebatlarında bir mermer blok
üzerindeki Tabula Ansata içinde "Tiberius Claudius Aeneas Aelianus ve kız kardeşi rahibe
Claudia Nikolais 'in" rahiplik yaptıkları ile ilgili diğer bir kitabe küçük bir heykelin sağ
bacağının diz kısmı parçası ve bir triglif-metop bloğu ele geçen buluntulardır.

215

Genel

Değerlendirme

ve Sonuç

1993-1994 sezonu kazı ve sondajlarında mevcut buluntularla şu sonuçlara ulaşılmıştır. ç.Şahin tarafından derlenen Lagina kitabelerinde bir
kutsal havuzdan söz edilmekte idi. Büyük bir olasılıkla açığa çıkartıp restore ettiğimiz havuz bu kutsal havuz olmalıdır. Orjinalinde mermer döşe
meli tabanı, su kaynağına bağlanan kanalı, suyun havuza döküldüğü yerde oluşturduğu kalın traverten tabakası bu havuzun asırlarca kullanıldığı
nın bir işaretidir. Tarihlernemize esas olacak küçük buluntuların ele geçmemesi havuz içindeki malzemenin ikinci kullanım ve tamir aşamasında
boşaltılmış olmasından dolayıdır. Havuz yanında bulunan üzeri Muza röliyefli Geç Hellenistik Devir altarının havuz ile ilgisini tam olarak açıkla
mak mümkün değildir.
Propylonun özgün planını, kazılarda açığa çıkarttığımız kalıntılarla
tama yakın bir şekilde oluşturmak mümkündür. Kitabelerde adı geçen
"propylon ve giriş yapısı" şeklindeki ifadeler, bu mimari ile doğrulan
maktadır. Bu günkü verilerle M.O. 2. yy sonuna tarihleyebileceğimiz ion
başlıkları ve efes-ion kaideler ile anteler arasındaki attik-ion kaideli bir
çift sütun, yeni buluntulardır.
Stoanın propylona bir kapı ile bağlanması, stoa genişliği ve zemin
özelliği yeni tesbitierirniz arasında yer alır. Böylece stoa ve propylon yapısının beraberce planlandığı anlaşılmaktadır.
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Resim 1: 19 Temmuz 1993 Lagina kazısının ilk
günü propylon önünde kazı ekibi ve iş
çiler.

Resim 2: Propylonda ilk temizlik çalışmaları
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Resim 3: Propylon 1993 kazı sonu görüntüsü
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Resim 4: 1993 propylon planı
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3ır.

Resim 5: Altar temizlendikten sonra

Resim 6:

Tapınak

(temizlik sonrası görünüm)
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Resim 7: Hekate

Tapınağı kuzeybatıdaki

in-situ sütun kaideleri

Resim 8: Hekate Tapınağı arşitrav bezemesi detayı.
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Resim 9: 1994 Propylonve stoa

kazısı planı.

Resim 10: 1994 Propylon ve stoa

kazı

sonu görüntüsü
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Resim 11: Propylon

kapılentosu

bezemesi detayı

Resim 12: Silindirik altar (Geç Hellenistik)
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Resim 13: Silindirik altar (Geç Heııenistik)

Resim 14: Havuz temizlik

çalışmaları başlangıcı
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Resim 15: Havuzun

batısında

suyun

aktığı

yerdeki traverten ve orijinal

kalıntısı.

Resim 16: Havuzun orijinal duvarı ve 2. taban blokajı
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döşeme

Resim 17: Havuz restorasyon çalışmaları

Resim 18: Restorasyondan sonra havuz ve çevresi
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Resim 19: Havuza su getiren kanal

Resim 20: Havuz kenannda bulunan kitabe
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KAUNOS ARAŞTIRMALARIÖN RAPORU 1994
Cengiz IŞIK *
Mustafa BULBA

Protogenes Anathemİ ve Çevresi
Kaunoslu ünlü ressam ve heykeltraş Protogenes'in kendisi, annesi ve
babası ile sevdiği iki arkadaşı için, bronzdan heykellerini kendisinin döktüğü bir adak anıtının, bir exedranın geçen yılki araştırmalarımızda çözemediğirniz bilinmezliğini anlamak, çalışma programımızın temel esasları
içinde ve belki de en önemlisiydi. Çünkü, exedra yuvarlağını oluşturan
oturma bloklarından biri tamamen eksik, diğerlerinin arkalıkları yoktu ve
çünkü, "kesinlikle olmalıdır" diye düşündüğümüz podyumuna ait bloklardan olabilecek küçük bir parça bile bulamamıştık; açığa çıkarttığımız
kireçtaşı büyük bloklardan yapılmış euthynterianın anıta mı ait olduğunu
da saptayamamıştık.
Amacımıza yönelik çalışmalanmız euthynterianın önünde ve batısın
da sürdürülmüştür. Batısında açtığımız bir Bizans Çağı evinin odası, üç
ayn dönem taban yapısından ve yan duvarlann farklı işçiliklerinden belli
ki, çok uzun bir zaman kullanılmıştır. Alttaki taban düzleminden gelen
üçlü Hekate ile Artemis heykelcikleri buradaki yerleşmenin daha Hellenistik Çağ 'da başladığındakuşku bırakmamaktadır.
Odanın güneyine, stoa yönüne doğru devam ettiğimiz çalışmalarda
anakaya düzlemine kadar inilmiştir. Dolgu malzemesi içinden gelen mimari parçalann hepsinin Protogenes anıtına ait olması gerçekten de sevindiriciydi. Bunlar arasında en önemlisi eksik olan oturma koltuğuna ait
arkalıktır. Böylece exedrayı oluşturan bloklardan-cephe kapama blokları,

*

Cengiz IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı. Topçular-ANT ALYA
Mustafa BULBA, Akdeniz Universitesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, TopçularANTALYA
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hariç- hemen hepsine sahibiz. Asıl sürpriz buluntumuz Klasik çağ yürüme zemini üzerinde ele geçen bir kadın başıdır. Bunun bizim için önemi,
alanın Klasik çağlardan başlayarak Roma çağı içlerine kadar "sakral" bir
mekan olduğu düşüncemizi doğrulamasıdır. Çünkü bu, 1.0. 4. yüzyıldan
yapılmış normalden büyük bir tanrıçanın, Aphrodite heykelinin Augustus
döneminden kopyasına ait baştır.
Alanda güneye

genişleyen araştırmalanmızla bu

kez,

batı

ve kuzey

duvarı Protogenes anatheminin bloklarıyla örüldüğü için geçen kazı mevsiminde kaldınlan bir başka Bizans evi odasının diğer duvarları açığa çı
kartılmış ve tabanına kadar temizlenmiştir. Taban anakaya yüzeyinin dolgu ile kapatılıp sıkıştırılmasıyla oluşturulmuştur, güney ve doğu duvarlarında anathernin bloklarından kopartılan parçalar yanında, hemen kuzeyindeki euthynteriadan sökülen bazı büyük kireç taşı bloklar da kullanıl

mıştır. Bunlarla birlikte duvar içinde örülen 0.25 m yüksekliğindeki dikdörtgen bir blok ve blok parçaları teknik detaylarındaki uyumdan belli ki
aynı yerden, belli bir kompleksten sökülmüş ve getirilip kullanılmışlar
dır. Aralarındaki tahrip olmamış bloğun özellikle üst yüzeyindeki yapı
tekniği ve kullanımından kaynaklanan izleri çok anlatımlıdır. Arka ve
yanlarındaki yarım kenet yuvalarından söylenebilir ki blok arka ve yanlarından diğer başka bloklarla kenetlenmektedir, yan yüzler de anathyrossislidir, sol al] kenardaki dübel yuvasıyla da blok, alttaki bloklarla bağ
lanmaktadır. Ust yüzeyindeki bir zıvana yuvası, bunun üzerine bir başka
blok oturduğunun ve bununla da birbirlerine dübellendiğinin arkeolojik
bir belgesidir, hemen arkasında bir kanırtma yuvası açılmıştır. Bütün bu
teknik detayların işlendiği yüzey sivri uçlu kalemle murçlanmıştır ve bu
bölüm dairesel bir sınırla öndeki aşınmış yüzeyden ayrılmaktadır. Belli ki
arkadaki işlenmiş kısım kapanan yüz, öndeki tıraşlanmış yüz ise görünen
yüzdür. Bu bloğun Protogenes exedrasının oturduğu podyumdan ve hatta
exedra ayağının oturduğu bloklardan biri olduğundan şüphemiz yoktur.
Çünkü bloğun arkasındaki yay, ayak dairesine uygundur ve ön kısmı görünen yüzdür. bu ön kenarda kenet yuvasının olmayışının nedeni de budur ve çünkü zıvana yuvası ile dairesel eğri arasındaki uzaklık 18 cm.dir
ve bu ölçü postament altlıklarının tek yan kenarındaki dübel yuvası ile
ayak arasındaki aralığa eşittir.

Geçen yılki araştırmalarımızlaaçığa çıkan ve anathernin euthynteriası olduğunu tahmin ettiğimiz kireçtaşı iri bloklardan platform yaklaşık
2.35 m genişliğindedir. Bloklar anakaya kesilerek elde edilen yuvaya
doğrudan, ya da anakaya yüzeyindeki boşluklara yine kireçtaşı yassı taş
ların yerleştirilmesiyle oluşturulan bir düzleme oturtulmuştur. Daha çok
ortadaki ön blokların üzerinde dübel ve kanırtma yuvaları açılmıştır, arka
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orta blok arkada yuvarlak kesilmiştir ve bunun her iki yanına eklenen
bu yuvarlak eğri yi devam ettiren yuva açılmıştır. Arkadaki bu dairesel eğrinin çapı anathernin dış yuvadağına aşağı yukarı
eşit gelmektedir. Aradaki fark podyumun taşıma payı olarak hesaplanmalıdır ve kabul edilmelidir ki, bazı bloklan yan alt kenarlarındaki dübelle
platform bloklarına bağlanan podyum, arkada yuvarlak dönmektedir.
Platformun hemen arkasında, anakaya üzerinde bulduğumuz önüç yapı
adağı sikkesi, bunun Protogenes anathemi için yapılmış bir euthynteria
blokların yüzeyinde

olduğuna şüphe bırakmamaktadır artık.
Kurtuluş Anıtı

Cengiz IJIK
Fatih BABAOGLU
1968 yılında stoanın güneydoğu ucunda açığa çıkartılan iki anıt kaidesi, bir anıt ve önlerindeki 1.04 x 1.53 x 0.45 cm ölçülerindeki yazıtlı
blok, üzerindeki ayak yuvaları ve yanında, özellikle yazıtının içeriği ile
de yeniden araştırılmaya değer görülmüştür.
"İyilik ve yararlılığının karşılığı olarak

Kaunos halkı,
bu heykeli Roma halkına temsilen

adadı."

şekliyle dilimize uyarlanan Helence yazıtın tam bir paraleli Samos'ta
ele geçen bir blok üzerindedir ve 1.0.2. yüzyılın ilk yansında dikilen 7.30
m yüksekliğindeki bir dikme anıtına aittir. Metin arasındaki paralellik ve
Kaunos yazıtının harf karakteri bu anıtın da aynı dönemde, hatta Roma'nın yardımıyla Rhodos'un egemenliğinden kurtuluşunun hemen ardından, LO.l68n yılında dikilmiş olabileceğininbelgesidir.

Kaunos bloğu da Samos'taki gibi yüksek bir dikme üzerinde duruyor
olmalıydı. Çünkü bu muazzam blok üzerindeki ayak yuvalannın ölçüsü,
normal insanın en az üç katı büyüklüğündeki bronzdan dev bir heykele
işaret etmektedir ve çünkü blok, yüksekliği olan 0.45 m de, altta 1 cm genişlemektedir ve harfler büyüktür, derin oyulmuştur. Roma halkını temsil
eden heykelin sağ ayağı düz basmaktadır ve sağa doğru hafif açılmıştır,
paralel yöndeki sol ayak ise geriye atılmıştır ve ayak ucuyla basmaktadır,
sağa açtığı koluyla da bir mızrak taşımaktadır. Bu duruştaki bir heykelin
üzerinde durduğu kaide-bloğun dikmesi çok büyük ihtimalle..stoanın güneydoğu ucuna sıkıştırılmış kaide üzerinde yükselmektedir. Uç kademeli
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kaide gerçekten de stoa ile güneydeki küçük bir başka kaide arasına zorlukla sığdırılmıştır. Stoanın bu uçtaki iki basamak bloğu kaideye ait
euthynteria blokları üzerine oturmuştur, Bu, hemen ilk bakışta stoanın
daha sonraki bir tarihte yapılmış olduğunun belgesi sayılmalıdır. Ama
basamak blokları boşlukta durmaktadır, euthynteria bloklan üzerine basmamaktadır. Basamağın oturduğu euthynteria bloğu önde kesilmiştir.
Belli ki, anıtın euthynteria blokları için yer açılmıştır. Ona karşın arkada,
bu defa anıta ait euthynteria bloğu kesilmiş ve sonraki blok çok küçük
tutulmuştur; D4 bloğun D5 ile olan derzi, stoa krepisinin köşesine denk
gelmesi nedeniyle içe kaçıktır. Bütün bu detaylardan belli ki, anıt stoadan
önce değil, sonra yapılmıştır. Ve stoaya bu çağda daha hala cepheden, sütunlar arasından giriliyor olmalıydı ki, doğudan stoaya girrnek isteyenler
iki anıt arasını kezlerce kullanmışlar ve stoanın içine güneydoğu uçtan
girmişlerdir. Çünkü krepisin güney uçtaki köşe bloğu çukurlaşacak kadar
aşınmıştır ve çünkü cephenin doğu ucundaki ilk iki sütun arasında kalan
stylobat bloklarının üst kenarı yuvarlaklaşmıştır. Anıt kaidesinin buraya
zorlanarak yerleştirilmiş olmasının nedeni böylesine anlamlı ve önemli
bir anıt için kent agorası içinde seçilebilecek o andaki tek yakışır alanın
burası kaldığında aranmalıdır. Gerçi hemen güneyindeki, "İsim Listesi
Anıtı" ile arasında kalan bir başka anıta ait kaide, yapı özelliklerine göre
daha geç yapılmıştır ama bu anıtın spolyen malzemeden tek sıra temeli
altındaki kumtaşından taşlarla örülmüş daha kısa bir temel, burada "Kurtuluş Anıtı"nın yapımını zora sokan ve zaman içinde herhangi bir nedenle ya yıkılmış ya da kaldırılmış önceki bir başka anıtın varlığına işaret etmektedir.
Anıtın

temeli bugünkü temelsuyu düzeyine kadar toplam 0.40 m
iki, bazan üç sıra kireçtaşı bloklarla ötülmüştür. Güney
köşedeki tümü açık euthynteria bloklarından belli ki bloklar birbirinden
bir hatla aynlan iki farklı işçiliktedir: arka alandaki sivri murç jzleri ön
alanda yoktur. Ve krepis blokları bu arka alana yerleştirilmiştir. Uç kademeli kaideyi meydana getiren bloklar mennerdir ve çoğunluğu yeniden
tıraşlanmış spolyen malzemedir. Bazı blokların alt kenarında çok ince bir
çerçeve daha hala vardır ve ikinci sıranın her iki arka köşesine yerleştiri
len blokların üzerinde kenet yuvası deliği bırakılmıştır. Euthynteria üzerine oturan bloklar 4.33 x 3.75 m ölçüsünde ve 0.25 cm yüksekliğinde bir
alt krepis meydana getirmektedir. Bunun üzerine gelen ikinci krepisin
blokları, kaidenin batı yarısında cepheden ve iki yandan 0.35 ~!LL genişli
ğinde bir çıkış merdiveni oluşturacak şekilde yerleştirilmiştir. Uçüncü sı
ranın gerek korunan ve gerekse altındaki ikinci sıra bloklar üzerindeki
yapı işçiliğinden, bu sıraya ait bloklarının yerleştirilişinde de aynı esasın
0.35 cm lik bir basamak sisteminin uygulandığı açıktır. Böylece arkada,
yüksekliğindedir,
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kenar blokların ortasında kalan alanın moloz malzeme ile doldurulduğu
bir podyum önde ise cepheden ve her iki yandan çıkılan bir platform yaratılmıştır. Podyum üzerine yaklaşık 8 Ql yi bulan ve yukarı doğru daralarak yükselen bir ayak yerleştirilmiştir. Ondeki platforma ise büyük bir ihtimalle bir altar konulmuştur.

Palaestra Yanındaki Yuvarlak

Yapı

B.SCHMALTZ
Yapı, 1994 kazı çalışmalannda en önemli bölümünün kazılmasıyla
tamamen açığa çıkartılmıştır. Amaç; form, fonksiyon ve yapı tarihçesini
belirlemekti. Sonuçta, yapıdaki iki temel değişimin farklı iki fonksiyona
işaret ettiği saptanmıştır.

Doğrudan anakaya üzerine yerleştirilen euthynteria bloklan da dahil
lokal meımerden inşa edilen yapı, antik yürüme düzleminden aşağı yukarı 1.20 m yükseklikte, 3 basamaklı bir yuvarlak binadır öncesinde. Basamaklı yapının çapı aşağıdan yukarı doğru küçülmektedir. Alt basamakta
16.08 m üst basamakta ise 12.60 . Son basamağa ait menner blokların üst
yüzü tümüyle parlatılmıştır ne anathyrosis işlenmiştir ne dübel ve ne de
kenet yuvalan açılmıştır. Bütün bunlar ortaya koymaktadır ki, bu üç monumental basamak üzerinde bir yapı elemanı daha yükselmemektedir ve
hatta planlanmamıştır bile. Yapı alanı içinde ve çevresinde bir monopteros ya da bir tholos yapıdan olabilecek bir malzemenin bulunmayışının
nedeni de budur.

Korunan üst basamağın bloklan üzerinde dikkati çeken önemli özellik kazıma ile belirlenmiş 3 dairedir, bunlar aşağı yukarı 22.5° geçen radyallere bölünmüştür ve radialler içteki daire ile birlikte dik düzenlenmiş
çizgilerle kesme noktasında çaprazlaşır. Işte bu geometrik çizgi ağı bile
üst basamak üzerinde hiçbir başka yapı malzemesinin otunnadığını belgelernektedir. Aksi, bir amaç için özellikle yapılmış bu çizgilerin kapanacağı anlanundadır.

Çizgi ağı yapının fonnundan kaynaklanan akla gelebilecek iki farklı
fonksiyon ihtimalini de çürütmektedir. Bir altar bir tümü1üsün (heroon)
alt yapısı olma durumunda bu çizgilerin anlamlı bir açıklaması yoktur
çünkü. Oysa bu çizgilerin özel anlamlan vardır ve belli bir amaç için kazınmışlardır, Çünkü alttaki basamağın korunan blokları üzerinde, radiallere şaşırtıcı çoğunlukta uyumlu blok derzleri ve fonnatıyla ilgisi olmayan kısa kazıma çizgiler bulunmaktadır. Aynca euthynteria bloklan üzerinde keşfedilen kurallı aralıklarla verilmiş küçük haç işaretleri de aşağı
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yukarı

yine bu radiallerle uyumludur. Bütün bu işaretlerin ölçümünden.
daha euthynteria blokların yerleştirilişinden itibaren dairenin 16 sektöre
ayrılması amaçlandığı açıktır. Artık kesinlikle söyleyebiliriz ki, çizgilerdeki bu belirgin geometri bilinçli yapılmıştır ve bu bilinç de kesin kez yapının fonksiyonu ile bağlantılıdır. Bununla yapının bir heroon veya bir altar platformu, veya bir tholos olma ihtimali artık düşünce dışıdır.
Vardığımız sonuç yuvarlağın içinde yaptığımız araştırmalarla daha
kuvvetlenmiştir. Çünkü çok az sayıda da olsa bulduğumuz Arkaik
Çağ'dan Hellenistik Çağ içlerine kadar tarihlenebilen çanak çömlekten
hiçbiri herhangi bir kült aktivitesine işaret etmemektedir ve çünkü içteki
daire formlu bir mimari ile bağlantılı olabilecek bir başka temel eksiktir.
Yalnızca geniş bir duvar, dairenin içini anlamsız bir biçimde çapraz geçmektedir ve denizkalkeri bloklanndan bu tek sıra duvar da mermer yapı
dan daha sonra inşa. edilmiştir. Bu inşa sırasında yuvarlak yapının içi
0.60 m kalınlığındaki bir homojen taşmolozla doldurulmuştur. Ve dolgu
doğuda spolyen mermerden kalın bir döşemeyle sınırlandırılmıştır.

Dairenin 16 sektöre ayrılması ve yapının platformundaki kalite, Vitruv'daki bir sistemin kuruluşunu akla getirmektedir. Bir kentin ana hatlarını belirlemek için 16 sektöre ayrılan düz bir platform. Ölçüm sırasında
kullanılan aletinin (Chorobates) Vitruv'da verilen 5.90 m uzunluğu da bizim yuvarlak yapının boyutuna şaşılacak derecede yakındır. İşte bütün bu
arkeolojik belge ve gözlemlerimizin ışığı altında basamaklı yapımızın
adını şimdi daha kesin olarak koyabiliriz. Olçüm platformu. Temelde
bulduğumuz bir damgalı amphora kulpuna dayanarak da yapının i.Ö.2.
yüzyılın ortalarında inşa edildiğini söyleyebiliriz.
Yapının çevresinde dağılmış deniz kalkerinden mimari blokların sayısı, kazılan dolgu toprağı içinden gelenlerle dikkatimizi üzerinde yoğun
laştıracak kadar fazlalaşmıştır. Yuvarlağı anlamsızca kesen temelin de
aynı malzemeden inşa edilmiş olması, bunlar arasındaki bir ilişkiyi akla
getirmektedir. Bulunan mimari parçaların çoğunluğu kanallı ya da kanalsız yarım sütunlardır, yarım sütun kaide ve arşitrav parçalan ile birlikte
bir yarım sütun Korinth başlığı parçası da ele geçmiştir. Denizkalkerinin
yapısındaki kalitesizlik nedeniyle malzemenin boyutlarındaki farklılık
kaçınılmazdır, ama belli ki, bu mimari malzemenin hepsi kalın bir sıva
ile örtülmüştür ve böylece aralarındaki ölçü farkının en aza indirilmiş olduğundan şüphe edilmemelidir. Yuvarlak yapının üst basamağı üzerinde
ancak güneş ışığının uygun geldiği anlarda, iki ayrı noktada gözlenebilen
kireç tabakasının oluşturduğu yarım yuvarlak çerçeve yorumunu şimdi
bulmaktadır. Buraya denizkalkerinden kesilmiş kaide oturmaktadır, bun-
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lar da üzerlerine yerleştirilen aynı malzemeden yarım sütunları taşımakta
dır, aralarına ise kavisli duvar ötülmüştür. Yarım sütunları taçlandıran
Korinth başlığı üzerine ise yaylandırılmış arşitrav blokları konulmuştur.
Böylece ölçüm platformu, gerek kaide profili ve gerekse Korinth başlığı
nın formuna göre 1.5.2. yüzyılda bir başka işleve getirilmiştir. Muhtemelertı16 yanm sütunlu bir tholos.
. . Bu etkileyici tholos çok az bir zaman dilimi içinde hizmet vermiştir
ve muhtemelen bir yer oynamasıyla yıkılmıştır. 1.5.3. veya 4. yüzyılda
yuvarlak yapının kuzeybatı kenarına yapılmış olan bir su deposu, büyük
ihtimalle 2 ya da 3 generasyon sonra yapıyı batı yönde ayıran büyük bir
Bizans duvarı ile tahrip olmuştur. Duvar fonksiyonunu yitirdiğinde ve yı
kıldığında basamaklı yapının bazı mermer blokları ilk kez alınmış ve yapı üzerinde kurulan 4 odalı bir bina için kullanılmıştır. Bu bina muhtemelen palaestra terası üzerindeki Bizans Kilisesi'nin inşaasından sonra yapılmıştır (aşağı yukarı 1.5.5. yüzyıl). Çünkü bu binada yuvarlak 'yapıdan
hiçbir menner blok kullanılmamıştırve çünkü basamaklı yapımız üzerindeki bu binanın dinsel hiçbir fonksiyonu yoktur. Bu da binamızın baş
langıçtaki fonksiyonuna tamamen uygun düşmektedir.

Liman

Kuzeybatı Yapısı

OğuzÖZER
Stoanın batısında kalan ve liman boyunca uzanan düzlükte, önceki
yıllarda yaptığımız yüzey araştırmalarında, özellikle Çömlekçi Tepe'nin
hemen önündeki alanda çok sayıda mimari parça hemen her defasında
dikkatimizi çekrnişti. Ve bunlann hepsinin aynı kompleksten oldukların

dan da kuşkumuz yoktu. İlk kez 1987 yılında bu alanda başlattığımız temizlik ve çok küçük de olsa kazı çalışmaları sonunda "taşplan" çizimi tamamlanmış ve burada, Roma Çağı agorasına girişi sağlayan bir kemerli
anıtsal geçişin bulunduğu fikrine gelinmiştir.

Liman stoası ve çevresinde yürüttüğümüz araştırmalarımızın bir devamı olarak bu önemli ve görkemli yapının tasar ve işlevinin anlaşılması
için kazı çalışmalarına bu yıl başladık. Alana dağılmış 300'e yakın mimari parça "Taşparkı"na çekilmiştir ve burada formlarına göre sınıflandırıl
mıştır. Kazıya kuzeydoğu yönünde, in-situ bir ayağın üzerinde başlanıl
mıştır ve burada döneminin yürüme zeminine kadar inilmiştir, 2.85 x 2.14
ölçüsünde bir haç formundaki ayak monolit iki bloktan yapılmıştır ve korunan yüksekliği 0.58 m dir, uzunlukları 1.25 m yi bulan iri temel bloklar
üzerine otunnaktadır. İkinci bir ayak kuzeydedir ve ikisi arasındaki uzak-
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lık

2.77 m ölçülmektedir. 1.15 x 2.14 m ölçüsünde ve 0.58 m yükseklikteki
ayak, doğu-batı yönünde uzanan duvann devamı şeklinde inşa edilmiştir.
1.15 m lik kuzey bölümü doğu-batı yönündeki duvarın içerisinde ve 0.85
m uzunluğundaki bölümü ise önceki ayağın ekseni üzerine yapılmıştır.
Aynı aks üzerinde güneye doğru 6.57 m uzaklıkta yine haç formunda bir
ayak daha belirlenmiştir, korunan yüksekliği daha azdır: 0.27 m. Alan
yürüme zeminine kadar kazılmıştır. Bunun 2.00 m kadar güneyinde ortaya çıkarılan alt ve üst temel bloklan seviye ve gösterdiği plana göre, burada da kuzeydeki ayağa benzer bir ayağın yapılmış olduğunu söyleyebiliriz.
Açığa çıkarttığımız, ortada daha geniş (6.57 m) ve yanlarda daha dar
(2.77 m) üç açıklığı belirleyen bu ayakların doğu-batı yönünde uzanan
duvarlarla olan bağlantısını ve yapının işlevini anlamak için kuzey ayakla
"L" şeklinde birleşen kuzey duvan üzerinde, duvarı izleyerek kazı çalış
masına devam edilmiştir. Yüksekliği yer yer 1.00 m yi bulan duvar sağ
lam bir temel üzerine oturmaktadır, iki yüzü de görünen yüzdür. Çünkü
kumtaşından kesme blokların düz tıraşlanmış yüzleri içe-dışa bakmaktadır ve araları harçlı moloz taşlarla doldurulmuştur, kalınlığı 1.20 m dir.
Kuzeydoğu köşeden itibaren batı yöne uzunluğu 16.60 m dir ve 90 lik
açıyla güneye, limana döner, ayaklara paralelolarak 4.70 m devam eder,
karakteri ve kalınlığı burada da aynıdır. Duvann üzerine farklı doğrultu
da ve karakterde bir duvar ötülmüştür. Harçla birbirlerine tutturulmuş
moloz taşlar ve aralannda spolyen malzeme. Genişliği 0.59 m ve korunan
yüksekliği 0.70 m ölçülmektedir, Açmamız batıya doğru genişletildiğin
de saptanmıştır ki, moloz taşların harç kullanılarak örüldüğü 1.50 m genişliğindeki nitelikli bir duvar 4.00 m yarıçaplı bir apsisle dönmektedir.
Bugünkü yürüme zemininden 1.90 m aşağıda bu apsidal duvar 0.15 m dışa
taşan bir temel üzerine oturmaktadır. Ve bu derinlik öndeki ayakların
bastığı yürüme tabanından hayli aşağıdadır. Bu da apsidal yapının, üç
açıklık ve iki ayaktan oluşan anıtsal batı cephe ile ilgisinin anlaşılmasını,
en azından gelecek kazıların sonuçlannı alıncaya kadar güçlendirmektedir.
Mezargediği

Heroonu
Ö.KAYNAK

Arşitrav bloğu üzerindeki Karca yazıtıyla daha 1950'li yıllardan bu
yana bilim dünyasında bilinen yapı ve çevresi, geçen yıldan bu yana da 1.
derece sit kapsamındadır. Buna rağmen daha henüz yaz günlerinin başın
da yol açan bir dozerin sorumsuz kepçesinden nasibini almıştır, tek parça
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olanlarla iki, iki parça olanlar üç-dört parçaya bölünmüştür. Tek şey kalbize yapılacak. O da son yıllarda hep yapar olduğumuz: geri çekilmek. Bu bağlamda bir öğrencimizin "Magister tezi" kapsamında kazısına .
başlanılmış ve önemli mimari parçaları öıtülü bir alana, hamam binasına

mıştır

taşınmıştır.

Çandır-Ekincikpatikası üzerindeki

Gedik'te, Cemil Şahin'in zeytiniçindedir, yamaca yapılmıştır ve güneye, denize yöneliktir. Yapının çevresine dağılmış mimari parçalar arasında elimize geçenler, binanın restitüsyonu tamamlamaya yeterlidir. Ovola ve lesbos kymationlu kapı lentosu, yalancı kapıdan, diş sıralı saçaktan ve arşitravdan parçalar.
lik

alanı

Yaptığımız küçük sondajlarla bugün bilebildiğimiz, yapının arkada
uzunluğunda olduğu ve önünde 0.35 m yükseklik ve 0.50 m genişlikte bir sekinin bulunduğudur. Taban, 1.60 x 1.30 x 0.35 m ölçülerine
varan iri plaka bloklarla döşenmiştir. Yan duvarlar batıda 2.10 m doğuda
ise 4.30 m uzunluğuna kadar korunmuştur. Cepheye ait duvar ve temelden günümüze birşey kalmamıştır.

6.30 m

. .. Lento bloğu üzerinde korunmuş lesbos kymationu ve yumurta
LO.geç 5. veya erken 4. yüzyıl özelliklidir. Buna göre diyebiliriz ki, yapı
bugüne kadar Kaunos ve çevresinde bugüne kadar tanıdığımız yapıların
belki de en eski olanıdır. Ozellikle arka duvarın uzunluğu ve en azından
bu duvar önündeki sekisi ile bir anıtgömütten çok, bir heroondur bu. Düşüncerniz, bugün "kurumama" savaşı veren hemen yanındaki bir kaynakla da desteklenmektedir.

Epigrafi Araştırmaları
Ch.MAREK
Bu mevsim çalışmalarımızın esasını, geçen kazı mevsiminde açığa
çıkartılan Protogenes Anıtı postamentlerinin taşıdığı epigramlar ve fotoğ
raf çekimi oluşturmuştur. Bazılarının yeniden kopyaları alınmıştır. Hamam binası içine taşınan ve orada yeniden kurulan anıtın farklı ışıklar altında fotoğrafları çekilmiştir.
Agoranın batısında gün ışığına çıkartılan bir heykel kaidesi üzerindeyazıt yenidir. Kendini serbest bıraktığı için Kaiser Tiberius'un onuruna
yapılmıştır. Bunun yanında Roma Çağı'ndan bazı adak yazıtlarının daha
önceki tercümeleri gözden geçirilmiştir ve düzeltilmiştir.

ki
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Seramik Deposunun Düzenlenmesi
ADİLER

MDOYRAN
Ş.EREN

Kazı mevsimi süresince bir rüyamızı gerçekleştirmenin hazzını ve
bir yükümlülüğümüzüdaha yerine getirmenin huzurunu yaşadık ve yaşı
yoruz da. 1966 yılından bu yana yapılan kazılarda bilimsel çalışmalar için
toplanan çanak-çömlek parçaları, bugün özel kasalara sistemi içinde yerleştirilmiş ve emniyeti sağlanan kazı evi deposundaki yeni düzenlemeyle
tüm araştırıcıların hizmetine açılmıştır.

Hamam Binasındaki Düzenleme
Ekip Üyeleri
Ekip olarak son yıllarda bizleri buran ve de kültürlü ziyaretçilere karşı hep mahçup düşüren, örenyerinin sahipsizliği ve bunun getirdiği onulmazlıklardır. Köylülerin bazıları antik kenti bir "mera" olarak kabul etmişlerdir ve hayvanlarını gönül rahatlığıyla sürmektedirler. Çoğunluk da
"avuçlanması" gereken "lezzetli bir pasta" gözüyle bakmaktadırlar Kaunos' a. Bütün bunların sonunda da, özellikle son 7-8 yıldan bu yana bir
"çekirge sürüsü" geçmiş gibidir Kaunos'un üzerinden. Açığa çıkartılan
anıtlar, mimari parçalar, yazıtlı-yazıtsız heykel kaideleri, dikmiş olduğu
muz sütunlar ya devrilmekte ve parçalanmakta ya da üzerleri kazınarak
yazılmaktadır, bezekli parçalar bezeklerinden kopartılıp beraberinde götürülmektedir. Bunun karşısında yapabileceğimiz tek şey, çıkartılan ve
kolay tahribe açık malzemeyi yerinde tekrar gömmekti. Ve son iki mevsim onu da yaptık.

Bu yıl, geçen yıllarda temizliğine başladığımız hamam binasının tümüyle boşaltılmış büyük odalarından birinin dört geçişini, kaya mezarlarının kapılarından esinlenerek formunu çıkattığımız demir kapılarla kapattık. Bununla çok amaçlı kullanabileceğimiz kapalı bir mekana sahip
olduk artık örenyerinde. Ve ileriye dönük olarak da binanın tüm odalarını
dolgudan arındırmak ve aynı formda kapılarla kapatarak bu kapalı mekanları çoğaltmayı planlıyoruz. Amaç ise, örenyeri içinde tahıip olan ve
olmayı bekleyen mimari parçaları, yazıtları ve taşınabilecek anıtları kapatılan bu mekanlara taşımak ve burada emniyete almaktır.
Nitekim bu yıl, geçen yılortaya çıkarttığımız, Kaunos'un gururu
Protogenes Anıtı burada yeniden kurulmuştur. Mezar gediğindeki hero-
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ondan, dozer kepçesinin ucundan kurtulan mimari parçalar burada emniyete alınmıştır ve üç yuvarlak sunak "sergi" anlayışında buraya yerleşti
rilmiştir.

Ve umut, amtsal hamam binasım ilerde "Yöre Müzesi"
tirmektir Kaunos 'un selameti için.

işlevine

ge-
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EXCAVATIONS AND RESEARCH IN
HALIKARNASSOS 1994
Poul PEDERSEN

*

The Halikarnassos-campaign of 1994 was a continuation of the project that was initiated in 1990 with the kind permission of the General Directorate of Monuments and Museums. As in previous years the work is
carried out on behalf of the Bodrum Museum of Underwater Archeology
and in a close co-operation between this Museum and the University of
Odense in Denmark. In this collaboration rescue excavations have been
carried out on three sites since 1990: ı. The Late Roman Villa in Coban
Yıldızı Sokak, 2. Remains of a Hellenistic House west of the Maussolleion terrace, and 3. Remains of an ancient building inside the Castle of
St.Peter. The Turkish team is lead by the Director Oğuz Alpözen and
Dr.Aykut Ozet from the museum of Bodrum, while I myself have been in
charge of the Danish team. Dr.Birte Poulsen was supervisor of the work
in the Late-Roman villa'.
The campaign of 1994 took place in the period from the 24th of July
to the 30th of September. The main part of our work was devoted to the
conservation, photographing and studying of pottery and other material
from previous years excavations. The work was carried out in the Maussolleion Open air Museum, where a new exeavation depot was erected to
improve storing and studying facilities. Part of the city-wall and some re-

*
(1)

Poul PEDERSEN, Department of Greek and Roman Studies, University of Odense, Campusvej 55, DK-5230 Odense M. DANIMARKA
In addition Professor Kristian Jeppesen and Mrs.Lotte Jeppesen participated. Benni Berg
from the National Museum of Denmark directed the conservation work. Signe Isager carried
out epigraphical studies and Jacob Isager directed the photographic documentation. The
team furtherınore consisted of the fol1owing participants: Bahadır Berkaya, Aynur Özet, Serap Yakar, Zuhal Ekren, Gürsans Kabacam, Maria Berg, Lars Karlsson, Stina Wedman, Erik
Falsig, Mie Jacobsen, Suat ElifUyanık, Sanne Lind Hanserı. Troels Munk-Olsen,
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mains in the Türkkuyusu district of Bodrum were briefly inspected and
photographed for future studies. The conservator made a cast from a
sman and much damaged relief identified by the museum-staff in the
Castle. it shows a wildboar-hunt, and is probably of the Classical period.
In addition to this, some supplementary conservation work was done in
the Late Roman villa in Coban Yıldızı Sokak and a new wall and fence
was erected on the north side of the site.
As the 1994-campaign was devoted to studyand preparation for the
publications, I shall make this years report comparatively brief.

Work on the preparation for publication
6 members of the team are presently working on the preparation of
the exeavation material for publication.
Dr.Biıte Poulsen will be in charge of the entire publication of the
Iate-Roman villa. This will also include a re-publication of much of the
old material from the British excavations in the 19th century, now kept in
the British Museum, where Dr.Poulsen has done extensive studies already. The inscriptions will be published by professor Signe Isager. The
pottery, roof-tiles, terracottas and other findings will be published mainly
by Sanne L.Hansen, Hanne Teglhus and Maria Berg. On the basis of the
Amphora-material Maria Berg has just initiated a ph.d.-project on amphoras in this region.

The publication of the test trenches in the presumed "Palace of
Maussollos" inside the Castle and the rescue exeavation of some remains
of a HelIenistic house, will be carried out by the same team and myself.
Much labour has been devoted to this work, which we expect to continue in 1995, so that it will hopefully be possible to finish the publication
in 1996. The results of these studies are planned to appear in the new
journal "Halikarnassian Studies".

Halikarnassian Studies
The first volume of "Halikarnassian Studies" edited by Jacob Isager,
appeared in 1994. It contains the lectures given at the Symposium entitled
"The lonian Renaissance" held in Denmark in December 1991. In addition
to contributions on 4th cent. RC. architecture, sculpture and townplanning it contains articles relating to the rich "Tomb of a Carian Princess" excavated by Bodrum Museum in 1989, and suggested to be the
tomb of Maussollos' sister Ada. The volume also has a preliminary re242

port concerning the first two years of the present excavations.

The site of the Late-Roman villa in Çoban

Yıldızı sokak

In 1993 the mosaies had been restored and protected with walls and
sand. In 1994 the mosaic excavated in Room O by the end of the 1993
season was cleared again, and the mosaic was eleanned and restored by
our conservator Benni Berg. After the finishing of this work it was possible to get a much better impression of this mosaic. It proved to be in a
comparatively good state of preservation and it showed to have a nice
picture of a nymphe riding on the back of a marine centaur, who is playing the lyra.
A low wall carrying an iron fence was erected on the north side of
the site, separating the site from smaIl public passage, which runs eastwest on this side.

The new exeavation depot on the Mausolleion museum site
The storing and working facilities have long been insufficient, but
this was much improved in 1994. In accordance with a permission given
by the Turkish authorities in 1993 a new exeavation store-room was built
in the north-western corner of the area next to the MaussoIleion excavation, and outside the area of the MaussoIleion terrace. The building has
been designed by Professor Kristian Jeppesen and the Turkish Museum
Authorities in ızmir. In spite of its small dimensions the building constitutes an important improvement of our facilities.

The remains on the Zephyrion peninsula inside the castle
Although we did not carry out any exeavation ourselves, a chance
find made by the Museum inside the Castle of Bodrum shows a small
piece of wall that may relate to the remains found in our smaIl testtrenches of 1992 and 1993. A preliminary report of this finding has already been published by Oğuz Alpözen, Stefan Claesson and Frederick
Hocker in the INA Quartorly this winter. The remains are planned to be
published in more detail in the "Halikarnassian Studies" in relation to the
remains found in the test-trenches of 1992 and 1993.
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TARSUS CUMHURİYETALANI 1994 YILI
ÇALIŞMALARI

Levent ZOROGLU *

1993 yılı ortalarında, Tarsus Belediyesi, koruma amaçlı imar planın
da kentsel sit alanı içerisinde bulunan ve bir tarafı 1. derece sit alanı olan
Cumhuriyet Alanı'nda (Plan: 1,2; Resim: 1,9) gerekli işlemler tamamlandıktan sonra bir yeraltı otopark projesini uygulamaya koymuştur. Çalış
malar başladıktan bir süre sonra alanın çeşitli yerlerinde ve değişik kotlarda bazı kalıntıların ortaya çıkmaya başlamasıyla oluşan bazı baskılar
sonucu, Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun aldığı
bir kararla 11.12.1993 tarihinden itibaren bilimsel başkanlığım altında burada arkeolojik kazılara başladık',
Cumhuriyet Alanı Tarsus ilçesinin merkezini oluşturmaktadır. (Plan
:1,2). Doğu ve güneyini Atatürk Caddesi sınırlar. Güneybatısında Adliye
Sarayı-, kuzey ve kuzeybatısında ise, şimdi çarşı olarak kullanılan Eski
Hal binası (Tescilli) bulunmaktadır. Belediyenin hazırlayıp yürürlüğe
*
(1)

(2)

Prof.Dr.Levent ZOROGLU, S.Ü.Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü,
42079 Konya-TR.
Kazılara yüksek lisans öğrencileri HıAdıbelli, S.Tekdemir ve Mehmet Tekocak ve Adana
Müzesi'nden Kazım Tosun ve Tarsus Müzesi'nden Zeki Kaçan 'dan oluşan bir ekiple
başlandı. Ark.M.Söylemez, Arş.Gör.NıArslan, kazılarımıza bir süre katkıda bulundular. Antalya Müzesi arkeologlanndan S.Aydal plankareleme işlerini yürüttü. Selçuk, Atatürk, Ankara ve Hacettepe Universitelerine mensup çok sayıda öğrenci 1994 yılıkazılarına katıldılar.
Trakya Universitesi M.Y.O.Restorasyon ve Konservasyon Bölümü Oğr.Uyesi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin Akıllı ve dört öğrencisi onarım ve tamamlama işlerini yürüttüler. Kazıda ortaya
çıkardığımız mimari kalıntılar Y.Mim.P.Bilgen, M.A.tarafından plana geçirildi. Kazılarımız,
ıçel üzel İdare Müdürlüğü'nün,Tarsus Belediyesi'nin ve Tarsus Rotary ve Lions, İçel Sanat
Klüpleri'nin, TUSEV Vakfı'nın, basının ve diğer bazı kişi, dernek ve kuruluşların maddi,
manevi ve işçi yardımlarıyla sürdürüldü. Bu şekilde katkıda bulunan adlarını sayamadığımız
kişi ve kurumlara teşekkürlerimi sunarım.
Burada 1946 yılında yapılan temel kazıları sırasında Orpheus mozayiği bulunmuştur. Bu
eser şimdi Antakya Müzesi'nde sergilenmektedir.
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koyduğu proje öncesinde Cumhuriyet Alanı aynı zamanda gezinti parkı
olarak kul1anılmaktaydı ve halk arasında "Bayram yeri" olarak anılmak
taydı. Meydanın oıtasına yakın yerde, bir kaide üzerinde, 1942 yılında dikilen bir Atatürk heykeli yer alıyordu'. Doğu köşede ise, şimdi yıkılmış
olan Ziraat Bankası 'na ait bina bulunmaktaydı. Tarsus Koruma Amaçlı

İmar Planı'nda

Cumhuriyet Alanı park olarak korunmuş, buna karşılık,
ve yükseltisi traşıanarak yok edilmiş bulunan bir höyük (Tarsus Höyük)' I.Derece Sit Alanı olarak tescil edilmiştir.
Alanın deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 25 metredir.
alanın batı köşesinde bulunan

ARKEOLOJİK KAZıLARıN SEYRİ, BULGULAR VE BU·

LUNTULAR
Kazılanmızın ilk iki haftasında, daha önce kazı alanının çeşitli yerlerine, gelişigüzel yığılan topraklar kaldınldı (Resim: 2). Aynca kazı alanı
içinde, daha önce, makina ile çalışma sırasında bulunan çeşitli mimari
parçalar, alanın batısındaki, kazılmamış i. Derece Sit Alanı içinde toplandı.

Tarsus Müzesi uzmanlannın denetiminde yürütÜıen kazılar sırasında,
alanın kuzey bölümünde -2.50 m kotunda ilk mimari seviyeye rastlandığı
için çalışmalar bu seviyede durdurulmuş, daha sonra biraz daha batıda
kalan alanda çalışmalar sürdürülmüştür. Bu kazılarda da -5.00 m dolaylannda bir cadde ile bunun güneybatısında bir zemin mozayiği bulunmuş
tur.
Plankareleme çalışmaları tamamlandıktan sonra, caddenin kuzeydoFGHIJ/7-12 plankarelerine isabet eden -2.50 m kotundaki ilk
alan i. Bölge, caddenin batısındaki oıtalama -3.50, -5.00 m kotundaki
alan da II. Bölge olarak adlandınldı. Kareleme sistemine göre, antik cadde FGHIJ/6-9 plankarelerinin belli bölümlerini içine almaktadır (Plan:2
Resim: 1). Bu kotlar dikkate alındığında, yukarıda sözünü ettiğimiz i.
Bölge'nin caddenin kuzey kıyısında uzanan bir teras görünümünde olduğu anlaşılır. Bu terasın istinat duvan devşirme taş ve sütun gövdeleriyle
ve caddenin zemininde yaklaşık 0.50 m yükseklikte bir toprak dolgu üzerine inşa edilmiştir. Burası F/lO, G/9 plankarelerine isabet etmektedir.
ğusunda

Çalışmalarımız

(3)

(4)
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öncesinde, caddenin

batısında,

E/2-6, F/2-6, H/2-6

Bu heykel şimdi belediye önüne taşınmış, anıtın kaidesi ise, alanın güneyine yakın bir yerde
yan yatmış bir durumda kırılmayı beklemektedir. Biz Cumhuriyet Alanı ile ilgili
hazırlamakta olduğumuz taslak projede, bu kaideyi parçalamadan alanın güneyine heykel ile
birlikte yeniden yerleştirmeyi düşünmekteyiz.
Bu höyük için bak.: W.S.Williams. Anat. Stud. 4, 1954, 170.

plankarelerine isabet eden alanda, burada herhangi bir mimari kalıntı
olup olmadığını saptamak amacıyla, ancak makina ile gelişigüzel açılmış
olan her biri 2 m derinlikteki 6 çukur, kazı alanına birikmiş olan toprağın
taşınması sırasında manevra yapacak kamyonlara engelolmasın diye, biri
dışında yeniden toprakla dolduruldu. Yine çalışmalanmızın ilk günlerinde, antik caddenin güneydoğusunda bulunan ve Adana Koruma Kurulu'rıa iletilen raporlarda "mozaikli zemin" olarak ifade edilen alanı da,
mevsim ve çalışma koşullannın uygun olmaması nedeniyle, üzerini toprakla kapattık. Buna karşılık mozaik avlunun doğusundayer alan yapıda
çalışma olanağı bulduk ve planını ortaya çıkardık. Mozaik zemin ise, ancak haziran ayı sonlannda açıldı ve onanldı.
A-I. BÖLGEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Buradaki çalışmalara kazı yerine intikalimizin ilk günlerinden itibaren başladık. Bu yüzden daha çok yüzeyde görülen duvar kalıntılarının
çevresinin temizlenmesi ve var olan mimarinin saptanması, işimizin önceliğini oluşturdu. Çalışmalarımız sonunda, üst seviyelerde yer alan geç
Antik ve Orta Çağ yapılanna ait çeşitli mekanların temelleri ve bunun altında, bir sütunlu revakın oturduğu stylobat ve bazı sütun gövdeleri ortaya çıkanldı. Burada önce bu mekanlar, daha sonrada sütunlu revak tanı
tılacaktır.

[-MEKANLAR

1. Bölge'nin bir kısmı cadde üzerine inşa edilen bir teras duvanyla sı
nırlandırıldığına yukarıda değinmiştik. Bu teras duvan şimdiki durumda
yaklaşık 19 m uzunlukta olup, devşirme sütun gövdeleri ve kesme blok
taşlarla örülmüştür

(Resim: 3,4). Bu duvann cadde zemininden yüksekliği ortalama 2 m civanndadır. Sözkonusu bu teras üzerindeki G 9 karesinde, kuzeydoğu yöne doğru uzanan A duvan zeminde görülmekteydi.
Yaklaşık LO metrelik kısmı temizlenen bu duvarm güneybatı ucu cadde
üzerindeki istinat duvarına bağlanmıştır (Resim: 4). Kuzeydoğu ucunda
ise, yaklaşık 9 metrekarelik bir alanı kaplayan bir taşlık ve ortasında bir
kuyu bulunmaktadır. A duvannın seviyesinden 0.30 m altta ortaya çıkarı
lan B duvannın köşesinden yaklaşık 1.50 m mesafede ve bundan biraz daha yüksek bir seviyede, taş örgü yerine, granit bir sütun gövdesi parçası
nın yerleştirilmiş olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 2.70 m uzunluktaki bu
parçanın kuzey ucuna yakın yerde açığa çıkanlan C duvarında da ikinci
bir granit sütun gövdesi bulundu. Bu dııvarların kesiştiği köşenin yaklaşık i m kadar kuzeyinde ise, duvarlan çatı kiremidi parçalan ile örülen
0.86 x 1.680 m ölçülerinde bir havuz ortaya çıkanldı (Resim: 5). Havuzun
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derinliği 0.40 m dir. Destek duvarı ile B duvarı
kayda değer herhangi bir kalıntı ortaya çıkmadı.

arasındaki

mekanda ise,

i. mekandaki derinleşme sırasında B duvarı üzerindeki granit sütunun ucunun kireç taşından yapılmış, geniş bir sütun kaidesinin üzerine
oturduğunu gördük (Resim: 4). Kaidenin yanları aşındı ğı ya da özellikle
yontulduğu için, neredeyse silindir biçimini almıştır. Aynca bu kaide, is.tinat duvarında kullanılan sütun gövdeleri gibi, kireç taşından olduğu
için, aralarında belli bir mimari ilişkinin olduğu hemen dikkati çekmektedir.
Çalışma alanımızı güney, güneydoğu yöne doğru genişletmek ve derinleştirmek üzere, plana geçirilen ve resimleri alınan B duvarını ve A
duvannın B duvarı ile istinat duvarı arasındaki bölümünü kaldırarak, temel altı toprağını -4 metreye kadar indirdik. Çalışmalarımız sonunda, kazı alanımız içinde, yola paralelolarak uzanan ve aşağıda aynntılı bir biçimde tanıtacağımız stylobatın bir bölümü ortaya çıktı.

A duvarının istinat duvarından itibaren hemen hemen dördüncü metresinde, yaklaşık 4.50 m kadar güney yöne doğru uzanan D duvan ile, açmamızın güney kesitine yakın yerde batıya doğru uzanan E duvarının
açılmasıyla, i. mekanın güneyinde yer alan II. mekan ortaya çıktı. E duvannın batıya yönelen bölümü 3 m uzunluktadır. Doğuya uzanan kısmı
ise, iyice bozulmuştur. Buradaki duvarda devşirme olarak kullanılmış
mermer bir Korint başlığı ele geçti. Ters olarak konulmuş olan bu başlık
olasılıkla yukarıda sözünü ettiğimiz granit sütunlardan birinin üzerinde
duruyor olmalıydı.
İkinci açmada ortaya çıkardığımız duvarların tamamlanmasıyla, i.
mimari seviyedeki yapının planı tamamlandı. Buna göre burada en az 3
odalı, kuzey köşesinde taş kaplı bir avlusu ve kuyusu bulunan, olasılıkla
tek katlı bir ev bulunmaktaydı. i. mekan ile taşlığın batısında, işlevinin ne
olduğu konusunda fazla bir bilgi sahibi olamadığımız kiremit duvarlı havuz ve birkaç duvar parçası, açmalarımızın ilk tabakasındaki mimarinin
diğer kısımlarını oluşturmaktadır. Yer yer devşirme sütun gövdelerinin
kullanıldığı bu tabaka, olasılıkla Geç Antik Çağ ile Orta Çağ'ın erken dönemlerini de içine alan bir zaman dilimi içinde değerlendirilmelidir. Bu
mimariye bağlı olarak, yine Orta Çağ'a ait çok çeşitli kap kacak parçaları
bulunmuştur.

Bu evin batıdaki ikinci odasında yaptığımız derinleşme sırasında,
yaklaşık 3.20 metrede ters dönmüş halde duran, mermer bir kompozit
başlık bulundu. Bu mekanın kuzey kesiminde kısa bir duvar parçası ile,
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bunun altında üzeri tek sıra taş kaplı bir kanalortaya çıkarıldı. Sonraki
çalışmalanrnızla, Orta Çağ'a ait olan bu kanalın aşağıda ele alacağımız
stylobatın ilk sıra taşının altından geçerek, caddenin altındaki ana kanala
bağlanmış olduğu saptandı. Böylece, aşağıda da değineceğimiz gibi, kentin Orta Çağ'daki sakinleri hem caddenin, hem de altındaki kanalın farkındaydılar ve atıklarını bu kanala yönlendirmişlerdi-,
II. mekanda da, hemen hemen aynı seviyede, bir ucu istinat duvarına
dayanan, yaklaşık 0.80 m genişlikte, 1.70 m uzunlukta ve 0.40 m yükseklikte doğu-batı yönlü bir duvar daha ortaya çıkmıştır. Bu duvar, yukarıda
tanıttığımız III. mekandaki duvarla hemen hemen aynı aks üzerindedir.
Bunun gibi, D duvarının hemen altında, 4.50 m uzunlukta ortalama i m
genişlikte bir duvar temeli bulunmuştur. D duvarının bu temeli kullandığı
dikkate alınırsa, bu temel ve yukarıda anlattığımız duvar kalıntılanna ait
yapı planının bir sonraki safhaya ait inşaat döneminde de korunduğu anlaşılır. Bu bakımdan yukarıda tanıttığımız I. mimari kata ait evin iki safhalı bir yapı olduğunu düşünüyoruz.

0/9 plankaresinde bulunan istinat duvannın bir bölümünün caddenin
doğu kıyısına oturduğuna yukarıda değinmiştik. Stylobat ile bu duvar
arasındaki toprak dolguyu, I. mekanın seviyesinin tesfiyesi sırasında
stylobat seviyesine kadar indirerek, bu istinat duvarının aynı zamanda
sözkonusu mekanın batı duvannın temelini oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu
bölümde de yine Orta çağ ve sonrasına ait olabilecek kap parçaları ele
geçmiştir.
.
II. mekanda, -4.25 - 4.34 m kotlarında stylobatın caddeye bakan basamaklı yüzü ortaya çıktı. Cadde ile yakın ilişkisi bulunduğu anlaşılan
stylobatı tam olarak ortaya çıkarmak üzere, II. mekanla III. mekanı birbirinden ayıran D duvannı kaldırdık ve -4.25 metrede, i. mekanda bir bölümünü açtığımız stylobatın üst yüzeyini ortaya çıkardık. III. mekandaki
derinleşme sırasında, A duvarının doğu kesitine girdiği yerden yaklaşık 6
m kadar batıda ve 3.29 m kotunda, kuzey-güney yönlü bir duvar daha ortaya çıktı. F Duvarı olarak adlandırdığımız bu duvar en fazla 0.78 m yükseklikte olup, ilk iki sıra taş örgüden sonra, 0.50 m genişlikte kesme taş
larla örülen bu duvar stylobatın şimdi açtığımız bölümlerine hemen hemen paralel bir biçimde uzanmaktadır. F duvarı olarak kodladığımız bu
duvann başka bağlantıları henüz ortaya çıkmadığı için ve bu duvarlara
açmalarımızın doğu kesitine yakın yerde rastladığımızdan, şimdilik herhangi bir yorum yapamıyoruz. Kazımızın bu bölgede ortaya koyduğu en
(5)

Bu durum bugün de geçerlidir ve Tarsus'un
antik kuyu ve kanallara bağlanmaktadır.

çoğu

evinin atıkları,

inşaatlar sırasında

saptanan
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önemli kalıntı stylobat olduğu için, çalışmalanmızın bundan sonraki bölümünü stylobatın cadde boyunca tamamen açılması ve cadde ile stylobatın bağlantısının araştırılması konusuna yönelttik.
2- STYLOBATve SÜTUNLU REVAK
Cumhuriyet Alanı'nda yürüttüğümüz kazıların ortaya koyduğu en
önemli sonuç, caddenin doğu yönünde bir stylobatın ve bunun üzerinde
yer alan bir sütunlu revakın varlığının saptanmasıdır. Bu sonuç, aynı zamanda, sözkonusu caddenin daha iyi yorumlanmasını da sağlamıştır.
Kireç taşı ile inşa edilen stylobatın üst sıra taşlannın genişliği 2 m
olup, yola bakan kenarı basamaklıdır. Diğer yüzü ise, örgüyü oluşturan
taşların ölçülerine göre sıralandıklan için, tam düzgün değildir (Resim:
6). Bu durum, sütunların gerisindeki kaldınm zeminin, stylobatın yüksekliği 0.60 m olan üst sıra blokunun altına fazla inmemiş olduğunu göstermektedir. Zaten, yukanda sözünü ettiğimiz Orta çağ havuzunun önünde,
-4,41 m kotunda, küçük çakıl taşları ile oluşturulan bir zemin açığa çıka
nldı ki, burası belki de stylobatın gerisindeki kaldınmın ve olası stoanın
önünü oluşturmaktaydı. Stylobatın üst sıra taşlannın genişlikleri 0.60 m
ile 1.70 m arasında değişmektedir. Stylobatın temelleriyle birlikte yüksekliği 1.80 m yi bulmaktadır. Caddeye bakan yüzündeki basamakların genişliği ortalama 0.40 m olup, bu üç basamağın yüksekliği toplam ı. 10 m
kadardır.

Birinci basamağın üzerinde, kireç harcı ile sıvanmış bir su künkü ortaya çıkarıldı ki, bu daha geç devirlerde, artık caddenin ve sütunlu revakın toprak altında kaldığı dönemlerde dizilmiş olmalıdır. Benzer bir baş
ka künk sırası ise, ikinci krepisin hemen yanında ve krepis boyunca uzanmaktadır''. Her iki künk sırası da, cadde boyunca tüm alan içinde izle nebilmektedir.
Kazılanmız sırasında stylobatın uzantısını güneydoğu yönde izledik
ve dar bir şerit halinde bu bölümleri açtık (Resim: 7,8). Stylobat üzerinde
in-situ durumda üç tane sütun kaidesi ortaya çıktığı için, sütunlu revak
hakkında da bir bilgi edinmek mümkün oldu. Buna göre, revaka ait sütunlann Attik-İon tipi sütun kaidelerinin genişliği 1.36 m olup, bunlar da
yumuşak kireç taşından yapılmıştır. In-situ durumda bulunan iki sütunun
merkezleri arasındaki mesafe 2.36 metredir ve böylece stylobatın kazı
alanımız içine rastlayan bölümünde ı ı sütun kaidesi olduğunu hesapladık. Ele geçen parçalardan, kaidelerin üzerinde bulunan sütun gövdeleri-

(6)
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Tarsus su kün~leri ve su sistemi S.Tekdemir tarafından çalışılmaktadır.

taşından yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunların biçimi ve yüksekliği hakkında kesin veriler yoksa da, kazılarımız öncesinde, nasıl bulunduğunu bilrtıediğimiz bazı sütun gövdesi parçalarının da bu stylobatın

nin de kireç

üzerinde yer almış olduğunu düşünüyoruz. Bunların alt bölümlerinin yivsiz olduğu, üzerlerinde yine kireç taşından yapılmış Korinth tipi başlıklar
taşıdığı anlaşılmaktadır. Ele geçen sütun başlıklarından iki tanesinin yüzleri iyice aşınmıştır. Bunlardan birinin yüksekliği 0.90 m alt çapı 0.88-89
m, üst çapı ise, 1.32 metredir. Bu kireç taşı sütunlardan zaman içinde yı
kılmış olanların yerine, mermerden yapılmış kaideler üzerine oturan granit sütunların yerleştirildiğini düşünüyoruz ki, yukarıda 1. kata ait mekanları tanıtırken değindiğimiz Korinth ve Kompozit tipindeki sütun başlık
larının da bu granit sütunların üzerinde yer almış olabileceğini söylemek
isteriz. Eğer bu varsayım doğru ise, o zaman kireç taşı sütunların da yüksekliklerinin hemen hemen granit sütunlar kadar olması gerekmektedir".
Bu sütunların bir arşitrav sırası taşıdıklarını gösteren herhangi bir kalıntı
ortaya çıkmadı. Dolayısıyla bunlar da, en yakın merkez olan Pompeipolis'teki sütunlu yol gibi, arşitravsız bir sütun sırası oluşturmaktaydrlar''.
Stylobatın ve sütunlu revakın ne zaman inşa edildiği konusunda herhangi bir kesin delil bulunmadı. Geç Antik çağ 'da, bu sağlam zemin üzerine yukarıda tanıttığımız geç dönem yapıları inşa edilmeden önce, buradaki sütunların kaide ve gövdeleri yeni işlevlerine uygun biçimlere sokulup, burasının başka amaçlar için kullanıldığı görülmektedir. Bundan baş
ka, stylobatın birinci basamağı ile yolun kıyısındaki konglomera oluğun
kenarı arasındaki uzaklık 1.80 metredir. Stylobatın üst kodu ise, ortalama
-4.25 m olup, bu kot, ölçü aldığımız noktadaki -4.85 m ölçtüğümüz yol
kotuna göre daha yüksektedir. Böylece, burada oluşturulan sütunlu revak
caddeye göre çok daha da yüksek bir seviyede bulunmaktadır. Bu durum
stylobatın cadde ile aynı zamanda inşa edilmediğini, bir başka deyişle
caddenin inşası sırasında, sütunlu revakın henüz planlanmamış olduğunu
göstermektedir. Bu konu ile ilgili diğer bulgular da gözönüne alındığın
da, cadde ile stylobat arasında belli bir inşa dönemi farkının olduğu ortaya çıkar".

CADDE HAKKINDA GENEL BİLGİLER
Yukarıda
(7)
(8)
(9)

birkaç kez

değindiğimiz

gibi, Cumhuriyet Alanı kazılarının

Ele geçirdiğimiz iki parça halindeki bir granit sütun bizde bu fikri doğurdu.
Pompeipolis sütunlu yolu için bk. A.Peschlow, Ist.Mitt. 1975, 373 vd.
Kesin bir tarih vermek için zaman henüz erken ise de, caddenin Augustus zamanında tamamlandığını, sütunlu revalan ise, Pompeipolis'deki gibi, M.S.2. yüzyılın ilk yarısında, Tarsus 'un Hadrian tarafından ziyareti anısına caddeye eklendiğini düşünüyoruz.
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en görkemli kalıntısı yaklaşık 68 m uzunluğu ortaya çıkarılmış bulunan
caddedir. Anadolu'da pek çok antik kent bu tür kalıntılara sahip olmakla
birlikte, Tarsus Caddesi bazı bakımıardan onlardan ayrılmaktadır (Resim:
9).
Cadde doğu-batı yönünde uzanmaktadır. Biz de bu yüzden ve gelecekte başka yönlere giden caddelerin çıkma olasılığını düşünerek, bu
caddeye "Batı Caddesi" adını verdik-', Kazı alanı içinde yaklaşık 68 metrelik kısmı açığa çıkmıştır. Balık sırtı biçimindeki üst yüzeyi bir kısmı 2
m uzunluğa sahip olan bazalt taşı ile kaplanmıştır (Resim: 10). Bunların
daha önceden hazırlanmış kum yastıklar üzerine yerleştirildiği ve alt yüzeylerinin düz değil, gelişigüzel yontulduğu görülmektedir. Tarsus gibi
bol yağış alan bir kent için düzenlendiği anlaşılan caddenin her iki kıyı
sında, bazalt taşların devamı biçiminde yapılmış olan, konglomera oluklar bulunmaktadır. Belli bir süre bu oluklarda seyreden yağmur sularının
hızı yer yer bir set ile kesilerek, sular önce oluklara, buradan da caddenin
altında yer alan ana kanalizasyona yönlendirilmiştir. Caddenin sırt kıs
mında 0.40 x 0.40 m ölçülerinde ve alttaki kanala açılan rogarlarından üç
tanesi bulunmaktadır. Buradan yaklaşık 1.50 m altta bulunan ana kanal
hemen hemen caddenin aksına uygun biçimde ve yaklaşık % 5 eğimle
güneye doğru uzanmaktadırll.
Caddenin üst yüzeyinin sert bazalt taşlarıyla kaplanmış olmasına karşın, üzerinden geçen arabaların tekerlek izleri yer yer görülebilmektedir.
Dolayısıyla caddenin kentiçi ve kentdışı ulaşım ve taşımacılık açısından
önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ancak şimdiki durumda, bu caddeye
açılan yan sokak, ya da caddelerin izlerine rast1amadığımızı belirtmemiz
gerekir. Ayrıca, kuzey kıyısındaki sütunlu revak ile aynı zamanda yapıl
madığını düşündüğümüz bu caddenin ilk inşaası hakkındaki verileri önümüzdeki kazı sezonunda saptayacağımızı ummaktayız (bak.not 6).

II. BÖLGEDE YAPILAN KAZı ÇALIŞMALARI
Yukarıda, kazılarımız öncesi genel durum hakkında bilgi verirken de
değindiğimiz gibi, kazılarımız öncesinde, özellikle makina' ile çalışılan
alandaki HI/4,5,6 plankareleri içinde, bir zemin mozaiği bulunmuş, hatta
Adana K.T.V. Koruma Kurulu kararlarında bu mozaiğin "tekniğine uyKazılanmızın ilk aylarında bu yargımızın doğruluğu ortaya çıktı; Demirkapı semtinde bizim
caddenin benzeri bir mimari gösteren başka bir caddenin üst yüzeyi bir inşaatın temel kazısı
sırasında ortaya çıktı. Ancak sorumlu mevkidekilerin ilgisizliği yüzünden, bu caddenin
üzerine planlanan inşaat yapılmıştır.
(ll) Sözkonusu eğim ile atık suların güneye yönlendirilmişi olması, bunlann Rhegma lagününe
aktığını göstermektedir.

(Iü)
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gun biçimde" kaldınlması öngörülmüştü. Cumhuriyet Alanı 'ndaki çalış
malanmızın başlangıç günlerinde kazı alanımızın keşmekeş durumu ve
kış koşulları yüzünden sözkonusu mozaik zeminin üzerini, hakkında fazla bir inceleme yapmadan yeniden toprakla kapattığımızı yukanda ifade
etmiştik. Mozaik zemin denilen alan ancak temmuz ayı sonlarında, restorasyon ekibi kazıya katıldıktan sonra açılabilmiş, buna karşılık yağmur
suz havalarda cadde ile mozaik zemin arasındaki toprak dolgu temizlenmiştir.

Buradaki çalışmalanmızın ilk ve en önemli sonucu, cadde ile mozaik
zemin arasında, doğusundakine benzer bir sütunlu revakın olmadığıdır.
Aynca, buradaki çalışmalarımız sonucunda mozaik zemin olarak adlandınlan alanın, Batı Caddesi'nin yakınında bulunan bir evin avlusu olduğunu ve bu eve ait bir oda ile koridorun varlığını ortaya koymuş bulunuyoruz. Hatta bu avlunun ortasında zemini opus sectile tekniğinde kaplanmış bir de havuz bulunmaktadır (Resim: ll).
Sözkonusu evin ilk odası caddeden 4.50 m mesafededir. Hemen hemen kare biçimli olan bu oda 4.50 m olup zemini kumtaşı blokajdır ve
bunun üzeri ince bir sıva ile kaplanmıştır. Odanın kuzeybatısında ve zeminin üzerine doğrudan örülen bir duvar ve bunun bitişiğinde 1.50 m genişlikte bir koridor bulunmaktadır. Koridorun kuzeybatısında yaklaşık
0.20 m genişlikte çok ince bir duvarla kapatılmış bulunmaktaydı ve bunun iç ve dış yüzeyleri düzgün bir biçimde sıvanmış ve üzeri boyanmış
tır. Ne yazık ki, kazılanmız öncesinde bu oda ve duvarlan fazlasıyla tah. rip olduğundan, biz ancak bu tahribin artığı sıvalan toplayabildik. Koridorun kuzeybatısında ise, genişlikleri 0.45 m, uzunluklan 0.70-0.90 m
arasında değişen bir kanalın kapak taşları ortaya çıktı.
Olasılıkla bu kanal avludaki havuzun ve evin mutfağının sularını
caddenin altındaki ana kanalizasyona iletmek üzere inşa edilmiş olmalı
dır. Evin diğer odaları ya da mekanlan hakkında bilgi edinilmek için çalışma alanımızın genişletilmesi gerekmektedir ki, bunu gelecek sezonlarda gerçekleştirıneyi planlıyoruz.

Mozaikli avlu 7xıo m ölçülerindedir ve ortasında yaklaşık 2x3 m ölçülerinde bir havuz bulunmaktadır (Plan: 2; Resim: 12). Yukanda belirttiğimiz gibi, havuzun zemini opus sectile tekniğinde üçgen ve dörtgen biçimli renkli mermer levhalarla kaplanmıştır. Makine ile çalışma sırasın
da, havuzun yaklaşık 0.40 metreyi bulan yan duvarlan yıkılmıştır. Ancak
burada ele geçen merıner levhaların havuz duvarlannın kaplanmasında
kullanıldığını göstermektedir. Biz sadece zeminin bozulmuş ve dağılmış
kaplama parçalannı restorasyon ekibirnizin özverili çalışmaları ile yerlerine yerleştirerek, sağlamlaştırdık.
253

Avlunun havuz dışında kalan kısımları ise kırılmış taş tekniğinde
(tessera) yapılmış mozaikle kaplıdır. Avlunun opus sectile kaplamalı havuz kısmındaki erime yüzünden ve ortası biraz da çökmüş olduğundan,
mozaikli bölüm daha yüksekte kalmış ve yine üstteki çalışma sırasında
oluşan basınç yüzünden zeminde kırılmalar oluşmuştur. Mozaiğin bezekleri testere ağzı ve dalga süsünden oluşmaktadır.:
Açmamızın kuzey kesitine yakın yerde ise, i. Bölge'deki Orta çağ
duvannın mimari özelliklerini gösteren bir duvar ile kuzey-güney yönlü
bir künk ortaya çıkanldı. Duvar 1.40 m genişlikte ve 5 m kadar uzunluktadır ve caddeye dik olarak uzanmaktadır.Ancak caddenin üzerinden doğuya doğru yönelip, yönelmediğini saptamak güçtür. Böyle bir durum
sözkonusu olsa bile bu duvar caddenin üzerindeki toprağın temizliği sı
rasında kaldırılmış olabilir.

II. Bölge'de yaptığımız bu çalışmalardan sonra ortaya koyduğumuz
sonuçlar şunlardır: Her şeyden önce caddenin batı kıyısında sütunlu revak yoktur. Bulduğumuz yapı ile cadde arasında yaklaşık 4 m genişliğin
de bir boş alan vardır. Kesin olmamakla birlikte bu boşluğun bir kısmı
kaldırım olarak kullanılmış olabilir. Ancak kaldırırnın taş döşeli olduğu
nu gösteren bir kalıntı bulamadık. Ortaya çıkardığımız yapı olasılıkla
merkezi avlulu bir plana sahipti. Şimdiki haliyle peristillere rastlanmamıştır. Ancak avlunun ortasındaki havuz, fresk kalıntıları gibi unsurlar,
yapının Roma çağı'nın geç evrelerine, belki M.S. 2-3. yüzyıllara tarihlenmesini olanaklı kılmaktadır.
Tarsus Cumhuriyet Alanı kazılan bir rastlantı sonucu başlamış olmakla birlikte, sahip olduğu arkeolojik potansiyel bakımından bazı çok
önemli bilgileri gözlerimiz önüne sermektedir. Her dönemde yöresinin
başkenti ya da en önemli kentlerinden biri olma kimliği taşıyan Tarsus' un Geç Hellenistik ve Roma İmparatorluk çağlarına ait hemen hemen
hiçbir mimari kalıntısı bilinmezken, bir sütunlu caddesinin varlığı hakkında hiçbir kayıt yokken ve bu dönemlere ait bir kent planlaması konusunda veriler yokken, şimdi bu sıraladığımız konular hakkında bilgi edinme olanağı doğmuştur. Umuyoruz ki, gelecek dönemlerde sadece Gözlü
Kule ve Donuktaş kazılarından elde edilen bilgilerle tanıdığımız Tarsus'ta, kentin geçmişteki görkemini ortaya koyan daha doyurucu bilgiler
elde edeceğiz.
Son söz olarak, Tarsus Cumhuriyet Alanı kazılarını önemini kavrayan ve bu konuda her türlü desteği sağlayan, ancak zamansız bir biçimde
aramızdan aynıan Osman Ozbek'i rahmetle anarım.
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Plan 2: Cumhuriyet Alanı kazısı genel planı
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Resim 1: Cumhuriyet Alanı genel görünüş (batıdan)

Resim 2:

Kazılanmız

öncesi alanın genel görünüşü
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Resim 3: I.Bölge'de yürütülen çalışmalar
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Resim 4: I.Bölge'de ortaya çıkarılan Orta çağ mimari
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kalıntılar.

Resim 5: Lkata ait mekanlarda bulunan havuz (?)

Resim 6: i. katın altındaki stylobatın arka yüzü
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Resim 7: Stylobat ve cadde

Resim 8: Stylobatın üst görünüş çizimi
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Resim 9: Cadde ve çevresi

(doğudan)

Resim 10: Caddenin zemin

kaplaması
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Resim 11: Mozaik avlulu evin kuzeyden

görünüşü

Resim 12: Mozaik avlulu ev tamir edildikten sonra
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1994 YILI KELENDERİs KAZı ve ONARıM
ÇALIŞMALARI

Levent ZOROOLU *

Kültür Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi, İçel Özel İdare Müdürlümaddi katkılarıyla yürütülmekte olan Kelenderis kazılarının 1994
yılı çalışmaları 15 Temmuz-3 Eylül tarihleri arasında ve aşağıdaki programa uygun biçimde gerçekleştirilmiştir':
ğü'nün

1- Zemin mozaiğinin açığa çıkarılması ve
2- Osmanlı
çalışmaları.

Dönemi

onarım çalışmaları.

yapı kalıntısının temizliği

ve çevre düzenlemesi

3-Gezintİ:ve sergileme çalışmaları.

1- ZEMiN MOZAYİGiNiN AÇIGA ÇIKARILMASI VE ONARıM ÇALIŞMALARI

Önceki yıllara ait raporlarımızdan hatırlanacağı gibi, 1992 yılında,
1989 yılından beri çalıştığımız sondaj alanında bir zemin mozaiği bulmuştuk, 1992 yılında kazı sezonunun sonuna gelinmiş olması yüzünden,
üzerinde fazlaca bir çalışma yapamadığımız zemin mozaiğinin bulunduğu alanda, 1993 yılında da önemli bir çalışma yapmadık ve sadece batı
bölümünde yaklaşık 9 metrekarelik bir parçayı açtık (Resim: 1). Mozaiğin

*
(ı)

Prof.Dr.Levent ZOROaLU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, 42079 KONYA.
ı 9~4 yılı Kelenderis kazı çalışmaları başkanlığım altında Kültür B akanlığı kazı temsilcisi
Y.Unlü (Mersin Müz.Ar.), Restoratör Yard.Doç.Dr.H.Akıllı (Trakya Un) ve altı öğrencisi,
Restcratör-Arkeolog S.Ozyiğit (İzmir Arkeoloji Müzesi) ve ekibi, S.U.Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Arş.Gör.Nıarslan, yüksek lisans öğrencileri M.Tekocak, S.Tekdemir ile dört
lisans öğrencisinin katılımlanyla gerçekleştirilmiştir.
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tamamını açmayışımızın nedeni, özellikle restorasyon için gerekli ekibin
sağlanamamış ve bu alanın kamulaştırılması için kayda değer bir adımın
atılmamış olmasıydı. 1994 yılında kamulaştırma konusunda bazı önemli
adımların atılması yüzünden ve koruyucu önlemleri alabilecek bir ekip

ve İçel İli Özel İdare bütçesinden az da olsa maddi bir destek elde edince,
sondaj alanımızı çevreleyen duvar içinde kalan zemin mozaiğinin tamamını ortaya çıkarma çalışmalanna başladık.

Zemin mozaiği kuzeydoğu-güneybatı yönünde uzandığı ve batı ucu
kazı alanını çevreleyen bahçe duvarının altından bitişteki diğer bahçeye
geçtiği için, yine de tamamını açma olanağı elde edemediğimizi belirtrnek isteriz. Mozaiğin buradaki durumu hakkında endişeli olduğumu ve
bu konuda hala bir şeyler yapılmamış olmasının sorumluluğunu öncelikle
Kültür Bakanlığı'na ait olduğunu kuşku yoktur. Her şeye karşın bu konuda umudumuzu yitirmediğimizi, kamulaştırma parasının en kısa sürede
ödenerek, bazı planlamalar yapmanın ve bunlan gerçekleştirmenin artık
zaman kaybına tahammülü olmadığını, her ne pahasına olursa olsun tüm
insanlığın malı olan bu eşsiz eserin tam olarak gün ışığına çıkarılması gerektiğini belirtmek isterim-.
Mozaiğin üzerinde 40-50 cm yüksekliğinde bir toprak tabakası bulunmaktaydı. 1994 sezonunda, daha önceki yıllarda kaldırmadığımız bu
üst örtünün geri kalan kısımlarını da kaldırarak, zeminin tamamını ortaya
çıkardık. 1993 yılında batı uca yakın yerde bulunan bir zeytin ağacını kaldırdığımızda, köklerin mozaike herhangi bir zarar vermediğini, daha da
önemlisi, bir anlamda onu koruduğunu kesin olarak söyleyebiliriz. Böylece, mozaiğin en önemli bölümünü oluşturan manzara betimlernesi,

onun görüntüsünü bozacak hemen hemen hiçbir zarar görmeden günümüze ulaşmıştır. Yalnızca, üzerindeki ağacın ağırlığının zeminin doğu
köşesinde çökmeye neden olmuş olduğunu da belirtmek isterim. Batı
yönde, yaklaşık 60 cm çapında bir bölümü olasılıkla bir çöp kuyusu, ya
da şimdi kesilmiş olan bir ağacın yeri olmalı ki, tamamen yok olmuştur.
Kazılanmız sonunda mozaiğin tam ölçülerini ve ne durumda olduğu
nu ortaya koyduk. Buna göre mozaik 3.10 m genişlikte ve 11.80 m uzunlukta olup hemen hemen güney-kuzey yönlü, yani antik kent merkezin-

(2)
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Bu satırların yazıldığı 1995 yılı sonuna doğru bu alanın kamulaştırma işlemleri tamamlandı
ise de, ödeme yapılmadığı için ve hala mal sahibi karşı çıktığından, mozaik zeminin
uzantısının bulunduğu diğer bahçede kazı yapamadık. Korkumuz, burada arazi sahibinin
mozaiki parçalamasıdır. 1995 kışında mozaikin bulunduğu alanda, iki yerde kaçak kazı
yapılmış olması da eserin kendisinin ve devamındaki parçanın tahrip edileceği konusundaki
korkularımızı artırmıştır. Uzücü olan bir husus da, zamanın Kültür Bakanı'na ulaşan arazi
sahiplerinin, arazilerinin kamulaştınlmaması için siyasi baskıya yeltenmeleridir.

den limana doğrudur. Bu zemin batıda bir eşik ve yüksek olmayan bir duvarla sınırlandırılmıştır. 1994 sezonunda bu duvarın temellerini dikkate
alarak ve mozaiğin kenarlarını korumak amacıyla, yerine göre bir ya da
iki taş sırası ile yükselttik (Resim: 2-3). Kuzey bölümünde ise, bağlantılı
olabileceği herhangi bir mimari bulamadığımız için, burada mozaiğin sadece alt kısmını koruyacak bir duruma getirdik. Mozaiğin üzerindeki
manzara ve diğer betimlemelere 1993 yılı kazı raporunda ayrıntılı bir biçimde değindiğimiz için burada kısa bir hatırlatma yapmakla yetineceğiz», Burada hemen hemen U biçimli olarak betimlenen limanın kuzeyinde revaklı, çatısı kiremit kaplı uzun bir yapı görülmektedir. 4 merdivenle
çıkılan ana giriş kapısı güneye bakmaktadır. Bugün herhangi bir kalıntı
kalmamış bile olsa, bu yapının limana ait antrepo veya mağazalar olduğunu söyleyebiliriz. Kapının bulunduğu bölümün gerisinde, kafesli yüksek pencereli, kırmızı renkli tesseralarla oluşturulan cephesi bulunan,
üzeri kubbe ve tonozla örtülü bir başka yapı görülmektedir. Bu yapıyı,
kazılarımızın başından beri, çeşitli mekanlarını temizlerneğe çalıştığımız
Liman Hamarnı olarak tanımlıyoruz ki, hamamın bugünkü konumu ile
mozaik üzerindeki konumu birbirine çok yakındır. Ayrıca Liman Hamamı'nın yüksek pencereli oluşu da bu yapıyı mozaik üzerindeki yapı ile
yakınlaştırmamızı olanaklı duruma getirmektedir.
Limanda bir yelkenli bulunmaktadır ki, bu bir yük gemisi olmalıdır.
ise, bu büyük ve ağır yelkenlinin korunması için daha küçük
ve manevra yeteneği fazla olan bir koruma yelkenlisi ile, bir kayık bulunYedeğinde

maktadır.

Mozaik zeminin doğudaki bölümünde, yani, yukarıda tanımladığı
tam karşısındaki kıyıda, bir yarımada üzerinde, diğer bölüme göre ters olarak yapılmış surlar, kuleler, revaklı yapılar ve gerisinde
bir kent manzarası betimlenmiştir. Güney yönden itibaren, mazgallı sur
duvarının hemen yanında üzeri kiremit örtülü kırma çatılı, iki ikiz pencereli bir yapı görülmektedir. Bunun yanında silindir biçimli bir kule görülür. Kısmen üstten betimlenmiş olmasından başka, gövdenin silindirik
yapısı ışık gölge etkisi verilmek üzere, koyu gri ve beyaz taşlarla yapıl
mıştır. Bu kuleden sonra sur duvarları arasında ikiz girişli kent kapısı görülür. Daha sonra yeniden revaklı bir yapı gelir. Bunun gerisinde görülen
kırma çatılı ve çatı alınlığında yuvarlak pencere bulunan diğer yapının
kentteki kiliselerden biri olduğunu sanıyoruz. Bu sıradaki son yapı da
yüksek kemerli olup, belki de bir tersanedir'.
mız manzaranın

(3)

(4)

L.Zoroğlu, Kazı Sonuçları Toplantısı XV, 1992. Ayrıca bk.1993 Yılı Anadolu
Müzesi Konferansları. Ankara 1994, 31-40, Lev. I-V.
Bu yapı, Alanya Limanı'nda bulunan ve tersane olarak identife edilen yapı
araştırılabilir.

Medeniyetleri

ile

kolaylıkla
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Mozaik zeminin bu manzara betimlemesi dışında kalan kısmında geometrik bezeklerin bulunduğuna değinmiştik. Bu bezekler genelolarak
üçgenler ve prizmaların birbiri ile uyumlu bir biçimde kaynaştırılması ile
oluşturulmuştur ve bu özelliği ile, bu yörede hala yaygın olan yörük kilimlerinin desenlerini andırmaktadır-, Geometrik motiflerin yapımında
değişik renkli tesseralar kullanılarak, onlara derinlik kazandırmıştır. Benzer uygulamayi manzara betimlemesinde de görmekteyiz.
Burada betimlenen limanın Kelenderis Limanı olduğunu düşünüyo
ruzs, Bu yüzden, zemin mozaiki yalnızca kazımızın ve Kilikya Bölgesi'nin en gözde eserlerinden biri değil, fakat aynı zamanda tüm arkeoloji
dünyası için önemli bir örnek olduğuna kuşku yoktur. Bu bakımdan, biz
kazı alanının istimlakinin derhal yapılarak, bu eser için hazırlamakta olduğumuz koruma ve sergileme projesine destek olunmasını bekliyoruz.
Diğer taraftan, bu betimleme dolayısıyla biz antik ve sonrası Kelenderis
kentinin liman çevresinde, özellikle buradaki yarımadanın üzeline yerleş
miş olduğu anlaşılmaktadır. Pir-i Reis Kitab-ı Bahriye'de, Kelenderis
Kalesi'ni bu şekilde betimlemişti". 19. yüzyıl başlarında W.H.Bar1ett tarafından yapılan bir gravürde, Kelenderis'in surları, kuleleri ve diğer yapı
ları yine limanı güneyde sınırlayan yarımada üzelinde gösterilmiştir", Bugün görülen sur kalıntıları ise, Orta Çağ'dan olup, bunların mozaik üzerindeki surlarla ilişkisi sadece üzerine yapılan eklerdir. Bu yüzdendir ki,
biz bu mozaik vasıtasıyla Kelenderis'in bilinen en eski betimlemesi ile
karşı karşıya olduğumuzu yinelernek isteriz. Kelenderis mozaiğini, betimlerne özellikleri, bordür süsünü oluşturan lotus tomurcuklarının stili
ve geometrik bezekler yüzünden, M.S. 5. yüzyılın ikinci yarısı ile, 6. yüzyıl ilk yarısına tarihlernek istiyoruz.
Mozaiği doğu ve batı yönlerde sınırlandıran duvarın her iki yanında
yaklaşık 0.50 m kadar derinleşiIdi ve mozaiğin ait olduğu yapı ile ilgili
mimari belgeler araştırıldı. Çalışmalanmız sırasında iki adet geç üslupta
Korint başlığı bulunmuştur (Resim: 4). Manzaralı bölümde (Resim: 2,3)
güneydoğu köşeye doğru eğim yapan ve bu bölümde biraz kınlrnış olan
zemin üzerinde mozaik taşlarının bazı bölümlerde yerinden çıktığı ya da
oynadığı göıülmekteydi. Ayrıca bordür süsü olan lotus çiçeğinin kenara

isabet eden yerlerinde de yer yer dökülmeler sözkonusuydu (Resim: 5).
(5)
(6)
(7)
(8)
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Buradaki kompozisyonun bir bütün olarak kullanıldığı yakın benzerlerini bulamadık. Ancak, tek tek ele alındığında birçok karşılaştırma malzemesi bulunmaktadır: örneğin karş,
D.Levi, Antioch Mosaic Pavements, Princeton 1947, Lev, 108 a, f.
Kuzey Afrika'da bulunan manzara mozaikleri için bk. K.M.Dunbabin, The Mosaics of Roman Nortlı Africa, Oxford 1978, Lev. 123-129. Jarusalern 'i gösteren bir mozaik hakkında
bk. D.Levi, a.g.e., not. 29, Resim: 227.
Pir-i Reis, Kitab-ı Bahriyye (Denizcilik Kitabı, edit. E.Z.Ökte), 1591 (378/b).
Bk. J.Came, Syria, the llolly Land and Asia Minor Illustrated, London 1838,71.

Geometrik bezekli bölümde ise, benzeri tahribat
nü ettiğimiz eksiklikler vardı (Resim: 6).

yanında yukarıda

sözü-

Talebimiz üzerine kazıya katılan S.Özyiğit ve ekibi tarafından mozaik: üzerinde restorasyon faaliyetleri başlatıldı. Bu amaçla ilk olarak mozaiğin tüm yüzeyindeki kireç tabakası temizlendi. Mozaikte oynayan veya
sökülerı taşların (tesserae) aralarına ve altına sonradan dolan toprak temizlenerek boşluklar kireç kum harcı ile dolduruldu, uygun yerlere eksik
taşlar yeniden kondu. Bu arada taşlar arasındaki bitkiler temizlendi. Bu
temizlik ve eksikliklerinin tamamlanması çalışmaları tüm kazı sezonu
boyunca devam etti. Sonunda mozaiğin yağmur sularından ve tozdan etkilenmemesi için, üzerini yeniden kum ve toprakla kapattık.
2· OSMANLı DÖNEMİ YAPI KALINTISININ TEMİZLİG1
VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

1989 yılında sondaj çalışmalarını başlattığımızda kazı alanının güney, güneydoğu bölümünde, Orta çağ surlarının hemen önüne inşa edilen Osmanlı Dönemi'ne ait çok odalı yapı kalıntısının içine dolan molozları zaman ve olanak buldukça temizlemekteydik. Bu yıl, sözkonusu bu
çalışma tamamlandı ve yapının tam bir planın ve rölövesinin çıkarılması
olanağı doğru (Plan.I).
Yapı enine planlıdır ve cephesi kuzeybatı ve batı yöne bakmaktadır,
dolayısıyla kazı alanımız aslında bu yapının avlusunu oluşturmaktadır.
Avlu üç yönden oldukça sağlam duvarlarla çevrilmiştir. Buraya kuzey
doğu yönde bulunan bir kapıdan girilmektedir. Girişten sonra, sola yani
güneye doğru birkaç metre yöneldiğimizde yapının taşlığı başlamaktadır.
Zemin devşirme opus sectile parçaları ve diğer taş levhalarla kaplanmış
tır. Taşlığın köşesinde ağzı tarafımızdan örülerek onarılan bir su kuyusu
bulunmaktadır. Burada zemin kata ait ilk oda içerisinde, sol ve sağındaki
duvarlarda nişler bulunmaktadır. Tam karşıda ise bir ocak kalıntısı görü-

lür (Resim: 7).
Zemindeki ikinci odaya geçmeden önce ı. odanın güneye bakan yüzüne bitişik 3 basamaklı bir taş merdiven ile duvarın üzerinde üst kata çı
kışı sağladığı anlaşılan ahşap merdivenin izi görülmektedir. Yukarı zemini yine devşirme opus sectile parçaları ve taş levhalarla kaplanmış küçük
sofa bulunmaktadır. Sofanın önünde ahşap bir sundurmanın olduğu, ayrı
ca bu sofaya ı. oda ile ikinci odanın üzerine isabet eden yerlerdeki ı. kat
odalarının giriş kapılarının açıldığını sanıyoruz. Burada aşağıdaki, odaların üstüne gelecek yerlerde birer tane olmak üzere, 3 odanın bulunduğu
nu, bu kat seviyesinde yer alan oda içi nişlerden anlamak mümkündür
(karş.Plan:

i}.
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Zemin katta, ortada yer alan ve diğerlerine göre daha büyük olan 2.
odanın girişi de taşlığa bakmaktadır. Burada ilginç olan husus, bu odanın
ön duvarının yüksekliğinin sadece 0.60 m olmasıdır. Olasılıkla, taş temel
seviyesi saydığımız bu yükseklik üzerinde ahşap desteklerle taşınan bir
çardak bulunmaktaydı. Dolayısıyla burası bir oda olmaktan çok, üstteki
sofanın altındaki mekanı oluşturmaktaydı. Hem çardak altının, hem de
çardağın güney duvarında yine nişler bulunmaktadır.
Zemin katın güneye uzanan koridorunun sonunda bir taşlık daha bulunmaktadır. Taşlığı batıda sınırlayan çamur harç lı duvarda her iki yanın
da birer niş bulunan bir ocak yer almaktadır. 2. odanın duvarının bulunduğu yerde yer alan 3. oda giriş kapısının gerisi de opus sectile parçaları
yoğunlukta olmak üzere taş levhalarla kaplanmıştır. Bu odanın zemininin
ahşap kaplı olduğu, zemindeki ahşap ızgara kalıntılarının izlerinden anlaşılmaktadır. Ayrıca doğu duvarının önünde bir sedirin varlığını saptadık.
Odanın güneybatı duvarında ise yine bir ocak bulunmaktadır. Doğu duvarında iki niş mevcuttur (Resim.?).
Sözkonusu yapı bütünüyle liman surlarının devamı olan duvara sırtı
nı vermiştir (Resim: ll). Diğer duvarları, bazen moloz taşla örülmüş, bazan da devşirme antik bloklar kullanılmıştır ki, bu odalardan birinde üzeri

yazıtlı

bir blok ele geçirmiş olduğumuzu burada hatırlatmak isteriz.

üzere, sözkonusu yapı, kapla350 m- lik alan ve çok odalı oluşuyla bir konut değil, daha çok umuma açık bir bina olduğunu düşündürmektedir. Burası halk arasında "han
yeri" ya da "han yıkığı" olarak adlandınldığı için, plan özelliklerini dikkate alarak burasını bir Osmanlı Hanı olarak nitelemek istiyoruz. Gilindire'de incelediğimiz Osmanlı Dönemi konutları daha çok ortası sofalı iki
odadan ibaret olan tek katlı yapılar olup, bunun örnekleri hala görü1ebilecek durumdadır. Ayrıca bizim yapının hemen her odasında nişlerin yani
yüklüğün bulunmasını da yapının bu işlevine bağlıyoruz. Gilindire'ye gelen 19. yüzyıl seyyahlarından bir kısmınınkentte gecelediklerini bildirmeleri de burada bir hanın varlığına işaret etmektedir ki, şimdiye dek bu yapı dışında han olma özelliği gösteren başka bir yapıya rastlamadık.
dığı

Yukarıdaki anlatımdan da anlaşılacağı

3. GEZİNTİ VE SERGİLEME ÇALIŞMALARI
Kazı alanı yukarıda tanıttığımız Osmanlı hanı dışında kalan kısımla
rın yeni avlunun üç tarafının yüksek duvarla çevrili olması, bize burada
şimdiye kadar ortaya çıkarılan değişik dönemlere ait kalıntıları bir arada
sergileme olanağı sağlamıştır. Bu nedenle öncelikle çevre duvarları elden
geçirildi ve yıkılma eğilimi gösteren kısımlar onarıldı. Duvar örmenin
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şimdilik mümkün olmadığı yerlere kafes teli gerilerek, kazı alanı korualındı. Kazı alanına giriş-çıkışı kontrol altında tutmak amacıyla iki
kanatlı demir bir kapı yaptırıldı (Resim:9). Ziyaretçilerin sondaj ve mozaik üzerinde gezmelerini önlemek üzere giriş kapısı önündeki alanın kenarları 0.30 m genişliğinde ve 0.40 m yüksekliğinde bir kuru duvarla sı
nırlandırılmıştır. Daha önce de belirtildiği gibi bu alandaki tahrip olan taş
döşeme yenilendi ve eksikler tamamlandı. Burası ziyaretçilerin kazı alanına girişlerinde bir ön avlu haline getirildi. Böylece zeminden 1 m yüksekliğindeki taş döşemeli gezi yolu yardımıyla, ziyaretçi hem Osmanlı
hanının kalıntılarını, hem de mozaik ile sondaj alanını gezebilmektedir

maya

(Plan: 1, Resim: 10).
Kazı ve düzenleme çalışmalarımızın yanında kentte çeşitli yerlerdeki
antik mimari parçalar toplanmış ve envanterleri yapılarak bir bölümü
sondaj alanı içinde bir bölümü de tiyatro yakınında bulunan eski kilisede
depolanmıştır. Ayrıca kazı evinde Yard.Doç.Dr.H.Akıllı denetiminde
1993 kazı sezonunda LV numaralı sondaj alanında ele geçmiş olan Finike
(?) tipi depo küplerinden ikisinin onarımları tamamlanmıştır (Resim: ll).
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Resim 1: 1993 yılı

Resim 2: Zemin

kazılarında mozaiğin açılan kısımları

mozaiği onarımından

sonra

271

Resim 3: Zemin

Resim 4: Başlık
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mozaiği onarımından

sonra

Resim 5: Bordür süsündaki bozulma

Resim 6: Geometrik bezeklerdeki bozulma
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Resim 7:

Osmanlı

han

kalıntısı

Resim 8: Kazı alanı genel görünüşü
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Resim 9: Kazı alanına girişdüzenlemesi

Resim 10: Kazı alanı genel görünüş
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Resim 11: Fenike(?) tipi depo küpü
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DEMİRCİ- SİNOP ANFORA ATÖLYELERİNİN

KAZISI
Dominique KASSAB TEZCÖR*

1993'te yapmış olduğumuz araştırma sırasında, Sinop'un IS km güneyinde bulunan Demirci Koyu boyunca anfora atölyelerinin kuşku götürmez izlerini bulmuştuk.
Türk Hükümeti Demirci Koyu'nda liman inşaatı projesine başladı.
Bunun üzerine Sinop Müzesi'yle birlikte kurtanna çalışmaları yapabilmek için Kültür Bakanlığı Eski Eserler Genel Müdürlüğü bizlere görev
verdi. Çalışmaların iyi gelişebilmesi için, liman inşaasına sekiz yıl ara
verildi; böylece 1994'den bu yana Demirci atölyesinde kazılarımıza başla
mış bulunuyoruz',
1994'te A.Hesse, M.Drahor ve A'Kaya 'nın manyetik araştırması beş
adet kuvvetli belirti (anomalie) ve birkaç daha önemsiz belirti yerlerinin
saptanmasına olanak verdi-, Temmuz ayında 1994 ilk kazılarımızı bir heyelan kenarında bulunan ve böyle olunca da kaybolma tehdidi altında
olan bu şiddetli yoğunluktaki belirtilerden birinde kazı yapmağa karar
verdik.
Sinop Müzesi Müdürü İsmail Tatlıcan, aynı müzeden Arkeolog Fuat
Dereli ve Sanat Tarihçisi Hale Ozen ile beraber çalıştık. Bilkent Universitesi Arkeoloji Bölümü'nden Rana Aksoy ve Aslı Birand'ın kazımıza

*
(1)
(2)

Dominique KASSAB TEZGÖR, Bilkent Üniversitesi, Beşeri İlimler Fakültesi,Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü, 06533 Bilkent ANKARA.
Prof. Dr. Engin Özgerı'e teşekkür ediyor ve Kazılar Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü
müteveffa Osman Ozbek'i saygıyla anıyoruz.
M. G. Drahor, A. Hesse, ev M.A. Kaya, "Magnetic Studies on Amphorae Workshop sites at
Sinop", leofizik 9 (1995), s. 7-12; id. "Magnetic Research on the Pottery Workshop Sites at
the Sinop Region", Nezihi Canıtez Sempozyumu, 12-14 Nisan 1995 (basımda).
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büyük yardımları oldu. IFEA ve CNRS finanse ettiler. Aynı zamanda Sinop Müzesi yardım etti. Demirci'deki Söksal Fabrikası'na bizi hergün
öğle yemeğine davet ettikleri için ayrıca teşekkür ediyoruz.

AIAA 101 KARESİNİN

FıRıNLARı VE KUYULARı

Önce, doğal heyelan duvarını 20 metre kadar temizledik. 2 metre
bir kesit elde ettik. Kesitte çok kil, kırmızı pişmiş toprak,
kömür, seramik parçaları ve tuğla tabakası görebiliriz (Resim: 1).
yüksekliğinde

6x6m
doğru) açıldı

ebadında

üç kare (AA 100-102,
(Resim: 2 ve 3).

güneybatıdan, kuzeydoğuya

lfa-al Fırını
İçlerinde en eski ve en iyi korunmuş olanı oval bir fırındır; bunun
2,40 m uzunluğunda ve 2 m genişliğindeki ısıtma odasında iki orta sütun
(90 x 26 x 90 cm) ve bir giriş bulunmakta ve pişmiş topraktan her tarafın
da iki adet kemer ile kısmen korunmaktaydı (Resim: 4, 5a, 7 ve 8). Yerden 50 cm lik bir yükseklikte, yapıların birbirini izlediği bir zemin bulunduğuna göre, bu fırının iki kullanım dönemi geçirmiş olması mümkündür. ısıtma odasının bütün batı kısmında duvarında 15 cm genişliğinde bir
çıkıntı oluşturuyor ve en fazla 60 cm yüksekliğinde kınlmış kiremit parçalan halinde devam ediyordu. Çıkıntı, ızgaranın orta sütunlara ulaşan
destek kemerlerine dayanak görevi yapıyordu.
ısıtma odasının içinde, sıcaklığı pişirme odasına yaymağa ya da odaüstünü kapamağa yarayan 30 dan fazla açık boru (Resim: 9)3 ve henüz bilinmeyen tipte kahverengi hamurdan birkaç anfora boyunu bulundu
(ResimJO).
nın

2/bKuyusu

Bu fırın kullanılmaz olduktan sonra, derenin kil ve düzensiz bir şe
kilde birbirine bağlanmış taşlar yardımıyla bir kuyu inşa edilmiş (çapı:
2.30 m) (Resim: 4, 5b ve 6). Bir önceki fırının doğu duvan ve sütunu güney duvara destek olarak kullanılıyor. Duvarın yüksekliği 1.40 m civarın
dadır. Hiçbir işaret bu kuyunun su toplamak için mi yoksa kil saklamak
için mi kullanıldığını anlamamıza olanak vermiyor.

(3)
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Les potiers gaulois, Les Dossiers de l'Archeologie 6. (Eylül-Ekim 1974), s. 133; N. Cuomo
di Caprio, la Ceramica in Archeologia, 1985, s. 145.

Bu kuyunun yakınındaki yerleşim zemininde, ters çevrilmiş olarak
sabitleştirilmiş anforalar dizilmişti. Bunlardan yerlerine alçı ile tutturulmuş yedi adet tam boyun bulundu. Kalınlaştırılmış ağız kenarları ve yuvarlak kesitli büyük mühürsüz kulp, aşağı Hellenistik ve Erken Roma
Dönemi'nden kalma tiplerin söz konusu olduğunu gösteriyor' (Resim: ll).
Böylece kuyunun kullanımı hakkında yaklaşık bir tarih ve a fırın ile içindeki anforalar için terminus ante quem verebiliriz.

31e Fırını
b kuyusunun yerine daha sonraları bir fırın inşa edilmiştir (Resim: 4,
Sc ve 6). Bu fırın aynı ilkelere göre ilk fırın ile 7-8 cm yüksekliğinde ve
15 cm genişliğinde düzenli tuğlalarla, 2.30 boyutlarında yapılmıştır. 50
cm yüksekliğindekiısıtma odasının üzerinde, fırın ızgarasının kemerlerini desteklemek üzere 25 cm genişliğinde bir çıkıntı ve takiben ısıtma
odasının iyi korunmuş 70 cm yüksekliğindekiduvarı gelmektedir; bu duvann kenarına ısının yalıtımı amacıyla kiremitten yaklaşık 35 cm genişli
ğinde bir küçük duvar yapılmıştır.
Zeminin korunmuş olan kısmı b kuyusunun duvarına kadar dayanı
yor (Resim: 12). İçinde günlük seramik ve mutfak kapların yanında, düz
ve kalın ağız kenarlı ya da çift boğumlu anfora parçaları bunuyor", İşte
bu zemin altında mükemmele yakın bir durumda çift boğum ağızlı ve
"havuç" kaideli bir anfora bulduk (Resim: 13). Bu anfora fırının yapılışı
hakkında M.SA. yüzyılı terminus post quem olarak vermektedirs,
Pişirme odasının doğusundaki duvar bu fırınla ilgili olmalıdır. 55 cm
yüksekliğindekiduvar, anfora, tuğla, günlük seramik ve pithoi parçaların
dan oluşmakta ve bir sıra oldukça düzgün dere taşlarıyla sınırlanmakta
dır.

41d Fırıni
c fırını, bir başka fırının yapımı sırasında kısmen zarar görmüştür
(Resim: 4, 5d, 6 ve 14). Bu yeni fırından pişirme odasının olduğu tahmin
edilen 2 m uzunluğunda ve 20 ile 50 cm arasında değişen yükseklikte bir
duvar kalmıştır. Düzensiz tuğla duvar kırmızı pişmiş toprakla kaplanmış
tır. Bu fırın b kuyusuyla aynı hızara ve aynı çapta (2.30 m) olduğunda
bunun üzerinde yapıldığı sanılmaktadır.
(4)
(5)
(6)

Bkz. Kazı Sonuçlan Toplantısı XVI, s. 180 ve s.187 res. 4.
s. 180 ve 181, s. 184, çizim 1 ve s. 185, çizim 2.
Bkz. Ci Malzemenin incelenmesi

İbidem,
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c ve d fırınlarının duvarları arası ısıyı
rulmuştur (Resim: 14 ve 15).

korumak için

tuğla

ile doldu-

5/e Kuyusu
d fırını, e kuyusunun inşa edilmesi sırasında geniş ölçüde tahrip olmuş. Bunun dere taşlarının yeşile çalan kille tutturulup kaplanmasıyla yapılmıştır (üst çapı: 2.44 m- alt çapı: 1.97 m) (Resim: 4, 5e ve 6). Duvarlannın yüksekliği 1.05 m ile 1.65 m arasında değişiyor. Kuyunun kuzey duvan ile en son fırın arasını beyaz anfora ile doldurdular. Bu anforalar
M.S.4. veya 5. yüzyıla aittir ve fırına terminus post quem veriyor? (Resim: 14).
Daha sonra da, kendisi görünüşe bakılırsa bilinçli bir
likle benzeri bir malzeme ile doldurulmuş.

şekilde,

genel-

Bi AA 102 KAREStNİN PITHOt'LERt
Açığa çıkarılan iki duvar farklı yapı tarzındadır ve kuşkusuz farklı
tarihlere de aittir. 7,25 m uzunluğunda ortaya çıkarılan kuzeybatı duvarı
sekiz ara taşla örülmüş olup 80 cm yüksekliğindedir. Burada küçük taş
larla içi doldurulmuş ve çimento ile tutturulmuş iki sıralı duvar mevcuttur
(Resim: 16).

Duvara dayalı dere taşlanndan yapılmış yarım daire şeklinde bir zemin bulunuyordu (uzunluk:5,40 m-genişlik: 3 m-yükseklik: 55 cm) (Resim: 17). Zeminin geri kalan kısmını heyelan sürüklemiştir.
Altta dört adet büyük pithoi bulduk. Bunlardan merkezde bulunan
sadece bir tanesi eksiksizdi (yükseklik: 1.75 m-çap: 1.50m) (Resim: 18).
Aradaki mesafe bilinçli bir şekilde toprak ve taşla doldurulmuştu. Bunların ağızlarının seviyesi, sitin son durumu ile çağdaş olduklarını gösteriyor
(yani e fırını, 4,..5. yüzyıllara aittir).
Bu pithoilerin ne amaçla kullanıldıklarını anlayabilecek durumda değiliz. Bunların yakında olmaları, atölye ile bağlantılı olduklarını düşün
dürüyor: Fakat pekala komşu yerleşim birimleri ile de ilişkili olabilirler
(bu birimler hakkında şimdilik birşey bilmiyoruz). Bölgenin atölye olarak kullanımından veya alanın yeniden düzenlenmesinden sonra taş ve
çeşitli seramik ile doldurulmuştur.

(7)
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Bkz. loc. cit., s. 182 ve çizim 3.

CIMALZEMENİN İNCELENMESİ

En iyi temsil edilen ve atölyenin ana üretimini oluşturan anfora tiplerinin çoğu, 1993'teki araştırma sayesinde biliniyordu; burada da turuncu.
kırmızı ya da açık renkte iki tip hamur söz konusudur.
Renkli hamurdan, düz kalın dudaklı ya da çift boğumlu kalın dudaklı
havuç tipi anfora parçalarını aynı yerde bulduğumuz için bunların aynı
tarihlerde yapıldığını sanıyoruz. 1995'deki kazıda bulunan Teodosius sikkelerine dayanarak bunların M.S. 4. yüzyıla ait olduklannı söyleyebiliriz.
Ancak üretimleri çok önceden başlamış olabilir.
"Demirei" adı verilen tip (M.S.4-S yüzyıl) açık renk kildir. Bir miktar kalınlaştınlmış ağızla son bulan dar ve yüksek boyun, yuvarlak diple
tamamlanan çevresi kabartmalı kann, yandan halkalı kulp. Yanı sıra, daha büyük ve kalın ağızlı bir çeşit anfora daha bulduk (Resim.l9).
Bu atölyede, anfora yanında, bütün dönemlerde çok miktarda kiremit
ve mutfak kaplan (Resim: 20) ve bir miktar değişik günlük seramik imal
edilmiştir. Ayrıca kandil yapıldığından da şüphemiz yoktur, çünkü parçaların yanı sıra bütün kandil ve daha da önemlisi iki adet kalıp bulduk (Resim: 21).
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Resim 1: Karelerin önündeki heyelanın kesiti.
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Resim 3: Sitin genel görünümü
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Resim5: Fırınların ve kuyuların bütünleştirilmiş kesitleri.
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Resim 6: Fırın ve kuyu
yusu

kalıntıları:

a fırının sütunu, b kuyusu, c fırını, d

fırını

ve e ku-

Resim 7: a-al fırını
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Resim 8: a-a1

Resim 10: a-a1
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fırınının girişi

fırınının

anfora boyunu

Resim 9:

Açık

borular

Resim 11: Yerleşim zemininde yapıştı
rılmış anfora boynu

Resim 12: c fırınının zemini

Resim 13: c fırınının zemininin

altındaki

havuç anfora
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Resim 14: Duvarların

arasında

doldurmalar

Resim 15: c ve d fırınının arası tuğla ile doldurulmuş.
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Resim 16: AA 102 karenin kuzeydoğu duvarı

Resim 17: Taş zemin
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Resim 18: Pithoi

Resim 19:
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Açık

renk anfora

Resim 20: Güveç

Resim 21: Kandil
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DIE AUSGRABUNGEN IN AIZANGI 1994
Klaus RHEIDT *

Die Ausgrabungskampagne des Jahres 1994 begann am 25.7.und
endete am 12.9.1994 mit der Abreise der 1etzten Mitarbeiter und der
Übergabe der- Funde an das Museum Kütahya', Als Vertreter der
Antikenbehörde nahm AıYaraş vom Archaologischen Museum Istanbul
an den Arbeiten teil und beteiligte sich mit groBem Einsatz an den
umfangreichen Restaurierungs-und Grabungsarbeiten dieser Kampagne.
Darüber hinaus stand er der Grabung bei allerı wissenschaftlichen und
organisatorischen Fragen tatkraftig und fachkundig zur Seite.

Grabung im Hof der ehemaligen Volksschule von Çavdarhisar
(Abb.I). Die in den Jahren 1992 und 1993 auf dem Grundstück der
ehemaligen Vo1ksschu1e von Çavdarhisar gefundene spatantike
Saulenstralie mit ihrer ausgesprochen gut erha1tenen Marmorarchitekturbildete auch 1994 den Schwerpunkt der Ausgrabungsaktivitaten in
Aizanoi. Zur Klarung der Bauphasen der Straüe wurden hinter der
N ordosthalIe zwei weitere Kammem freige1egt. Dabei 1ieB sich
bestatigen, daB die Siedlung, die in diesem Bereich, über 2 m unter dem
spatantikerı StraBenniveau bestand, nach den Münz-und Keramikfunden

*
(1)

(2)

Dr. Ing. Klaus RHEIDT, Deutsches Archaologisches Institut, Podbielskiallee 69-71, 14195
Berlin-GERMANY
An den Arbeiten waren folgende Mitarbeiter beteiligt: K. Rheidt (Architekt und Grabungsleiter), U. Wulf-Rheidt, J. Rieser (Architekten), N. Atik, G. Ateş, Chr. v. Mosch, A. Ozkan
(Archaologerı), M. Wörrle (Epigraphiker), F. Kuster, F. Winiger (Steinrestauratorerı), H.
Kökten, S. Şener (Restauratoren), J. Steiner (Bauingenieur), A. Atila (Techniker), D. Johannes (photograph), F. Dohna, K. Jes (Archaologiestudenten), R. Tschunko (Architekturstudent), S. Akyol, F. Gürdal, Ş. Nergis (Studenten der Başkent Meslek Yüksekokulu der
Ankara Universitat)
Vgl. K. Rheidt, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı 1993 I, 516 tt- Zum Beginn der Grabung an
dieser Stelle s. K. Rheidt, AA 1993,493 ff. u. Abb. 21-23.
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in der ı. Halfte des ersten Jhs. n.Chr.zerstört wurde. Nach der Aufgabe
dieser Siedlung wurden das gesamte Gebiet unregelmalsig hoch mit
Schutt verfüllt und Graben für die Fundamente einer Reihe von
Kammem eingetieft, auf denen sich das aufgehende, sorgfaltig verfugte
Mörtelmauerwerk erhob. Innerhalb dieser Mauem wurde weiter Schutt
eingefüllt, so daf das früheste FuBbodenniveau der Kammem nochma1s
erheblich über der Fundamentoberkante liegt (Abb.2). Die Funde in der
Auffüllung unter dem ersten FuBboden der Kammem legen einen
terminus post quem um die Mitte des ı. Jhs.für die Errichtung der Anlage
nahe,
Die Türen der ersten Nutzungsphase der Kammem sind nicht
erhalten. Erst in einer spateren Phase wurde in die Südwestwand der
südöst1ichen der drei freigelegten Kammem eine groBe Marmorschwelle
eingebaut, bei der sich noch eine kraftige Bronzeangel mit BleiverguB
erhalten hat. Vor der Kammer befand sich ein Pflaster aus dünnen
Marmorplatten, die in rötlichen Ziegelsplittmörtel verlegt waren.
Spatestens im Zuge der Errichtung der spatantiken Saulenstralie im
ausgehenden 4. oder frühen 5.Jh.wurde die südöst1iche der drei
ausgegrabenen Kammem hinter der Nordosthalle (Abb.l:Sondage 21) als
Durchgangsraum verwendet. Die ehemalige Rückwand der Kammer
wurde niedergelegt und der Wandverputz bis zur AuBenkante der
Nordostmauer vorgezogen. Erst viel spater wurde dieser Durchgang mit
einer einfachen Mauer wieder verschlossen.
In einer weiteren Sondage (Abb.l: Sondage 22) hinter dem Stylobat
der Südwesthalle fanden sich ebenfalls Reste der schon beobachteten
frühen Siedlung, die vollstandig niedergelegt und überbaut worden war.
Auch hier konnte eine planmallige und fundreiche Auffüllung über
diesen aıteren Schichten beobachtet werden, in die die Fundamentgraben
der Mörtelmauem der nachfolgenden Bauphase eingetieft sind. Die
Funde innerhalb der Reste der frühen Siedlung legen deren Aufgabe
spatestens um die Mitte des ı. Jhs.n.Chr.nahe und bestatıgen so den
Befund hinter der Nordosthalle.
Unter dem Niveau der Südwesthalle haben sich kraftige
Mörtelmauem erhalten, die nach den Funden wahrscheinlich in der Mitte
oder spatestens in der 2. Halfte des ı. Jhs.n.Chr.errichtet worden..sind. Im
Gegensatz zur Nordosthalle wurden bei der Südwesthalle die Uberreste
der Mörtelmauem nicht in die Architektur der Hallen einbezogen,
sondern offensichtlich bis auf das Niveau des HallenfuBbodens gekappt.
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Die zahlreichen Münzen aus den Schichten unterhalb des Hallenniveaus
stammerı einheitlich aus den letzten Jahrzehnten des 4. und aus den
ersten Jahren des 5. Jhs.n.Chr.
Fundbearbeitung. Chr.v.Mosch bearbeitete, wie in den
vergangenen Jahren, die Fundmünzen aus der laufenden Grabung und
Streufunde aus dem Dorf. Er begann mit einer gröBeren Forschungsarbeit
über die Stadtpragungen von Aizanoi und sichtete zu diesem Zweck den
gesamten Bestand an antiken Münzen im Museum Kütahya, dessen
Mitarbeiter diese Arbeit in jeder Beziehung unterstützten. Die Sammlung
des Museums umfaBt ca. 7000 inventarisierte Münzen, die einen
reprasentativen Querschnitt des Geldumlaufs im naheren Umkreis von
Aizanoi darstellen. Mit insgesamt 157 Stadtpragungen von Aizanoi ist
dies die umfangreichste Sammlung aizanitischer Pragungen. Durch die
ErschlieBung dieser Sammlung konnten neue Typen, Varianten und
Münzmagistrate festgestellt werden, die das Spektrum des bisher
publizierten Materials wesentlich erweitern.

N.Atik konnte die Aufnahme der Keramik aus den alteren
Grabungen am Dorischen Saulenhof und der Keramikfunde der
Kampagnen 1991 bis 1993 abschlieüen>. Für die frühkaiserzeitlichen
einheimischen Produktionen, die durch Fehlbrande und Glasurschlacken
zu belegen sind, wurde ein detaillierter Formenkatalog für verschiedene
Gattungen erarbeitet. Verglichen mit den bisher bekannten Herstellungsorten für bleiglasierte Keramik (Tarsus,Pergamon, Perge) kommen
Scherben dieser Gattung in Aizanoi in groBer Anzahl vor. Die
Besonderheiten der einheimischen bleiglasierten Ware sind vor allem der
graue Ton im Bruch und die braungrüne Farbe der Glasur. Bei der grauen
Ware und der Sigillata konnten typische Merkmale der aizanitischen
Produktionen festgestellt werden: eingeritzte Wellenmuster im
Gefallinneren und Kerbschnittdekor am Gefallrand. Bei der Reliefkeramik belegen mehrere Formschüsselfragmente, daB auch diese Gattung
in Aizanoi hergestellt wurde. Die einheimischen Produktionen sind
jedoch nich von hoher Qualitat und oft nur teilweise überzogen. Daneben
wurden unter den Keramikfunden der Kampagnen 1993 und 1994 neben
einheimisch produzierter Westabhang-und Barbotine-Keramik auch
interessante Importe, wie hellenistische weiBgrundige Lagynoskeramik
und Applikekeramik beobachtet. Insgesamt lieB sich bestatigen, daB
Aizanoi im Spathellenismus und in der frühen Kaiserzeit vielfaltige

(3)

Sie wurde dabei unterstützt von G. Ateş und A. Özkan
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Beziehungen zu den bedeutenden Zentren in Kleinasien hatte. Die
zahlreichen einheimischen Nachahmungen dieser lmporte bilden den Hauptanteil der umfangreichen und hochentwickelten Keramikproduktion
Aizanois.
K.Jes

beschaftigte

sich
mit
der
Bauornamentik
des
Im Mittelpunkt stand dabei zunachst die
lnventarisierung und fotografische Dokumentation der oberirdisch
sichtbaren Architekturteile der scenae frons (Abb.3). Eine erste
stilistische Analyse bestatigt die gangige Datierung ins 2.
Jh.n.Chr.Allerdings konnten erhebliche Unterschiede zwischen der
Ornamentik der beiden Bühnenfrontgeschosse festgestellt werden.
Wahrend die Ornamentik des Obergeschosses wohl in spatantoninisch
-severische Zeit zu datieren ist, finden sich am UntergeschoB Elemente,
die eine frühere Entstehungszeit im 2.Jh.nahelegen. Zur Erarbeitung
einer relativen Chronologie der aizanitischen Architekturdekoration
wurde zusatzlich mit der fotografischen Dokumentation der
Bauornamentik der übrigen bekannten Bauten Aizanois begonnen:
Theaterbührıengebaudes.

M.Wörrle setzte seine Arbeit an den losehrirten von Aizanoi weiter
fort. Er überprüfte altere Lesungen einiger wichtiger Dokumente und
nahm mehrere neugefundene losehrirten aus Aizanoi und aus der naheren
Umgebung auf'. Daneben unterstützte er die Aizanoi-Grabung durch
seinen Rat .bei der Neuordnung der Monumente aus der
Freilichtausstellung hinter dem Tempel, die 1993 durch das Museum
Kütahya aufgelöst und zu einem groBen Teil in den Hof des
Grabungshauses gebracht worden war.

Restaurierungs-und Herrichtungsarbeiten. Der weitaus gröBte
Teil des Finanzbudgets und der eingesetzten Arbeitskraft wurde für die
Restaurierung und Herrichtung der antiken Bauten in Aizanoi
aufgewendet.
Das qualitatvolle Mosaik aus dem spaten 2. oder frühen 3.Jh.n.Chr.in
der Thermenanlage im Nordosten des Ortes", das in den vergangenen
(4)

(5)
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Darunter befindet sieh eines der iiu13erst seltenen Fundstüeke aus hellenistiseher Zeit: Die
Stele mit Giebel und Efeukranz wurde aus einem Bauernhaus der Küçük-Mahalle geborgen
(s. Abb. 1). Die in der Insehrift genannten Personen sind wahrseheinlieh Angehörige einer
makedonisehen MiIitiirkolonie, die in Aizanoi angesiedelt worden war. M. Wörrle, Chiron
1995.
Zum Mosaik s. F. Naumann,AA 1984,475 ff.

Jahren zunehmend Seliaden durch Feuchtigkeitseinwirkung zeigte, wurde
von Fachleuten der Restaurierungsabteilung der Başkent Meslek Yüksek
Okulu der Ankara Universitat restauriert-. Zunachst wurde das Mosaik
gereinigt und die originale Oberflache freigelegt, um die in jüngster Zeit
aufgetretenen Schaden zu untersuchen und zu dokumentieren. Es zeigte
sich, daB das Mittelfeld mit der Daste11ung des Satyrs und der Manade
am schwersten geschadigt war. Die alteren Fü11ungen aus Zement und
Mörtel, sowie die teilweise vorhandene Unterkonstruktion aus Beton
wurden weitgehend entfernt. Die Kanten der Tesserae wurden mit
Kalkmörtel gesichert und die Fehlste11en im Mosaik mit einer dünnen
Kalkmörtelschicht auf gewaschenem und gesiebtem Sand erganzt. Das
originale Mörtelbett wurde durch Injektionen gefestigt. GröBere
Lufttaschen unter der Mosaikoberflache wurden mit einem dünnen
Kalkmörtel ausgefü11t, so daB nun die Verbindung der Tesserae zum
Mörtelbett
wiederhergeste11t
isı.
Nach
AbschluB
der
Restaurierungsarbeiten erfolgte eine gründliche Reinigung der
Oberflache mit einem nicht ionischen Reinigungsmittel, heiBem Wasser
und Bürsten, Die Fehlste11en im Bereich des Satyrkopfes wurden unter
Verwendung der erhaltenen Originalsteine anhand von Photographien
erganzt (AbbA). Um neue Schaden am restaurierten und gereinigten
Mosaik zu verhindern, wurden das Dach des Schutzbaues neu gedeckt
und ein neuer Steg für Besucher angefertigt, der das Betreten des
Mosaiks verhindem und seine regelmaliige Reinigung erleichtern sol1
(Abb.5). Als erganzende MaBnahmen und zur Herrichtung der gesamten
Thermenanlage für Besucher wurden die Mauem der Thermensale und
die Uberreste der Heizkanale durch Aufmauern und Mörtelabdeckungen
gesichert. Zum Schutz der Reste der Hypokaustenziegel wurde in die
Thermensale Grabungsschutt eingefü11t und mit einer dünnen Schicht aus
Schotter abgedeckt'. Zur Verbesserung des Gesamteindrucks wurden die
Grabungsschutthalden im Osten und im Westen der Anlage beseitigt und
die. Stacheldrahtumfriedung des Gelarıdes entfemt. Damit keine Tiere in
die Therrnensale eindringen, wurden die Öffnungen der Thermensale an
der AuBenseite der Anlage statt dessen mit unauffalligen Meta11gittern
verschlossen, so daB die Thermenanlage nun nach der Art eines
archaologischen Parks für den Besucherverkehr offensteht (Abb.6).
Die 1993 begonnene Anastylose eines Teiles der Marmorarchitektur
(6)
(7)

Die Arbeiten standen unter der Leitung von H. Kökten. Sie wurde von S. Şener, A. Yaraş
und den Studentinnen S. Akyol, F. Gürdal und Ş. Nergiz unterstützt.
Der Schotter wurde dankenswerterweise von der türkisehen StraBenbaubehörde zur
Verfügung gestel1t.
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der spatantiken Saulenstralle, die auf dem Gelünde der ehemaligen
Volksschule von Çavdarhisar freigelegt worden war, wurde auch 1994
mit groBem personelIem und materielIem Einsatz fortgesetzt (Abb.7).
Die Steinrestauratoren. F.Kuster und F.Winiger bearbeiteten drei neue
Stylobatblöcke für die NordosthalIe, die auf die erhaltenen Fundamente
in ein Mörtelbett verlegt wurden. Die Restaurierung von drei Sauleri der
SüdwesthalIe, deren untere Fragmente 1993 auf den Stylobat aufgestelIt
worden waren, wurde durch das Aufsetzen, Verdübeln und Verkleben
der erhaltenen oberen Fragmente abgeschlossen, so daB nach AbschluB
der Arbeiten vier vollstandige Sauleri der SüdwesthalIe aufgerichtet sind.
Zusatzlich zu den 1993 aufgestelIten beiden vollstandigen Sauleri der
NordosthalIe konnte eine weitere Saule aus den vorhandenen Einzelteilen
zusammengesetzt werden. Da bei dieser Saule vor allern im Bereich der
Standflache zahlreiche Vertikalrisse und Abplatzungen vorhanden waren,
muBte der gesamte untere Teil durch mehrere Edelstahlnadeln stabilisiert
werden (Abb.8). Die Saule wurde danach an ihrem ursprünglichen Platz
aufgerichtet und das zugehörige KapitelI aufgelegt. Zeitlich sehr
aufwendig war die Erganzung der vierten Saule der NordosthalIe, die für
die geplante Anastylose mit drei Architraven und darüberliegendem
Gebalk nötig ist. Bei dieser Saule fehlt fast die gesamte untere Halfte,
die, wie alle anderen Erganzungen, in Originalmarmor hergestelIt werden
muBte. Die Hauptarbeit der Steinrestauratoren bestand in der Bearbeitung
dieser Saule, die in der nachsten Kampagne abgeschlossen werden soll.
Daneben wurden die Arbeiten an dem neuen Mittelarchitrav, der, da das
Originalbauteil fehlt, in der Anastylose verwendet werden soll, mit dem
Einarbeiten der Profile abgeschlossen (Abb.9).
Die Nordecke des Tempels, die durch Erdbebenschaden stark
gefahrdet ist, wurde mit einem SchnelIgeıüst eingerüstet, das die
Pergamongrabung leihweise zur Verfügung stelIte. J. Steiner, der die
Planung der SicherungsmaBnahmen am Tempel durchführt, untersuchte
die Schaderı im Bereich der Architrave von diesem Gerüst aus. Er plante
die für diese Arbeiten notwendige AufstelIung der Gerüste und des Dreibocks, mit dem die gefahrdete Saule wahrend der SicherungsmaBnahmen
gehalten werden soll und entwarf Edelstahlverbindungen, mit denen die
Architrave nach dem Geradestellen der Saule verklammert werden sollen. Die Beschaffung der für die Sicherungsarbeiten nötigen Materialien
und Gerüste soll innerhalb der nachsten Kampagne in Angriff genommen
werden.
Die bis 1993 in einer FreilichtausstelIung hinter dem Tempel

298

aufgestellten Bauteile, Inschriften und Grabsteine" waren wegen
Diebstahlgefahr durch das Museum Kütahya im vergangenen Jahr zum
gröBten Teil in den Hof des Grabungshauses gebracht worden, so daB
jetzt nur noch wenige Steine auf dem Tempelplateau lagern. Daneben
hat das Museum
weitere Grabsteine, die
bei Bau-und
Ausschachtungsarbeiten in der Umgebung von Çavdarhisar und in den
Nachbardörfern gefunden worden waren, im Hof des Grabungshauses
gelagert. Die ins Grabungshaus transportierten Stücke wurderi nach
Sachgruppen geordnet aufgestellt (Abb.lO). Besonders wichtige
Dokumente wurden unter ein Schutzdach neben dem Grabungshaus
gestellt. Eine Besichtigung der Monumente ist nun nur noch in
Absprache mit der Grabungsleitung wahrend der laufenden Kampagne
möglich.
Publikationen.
M.Wörrle veröffent1ichte
zusammen
mit
M.Türktüzün einen Aufsatz über einen im Museum Kütahya
aufbewahrten Grabstein aus der Gegend von Dumlupınar". Er verfasste
einen Bericht über die Inschriften von der Saulenstralle, der als Beitrag
zum Vorbericht über die Kampagnen 1992 und 1993 von KRheidt und
zusammen mit der Publikation der 1992 gefundenen Satyrstatue durch
Chr.v.Mosch'" und einem Vorbericht über die Arbeiten zur Keramik von
Aizanoi von N.Atik im Archaologischen Anzeiger 1995 erscheinen sol1.

(8)
(9)
(ıo)

Vgl. R. Naumann, RM 86,1979,331; Ders., M 1980, 135.
M. Türktüzün-M. Wörrle, CJıiron 24,1994,95 ff.
Vgl. K. Rheidt, XV. Kazı Sonuçları Toplanıısı 1993, I, 518. 535 Abb. 8
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AlzANOl
1994 YILI

KAZı

VE ONARıM

ÇALIŞMALARI

1994 yılı çalışmaları 25 Temmuz'da başlayıp, 13 Eylül'de sona ermiş
tir. Çalışmalara katılanlar şöyledir: K.Rheidt (Kazı Başkanı), U.WulfRheidt, IRieser, N.Atik, G.Ateş, Ch.v.Mosch, A.Ozkan, M.Wörrle,
F.Kuster, F.Winiger, H.Kökten, S.Şener, J.Steiner, A.Atila, D.Johannes,
F.Dohna, K.Jes, R.Tschunko, S.Akyol, FcGürdal, Ş.Nergis. Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'rıü temsilen A.Yaraş çalışmalara büyük gayretle katılmış ve gerek bilimsel, gerek organizasyonla ilgili sorunları çözmekte büyük bir çaba göstermiştir.

Çavdarhisar Eski ilkokulun Avlusunda Yapılan Kazı (Resim: 1):
1992 ve 1993 yıllarında Geç Antik döneme ait sütunlu caddenin yapı evrelerini aydınlatmak amacıyla başlatılan kazılar, 1994 yılında da sürdürülerek kuzeydoğu galerisinin ardındaki iki mekan daha ortaya çıkarıldı. Burada, cadde kotunun 2 m kadar altında, buluntularına göre en az M.S.I.
yüzyılın başlarına kadar varlığını sürdürmüş, öncül bir yerleşim saptandı.
Bu yerleşim terk edildikten sonra bütün alan doldurularak bir mekan dizisinin temelleri atılmıştır (Resim: 2). Dolguda ele geçen buluntular yapı
nın inşası için i. yüzyılortasına tarihlenen bir terminus post quem verirler.
Mekanların ilk kullanım dönemine ait kapılar kalmamıştır. Ancak
daha sonraki bir dönemde, üzerinde bronz bir yuva dili taşıyan büyük bir
mermer eşik eklenmiştir. Mekanın önünde, ince mermer plakalardan oluşan bir döşeme bulunmaktaydı. Olasılıkla, caddenin döşemesiyle, eşik
önünde döşeme aynı yapı evresine aittir. Geç Antik Dönem sütunlu galerileri inşa edilirken, mekanların güneydoğuda bulunanı, eski arka duvarı
yıkarak bir geçiş mekanı olarak kullanılmıştır. Ancak daha sonraki bir
evrede bu geçiş basit bir duvarla yeniden kapatılmıştır.

Güneybatı galerisinin arkasında da, tamamen yıkılarak üzerine inşaat
yapılan erken yerleşmenin kalıntıları ele geçmiştir. Erken tabakaların
üzerindeki dolgu içine, onu izleyen yeni yapı evresinin temelleri atılmış
tır (bk.Resim: 1). Ele geçen buluntular, erken yerleşmenin en geç M.S.I.
yüzyılda terk edildiğini düşündürmekte ve böylece kuzeydoğu galerisinin
arkasındaki buluntuyu da doğrulamaktadır. Güneybatı galerisinin altında
ki duvarlar M.S.l. yüzyılın ortaları ya da en geç ikinci yarısında inşa edilmiştir. Bu duvarlara dahil edilmeyen galeri, ele geçen çok sayıdaki sikkelere göre M.SA. yüzyılın son çeyreğine ve 5. yüzyılın ilk yıllarına aittir.
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Buluntularm Değerlendirilmesi: Geçen yıllarda olduğu gibi sikkeler üzerine çalışan Ch.v.Mosch, Aizanoi kent darplarını konu alan bir
araştırmaya başlayıp Kütahya Müzesi'ndeki antik sikke kolleksiyonunu
taradı. Yaklaşık 7000 sikkeden oluşan müzenin kolleksiyonunda 157 adet
Aizanoi kent darbı bulundu. Bunların incelenmesiyle yeni tipler, varyasyonlar ve sikke basımından sorumlu memurlar saptanmıştır.

N.Atik, G.Ateş ve A.Özkan'ın yardımıyla, eski kazılardan ve 19911993 yıllarındaki çalışmalar sırasında ele geçen keramik buluntular üzerindeki belgelerne çalışmalarını tamamlamıştır. Hatalı pişirme ve sır cürufları ile tanımlanan Erken imparatorluk Dönemi yerli üretimleri için
farklı türleri içine alan ayrıntılı bir katalog hazırlanmıştır. Kurşuni sırlı
keramiğin bilinen üretim yerleri ile karşılaştırıldığında Aizanoi'da bu tür
çanak-çömlek parçalarına çok sayıda rastlanır. Bu keramiğin özelliklerinden biri gri hamur ve sırının kahverengi-yeşil renkli olmasıdır. Gri malzemelerde ve sigillatalarda Aizanoi keramiklerinin tipik özellikleri saptanabilir; bunlar kapların içindeki çentik tekniğindeki dalga motifleri ve kenarlardaki çentik bezemedir. Kabartmalı keramiğe gelince, çok sayıdaki
kalıp çanağı fragmanı bu tipin Aizanoi' de üretildiğini gösterir. Ancak
yerli keramik yüksek kaliteli değildir ve ender olarak perdahlanmıştır.
Ayrıca, 1993 ve 1994 yıllarında ele geçen keramik arasında yerli üretim
olan Westabhang ve Barbotin keramikleri yanında, beyaz zeminli Lagynos ve aplik keramiği gibi ilginç ithal malların varlığı da gözlemlenmiş
tir. ithal keramiğin varlığı Aizanoi'nin, Geç Hellenistik Dönem ile imparatorluk Dönemi'nde Küçük Asya'daki önemli merkezlerle ilişkileri bulunduğunu doğrulamaktadır. Bu ithal keramiğin çok sayıdaki yerli taklitleri, Aizanoi'in zengin ve gelişmiş keramik üretiminde önemli bir yer tutmaktadır.

K.Jes, tiyatronun sahne binasındaki scaenae frons'un toprak üzerinde
görülebilen mimari parçaları üzerinde çalışmıştır (Resim: 3). Stilistik
analiz, M.S.2. yüzyıla tarihlendirmenin doğru olup, yine de sahne cephesine ait olan heriki katın bezemeleri arasında önemli farklar olduğunu
göstermektedir. Ust katın bezemesi olasılıkla Geç Antoninus-Severuslar
dönemine tarihlendirilirken, alt katta daha erken bir döneme ait mimari
elemanlara rastlanır. M.Wörrle, Aizanoi ile yakın çevresinde yeni bulunmuş çok sayıda yazıtın fotoğrafını çekmiş ve bazı önemli belgelerin daha
önce yapılmış olan okumalarını kontrol etmiştir.
Onarım ve Düzenleme Çalışmaları: Kazı bütçesinin ve işgücünün
önemli bir kısmı Aizanoi'daki antik yapıların onarımı ve düzenlenmesi
için harcanmıştır. Kentin kuzeydoğusundaki Roma Dönemi'ne ait ha-
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ma.ı:n yapısında

bulunan mozaiğin temizleme ve onanmı H.Kökten ve

A.U.Başkent Yüksek Meslek Okulu'ndan bir grup uzman ve öğrenci tarafından gerçekleştirilmiştir. Eski dönemlere ait dolgular ile kısmen mevcut olan beton altyapı önemli ölçüde kaldırılmıştır ve Tesserae'nin köşe
leri korumaya alınmıştır. Eksik yerleri kum dolgusu üzerindeki ince kireç
harcı tabakası ile tamamlanmıştır. Orijinal harç yatağı enjeksiyon metoduyla sağlamlaştırılmıştır. Onanmdan sonra yüzey temizlenmiş, en fazla
tahribat gören Satyr ve Menad betimli orta alandaki eksik kısımlar, korunmuş orijinal taşlar kullanılarak tamamlanmıştır (Resim: 4). Yeni tahribatlan önlemek için, mozaiğin koruyucu çatısı yenilenip, ziyaretçiler için
yeni bir platform yapılmıştır (Resim: 5). Ek önlem olarak ve hamam
kompleksini ziyaretçiler için düzenlemek amacıyla mekanların duvar kalıntıları gerekli yerlerde üzerine orijinal tekniğine uygun bir miktar yeni
duvar örülerek, harç ile sağlamlaştırılmıştır. Hypocaustum tuğla kalıntıla
nnı korumak için hamam salonlan T.C. Karayollan'ndan sağlanan beyaz
çakıldan bir tabaka ile kaplanmıştır. Genel görünümün iyileştirilmesi
amacıyla eski kazıların moloz yığınları ve alanı çevreleyen dikenli tel
kaldırılmıştır. Hamamın mekanlarına hayvan girmesini önlemek için, yapının açıklıklan, mimarisine zarar vermiyecek şekilde demir parmaklık
larla kapatılmıştır. Böylece hamam kompleksi, ziyaretçilere bir arkeolo-

jik park görünümü vermektedir (Resim: 6).
Yeni kazılar sırasında ortaya çıkanlmış sütunlu caddenin 1993'de
başlanmış olan anastylosisi, 1994 yılında da bütçenin önemli bir kısmı
kullanılarak ve kalabalık bir ekip ile sürdürülmüştür. Taş restoratörleri,
kuzeydoğu galerisi için, üç yeni stylobat bloğu hazırlayıp temellerin üzerine yerleştirmişlerdir. 1993 yılında başlanmış güneybatı galerisine ait üç
sütunun onanmı, paslanmaz çelik dübellerin kullanılması ve yapıştınlma
sı ile bitirilmiştir (Resim: 7). Kuzeydoğu galerisinin, 1993 yılında ayağa
kaldırılmış iki tam sütununa ek olarak, bir sütun daha tamamlanabilmiş
tir. Bu sütunun özellikle zemine yakın tarafında çok sayıda dikey çatlaklar ve kırıklar bulunduğundan, bu yer çelik çubuklarla sağlamlaştırılmış
tır (Resim: 8). Sütun daha sonra orijinal yerinde ayağa kaldırılıp, üzerine

İon sütun başlığı konmuştur (Resim: 7). Anastylosis için gerekli olan dör-

düncü sütunun tamamlanması çok zaman almıştır. Eksik olan sütunun alt
yansı, diğer yeni parçaları gibi orijinal mermerden yapılmıştır. Taş restoratörlerin başlıca işi bu sütunun işlenmesi olup, bu işin gelecek kazı sezonunda bitirilmesi öngörülmektedir. Aynca, yeni bir ara arşitrav bloğu orijinal mermer kullanılarak yeniden imal

edilmiştir

(Resim: 9).

Zeus Tapınağı'nın kuzey köşesine, Bergama Kazısı'ndan ödünç alı
nan bir iskele kurulmuştur. Tapınağın emniyete alınması için gerekli ön302

J.Steiner, arşitravlardaki tahribatı inceleönlemleri için aynntılı bir plan hazırlamıştır. Bu
iskelenin kurulmasım ve arşitravlann çelik bağ
lantılanm tasarlamıştır. Emniyete alma çalışmaları için gerekli malzemelerin ve iskelenin sağlanmasına gelecek sezon başlanacaktır,
lemlerin

planlanmasım yürüten

miş ve gerekli emniyet
çalışmada gerekli olan

Kütahya Müzesi 'nde envanterlenen ve 1993 yılına kadar tapınağın arkasındaki açık hava sergisinde bulunan ve aynca Çavdarhisar çevresinde
ve komşu köylerde ele geçmiş olan mimari parçalar, yazıt1ar ve mezar
taşlannın büyük bir bölümü, çalınma tehlikesine karşı Kütahya Müzesi'nce kazı evinin bahçesine getirilmiştir. Aizanoi kazı ekibi, avlunun ortasına bırakılan bu taşlan yeniden düzenlemek zorunda kalmıştır (Resim:
10). Eserlerin, kazı süresince görülebilmeleri ancak kazı yönetimine damşılarak mümkü~ olmaktadır.
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Abb. 1: Aizanoi 1994. Saulenstralle und Umgebung. Phasenplan,
Resim 1: Aizanoi 1994. Sütunlu cadde ve çevresi. Yapı evrelerini gösteren plan
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Abb.2: Aizanoi 1994. Sondage 21, frühe Baureste unter den Funda
mentmauern der Kammem der
Nordosthalle.
Resim 2: Aizanoi 1994. Sondaj 21, kuzey
doğu mekanının temelleri altın
daki erken yerleşme kalıntılan

Abb. 3:

Aizanoi 1994. Theater mit verstürzten Bauteilen der scaenae
frons
Resim 3: Aizanoi 1994. Scaenaefrons'a ait yıkılmış mimari elemanlarla
birlikte tiyotro
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Abb.4: Aizanoi 1994. Mosaik in der Nordosttherme wiihrend
der Restauriening
Resim 4: Aizanoi 1994. Restorasyon çalışmaları sırasında kuzey
doğudaki Roma hamamına ait mozaik.

Abb.5:

Aizanoi 1994. Mosaik in der Nordosttherme mit erneuertem Schutzdach und Besuchersteg.
Resim 5: Aizanoi 1994. kuzeydoğu Roma hamamındaki mozayiğin
yeni koruyucu çatısı ve ziyaretçi platformu.
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Abb. 6: Aizanoi 1994. Nordosttherme nach Abschlu6 der Herichtungsarbeiten
Resim 6: Aizanoi 1994. Düzenleme çalışmalarından sonra kuzeydoğudaki Roma
hamamı.

Abb. 7: Aizanoi 1994. Saulenstrafle nach Abselu6 der Restaurierungsarbeiten
Resim 7: Aizanoi 1994.1994 yılı restorasyon çalışmalarından sonra sütunlu cadde
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Abb.8:

Aizanoi 1994. Saulenstra8e,
Restaurierungsarbeiten
Resim 8: Aizanoi 1994. Sütunlu cadde, restorasyon çalışmaları

Abb, 9:

Aizanoi 1994. Saulenstralle, Herstellung neuer Bauteile für die
Anastylose
Resim 9: Aizanoi 1994. Sütunlu cadde, Anastylosis için gerekli yeni
parçaların işlenmesi.

308

w

o

\o

Abb. 10: Aizanoi 1994. Grabsteine nach der Neuordnung im Hor des Grabungshauses
Resim 10: Aizanoi 1994. Mezartaşları, kazı evinin bahçesindeki düzenleme işlerinden sonra.

1994 KYZİKOS ARKEOLOJİK KAZISI
Abdullah YAYLAU *
Vecihi ÖZKAYA

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleri
ve parasal katkıları ile Bursa Müzesi katılımlı sürdürdüğümüz Kyzikos
antik kenti arkeolojik kazı çalışmaları 01-21 Ağustos 1994 tarihleri arasın
da gerçekleştirildi',
1994 mevsimi etkinliklerimiz genel olarak üç ana alanda

yoğunlaştı

nldı:

- Hadrian Tapınağı kazıları
-Antik kentin

topoğrafyasının

belirlenmesini amaçlayan yüzey

araş-

tırmaları

-Metroon yıkıntılarında ileriye yönelik

araştırmalar.

Antik kent topoğrafyasının belirlenmesine yönelik çalışmalarımızda
yüzeydeki kalıntıların ölçülerek 1/1000 ölçekli kadastral paftalara işlen
mesine yönelik çalışmalara ağırlık verildi; günümüze kadar korunmuş yı
kıntıların envanterlerinin çıkarılmasına yönelik uğraşılarımızda önemli

*
(l)

Prof. Dr. Abdullah YAYLALI, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, AYDIN.
..
Yrd. Doç. Dr. Vecihi OZKAYA, Adnan Menderes Universitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, AYDIN.
..
Başkanlığımdasürdürülen kazılar Yrd. Doç... Dr. V. Ozkaya, Yrd. Doç. Dr. N. Koçhan, Yrd.
Doç. Dr. M. Karaosmanoğlu. Arş, Gör. N. Oztürk, Arş, Gör. A. Saraçoğlu, müze temsilcisi
F. Balcı ile Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü
öğrencilerindenK. Mc:ı!al, A. Yılmaz, O. Aras, S. Cansızoğlu, T. Tan, H. Gözütok, H. Uzun,
V. Keleş, B. Can, H. Oğüşlü, M. Taşçı, T. Ceylan, K. Mağ, Z. Demirkol, Y. Coşkun, ı. Küçükartunç, N. Alkan, A. Ayhan, A. Türkmenoğlu, O. Bilgin, L. Kemaloğlu'nun katılımla
nyla gerçekleştirildi.Katkılanndandolayı hepsine teşekkür ederim.
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ilerlemeler sağlandı. Ayrıca kalıntıların olası işlevlerini belirleyecek yüzey bulguları, gelecekte yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere,
derlendi.
Yüzey bulguları ile dikkati çeken, yıllardır kaç ak kazılarla yağmala
nan ve kalıntılarında bir zamanlarki görkeminin izlerini taşıyan 'Metroon'2 alanında yüzey taramaları yapıldı; uygun koşullara ulaştığımızda yapılacak kazılara alt yapı oluşturmak üzere plan ve rölöve çalışmaları yürütü1dü. Gerek yüzyıllar boyu süren yıkım gerekse definecilerin yaptığı
kaçak kazılarla kırılan, olasılıkla frizlere ait parçalar toplanarak depoya
alındı. Bunlar belirli bir bütünlüğe ulaştırıldığında yıkıntıların özgün yapısı, işlevi ve donanımı konusunda bilgi verebilecek özelliklere sahip
bulgular niteliğindedirler.

Hadrian Tapınağı Kazılan
1994 yılı etkinliklerimizin ağırlığını Hadrian Tapınağı'ndaki sistemli
kazılar oluşturdu. Onceki mevsim çalışmalarımızda olduğu gibi, tapınak
yıkıntısının güney kanadında belirlediğimiz plankarelerin güneydoğu bölüme denk gelen Lll-IV, lll-IV, K.III-V ve kısmen de 1993'te kazılan
H.I1 ve H.I11 plankarelerde yaptığımız kazılardaki amaç, güneydoğu köşeyi bulmak ve doğu cephe doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmekti.
Amaçlanan yere J.III ve K.I11 plankarelerinde varıldı ve doğu yüze ulaşıl
dı (Çizim: I).
. Anılan alanda yıkıntıların yüksekliği yer yer 2.50 - 3.00 m ye ulaş
masına karşın, dönem belirleyici özgün bir katmanlaşmayı tanımlayabile
cek bir sıralama gözlemleyemedik. Ustte daha çok günümüz köyatıkları
ve yoğun çalılıktan oluşan dolgunun yanı sıra, tapınak yıkıntılarının her
tarafında karşılaşıldığı

üzere, mermerlerin yakıldığı kireç ocaklarından
geriye kalan küçük mermer parçaları büyük çoğunluktaydı. Ancak 1.00 m
kadar derinliğe inildiğinde Bizans çağı kalıntılarıyla tapınağa ait büyük
mermer bloklara ulaşılabildi. Yakın zaman atıkları dikkate alınmazsa, kazılan alanda ortaya çıkarılan bulgular iki dönemi ilgilendirmektedir: Bizans ve Roma.
1994 kazılarının Orta
(2)
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Çağ'a

ait kalıntıları H.I1, I.I1 ve III plankarele-

Yayınlarda bouleuterion olarak tanıtılan (F. W. Hasluck, Cyzicus, 1910, 7 vd.), ancak Ch.
Picard-Th. Macridy'nin ("Attis d'un Metroorı de Cyzique", BCH 45, 1920, 436 vdd.)
görmeden Attisli bir payeye dayandırarak kalıntiların bir Metroon'a ait olabilecekleri yolundaki varsayımlan, 1993 mevsimi (A. Yaylalı-V. Ozkaya, "1993 Kyzikos Kazısı Etkinlikleri",
XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı, 1995, 107) ve bu yıl çalışmalarımızla kanıtlanmış olmaktadır.

rinde ortaya çıkarılan üç adet sivri dipli depolama küpü (pithos) ve
H.I1' de belirlenen kiremit örgülü mezardan oluşmaktadır. Yaklaşık 1.00
m derinliğe, 1.00 m ağız çapı ve 1.10 m karın genişliğine sahip kalın duvarlı pitoslar tamamen toprakla dolu olup, üstteki dolgunun baskısıyla kı
rılmış durumdaydılar (Resim: 2). Parçaları tamamen bulunan bir örnek,
onarmak ve tamamlamak amacıyla kazı deposuna alındı; diğerleri göçük
tehlikesi nedeniyle, gelecek yıl çıkarılmak kaydıyla, toprak altında bıra
kıldı.

Önceki kazı çalışmalarında çok sayıda örneklerini ortaya çıkardığı

mız tipik Bizans çağı kiremit örgülü mezarlarından" bir tane daha ortaya
çıkarıldı (Resim: 3-4). Dönemini belirleyici bulgulardan yoksun olmakla
birlikte, olasılıkla üretim işliğini belirleyen bir baskı içermesiyle (Resim:
4) hem dönemi konusunda hem de üretim işliği konusunda kesin bir kanıt
sunmaktadır ki, daha önceki benzeri mezarlar için önerdiğimiz görüşleri

de

doğrulamaktadır',

Orta Çağ'ı ilgilendiren kalıntılardan hareketle tapınak çevresinin bu
dönemde de yerleşime açık olduğu ve depremlerin yanı sıra, kısmi yıkı
mın da etkili oldukları anlaşılmaktadır. Ancak yıkımın boyutları hakkın
da kesin belirlemeler yapmak zordur. Bilinen, tapınağın bir zamanlar kilise olarak kullanıldığı> ve 1.S.15. yüzyılda kısmen ayakta olduğudur 6.
Tapınağın Roma Dönemi'ni ilgilendiren bulguları, aşınmış olmaları
nedeniyle işlevleri hakkında kesin yargılar yürütemediğimiz özgün yapı
sına ait mimari öğelerdir. Bu mevsim çalışmalarımızda kaydedilen en
önemli aşama, güneydoğu köşede J.II1 ve K.I11 plankarelerinde yaptığı
mız kazılar sonucunda doğu önyüze ulaşmış olmamızdır. Bu alanda yapı
lan çalışmalar KJII.ten KJV'e kaydınldığında, krepis basamaklarının
bittiği noktadan itibaren yatay düzenlenmiş 2.10 x 2.96 m ölçülerinde,
olasılıkla taban işlevli döşenmiş yekpare mermer bloklara ulaşıldı (Re-

(3)

(4)

(5)
(6)

"Kyzikos 1989 Çalışmaları", XII. Kazı Sonuçları Toplantısı (1990), Res. 4; A.
Özkaya, "Kyzikos Arkeolojik Kazı Çalışmaları: 1991", XIV. Kazı Sonuçları
Toplantısı (1992), 224; Yaylalı-Ozkaya, "1993 Kyzikos Kazısı Etkinlikleri", XVI. Kazı
Sonuçları Toplantısı (1995), Res. 3.
Benzeri yapısal özelliklere sahip mezarlardan daha önceki mevsim kazılarında bulduğumuz
dar boyunlu oinochoe türü bir vazo ve bazı metal nesneler doğrultusunda, bu mezarların Bizans Dönemi'ne ait oldukları yolundaki görüşlerimiz böylece kanıtlanmış olmaktadır; bkz.
Yaylalı-Özkaya, "'Kyzikos 1993", 109, Res. 3-4.
Tapınak yıkılan için 'Koca Kilise' isminin kullanılması ve bu yönde bulgular için bkz. A.
Yaylalı-V.Ozkaya, "Kyzikos 1992 Kazı Çalışmaları", XV. Kazı Sonuçları Toplantısı
(1995),542, Dn. 12, Res. 7.
Kenti 1431 ve 1444 yıllarında iki kez ziyaret eden Anconalı Cyriacus'un bu yöndeki bilgile- .
ri için bkz., E. Bodnar-C.Mitchell, Cyriacus of Ancona's Journey in the Propontis and'
Northern Aegean 1444-1445 (1976), 27 vdd.; Yaylalı, "Kyzikos 1989", 171-172, Dn. 7.
A.

Yaylalı,

Yaylalı-V.
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sim: I). K.IV plankarede örneği olmamakla birlikte, K.V'te ortaya çıkan
lan bu mermer bloğun güney dar kenarının düzensiz kırılması ve bu alanda kesici alet izlerinin olması, tapınak yağmasının tabanda da gerçekleşti
rildiğini ve bu blokların da söküldüğünü göstermektedir. Kenarları silmeli, yüzeyi bosajlı bu mermer bloklann, yan yana dizilmiş olarak tapınak
çevresini kuşattıkları bazı belirtilerden anlaşılmakla birlikte, düzenleniş
leri ve işlevleri konusunda getirilecek açıklamalar gelecek mevsim kazı
lanna bırakıldı.
Kazı çalışmalan beraberinde tapınağın üst yapısına ait çok sayıda
mimari öğeyi ortaya çıkardı. Bunlar arasında Korinth tipi sütun başlıkla
rına ait parçalar, kuşkusuz, ilk sırayı alırlar. RIlI plankaresinde ortaya çı
karılan lotus ve kenger yapraklarının kısmen korunduğu sütun başlığına
ait parça (Resim: 5), başlıkların bütününe ışık tutabilecek ölçülerde ve
özelliktedir. Çizimi de yapılan bu ve benzeri parçaların öncelikle rölövesi
yapılıp birleştirildiğinde, ileride yapılacak restorasyon çalışmalanna
önemli katkılar sağlayabilecek özelliklere sahiptirler. üzenli işlenişi, yapısal olarak henüz parçalanmamış ve fazla biçimselleşmemiş bezekleriyle Hadrian dönemi özelliklerini yansıtmaktadır?

Önceki mevsim çalışmalarımızdabenzeri şekilde işlenmiş çok sayıda
abakus parçaları ortaya çıkarılmıştıs. Bu sezon çalışmalarımızda ise, abakusun başlıkla birlikte korunmuş örneği plankare I.IIl'te bulundu (Resim:
6). Sarmaşık dallarıyla sonlanmış sütun başlığının bir köşesinde kenarları
içbükey ve altta lesbos kyma, üstte aşınmış yumurta dizileriyle bezeli örneğimiz sütun başlığı ve abakus kısmının tasan konusunda tamamlayıcı
bilgiler sunmaktadır. Daha önce bulunan örneklerin? yanı sıra, Lmyra Tiyatrosu'" bezemeleriyle stilistik benzerlikler içermesi onlarla aynı dönemden, yani tS.II. yüzyılın ilk yarısında olduğunu göstermektedir. İki yönlü
volüt ve tomurcuklarla bezeli olasılıkla sütun başlığı parçası (Resim: 7),
yer yer matkap izleri içermesiyle stilistik yozlaşmaya ilk adım atmış gö. rünmekle birlikte, zamansalolarak diğer örnekten fazla ayrılmamalıdır.
Altta diş, üstte yumurta dizilerinin işlendiği korniş parçası (Resim:
8), ayrıntılarıyla dönemini belirlemede olası ipuçları sağlamaktadır. Kenarlara doğru genişletilmiş derin çanaklardan soyutlanmış, altta ve üstte
(7)
(8)
(9)
(ıo)
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Karş. Yaylalı-Özkaya, "Kyzikos 1993", 109, Dn:. ıo, Res. 5.
Bkz. Yaylalı "Kyzikos 1989", Res. 9; Yaylalı-Ozkaya, "Kyzikos 1991", Res. ıo, Yaylalı
Özkaya, "Kyzikos 1993", Res. 8,
Karş, A. Schulz-E. Winter, "Historisch-archaeologische Untersuchungen zum Hadrianstempel von Kyzikos", Asia Minor Studien i (1990), 79-80, Taf. 7, 1-4; Yaylalı-Özkaya, "Kyzikos 1991",226, Res. ıo. Yaylalı-Özkaya, "Kzyikos 19.93, 110 Dn. 16, 17, 18, Res. 8.
A. Dinst!, "Bauornamentik am Theater von Lmyra", Olh 57 (1986/87) Abb. 27.

ipçiklerle bağhintılı oval yumurta ve aralanndaki hantal ok uçları ı.s. II.
yüzyıl özelliklerini yansıtmaktadır!'.
Bombeli uçta iki yana doğru açılmış merkezi palmet ve yanlardaki
açık palmetlerle bezeli yanal sima parçası (Resim: 9) özenle işlenmişliği
ve boyutlarıylatapınağın üst tasarı ve bezemeleri konusunda yol gösterici
unsurlar içermektedir. Diğer bir örneğimiz bitkisel bezek işli bir mimari
parçadır (Resim: 10). Işlenişi ve stil bakımından farklı yapısal özellikler

gösteren bu parça, diğer örneklerden yoğun matkap izleri içermesiyle ayBu özellikleriyle tapınağın Hadrian dönemi sonrası yapılan
ma evresine ait olduğunda yol göstermektedir ki, bu da Caracalla dönemine işaret etmektedir. Bilindiği üzere, Roma'ya karşı başkaldırılarda
Kyzikos'un Roma tarafını tutması üzerine Caracalla döneminde ikinci
neokoria ünvan ve ayrıcalıklanna layık görülmüş ve tapınak, babası Septimius Severus adına yeniden düzenlenmişti ki, bulgumuz bu dönemin izlerini taşımaktadırv.
rılmaktadır.

1995 dönemi kazı çalışmalarımızda bulunan çok sayıda aşınmış plastik sanat eserleri arasında aslan başlı bir çörten yaklaşık bütün korunmuş
durumuyla dikkati çeker (Resim: 11). Canlı, dinamik anlatımı her ne kadar
yüzeysel işlenmiş ayrıntıları ile çelişmekte ise de, 1989 yılı çalışmaların
da bulunan benzeriyle" stilistik ortaklıklar içermektedir. Olasılıkla Hadrian dönemi yapılanmasına ait olmalıdır. Diğer bir örneğimiz olasılıkla büyük frize ait kısmen korunmuş aslan parçasıdır (Resim: 12). Yumuk gözleri cansız anlatımı ile daha çok bir aslan postu izlenimi vermektedir ki,
bu da frizde olası bir Herakles betimini düşündürmektedir.

YÜZEY ARAŞTIRMALARI

Nurettin KOÇHAN*
1994 kazı mevsiminde kentin doğu ve kuzey kısımlarında sürdürülen
yüzeyaraştırmalarındaincelenen önemli yapılardan bazıları şunlardır:
AMPHİTEATR: Kentin kuzey sur duvarları dışında Belkıs ve Ha-

mam1ı

köyleri arasından akan Kleite Deresi üzerine inşa edilmiş olan
amphiteatr, kentte yer alan diğer yapılar gibi fazlaca tahrip edilmiştir

*

Ydr. Doç. Dr. N. Koçhan, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölümü, ERZURUM.
(11) Yaylalı, "Kyzikos 1993", 111, Res. 10
(12) F. W. Hasluck, Cyzicus (1910), 189.
(13) Yaylalı, "Kyzikos 1989", Res. 5.
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(Resim: 13). Bugün bazı kemer ayakları dışında diğerlerini görmek olaAmphiteatr, iki tarafı dik bir dere yatağına yapılarak oturma
yerlerinin büyük bir kısmı toprak bir zemine yapılmıştır. Elips şeklindeki
bu yapının dış ölçüleri 180 x 155 m dir. Tonoz ayaklarının genişlikleri 6-8
m arasında değişmektedir. Bu tonoz ayaklanndan en iyi korunanı güneydoğudaki olup, yaklaşık 25 m yüksekliğinde korunmuştur.
naksızdır.

Günümüze gelebilen bu ayaktan bu kısmının en az iki katlı olduğunu
anlıyoruz. Diğerleri gibi bu ayağın da kaplamalarının büyük bir kısmı sökülmüştür. Ancak, altlı üstlü iki tonozun başlangıç kesimleri belirgin şe
kilde görülebilmektedir. Günümüze gelen kısımlarda değişik yapılardan
alınmış devşirme malzemeler dikkati çekmektedir.

R. de Rustafjaell, bu yapının ancak 6-7 tonoz ayağının görülebildiği
ni belirtir», ancak bazı tonoz ayaklarını -bugün de olduğu gibi-yoğun çalı
ve ağaç nedeniyle göremediği, günümüze gelebilen ayakların daha fazla
olmasından anlaşılmaktadır (Çizim: 2). C. Texier ise amphiteatnn 32 çı
kışının olduğunu, bunlann temel kısımlarının korunduğunu, diğer taşların
ise başka yapılarda kullanılmak üzere götürüldüğünü, yapının özen gösterilmeden inşa edilmiş olması nedeniyle Kyzikos kentinin önüne layık olmadığını belirtirv. Fakat Anadolu'da yalnız üç kentte; Kyzikos, Bergama
ve amphiteatr yapılannın varolduğunu, ancak Kyzikos ve Bergama'dakinin görülebildiği göz önüne alınırsa, yapının önemi kendiliğin
den ortaya çıkar.
Amphiteatrın inşa tarihi hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Texier
amphiteatnn Antoninler döneminden çok, Gallienus (İ.S.253-268) dönemi işçiliği gösterdiğini belirtir". F.W. Hasluck ise yapının cephe kısmın
da tS.2. yüzyıla ait bir yazıt olduğunu ve bu yapının geç Antoninler dönemine tarihlenebileceğini ileri sürer". Fakat, Bergama Trayan Tapınağı
ve Asklepion'da görülen Opus Caementicus duvar tekniğinin burada, güneydoğu tonoz ayaklannda da görülmesi nedeniyle yapının inşasına Hadrian döneminde başlandığını söyleyebiliriz",

TİYATRO: Kentin önemli yapılarından birisi olmasına karşın aşın ölçüde tahrip edilmiştir (Çizim: 3). Texier, basamaklardan iki-üçü hariç yapının tahrip edilmiş olmasına rağmen, Anadolu'daki diğer tiyatrolarla
R. de Rustafjaell, JHS 22, 1902, 186.
C. Texier, Küçük Asya (1862) (Osmanlıca çev. Ali Suat, 1339),8.303.
Texier, A.g.e., 8.303.
F. W. Hasluck, Cyzicus (1910) 15. Ancak bu yazıtın tiyatroya mı, amphiteatra mı ait
Texier'de açık değiL. Bkz. Texier, A. g. e. 8. 304.
(18) W. Radt., i. Kyzikos Paneli (1988) 20.

(14)
(15)
(16)
(17)
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olduğu

karşılaştırılınca büyüklük ve bezemelerinin güzelliği ile önemli bir yere
sahip olduğunu vurgular". Ancak bugün tiyatronun yalnız dış hatları ve
orkestra kısmının sınırları belirlenebilmektedir. Bu da daha çok eğimli
bir alana kurulmuş olmasındandır. Dıştan dışa yaklaşık 145 m çapındaki
tiyatronun orkestra kısmı 55 m çapındadır. Oturma kısmının üst seviyesinin orkestradan yüksekliği 20 m dir.

Tiyatro, Grek tiyatroları gibi, tepenin eğimine yerleştirilmiş olup, günümüze gelen kalıntılardan anlaşıldığı kadarıyla anıtsal bir skene yapısı
na sahip olmalıydı.
Tiyatro, tamamen defne ağaçları ve bodur çalılarla kaplı olduğu için
aynntılı bir araştırma yapılamamaktadır. Ancak, kuzey dış kısmında yer
alan bazı duvar kalıntıları saptanmış, bunlar da moloz taş ve harçtan ibarettir. Duvarların kalınlıkları 1.70 m ile 2.70 m arasında değişmekte ve
yer yer 1-2 m yüksekliğinde korunmuşlardır. Kaplamalan tamamen sökülmüş olan bu kalıntılann bir kısmı analemma duvarına ait olmalıdır.
Yaklaşık 20 000 kişi kapasiteli bir tiyatrodan elimize tarihlernede yardımcı olabilecek bir malzeme geçmediğinden, tarihlerne yapmamız bugün için oldukça güçtür.

.

PRYTANEİoN: Panormos Limanının batısında, bugün yalnız doğu
yöne bakan giriş kısmına ait kalıntıları görebilen prytaneionun yaklaşık
olsa da bir planı çıkarabilmiştir (Çizim: 4; Resim: 14). Anıtsal girişin kuzey ve güney yönlerinde uzanan duvarların batısında kalan iç duvarları
kesin saptamak olanaksızdır. Duvarların temel izleri takibedilebilmektedir. Yaklaşık 75 x 75 m ölçülerinde kare tasarlı bu anıtsal yapıya 4 m genişliğindeki kapıdan geçildikten sonra 6.80 m uzunluğundaki kapı yolunun sonunda 4.00 x 7.50 m ölçülerinde bir alana ve buradan 2.75 m genişliğindeki ikinci kapı ile iç kısma girilmektedir.

Prytaneionun güneybatı köşesinde 4.40 m genişliğinde ve ancak
12.00 m uzunluğundaki kısmı korunan basit bir tonoz kalıntısı, alt yapı
konusunda bize bilgi vermektedir (Resim: 15). Tonozun içi moloz ile dolmuş, ölçülebilen yüksekliği tonoz başlangıcından itibaren 2.00 m dir.

SULUBODRUM: Halk arasında bu isimle anılan ve işlevi tam olarak
bilinmeyen, yoğun çalı ile kaplı olan ve toprak seviyesinin aşağısında yer
alan bu yapının günümüze gelebilen kalıntılannın planı çıkarılmıştır.
Yapı ilk bakışta doğu-batı yönünde uzanan bir tonozdan ibarettir. İçi
(19) Texier, a. g. e., 8. 304.
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büyük ölçüde moloz ile dolmuş, 4.000 m genişliğindeki bu yapının
50.000 m uzunluğundaki bu bölüm dışında başka bir kısmını görmek olanaksızdır (Resim: 16). Ayrıca doğu-batı yönüne ne kadar devam ettiği ve
başka bölümlerle bağlantısı saptanamamaktadır.
Basık tonoz şeklindeki bu yapının iki tarafında altışar adet niş yer almakta, bunlardan batı tarafın güneyinde yer alan batıdan ikinci nişin iki
yanında kapı şeklinde boşluklar görülmesine karşın, bunların nereye açıl
dıkları saptanamamıştır. Içleri molozIa dolu olan bu açıklıklar 1.00 m genişliğe sahiptir. Nişlerin genişlikleri ise 180 m, derinlikleri 0.50 m dir. İç
kısımları düzdür. Yalnız doğu tarafın kuzey yönündeki ikinci nişin içinde
kuzeye doğru, ancak aşağı doğru eğimli şekilde devam eden 0.50 x 0.50
m ölçülerinde "bir dehliz yer almakta, bunun kuzeye uzantısının ancak
3.50 m lik kısmı ölçülebilmiş, fakat bitiş noktası saptanamamıştır.
Duvarın yapımında, düzeltilmiş ancak dikdörtgen olmayan taşlar ve
kullanılmıştır. Ust örtü ise ince kiremit

içinde kiremit kırıkları olan harç
ve harçtan yapılmıştır.

Günümüze gelebilen bu yetersiz kalıntılara dayanılarak yapının
vi ve tarihi konusunda görüş ileri sürebilmemiz olanaksızdır.

işle

Yukarıda değindiğimiz yapılar dışında tiyatronun kuzeydoğusunda,
önemli bir yapıya ait olduğunu sandığımız, sütundan kemere geçiş kısmı
na ait iki adet mermer kemer başlangıç kısmı bulunmuştur. Yüksekliği
1.72 m, genişliği 1.45 m olan bu kemer başlangıçlarının kemeri oluşturan
kısımlarında silmeler yer almaktadır. Iki taraftaki siIrnelerin orta kısmın
da ise, alt ve üst kısımları içbükey sonlanan kabartma bir daire ve üzerinde birbirinden siIrnelerle ayrılan bezerneler kabartma olarak işlenmiştir.
Bu bezemelerin orta kısmındaki siIrnede KAICAPEIAN altta ise
IlANKPATIN yazıtı yer almaktadır (Resim: 17). Bunun üst kısmına ise
birer ağaç yaprağı işlenmiştir. Bu kemer başlangıcının sütuna oturtulan
kısmında 5.5 x 5.5 cm ölçülerinde ve 5.5 cm derinliğinde birer dübel deli ği açılmıştır.

Bu eserlerin bulunduğu kısımda bazı duvar kalıntıları tespit edilmiş,
planı çıkarılarnamasına karşın bu buluntulardan dolayı burada önemli bir
yapının yer almış olduğu söylenebilir.

SUR DUVARLARI: Kentin doğu, kuzey ve batı sur duvarlarının sapbu kısımda araştırmalara devam edilmiştir. Ancak küçük parçalar halinde saptanabilen sur duvarı kalıntıları izlenerek kent planına işlenmiştir (Resim: 18). Bu araştırmalar sonucu son yıllara kadar,
tanması amacıyla,
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Limanı'nın bulunduğu kısımda sur duvarlarının içinde yer almış olduğu sanılanv tersanenin, sur duvarı dışında kaldığı ortaya kon-

Thrakikos

muştur. Ancak

tersaneye ait herhangi bir

kalıntı

tesbit edilememiştir.

Bu kısımdaki sur duvarları genelde içte harç ve moloz taş, dış kısım
da ise 1.50 x 0.50- 0.45 m ölçülerinde taş kaplamalarla ötülmüştür. Duvar
kalmlık1arı ise 2.50 - 3.50 m arasmda değişmektedir. Bazı kısımlarda sur
duvarlarının iç dolgu kısımlan 6.00 m yüksekliğinde korunmuştur.
Yapılan yüzeyaraştırmalarında yukarıda anılan mimari yapılar dışın
parçaları ile mermer su künklerine ait bazı kısımlar da
bulunmuştur.

da heykel ve stel

METROON

ÇALIŞMALARI

Nurettin ÖZTÜRK*
Hadrian Tapınağı'ndaki kazıların yanı sıra, kentteki antik yapıları
belirlemeye yönelik çalışmalarda Metroon yıkılannda yapılan çalışmalar
önemli bir yer tutmaktadır. Kentin doğusundaki Panormos Limanı'na yakın bir yerde konumlanan ve bulguları nedeniyle Metroon olması gereken kalıntılar" günümüzde geniş bir alana yayılmış yüksekçe bir tepe görünümündedir.. Burada sürdürülen araştırmalar, özellikle kaçak kazı ve
yağmalama olaylarının bu alanda yoğun olduğunu göstermiştir. Üzeri tamamen dikenli çalılarla kaplı kalıntılarm bugün bile ziyaretçileri şaşırtan
görkemi, antik dönemdeki durumu konusunda çok şeyler söyler gibidir.
Anılan yapı, ölçülebildiği kadarıyla, 120 x 40 m lik bir alanı kapsamakta
olup, çevresi yaklaşık 5 m yüksekliğe kadar ulaşan duvar yıkılarıyla çevrilidir.
araştırmalar sırasmda bütün halinde korunamamış ve
aşınmış olmaları nedeniyle kaçak kazılar sonrası terkediimiş ve parçalanmış durumda çeşitli mimari öğeler, serbest yontular ve kabartmalar
bulundu. Bu kazılar sonucu açılmış açmalardan birinde, oldukça tahrip
edilmiş olmasına rağmen başlığından tanımlanabildiği kadarıyla, Attis
betimli bir karyatid parçası (Resim: 20) ve yine aynı yerde yaklaşık 0.27
x 0.76 m ölçülerinde bir altlık ile olasılıkla bu türden karyatidlerin üzerinde taşıyıcı unsur durumundaki Korinth tipi bir sütun başlığı bulundu

Metroon'daki

çok

*

Arş, Gör. N. Öztürk, Atatürk Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tari-

hi Bölümü, ERZURUM.
(20) A. Yaylalı, XII. Kazı Sonuçları Toplantısı II (1990) Çiz. 1.
(21) Macridy-Picard, 'Metroon', 436 vd.

319

(Resim: 19). Bulgular Attisli karyatidlerin olası tasarları konusunda bazı
ipuçlan vermekle beraber, henüz tamamlanabilir düzeyde değildirler 22.
Başlangıçtan bugüne sürekli yağmalanan ve yıkıma uğratılan Metroalanında bu yıl yapıldığı anlaşılan kaçak kazılarda yer yer mermer döşeli tabana inildiği gözlemlendi. Taban kaplaması niteliğindeki plakaların
sökülmesi ve parçalanması niteliklerinin belirlenmesine olanak vermedi,
ancak anlaşılabildiği kadanyla söz konusu Attisli karyatidler bu mermer

on

taban üzerinde dizili

olmalıydılar.

Alanda yapılan incelemelerde bulunan çok sayıdaki mimari bezemeler arasında, daha önce bulunanların benzeri türünde Nike işli bir friz parçası bulundu (Resim: 21). Aşınmış olması nedeniyle işlevi ve stili konusunda yorum yapabilecek özelliklerden yoksun yüksek kabartma tekniğinde işlenmiş Nike'nin yüzü olasılıkla kaçakçılar tarafından kesilmiş olmalıydı, çünkü izler oldukça yeniydi. Bu yılki bulgularımızın en önemlisi, belki de yapının kimliğinin belirlenmesinde ve kesinliğe ulaştırılma
sında önemli katkılar sağlayacağına inandığımız gövdesi kısmen korunmuş bir yontu parçasıdır (Resim: 22). 0.63 x 0.55 m ölçülerindeki yapıtın
gövdesindeki göğüs benzeri çıkıntılar bunun Artemis olduğuna işaret etmektedir ki, bu bulgu yıkıların kimliğini, işlevini doğrular önemdedir ve
Metroon olabileceği konusunda bizi bir adım daha öteye taşımaktadır.

(22) Karyatidlerin olası tasarları konusunda varsayımlı yorumlar için bkz. Macridy-Picard, a. g.
y., 436 vdd.; N. Oztürk, Kyzikos Kutsal Alanı: Metroon. Plastik, Mimari ve Bezemeleri (A.
U. 50s. BiL. Enst. Yayınlanmamış Master Tezi, Erzurum, 1993.)
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1994 İZNİK ROMA TİY ATROSU KAZISI
Bedri YALMAN

*

Bursa ilinin 86 km kuzeydoğusundaki İznik (Nikaia) ilçesi (Harita:
1) Selçuk Mahallesi Saraybahçe mevkiindeki Roma tiyatrosu kalıntıların
da Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 18.4.1994
gün ve 710.2(16)-2575 sayılı ruhsatları ile 18.7.1994 günü başlatılan
XV.dönem arkeolojik kazı çalışmaları 37 gün devam ederek 23.8.1994 tarihinde sona erdirildi'- 2.
*
(1)
(2)

Dr. Bedri YALMAN, Bursa LL Kültür Müdürü, Darphane Mah. Osmangazi Cad. No. 6,
Sarıköşk Tophane-BURSA.
1994 yılı kazılanmızda göstermiş oldukları ilgi, ve katkılarından dolayı İznik Müzesi
Müdürü Arkeolog Taylan Sevil, Arkeolog Gülçin Ozyazıcı ile Müze Memuru İsmail Çakır'a
teşekkür ederim.
".,
Bursa LL Kültür Müdürü, Uludağ Universİtesi..Oğretim Görevlisi Arkeolog Dr. Bedri Yalman'ın bilimsel başkanlığında, Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Metin Ozbek, Araştırma Görevlisi Yılmaz Selim Erdal, aynı
üniversitenin Protohistoria Arkeolojisi Bölümü öğrencilerinden Süleyman Kızılırmak, Yasemin Yılmaz, 18 Mart Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Aylin Ozkaya, toplu
mezarlık kazısı ve çıkarılan iskeletlerin bakım, onarım, konservasyon ve değerlendirme
çalışmalarını; 18 Mart Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde Okutman
Arkeolog Veysel Tolun, Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi Bölümü doktora öğrencisi
Ayşe Pelin Şahin, Protohistoria Arkeolojisi Bölümü öğrencilerinden Serkan Topaloğlu, Fatih Engin Altın, Yahya Çukurovalı, Trakya Üniversitesi Arkeolojii Bölümü öğrencisi Fahriye Yüksel, Gülbin Yılmaz, 18 Mart Universitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden
Ertuğrul Şimşek, İlker Tarakçı, Hacettepe Universitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencisi Hakan Demir, aynı üniversİtenin Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü öğrencisi İlhan
Marasalı, kazı alanındaki açmaların takibi, kazımı, bulunan eserlerin ve kalıntıların bakımı,
onarım ve koruma tedbirlerinin alınmasını; Hacettepe Universitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Suavi Aydın, Ankara,Meslek Yüksek Okulu Restorasyon Bölümü öğrencisi Ayça Erhan, Sanat Tarihçisi Bahar Öztürk, mimari kalıntıların temizliği, çizimi ve tiyatro ana planına geçirilmesini; Gazi Universitesi Araştırma Görevlisi
Nurşen Ozkul, Sanat Tarihçi Mevhibe Keşap, Ankara Universitesi DTCF Arkeoloji Bölümü
öğrencisi Arzu Suriçi buluntuların çizim, envanter, depolama ve kamp yeri sorumluluğunu
gerçekleştirdiler.
.
1994 yılı İznik Tiyatro Kazısı'nda görevalan tüm kazı üyelerine XV. dönem
çalışmalarındaki özverili, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.
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Düz alana 'İnşa edilmesinden dolayı eşine ender rastlanır bir alt yapı
ya sahip olan ıznik Roma tiyatrosunda 12 adet üst caveayı taşıyan yüksek
beşik tonozlu mekan, 12 adet bunların arkasında kalan beşik tonozlu mekan, alt caveayı taşıyan 7 adet trapozeide tonozlu mekan ile oyuncuların
giriş çıkışları için kuzey güney uzantılı iki, doğu batı uzantılı iki uzun, iki
kısa ve dar beşik tonozlu galeri, seyircilerin giriş çıkışlan için ikisi kuzey-güney, ikisi doğu-batı uzantılı olmak üzere toplam 41 adet, aynı zamanda taşıyıcı mekan olan sistemler belirlenmiştir. Bunlardan başka tali
olarak görev yapan beşik tonozlu galeriler de bulunmaktadır.

1994 yılı kazıları V. trapozeide tonozlu mekan kalıntısı ile önündeki
tonozlu mekanlarda, alt cavea üzerindeki toplu mezarlıkta ve scaeniumun tümünü açığa çıkarmak üzere orta kesimde oluşturulan açmalarda devam ettirilmiştir.
beşik

ÇalışmalarınGerçekleştirildiğiAçmalar

ve Elde Edilen Sonuçlar:

47. Açma: Önemli kısmı yıkılmış olan V. trapozeide tonozlu mekan
ile önündeki VIII. ve iX. beşik tonozlu mekanların içinde gerçekleştirilen
temizlik ve derinleştirme çalışmaları sonunda 12 x 12 m boyutlu alanın 2
m derinliğine kadarki bölümünde tuğla, kiremit, mermer levha parçaları,
tiyatroya ait mimari parçalar, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait tek
renkli, sigraffito tekniğinde desenli, akıtma boya, slip, ensüze, Milet ve
Rodos işi seramik parçalan yanında seramik fırınlanna ait yardımcı malzemeler üç ayaklar, karpuz dilimleri, simitler ve diğer destek elemanları
na rastlanmıştır".
Aynı açmada kırmızı hamurlu beyaz astarlı lacivert, kobalt mavisi
renklerle dekore edilmiş Milet işi seramik örnekleri dikkat çekicidir. Bitki, rozet, vertikal ve ışın hatları ile bezemelidir. Nadiren yeşil renk görülmektedir.

Açmada doğu batı uzantılı olarak 0,75 m kalınlığında, yer yer 2 m
yüksekliğe ulaşan moloz ve kırma taşlı, çamur harçlı ötülmüş olan duvar
niteliksizdir. Bunun Osmanlı Dönemi 'nde tiyatroda kurulmuş olan seramik atölyesi ile ilişkili olabileceği, diazoma ve alt cavea üzerinde rastlanan duvarlarla aynı nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

47. açmada bu karmaşık malzeme arasında hayvan kemikleri ile az
miktarda insan kemiklerine ait parçalar bulunmaktadır.
(3)

338

Bedri Yalınan, XV. Kazı Sonuçları Toplantısı II. İznik Tiyatro Kazısı 1992 Ankara, 1993 s.
427.

Daha sık görüıen monocrome seramikler sırasında yeşil, sarı, limon
küfü renkli olanlar yoğunluktadır. Sigraffito tekniğinde işlenmiş iç içe
çemberler, çemberlerin sınırladığı alanda yarım palmet motifleri, beyaz,
pembe hamurlu, kalıpta gerçekleştirilmiş bitki ve hayvan desenleri kabartma olarak işlenmiştir. Bunlarda hakim olan renk sarı ve yeşilin deği
şik tonlarıdır. Bunlar ince bir sır tabakası ile kaplıdır.
68. Açma: 8 x 4 m doğu batı uzantılı olarak alt cavea üzerinde başla
bu açmanın güneyinde 35, doğusunda 32. açmalar yer almaktadır.
1993 yılında başlatılan bu açmada bu yılki derinleştirme çalışmaları sıra
sında, yüzeyde sayılabilecek 94-68/1 nolu iskelete rastlandı. Sağ bacak,
ayak, sacrum, vertebralis, kaburgalar kısmen korunarak günümüze kaltılan

mıştır. Kafatası bulunmamaktadır.

Bu açmada 0,70 m derinliğe kadar inilmesine karşın koyu siyahkahverengi toprak tabakası içinde çok az hayvan kemiklerine ve kaba seramik parçalarına rastlandı. Bu tabaka kaldırıldıktan sonra yeniden insan
iskeletlerinin yoğunlaştığı tabakaya ulaşıldı.
Geçmiş yıllardaki çalışmalarda da dikkat çeken ve içinde iskelete
rastlanmayan bu kalın tabakadan sonra insan iskeletlerinin yoğunlaştığı
iki evreli bir toplu mezarlığın varlığı ortaya çıkarıldı. Ustteki tabakadaki
iskeletlerin tiyatronun doğusunda 1986 yılında açılan kilise kalıntısınırr'
içinde ve çevresinde oluşturulan mezarlarla ilişkili olabileceği, alttaki tabakada ise Theodor Laskaris'in, Nikaia'nın savunması sırasında ölen askerlerine ait iskeletler olmalıdır'.

Bu yılki toplu mezarlık çalışmalan 68. açmada yoğunluk kazanmış
tır. Bulunan 22 bireye ait iskeletlerin özellikleri aşağıya gerıelleştirilerek
çıkarılmıştır".
1- Birbiri üzerine yatırılmış olan cesetlerin yönleri genelde doğu batı
olmakla birlikte, ikinci ağırlıklı gruptakiler kuzey güney uzantılıdır. Nadiren kuzeybatı, güneydoğu yönünde olanlar bulunmaktadır (Resim: 1).
2- Doğu batı uzantılı olanlarda kafatasıarı batıda,
tılı olanların ise kafatasıarı güneyde yer almaktadır.
(4)
(5)
(6)

kuzey güney uzan-

Bedri Yalman, IX. Kazı Sonuçları Toplantısı II, İznik Tiyatro Kazısı 1986 Ankara, 1987, s.
304-305.
Prof. Dr. Metin Özbek, ıznik Geç Bizans çağı Iskeletlerinde Hastalık ve Yaralanma İzleri,
Bel/eten, C. LlV, sayı: 209, ayn basım, TTK, Ankara, 1990, s. 39-44.
Yılmaz Selim Erdal, ıznik Geç Bizans Dönemi İstkcletlerinin Paleoantropolojik Açıdan ın
celenrnesi, YLT, Ankara, 1991 s. 25-36
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3- Cesetler
tür (Resim: 2).

sırt

üstü

yatırılmış

olup, yüz

kısımları göğe doğru

4- Kollar ya bel üzerinde kavuşturulmuş, ya
veya nadiren eller cinsiyet uzvu üzerindedir.

göğüs

dönük-

üzerinde çapraz

5- Bacaklar birbirine paralel uzanmaktadır. Çok azında dizden karına
hafif çekilme olanlar veya hocker tipini andıranlar bulunmaktadır
(Resim: 3).

doğru

6- Bulunan iskeletlerin tümünün cinsiyeti erkektir. Orta erişkin gurubuna girmektedir.
belirlenen dişler genelde iyi korunmuş, çürük oranı
ise hafiftir. Bireylerin beslenmelerini balık, tavuk, et,
salyangoz, istiridye türü yiyeceklere ağırlık vererek gerçekleştirdikleri
anlaşılmaktadır (Resim: 2).
7-

Kafatasıarında

azdır. Aşınmalar

8- Tiyatroda bulundukları ortama rağmen, iskeletlerin günümüze dek
orta derecede korunarak ulaşmış olduklan gözlenmektedir. içlerinden bir
kısmında önemli ölçüde tahribat bulunmaktadır (Resim: 4).
.9- Bu açmada belirlenen iskeletlerin 1,52 m ile 1,78 m arasında uzun-

lukları belirlenmiştir.

10- Bütün bireylere ait iskeletlerin yanında izole olarak humerus, tibia, coxae, femur'lara rastlanılmaktadır.
Açmanın tesfıyesi tamamlandıktan sonra,
malarına devam edilmek üzere ara verildi.

gelecek

yıllarda kazı çalış

71. Açma: Tiyatronun kuzeyinde, sahne kalıntılarının orta kesimini
örten 5 x LO m kuzey güney uzantılı, 50 m 2 lik alanda başlatılan açmanın
üst tabakası oldukça sert koyu gri renkli toprak içinde moloz taşlar, tuğla,
kiremit parçaları, hayvan kemiği, boynuzlar, cam ve seramik parçalarına
rastlandı. Son derece karmaşık olan bu kesimin içinde 0,25 m kalınlığın
da yanık tabakalar görülmektedir. Belli ki başka yerde yakılan kalıntıla
nn külleri buraya dökülmüştür.
Açmanın doğusunda 2,15 m derinde rekristalize kalkerden yapılmış
taş bloklar in situ olup tiyatronun scaeniumuna aittir.
Bunların batısında kireç kum harcı ile kınk tuğla yığını bulunmuştur.
Bunlar içinde 0,073m ile 0,03 m arasında değişen kalınlıklarda tuğlalar
bulunmaktadır.

rektogona1 kiklopik
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Görülen o ki, tiyatro ile ilişkisi olmayan bu duvar sisteminin Bizans
Dönemi'nde yapıldığı, sonradan tuğlalara ihtiyaç duyulduğunda harçları
temizlenerek, kırık tuğlalarla birlikte buraya döküldüğü ve kalın bir tabakanın oluşturulduğu anlaşılmaktadır.

Güneyde 4,40 m derine ulaşılan açmada 0,55 m eninde ve 0,45 m
yüksekliğinde kırma taştan kireç kum harcı ile örülmüş, kınk tuğlalarla
dolgulu duvar kalıntısı açığa çıkarılmıştır (Resim: 5). 1,5 m güneyindeki
duvar kalıntısı ile bunun ilişkisinin olabileceği anlaşılmaktadır. Kullanı
lan kare tuğlaların değişik ölçü ve renklere sahip olması bunların devşir
me olduklarını ortaya koymaktadır (Resim: 6). Bunun 1,32 m kuzeyinde
iki basamaklı merdivenle ulaşılan kapı boşluğu bulunmaktadır (Resim:
7). ı. basamak pembe damarlı mermerdendir". Uzun süre kullanılan basamaklar aşınmıştır. Uzunluğu 2,23 m, eni 0,52 m, yüksekliği 0,30 m dir.
Eşik

0,28 m yüksekliğinde, 2,40 m uzunluğunda ve 1,20 m enindedir. İki
biri yerinden sökülmüş ve basama(Resim: 8). Doğudaki lento parçası
in situdur. Seyirciye bakan yüzünde dikeyolarak görülen inci, kymation
ve faskiye hatları dikkat çekicidir. Benzer motifler kuzeydoğu ve kuzeybatı analemma duvarlanndaki merdivenli kısmın iki yanındaki lento cephelerinde de aynen uygulanmıştır" (Resim: 9).
yanında yükselen lento parçalanndan
ğın önünde devrik halde bulunmuştur

Sahnenin 2. nişinin yanındaki mermer süpürgeliklerin yüksekliği
0,30 m dir. Altta düz hatla başlayan üçlü defne yaprağı, lotus-palmet dizisi, inci dizisi mükemmel ve çarpıcı bir işçilikle oluşturulmuştur (Resim:

«».

Güneydeki 0,80 m lik tuğla duvar ile süpürgelik arasındaki 1,25 m
zemin düz blok taşlardan oluşmaktadır. Süpürgelik üzerindeki rekristalize kalker kötü yontulu 0,58 m yükseklikli kesme taştan duvar yer almaktadır (Resim: ll).
genişliğindeki

Bu kesimin

kuzeybatısındaki

duvar 0,92 x 0,73 m boyutlu ve görülen

kısmı 0,85 m yüksekliğindedir. İki parçadan oluşmaktadır. Kaba yorıtulu
dur. Doğu cephesinde II harfi görülüyor (Resim: 12). Bunun 1,85 m kuze-

yinde 1,30 m yüksekliği, 0,44 m eni ve 0,73 m uzunluğu olan kesme taş
bir duvarın 2,73 m doğusunda ince taraklanmış kesme taş duvar yer almaktadır. Burada kireç kum harçlı tuğla parçalarının ele geçtiği tabaka
üzerine blok taş ve tuğlalarla çamur harcı ile kaba bir duvar örülmüştür.

(7)

(8)

Bedri Yalınan, IX. Kazı Sonuçları Toplantısı II, İznik Tiyatro Kazısı 1986, Ankara 1987, s.
301-302, R. 5-6.
Bedri Yalınan, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı II, İznik Tiyotra Kazısı 1985, Ankara 1986,
s. 237, R. 8-9.
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Batıdaki duvarın uzunluğu 1,90 m yüksekliği 1,23 m dir. Taşlar birbirine
demir kenetlerle bağlanmıştır. Taşın kenarında 0,155 m genişliğinde hayvan bağlamak için bir delik açılmıştır (Resim: 13). Benzer deliklere tiyatronun diğer kesimlerinde hatta motifli mermer bloklarda da göımekteyiz

(Resim: 14).
Açmada belirlenen beyaz mermerden yapılmış mimari
yatronun scaeniumuna ait olduğu anlaşılmaktadır.

parçaların ti-

İTK94 A7l-E.39: Süpürgelikveya koruişe ait olup 0,295 m uzunlu0,25 m ene ve 0,19 m yüksekliğe sahiptir. Uzerinde inci, kymation ve
lotus -palmet dizisi yer almaktadır.
ğa,

İTK94 A7l-E,4l: Mimari parçanın uzunluğu 0,35 m, eni 0,16 m ve
kalınlığı 0,16 m dir. Düz hatların arasında 0,02 m kalınlığında bir inci dizisi uzanmaktadır. Bunun basamaklarla çıkılan kapı boşluğunun kenarlarında yer alan lentolara ait parça olduğu anlaşılmaktadır.

İTK94 A7l-E,42: Mimari parçanın uzunluğu 0,45 m eni, 0,30 m ve
kalınlığı 0,15 m dir. Parçanın yüzeyinde düz hatlar arasında 0,06 m geniş
liğinde, ortada çakışan bir kısmı sola, diğer kısmı sağa dönük üçer sıralı
yaprak motifli bezeme ince işçiliğe sahiptir.

72. Açma: Tiyatro scaeniumunun yer aldığı kuzey bölümünün orta
kesiminde başlatılan 71. açmanın 2 m batısında, kuzey güney uzunluğu LO
m, doğu batı uzunluğu 5 m olmak üzere 50 m2 lik açma, sahnenin açığa
çıkarılan diğer bölümleri ile bu kısmının entegrasyonunun sağlanmasını
hedeflemiştir.
Açmanın 0,50 m kuzeyinde 0,40 m genişliği ve 0,30 m yüksekliğin
de tuğla, kırık taş, kireç kum harcı ile örülmüş bir duvar kalıntısı belirlendi. Batıda yay şeklinde dönen duvar kalıntısının 1,30 m kuzeyinde kalan
kısmı 0,70 m yüksekliğindedir (Resim: 15). Tiyatronun scaeniumuna ait
önü nişli, rekristalize kalkerden oluşturulan kısmı Geç Bizans Dönemi'nde tuğla kireç kum harcı ile örülerek doldurulmuş ve üzerinde 0,80
m genişliğinde doğu batı uzantılı duvar devam ettirilmiştir. 71. açmada da
uzantısı görülen bu duvarın, çevredeki açmalarda geçmiş kazı dönemlerinde ortaya çıkarılan bölümleri ile birlikte, 23,5 m uzunluğu olduğu saptanmıştır (Resim: 8-15-16-25). Duvarda kullanılan tuğlaların uzunluğu
0,33 m dir. Kalınlıkları 0,03 -0,04 m arasındadır. Harç kalınlığı ise 0,04
ile 0,06 m arasında değişiklik göstermektedir. Bu duvarın nişin önünde
de devam ettiği, 1,75 m genişliğindeki ağız kısmının önünü 0,35 m örttüğü belgelenmiştir (Resim: 17). 3 nolu nişin derinliği 0,70 m dir. Beyaz
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mermerden süpürgeliğin iki ucunu ve yan kenarını çevirmektedir. Süpürgelik 0,30 m yüksekliğinde olup, altta düz hat 0,07 m dışa yanm silindirik bombeli 0,08 m genişliğindeki hat üzerinde üç sıra defne yaprak dizisi
işlenmiştir. Yaprakların bir kısmı doğuya, diğer kısmı batıya doğru uzanmaktadır. Bunun üzerinde 0,07 m genişliğinde lotus palmet motif dizisi
yer almaktadır. Sonra inci dizisi sırası, 0,06 m genişliğinde düz bir hat ile
sınırlanmaktadır. Bu kısmın üzerinde re kristalize kalkerden kaba yontulu
0,58 m yüksekliğinde bir duvar yer almaktadır. Bunun yüzeyinde ince firizin takıldığı anlaşılan demir kama yuvalan gözlenmektedir. Bu yuvalarından bir kısmında demir kama ve kurşun kalıntılan in situ olarak durmaktadır (Resim: 18-24).
Tuğla

kireç kum

harcı

ile

örüldüğü

belgelenen duvar

kalıntılarının

artık malzemesi arasında siyah, yeşil, kırmızı, san, beyaz ve mavi renklerin yoğun kullanıldığı fresk parçaları bulunmuştur. Geçmiş kazı dönemlerinde de benzer duvar uzantılarında fresk parçalarına rastlanmışıırs.

Geç Bizans Dönemi 'ne ait duvarın batısında yan yatırılmış sütun
tamburu kullanılmıştır (Resim: 19). Yüksekliği 0,59 m, çapı 0,75 m olan
sütun parçasının tabanının ortasında 0,065 m kare şeklinde demir kama
yuvası vardır. Derinliği 0,07 m dir. Taban veya başlık kısmına ait olan bu
parçanın kenarında 0,045 m lik bir çıkıntı hattı yer almaktadır. Uzerinde
MAPTYPIOY kelimesi kazınarak yazılmış olup "gümüşlük" anlamında- .
dır (Resim: 20).
Sütun parçasının 0,60 m güneyinde kırık tuğla kireç kum harçlı tabaka içinde 0,75 m eninde, 0,60 m boyunda ve 0,32 m kalınlığında plaster
kaidesi ters olarak bulunmuştur. Beyaz mermerden mükemriıel bir işçilik
le yapılmıştır (Resim: 21)1°.
Burada bir kısmı daha önce açığa çıkanlan iki mermerbasamağın tümü belirlenmiştir. Birincisi 0,30 m yüksekliğinde, 2,15 m eninde ve 0,44
m uzunluğunda, ikincisinin yüksekliği aynı olup, eni 2,16 m , derinliği
eşik vazifesi gördüğü için 1,12 m dir. Bunun iki yanında birer lentonun
bulunduğu kalan izlerden ve 71. açmadaki simetrisinden anlaşılmaktadır
(Resim: 22).
Süpürgeliğin ve merdiven basamaklannın önünde, güneyde 2,10·m
taşlarla yapılmış iki niş yan duvarı arasında uzanan 6,70 x

eninde kesme

Bedri Yalınan, XL. Kazı Sonuçları Toplantısı ll, İznik Tiyatro Kazısı"ı988, Antalya 1989, s;·
307, R. 11
(10) Bedri Yalman, VII.Kazı Sonuçları Toplantısı, İznik Tiyatro Kazısı 1984, Ankara 1985, s.
585, R. 13.
(9)

343

2,10 m lik dikdörtgen platformda (Resim: 23), basamaktan 0,75 m güneyde birbiri ile 1,75 m uzaklıkta iki çok kenarlı postamentin oturduğu anlaşılan iki zemin görülmektedir. Bunlarda iki demir bağlantı yuvası, kurşun
kanalları izlenmektedir.
3 nolu nişin açmada açığa çıkarılan kısmı doğu batı uzantısı 2,28 m,
kuzey güney uzantısı 2,30 m dir. Süpürgelik üzerindeki kesme taş bölümün yüksekliği 0,58 m dir. Bu kısımlara kama yuvaları açılmıştır. Ayrıca
demir bağlantı kenetleri görülmektedir. Bunun üzerindeki 4. nişte görüldüğü gibi beyaz mermerden komişler günümüze kadar ulaşmamıştır (Resim: 25).
Bu açmada bulunan önemli mimari parçalar arasında sayılabilecek
plaster kaidesi daha önce bulunanlarla paralellik kurmaktadır. Uzunluğu
0,75 m, eni 0,59 m, yüksekliği 0,32 m dir. Enine dikdörtgen tabanlı olup,
ön yüzünde akhantus yaprakları, geçme örgü motifi ve defne yaprak dizileri ile dekorlanmış, son derece mükemmel bir işçiliğe sahiptir.
Aynı açmada bulunan postament parçaları çok cephelidir. Taban kıs
mı daireseldir. Alt kısmında torus, trochylus ile kymation, boncuk dizisi
sıralanmıştır. Buradan bir çember ile sekiz yüzeyli gövdeye geçilmekte
olup, yüzeyler dikine dikdörtgen şeklindedir. Etrafında ince bir çerçeve
ile kymation kuşağı yer almaktadır. Benzer sütun kaidesi 1984 yılı kazı

döneminde bulunmuştur",
Yapılan etüdlerde tiyatro scaeniumunda benzer 8 postament yer almakta idi. Bunlar pembe damarlı yivsiz sütunlar taşımakta kalan temel
izleri, postament ve sütun parçalarından anlaşılmaktadır. Ayrıca bulunan
Korint sütun parçaları, sütunların taşıdığı başlıkların stilini ortaya koymuştur.
.

Nişin doğusundaki dış kısmı 1,70 m uzunluğundadır. Buradan merdibasamaklarına kadar cephe duvarının uzunluğu 2,45 m dir. Nişi ve
duvarları oluşturan kiklopik bloklar birbirine demir kenetlerle bağlanmış
tır. Uzerinde 0,33 x 0,33 m boyutlu, 0,065 m kalınlıklı iki sıra kare tuğla
arasında yarım tuğlalardan örülmüş Geç Bizans duvar kalıntısı belirlenmiştir. Harç kalınlığı 0,03 ile 0,07 m arasında değişiklik göstermektedir.
Günümüze sadece tek sırası kalan tuğla duvarın bir kısmında harç yüzeyinde tuğla izleri kalmıştır.

ven

(11) Bedri Yalman, VII. Kazı Sonuçları Toplanusı, İznik Tiyatro Kazısı 1984, Ankara 1985, s.
582, R. 5-6.
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Sahnenin bu duvarı 0,92 x 0,86 m; 0,66 x 0,65 m boyutlu kaba yontulu taş bloklarla desteklenmektedir. Bunların aralarında da bağlayıcı demir kenetler kullanılmıştır. Aynca doğuda aynı tip taşlarla gerçekleştiril
miş 0,62 x 0,66 m boyutlu bir başka destek duvarı yer almaktadır.
Bu kesimde yoğun şekilde tiyatronun sahne kısmına ait mermer mimari plastik parçalar, bitki, hayvan, insan figürlerine ait yüzlerce kırık
mermer parça bulunmaktadır. Bunlann ana mekanlarından sökülmeleri
sırasında veya bir başka yapıda kullanılmak üzere. buradan kolayca taşın
malarını sağlamak maksadı ile parçalandıklan geriye ise kalın bir mermer yongalığın kaldığı anlaşılmaktadır.
73. Açma: 68. açmaya kuzeyden bitişik olarak başlatılmıştır. 1,30 m
derinde kuzey güney uzantıh iskeletleriri önemli kısmının bu açmaya
doğru uzandıkları bilindiğinden ITK94 A68-5, ITK94 A68-6, ITK94
A68-7 ve İTK94 A 68-8 nolu iskeletlerin uzantılarını bulmak, toplu mezarlığın kuzey sınınnı belirlemek maksadı ile bu açma oluşturulmuştur.
5 x 5 m boyutlu açmanın ilk tabakasında Geç Bizans Dönemi'ne ait
seramik, cam ve izole insan kemiklerine rastlanmıştır.
1994 yılı kazı çalışmalarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine
ait seramik, çini, maden, mermer ve kemikten imal edilmiş eserler ele geçirilmiştir. Bunların haricinde cam, bronz, fildişinden olanlara da rastlanmaktadır.

Etüdlük özellik taşıyan eserler 44 adet olup, 21 adet envanterlik eser,
46 sandıkta binlerce etüdlük parça ile 54 torbaya yerleştirilmiş insan iskeletleri İznik Müzesi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.

Buluntulardan Bazı Örnekler:
Plaster Kaidesi- Roma Dönemi'ne ait olup, M.S.II.yüzyıldandır. 72.
açmada bulunmuştur. Beyaz mermerdendir. Uzun: 0,75 m, eni: 0,59 m,
yük:0,32 m dir. Dikdörtgen tabanlıdır. Arka kısmı hariç diğer cepheleri
motiflidir. Alt sırada dikdörtgen çerçeveli sahalarda ortada akhanthus
yaprağının iki yanında simetrik olarak işlenmiş yapraklı sarmaşık dizileri, üst sırada geçme örgü motifli, yuvarlak ve köşeli hatlardan sonra üçer
dizili yaprak motifleri sıralanmaktadır.
Üst tablada ortada dikdörtgen demir yuvası, kurşun akıtma kanalları

işlenmiştir.

Postament

Parçası:

Roma Dönemi'ne ait olup,

M.S.II.yüzyıldandır.
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72. açmada bulunmuştur. Beyaz mermerdendir. Tabanı daireselolan torus, trokhiloslu kaide kısmından sonra kymation ve boncuk dizi motifleri
ile içbükey alandan çok kenarlı, köşeli ana gövdeye geçilmektedir. Burada dikine dikdörtgen alanlar birbirinden düz hatlarla ayrılmıştır. İçten
kymation hatları ile çerçevelerımiştir.
Kırık

parça halinde ele geçmiştir.

Çıngırak- Bizans
muştur. Yük: 0,061 m,

Dönemi 'ne aittir. Bronzdandır. 71. açmada bulunsap uzun: 0,024 m, ağız ça: 0,033 m dir.

. Oval tipli sapı, kesik konik gövdesi, gövde üzerinde bir çemberden
sarkan saplı yuvarlaklar kazınarak işlenmiştir. Gövde ortasından hafifçe
sıkılmıştır, İçinde sallanan dili yoktur.
Spatula- Bizans Dönemi'ne aittir. 72. açmada bulunmuştur. Uzun:
0,083 m, sap eni: 0,009 m, ağız eni: 0,024 m dir. Dikdörtgen prizmatik
sapın ucu hafif eğridir. Sap ağıza doğru genişleyerek keskinleşmektedir.
Kullanılmış olduğundan dolayı ağızda bazı çentikler oluşmuştur.
Sap: Bizans Dönemi'ne aittir. Fildişindendir. 72. açmada bulunmuş
tur. Uzun: 0,047 m, sap çapı: 0,009 m, baş çapı: 0,012 m dir. Ağızlık şek
linde olup, ince silindirik başlayıp sonra kahnlaşmaktadır. Ortasında ince
bir hat ve bir delik bulunmaktadır. Perdahlanmış ve parlaktır. Baş kıs
mında bir kınk yer almaktadır.
Yüzük: Bizans Dönemi'ne aittir. 72. açmada bulunmuştur. Kaş uzun:
0,022 m, eni: 0,013 m, çapı: 0,023 m dir. Kaş kısmı oval şeklinde olup,
etrafı ince kazıma bir hatla, ortada iki ince çizgi ile ikiye ayrılmış ve yı
lankavi hatlarla dekorlanmıştır.
Parmağa takılan kısım çember şeklinde
narlarına doğru kahnlaşmaktadır.
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Resim 1: 68. açmada açığa çıkarılan iskeletlerin genel görünüşü

Resim 2: tTK94 A68-2 no lu iskeletin kafatası
ve kollarının konumu
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Resim 3: Hacker tarzında ele geçen bir iskelet

Resim 4: 68. açmadaki iskeletler kısmen
tahrip görmüştür
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Resim 5: Kırma taş ve tuğla dolgulu duvar kalıntısı

Resim 6: 71. açm~dan sahne ve kuzeydoğu tiyatro kalıntıları
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Resim 7: 71. açınada açığa çıkarılan kapı boşluğu

Resim 8: 71. açmada açığa çıkarılan sahne

kalıntıları

351

Resim 9: Tiyatro kalıntılarının kuzeybatı görünüşü

Resim 10: Sahnenin mermer süpürgeliğindenbir parça

352

Resim 11: Sahne
zemin

kısmında nişler arasındaki taş

Resim 12: Taş blok yüzeylerindeki II harfleri
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Resim 13: Taş bloğa oyulmuş hayvan

bağlama deliği

Resim 14: Motifli mimari parçalara oyulmuş delikler
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Resim 15: Sahne kısmındaki Bizans Dönemi'ne ait duvar kalıntısı

Resim 16: 23.5 m uzunluğundaki Bizans
duvarı ve sahnenin görünüşü
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Resim 17: 3 no lu niş ve önündeki Bizans

duvarı

Resim 18: 3 ve 4 no lu nişlerin ve çevrelerinin
genel görünüşü
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Resim 19: Sahne önündeki Bizans duvarındaki
sütun tamburu

Resim 20: Tiyatroya ait sütun parçası ve üzerindeki yazıt
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Resim 21: Sütun parçası ile plaster kaidesinin
buluntu durumu

Resim 22: 72. açmadaki basamaklar ve kapı

358

boşluğu

Resim 23: Sahnenin kuzeybatısımn genel görünüşü

Resim 24: Sahnenin mermer firizlerinin

takıldığı

yuvalar
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Resim 25:
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ı.

ve 2. nişlerin sahnedeki genel görünüşü

AMORİuM KAZISI 1994

Chris.S.UGHTPOOT*
Amorium'daki kazı çalışmalarının yedinci sezonu 7 Temmuz- 20
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Aşağı şehir kilisesi ve surlarının güneybatı kapısında iki ve yukarı şehri oluşturan höyüğün kuzey
tarafında iki olmak üzere toplam dört ayrı noktada açmalara devam edilmiştir. Bunlara ek olarak Emirdağ ve çevresindeki tepelerin kuzey eteklerinde yüzey araştırması yapılmış, ilginç bazı yerleşim alanları, anıtlar ve
yazıtlar kaydedilmiştir. Bütün bu izler Roma ve Bizans dönemlerinde yoğun olarak iskan edilmiş Amorium'un hinterlandı hakkında yeni bilgiler
Ağustos

sunmuştur.

Ekibimiz Dr.Chris S.Lightfoot, Dr.Eric Ivison, Karen Barker, John
Giorgi, Dr.Haride Günyol, Kate Hughes, Lynda Mulvin, Simon Mortimer, Paola Pugsley, Simon Young, Claudia Wagner ve Osman Kızılkı
lıç'tan oluşmuştur. Ayrıca Bilkent Universitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Bölümü öğrencilerinden Sıtkı Akkiprik, Ramazan Alkan, Mercan Araydın, Deniz Atilla, Mustafa Eren, Görkem Feyzioğlu, Tuğba Tanyeri ve
Ipek Yücel de kazı ekibinde yer almıştır. Alanya Müzesi'nden Gülcan
Küçükkaraaslan ise bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilmiştir. Kazı
sezonu boyunca çalıştırılan yirmi iki işçi Hisarköy'den temin edilmiştir.
Bu çalışma, British Academy, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü,
Oxford Universitesi Craven Komitesi, Seven Pillars of Wisdom Trust ve
Society for the- Promotion of Byzantine Studies, Bilkent Üniversitesi,
'Amorium Dostları" ve Koç Şirketleri tarafından büyük bir nezaketle sağ
lanan maddi katkılarla gerçekleştirilmiştir. Projemize verdikleri destekle-

*

Dr. C.S. LIGHTFOOT, İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, 24, Tahran Caddesi, Kavaklıdere, TR06700, ANKARA.
Bu metnin Türkçesi Anadolu Üniversitesi okutmanı A. Tolga Tek tarafından hazırlanmıştır.
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rinden dolayı Prof.Dr.Engin Özgen ve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü mensupları, Prof.Cyril Mango, Dr. M. H. Ballance, Dr. Peter Kuniholm, Richard Ashton, Dr. David Shankland, Gina Coulthard ve Bilkent
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde bulunan tüm meslektaşlara, aym zamanda Sayın ıbrahim Avcı (Emirdağ Kaymakamı), Sayın ısmet Güler
(Emirdağ Belediye Başkanı), Sayın Hüseyin Tanrıkulu (Yukarı Piribeyli
Belediye Başkanı) ve Afyon Müzesi çalışanlarına şükranlarımızı sunarız.
i·

Aşağı Şehir,

Kilise (Bazilika)

Kilisede bu seneki kazılarımız, orta nefin zemin döşemesinin ortaya
çıkarılması üzeıine yoğunlaştırılmış ve hemekadar henüz tamamlanmadıysa da, binanın kullanım tarihçesini aydınlatacak, oldukça fazla sayıda
yeni deliller ele geçmiştir. Buna ek olarak binanın konservasyon ihtiyaçları tespit edilmiş ve ayakta kalmış duvarların mevcut durumları kayıtlara
geçirilmiştir. Bunların sonucunda, yapının daha önceden ileri sürüldüğü
gibi üç değil, ama sadece iki adet inşa safhası geçirdiği anlaşılmıştır -(ilki
Geç Antik Dönem'de yan nefli bazilika olarak inşası, ikincisi ise haç
planlı, kubbeli bazilika kilisesi tipine çevrilmesi). Ikinci plan evresi yaklaşık olarak 9. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir. Bu safhada
kiliseye, kubbeyi taşıyacak kütlesel iç payandaların yerleştirilmesinin yam sıra, binanın orijinal dekoratif elemanlarının büyük bir kısmı değiştiril
miştir.
Bernadaki zemin kaplamasının da iki belirgin safha içerdiği görülmektedir. Opus sectile tipindeki yeni zemin, altta yer alan ve iri, dikdörtgen plakalardan oluşan daha eski bir kaplamanın üzeline yerleştirilmiştir.
Bernanın ortasında sunağın yeri tespit edilmiş ve kaidesine ait bazı parçaları in situ olarak bulunmuştur (Şekil: I). Bernanın kuzey yarısının ve
templon temellerinin açığa çıkartılması sırasında, yapının daha geç dönemlerine ait yeni bazı veriler elde edilmiştir. Binanın asıl işlevini yitirmesine neden olan olaylar sonucunda apsis ve civarındaki duvarların daha sağlam olarak kalması nedeniyle bu tür izlerin kilisenin doğu yarısın
da yoğunlaştığı görülmektedir. Toplanan arkeo-botanik numuneler, bu
kısmın bir çiftlik evi ve avlusu olarak hizmet verdiğine işaret etmektedir.
Ornekler tahıl öğütme işlemi sonucu ortaya çıkan artıklar ile karbonize
olmuş koyun dışkıları türündedir. Kiliseden ele geçen üç sikkeyi inceleyen Bay Tahsin Saatçi, bunların 13. yüzyılın ilk yarısına ait Anadolu Selçukluları darpları olduğunu bildirerek, bu kullanım evresinin yaklaşık
olarak tarihlenmesine yardımcı olmuştur',
(1) Moneta 3 (1995), s. 1; Anatolian Studies XLV (1995), s. 137-8
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Orta nefin batı tarafında zemin kaplamasının günümüze oldukça iyi
bir durumda ulaşmasına rağmen bunlar berna kısmındakiler kadar özenli
değildirler (Resim: 1). Kaplama, burada, iri dikdörtgen levhaların etraflarının kare ve altıgen karolarla çerçevelenmesi ve aralarına daire çerçeveli
menner disklerin yerleştirilmesinden ibarettir. Ambona yakın kısımda
1993 yılında ele geçen cam mozaik zemin kaplaması bulunmaktadır-, Zemin kaplamasının ana şeriri batı kapısı, ambon, solea, templon kapısı ve
sunak ile aynı aks üzerinde yerleştirilerek, binayı kateden görsel ve belki
törensel bir yololuşturmuştur. Ne yazık ki naosun kuzey tarafında geç
döneme ait moloz taşlı bir duvarın varlığı, kuzey stylobatın sütunlarının
hemen önünün kazılmasına engelolmaktadır. Bu alanın güneyindeki zemin kaplaması. ise geniş menner disklerin basit çerçevelerle, bazı yerlerde sekizgen karolarla çevrilmesiyle oluşmuştur.
Kilisenin Orta Bizans Dönemi'nde tekrar şekillendirilmesinin boyutve bazı süsleme elemanlarının, duvar ve zeminlerdeki menner elemanlarla birlikte tekrar kullanılamayarak sökülrnek zorunda kalması, bize, eski bazilikayı harap eden facianın gücü hakkında bir fikir vermektedir. Onun yerini alan haç planlı ve kubbeli bazilika kilisesi olarak tanım
lanabilecek yeni yapı, yerel bir kilise için oldukça dikkat çekici şekilde
tasarlanmıştır. Şu ana kadar ele geçmiş en önemli opus sectile örneklerinden biriyle ve duvarların alt taraflarında yer almış freskolar ile kemerler
ve kubbede uygulanmış polikrom cam mozaiklerle dinamik mimarisi süslenen bu yeni yapı, aynı zamanda oldukça dikkat çekici bir heykeltraşlık
düzenlemesi ile de belirginleşir. Şu ana kadar kiliseden ele geçen envanterlenmiş Bizans Dönemi heykeltraşlık fragmanlarının sayısı 500'e ulaş
mış; bu haliyle, Amorium buluntularını bu konuda Türkiye'de ele geçen
en önemli grupların arasına sokmuştur. Bizans duvar süsleme sanatının
en pahalı elemanları olan altın-cam mozaik tessera parçalarının bemada
ele geçmesi binanın şatafatlı görünümüne bir delildir. Bu fragmansal deliller bir arada değerlendirildiğinde, kilisenin ikinci evresinin bilinmeyen
hami veya hamilerinin sosyal statülerinin önemine ve zenginliklerine işa
ret eder.
ları

Arkeolojik, mimari ve sanatsal deliller yardımıyla kilisenin ikinci evresinin kesin olarak tarihlendirilmesi yönünde çalışmalar süımektedir.
Bunların içinde figürlü fresk parçalarının varlığı bizi ilk etapta, bir terminus post quem olarak ikonolast dönemin 843 yılından itibaren kapanması
sonrasına götürmektedir. Bazı diğer heykeltraşlık ve fresko parçaları yapının lL. yüzyılortalarında yeniden kısmen süslendiğini göstermektedir.
(2)

XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı II. Ankara, 30 Mayıs-3 Haziran 1994 (Ankara 1995), s. 135
ve resim 6; Anatolian Studies XLV (1995), s. 122-4.
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2-

Aşağı Şehir Kapısı

Aşağı Şehir surlarındaki çalışmalar

bu sene üçgen

planlı

kulenin ba-

tısında yer alan kapıda yoğunlaştınldı. Kapının kuzey kısmının, içeriden
kaba taşlarla sonradan kapatıldığı anlaşıldı. Bu duvarda devşirme bloklar

da bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi, üzerine rölyef olarak haç madalyon işlenmiş bir kilit taşıdır'. Bu duvar ile kapının arkasında ortaya çıka
rılan diğerlerinin ll. yüzyıldaki yerleşime ait olduğu tahmin edilmektedir.
Kapının dış tarafında, bir sıra halinde, devrildiği gibi kalmış lento
bloklarına rastlanılmıştır (Resim: 2). Bu yatay lento, birbirlerine kilitlenen bloklardan oluşmaktadır ki bu özelliği ile 1836'da Amorium kentini
tanımlayan seyyah W.J. Hamilton'un, akropolisin kuzey eteğinde ayakta
gördüğü, bugün varolmayan kemerin mimari özelliklerinin benzer tasvirini hatırlatmaktadır',

3-

Yukarı Şehir

Yukarı Şehri oluşturan höyük üzerinde açmakta olduğumuz "steptrench"deki yeni çalışmalar, ilk olarak 1993'de bulunan çeşitli yapı izlerinin kronoloji ve stratigrafisini büyük ölçüde aydınlatmaktadır. Geçen sene, içerisinde kullanılmış devşirme blokları görebilme amacıyla kısmen
incelenmiş doğu-batı hattındaki iri duvarın bloklannın, geç bir dönemde
söküldüğü, ama bunun açmanın güney ucunu oluşturan savunma hattının
yapımından önce olduğu belgelenmiştir. Bu geç dönem savunma duvarı
nın inşasından önce, höyük yamaçlarının traşlanarak, duvar önünde yer
alan dik bir yamaç ile ek savunma tedbirlerinin uygulandığı görülmektedir.

Surların arkasında 30
Amacımız, Yukarı Şehrin

metre uzunluğunda yeni bir açmaya başlanıldı.
iç kısımlarını da incelemekle beraber, höyüğün
stratigrafisi üzerine yeni veriler elde etmektir (Resim: 3). Kazılar, bu
alanda, Geç Selçuklu, Erken Osmanlı dönemlerine ait bir dizi yapı izi ve
zemin tabakaları sunmuştur ki, bunların arasında ahşap çatı kirişleri içine
çökmüş, boş bir oda da sayılabilir. Bu katmanlar, Amorium'daki en geç
iskan evrelerini saptamak açısından faydalı olacaktır (Resim: 4). Arkeolojik veriler, kentin önemli bir Bizans kale şehrinden, Selçuklular ve Erken Osmanlılar Dönemi 'nde önemini kaybedişini süreç olarak belgelemeye yardımcı olmaktadır. Bu buluntuların ileride tarihi kayıtlar, demog(3)
(4)

364

Bk. Anatolian Studies XLV (1995), resim xv (a).
WJ. Hamilton, Reseaclıes In Asia Minor, I, London 1842,

şekil

B,

rafik: çalışmalar, çevre analizleri ile beraber değerlendirilmesi ile Geç Or- ta Çağ'da, Orta Anadolu'nun ufak yerleşimlerinin sosyal özelliklerinin
saptanmasında aydınlatıcı olacağı umulmaktadır.

5-

Diğer Çalışmalar

a- Antropolojik Araştırmalar
Yukarı Şehir'de yer alan L açmasının doğu kısmında 1993 yılında
bulunan iki adet iskelet Kate Hughes tarafından incelenmiştir. İlk birey
(konteks 340) sırt üstü, başı batıya dönük şekilde yatınlmıştır-. Kafatası
ve pelvisin diamorfık özellikleri bireyin dişi olduğunu göstermektedir.
Kısmen kaynamış kemikler ölümün erken yetişkinlikteolduğuna işaret
eder. Kaburgaların sternal uçları bireyin 25-30 yaşlarında olduğunu gösterir. Sağ kol kemikleri soldakilere göre 5 mm daha uzun olduğu için bireyin daha çok sağ elini kullandığı düşünülebilir. Boyu 1.64 m dir. Dişleri
oldukça kötü durumdadır. Kemiklerdeki diğer deformasyonlar bireyde
ileri safhada periodontal hastalık olduğuna işaret eder.

İkinci mezar, (konteks 351) kanştmlmıştır. Bireyin sol tarafı ve kafaeksik olarak ele geçmiştir. Buna rağmen pelvis özellikleri bireyin erkek olduğunu gösterir. Kaburgaların sternel uçları ölüm yaşının 50+ civarında olduğunu belirtmektedir. Boyu 1.73 m olarak saptanmıştır. Patolojik
özellikleri bireyin kısmen felç olduğunu gösteren sağ dirsek eklemindeki
degenarative arthritistir. Her iki iskeletinde kemik yapıları yaşadıkları dönemde ağır koşullarda çalıştıklarını göstermektedir.
tası

Bu iki

mezarın

tarihlerini kesin olarak saptamak mümkün

olmamış

tır. Yatırılış biçimleri aynı kültürel gruba ait olduklarını gösterir. İkinci

yüzey toprak katmanı içinde ele geçmesi, bu görnünün
geçen yüzyılda yapıldığını göstermez. Hisarköy 1892'de kurulmuş ve mezarlık alanı olarak sit alanının dışında başka bir noktayı kullanmaktadır.
Höyüğün yüzey toprağı elde edilen verilere göre 16. yüzyılın ikinci yarısı
na tarihlenmektedir". Bu mezarları bu döneme tarihlendirmek mümkündür. Bu durumda höyüğün L açmasından elde edilen verilere göre göçebe
Türkmen aşiretleri tarafından geçici kamp yeri olarak kullandıkları bir
döneme aittirler.
mezarın, höyüğün

b-

Heykeltraşlık Çalışmaları

Bu senenin en ilginç buluntusu,
(5)
(6)

şu

an Afyon Müzesi'nde bulunan bir

XVI. Kazı Sonuçları Toplantısı II, 30 Mayıs-3 Haziran 1994, Ankara 1995, s. 148, resim: 6.
Bkz. Anatoliarı Studies XLIV (1994), s. 127.
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mimari parçasıdır. Bu eser (T614, Resim: 5). Aşağı Şehir Kilisesi'nde nefin batı ucuna doğru, opus sectile üzerindeki taş döküntünün içinden ele
geçmiştir. Bu parapet levhasına ait başka parçalara henüz rastlanılmamış
tır. Mevcut parça, kaliteli beyaz mermerden, özenli bir işçilikle iki tarafı
da işlenerek yapılmıştır. Bir yüzünde yüksek rölyef olarak bir kartala ait
gövde alt kısmı mevcuttur. Düz zemin üzerine frontal olarak stilize bir
şekilde işlenmiştir. Pençeleri ile, ne olduğu anlaşılamayan kuyruklu ve
uzun kulaklı ufak bir hayvanı tutmaktadır. Orta Bizans Dönemi'nde kartal rölyefleri nadir değildir? Amorium levhasının stili, özellikle yüksek
rölyef oluşu ve kuş tüylerinin işlenişi açısından Constantinopolis Lips
Manastırı Kuzey Kilisesi'nden (907 yılında inşa edilmiş) ele geçen örneklere benzer", Bu, levhanın arka yüzünde alçak rölyef olarak stilize bir
akanthus vardır.
c- Cam Mozaikler

1988 yılından beri depoda biriken mozaik parçaları ve çokça tessera
taneleri Hande Günyol (Istanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez
Laboratuvarı) tarafından temizlenmiştir. Köy İmamı Osman Aldemir tarafından 17800 tessera sayılmıştır. Bu malzemenin % 99'u Aşağı Şehir
Kilisesi'nden bulunmuştur. 1992, 1993 ve 1994 sezonlannda kilisenin doğu ucunda Bizans sonrası katmanlardan ele geçmektediriers. Tek tek tessera parçalarının yanı sıra hala alçı yataklarında duran mozaik parçaları
na da rastlanılmaktadır. Bunlar bernanın üstündeki tonozlarda binanın
ikinci evresinde yer alıyorlardı. İstatistik sonuçlar, opak kırmızı rengin
tesseralarda hakim olduğunu gösterir. Bunun yanı sıra, altın-cam tessaraların fazlalığı süslemenin zenginliğine işaret eder. 1993 ve 1994'de ele geçen parçalarda, altın zemin üzerinde kırmızı, mavi ve yeşil alanların olduğunu ve belki bunların arka plan ve figür sınırlan olduğuna işaret eder.
Bazı parçalarda stilize bitkisel bezemelere de rastlanılmıştır.

d-

Tuğla

ve Kiremitler

192 örnekten
(7)

(8)

(9)
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oluşan

bir

tuğla

ve kiremit kataloğu Karen Barker tara-

G. Mendel, Cataloague des sclptures grecques, romaines et byzantines, cilt 2, İstanbul
1914, s. 511-2 no, 712; A. Grabar, Sculptures Byzantines du Moyen Age II: Xle-XIVe siecle,
Paris 1976, s. 66-7 no. 55-6 ve resim XXXV (a)-(b); s. 68-9 no. 62 ve resim XXXIX (a); ve
resim LXVIII (a); D. Buckton (ed)., Byzaniiunı, Treasures of Byzanitne art and culture,
London f994, s. 140 no. 151.
T. Macridy, A. H. S. Megaw, C. Manga, E. J. W. Hawkins, The monastery of Lips (Fenari
İsa Camii) at İstanbul, Dunıbarton Oaks Papers XVIII (1964), s. 262, resim 17 ve özellikle
şekil 31. Başka bir parça için bk, N. Fıratlı, La sculpture byzantine figuree au Musee
archeologique d'Istanbul. Paris 1990, s. 192 no. 413.
Anatelian Studies XLIV (1994), s. 108.

fından hazırlanmıştır. Bunlar beş tipolojik grup altında incelenmişlerdir.
Bazı örneklerde yer alan damga ve pişirme deformasyonları ile hayvan

ve insan ayak izleri ilginçtir.

e- Yüzey

Araştırması

Hisarköy güneyinde, bazıları kayıtlara geçirilmemiş yeni formlarda
sağlam ve kırık bol miktarda Frig tipi kapı taşları görülmüştüre. Orneğin Ozbekli Mahallesi yakınında Demireili köyünde iki yeni örnek
kaydedilmiş, buradan bir üçüneünün taşınarak, Eskişehir Müzesi'ne satıl
dığı öğrenilmiştir, Tezköy'de de iki güzel örnek daha bulunmuştur. Burada bize, bir bahçede gösterilen diğer bir yazıt ise Apolla halkı tarafından
Julia Domna için dikilmiş bir sunak veya heykel kaidesidir (Resim: 6).
Mezar taşlannın malzemesinin kalitesi ve yoğunluğu, Roma Dönemi'nde
çevre halkının içinde bulunduğu refahı göstermektedir. Soğukkuyu yakı
nında Çaydere'de bulunan bir yerleşim yeri yüzey seramiklerine göre Roma-Geç Antik Dönem'e ait bir çiftliktir.
olan

Daha eski yerleşimler arasında biri Tezköy'ün kuzeybatısında,kırmı
seramikleri ile M.O.2. bine ait önemli bir Hitit yerleşimi olması gereken Tezköy Hôyük'tür!'. Diğeri Çaykışla yakınında, bol miktarda M.O. 1. bin Frig tipi seramik bulunan Kırkel Höyük'tür.
zı perdahlı

Bizans yerleşimleri ise dikkat çekicidir. Bunlar arasında üç tane kaya
kilisesi (Akçam, ınönü ve Büyükkale arkası mevkii-Şekil: 2) vardır. Iki
diğer yerde daha kilise olması mümkün izlere rastlanılmıştır (biri Manastır Tepe, diğeri ise türbesinde templon parçalan kullanılmış olan Hacılar
dır-Resim: 7). Eşyahasan'da (Eşek Asan) çok ilginç bir keşiş sığınağı ve
Boztepe zirvesinde Amorium ve civarına hakim bir pozisyonda yapılmış
kale/gözetleme kulesi de muhtelif tür1erde Bizans kalıntıları arasında sayılabilir. Hemen hemen her yerde mimari parçalar bina ve mezarlıklarda
tekrar kullanılmış olarak görülmektedir (Resim: 8). Bu izler kentin bir
Bizans thema'sı başkenti olduğu dönemdeki önemini gösterir. Yerleşimin
çevre tepelere dağılmış olması, İmparator Leo III, henüz Anatelikon theması'nın kumandanı iken kentin piskoposunu 716 yılının karışıklıklarında
dağlara güvenliğe yollaması hikayesini hatırlatır».
(lO) Bk. MAMA Vol. VII, ed. W. M. Calder, Manchester 1956; M. Waelkens, Die kleinasiatischen Türsıeine I-II, Mainz 1980.
(11) D. Mennerci, Afyon Bölgesi ve Hinterlandmda M. Ö. II. Bin Yerleşme Birimleri, VIII. Türk
Tarih Kongresi, Ankara-ll-IS Ekim 1976. Kongreye Sunulan Bildiriler, cilt I, Ankara 1979,
s. 161-2.
(l2) Bkz. J. B. Bury, A History of the Later Roman Empire from Arcadius to Irene (395 A. D. to
800 A. D.) cilt II, Amsterdam 1966, s. 378.
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Resim 1: Kilise, orta nefin zemin
AM94/12/32)

Resim 2:
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Aşağı Şehir'in kapısı

döşemesi

(Neg. AM94/13/13A)

(Neg.

Resim 3: Yukarı

Şehir'in

son Bizans surları (Neg. AM94/17/25A)

Resim 4: Yukarı

Şehir, TT Açması'nın
görünüşü (Neg. AM94/10/32)

genel
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Resim S: Kartal, T614, yük. 0.17 m (Neg .AM94/1S/3)

Resim 6: Tezköy'de bulunan
02/28A)
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yazıt

(Neg, AM94/

Resim 7: HacIlar Türbesi, Bizans Dönemi'ne ait olan bir

Resim 8: Boztepe'de bulunan Bizans gözetme

binası

parçası

(Neg. AM/Ol/I7A)

(Neg. AM94/02/29A)
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1994 YILI DEMRE AZİz NİKOLAOS KİLİsESİ
KAZISI
S.Yıldız örüKEN*

8-28 Ağustos ve 5-18 Eylül 1994 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı
ve Hacettepe Universitesi adına yürütülen Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde kazı çalışmaları gerçekleştilmiştir. Kazıya Bakanlık temsilcisi
olarak Kazılar Şubesi'nden Sanat Tarihçisi Ertuğrul Danık, Hacettepe
Universİtesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yüksek Mimar Dr. Mustafa Akpolat, Araştırma Görevlisi Sema Alpaslan, Meryem
Acara, mezuniyet sonrası öğrencilerinden Mim. Burcu Ceylan, Nilay Çorağan, lisans öğrencilerinden Nilüfer Peker, Hanife Çınar, Hakan Tekin,
Burak Kanat, Ebru Fındık, Ozgü Çömezoğlu ve Eskişehir Anadolu Universitesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü'nden Araştırma Görevlisi Yelda
Olcay katılmışlardır.
.
Kazı iznini ve ödeneğini veren Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'ne, kazıya maddi destek sağlayan Turizm Bakanlığı ve
M. Rahmi Koç'a, Kültür Bakanlığı temsilcisine, kazı ekibine ve işçileri
mize teşekkür ederim 1.

1. MİMARİ
a. C

Yapısı

ve Merdivenli Podyum

1993 kazısında kilisenin kuzeydoğusundaki C
uzunluğundaki kısmı açılmış ve üst katta birbirine
*
(1)

ek
bir

yapısının 7.40 m
kapı ile bağlanan

Prof. Dr. S. Yıldız ÖTüKEN, Hacettepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü, Bey tepe- ANKARA.
Kazıya gösterdikleri ilgi ve yardımları için Demre Kaymakamı Ali Uslanmaz, Belediye
Başkanı Süleyman Yıldız, Mal Müdürü İsmet Ulkü Yalçın, Emniyet Müdürü Korkmaz
Güven'e ekip adına teşekkür ederim. 1994 yılı kazısı iki aylık planlanmış, ancak tahsis edilen ödenek 33 günlük bir kampanya için yeterli olmuştur.
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batı ve doğu mekanlan içerdiği anlaşılmıştıs. 1994 yılında açma 4.50 m
doğuya genişletilmiş ve 5.00x5.30 m boyutlarındaki düzensiz kare planlı
doğu mekanı tümüyle ortaya çıkarılmıştır (Çizim:l). Duvarları 0.94-0.20
m yüksekliğe kadar mevcut mekanın doğu duvarında yuvarlak bir niş görülür. C yapısının güney cephesini tümüyle açmak ve güneydoğu köşesi
ni tesbit edebilmek amacı ile güneyde 5.70 m yüksekliğindeki toprak kaldırılmıştır. 1994 kazısı sonunda kuzeydoğu ek yapılannın (C, Cl ve C2)
kiliseden itibaren uzunluğu 27.50 m ye ulaşmıştır (Resim: 1). _

C yapısının podyuma bitişik kuzey duvannı ortaya çıkarmak, aynca
podyumun sınınnı belirleyebilmek amacı ile yapılan açmada C ye dik açı
ile birleşen kuzey-güney ve doğu-batı yönlerinde iki duvar ortaya çıkmış
tır. 1995 de yeni açmalarla bu duvarların mekanlarla ilişkisi aydınlatıla
caktır.

b. Al-A2-A3 Arkadları
1993 de Al arkadının kuzey cephesini topraktan anndırmak için baş
ve 4.00-2.60 m kodda bırakılan açmalar zemine kadar indirilmiş;
bu açmalar batı yönünde 14.00 m uzatılarak Al, A2 ve A3 arkadlarının
kuzey cepheleri ortaya çıkarılmıştır,
latılan

1992 de temizlenen Al mekanının döşemesinde tesbit edilen farklı
1994 kazısında açılan Al arkadının dışındaki zeminde devam etmektedir. Zemin doğuda iç ve dışta düzenli bir şekilde levhalarla döşenmiştir;
batıda ise gelişigüzel yerleştirilen devşirme levhalar toprağı kısmen örtmektedir. Muhtemelen insan eli ile tahrip edilen Al zemini iç ve dışta
2.5-5.5 cm kalınlığındaki harç tabakası ile kabaca hemyüz edilmiştir
(Resim: 2). Benzer tahribat podyum ve CL batı mekanında dikkatimizi
lık,

çekmişti.

Al arkadımn doğu köşesinin açılması ile 1992 yılı kazısı sonucunda
ileri sürdüğümuz bir veri doğrulanmıştır: Podyum merdiveni arkadın kuzeyinde devam etmektedir; arkad önceden varolan podyum merdivenleri
üzerine inşa edilmiştir',
Alarkadı

(2)
(3)
(4)
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özenli duvar

tekniği

ve bezemeleri ile dikkati çeker. 1994

Bkz. S.Y. Ötüken, 1993 Yılı Demre, Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı, XVI .KST (Ankara
1994), Ankara 1995, II, 361-376, biL. 363, PL~ ı.
A 1 zeminindeki harç tabaka için bkz. S. Y. Otüken, 1989 Yılında Antalya'nın Demre İlçe
sindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde Yapılan Çalışmalar VIII. AST (Ankara 1990), Ankara
1991,179-192, biL. 293.
Bkz. S. Y. Ötüken, 1992 Yılında Antalya'nın Demre İlçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde
Yapılan Çalışmalar, XV, KST (Ankara 1993), Ankara 1995, II, 475-486, biL. 477.

de açılan haç kabartmalı Korint başlık (5. yüzyıl) (Resim: 3), doğudaki
payenin sıvanarak üstünün mala ile yapılan çizgilerle kaplanması, paye
yastığının altında yer alan zikzak ve dalga motifli şerit, kemer taşındaki
kabartma haç motifi, aynca kemer üçgenlerindeki devşirme bezemeler,
kuzeydoğu ek yapılar önündeki arkadın estetik açıdan vurgulandığını
göstermektedir'.
Yapısı

c. C2

Geçen yıl CL batı mekanı içten temizlenmiştİ. Bu yıl ise C2 kubbeli
mekanının içten topraktan anndınlmasına başlanmış ve 3.40 m yüksekliğe kadar toprak temizlenmiştir. Mekan L biçiminde dört köşe duvan üzerinde pandantiflerle geçilen 3.70 m çapında basık bir kubbe ile örtülüdür.
Kubbeyi taşıyan payeler geç dönemde Cl yapısında da izlendiği gibi dış
tan duvarlar örülmek suretiyle kılıfa alınmıştır. Kesme taş tekniğindeki
kubbenin iç yüzeyi, pandantifler ve kubbe kemerleri düzgün bir şekilde
sıvanmıştır. Kubbe yüzeyi kilisenin hiçbir mekanında görülmeyen kabartma süslemeler içermektedir: Merkezi çevreleyen dairesel silmeden
eteğe doğru inen yuvarlak silmeler dört dilim oluşturmaktadır. Doğudaki
dilimin ekseninde kapı hizasında yüksek kabartma tekniğinde bir haç tasviri yer alır.

II. KÜÇÜK BULUNTULAR
Sema ALPASLAN
Ni/ay ÇORAGAN
a.

Taş

ve Mermer Buluntular

1994 yılıkazısında 413 adet işli taş ve mermer bulun tu ele geçmiştir,
bunlann 4 ü in situdur. Buluntulann 376 sının türü tesbit edilmiştir; bunlardan 62 si mimari ögeler; 224 ü opus sectile yer döşemeleri; 40 ı iki yüzü işli levhalar; 19 u bir yüzü kabartmalı parçalar; 18 i liturjik ögeler; 5 i
kitabedir; 45 eserin türü kesinleşmemiştir.
Yapıyı alüvyonla kaplayan sel felaketini incelerken bütün olarak günümüze gelebilen birçok eserin korunma amacıyla oluşturulan setlerde
kullanıldığı tesbit edilmiştir. Setlerde Myra'dan getirilen çok sayıda eserin yanı sıra kilisenin ilk döneminin ögeleri yoğundur.

A3
(5)

arkadındaki

sette

kullanılan

Roma Dönemi'ne ait mermer spiral

Başlık için bkz. Ötüken.XlII. KST (Çanakkale 1991), Ankara 1992, ı, 291-303, res. 5,1989

yılı kazısında A 2 yapısı k cephesinde derz üzerinde bezemeler tesbit edilmişti; bkz. Ötüken, a. g. e. (1990), 184-185. Cephedeki devşirme süslemeler için bkz. Otüken, a. g. e.
(1994),362-363.
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r.

yivli sütunce biçim, boyut, malzeme özellikleri ile bu gün kilisenin güney
dış yan nefindeki veya parçaları Antalya Müzesi ve kilisenin galerisindeki, 2. yüzyıla tarihlenen sütunlu Sidemara sarkofag tipine uygundur'.
Ana toprakta ele geçen liturjik işlevlieserlerden, ajour ve kabartına
templon payesi kaliteli işçiliği ile dikkati çeker. Paye, Orta
Bizans Dönemi 'nde yaygın olan antrolak motifi ile erken döneme özgü
ajour tekniğinin birarada kullanılması açısından ünik bir örnektir. Benzerleri Likya Bölgesi 'nde 6. yüzyılda karşımıza çıkan eser kilisenin ilk
yapı dönemine ait liturjik ögelerden biridir?
tekniğindeki

1994 de bulunan soffit motifli ve topuzlu iki templon payesinden biri, avluda yer alan bir paye ile boyut, malzeme, motif ve tipte benzere.
5.6. yüzyıla yapılannda karşımıza çıkan topuzlu ve soffit motifli payelirin paralelleri Suriye'deki Huarte Bazilikası'nın mezar mekanında görülmektedir". Kazıda ele geçen çok sayıda kınk topuz parçalan (restitüsyon
çapı; 9.5-20.5) bu tipin Myra'da çok benimsendiğini göstermektedir.
Geçen yıl değindiğimiz ve altar rölikerine ait olduğunu düşündüğü
müz bir grup delikli levhada dört sivri yaprak, zikzak ve geçme motiflerinin kombinasyonu dikkati çeker". Delikli zikzak motifinin teknik ve
motif açısından erken dönem sepet tipi sütun başlıklannda görülmesi bu
eserleri kilisenin ilk yapı dönemine tarihlernemizi destekleru. Bu yıl ilk
kez bu grubun restitüsyon denemeleri başlamıştır.
Ana toprak buluntularından yuvarlak silmenin, boyut (çapı 63-66
cm) ve biçim özelliği nedeniyle yapıdaki bir niş içinde kullanıldığı düşüKilisede açığa çıkarılan sütunee ile Myra'daki sarkofaga ait sütunceler ıo-12 cm çapında ve
7-9 yivlidir; bkz. H. Wiegartz, Kaiserzeitliclıe ReliefSarkophage in der Nikolaoskirelıe, 1.
Borehhardt (ed.). Myra, Eine Lykisehe Metropole in antiker und byzantinischer Zeit, Berlin
1975,222, res. 37.
(7) Geçen yıllara ait ajour1u levhalar ve templon payesi teknik, motif ve üslup bütünlüğü gösterir; bkz. Ötüken, a. g. e. (1993), S. Alpaslan, Küçük Buluniular (taş-mermer), 479,dn. 14.
(8) Avludaki paye için bkz. O. Feld, Die lnnenausstattung der Nikolaoskirehe in Myra, 369,
kat. no. 29, lev. 119A, Borehhardt, a. g. e. (1975), dn. 6. Her iki payenin malzemesi beyaz
mermer; en ve derinliği O.25xO.26 m dir.
(9) Kşl. P.-M. T. Canivet, HuarteSanctuaire chreıien d'Apamene (IV-Vı siecle), Paris 1987,
55, Lev. LlV, ı.
(lü) Bkz. Ötüken, a. g. e.(1994), S. Alpaslan, Küçük Buluntular (taş-mermer), 367, dn. 25.
(11) Sepet tipi sütun başlıkları için bkz. J. Kramer-Ll.Peschlow-F, W. Deiehmann, Corpus Der
Kapitelle Der Kirche Von San Mareo Zu Venedig, Wiesbaden 1981, kat. no. 167, 168,299,
323,434,436;592,593.
(6)
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nülmektedir. Ön yüzdeki haç ve palmet motifleri, kiliseye ait 1 ı. yüzyıla
tarihlenen iki templon başlığı ile üslup ve motif benzerliği gösterir»,
Ana toprakta 1994 te 32 adet geometrik

şekilli

opus sectile ve harçla-

n ile birlikte üç opus sectile tekniğinde parça bulunmuştur. Pembe harç,

geçen yılın harçlı örnekleri gibi 8.-9. yüzyıla tarihlenen kubbeli bazilikanın harcına benzer". Bir örnek boyut, malzeme ve motif açısından kilisenin II.güneydoğu şapelindeki in situ panonun dış şeridi ile benzerlik göstermektedir.

b. Cam Buluntular
Yelda OLCAY*
1994 yılında ana toprakta 647 Bizans ve yüzeyde 72 Bizans sonrası
döneme ait cam parça bulunmuştur; bunlardan 74 ağız, 111 i pencere
camı, 33 kaide, 16 sı kulp, 9 u kandil sapı, 402 si gövde parçası, 1 i şişe
ağzı ve 1 i bileziktir.
ü

ü

Genel özellikleri ile geçen yıllardaki örneklerle bütünlük gösteren
camlar arasında kulp ve lif bezemelerdeki mavi renk bu kez saydam gövde parçalarında karşımıza çıkmaktadır. Renklerden mavi-yeşil ve yeşil
sarı yoğundur; bunları renksiz camlar izler, pembe camlar çok enderdirı-.
Buluntular bu yıl açmalara göre değerlendirilmiş ve C 1 yapısının çevresinde sayısı artan buluntuların restitüsyonları yapılmıştır.
Geçen yıl tesbit edilen dört çubuklu kandil tipine 1994 buluntuları ile
yeni çeşitlerneler eklenmiştir". Ayaklı kadeh tipi kandillerde iki çeşit1e
me mevcuttur; masif ayaklı hemyüz kaideli ve içi boş ayaklı içbükey kaideliler. Her iki tipte ağız çapı 8-10 cm arasındadır; dışa dönük ağızdan
(12) Kilisedeki başlıklar için bkz. Feld, a. g. e. (1975), kat. no. 25a, 25b, 367, lev. 117E, F. Benzer örnekler İstanbul'da 9-13. yüzyıl arasında görülmektedir; bkz. T. Macridy, The Monastery of Lips and the Burials of the Paleologi, DOP 18 (1964), 304-310, res. 50-51.
(13) Ankara, Maden Tetkik Arama Enstitüsü'nde, Maden Müh. Dr. Ali Sayın tarafından yapılan
analize göre, kubbeli bazilika ile opus sectile harçlanndan alınan sonuç; %50 kalsit, %30
kuvars, ~.1O plajioklas, %5 dolarnit, %5 klorit. Yer döşemelerinin tarihlendinne sorunlan
için bkz. Otüken, a. g. e" (1994), N. Çorağan, Küçük Buluntular (taş-mermer], 367, dn. 21.
(14) Cam renkleri için bkz, Ötüken, a. g. e. (1991), 297, Munsell Kataloğuna göre renkler: Mavi,
yeşil: 2.5 BG 6/4; yesil-sarı: 7.5 GY 8/8 ve 2.5 GY 7/8; yeşil: 2.5; G 6/8 pembe: 2.5 RP 6/4
ve 2.5 RP 4/4; mavi: 10 B 2/4, 10 B 4/6 ve 5 B 3/4.
(15) Bkz. Ötüken, a. g. e. (1994), Y. Olcay, Küçük Buluntular (cam), 368.
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gövdeye geçiş S kıvnmlıdır. Ayak ve kaide tipi dikkate alındığında, her
iki çeşitlerne için benzer örneklere dayanarak 11.-12. yüzyıl tarihini önerebiliriz's.
1994 de ana toprakta bulunan bronz kandil zinciri ve cam kandil parçalan birlikte restitüe edilmiştir. Iki bölümlü, uçları çengel biçiminde
olan zincir tipi Orta ve Geç Bizans örneklerinde karşımıza çıkmaktadır".
Geçen yıllardaki gibi en zengin buluntu grubu pencere camlandır.
Yoğun olarak C 1 yapısının bitişiğinde bulunan kenarı katlı parçalar düz
veya ortası bombeli pencere camlanna aittir" (Resim: 4).
1994 de geçmiş kazı kampanyalarının yüzey cam buluntulan renklerine ve tekniklerine göre gruplandınlmıştır. Ilk aşamada şeffaf camlar,
sekiz; mat camlar dört ana renk grubu altında toplanmıştır. Ufleme tekniğinin yanı sıra kalıba dökme tekniğinde yapılmış eserlerde yivli, çokgen
gövdeli kaplara ait parçalar vardır. Bazı örneklerde farklı renkte boyama
yapılmıştır. Tüm olarak ele geçen küçük şişeler, mezar buluntularıdır.

c. Seramik
Meryem ACARA*
1994 de bulunan 2614 seramikten Bizans Dönemi'ne ait 1573 sırsız,
77 sırlı seramik ana topraktan çıkmıştır. Yapının 3. dönemine tarihlenen
ana toprak tabakasında Orta çağ seramiklerinin yanı sıra ilk yapı dönemlerine ışık tutabilecek seramikler de bulunmaktadır. Sayısalolarak en
önemli grubu ana toprağın yanı sıra eksi koddan çıkan 176 adet "kırmızı
astarlı Geç Roma seramiği" oluşturmaktadır.
Kap formlan, hamur, astar ve bezemelere göre yapılan ilk değerlen
dirmelerde Demre'de Kıbns grubunun yoğun olduğu tesbit edilmiştir;
Foça kırmızı astarlı seramiklerinin örnekleri ise daha azdır. Her iki grup
Akdeniz çanağındaki merkezlerde 5. yüzyıldan başlayarak yaygınlaşmak(16) Bkz. J. W Hayes, Exeavation at Saraçhane in Istanbul, II, Princeton 1992,403-404, Kat.
No. 44,47, 49, 61, res. 152-44,47,49, 61,; G. D. R. Weinberg, Corinth XII. The Minor oı.
jects, Princeton 1952, llO-lll, res. 57, çiz. 12-711, 720; M. A. Bezborodov, Newly Exeavated Glassworks in the USSR, 3rd-14th Centuries A.D., LCS 6 (1964), 66, çiz. 4
(17) Asma kandil zinciri için kşl. D. C. Baramki, A Nestorian Hermitage between Jericho and
the Jordan, The Quarterly of the Department of Antiquities in Palestine IV (1934), 82, res.
III-I (9 yüzyıl)
..
(18) C 1 yapısı için bkz. Otüken, a. g. e. (1994), 364, pencere camları için kşl, A. Engle, Light,
Lamps and Windows in Anıiquity, Readings in Class History No. 20, Jerusalem 1987, 80,
çiz.24
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tadır. Kıbrıs grubunun hamurlan kırmızı ve sanmsı kırmızı, sıkı katkısız
bazı örnekleri mikalıdır. Genelolarak geniş ağızlı, derin kaselere ait parçalardır. Ağız tiplerine göre 4 gruba ayrılan kaplarda Hayes'in tanımladı
ğı, Kıbrıs grubunun 7-S ve 9 no lu formlan yaygmdırw,

Foça kırmızı astarlı seramiklerinde 3 no lu formun çeşitlernesi olan
ağızlar geniş katlı ve kalındır; bunlar "mortarium" tipi kaplarla boyut ve
form açısından benzerlik gösterirler. Kıbrıs kırmızı astarlı seramikleri üç
gruba ayrılır; üçgen biçimli ağızlar düz veya yivlidir. Ağız altı, bazı örneklerde tüm gövde baskı veya kazıma tekniği ile yapılmış, dikey veya
eğik çizgilerle bezelidir.Bu seramikler arasında yivli, yuvarlak ağız ve
süslemesi ile diğerlerinden ayrılan bir örnek Kıbrıs grubunun emitasyon
örneklerine benzcmektedir-". İkinci grupta üçgen, geniş yüzeyli, düz ve

dışa eğimli ağızın yüzeyi ve altı bezemelidir. Bu gruptaki bir örnek geniş
yüzeyli ve dışa eğimli ağız kenarının yukarı çekilmiş olması ile ender görülen bir tipe benzerlik gösterir". Formu ikinci grup ile aynı olan üçüncü
grubun tüm örneklerinde ağız yüzeyi yivlidir.

Demre kırmızı astarlı seramikleri yoğun olarak birçok Anadolu yerleşmesinde, Yunanistan, Ege adalan, Akdeniz çanağında Kıbrıs, Filistin
ve Kuzey Mısır'da bulunan ve 6.yüzyıl ortaları ile 7. yüzyıl sonuna tarihlenen seramiklerle benzerlik göstermektedir».
Ana toprak sırsız seramiklerinde bu yıl da kase, kupa, küçük küp,
amphora, testi, unguentaria gibi günlük kullanım kaplanna ait parçalar
tesbit edilmiştir. Geçen yıl bir örneğini tümlediğimiz içbükey kaideli bir
testinin bu yıl benzerleri bulunmuştur. Karakteristik kaidesi ile dikkati
çeken testiler Kıbrıs ve İstanbul Saraçhane kazılarında bulunan (7.-S.
yüzyıl) sırlı ve sırsız, ayrıca Korint'deki (10. yüzyılın ilk yansı) sırsız
testilerle benzerlik gösterir-'. Demre'de az sayıda bulunan bu testilerin
Kıbrıs' dan ithal edildiğini veya hacılar tarafından getirildiğini düşünüyo
ruz.
(19) Formlar için kşl, 1. W. Hayes, Late Roman Pottery, London 1972, çiz. 81-82.
(20) KşL. C. Williams, Amemurium, The Roman and Early Byzantine Pottery, Toronto 1989, çiz.
24/91.
(21) KşL. M. Rodziewicz, Alexandre i: La ceramique Romaine Tardive d'Alexandrie, Varsaw
1976, lev. 10 D4a, 11 D4b.
(22) Benzer örnekler için bkz. Williams, a. g. e (1989), çiz. 42/448, 13/179,; C. Diederichs, Salamine de Cyphre iX, Paris 1980, lev. 24/292-295; F. O Waage, Antioch-on-the Orontes IV.I:
Ceramics and lslamic Coins, Princeton 1948, lev. XI.
(23) Bkz. H. W. Catling-A.I. Dikigoropoulos, The Kornos Cave: An Early Byzantine Site in
Cyprus, Levant 2 (1970), çiz. 3, 7; M. Harrisorı-N. Fıratlı, Excavations at Saraçhalıe in Istanbul: Fifth Preliminary Report with a Contribution on A Seventh Century Pottery Group,
By John Hayes, DOP 22 (1968), çiz. C.6, D.26; T.S. MacKay, More Byzantine and Frankish Pottery from Corinth, Hesperia 36 (1967), 272-274,çiz. 34.
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Demre'de sgraffito tekniği ile bezenmiş sırlı kaseler yoğun olarak
karşımıza çıkmaktadır-s. Ana toprakta az sayıda bulunan "ince sgraffito"
tekniği ile süslenmiş 1 ı. yüzyıl sonu-12. yüzyıla tarihlendirilen sırlı seramikler kıvrık dal,. stilize yaprak, palmet gibi tipik motifler ile bezenmiş
tir. Benzerlerine ıstanbul'da, Anadolu'da, Yunanistan ve Akdeniz'deki
sualtı buluntularındarastladığımız bu grup İstanbul veya Yunanistan'dan

ithal edilmiş olabilire.

"Beyaz hamurlu sırlı seramikler" koyu yeşil ve sarı sırlıdır. Hamur
nitelikleri, ince cidarları ve sır renkleri açısından Hayes'in ikinci ve beşinci çeşitlemesine benzerlik gösteren bu seramikler özelliklerine göre
1 ı -12, yüzyıla tarihlendirilebilir-s,
Ana toprakta bulunan ithal seramikler arasında lüster tekniğindeki
bir kasenin parçaları dikkat çeker. Içte beyaz üzerine açık kahverengi palmet, dışta çizgi ve benekler ile bezeli grimsi sırlı seramikler 12,-13. yüzyıla tarihlenen İran örneklerine benzemektedir-".

d. Freskolar
Ni/ay ÇORAGAN*
Kilisede yaptığımız incelemelerde, geçen yıl tesbit edilen freskolara
ek olarak 63 tek figür bulunmuştur. Geçen yıl III, güneydoğu şapel ve
mezar mekanında tesbit edilen sahnelerden Müjde, İsa'nın Doğumu, Golgota Yolu, Çarmıhta Isa sahneleri ıncil, Koimesis ve Anastasis ise apokrif kaynaklı dini bayram sahneleridir. Aziz Nikolaos'un yaşamını içeren
siklusa ait, üç yeni sahne tesbit edilmiştir. Ayrıca, Deesis sahnesinde
proskynes (secde) duruşundaki bir figür bulunmuştur".
Çalışmalarımızda üslup, ikonografi ve tabakaları inceledik. Bazı
freskolarda iki, bazen üç farklı tabaka tesbit edildi. Güneydeki mezar me-

(24) Teknik ve motifler için bkz. Ötüken, a. g. e (1993). M. Acara, Küçük buluntular (seramik),
482., 1993-94 yılı kazılarında bulunan sırlı seramikler Hacettepe Universitesi öğrencilerin
den Aslıhan İhtiyar tarafından lisans tezi olarak hazırlanmaktadır.
(25) Tarihlendirme için bkz. C. Vogt, Technologie des ceraıniques byzantines a glaçure d'epoque
Commene, Cah. Arch. 41 (1993),99; İstanbul ve Yunanistan'daki benzer örnekler için bkz.
J. W Hayes, a. g. e. (1992) 44; P. Armstrong Some Byzantine and Later Settlements in Eastem PhokisABSA 84 (1989), çiz. 4/31,11/25, lev. 4,6,7.
(26) Kşl. Hayes, a. g. e (1992), 18-19.
(27) Benzer örnek için bkz. e. J. Grube, Islanıic Pottery of the Eighth to the Fifteenth Century in
the Keir Collection, London 1976, 221, no. 160.
(28) Deesis sahnesi için bkz. Feld, a. g. e. (1975), 389, İstanbul H. Sophia (10; yüzyıl başı) ve
Palermo, Martorano kiliselerinin (1151) mozaiklerindeki secde eden figürler yardımıyla
Demre'deki Deesis sahnesindeki figürün bani olabileceği düşünülmektedir; kşl, N. Oikonomides, Leo VI and the Narthex Mosaic of Saint Sophia, DOP 30 (1976), res. 1; Ch. Walter,
Two Notes on the Deesis, REB 26 (1968), 320, res. 7.
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kanındaki

ölüm ve ölüm sonrası ile ilgili sahneler mekanın işlevini vurgulamakta ve liturjiye bağımlı bir resim programı oluşturmaktadır. Burada yer alan Aziz Nikolaos'un siklusunda olduğu gibi bazı Bizans kiliselerinin ek yapılarında, kilisenin ithaf edildiği azizin yaşamının tasvir edilmesi gelcnekseldir». Mezar mekanındaki freskoları, ikonografik verileri
ve üslup özellikleri yardımı ile ı ı. yüzyıl ve sonrasına tarihlernek mümkündür.
Kilisenin freskoları nem, çamur ve tahribat nedeni ile harap olmuş
tur. ilk yayınlandığından bu yana büyük bir bölümü yok olan değerli
eserlerin ivedilikle korunmaya alınması gerekmektedir". Kısmen iyi durumdaki III. güneydoğu şapeldeki freskoların konservasyonu öncelik taşımaktadır. Ayrıca kuzeydoğu köşe mekanındaki Havari Komünyonu
sahnesinde de olduğu gibi bazı freskolarda mimari restorasyondan sonra
konservasyon gerekmektedir. ı 994 yılında freskoların durum tesbiti yapılmış ve bu konuda ayrıntılı bir rapor hazırlanmıştır; bu rapor doğrultu
sunda 1995 yılında konservasyon çalışmaları başlayacaktır".
III.SONUÇLAR: KUZEYDOGU EK YAPILARI VE KİLİSENİN YAPI DÖNEMLERİ
Kilisenin yapı dönemlerine ışık tutacak küçük buluntularımızın değerlendirmesi sonucunda zemin üstü ana topraktaki seramik ve camların
daha önceki yıllardaki gibi 1 ı. yüzyıl sonu-12. yüzyıl arasına tarihlendirildiğini gördük. Sırlı seramikler arasında ithalolduğu tesbit edilen ince
sgraffito tekniğindeki örnekler, beyaz hamurlu sırlılar ve lüster seramikler de aynı döneme aittir.
Tarih veren sikkelerimiz C yapısının doğu mekanının ana toprağında
de bulunan bronz sikkelerden birincisi 1993 de buluMikael döneminde ikinci bir baskı ile kullanılan anonim sikkelerin G çeşitlemesine aittirv. ikincisinin ön yüzünde isa Pantokgeçmiştir. ı 994
nanın eşidir ve VII.

ele

(29) 5.-14. yüzyıllar arasına tarihlenen ek yapılardaki resim programı için bkz. G. Babic, les Chapelles Annexes des Eglises Byzantines, Fonction Liturgique et Programmes Iconographiques, Paris, 1969.
(30) Özellikle II. güneydoğu şapeldeki asker aziz figürünün yaklaşık tümü tahrip olmuştur. Bkz.
Feld, a. g. e. (1975), 388, 1ev. II. 1.
(31) 24.4.1994-29.4.1994 tarihleri arasırıda Kültür Bakanlığı İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkezi Laboratuvarı Müdürü Ulkü İzmirliğil başkanlığında, Restoratör Gülseren Dikititaş, Celalettin Küçük ve Arkeolog Fazıl Açıkgöz tarafından gerçekleştirilen çalışmada,
freskoların ve freskoların bulunduğu mekanların durumu incelenmiş, konservasyonda alına
cak tedbirler saptanmıştır. Restorasyon ve konservasyon ekibine ve yardımları nedeniyle
Avusturya Bilimler Akademisi Uyesi Prof, W Jobst'a teşekkür ederiz.
(32) 1993 yılında pulunan sikke için bkz. Otüken, a g. e. (1994), M. Acara, Küçük Buluntular
(maden),371.
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rator, arka yüzünde çift kollu patrik haçı görülmektedir; haç kolları inci
ile bezelidir; haçın alt ucundan iki yana kıvrık dallar uzanır. Bu sikke X.
Konstantin (1059-1067) döneminde basılan ve VII. Mikael döneminde
ikinci bir baskı ile kullanılan anonim sikkelerin H çeşitlernesinin örneği
olup 1070-1075 arasına tarihlenir",
Ana toprak tabakasındaki genelinde 1 ı. yüzyıl sonu -12. yüzyıl başı
na tarihlediğimiz seramiklerle birlikte ortaya çıkan daha önceki dönemlere ait 423 seramiğin değerlendirilmesine 1993 yılından itibaren başlanıl
mıştır. Bu grup CL batı mekanı sondajında eksi kodda ele geçen 111 parçayı da içerir. Kilisenin ı. ve 2. dönemlerini aydınlatmak amacı ile yapı
lan bu çalışma kapsamında geçen yıl "Anadolu tipi kandilleri" tanıtmış
ve 5-6. yüzyıl arasına tarihlemiştik>',
Ana toprak ve eksi kodda bulunan önemli diğer bir grup ise Geç Roma Dönemi'ne ait kırmızı astarlı seramiklerdir. C 1 batı mekanında eksi
kodda yoğunlaşan (32 adet) örnekler, podyumda (49 adet), C 1 ve C yapılarının güneyinde (54 adet) ve üst kat zemininde (18 adet) odaklaşır. A
3, A 2 ve A 1 bölümleri içinde ve bunları sınırlayan arkadın dışında buluntu azdır (23 adet). Erken örnekler (Form 9A) 5. yüzyıl sonu-6. yüzyıl,
geç örnekler (Form 9B, C) 6. yüzyıl ortası-7. yüzyıl sonu arasına tarihlenil'. Demre'deki kırmızı astarlı seramiklerin genelinde 6. yüzyıl ortası-7.
yüzyıl sonuna ait olduğu dikkati çeker.
1993 yılından itibaren sel felaketinden sonraki döneme ışık tutacak
olan alüvyon üstü (+4.50-5.80 m) yüzey topraktaki küçük buluntuların
değerlendirilmesinebaşlanmıştır. 4.50-4.70 m koddaki ilk tabaka Geç Bizans Dönemi'ne ait sırlı (sarı, yeşil, kahverengi) ve sırsız seramikler içermektedir. Daha üst tabalardaki örneklerden biri 16. yüzyıl mavi-beyaz
Kütahya seramiklerinden beyaz hamurlu, beyaz zemin üzerine siyah konturlu mavi çicek motifleri ile bezeli fincan gövdesi ve Arapça "ceyran"
yazıtlı kaidedir> (Resim: 5). 17.18. yüzyıl tabakalarında beyaz zemin
üzerindeki yeşil, sarı ve kahverengi bezemeli mayolika tabak, 19.-20
yüzyıl tabakalarında pipo ağızları ve gömülerle birlikte Avrupa kökenli
"lrdenware" eserler dikkati çekrnektedir".
Kşl, P. Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the D'O, Collection and in the WhiUemore Collection, III-2, Washington D.C. 1973,694-695, Lev. LXVIII. H 5. Sikkeleri temizleyen Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Laboratuvar görevlilerine teşekkür ederiz.
(34) Seramik kandiller için bkz. Otüken, a. g. e. (1994), 365.
(35) Bkz. F. Şahin, Kütahya Çini Keramik Sanatı ve Tarihinin Yeni Buluntular Açısından Değer
lendirilmesi, STY9-1O (1980), 266, res. 32.
(36) Mayolika tabak için kşl, C. H. Morgan, Corinth, XI, The Byzantine Pottery. Harvard 1942,
171. res. 152.

(33)
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Resim I: C yapıları ve Al in

batıdan

görünümü

Resim 2: Al arkadının batıdan görünümü.
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Resim 3: Al arkadındakiKorinth sütun başlığı

Resim 4: Pencere

camları

Resim S: Mavi-beyaz Kütahya fincanı
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ALANYA iÇKALESi 1993 YILI KAZı VE ONARıM
ÇALIŞMALARI

M. Oluş ARıK *
13 Ağustos 1993-15 Eylül 1993 tarihleri arasında gerçekleştirilen çave konservasyon olmak üzere iki şekilde yürütülmüştür.

lışmalar kazı

Kazıların ilk bölümünü 1992 yılında açılan, plankarelerin aralarında
kalan yolların kaldınlması oluşturmuştur. Bu çalışmalar sonucunda IX-J
plankaresi içinde güneydoğu kuzeybatı yönünde devam eden duvarın
VIII-J plankaresi içinde kalan ve kuzeydoğu-güneybatı yönünde devam
eden duvarla birleştiği anlaşılmıştır. VIII-J plankaresi içindeki duvarın
kuzeybatı cephesinde dolgu toprak seviyesinden yaklaşık 0.80 m derinlikte in-situ durumda turkuaz çini plakalara kınk durumda rastlanılmıştır.
Bu çinilerin yerinde konservasyonları yapılmıştır.

VIII-J ve VIII-K plankareleri içinde yapılan çalışmalarda ortaya çı
kartılan harç izlerinden hareketle tuğla döşemenin yer aldığı, ancak döşe
me tuğlalannın sökülmesi nedeniyle günümüze orijinal haliyle gelemediği anlaşılmıştır. Aynı yerde üstüste iki taban bulunduğunun saptanması
da iki ayn dönem inşaasını ya da tadilatını akla getirmektedir.
VIII-JNII-I, VII-I/VII-J, VI-I/VII-I ve VI-HNI-I plankareleri arasındaki yolların kaldınlması sonucunda ise avluyu kuzeybatı-güneydoğu
yönünde kuzeydoğudan sınırlayan sur duvanna yaklaşık 3 m uzaklıkta ve
kuzeybatı-güneydoğu yönünde 6 m - 6.30 m aralıklarla ardarda sıralanan
dört ayak ortaya çıkartılmıştır. Tuğla malzeme ile örülen bu ayaklar yaklaşık 1.06 m x 1.28 m boyutunda olup, kuzeybatı uçta yer alanı ancak ze-

min seviyesindeki harç izlerinden tespit edilebilmektedir.
Kazı alanını kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanarak kuzeydoğudan
sınırlayan sur duvannın VIII-L plankaresi içine rastlayan cephesi üst bö-

*

Prof. Dr. M. Oluş ARIK, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi
Anabilim Dalı, Sıhhıye- AKARA
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lümünde, günümüze kadar kalabilen tonoz izi göz önüne alındığında kazı
sonucu ortaya çıkartılan ve yukarıda tanımlanan ayakların vaktiyle sur
duvarının güneybatı cephesi boyunca uzanan bir tonozu destekledikleri
anlaşılmıştır.

Kazı çalışmaları daha sonra avlunun diğer bölümlerine kaydınlmış,
V-H, VI-G, VI-H, VII-F, VII-G, VII-H, VIII-G, VIII-H, IX-H plankareleri kazılmıştır.

Plankarelerde herhangi bir mimari veri ya da zemin bulunmadğı saptanmış; bu nedenle de özellikle VIII-J ve VIII-K plankarelerinde tespit
edilen döşeme seviyesinde kazı durdurulmuş ve tesviye edilerek bırakıl
mıştır.

1993 yılı kazı buluntuları arasında en önemli malzemeyi sikkeler
oluşturmaktadır. Toplam 41 etüdlük sikke ele geçmiştir. Ele geçen diğer
buluntular ise çini mozayik ve sırlı, sırsız seramik parçaları ile çeşitli
boylarda çivilerdir.
Bu yıl yürütülen kazı çalışmaları yanı sıra özellikle seramikler ile insitu çinilerin restorasyon ve konservasyonları T.C. Kültür Bakanlığı
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün Istanbul'daki Merkez Restorasyon Laboratuvarı'ndan gelen iki uzman tarafından yapılmıştır.
Ayrıca, 1991 kampanyasında ortaya çıkan ve 1992 yılında içindeki
moloz toprak dolgu boşaltılan X-K plankaresindeki sarnıcın üstü Antalya
üzel Idare Müdürlüğü'nün maddi desteği ile demir bir konstrüksiyonla
kapatılması sağlanmıştır.

ALANYA tÇKALESt 1994 YILI KAZı VE ONARıM ÇALIŞ
MALARI
Alanya İçkalesi'ndeki kazı ve onarım çalışmalarının bu yılki bölümü
2-14 Eylül 1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
İçkale'nin güneydoğu köşesindeki "saray"ın 1993 yılında başlayan
avlu kazısına bu yıl da devam edilmiş; avlunun kuzeybatıya doğru uzanan bölümünde çalışmalar yoğunlaştınlmıştır. 1993 yılında belli bir derinliğe kadar tesviye edilen bu sahada, öncelikle plankarelerinin aralarında
kalan yollar kaldırılmış ve alt kottaki kalıntıların yeni durumuyla tesbiti
yapılmıştır. Geri kalan sahada yapılan çalışmalar sonucunda, Selçuklu
Sarayı 'nın planı büyük ölçüde anlaşılabilir hale gelmiş; eski ve yeni kalıntıların plan ve cephe rölöveleri alınarak, binanın restitüsyorıu için ge-
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niş çaplı bir etüd gerçekleştirilmiş: ortaya çıkartılan kalıntılar da fotoğraf
larla aynntılı olarak belgelenmiştir.

Yapılan kazı çalışmaları sonucunda, 1993 yılında ortaya çıkartılan ve
avlunun kuzeydoğu cephesine paralelolarak kuzeybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan 4 adet revak ayağının, temel seviyesinde kalmış izlere dayanarak, avlunun güneybatı cephesi boyunca da uzandığı tesbit edilmiş
tir. Böylelikle, sarayın kabul salonu fonksiyonu gören avlusunun kuzeydoğu ve güneybatı cephelerinden revaklarla sınırlandırıldığı anlaşılmıştır.
Aynca, avlunun kuzeybatı cephesini oluşturan kısa kenarı tarafında ortaya çıkartılan kalıntılara bakılırsa, avlunun bu yönde de üç kemer gözüyle
sınırlanmış olması muhtemeldir.

Bütün bu veriler doğrultusunda, Selçuklu Sarayı'nın tek eyvanlı ve
üç yönden revaklarla çevrili bir avluya sahip olduğu, eyvanın iki yanında
revaklara açılan birer mekanın bulunduğu ve gerideki muhtemelen sultanın ikametine tahsis edilmiş bölümlerle irtibatın da bu mekanlarla sağlan
dığı anlaşılmıştır. Söz konusu mekanlar içerisindeki muhdes yapılaşma,
sarayın inşa edildikten sonra elden geçirildiğine işaret etmektedir.
Kazı çalışmaları sırasında, daha önceki yıllarda olduğu gibi, kınklar
halinde bol sayıda çini, çini mozaik, sırlı ve sırsız seramik, çeşitli metal
buluntu ve cam parçaları ele geçirilmiş; aynca çok bozuk halde bazı sikkeler de bulunmuştur.
Kazı sırasında, avlunun güneybatı köşesinde zemin seviyesinde in situ olarak ortaya çıkan çini mozaik kaplama kalıntısının konsolidasyonu,
Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki
Merkez Restorasyon Laboratuvarı'ndan gelen uzman tarafından gerçek-

leştirilmiştir.
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KUBAD-A.BA.D 1993 YILI KAZı ÇALIŞMALARI
Rüçhan ARıK

*

Başkanlığım altında her yıl mevsimlik olarak yapılan Kubad-Abad

kazılarının bu yılki bölümü ağustos ve eylül aylannda gerçekleştirilmiş
Kazılara benimle birlikte heyet üyesi olarak Oğretim Görevlisi Cebe
Ozer, Dr.Mehmet Ibrahimi, Araş.Gör.Murat Çerkez, Araş.Gör.Mustafa
Ozer, Uzm.Y.Selçuk Şener, bir grup öğrenci ve kısa bir süre için kazının
başlarında Doç.Dr.A.Osman Uysal, sonlarında ise Prof.Dr.M.Oluş Arık
ve Yard.Doç.Dr.Rüstem Bozer iştirak etmişlerdir. Ayrıca Bakanlık temsilcisi olarak Afyon Müzesi'nden Arkeolog Mevlüt Uyümez kazıya katıl

tir.

mıştır.

Bu mevsim, Kubad-Abad Saray Külliyesi içindeki Küçük Saray'ın
güney ve güneybatısındaki XXXVII-II, XXXVII-JJ, XXXVIII-II,
XXXVIII-JJ, XXXIX-II, XXXIX-H, XL-DD, XL-EE, XL-FF, XL-GG,
XL-HH, XL-II,XL-JJ, XLI-HH, XLI-II, XLI-JJ, XLJI-HH plankareleri
ile kazının ilerleyen günlerinde Küçük Saray ile Büyük Sarayarasında
kalan sahadaki XXVIII-A, XXVIII-B, xxvrn-c, XXIX-A ve XXIX-B
olmak üzere toplam 22 plankare kazılmıştır .
Bu yılki çalışmalara ilk önce
nın kaldırılmasıyla başlanmıştır:

geçen

yıllardan

kalan açma

duvarları

Küçük Saray'ın batısındaki sahada bulunan XXXVII-DD, XXXVIIIDD, XXXIX-DD, XL-DD, XXXV-EE, XXXVI-EE, XXXVII-EE,
XXXVIII-EE, XXXVI-FF, XXXVII-FF, XXXVIII-FF, XXXIX-FF,
XXXV-GG, XXXVI-GG, XXXVII-GG, XXXVIII-GG, XXXIX-GG,
XXXVIII-HH, XXXIX-HH. XXXVII-II, XXXVIII-II, XXXVII-JJ,
XXXVIII-JJ, XXXIX-II, XXXIX-JJ, XL-JJ, XLI-JJ, XL-II, XLI-II, XLI-
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HH,XLII-HH, XL-KK, XXXIX-KK plankarelerini sınırlayan açma duaçmalarla aynı seviyede olacak şekilde kaldınlmışlardır.

varları,

XXXVI-EEfXXXVII-EE açma duvannın kaldınlması sırasında tuğ
ladan yapılmış oldukça basit bir ocak tespit edilmiştir. Dairesel planlı
olan ocağın yapımında kullanılan tuğlalar, dikeyolarak istiftenmiş ve tek
sıra halindedir. Açma duvarlan kaldınldıktan sonra; önceki yıllarda ortaya çıkanlan, Küçük Saray'ın batı yanındaki ihata duvarıyla hemen buna
paralelolarak devam eden su sistemine ait duvar kuruluşu açığa çıkarıl
mıştır.

Açma duvarlannın kaldırılması sırasında Selçuklu çağı tabakasının
altında Eski Çağ'a ait çok sayıda sırsız seramik parçası ile obsidienler ele
geçirilmiştir. Tamamı etüdlük nitelikte olan bu buluntular; burasının eski
çağda da yerleşim alanı olarak kullanıldığını gösteren ipuçlarıdır.
XXXVII-EE ile FF açma duvarı kaldınhrken ortaya çıkarılan tuğla
yapılmış bir diğer ocak ise koruma maksadı ile şimdilik tam olarak
açığa çıkanlmamıştır. XXXVI-EE ile XXXVII-EE arasındaki açma duvannda çıkanlan ocağa benzer şekilde; yine dairesel planh olduğu anlaşı
lan bu ocağın tuğlaları oldukça tahrip olmuş ve ufalanır haldedir. Her iki
ocak da, büyük bir ihtimalle Selçuklu Devri sonrasına ait olmalıdır. Çünkü, her iki ocak da basit kuruluşlu, özensiz yapılmışlardır.
dan

Önceki yıllarda kazılan, fakat hem zaman ve hem de tahrip olmaları
önlemek amacıyla belli seviyelerde kazıları bırakılan: XXXVI-EE,
XXXVI-FF, XXXVI-GG, XXXVII-EE, XXXVII-FF, XXXVII-GG,
XXXVII-II, XXXVIII-II, XXXIX-II ve XL-II plankarelerinde tesviye ve
kazı yapılarak mahiyetlerinin aydınlatılması yoluna gidildi. XXXVII-FF
açmasında oldukça sert bir harç tabakasına rastlandı. Bu harç tabakası
nın, açmanın kuzey kenanna yakın kesimde daha derinlere indiği yaptığı
mız incelemelerden anlaşılmaktadır.
nı

XXXVII-lIf XXXVII-JJ açma duvarı kaldırıldıktan sonra; önceki
seviyeye inildiğinde bulunan künk sistemine ait künklerden iki tanesi ile bu künk sisteminin hemen doğu bitişiğinde tuğladan yapılmış dairesel planlı bir ocak açığa çıkarılmıştır.

yılki

XXXVIII-II açmasının batı tarafında, kuzey-güney doğrultusunda
uzanan ve Eski Çağ'a ait olan bir sıra taş dizisi plankareyi ikiye bölmektedir. Yine bu açmanın doğu yarısı ile XXXVII-II ve XXXVIII-JJ plankarelerinde harçh ve taş döşeli bir zemin ortaya çıkarıldı. XXXVIII-JJ
plankaresinin güney kenarı ortasında ortaya çıkarılan açıklığın önünde
394

düzgün kesme taşlardan oluşan bir
tespit edilmiştir.

döşeme

(iki adet düzgün kesme

taş)

XXXIX-II plankaresinde biraz daha derinleşilerek -5,39 m ye kadar
inildi ve bu seviyede harçlı sert bir tabakaya rastlandı.
XXXIX-JJ açmasında da derinleşilerek yine tam olarak kazısı bitirilemeden belli bir seviyede bırakıldı. Bu plankarede bol miktarda tuğla ve
kiremit kırıkları ile Kubad-Abad Sarayı kazısının klasikleşmiş buluntusu
olan sıraltı ve lüster tekniğinde çini parçaları bulundu. Yine bu açmada,
oldukça bozuk, okunamayan bakır bir sikke bulundu. Buluntular arasında
tek renk yeşil sırlı seramik fragmanlar da yer alır.
XL-DD plankaresinde -3,69 m kodunda, açmanın kuzeydoğu bölümünde dikey yerleştirilmiş bir künk ve taşlardan meydana getirilmiş bir
kütle, kuruluş bulunmaktadır. Burası muhtemelen bir su dağıtım şebeke
sineait bir sistemin ya da bir çeşme kuruluşunun kalıntısı olmalıdır. Çünkü, buradaki dikey künkün karşılığı XXXIX-DD açmasının güney kenarında -3.84 m kodunda yine dikey şekilde bulunmaktadır. Ayrıca, Küçük
Saray'ın batısında kuzey-güney yönünde devam eden ihata duvarına paralel olarak uzanan ve içinde künk sisteminin bulunduğu duvar kütlesi ile
de bu künklerin bağlantısı mevcuttur. Ancak, XXXIX-DD plankaresine
kadar kuzeydoğu-güneybatıdoğrultusunda devam eden ihata duvarı ile
künk sistemi; bu plankarede güneye doğru biraz saparak aynı doğrultuda
devam etmektedir.
.
XL-DD açmasında, -4.28 m kodunda, açmanın kuzeybatı köşesine
yakın bir yerde; hoker durumunda diyebileceğimiz bir biçimde gömülmüş bir kadın iskeleti bulunmuştur. Ayak bileğinden sonraki kısmı, ihata
duvarının altında kaldığından tahrip olmuş, ancak diğer kısımları hiç da-

ğılmadan, her bir organına ait kemikler yerli yerinde durmaktadır. İskele
tin üzerinde ve kenarında kadına ait takılar bulunmuştur. Buluntular; iskeletin kafatasının kulak olabilecek yerine yakın bir yerde 21 adet dairesel formlü küçük altın halka; yine kafatasının ön yüzünde, ağıza yakın bir
yerde boğa başlı bronz bir fibula; kafatası ile vücudu, gövdeyi birleştiren
boyun etrafında bol miktarda çeşitli ebatta hangi malzemeden yapıldığı
henüz tesbit edilememişboncuk: el bileklerine geçirilmiş vaziyette iki bilezikten oluşmaktadır. Iskeletin etrafında Eski Çağ'a (M.O.2500-4000
yıllarına) tarihlenebilecek sırsız seraıniklerden hareketle; iskelet ve dolayısıyla üzerinde çıkan buluntular, Eski Tunç Çağı'na, muhtemelen M.O.
2500 yıllarına tarihlendirilmektedir.

XL-EE

açmasında,

zemin

olduğunu düşündüğümüz

seviyeye kadar
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inilmiştir. Plankarede, gerek mimari ve gerekse küçük buluntu olarak pek
fazla bir şey çıkmamıştır. Elde edilen buluntular arasında, çok az sayıda
sırsız seramik ile sıraltı tekniğinde yapılmış etüdlük mahiyette çinileri
söyleyebiliriz.

XL-FF, XL-GG ve XL-HH plankarelerinde; mimari ve küçük buluntu hemen hemen yok gibidir. Etüdlük nitelikteki sırsız seramik ile metal
parçaları ve çok az sayıda tek renk ve sıraltı tekniğinde geometrik ve bitkisel desenli çini fragmanlar bulunmuştur.
XL-II plankaresinde önceki yıl bırakılan seviyeden yeniden kazılma
ya başlanmış ve -S.SO m koduna kadar inilrniştir. Açmanın doğu kenarı
boyunca, kuzey-güney doğrultusunda devam eden duvar iyice açığa çı
kartıldı. Bu duvarın belli bir yerden sonra batı ve doğuya köşe yaparak
iki yöne aynıdığı ve bu şekilde devam ettiği anlaşılmıştır.
XL-II plankaresinin kuzey yansında, -S.35 ile -S.46 m de döşemeye
ait tuğlaların harç içinde yaptıklan izler ile -S.33 m kodunda yine döşe
menin alt yapısını oluşturan bir kuruluş ortaya çıkmıştır. Açmanın güneydoğu köşesinden başlayıp, diagonal bir şekilde güneydoğu-güneybatı
doğrultusunda devam eden sözkonusu kuruluş; ahşap hatıl boşlukları belirgindir. Açmanın güneydoğu kesiminde döşeme izleri çarpıcı bir biçimde görülmektedir. Bu açmada bol miktarda kiremit ve tuğla kınkları ile
çiviler ele geçirildi. Aynca, yine bu plankarede, döşemeye yakın bir seviyede barbutin tekniği ile yapılmış krem renk hamurlu bir seramik parçası
bulundu. Seramiğin üzelinde noktalı ve dairesel formlar mevcuttur.
XL-JJ plankaresinde önceki yıl bırakılan seviyeden kazılmaya baş
ve yine zaman yetersizliği nedeniyle -6.90 m kodunda bırakılmıştır.
Bu açma ile xxxıx-n açmasını içine alan kuzey-güney doğrultusundaki
dikdörtgene yakın planlı bir mekan açığa çıkanldı. Bu yılki çalışmalarda,
bu mekanın ortasında -6.14 m kodunda, doğu-batı yönünde mekanı ikiye
bölen bir seki tespit edilmiştir. Yine bu mekanın batı duvarına bitişik ve
toprağa saplanmış durumda bir ahşap tespit edildi. Ancak, sözkonusu ahşabın ağaç mı, yoksa mekanı taşıyan ahşap direklerden bilisi mi olduğu
hususunda henüz bir ipucuna rastlanmadığından bir sonuca ulaşılamamış;
bu nedenle mekanın kazısının tamamlanmasıyla mesele çözümleneceğin
den hareketle korumaya alınarak bırakılmıştır.
landı

XL-JJ açmasının doğu kesiminde kırmızıya yakın ve oldukça sert bir
toprak tabakası vardır. Yine bu açmada, yer yer yanık toprak, kiremit ve
tuğla kırıklannın karışık bir vaziyette bulunduğu bir tabakaya rastlanmış
tır. Oldukça nemli olan toprak çok az buluntu vermiştir. Bunlar tek renk
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sıraltı tekniğinde çini fragmanlar ile lüster tekniğinde yapılmış, süslenmiş
seramik parçaları ile bol miktarda değişik renklerde cam parçaları ve korozyona uğramış iki adet bakır sikke de buluntular arasındadır. Sikkelerden birisi tamamen tahrip olmuşken, diğerinin de bir yüzünde "EsSultan.." yazısı okunabilmektedir.

XLI-II plankaresinde yapılan kazı çalışmalarında; güneye doğru meyilli durumdaki döşemeye ait tuğla yuvaları ile XL-JJ açmasından batıya
doğru devam eden döşeme alt yapısına ait kuruluşun devamı ve bunu sı
nırlayan duvar üzerinde karşılıklı çakılmış in-situ çiviler tespit edilmiştir.
Bu çiviler duvardaki hatılın ahşaplarını tutturmak için çakılmıştır. Ancak,
zamanla bu ahşap kirişlerin çürüyüp yok olmaları nedeniyle, geriye sadece boş yerleri ve izleri ile kullanılan çiviler kalabilmiştir. Bu plankarede
çıkan buluntular arasında mermer parçası ile kiremit ve tuğla kırıkların
dan oluşan bir tabaka belirlenmiştir.
XLI-JJ plankaresinde; XXXVIII-JJ ve XXXIX-JJ ile XL-JJ açmalarının içinde yer alan kuzey-güney doğrultusunda uzanan dikdörtgen planlı mekanın dış duvarlarının nasıl bir durum, şekil arzedeceğini belirlemek
amacıyla yapılan kazı çalışmasında; Küçük Saray'ın doğu ve güneyini
gölün hemen bitiminden itibaren kuşatan sur duvarının nasıl bir yön çizdiği ve planı tespit edilmiş, ayrıca bu duvarın diğer mekanlara ait duvarlarla bağlantıları da aydınlanmıştır.

XLI-JJ açmasında bol miktarda Selçuklu öncesi döneme ait sırsız seramik ile Selçuklu Dönemi'ne ait firuze sırlı bir tane çini düğme bulunmuştur.

Bu yılki kazı sezonunda çalışma yapılan diğer plankarelerden
XXVIII-A, XXVIII-B, XXV m-c, XXIX-A ve XXIX-B'de; mimari olarak -1.50 m kodunda Küçük Saray'ın batısından kuzeybatıya doğru devam eden ihata duvarı ile künk sisteminin devamı açığa çıkarıldı. Ayrıca,
künk sisteminin yanı sıra açmalarda yerli taşlara kadar inilerek -2.43 m
de kazı tamamlanmıştır. Sözkonusu plankarelerde küçük buluntu çıkma
makla birlikte sırsız ve Eski Çağ'a tarihlenen etüdlük nitelikte seramik
fragmanları ele geçirilmiştir. XXVIII-A karesinin güneydoğu kenanndan
başlayarak XXVIII-B karesinin kuzeydoğu köşesine kadar uzanan -2.10
m kodunda kiremit kırıklarından oluşan adeta patika yolunu andıran bir
sistem tesbit edilmiş ancak ne olduğu anlaşılamamıştır.
1993 kazı sezonunda buluntu olarak, XL-DD plankaresinde çıkarılan
iskelet ve ona ait altın küpeler, bronz bilezikler, fibula ve çeşitli boyutlardaki çok sayıda boncuk önemli bir grubu teşkil etmektedir: M.O.2500397

4000 yıllarına tarihlenen iskelet ve dolayısıyla buluntular, bu bölgede Eski Tunç çağı'na ait bir yerleşmenin olduğunu göstermektedir.
Bu yıl da,' önceki yıllarda olduğu gibi Selçuklu Devri 'ne ait çini ve
çini mozayiklerle birlikte, lüster, barbutin sırlı ve sırsız seramik parçalar
ile obsidyen, çakmaktaşı, jips, metal objeler, cam parçaları, sikkeler, mermer parçalar, kemik, çini düğme vd. türden buluntular ele geçirilmiştir.
Kazıda çıkarılan küçük buluntuların temizlik ve restorasyon işlemleri
yapılmış, birçok seramik ve çini parçaları birleştirilmiş veya tümlenmiş;
fotoğrafları çekilip, çizimleri yapılmış; envanterlik ve etüdlük eser listesi
çıkarılmış, müzelik değerde bulunan buluntular Bakanlık temsilcisi tarafından bir tutanakla birlikte Konya Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir.
Yine bu yıl ilk defa; önceki yıllarda çıkarılan haç kolu ve yıldız formlu
çinilerin alçı ve diğer malzemeler kullanılarak tümlenmesi çalışmaları yapılmıştır.

Bu yılki buluntular arasında, önceki yıllarda benzerleri bulunan Selçuklu Devri'ne ait sıraltı ve lüster tekniği ile çini ve seramikler yer almasına rağmen, asıl ağırlığı sırsız seramikler ile metal ve madeni eserlerin
teşkil ettiği söylenebilir. Bunlardan en dikkati çekenleri daha önce de belirttiğimiz gibi iskeletin üzeri ile etrafında ele geçenleridir.
XLI-JJ plankaresinde çıkançini düğme şimdiye kadar pek rastlanmayan buluntulardan olmasıyla dikkati çeker.
XL-II plankaresinden

çıkarılan

barbutin tekniğinde yapılmış seramik
fazla çıkmayan bir tür olmasıyla

parçası ise Kubad-Abad kazılarında pek
enterasandır.

XXXVII-EE ile XXXVIII-II plankarelerinde ele geçen, üzerlerinde
Selçuklu üslubunda geometrik geçmelerden oluşan süsleme programı bulunan taş parçaları da muhtemelen Küçük Saray'a aittirler.
1993 yılı kazısında çıkarılan camların bir kısmı, muhtemelen şebekeli
pencere camlarına ait olmalıdır. Buna mukabil renksiz olanların kullanım
eşyalarına ait olması gerekir.
Metal buluntular arasında, çiviler büyük bir yekün tutar. Ayrıca mız
rak ucu, kapı zenbereğine ait parçalar, nal parçaları ile mahiyetleri anlaşılmayan parçaları sayabiliriz.
Az
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sayıdaki bakır

sikkenin

çoğu yıpranmış

ve mahiyetleri ile üzerle-

yazılan anlaşılmamaktadır. Sadece birkaçının
açıklayıcı olmayan yazılar okunabilmiştir,

rindeki

üzerinde, fazla

Kazının sonunda; açığa çıkanlan mimari buluntular çizim ve fotoğ
raflarla belgelendikten sonra doğa ve insan tahribatına karşı korumaya
alınmıştır. Taş, tuğla ve kum yardımıyla duvar ve döşemeleriri üzerleri
örülerek kapatılmış; temizlik ve restorasyonlan tamamlanan küçük buluntular-müzeye gidenler hariç-ileriki yıllarda çıkacak buluntular da dikkate alınarak değerlendirilmeküzere, kazı evindeki buluntular için sağla
nan uygun bir depoda düzenli bir şekilde yerleştirilmiş durumdadır.
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KUBAD-A.BA.D 1994 YILI KAZı ÇALIŞMALARI
Rüçhan ARıK

*

Başkanlığım altında her yıl mevsimlik olarak yürütülen Kubad-Abad
Kazı

ve Onanm Çalışmaları'nın bu yılki bölümü 2.801994-22.8.1994 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kazıya benimle birlikte heyet üyesi
olarak Prof.Dr.M.Oluş Arık, Doç.Dr.A.Osman Uysal, Yard.Doç.Dr. Rüstem Bozer, Yard.Doç.Dr.Z.Kenan Bilici, Araş.Gör.Leyla Yılmaz, Araş.
Gör. Murat Çerkez, Araş.Gör.Yôelçuk Şener ve bir grup öğrenciyle birlikte Bakanlık temsilcisi olarak Ekrem Anaç iştirak etmişlerdir. Kazının
ortalarında Sanat Tarihçi Michael Kiel, ekibirnizi ziyaret ederek bilgi
alışverişinde bulunmuştur.

Ödenek azlığı nedeniyle kısa süren 1994 kazı çalışmaları sırasında
Küçük Saray'ın güneyindeki XXXVII-EE, XXXVII-FF, XXXVIII-EE,
XXXVIII-FF, XXXVIII-KK, XXXIX-HH, XXXIX-KK, XL-CC, XLKK, XL-II, XLI-GG, XLII-GG plankarelerinde kazı sürdürülmüştür (Şe
kil: 1).
Bu çalışmalar esnasında XXXIX-KK ve XL-KK plankarelerinde,
Küçük Saray'ı güneyden sınırlayan sur duvarına dayanan bir mekan tespit edilmiştir. Bu mekan, Küçük Saray'ın güneyinde bulunan dikdörtgen
mekanın doğu duvarına bitişiktir (Resim: 1). Bu mekanın doğu duvarına
paralelolarak güneydeki sur duvanna dayanan sözkonusu mekan dar ve
uzun bir koridor şeklinde düzenlenmiştir. Koridorun zemini başlangıçtan
sur duvarına doğru belirgin bir eğimle alçalmaktadır. Koridorun nihayetinde sur duvarına açılmış bir kapı kalıntısı belirlenmiştir. Bu kapı, saraydan aşağı doğru inen koridoru dışarıya açarak tersane sanılan binaya doğ
ru geçit vermektedir. Dik bir eğim gösteren koridorun, bir zamanlar taş
döşeli olan zemininin altında kare tuğlalarla teşkil edilmiş olan pis su kanalının kalıntıları yer almaktadır. Kanal, Küçük Saray'ın güney duvarı
içine yerleştirilmiş vaziyetteki, üst katın atık suyunu taşıyan künk kuruluşuna bağlanmaktaydı. Ancak muhtelif devirlerdeki tadilat ve tahribatlar
neticesinde saray ile koridordaki kanal arasındaki bağlantı ortadan kaldı
rılmıştır, Bununla birlikte, sözkonusu kanalın, sur duvarına açılmış kapı
nın altında yer alan künklere bağlandığı mevcut kalıntılardan anlaşılmış
tır.
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XLI-GG ve XLII-GG plankarelerinde, daha önceki yıllarda açığa çı
kanlan ve Büyük Saray ile Küçük Sarayarasında geçişi sağlayan (Resim:
2), seki biçiminde düzenlenmiş, zemini taş döşeli galerinin devamı bulunmuştur (Resim: 3). Topoğrafik yapıya uygun olarak kademeli bir biçimde devam eden kuruluşun, bu açmalardaki bölümünde seki yapan duvar parçası açığa çıkarılmıştır, Ancak burada karşılaşılan durum, bu bölümün yıkıldığı veya çöktüğünü göstermektedir. Bu olaydan sonra galerinin bu bölümü, sarayın önündeki alanın zemini ile yanı düzlemde olacak
şekilde yeniden taş döşemeyle kaplanmıştır. Bu arada XXXIX-HH açmasında göze çarpan çöküntü nedeniyle burada bir sondaj yapılmış (Resim:
4), sondaj sonucunda, inşa sırasında Küçük Saray ile sur duvarı arasında
ki topoğrafik eğimden kaynaklanan kod farkının toprak, moloz taş ve saray süslemesinde kullanılan çini ve taşların atık parçalarıyla doldurulup
tesviye edildiği anlaşılmıştır.
Açmalarda çok sayıda çini ve çini-mozayik parçası, cam kınkları,
ve sırsız seramikler ele geçmiştir. XXXVII-EE, XXXVII-FF,
XXXVIII-EE ve XXX\~JII-FF plankarelerinde Selçuklu tabakasının hemen altında yer alan M.O.3. bin tabakasında muhtelif boy ve formda sır
sız seramik parçalan bulunarak konservasyon ve restorasyonlan yapıl
mıştır. Selçuklu çağı buluntulan, önceki kazı sezonlannda ele geçen buluntular bakımından bir yenilik getirmemektedir. Çini parçalannın üzerindeki figür ve motif proğramı ile teknikler alışılmış özellikleri tekrarlamaktadır (Resim: 5,6,7,8,9). M.O. 3. bin seramikleri ise yanık hissi bıra
kan renk tonunda ve kalın cidarlı kaba saba biçimlendirilmiş eşyalardır
(Resim: lü), Bunlar düz dairesel kaideli ve tam küreselolmayan yuvarlak
gövdelidir. Kaplar kısa dairesel bir boyundarı sonra ağız kısımlan dışa
doğru hafifçe açılarak şekillendirilmiştir. Uçüncü bin buluntuları arasın
da, kısa küt biçimlendirilmiş yuvarlak kulp parçalarının yanı sıra, kemikten yapılmış eşya parçaları ve obsidienler de yer almaktadır (Resim: 11,
12).
sırlı

Kazı sonunda açmaların rölöveleri alınarak, hem kazı sahasının, hem
buluntuların fotoğraf ve envanter işlemleri tamamlanmıştır. Mimari
kalıntılar geçici korumaya alınarak 22.8.1994 tarihinde kazıya son verilmiştir.
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İZNİK ÇİNİ FIRINLARI KAZISI 1994 MEVsİMİ
ÇALIŞMALARI

AraALTUN
*
Oktay ASLANAPA*
İznik Çini Fınnları Kazısı'nın 1994 mevsimi çalışmalarına, Bursa İli,
İznik İlçe Merkezindeki kazı ve sondaj alanlarında 01.08.1994 tarihinde,
asıl ekibin gelip Merkez Selçuk İlkokulu'nda düzenlenen Kazı Kampı'na
yerleşmesi ile başlanmıştır. Çalışmalar 05.09.1994 günü kampın boşaltıl
ması ile sona ermiştir. Oncü ekibin ilkokul binasını hazırlaması, ekibin
yerleşmesi ve çalışmaların sürdüğü dönem içinde okul idaresinin olum-

suz davranışlarına rağmen gerek ıznik Kaymakamlığı, gerekse İznik Belediye Başkanlığı her zamanki yakın ilgi ve yardımları ile çalışmaları kolaylaştırmışlardır. Bu durum da, uzun süreli ve yerleşmiş, kendi gelenekleri bulunan bir kazının kalıcı bir kazı evi 'ne sahip olması ile çalışmala
rın daha verimli yürütülebileceği fıkrini pekiştirmiştir. Nitekim, sadece
kazı ve sondajlar ile sınırlı olmayan, İznik'in tarihi kültür mirasının tümünü geniş bir perspektifle ele alma geleneğine sahip olan kazı ve yüzey
araştırmalarının kalıcı bir binada arşivi, değerlendirme merkezi ve etüdlük deposu ile hizmet vermesi, katkılarını kuvvetlendirecektir.
İznik Müzesi Müdürlüğü ve personeli, yıllardan beri kazı ekibi ile
uyumlu bir çalışma sergilemektedir. Ancak, Müze'nin etüdlük deposu artık gereksinimi karşılayamayacak duruma gelmiştir. 1994 kazı mevsimi
etüdlük buluntularının bulunduğu İÇFK damgalı sandıkları, belirli bir
tasnife imkan bırakmayacak biçimde kalan son boşluklara yerleştirilmiş
tir. Tamamı temizlenmiş, tasnifleri yapılmış, etiketlenmiş ve torbalanınış
olan etüdlük buluntular, kazının özelliği gereği, diğer mevsimlerde de
üzerinde çalışılması gereken bir tasnifle depolanmaktadır. Oysa, mevcut
depo durumu ile bunu gerçekleştirmek artık imkansız hale gelmiştir ve
acil bir çözüm aranmaktadır.

*

Prof.Dr.Ara ALTUN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 34459 PTT-Fen İSTANBUL
Prof.Dr.Oktay ASLANAPA, İstanbul Universitesi Edebiyat Fakültesi 34459 PTT-Fen
İSTANBUL
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1994 ödeneklerinin yetersizliği, Genel Müdürlüğün sağladığı ve teşekkürlerimizle karşılanan ek ödenek ve ön raporumuzda belirtilen küçük
desteklerle giderilmeye çalışılmış ve buna göre planlamada yapılan deği

şikliklerle, hedeflenen sonuçlara ulaşılabilmiştir. Buna karşılık, İznik
Surlarının konsolidasyonu için 13.10.1993 gün ve iZN/93-0l.l2 sayılı yazı

mıza cevaben 22.11.93 gün ve 08243 sayılı yazı olumlu nitelendirilmiş olmakla birlikte, buna ait beklenen ödenek bulunamadığından planlanan
çalışmadan feragat etmek gerekmiştir.

Mevcut olanaklar ölçüsünde 1994 mevsimi çalışmaları İlçe Merkezindeki BHD kodu verilmiş olan Hamam Sokak ile Maltepe Caddesi köşesindeki dört parsel kamulaştınlmış alanda yoğunlaştırılmıştır. Koruma
Amaçlı imar Planı ekinde A}6 tescilli Arabacı Sokak altyapı sondajımız
ile ilgili II Mart 1994 gün ve IZN/94-0ı.02 sayılı; AA tescilli BAG i Sondajımızla ilgili II Mart 1994 gün ve iZN/94-0ı.03 sayılı kamulaştırma taleplerimiz devam etmektedir. Bu sondajları başlatılmış ve kaçak yapılaş
ma tehdidindeki alanlarda çalışabilmemiz kamulaştırmalann gerçekleş
mesi ile hız kazanabilecektir. Bu işlem tamamlanmadan, ancak yıllık temizlik ve bakımıarını yaparak mevcudun tahribini önleyici kısa çalışma
larla yetinilmiştir.
Mevcut koşullarda, ödenekler oranında yeterli süre ile çalışılabilmesi
ekibin özverili davranışlanna bağlıdır. Gerçekten de gerek uzmanlarımız,
gerekse öğrenci ve işçilerimiz bu bilinçle ve uyumla çalışmışlardır. Bursa
Müzesinden Bakanlık Yetkili Uzmanı Asuman Güngör de bu uyuma katılmış ve özellikle madeni buluntular ile sikkelerin tasnif ve temizlik çalışmalarında bulunmuştur.

BHD kazı alanındaki bu yılın çalışmalan tabakalaşma ve stratigrafiyi
dahaiyi izleme olanağı vereceğini umduğumuz F.l4, F.l3 ve F.l2 plankarelerinde planlanmıştı. Ancak, bu üç plankarenin kademeli kazısından sadece kuzey yarıları, ara yolları korunarak gerçekleştirilmiş ve kesit analizleri yapılabilmiştir.
Batı kesiminde F.ll plankaresinin alçak kotlannın çok sayıda sırsız
keramik buluntu vererek, ekibi fazlasıyla oyalıyacağı, E.11 plankaresinin
güney elevasyonundan ve kesit fotoğrafından açıkca anlaşılmaktadır. Bu
bakımdan, 1994 mevsimi için F.ll plankaresinin sadece üst tabakasından
geç dönem molozunun kaldırılması ile yetinilmiştir.

te

1995 mevsiminde olanaklar ölçüsünde, depolama imkanları da dikkabu plankarenin kazısı sürdürülecektir.

alınarak
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E.l2 plankaresinin kazısı ise, sonuç olarak alanın genel kotu olan
-4.00 m ± seviyesine kadar indirilmiştir. E.l2 plankaresinin hemen güneyinde daha önceki kazıda belirlenmiş olan tuğla örgülü diagonal duvann
üst izinde, -1.50 m de beliren moloz taş örgülü duvar, çevresi açıldıkça
kuru toprak üzerinde olduğu görülmekle birlikte, gelecek mevsimde değerlendirilmek üzere, tabaka çizimlerine işlenerek korunmuştur. F.l2
plankaresinin batı kesiti ise, aradaki 1 m tampona karşılık, Rll plankaresinin alt kotundaki seramik yığını ile ilişkiyi açıkça ortaya çıkarmıştır. Buna karşılık, güney kesitinde geç dönem tabakalaşması da belirlenebilmiş
tir ve bu tabaka E.l3 plankaresinde de iki aşamalı olarak izlenebilmektedir.
E.l3 plankaresinin güney kesimindeki taş örgüler arasında geçen
mevsim belirlenen dikdörtgen kesitli tuğla-taş örgüıü dikey bacanın hemen güneyinden itibaren, F.l3 plankaresinin kuzey kesimi de benzer ve
kanşık bir moloz yapısı vermiştir. Buradaki tabakalaşmayı ve yığını aradaki kil topraklarını da değerlendirerek dikkatle ve sabırla açmak gerekmiş ve buna yeterince özen gösterilmiştir. Ancak, plankarenin tümü ile
ara tampon açılmadan buradan bir sonuca varmak, şimdilik mümkün olmamıştır. Fırınlar çevresinde, toprak altında dıştan içe doğru karışık bir
destek çeperi oluşturulduğu dikkate alınarak çalışma buna göre yürütülecektir.
F.l4 plankaresinin kazısı, bitişik parseli ayıran uydurma briket duvarın yıkılma tehlikesi yüzünden tehlike arzetmektedir. Buna karşılık, burada çok dikkatle çalışılarak, beklenen sonuç elde edilmiştir. Geçen yıl E.l4
plankaresinin güneyinde saptanan yaklaşık 20 cm/m güney-kuzey eği
mindeki künk döşemesinin devamı, F.l4 plankaresinde izlenmiş, güney
kesiminde bunun aslında dört künk dizisinden oluşan bir şebekenin parçası olduğu da ayrıca ortaya çıkmıştır. Bunun yanında, E.l4 plankaresinde bir kısmı beliren ve kuzey-güney yönünde düzenli olarak devam eden
moloz taş örgülü, harçlı duvarın batısına yaslanmış zıvanalı kollosal yekpare taş eşiğin devamı da ortaya çıkmış ve zıvana karşılığı da belirlenmiştir. Ancak, kitle iki yerden derin şekilde çatlamıştır. Güneydeki menteşe zıvanasından kuzeye doğru düzensiz bir kanal oyulmuştur. Bunun
tam işlevi zaman içinde aydınlatılabilecektir. Geçen yıl E.l4 plankaresinde uygulanmış olduğu gibi, künk dizisinin tahribini önlemek üzere, elenmiş kendi toprağı ile örtülerek plankarenin kazısına son verilmiştir.
Böylece, BHD kazı alanımızda, kamulaştırmadanönce çekmiş oldukafes telli ve kapılı çitin hemen kuzeyindeki F. dizisi plankarelerinden üçünün genel alan derinliğindeki yarım kademe kazılan 1994 mevğumuz
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siminde tamamlanmıştır. Gelecek mevsimde batıya doğru diğer plankarelerin aynı biçimde kazılmasından sonra, diğer kademelerinin, çit kaldırı
larak devamı planlanacaktır.
Tüm buluntular, kazı alanında su ile yıkanıp ilk mekanik temizlikleri
yapıldıktan sonra kurutulup tasnifleri yapılmaktadır. Bu arada, plankarelerin sıralı kümeler halinde dökülen toprağı da ayrıca elenmektedir. Alan
çalışmaları sırasında, bitişik parselde iki katlı kerpiç evin malikleri, ı. derece arkeolojik sit sınırı içinde bulunduğundan kamulaştırma isteklerini
iletmişlerdir. Geçen yıl evin kiracısı tarafından bahçede bulunan küçük
mavi-beyaz kapak kazı envanterimize dahil edilmiş ve sit sınırının tesbitinde isabetli davranılmış olduğu raporumuzda da belirtilmişti. Geçmiş
yıllarda bu evin bahçesinde yapılan sondajlar izler belirlenmesine neden
olmuştu. Evin zemin katında da ağaç direklerden birisi antik bir başlığa
kaide olarak kullanıp yerleştirilmiştir. 30 L III d 3 pafta, 148 ada, 17 parsel sayılı yerde ve 357.55 m- alana sahip bu arsa ve ev kazının gelişme
alanında olduğundan kamulaştınlması planlanmalıdır. Evin basit onarımı
yapılarak depo ve bekçi evi olarak kullanılması da geçici olarak mümkündür. Kiralanması teklifimize bugüne kadar cevap alınamamıştır.
Kazının tüm buluntuları, alandaki temizlik ve tasniften sonra, kazı
kampındaki değerlendirme istasyonunda yeniden ayrılmakta ve seçime
tabi tutulmakta, bu arada etüdlük envanter ve tümleme çalışmaları yapıl
maktadır.

Teslim tutanağı ekindeki listelerde de görülebileceği gibi; 1994 buluntuları çeşitlilik açısından ilgi çekicidir. Buna karşılık seramik buluntudan fazla ümitli olmamakla birlikte, teknik açıdan çok ilgi çekici iki fragman değerlendirmeye alınmıştır. 7 envanterli buluntu, 92 envanterli etüdlük buluntu ve tasnifli 127 torba değişik etüdlük buluntır yanında, stratigrafiye genelde uygun 31 de etüdlük sikke vardır. Ust tabakalardan iki bafon yüzük, olta iğne si olarak nitelendirilebilen bakır küçük bir çengel,
dikkatli bir tarama sonucu belirlenebilen az sayıda cam mozaik küp parçası, eser miktarda boyalı harç (fresko), ayrı ayrı tasnifleri yapılmış ve
etiketlenmiş olarak depoya teslim edilmişlerdir. Etüdlük buluntular arasında öbekler halinde rastlanan temiz ve düzgün ama hiçbir harç vs.izi
görülmeyen beyaz istiridye kabukları dikkati çekmiş ancak kesin bir sonuca varılamamıştır. Buluntulardan üç seramik kabın alçı tümlemeleri
gerçekleştirilmiştir. Bu yılın buluntuları beklenildiği gibi, çoğunlukla kır
mızı

hamurlu ve sırsız, bir kısmı astarlanmış ham seramiktir. Bununla
birlikte fırın malzemesi çeşitleri ve damgalı olarak nitelendirilen bezerneli üçayaklar; tek renk sırlı kırmızı hamurlu fragmanlar, az miktarda çok
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renkli çini parçası yanında sırlı tuğla fragmanları da dikkati çekmektedir.
Az miktarda boyalı cam fragmanı, çok miktarda yanık seramik, çeşitli
boyda mıh, cüruf ve fırın artığı diğer çeşitleri meydana getirmektedir ve
buluntu yerlerine göre değerlendirmeye alınmışlardır.
Envanterli buluntular arasında; türnlenmiş sgrafitto tekniğinde tabak,
yayvan formu ve zemin deseni ile ilginç bir örnektir.F.13 plankaresinden
elde edilen (İZN/94-BHD F.13 RS 1) envanter numaralı fragman, bozuk
bir parçadır. Sarı renkli sır uygulaması da bulunan parçada hamur beyazımsıdır ve desen sıraltı çalışılmıştır. Dış yüz astarsız ve sırsız bırakılmış
tır. Benekli gövdesi ile hareket halinde niteliği tam belirlenemeyen bir
hayvan (?) seçilmektedir. Diğer bir küçük dip parçasında (IZN 94-BHD
F.14 RS 1) Pembemsi hamuru tavşan figürü ile renkli sır altına boyama
tekniği tesbit edilmiştir. Alışılmışın dışında ayak kısmının tamamen sır
lanmış olması teknik açıdan dikkat çekicidir.
Alan çalışmaları ve işçi çalıştırılan son gün 31.08.1994 olmuş, müze
teslimi ve düzenleme ile depo taşımasından sonra mevsim çalışmaları
05.09.1994 günü tamamlanmıştır. Kazı alanının duvar ve kapı ile çevrili
olması, kazılı bölümde de kafes telli çit bulunması ve aslında İzniklilerin
alana sahip çıkması, alanın güvenliğini sağlamakla birlikte, şehir içinde
bulunması ve çarşı bölgesinde yer alması, sürekliartık ve çöp atılmasını
engelleyememektedir. Ancak, süratle ot çıkması kısa süre sonra yapılan
düenlemelerin ve levhalandırmaların da etkisini silmektedir. Bu konuda
Restorasyon ve Konservasyon Laboratuarı ve mahalli ziraat teşkilatıyla
yapılan çalışmalardan da kalıcı sonuç elde edilememektedir. Zaman zaman temizlik ve bakım için müze denetiminde mahalli imkanların kullanılması da çözüm getirmemektedir. Ancak kalıcı bir kazı evi ve bekçisi
sağlanabildiğinde sürekli bakım yapılması mümkün görünmektedir. Çok
ziyaret edilen bir konumda bulunması da bunu gerektirmektedir.
1994 yılı çalışmaları sırasında, geleneğimizde olan çevre araştırmala
rına devam edilememiş olmakla birlikte, şehir merkezindeki çalışmalar
sürdürülmüştür. Çeşitli ekip ve gurupların ziyaretlerinde de kendilerine
yardımcı olunmuştur.

415

'-

.:ı:

Çizim 1: BHD Kazı Alanı konumu

416

(rı

o

n

OJ

E

E

~sr:';:\h~t~;'~:E:c~~~;~~b\: ··.::'!/:;~;f:;'.2~~:231 F

14

11

G

,,
/

~
.....
......ı

"

~
..;ii;E:~.
~'~'m~.r_'
.,.,,;,,,,.~,_
•

-, ,

~;:i

Çizim 2: 1994 BHD alam F.ll, F,12, F.13, F.14 plankareleri plan ve kesitleri

G

Resim 1: BAG-I sondaj alanının 1994 mevsiminde temizlenmiş durumu

Resim 2: BHD
s.ıı,
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kazı alanının genel görünümü içinde 1994 kazısının
F.12, F.13, F.14 plankareleri plan kesitleri

yapıldığı

Resim 3: BHD/F.11 ve F.!2 plankarelerinin kuzeyden kesit görünümü

Resim 4: BHD / F.11 ve F.!2 plankarelerinin tabakalaşması
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Resim 5: BHD / F.13 ve E.13 plankarelerinin

kuzeydoğudan görünümü

Resim 6: BHD / F.14 plankaresi zemininde F.14 karesi devamında künk dizisi
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Resim 7: BHD

kazı alanı doğusunda kamulaştırılması

talep edilen ev.

Resim 8: Envanter istasyonu
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Resim 9: lZN/94-BHD F.12 Sg4 envanterli buluntu

Resim 10: lZN/94 BHD F.12 Sg7 envanterli buluntu
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Resim 11: lZN/94 BHD F.12 M9 envarterli buluntu

Resiml2: lZN/94 BHD F.12 MIO envanterli buluntu
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Resim 13: İZN/94 BHD F.13 M3 envanterli buluntu

Resim 14: İZN/94 BHD F.13 RS1 envanterli buluntu
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Resim ıs: tZN/94 BHD F.14 RSl envanterli buluntu

Resim 16: Stratigrafi belirlenmesinde ipucu olan

çeşitli

etüdlük sikkeler
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Resim 17: Stratigrafi belirlenmesinde ipucu olan

çeşitli

etüdlük sikkeler

Resim 18: BHD alanından çeşitli cam küp mozaik örnekleri
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Resim 19: BHD F.12 plankaresinden desenli

damgalı

üç ayak

Resim 20: BHD F.12 plankaresinden kırmızı hamürlü (Milet
lük fragmanlar

fragmanları

işi

denilen) etüd-
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Resim 21: BHD F.13 plankaresinden
lük fragmanlar

kırmızı

hamurlu (Milet

işi

denilen) etüd-

Resim 22: BHD F.12 plankaresinden beyaz hamurlu (çok renkli) Rodos
nilen fragmanlar
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ESKİ ERCİş KALESİ V~ ÇELEBİBAGI

SELÇUKLU MEZARLIGI KAZISI 1994
Abdüsselam ULUÇAM*

1994 yılı Erciş Kalesi ve Çelebibağı Selçuklu Mezarlığı Kazısı 8
Ağustos-3 Eylül 1994 tarihleri arasında yapılmıştır. Van Müzesi Müdürlüğü başkanlığında ve bilimsel sorumluluğunda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, izinlerini esirgemeyen Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlü-

ğü'rıe, kazı giderlerinin tamamını karşılayan Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Rektörlüğü başta olmak üzere VASTAM Müdürlüğü ve Araştırma Fonu
Başkanlığı'na, özverili çalışmalarıyla kazıda emeği geçen Arkeoloji ve

Sanat Tarihi Bölümü, VASTAM ve Ahlat Meslek Yüksekokulu Restorasyon Programı elemanları ileöğrencilerimizeteşekkür ederim.
1993 yılından itibaren yükselmeye başlayan Van Gölü sulan, birkaç
parça sur duvarı dışında Eski Erciş'i tamamen haritadan silerken, bugünkü göl seviyesinden 7-8 m daha yüksek olan mezarlık da tam bir adacık
durumuna gelmiştir. Bu yüzden ulaşım güçleşmiş, kazı alanı ve Çelebibağı arasındaki mesafe ancak kayıkla kat edilebilmiştir (Resim: 1-2). Mezarlıkta ot temizliğiyle başlayan çalışmalar, tarih ve mimari değeri olan
grup mezarların bulunduğu üç yeni alanla 1993 yılında temeli ortaya çıka
rılan kuzey-II bandındaki yapıda sürdürülmüştür. Aynca tepenin oluşu
munu anlamak amacıyla 2 sondaj açılmış, değişik bölgelerdeki şahideli
mezarlarm onarımlan gerçekleştirilmiştir, Su altında kalması muhtemel
nitelikli mezar taşlarının bir kısmı yukarı alanlara taşınmış, 1992 ve 1993
yıllarında geçici onanmları yapılan bazı mezarlar yeniden elden geçirilmiştir.

*

Prof.Dr.Abdüsselam ULUÇAM, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 65080-

VAN
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i· ÇM·94 DOGU·II BANDı

1993 kazı mevsiminde yapılan araştırmalar sırasında, düzlenmiş bir
alanda şahidelerinin üst kısımları kırılmış, sandukaları kısmen toprak altında kalmış mezarlara rastlanmıştı. Küçük sondajlarla bazı örneklerin
aynı tarihi taşıdıkları görü1ünce kazılıp ortaya çıkarılmalan kararlaştırıl
mıştır.

Bu amaçla ÇM-94/doğu-II bandı adı verilerı alanın 10 x 15 m. ölçülerinde karolajı yapılarak 1/50 ölçeğinde in-situ planı çıkarılıp içinde bulunan 17 mezar numaralanmış ve kazılmaya başlanmıştır (Çizim: I). En düşük kottaki F plan karesi (± O) baz alınarak 60 cm lik katmanla B,C,E,F
kareleri aynı seviyeye getirilmiştir. C karedeki geç dönem mezarında görülen ve kuzey türbeye ait olduğu bilinen monogram1ı kesme taşlar onarı
mında kullanılmak üzere yapının yanına taşınmıştır.
Doğu-II bandı'nın B,C ve E plankarelerinde bulunan 2,3,4,5,6,
7,11,13 ve 17 A numaralı şahideli mezarların sandukaları açığa çıkarıla
rak bandın zemin tesviyesi yapılmış, in-situ durumdaki düzensiz taşlar
alan dışına taşınmıştır. Platform taşlan (bu taşlar aynı zamanda lahit kapağı görevini de yapmaktadır) ile sanduka ve şahideleri göçen mezarlar
caraskal yardımıyla kaldırılarak aslına uygun bir şekilde onanlmıştır (Resim: 4-5). Alan dışında bulunan ve su altında kalması muhtemel mezarlardan tarihleri doğu-II bandındaki mezarlara yakın olan 16,17,18,19 ve
20 nolu örnekler C,F ve E karelerine taşınmıştır.
Kazı çalışmalannın sonlarına doğru, diğerlerine göre daha yüksek ve
meyilli bir alanda bulunan A ve D karelerindeki 1,9, 10, 14, 15 ve 21 nolu mezarlar yerlerinde düzeltilerek restore edilmişlerdir (Çizim: 2).

2· KUZEY·II YAPıSı
1993 yılı çalışmalannda güneydoğu köşesi ortaya çıkarılan kuzey-II
yapısı, doğu duvan boyunca içten ve dıştan açılmaya başlanmış, temel taşı seviyesinde zemine ulaşılmıştır. Kuzeydoğu bölümü tahrip olduğun
dan, bu kısımda köşeye rast1anamamış, ancak batı duvarı bulunabilmiştir.
Yapının içinde ve etrafında yoğun şekilde günümüz mezarları bulunduğundan, sistematik bir kazıdan çok, tahmine dayalı sondajlarla sürdürülen
çalışmalar sonucu genel plan hakkında bilgi verebilecek ipuçları ortaya
çıkarılmıştır. ÇM-94/K-II koduyla isimlenen yapının I ve H kareleri kazı
lırken Lkatmanda 3 eski mezara rastlanmış, batıdaki iki mezar arasında
8-10 cm çapında ve 10-22 cm uzunluğunda 2 ahşap-ağaç parçası bulun-
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muştur. Tamamen çürümüş olan parçalar yerinde resimlenip incelenmek
üzere laboratuvara kaldırılmıştır.
Yapının güney duvarı önünde definecilerin veya yeni mezar yapanların tahribine uğramış lahitlerin kapak taşları ve F karede döşeme taşlarına
rastlarımış, O-H karelerinde doğuya doğru açı yaparak uzanan 1.25 m kalınlığında düzgün taşlarla örülmüş bir duvar ortaya çıkarılmıştır. Doğu
duvarı boyunca yapının dışında kül tabakası tesbit edilmiştir.

Ek mekanlarla da bağlantısı olduğu anlaşılan kuzey-II yapısının ortaçıkarılan duvarları, daha önce sökülmüş ve mezarlığa dağılmış monogramlı taşlar kullanılarak Ahlat Meslek Yüksekokulu Restorasyon
Programı elemanları tarafından onarılmıştır (Çizim:3, Resim: 6-7). Açı
lan kısımlarda, 2 cm çıkıntı yapan temel taşından itibaren eksik olan yerler iki taş sırası halinde tamamlanmıştır. Duvarların üzerine semer şeklin
de sıkıştırılmış toprak örtülerek geçici korunmalan sağlanmıştır.
ya

3- TUGLA MEZAR
ÇM-94fK-II bandının güneyinde bulunan sütun biçimli şahidenin
doğrultulması sırasında, zeminden -72 cm derinlikte tuğlalar çıkmaya
başlamış, alan genişletilince bu tuğlaların, içinden sütunun yükseldiği bir
duvara ait olduğu görülmüştür. Dış yüzünden takip edilerek açılan duvar
iki yönden de köşe yaparak doğuya yönelince, mimarinin üzeri tonoz örtülü bir mezar olduğu anlaşılmıştır. Mezarlıkta ilk defa rastlanan tuğla
mezarın kalan şekliyle bozulmadan ortaya çıkanlması amacıyla K-II bandına 5x5 m lik bir bölüm eklenerek karolajı ve in-situ planı çıkarılmıştır.
Tonozu ve duvarlannın üst kısmı tahrip olan mezar içten 2.20 x 0.65
m. ölçülerindedir (Resim: 9-10). Zeminden tonoza kadar yüksekliği ise
110 cm.dir. Alttan itibaren iki sıra kesme taş, 8 sıra tuğladan oluşan duvarırı üzeri, tuğlaların kaydınlmasıyla örülen sivri kemerli muntazam bir tonozla kapatılmıştır (Çizim: 4). Mezann, toprak altında iç mimarisine,
toprak üstünde ise zemin seviyesinden başlayan dış mimarisine önem verilmiştir. U stanın mezarı içeriden şekillendirdiği, tamamlayınca ayak
ucuna gelen doğu tarafından dışarı çıktığı, cenazenin de buradan konulduğu anlaşılmaktadır. Çünkü doğu duvarı daha değişik malzeme ile sonradan örülmüştür. Taştan yapılmış lahitlerde görülmeyen bir diğer özellik
de, cenazenin tuğla döşenmiş zemine serilen 10 cm kalınlığında beyaz çakıl üzeline konulmuş olmasıdır. İçerisi boş bırakılan, ancak tonozu göçünce kısmen toprakla dolan tuğla mezar, ölçüm ve resimleme işlemin
den sonra muhtemel tahribatı önlemek ve restorasyona kadar korumak
amacıyla toprakla doldurulmuştur. Sütun biçimindeki şahidesi yeline yer-
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leştirildikten sonra tuğlalar görünmeyecek şekilde üzerine
ğılarak yeni bir mezar görüntüsü verilmiştir (Resim: 11).

yine toprak

yı

1992 kazı çalışmaları sırasında, sekizgen yapının içinden çıkan ve
geç dönemde bir çocuk mezarı yapımında kullanılan iç bükey tuğlaların
bu mezarın tonozundan sökülüp götürüldüğü anlaşılmıştır.
Sekiz köşeli, altlık ve tek mukarnas sıralı başlığı bulunan sütun biçimindeki şahidenin dört yüzünde küfi harflerle yazılmış Al-i İmran Süresi
18. ayeti ile "bu kabir.." şeklinde başlayan, ancak okunamayacak derecede bozulan kimlik kitabesi bulunmaktadır.

4· SONDAJ

ÇALIŞMALARI

Mezarlığın bulunduğu yığma (?) tepenin oluşumunu öğrenmek amacıyla, batı tarafta dalgaların kısmen yıktığı alanda iki sondaj gerçekleşti
rilmiştir (Resim: 12).

3xS m ölçülerinde karolajı yapılan ÇM-94/S-1 sondajında, II. katmandan itibaren siyah astarlı seramik parçaları bulunmuş, ancak LV. katmanda (-120 cm) yoğun biçimde Müslüman mezarları iskeletleri-çıkınca,
sondaj çukuru doldurularak kapatılmıştır.
i. sondajın 11 m. kuzeyinde, yine dalgaların açtığı büyük alanda SxS
m lik karolajla ÇM-94/S-II sondajı yapılmıştır (Çizim: S). 30 cm lik katmanlar halinde açılan ve -210 cm ye inilen çalışmalar sırasında;
ı.

katmanda A karede Orta Çağ seramiği,

2-3. katmanlarda siyah ve
Müslüman mezarı (iskeleti),
4. katmanda
keleti,

kırmızı astarlı

seramik

doğu-batı doğrultusunda yatırılmış

parçaları

ile S adet

3 adet Müslüman is-

S. katmanda tuğla parçaları,

6. katmanda çoğu göçmüş düzensiz taşlardan
lerinde yakılmış ceset külleri (Resim: 13),
7. katmanda
el

değirmeni taşı

yapılmış

mezarlarla iç-

etrafı taşlarla çevrilmiş içi kemik külü dolu yanık urne,
armağan kabı ortaya çıkmıştır (Çizim: 4, Resim: 14).

ve

S. katmandan itibaren görülen geç dönem mezarları açılırken tahrip
alt katmanlara doğru bir duvar oluşturmaktadır.

edildiği anlaşılan tuğlalar
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Cesetlerin topluca yakıldığı ocak niteliğindeki tuğlalar, dokusuna nüfuz
eden sodalı göl suyu sebebiyle çamur şeklini aldığından, açılan kısımda
korunması mümkün olmamıştır.
Üst katmanlardaki Müslüman iskeletleri özenle yerlerinden toplanarak başka bir alana taşınmış, kremasyon mezarlanna ait seramikler de
onanlmak ve incelenmek üzere önce laboratuvara taşınmış, daha sonra
Van Müzesi'ne teslim edilmiştir.
Sondaj çalışması yapılan alanın önüne ileriki yıllarda
rıyla tekrar yıkılmaması amacıyla, 0.50 m yüksekliğinde,
oluşan bir çevre duvarı yapılmıştır (Resim: 15).

gölün dalgalablok taşlardan

5- ALAN DIŞI ÇALIŞMALAR
Karolajı çıkarılan bandlar şeklindeki geniş alanlarm dışında da kazı
ve restorasyon çalışmaları sürdürülmüştür. ÇM-94/DOGU III açmasında,
4x5 m lik alanda bulunan 9,10,11 numaralı mezarların etrafı kazılarak
platform, sanduka ve şahideleri tamir edilmiştir. ÇM-94/K-II A karedeki
sütun şahideli 13 nolu mezarın, mezar çukuruna batmış sandukası, zemin
seviyesine yükseltilerek şahidesiyle birlikte orıanlmıştır (Resim: 8).

Selçuklu Mezarlığı'mn batısında, yeni mezarların bulunduğu yamaçta, kabir çukuruna batmış kapaklı 2 sandukaya rastlanmıştır. AD-21 ve
AD-22 numaralı sandukaların taşları caraskal yardımıyla 1,5 m derinlikteki göçükten çıkarılarak, 3 m kuzeyde oluşturulan platform üzerine yeniden yapılmıştır. ÇM-93/DOGU I'in güneyindeki ÇM-94/AD-l,5,6 nolu
mezarlar; mezarlığın doğu eteğindeki AD-13,14,15 numaralı şahideli sandukalar restore edilerek çevre düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir.

6- KAZı İLE .. ORTAYA ÇıKARıLAN VE ONARILAN ESERLERDEN ORNEKLER
l- ÇM-94/K-II-A l3 Nolu Mezar
Dikdörtgen prizmal bir sanduka taşı ile baş ucuna dikilen bir şahide
den oluşmaktadır. Yalmz üst yüzünde yazısı bulunan sandukanın güney
ucu 40 cm kadar kırılmıştır. Kalan kısımda, LO cm genişliğindeki kuşakta
küfi harflerle yazılmış kimlik kitabesi mecuttur. Türkçe karşılığı olarak,
"Allah'ın rahmetine muhtaç, şehid, said, merhum Şeyh Zahid oğlu Esad.
1191 yılı Eylül ayında vefat etti. Allah Orı'u bağışlasın" denilmektedir.
Sandukamn ortasında III x 17
maktadır. Doğusunda, 34 x 17 cm
lah" yazılmıştır.

cm lik dikdörtgen bir çerçeve bulunölçülerinde çiçekli küfi harflerle "Al-
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Şahide tam bir sütun görünümündedir. Kare bir altlık üzerine sekizgen olarak yükselen gövde, mukamas geçişli yine kare bir başlıkla sonuçlanmaktadır. Başlığın sandukaya bakan doğu yüzünde okunamayan bir
yazı ile altında sathi Bursa kemeri içine işlenmiş kandil motifi mevcuttur.
Diğer üç yüze Ayet-el Kürsi yazılmıştır. Şahide, Tuğla Mezar'ın şahide
siyle birlikte mezarlıkta farklı bir grup oluşturmaktadır (Resim: 8).

2- ÇM-93/DOGU 1-8 Nolu Mezar

1993 yılındaonarılan, ancak yüzeylerindeki yosun temizliği bu yıl tamamlanan bu mezar da dikdörtgen prizmal bir sanduka ile baş ucuna dikilen bir şahideden oluşmaktadır. Olçüleri bakımından mezarlıktaki en
büyük şahideli mezar durumundadır.
Platform taşlan üzerine otuıtulan sanduka ile şahidesi U biçiminde
bir kenetle birbirine tutturulmuştur. Sandukada, üst yüzündeki plastik ölçüde kabartılmış bir meşale (?) motifi dışında süsleme ve yazıya yer verilmemiştir.
Şahidenin yalnız doğuya bakan yüzü süslenmiştir. En üstte, 43x13
cm ölçülerinde, yüzeysel bir çerçeve içine küfi karakterli harflerle yazıl
mış "Besmele" yer almaktadır. Altta yine yüzeysel bir çerçeve içinde istiflenmiş üç kitabe bulunmaktadır. Sağda "Ya Şekur", "Ya Sabur"; ortada "Ya Bürhan", "Ya Gaffur"; solda ise "Ya Sübhan", "Ya Sultan" ismi
şerifleri okunmaktadır. Alınlık biçimindeki bu yazıların altında derin
oyulmuş iki sıralı üçer makamas yuvası mevcuttur. Uçgen boşluklara
"Ya Allah", "Ya Muhammed" ve "Ya Ali" isimleri yazılmıştır. Mukarnas dizileri arasında yüzeysel nişcikler içine iki adet kandil motifi işlen
miştir.
Şahidenin gövdesini kuşatan.Tl cm kalınlığındaki istifli kitabede ise
Zümer Suresi 'nin 53. ayeti yer almaktadır'. En ortada, altta kabartma bir
kandil motifi ile üzerine geometrik-bitki kanşımı düzensiz bir süsleme
panosu mevcuttur.

3-ÇM-93/DOGU-I-22 Nolu Mezar

8 no'lu mezarın önünde bulunan bu mezar da şahideli mezarlar grubunda yer almaktadır. Sandukasının kuzey, güney ve doğu yüzlerine taçlandırılmış palmet motifleri işlenmiştir. Ust yüzeyde, bir bölümü okuna(1)
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Zümer Suresi, 53. Ayeti'nin Türkçe karşılığı: "De ki: Ey nefislerine karşı aşın giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan, çok esirgeyendir" şeklindedir.

mayacak derecede aşınmış kimlik kitabesi mevcuttur. Kalan kısımlardan,
bu mezarın "zilhicce ayının dokuzunda ölen" Sultan oğlu Seyyid Ahmed'e ait olduğu anlaşılmaktadır.
Mukamas başlıklı şahidenin en üst kenannda, küfi harflerle yazılmış
Besmele; altında rumiler arasında iki kandil ve ortada hilal motifleri yer
almaktadır. Şahidenin iki uzun kenarındaki nesih kitabeye yine Zümer
Suresi 53. ayeti yazılmıştır. Ortadaki geniş alanda girift-rumi palmet yaprakları arasında stilize bir kandil motifi mevcuttur (Resim: 18). Bu mezarlar Karakoyunlu dönemine aittir.

4- CM-94/S-l/ K7 Urnesi
ÇM-94/S-II 7. katmanda ortaya çıkan urne göçük altında kaldığından
sanlarak dağılmadan laboratu-

parçalanmış, yerinden kaldırılırken etrafı
vara taşınabilmiştir.

Laboratuvar çalışmalan sonucunda bütünlenen urne İstanbul Üniversitesi Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Elemanı Uzman Aynur Özfırat tarafından Ilk Tunç çağı'na (M.O.2800) yıllanna tarihlendirilmiştir.
Kiremit rengi gevşek bir hamur dokusuna sahip urne'de hiçbir katkı maddesi kullanılmamıştır. Uzeri perdahlı olan urne el yapımıdır. 18 cm çapında ağız genişliğine sahip urne, 42 cm yüksekliğindedir. "Nahçıvan
kulpu" adı verilen üç tane kulpa sahiptir. Dip kısmı sivri biterek küçük
bir çukurla belirlenmiştir.
1994 yılı kazı ve restorasyon çalışmaları, Çelebibağı Mezarlığı'na yeni bir çehre kazandırmıştır. 1992 yılından beri çalışmalan süren Selçuklu
Mezarlığı'na son şekli verilerek çevre düzenlemesi yapılmış (Resim: 16),
Doğu i bandındaki şahideli Karakoyunlu mezarlarının yosun temizliği tamamlanarak yazı ve süsleme örnekleri ortaya çıkanımıştır (Resim: 17-18).
Daha önce türbe adını verdiğimiz kare ve sekizgen planlı mezar anıtları
nın iç mekanlan temizlenirken, örtü sistemine işaret eden hiçbir bulguya
rast1anmaması, bu yapıların tanınan kümbet ve türbe formlanndan farklı
bir yapıya sahip olduklarını ortaya koymuştur.
Selçuklu Dönemi'ne ait tuğla mezar, sütun biçimindeki şahidesi ve
tonozlu mimarisiyle, yörede başka örneği henüz bilinmeyen ünik bir eser
niteliğindedir. Selçuklu Dönemi mezarlarındaki çiçekli küfi kitabelerin
yanı sıra, Celayirli ve Karakoyunlu mezarlannda görülen geometrik, bitki
ve kandil motiflerinin, çağdaşı diğer mimari yapılardaki süsleme örnekleriyle aynı karakter ve üslup özelliğine sahip olduklan görülmektedir.
Sondajlarda

çıkan

seramik örnekleri, Prof. Dr. Veli Sevin'e göre Eski
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Tunç çağı'na ait olup, kremasyon tipi mezar geleneğinin Urartu dönemine kadar uzandığını göstermektedir. Ust üste, katmanlar halindeki mezarlarla ume ve sunu kaplarından oluşan mezar seramikleri, bu tepeciğin
çağlar boyu değişik kültür çevrelerince "Kutsal alan" inancıyla kullanıl
mış bir "nekropol" olduğu kanaatine götürmüştür.
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Resim 1: 1994 yılında

Çelebibağı Mezarlığı

Resim 2: Ada haline gelen kazı alanına ekibin ulaşımı
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Resim 3: Sular altında kalan mezarlardan örnekler

Resim 4: ÇM-94IDOGU II bandı in-situ ve i. katman kazısı
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Resim 5: ÇM-94/DOGU II bandı onarım sonrası görünüşü

Resim 6: KUZEYIII yapısı

kazısı
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Resim 7: KUZEYIII yapısı geçici onarımı

Resim 8: ÇM-94/KII A-13 nolu Selçuklu mezarı

446

Resim 9: Tuğladan Selçuklu mezarı

Resim 10: Tuğla mezarda onarım çalışması
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Resim 11: Kapatıbin tuğla mezar ve şahidesi

Resim 12: ÇM-94(S II sondajı
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Resim 13: ÇM-94/S II 6-7. katmanlar ve kremasyon mezarlığı

Resim 14: Kremasyon mezarda urne ve armağan kapları
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Resim

ıs:

ÇM-94/S ı-s n alanları ve önündeki koruma duvarı

Resim 16: Restorasyonu tamamlanan Selçuklu mezarları
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Resim 17: Restorasyonu ve yosun temizliği tamamlanan DOGU-I bandındaki Karakoyunlu mezarları.

Resim 18: Karakoyunlu mezarlarından şahide
örnekleri
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1994 YILI HARRAN KAZıLARı
Nurettin YARDIMCI*

Şanlıurfa

Ekim 1994 tarihinde başladık.
Müzesi Müdürü M. Akif Işın, Antalya
Müzesi'nden Arkeolog, Topograf Sabri Aydal, Istanbul Restorasyon ve
Konservasyon Merkez Laboratuvarı'ndan Arkeolog Ayşe Ozkan katıl
Harran

kazı çalışmalarına 16

Kazı çalışmalarımıza, Tekirdağ

mışlardır.

1994 yılı kazı çalışmalarımız, Halep Kapısı 'nın iç kısmındaki asfalt
yolun çökmesi sonucu, burada acil bir kurtarma çalışması yapılmasını gerektirdiğinden, bu yılki programımıza burayı da dahil ettik.
Kazı Çalışmalarımız:
Kapıs'nın

1- Surlar üstündeki Halep

iç

kısmında

kalan höyük

eteğin-

de,
mız

2- Höyüğün tepe
yerde,

kısmını

da, geçen

yıl kazı programımızı uyguladığı

3- İç Kale'de
4- Sur üstündeHalep
yerde çalışma yapılmıştır.

Kapısı'nın iki tarafında

olmak üzere dört

ayrı

1- Sur İçinde Höyüğün Eteğinde Yapılan Kazı Çalışmaları (Plan:
1,2).
Harran

Höyüğün etrafını

çeviren

yaklaşık

4 km

uzunluğundaki

sur

duvarlarının üstünde yer alan altı kapıdan biri olan ve halen ayakta kalmış olan Halep Kapısı'nın iç kısmında, Şanlıurfa'dan gelen asfalt yolun

*

Dr. Nurettin

YARDIMCı,

4. Cad.

ıo/8,

Emek-ANKARA.
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aşırı yağmur nedeniyle çökmesi sonucu bu yıl bu kısımda acil bir kurtarma kazısı yapmamızı gerektirdi. Höyüğün tepesinden bu kısma doğru
akan ve burada sur duvarının dibinde biriken yağmur ve sel suları asfalt
yolun bu bölümünde büyük hasara ve yolun çökmesine neden olmuş, buradan geçen okul çocukları için tehlike yaratmıştı. Bu durum nedeniyle
buradan geçen asfalt yol sur duvarı restore edilerek trafiğe kapatılmış ve
yolun güzergahı değiştirilmiştir.

Bu kısımdaki kazı çalışmalarımız, plan: i de görüldüğü gibi, 36 ve 37
F plankareleri ile 36 G plankaresinde kazdığımız açmalarda yürütülmüş
tür. Çalışmalarımız 37 F açmasında başlamış ve daha sonraları 36 F ve
36 G açmaları ile devam etmiştir. 37 F açmasında sağlam bir tonoz açığa
çıkarılmış (Plan: 2, Resim: 1), daha sonra 36 F açmasında aynı şekilde,
daha küçük bir tonoz açığa çıkarılmıştır (Plan: 2, Resim: 2). 37 F deki ilk
açmadaki büyük tonozun girişindeki taş kemerin yüksekliğinin 2.90 m,
genişliğinin ise, 3.50 m olduğu tesbit edilmiştir. Taş kemeri oluşturan taş
ların ebatları değişik olup, kemerin tepesindeki kilit taşının 40 cm yüksekliğinde, 50 cm genişliğinde olduğu tesbit edilmiştir. İlk tonozun güneybatısında açığa çıkarılan ikinci küçük tonozun aynı şekilde, değişik
ebatlardaki taşlardan örülmüş oları giriş kısmındaki kemerinin yüksekliği
1.50, genişliği ise 2.70 m dir. Iki tonozun kemer ayaklarının arasındaki
mesafe ise 2.10 m dir. İkinci tonozun hemen yanında, 2 m yüksekliğinde
bir tuğla örülü duvar açığa çıkarılmış ve tuğla duvarın güneyinde ve hemen yanında, 3.45 m uzunluğunda, geniş tarafı 1.74 m, dar tarafı 1.45 m
olan düzgün kesme taşlardan örülü, iç kısmı düz ve sıvalı elips şeklinde
bir hububat deposu açığa çıkmıştır (Plan: 2, Resim: 3). Bu kalıntının batı
sında taş bir duvar ve ince bir koridora rastlanmış, doğusunda düzgün
taşlardan örülmüş batı-doğu uzantısında, yandaki açmaya devam eden
sağlam bir duvar kalıntısı açığa çıkmıştır (Resim: 3). Açma güney istikametinde genişletilip çalışmalar ilerledikçe, büyük taşlardan yapılmış, ilginç ocakların oluşturduğu, mutfak görümününde bir oda açığa çıkarıl
mıştır (Plan: 2, Resim: 4). Normal büyüklükte olmayan bu büyük ocakların, büyüğünü oluşturan ocak taşlarının birisinin genişliği 100 cm, yüksekliği ise 68 cm dir. Büyük ve düzensiz taşların oluşturduğu, üç büyük
ocakta şüphesizki çok sayıda insanın ihtiyacını karşılayacak miktarda
yemeklerin pişirildiği büyük kazanlar kullanılmaktaydı. Bu da bu kazdı
ğımız yerde yaşayan insanların, Halep Kapısı'nın güvenliğini sağlayan
askerler olduğunu akla getirmektedir. Diğer mimari buluntular da bu fikrimizi desteklemektedirler. Ocakların bulunduğu odanın, bir bölümü taş
döşeli bir koridora açıldığı görülmüştür,
37 F
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açmasındaki,

elips

şeklindeki

hububat deposunun hemen

doğu-

sunda ve doğuya doğru uzanan 3.40 m uzunluğunda, 2.42 m yüksekliğin
de, bir duvar kalıntısına rastlanmıştır. Burada 4.80 x 5.80 ebadındaki bir
mekanın kuzeyinde yer alan ve batı-doğu istikametinde uzanan bu duvar
devam etmekte olduğu halde, kazı programımız doğrultusunda bu kısım
daki çalışmalarımızı bitirdiğimiz için, bu mimari yapının önümüzdeki
yıllarda tam olarak anlaşılacağı kanısındayız. Bu duvarı oluşturan taşlar
dan birisinin yüksekliğinin 24 cm genişliğinin ise 73 cm olduğu gözlenmiştir. Bu duvarın zemine doğru inen batı köşesinde yer alan ve İslam
devrinin ilk evresine ait olduğunu düşündüğümüz bir su kuyusuna rastlanmıştır. Tuğladan örülmüş olan kuyunun çapı 76 cm dir. Büyük taş duvarımızın karşısında ve güneyinde bulunan diğer bir duvardan başlayarak
doğuya doğru kıvrım yaparak, bu mekanın ortasından dönüp giden, bir
kanalizasyon borusu niteliğinde künke rastlanmıştır (plan: 2, Resim: 5).
Bu kanalizasyon borusunun çok yüksek derecede fınnlanmış olmasından
dolayı taş gibi sağlam olduğu gözlenmiştir. Bunun da su kuyusu gibi İs
lam devrinin ilk evresine ait olduğunu düşünmekteyiz. 36 F ve 37 F plankarelerinde 37 G plankaresinde yer alan kısımda yaptığınnz çalışmalarda
ortaya çıkan Eyyubi Devri 'ne tarihlediğimiz bronz sikkeler ve diğer İs
lam devri çanak çömlek parçaları ve açığa çıkardığımız mimari kalıntıla
rın nitelikleri bu yerin Eyyubiler zamanında kulllanıldığına dair kesin bilgiler vermiştir. Bir de buranın halkın yaşadığı mekanlardan oluşmadığı
da kesinlik kazanmaktadır. Çünkü bulduğumuz tonozIarda güvenlik görevlilerinin kaldığı, hayvanların bağlanmasına yarayan duvarlara gömülü
bağlama taşlarının bulunması (Resim: 6), bu mekanlarda yaşayan askerlerin hayvanlarının barındığı ahırların mevcudiyetini yine, bulunan çok
büyük ocakların küçük ailelerin kullandığı ocakların ötesinde çok sayıda
insanınihtiyacı için kullanıldığı ve Halep Kapısı'nın hemen girişinde
oluşu kapı girişinin sağında ve solunda iki kuyunun mevcudiyeti ve bu
bölgedeki tüm yapıların, höyüğün diğer kısımlarında açığa çıkardığımız
yapılara göre daha büyük yapılar oluşu bu düşüncemizi desteklemektedir
(Resim:7).

2- Harran

Höyüğün

Tepe

Kısmında Yapılan Kazı Çalışmaları

(Plan: 3,4).
Bu kısımdaki çalışmalarımız 34 BB plankaresine tekabül eden alanda sürdürülmüştür. Açuğımız iki açmada üstte eski jandarma karakolunun temel taşları gelmiş bunlar temizlendikten sonra, İslam devrine ait
küçük bir döşeme, bir çöp çukuru ve yangın tabakasına rastlanrruştır. 34
BB deki ilk açmamız olan doğu açmasının güneydoğusunda Islam devrine ait küçük bir duvar kalıntısının temel tuğlalarına rastlanmıştır (Resim:
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8). Bu açmada bir de bazalttan yapılmış bir dövme taşı (havaneli) bulunmuştur. 9 cm uzunluğunda, 5.2 cm çapında olan bu dövme taşı'nın daha
eski olduğu ve Islam devrinde de kullanıldığı düşüncesindeyiz. Ikinci açmamız olan, batıdaki açmamızın kuzeydoğu köşesinde bir tandır oyuğu
nu andıran bir çukur (Resim: 9), kuzeybatı köşesinde ise, bir yangın tabakası ve çöplük olarak kullanıldığını düşündüğümüz bir yere rastlanmıştır.
Açmanın güneydoğu köşesinde LLO cm x 150 cm ebadında, 13 cm yüksekliğinde üç tarafı çevrili, kare şekilli tuğlalardan döşenmiş küçük bir mimari kalıntıya rastlanmış. İslam devrine tarihlediğimiz bu kalıntının ne
olduğunu tanımlayamadık (Resim: 10). Bu açmamızda, 8.8 cm uzunluğunda, 5.3 cm genişliğinde ve 0.8 cm kalınlığında, dikdörtgen şekilli siyah taştan yapılmış bir perdah taşı ile, muhtemelen hayvan bağlamaya
yarayan taş bir bağlama taşı bulunmuştur (Resim: ll). Perdah taşının daha
eski olup, Islam devrinde de kullanıldığını sanıyoruz. Bağlama taşı ise Islam devrine, Eyyubi Dönemi'ne aittir.

3-1ç Kale'de Yapılan Çalışmalar
İçkalede yapılan temizlik çalışmaları, geçtiğimiz yıllarda çalıştığımız
güneydoğu kulesinde olmuştur. Güneydoğu kulesinin etrafı, özellikle,
kuleye çıkan merdiven ve solundaki mekan tamamen temizlenmiştir (Re-

sim: 12).
4- Sur Üstünde Yapılan Çalışmalar (Plan: 1, Resim: 13)

Sur üstünde yaptığımız çalışmalar, Halep Kapısı'nın iki tarafında,
kuzey ve güney istikametinde uzayan sur duvarlarının dış kısmında yapıl
mıştır. 32-36, 38 E ve 35-38 F plankarelerine tekabül eden sur duvarlarında yapılan kazı ve temizlik çalışmaları sonucu, bu kısımda bulunan sur
duvarları tamamen açığa çıkarılmıştır (Plan: 1, Resim: 14). Halep Kapı
sı'nın güney tarafında yapılan çalışmalar sırasında burada açığa çıkarılan
payandaların aralarındaki mesafelerin farklı olduğu tesbit edilmişti. Bu
mesafeler 10.30 m, 15.30 m , 13.30 m gibi düzensiz aralıklarla yapılmıştır
(Resim: 15). Sur duvarları ile birlikte açığa çıkarılan payandalar sur duvarlarına büyük destek vermiş ve duvarların yıkılmadan bugüne kadar
ayakta kalmalarını sağlamıştır.Halep Kapısı'nın yakınındaki bir payandanın yüksekliği 5 m, genişliği 4.60 m, sur duvarından dışa doğru uzunluğu
ise 4.20 m dir. Halep Kapısı'ndan 20 m kadar uzaklıkta sur kalınlığı 2.50
m dir (Resim: 16).
1994 yılı kazı çalışmalarımız 4 Kasım 1994 tarihinde sona ermiş ve
bulunan küçük buluntular, envanterli olarak, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü'ne etüdlük eser listesiyle birlikte teslim edilmiştir. Kazı çalışmalarımı456

za katılan heyet üyelerimize teşekkür ederim. Çalışmalanrnızla ilgili metini hazırladığını zaman, aramızdan ayrılmış olan çok değerli ve sevgili
meslektaşım, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar Şube Müdürü
merhum Osman OZBEK'i burada saygı ile anmak istiyorum.
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Mısss

Resim 1: 37 F açmasında çıkan tonoz

Resim 2: 36 F

açmasında açığa çıkarılan

2. küçük tonoz ve kazı alanı
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Resim 3: Elips

Resim 4: Büyük
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şekilli

ocakların bulunduğu

hububat deposu

mutfak

Resim 5: Su kuyusu ve kanalizasyon borusu
(künk)

Resim 6: Hayvanların

bağlanması

için kullanılan bağlama taşı
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Resim 7: Büyük

Resim 8:

464

yapıların

Höyüğün

yer

aldığı kazı alanından

genel bir görünüş

tepesinde 34 BB doğu açmasından bir görünüş

Resim 9: 34, BB, batı

açması tandır oyuğunu andıran

bir çukur

Resim 10: 34 BB, batı açması, tuğla döşeme
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Resim 11: 34 BB, batı açmasında bulunan hayvan

bağlama taşı

Resim 12: İç Kale, güneydoğu kulesi civarında yapılan temizlik çalışması
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Resim 13: Sur üstünde yapılan çalışmalardan bir

Resim 14: Sur üstünde

görünüş

yapılan çalışmalar

467

Resim 15: Sur üstünde açığa çıkarılanpayandaların genel

Resim 16: Sur
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duvarları

ve payandalardan bir görünüm

görünüşü

AKSARAY- MELİK MAHMUD GAZİ HANGAHI
(DARPHANE) KAZISI 1994
Bekir DENİz*

Şeyh Hamid Mahallesi Güzel Baba sokakta, Somuncuoğulları ile
Abdurrahman Güzel'in evi yakınında, Baba Yusuf Hakiki Türbesi bitişi
ğindedir. Kaynaklarda Melik Mahmud Gazi Hangôhıı ve Darphane-, halk
arasında ise darphane ismiyle tanınır (Resim: 1).

Aksaray tapu idaresinde pafta 13, ada 517, 599 m', parsel14'-de Melik
Mahmud Gazi Tüzel Kişiliği cami arsası ismiyle kayıtlı bulunan eser,
Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü kayıtlarında da kargir mescit adıyla
tescillidir (Şekil: 1).
Günümüzde düz bir alanda imiş gibi görünen eser toprak seviyesinden 3 ın aşağıdadır. İçi ve dışı sel toprak1anyla dolmuştur. Batı duvarına
bitişik kerpiç. evin 1974 yılında yıkılması sonrasında, evin enkazı adeta
yığma bir höyük halinde kalmıştır.

*
(1)
(2)

Doç, Dr.. Bekir DENİZ, Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı
Oğretim Uyesi. İZMİR.
Bkz. M. Hamzakadı, "Aksaray'daki Tarihi Yerler", Hasandağı Gazetesi, 1966, s. 28
ı. H. Konyalı. Aksaray Tarihi, C. I, s. 1400 de darphane olduğunu yazar. Bu konuda M.
Hamzakadı, "Aksaray'daki Tarih Yerler", s. 28 de "II. Kılıçaslan oğlu Gıyaseddin
Keyhüsrev (1204-1211) ve onun oğlu 1. İzzeddin Keykavus (1211-1219) devirlerinde
görevlerde bulunmuş, 1210 yıllarında da Aksaray emirli ği yapmış olan
Danişmendoğulları'ndanYağıbasan Bey'in oğlu Muzafferriddin Melik Mahmud Gazi tarafından inşa ettirildiğini" söyler. Aynı konuda ı. H. Konyalı, Aksaray Tarihi, C. 1. İstan,
1974, s. 1400-1402 de" bu yapının darplıane olduğnu, Melik Mahmud Gazi Hangahı'nın
darphanenin yakınında bulunan Şeyh Hamid Veli Külliyesi (Baba Yusuf Hakiki Külliyesi)
arkasında yapıldığını, arkasında

da bir sıbyan mektebinin bulunduğunu" söyler. ı. H. Kona. g. e. C. I, s. 983-987 de buranın darphane oldugunu, s. 994-997 de de burada,
Selçuklu Sultanı II. Süleyman Şah, Ertanaoğullarıdan Gıyas-üddin Mehmed, İlhanlı
hükümdarı Gazan Mahmud ve Hüdabende Mehmed, Karamanoğulları'ndan Mehmed ve
ıbrahim Beyadına paralar kesildiğini" (Basıldığını) iddia eder.

yalı,
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Yapının batı yönündeki odası (85 m-), bitişiğindeki boş alanlar, çevresindeki bahçeler ve mezarlıklar Cumhuriyet yıllarının başında, Vakıflar
Genel Müdürlüğünce bugünkü evlerin sahibi şahıslara, 1992 yılında da
yapının girişi önünde bulunan 5 m2 'lik alan, satılmaması hususundaki ıs
rarlarımıza rağmen, dönemin belediyesince bitişik 28 parsel sahibine satılmıştır. Günümüzde sadece eserin orta kubbesinin bulunduğu alan, güney ve doğu yönündeki eyvan ile doğu yönündeki küçük oda Vakıflar
Genel Müdürlüğü'nün malıdır (Şekil: 1; Resim: 1).

Yapı 1940'lı yıllara kadar, içten ve dıştan kesme taş kaplamalı, içerisi
tuğla ve moloz taş dolgulu, kuzey yönündeki iki katlı cephesi ile, kubbe,
tonoz gibi örtüleri tuğla ile bina edilmiş bir eserdi. Dıştaki taş kaplamaları anılan yıllarda, dönemin belediyesince sökülmüş sağlam durumdaki
kubbesi de balyozla çökeıtilerek malzemesi başka yapılarda kullanılmak
üzere götürülmüştür (Resim: 1-2).

girişi kuzey cephesindedir. Ancak, toprak altında kaldığından
değildir: Günümüzde kapı sövesine ait kalıntılannın seçilebildiği taç
kapısı, geç dönemde içten taşla örülerek kapatılmış ve önü toprakla doldurulmuştur. Bu nedenle yapı bu yönden tek katlı gibi görünmektedir.
Bugünkü kalıntılar giriş eyvanı üzerinde yer alan ikinci kata aittir (Resim: 2; Şekil: 2-3): Kuzey cephesinin ortasında, ikinci katın tuğla malzemeyle yapılmış biri yıkık diğeri sağlam iki odası mevcuttur. Bunlardan
öndeki yıkıktır. İzlerinden kubbeyle örtüklüğü bellidir. Arkadaki oda kır
langıç tonoz örtülüdür (Şekil: 2-3). Bunların iki tarafında, bugün sol yandakiler toprak altında kalan, sağ tarafındakiler yıkılmış, üzeri beşik tonoz
örtülü iki dehliz bulunmaktadır. Bu mekanların gerisinde, yine ortadaki
iki katlı mekanın iki yanına simetrik yerliştirilmiş, üzerleri kubbeyle örtülü, ikişer oda mevcuttur. Sol yandakiler, üst örtüleri dışında, kısmen

Eserin

belli

sağlam, sağ yandakiler yıkık ve içleri toprakla doludur, İkinci oda daha
küçüktür. Tuğla malzemeli ve beşik tonozla örtülüdür. Uzerinde kubbeyle örtülü ikinci bir kat yer almaktadır (Şekil: 2).

Yapının doğu yönü düz duyar halindedir. Güneyinde dışarı taşan büyük bir eyvan yer almaktadır. Uzerinin kubbeyle örtüldüğü pandantif izleıinden bellidir. Eyvanın doğu ve batısında, günümüzde kapatılmış vaziyette, tuğladan yapılmış, sivri kemerli bir pencere izi mevcuttur (Şekil:
2).
Yapı zaviyeli cami tipindedir: Ortada, yüksekçe bir kasnak üzerine
oturan, geçişleri çökertmeli pandantiflerle sağlanan kubbeyle örtülü bir
ana mekan yer alır. Kasnakta, her yönde büyük birer pencere mecuttur.
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Günümüzde
Şekil: 2-3).

yıkık

bulunan kubbe

dışarıdan yapıya

hakimdir (Resim: 1;

Ana mekanın kuzeydoğu köşesinde bir oda yer alır. Bu odanın döneminde geçişleri Türk üçgenleriyle sağlanan bir kubbeyle örtüldüğü görülmektedir. Kubbesi bugün yıkıktır. Bunun hemen bitişiğinde de, üzeri beşik tonoz örtülü bir eyvan bulunmaktadır (Şekil: 2).
Yapının batı yönünde, duvarın gerisindeki iki odaya açıldığı anlaşı
lan iki giriş izi mevcuttur. Kuzeybatı köşesinde duvara yaslanmış bir
merdiven yer alır. Yapının girişi üzerindeki ikinci kat odalarına çıkışı
sağlayan bu merdiven 1980 yıllarına kadar sağlam haldeydi. Günümüzde
yıkıktır (Şekil: 2).
Anamekanın kuzey duvarında sivri kemerli bir kapı yer alır. Buradan
yapıya girişi temin eden ve ön cephedeki mekanlara geçişi sağlayan eyvana girilir: Anamekandan girişte, simetrik yerleştirilmiş birer kapı mevcuttur. Bu kapılar ve ardındaki odalar bugün toprakla doludur. Yine bu
dehlizin devamındaki birer kapıyla da, dışarıdan toprak altında kaldıkları
görülen tonoz örtülü hacimlere geçilmektedir (Şekil: 2).

Eserin süslemeleri zemin kattaki

giriş eyvanında toplanmıştır (Şekil:

1): Tonozun üzeri, firuze renkli çini ve sırlan dökülmüş tuğlalarla süslü-

dür": 1972-1992 yıllannda

değişik tarihlerde sağlam halde gördüğümüz çinilerin, sonradan tahrip edildiğini, 1993 yılı Mart ayındaki ziyaretimizde
de, dehlizin sarhoşlar tarafından sığınak şeklinde kullanıldığını, içeride
ateş yakıldığından sırlı tuğlaların isle kaplandiğını gördük.

Yapının kitabesi yoktur. Tarihi kaynaklarla-, çinilerine dayanarak tarihleme yapan sanat tarihçilere göre XIII. yüzyıla aittir", Bazı eserlerde
de, yine çini süslemelerine bakılarak XV. yüzyıla tarihlenmektedirs.

(3)

H. Konyalı, Aksaray Tarihi, C. I, s. 987 • de" ... dehlizin tonoz kubbesindeki beş yuvarlak
madalyonu domates, mavi ve yeşil renkli çiniler süslüyor" diye yazarsa da , firuze dışında
renk
yoktur.
Domates
dediği
renk de sırsız tuğlanın rengi
olmalıdır.
Hamzakadı, "Aksaray'daki Tarihi Yerler", Hasandağı Gazetesi, 1966, s. 28, 1. H.
Konyalı, Aksaray Tarihi, C. 1. s. 987 de H. 593 (M. 1196) yılında burada basılan paraların
varlığına dayanarak, II. Süleyman Şah zamanında (H. 1193-1204) yapılmış olabileceğini be-

(4) Bkz. M.

(5)
(6)

lirtir.
Ş. Yetkin, Anadolu Türk Çini Sanatının Gelişimi, İstanbul, 1972, s. 43, G. Öney, Türk Çini
Sanatı, Turkish Tile Art, İstanbul 1976, s. 21-22.
M. Mainecke, Fayencedekorationen Seldschukischer Sakralbauten in Kleinasien, Teil II,
Tübingen 1976, s. 23
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Hangahın bir şeyhi ve dokuz müridinin olduğunu", Fatih Sultan
Mehmed, IlBayezid, Kanuni Sultan Süleyman ve III Murad devrinde vakıflarının bulunduğunu, II. Mustafa ile Sultan Abdülaziz zamanına ait be-

ratlardan da vakıflannın aynı şekliyle devam ettiğini ve yinebir şeyh ve
dokuz müridinin bulunduğunu öğreniyoruz: Fatih Sultan Mehmed devrinde vakıflarının HzBôbii Yusuf tarafından idare edildiğini, yine bu dönemde hanıgaha ait yedi vakıf maldan senelik gelirin 8500 akçe olduğu
nu, III. Murad zamanında da Kanuni dönemindeki vakıfların korunduğu
nu, hanıgaha ait Gazicik köyü ve Kavak köyü gelirlerinin Şeyh Hamid Zade Baba Yusuf oğlu Şeyh Evhad-ün-din tasarrufunda bulunduğunu, bu
köylere daha sonra Baba Musa'nın tasarruf ettiğini, yine III. Murad zamanında hangahın şeyhliğini Şeyh Hamid Veli evladından
Hasan'ın yaptığını kaynaklardan öğreniyoruz".

Mehmed ve

Yapının doğu yönündeki avlu duvarında, kaynakların yapıya ait olduğunu ileri sürdükleri", yazılı iki mermer mevcuttur: Bunlardan üsttekinde, iki yanı birer gülbezekle süslü, birbiıini takip eden iki yazı yer
alır. Burada, Mü'nıin Suresİ'nin 16. ayeti verilmiştir. Bu ayet ile kitabenin
yazılışı ve açıklaması şöyledir":

1-,)~1 ~Iyl oJI f~i ~i ~

2- \ • A c

~

. L:.. ~.

• ~ ." j '

~U.

u~,)

l:;

Türkçesi:

1- Bugün

(kıyamet

günü) mülk kimindir'l

2- Bir olan, kahhar olan

Allah'ındır.

1085 (M.l674)

yılının şa'ban

ayında.

Kapı lentosu gibi görünen, alttaki ikinci yazı bir hadistir.
eksik veya kayıp olan bu hadisin yazılışı ve Türkçesi şöyledir.

(7)

(8)
(9)
(ıo)
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Baş tarafı

M. Hamzakadı. "Aksaray'daki Tarihi Yerler", s. 28, 1. H. Konyalı, Akasaray Tarihi, C. i,
1299.
F. N. Uzluk, Fatih Devri Karaman Eyaleti Vakıfları Fihristi, Ankara, 1958, s.56, 1. H. Konyalı, Aksaray Ulu Camii", Vakıflar Dergisi, C. X, s. 286, İ. H. Konyalı, Aksaray Tarihi, C. i.
s. 523, 638, 1292-1301, 1400-1404 de hangahın vakıf ve vakfiyelerini verir.
Bkz. İ. H. Konyalı, a. g. e. C. I...s. 894.
Kitabe Sayın Prof Dr. Hakkı Onkal ve Prof Dr. Ali Yardım ile bir vesileyle yapıyı birlikte
yerinde gördüğümüz Doç. Dr. Mikail Bayram tarafından okunmuştur. Kendilerine teşekkür
ederim.

Türkçesi:

1- Peygamber S.AY. buyurdu: Dünya ahiretin tarlasıdır. Peygamber
Aleyhisselam buyurdu: Dünya kısadır, onu taatle geçir.
Yaşlıların ifadesine göre, ortadaki kubbe örtülü mekan ile, eyvan ve
doğu yönündeki küçük oda 1940-50 yıllarına kadar cami halinde kullanıl
mış, bu tarihlerden sonra terk edilmiştir. 1974 yıllannda da Vakıflar Ge-

nel Müdürlüğü'nce içi temizlenmiş ve ana eyvan ile doğu yönündeki
odanın bazı bölümleri sağlamlaştınlmıştır.
Değerlendirme

Eser plan açısından zaviyeli cami/ere benzer: Şehir, kasaba ve köylerde veya yollar üzerinde kurulmuş, içinde belli bir tarikata mensup şeyh
ve dervişlerin yaşadığı, dini ibadet ve ayin yaptıkları ve gelip geçen yolculan bedava misafir ettikleri yapılar zaviye diye bilinir. Zaviyeler XIVXV. yüzyıla kadar, zaviye, ribat, hangah (hangah) buka, savama, düveyre, medrese, bu yüzyıldan sonra imaret, tekke, dergah, asitane gibi, zaman ve mekana göre değişen isimler almışlardıru. Gelişimi kolonizatör
.Türk dervişlerine bağlanan» zaviyelere daha sonraları, planına bakarak
Ters (T) Tipi cami/er, Bursa Tipi cami/er, Çapraz-Mihverli cami/er ve
nihayet zaviyeli cami/er gibi değişik isimler verilmiş ve daha çok zaviyeli
camiler adıyla tanmmıştırü.
Sözkonusu bu yapılarda üzeri kubbeyle örtülü bir ana mekan, bunun
iki yanında, bu mekana, daha geç örneklerde ana mekana ve dışarıya açı
lan birer tabhane odası görülür. Turhal (Tokat) Dazya Köyü Zaviyeli Camii (1375), Bursa Yıldırım Beyazıd Camii (1400), Bursa Yeşil Camii (141920), Amasya Bayezid Paşa Camii (1414-19) gibi örneklere benzer şekilde,
(ll) Zaviye lık. bkz. A. Yaşar Ocak, "Zaviyeler", Vakıflar Dergisi, S. XII, Ankara, 1978, s. 247269.
(12) Ö. L. Barkan, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskan ve Kolonizasyon Medodu Olarak
Vakıflar ve Temlikier, ı. İstila Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler",
Vakıflar Dergisi. C. II, Ankara 1942. s. 279-386, S. Eyice, Zaviyeli Camiier, s. 23-29, A.
Yaşar Ocak, a. g. e.; s. 254-261
,
(13) S. Eyice, "tık Osmanlı Devrinin Dini-İçtiınai Bir Müessesi Zaviyeler ve zaviyeli Camiler",
Iktisat Fakültesi Mecmuası, C. XXIII, 1962-63, s. 1-2, S. 1-80, A. Kuran, Ilk Devir Osmanlı
Mimarisinde Cami, Ank. 1964, s. 64, A. ı. Doğan, Osmanlı Mimarisende Tarikat Yapıları,
Tekkeler, Zaviyeler ve Benzer Nitelikte Futuvvet Yapıları, İstanbul, 1977.
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bazen tabhanelerde alçıdan yapılmış ocaklar bulunabilir'<. Klasik örneklerde, yapının önünde üzeri kubbelerle örtülü bir son cemaat mahalli görülür.
Tanıttığımız yapı plan bakımından
(1279), Afyon-Boyalıköy Kureyş

daha çok Konya Sahip Ata HanBaba Hangahı (1210)15 ÇorumMecitözü Elvan Çelebi Tekkesi (1282-83) ile benzerlikler taşır". Adı geçen her üç yapı da zaviyeli camiIerin öncüsü sayılan erken tarihli eserlerdir. Ancak, Afyon-Boyalıköy Kureyş Baba Hangahı dışındaki yapılarda,
Melik Mahmud Gazi Hangahı'ndaki gibi, ikinci kat yoktur. Bu yönüyle
sözkonusu eserlerden aynIır.
gahı

Anadolu'da giriş eyvanının beş panoya bölünerek sırlı tuğlalarla süslenen örneğini tanımadığımız sözkonusu eserin süslemeleri malzeme,
teknik ve desen bakımından klasik Selçuklu çini süslemelerinin geleneği
ni taşır: Benzerlerini Aksaray'daki, Cıncıklı Mescid (XIII. yüzyılın ilk
yansı), Sivas İzzeddin Keykavus Darüşşifası Türbesi'nin (1219-20) çini
süslemeleri, Konya Sırçalı Medrese ve Tokat Gök Medrese'nin ana eyvamnın yan bordürleri üzerinde de bulmak mümkündür!". Plan açısından
benzer örneklerine ve sırlı tuğla .~üslemelerine dayanarak tarihleme yapan
Sayın Şerare Yetkin ve Gönül Oney'in fikirlerine katılarak, XIII. yüzyı
lın başlannda inşa edildiğini kabul ediyoruz.
(14) A. Gabriel, Monumenis Turcs d'Anatolie, Paris, 1934, C. II, s. 25-31, E. H. Ayverdi, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri, 806-855 (1403-1451), C. II, İstanbul,
1972, s. 4-25, 46-94, E. H. Ayverdi, Istanbul Mimari Çağının Menşe'i Osmanlı Mimarisinin
IlkDevri (630-805) (1230-1402), İstanbul, 1966, s. 419-440, A. Kuran, a. g. e. s. 80, E. Yurdakul, "Tokat Vilayetinin Gümüştop (Dazya) Köyü'ündeki XIV. yüzyıla ait Eski Eserler",
Vakıflar Dergisi, S. VIII, Ankara, 1969, s. 243-248.
(15) M. Akok, "Konya'da Sahip-Ata Hangah, Camii'nin Rölöve ve Mirnarisi", Türk Arkeoloji
Dergisi, S. XIX-II, 1970, Ankara, 1972, s. 5-38, ı. Bilgin, "Uber Die Tekke-Arehitektur Des
13. Jahrhunderts In Anatolien", Fifth International Congress of Turkish Art, Budapest 1978,
s. 183-190, S. Eyice, "Anadolu'da Orta Asya Sanat Geleneklerinin Temsilcisi Olan Bir
Eser: Boyalıköy Hangahı", Türkiyat Mecmuası, C. XVI, 1971, s. 39-56, O.Aslanapa, Türk
Sanatı, C. II, İstanbul, 1972, s. 83. ı. Bilgin, a. g. e, s. 183-190, Türkiye' de Vakıf Abideler ve
Eski Eserler, C. i. Ankara, 1972, s. 146-150, E. Madran, "Afyon-Sincanlı. Boyalıköy Yapı
Grubu" ,Rölöve ve Restorasyon Dergisi, C. I, Ankara, 1974, s. 145-166.
(16) S. Eyiee, "Çorum'un Mecidözü'nde Aşık Paşa-Oğlu Elvan Çelebi Zaviyesi", Türkiyai Mecmuası, C. XV, 1968, s. 211-244 (Alm. Die Zaviye des Elvan Çelebi, Sohn Von Aşık Paşa in
Meeidözü Bei Çorum", 245-246).
..
(17) B. Deniz, "Aksaray ve Çevresindeki Türk Devri Yapıları Rehberi, A. U. Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Basılmamış Lisans Tezi, Ank. 1976, s. 13-16,4144, G. Öney, Türk Çini Sanatı, Turkısh Tıle ..Art, İst. 1976, s. 21, Ş. Yetkin, Anadolu'da
Türk Çini Sanatının Gelişimi, İs. 1972, s. 35. O. Bakırer, "Aksaray Cıneıklı Mesicd On Yüz
Düzeni İçin Bir Deneme", SuutKernal Yetkin'e Armağan, Ankara, 184, s. 90, O. Bakırer,
"Aksaray Cıneıklı Mesicidi'in On Yüzündeki Geometrik Orgü Düzenlemelerinin Tasarımı
İçin Bir Deneme", IX. VakıfHaftası Kitabı, Ank. 1992, s. 213-226.
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Kazı Çalışmaları:

1994

Tanıttığımız yapının çevre temizliğini, bilimsel kazısım yapmak ve
röleve projesini hazırlamak üzere? 10.05.1993 yılında mal sahibi Vakıflar
Genel Müdürlüğü'ne başvurduk. Ilgili müdürlüğün onayını aldıktan sonra, Aksaray Müzesi başkanlığında ve bilimsel danışmanlığımda kazı yapmak üzere Aksaray Müzesi'ne müracat ettik: Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 21.07.1994 tarih ve B.16.0.AMG.0.10.00.02.710.2(68)/5306 sayılı yazısıyla kazı yapmamıza izin verildi".

1994 yılı kazı çalışmasını 22.07.1994-03.09.1994 tarihleri arasında,
lO'ar kişilik gruplarla iki, devre halinde sürdürdük'": Bilimsel danışmanh
ğımdaki kazı ekibinde Oğretim Görevlisi Restoratör Mimar R.Eser GÜı
tekin (Dokuz Eylül Universitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi), Mimar Mustafa Güner (İzmir-Balçova Belediyesi), Arş.Gör.Mükerrern Kürüm (Adnan Menderes Universitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat Tarihi
Bölümü), Arş.Gör.Harun Urer (E.U.Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat
Tarihi Bölümü) ve Ege Universitesi Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji-Sanat
Tarihi Bölümü, Sanat Tarihi Anabilim Dalı Oğrencileri Oğuz Kahraman,
S.Tayfun Yıldız, Şenay Özgür, Ozan Kılbul. Candan Omay, Serter Özkır,
Yusuf Yılmaz, Ahmet Gedikli, Hüseyin Ozçiftçi, ılknur Çobanoğlu, Serap Elma1ı ve Nuray Yeğen görev aldılar».
(18) Kültür Bakanlığı'ndan kazı izni alınması hususunda yardımlarını gördüğümüz Aksaray
Kültür Müdürü Sayın Erdoğan Pamuk, Müze Müdürü Sayın Muhsin Endoğru, Müze
Araştırmacısı Sayın Fariz Demir ve Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü Genel Müdür
Yardımcısı Sayın Kenan Yurttagül'e teşekkür ederim,
(19) Sözkonusu kazı için ne Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ne de Kültür Bakanlığı'na hiç bir
yardım almadık. Tüm giderlerimiz mahalli idare ve halktan kişiler tarafaından
karşılanmıştır: Aksaray Valiliği yiyecek giderleri için 20 milyon lira verdi. Hasan Şükrü
Perek Vakfı öğle yemeklerimizi temin etti. Aksaray Belediyesi kazı araç ve gereçlerimizi
aldı. tki işçi verdi. Kaldığımız yere gidiş dönüşümüzü sağlamak üzere bir minübüs temin
etti. Ayrıca hafriyattan çıkan toprağı aldırdı. Yapının kuzey kısmındaki şahıs arazisi durumundaki alanda kazı yapabilmemiz için mal sahiplerinden kazı izni aldı. Aksaray DSİ gerekli iş makinalarını temin etti. Aksaray Mühendislik Fakültesi yurdunda karşılıksız kaldık.
Bazı vatandaşlar gerekli ihtiyaçlarımızı karşıladılar. Tüm bu yardımlarından dolayı Aksaray
Valisi Sayın M. Cahit Kıraç, Aksaray Belediyesi Başkanı Sayın Ahmet Er, Aksaray
Mühendislik Fakültesi Dekanı Sayın Prof. Dr. Halil Baş, Hasan Şükrü Perek Vakfı Başkanı
Sayın Cemalettin Perek ile bize yardımcı olan Aksaray DSİ yetkililerine ve halktan Sayın
Yusuf Köse, Yasin Köse ve Şahin Başer'e şükranlarımı sunuyorum.
Kazıya gitmeden evvel İzmir'deki bazı kuruluşlardan karşılıksız yağ, sabun, deterjan gibi temizlik maddeleri ile gıda maddeleri aldık. Kazı boyunca bu giderler için para ödemedik:
Kazıya yardımda bulunan Turyağ A.Ş. Tariş A. Ş., Dalan Kimya Endüstrisi A.Ş, Okşar Sabun-Deterjan San. AŞ. Orkide Yağ AŞ. Kartal Makarna AŞ. ve Piyale Makarna A.Ş. ne
teşekkür ediyorum.
(20) Kazıda görevalan ve özveriyle çalışan tüm arakadaşlarıma teşekkür ediyorum.
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Yapının

güney ve batı yanından sulama arkı geçmektedir. Kazı yaphalinde su içeriye gireceğinden bu yönlerine dokunamadık. Batı
ve kuzey yönü şahıs malı durumunda bulunduğu için bu bölümde de kazı
yapmamız mümkün değildi. Mecburen, belediyeye ait olmasına rağmen,
yetkililerden izin alarak, doğu yönünde kazı yapmaya karar verdik (Şekil:
mamız

1-4).
İşe yapının çevresinde bulunan otları temizlemekle başladık. Kazı

alanını 5 x 5 m2 lik karelere ayırdık. Doğu yönündeki 7-C-D-E karelerinin duvarın dış yüzünde kalan kısmını, daha sonra 8-C,D,E kareleri ile,
bunlara bitişik güney doğu köşesindeki 6-B ve 7-B karelerini kazmaya
karar verdik. Once 8 nolu kareleri, daha sonra da buna bitişik 7 nolu kareleri, 6-B ve 7-B karelerini 40 cm derinliğinde açmaya başladık: Henüz
ilk tabakadan itibaren çok sayıda, amorf nitelikte, sırlı ve sırsız seramik

ve firuze renk sırlı çini parçaları çıkmaya başladı. İçlerinde elek gözünden geçecek kadar ufak parçalar vardı. Sırlı seramikler genellikle tek
renk yeşil sırlı çini örnekler ise sıraltı teknikliydi. İçlerinde kazıma teknikli örnekler de mevcuttu.

8-E karesinden, ilk 40 cm lik tabakada toprağın elenmesi sırasında 2
adet paraya benzer metal parçası ile 3 tanesi firuze renkli ve sıraltı teknikli çini parçası ile, 27 adet tek renk yeşil sırlı seramik parçası 1 adet sır
sız seramik, 20 tane kazıma teknikli seramik parçası ve çok bozulmuş şe
kilde, toplu halde, sonradan buraya yerleştirildiği anlaşılan 6 insan kafatası ve muhtelif kemik parçaları çıkartılmıştır. Aynca, 4/3'ü eksik, mermer bir kitabe parçası bulduk (Resim: 3; Şekil: 5-6): Pul halinde dökülen
çok kötü bir mermerden yapılmıştır (Env. no: Darphane 94/1). Uç satırlık
kitabenin sadece her satırdaki son cümleri mevcuttur. Okunabilen ve günümüz Türkçesine çevrilmiş şekli şöyledir" (Resim: 4):

01...0.J
ii .. <> Q: "''''

~

t"'"'..J i ~ fi~ Y.'J

- '\

- '\

1-•........... (e) 1- mubareketü'l-emir el-e
(21) Kitabe Sayın Prof. Dr. Hakkı Önkal, Öğr. Gör. Aydoğan Demir ve Öğr, Gör. Refat Y. Balata tarafından okunmuş ve günümüz Türkçesine çevrilmiştir. Yardımlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim.
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2-

el din

..

3-

fi tahrir sene erbaa

aşere

sebamiye.

Türkçesi:
13-

(bu) mübarek yapı emir
714 (M.l314-15) senesinde

/2- el din (ile biten bir isim)
yazıldı.

Mübareketü'l ibaresi genellikle türbe veya tekke türü bir yapıda kullanıldığından bu tür bir yapıya ait olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, kazı
yapılan alanda h-er iki yapının da bulunmasından hangi yapıya ait olduğu
değildir..Ustelik kitabenin inşa mı, onarım kitabesi mi olduğu da
değildir. Inşa dönemine ait ise yapının XIV. yüzyıl başlarında yapıl
dığını gösterir. Onanm ise, muhtemelen inşaasından 50-100 sene sonra

belli
belli

onanlmış olmalıdır.

8-D karesinden çok kötü durumda iki para, 5 adet sıraltı teknikli, firuze renkli çini, 40 adet tek renk yeşil sırlı seramik parçası, kınk bir mezar taşı bulunmuştur. Ayrıca, muhtemelen 1974 yıllannda Vakıflar Genel
Müdürlüğü'nce. yapının doğu ve güneydoğu duvarlarının sağlamlaştınl
ması sırasında karılan harcın kalıntılanna ait sönmüş kireç parçalan ve
harç kalıntıları çıkartılmıştır.
.. Mezar taşı muhtemelen Baba Yusuf Hakiki Türbesi'nin doğusundaki
Uçler Kabristanı diye bilinen, Somuncu Baba'nın aile mezarlığı'ndan getirilip buradakapak taşı olarak kullanılmıştır (Şekil: 7) (Env.no: Darphane 94/2): Taşın ön ve arka yüzünde üstte rumi'den gelişen birer bitkisel
süsleme yer alır. Yazının okunuşu ve Türkçe açıklaması şöyledir":
Ön yüz:

ol~ 4JI ~ -'

(22)

_,

Yazıyı okuyan ve günümüz Türkçesine çeviren Öğr. Gör. Refet Balata'ya teşekkür ederim.
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......
l-Taala Mustafa İbni Bahşayiş

_,

.

2-.. ve cale'l cenneti mesva

3-..

kınk

Türkçesi:
1- Bahşayiş
etsin

oğlu

Mustafa burada

yatıyor/2-..

Allah

mekanını

cennet

Arka yüzü:

..... ~.)i ö..:ı......,.)~ 0-<> ö~ı_,

1- Tahriren fi evasıt-ı zi'
2- 1 -kade min

şuhüri

sene erbaa...

(okunamıyor)

Türkçesi:
l-zilkade (?)

ayının başlannda yazıldı

/2- .. senesinin

ortalarında

8-C karesinden 30 adet tek renk yeşil sırlı seramik parçası, bir tane
paraya benzer metal parçası, çıkartılmıştır. Yüzeyin 40 cm altından başla
yan düzensiz dizilmiş ama, birbirlerine harçla bağlanmış iri ve kaba taş
lar görülmüş ve bunlar, daha sonra değerlendirilmek üzere olduğu gibi
bırakılmıştır.

7- B karesinde bir adet para, 7-C karesinden 8 adet firuze renkli çini,
37 adet tek renk yeşil sırlı çini parçası, bir adet para, 7-E karesinden 12
adet tek renk yeşil sırlı, 2 adet sırsız seramik parçası, bir adet para, 6-B
karesinden 1 adet sırsız, 4 adet yeşil renk seramik parçası ve bir para bulunmuştur.

7 ve 8-C,D,E karelerinin ikinci tabaka kazısında da, çok sayıda insan
kemiği çıktığından kazı biraz daha derin tutulmuş, her tabaka, 6-B ve 7-B
açmaları hariç diğerleri 1 m. derinliğinde kazılmıştır (Resim: 15-16): Yapı-
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mn bu bölümünde 40 cm.1ik bir tabakadan sonra, insan kemiklerine rastlanması, derinlik arttıkça bunların fazlalaşması ve çoğunluğunun adeta
çuvallara doldurulup buraya defnedildiklerini akla getirmektedir: Çevredeki yaşlılar 1930-40 yıllarında Aksaray'da birçok mezarlığın kaldmldı
ğını, sahipsiz bu mezarların en yakın boşluk neredeyse oraya konulduğu
nu söylediler. Yine bazı kimseler, özellikle kış günlerinde, Ervah kabristanlığına gidemeyen insanların ölülerini buraya defnettiklerini, hastane,
hapishane gibi yerlerde ölen kimsesiz ve gariplerin de buraya gömüldüğünü bu nedenle de buraya garipler mezarlığı denildiğini söylemektedirler23•
Bir başka ihtimal, buradaki cesetlerin, yapının yakınında bulunan ve
Beylikler Dönemi 'nden başlayarak, eserin kapatılmasına kadar süren zaman içinde yapının vakıflarını yöneten Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) sülalesine ait mezarlıktan getirilip buraya defnedilmesidir: H.1412 yıl
lannda öldüğü kabul edilen Somuncu Baba Hacı Bayram Veli ve Molla
Fenari gibi ünlülerin şeyhidir: 1993 yılında Darphane'nin doğusundaki
Somuncu Baba'nın oğlu Baba Yusuf Hakiki' ye ait türbenin doğu tarafın
da bir mezarlık keşfetmiştik. Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'ndan aldığımız 14.7.1993 tarih ve KKTVK/42.720/478 sayılı
izin yazısıyla burada yaptığımız çevre temizliği sonrasında Somuncu Baba soyundan üçüncü şeyhin Şeyh Evhadiiddin' in iki kızı ile, dördüncü kuşak şeyh, Baba Ekmel el din'in mezar taşlarını bulmuş ve bu alanın, yine
aynı kurula bildirdiğimiz temizlik çalışması raporu sonucunda, 13.10.1993/
198 tarih ve 13.10.1993-1797 sayılı kararı ile kültür varlığı olarak tescil
edilmesini sağlamıştık(Resim: 17); sözkonusu mezarlığın devrinde çok
geniş olduğu, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce. yapının batı yönündeki
odası da dahil, etrafında bulunan bağ ve bahçelerin şahıslara satıldığını,
bu arada sözkonusu mezarlık alanın da şahıslara satılarak yerine ev ve
bahçeler yapıldığını öğrenmiştik. Muhtemelen, bu mezarlığın ev ve bahçe haline getirilmesi sırasında buradan çıkarılan mezarlar kazı yaptığımız
alana getirilmiş, adeta toplu mezar halinde buraya gömülmüş olmalıdır.
Daha sonraları ise, kazı yaptığımız alana mezarların konulduğu görülünce, muhtemelen yapının cami olarak kullanıldığı 1940 yıllarından itibaren
yeni mezarlar da konulmuş, hatta kazı yaptığımız bu alan, bir duvarla
çevrilmiştir>',

(23)
(24)

Yapının hemen yakınında oturan Sayın Abdurrahman Güzel'in -80 yaşlarında okuma yazması var- Ağustos 1994 de zifahen verdiği bilgilere göre.
Mahalle sakinleri ve duvarı yaptıran kişinin oğlu Ahmet Perek'in ifadesine göre bahçe duvarı 1940 yıllarında Perekzade Hüsnü Efendi (Hüsnü Perek) tarafından yaptırılmıştır (Ahmet
Perek'in -50 yaşlarında-Temmuz 1994 ve Abdurahman Güzeli'n Ağustos 1994 deşifahen

verdikleri bilgilere göre)
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Kazı yaptığımız 7-E ve 8-E karelerinde, çok sayıdaki insan kemiği
yanı sıra 13 adet firuze renkli, sıraltı teknikli çini, 243 adet tek renk
yeşil sırlı ve 9 adet kazıma teknikli ve yeşil renk sırlı seramik ve 2 adet
para bulunmuştur. Ayrıca, 8-E karesinde yandan fazlası kırık küçük bir
mezar taşı parçası ortaya çıkartılmıştır (Env.no: Darphane 94/3) (Şekil:
8). Muhtemelen Somuncu Baba'nın aile mezarlığından getirilen ve kapak
taşı olarak kullanılan taşın ön ve arka yüzünde üstte rumiden gelişen bi-

nin

rer süsleme yer

alır. Yazılarının okunuşu

ve Türkçe

açıklaması şöyledir>:

Ön yüz:

1- Teveffet el-merhum
2-

Paşa Kutluğ

(?)

Türkçesi:

1- Öbür dünyaya göç etti / 2- Kutluğ Paşa
Arka yüz:

1-2- fi zilkade sene erbaa
Türkçesi:
1-2-Fi zilka'de

ayı 'nın

sene..... 4'ünde

8- D karesinde lacivert renkli kaşı olan bir adet bakır yüzük, 557 adet
tek renk yeşil sırlı, 6 adet sırsız seramik ve küçük bir alçı süsleme parçası
ve 7 adet paraya benzer metal parçası çıkarılmıştır: Yüzük çok paslı ve
karekterini kaybetmiş haldedir. Hurda özelliğine sahiptir. Bu nedenle de
temizleme sırasında parçalanıp ufalanmıştır.
(25) Kitabeyi okuyan ve günümüz Türkçe'sine çeviren Öğr. Gör. Refet Y. Balata'ya teşekkür
ederim.
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8-C karesinde LO adet firuze renkli çini, 35 adet tek renk yeşil sırlı, LO
sırsız seramik parçası, 3 tane para, eksik olduğu için okunamayan
yazılı küçük bir mermer parçası ve bir türbe gövdesi bulunmuştur: Mezar
taşının üzerinde bir cümlenin son kelimesi dışında yazı yoktur. Bu nedenle de iyi okunamamaktadır (Şekil: 4-9).
tane

Aynı karenin 40 cm derinliğinde açıldığı sırada düzgün olmayarı taş
lar ve harçla örülü gördüğümüz duvarın sekiz kenarlı bir türbenin duvarı
olduğu anlaşılmıştır: Yaklaşık bir metre yüksekliğinde ve 1.5 m kalınlı
ğındaki üç duvarı ortaya çıkan türbenin temel seviyesine kadar yaklaşık
1.5 m lik kısmı henüz toprak altındadır. İçten ve dıştan düzgün kesme taş
larla örülerek bina edilmiştir. Gövde içinden toplu halde atılmış çok sayı
da çürümüş insan kemiği çıkartılmıştır. İndiğimiz toprak seviyesi altında
başka mezar kapak taşları görülmektedir. Bu da yapının yıkılıp, toprak
altında kalmasından sonra çukur halindeki gövde içine başka yerlerden
getirilen cesetlerin ya da sahipsiz kişilerin buraya atıldıkları iddiasını
doğrulamaktadır. Ancak, sonuç önümüzdeki yıl yapılacak kazı sonrasın
da ortaya çıkacaktır (Resim: 5).

6-B karesinde 6 adet fıruze renkli sıraltı teknikli çini, 40 adet tek
yeşil renkli ve iki adet sırsız seramik parçası ve 2 tane para bulunmuştur. 7-C karesinde 38 adet tek renk yeşil sırlı ve bir adet sırsız seramik parçası ve iki tane para, 7-B karesinde ise, 18 adet yeşil renk sırlı seramik parçası ele geçirilmiştir. Çini ve seramik parçalar amorf niteliktedir. Sadece bazı örneklerin çizimleri yapılabilmiştir. En küçük parça derenk

ğerlendirilmeye çalışılmaktadır.

Kazı bitiminde açılan karelere eğim
Gelecek yılki çalışmalarda aynı karelerle,
edilecektir.

verilmiş, su yollan açılmıştır.
yapının kuzey yönünde devam

SONUÇ
1994 yılı kazı döneminde doğu ve güneydoğu yönünde yapılan kazı
da, doğu yönünde 5 x 5 m lik üç kare 1.5 metre, güneydoğu yönünde de
iki kare 50 cm derinliğinde kazılmıştır. Doğu yönünde yapının orijinal,
kesme taş duvarları ortaya çıkartılmıştır: Yapının döneminde düzgün
yontulmuş blok taşlarla örülerek inşa edildiği görülmektedir. Ancak, taşın uzun süre nem altında kalmasından veya cinsinden dolayı yıpranıp tabakalar halinde döküldüğü dikkati çekmektedir. Bu da eserin 1940 yılla
nnda sökülüneeye kadar, toprak üzerinde görülebilen duvarlarının da aynı şekilde yapıldığını ortaya koymaktadır (Resim: 3).
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Kazının doğu yönündeki 8-C karesinden, 1.5 m derinlikte, üç kenarı
mevcut, yarısından fazlası yıkık haldeki sekizgen bir türbenin gövdesi ortaya çıkartılmıştır. Gelecek yıl yapılacak çalışmalarda toprak altındaki
geriye kalan 1.5 m lik bölümü çıkartılacaktır.

Ayrıca kazıdan seramik ve çini parçaları ile, paraya benzer bakır maparçaları bulunmuştur: Küçük parçalar halindeki seramik ve çini parçalarının büyük bir kısmı Selçuklu Dönemi'ne aittir. Ancak, hepsi de
amorf (amorphe) (şekilsiz, silik) niteliktedir.

den

Toplam 20 adet madeni parça bulunmuşturo. Bu paralardan envanter
no: 6,8,9,12,13,17,19,20 olan örnekler kısmen veya tamamen okunabilmiş
tir. Diğerleri çok pasıanmış ve yazılan silinmiştir. Hurda karakterindedir;
paralardan biri Selçuklu dönemi, iki tanesi Osmanlı çağı'na ait, diğerleri
xıv-xv. yüzyıldan kalmadır. Bu da bize kazı yaptığımız 1.5 m derinliğindeki alanın Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemi katı olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Selçuklu Dönemi parasından da daha alt katlarda Selçuklu tabakasının yer alacağı sonucu ortaya çıkmaktadır.
Kazı ıle ılgili Sorun ve Öneriler
Yapının batı ve kuzey yönü şahıs malı durumundadır: Kazının yürütülebilmesi için, bir zamanlar yapıya ait olan ve ilgili kurum tarafından
satılan alanların hiç olmazsa kazı yapılabilecek kadar bir bölümünün (temelden 10 m.lik uzaklıktaki alanların) kamulaştırılması zorunludur (Şe
kil: 1): Darphane denilen yer 517 ada 14, 15, 17 pafta üzerine oturmaktadır.
Ancak, 16 nolu pafta belediyenin, 17 nolu pafta (darphanenin odası) şahıs
malıdır. Sadece 14 nolu pafta Vakıfların mülkiyetindedir. O da kubbeli iki
mekandan ibarettir. Yapının arazisi kapı önüne kadar şahıslara satıldığın
dan kazma vurulacak yer yoktur. Ayrıca, yapının vakıf kayıtlarından
Darphane'nin bir de camisinin bulunduğu anlaşılmaktadır Belki de kazı
ilerledikçe sözkonusu caminin temel izleri ortaya çıkacaktır. Camiye ait
kalıntıların bulunabilmesi için de pafta üzerinde görülen 16,17,13,23,28 ve
6 nolu parsellerin 27 ve 28 parsel hizasındaki kesiminin kamulaştırılması
gerekmektediı-".

Yapının batı

yönündeki

duvarı yıkılma

tehlikesi göstermektedir. Ka-

(26) Paralar Öğretim Görevlisi Sayın Aydoğan Demir tarafından okunrnuş ve değerlendirilmiştir.
Yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ederim.
(27) 6 ve 28 no lu parsellerde belediyenin başvurumuza istinaden yaptığı girişim sonucu. belediyenin 23.9.1994 tarih ve 15/185 sayılı yazısıyla, mal sahifılerinden alınan olur dilekçeleri ile
yapının kuzey yönünde kazı yapmamıza izin verilmiştir. 19ive yardımlarından dolayı Belediye Başkanı Sayın Ahmet Er'e teşekkür ediyorum.
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mulaştınlırsa bile acilen desteklenip, yıkılmadan evvel kazısının tamamlanması gerekmektedir. Bu amaçla bir proje hazırlayıp, 1996 yılındaki kazı tarihinden evvel Aksaray'ın bağlı bulunduğu Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na iletmeyi planlıyoruz. Ancak, kazı hiçbir kurum tarafından desteklenmediğinden bu proje giderlerinin nasıl karşılanabileceğini bilmiyoruz.
Yapının güney ve batı yönünde, yapıyı iki yönden dolanan, küçük
bir su arkı mevcuttur. Çevredeki bağ ve bahçeleri sulayan bu ark yaz
mevsiminde dolu akmaktadır. Yapının ark yönlerinde kazısı yapıldığında
suların kazı alanına girme tehlikesi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle argın
acilen iptal edilmesi gerekmektedir.
Kazı için en önemli sorun, mevcut haliyle yapının duvarlarında yaklaşık 50 cm lik bir kayma vardır. Kazının tamamlanmasının hemen ardın

dan, toprak seviyesi indikçe uzun zamandır toprak altında bulunan duvarlar belki de kendisini taşıyamayacağından, hazırlanacak bir projeye göre
acilen restore edilmesidir.
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Resim 1: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı, doğu yönü, genel görünüş.

Resim 2: Melik Mahmud Gazi Hangahı,
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kuzeybatı

yönünden görünüş.

Resim 3: Melik Mahmud Gazi Hangahı,

doğu

yönü kazlSl-1994.

Resim 4: Melik Mahmud Gazi Hangahi kazısı,
S-E karesi, kitabe parçası, 1994.
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Resim 5: MeIik Mahmud Gazi Hangahı
desi kalıntısı,
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kazısl-1994, doğu

yönü, S-C karesi, türbe göv-

Resim 6: Melik Mahmud Gazi Hangahı ka
zlsl-1994, doğu yönü, II. Gıyased
din Keyhüsrev (1246-59) dönemine
ait para (ön yüz) (Env, no: Darphane 94/10).
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planı.
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2cm
Şekil

5: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı

kazısl-1994, sırsız

o
Şekil
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6: Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı
teknikli, kahverengi renkli.

seramik.

3cm
kazısl-1994,

seramik buluntu, kazıma

Şekil 7: Aksaray -Melik Mahmud Gazi Hangahı kazlsl-1994, mezar taşı.
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Şekil

8: Aksaray-Melik Mahmud Gazi

Şekil 9:
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Aksaray-Melik Mahmud Gazi

Hangahı

kazlSl-1994, mezar taşı.

Hangahı kazısl-1994, yazı parçası

(?).

1992-1994 ANİ KAZıLARI
Beyhan KARAMAGARALI*

Ani kazılarıyla ilgili 1990-1991 yılı çalışmaları Kültür
XLV. Kazı Sonuçları Toplantısı kitabında yayınlanmıştı.

Bakanlığı'nca

Bu metin ise, 1992-1994 yılı çalışmalarını kapsamaktadır. 1992-94 yılı
çalışmaları, Aslanlıkapı ile, ön kısımdaki hendek, daha önce kazısının bir
bölümünü yaptığımız yol, Ani'ye Arpaçay üzerindeki bir köprü ile bağla
nan kervan yolu, bir kısmı 1991 yılındaki raporda belirtilen kuşluklar ve
Ani katedralinin kuzeyinde ve Manuçheyr Camii'nin güneyindeki iki konut üzerinde gerçekleşmiştir. Çalışmalarımız için gerekli olan bazı malzernelerin ternin edilmesindeki destek ve yardımlanndan dolayı Kars Valiliği ve üzel Idare Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz.
Aslanlı Kapı Çalışmaları: Ani şehir surlarının batısında ve bugünkü
güzergahına göre, Ani 'nin ziyaretçilerin kullandığı esas girişi niteliğindeki Aslanlı Kapı, ismini içteki burçlar arasında, surun üst kısmındaki
arslan kabartması ile, surun güney burcunda yer alan küfi kitabeden almaktadır. Bu bölümde, arka arkaya iki sıra halinde sur duvan ve burçlarla takviye edilmiş iki kapı bulunmaktadır (Resim: 1).

yol

Çalışmalar başlamadan önce iç surdaki arslan kabartmasının bulunduğu bölümün alt kısmının, yaklaşık 4 m yükseklikte moloz ve toprak tabakası ile dolu olduğu ve yıkıntıların önüne, Kültür Bakanlığı tarafından
bir bekçi kulubesi yerleştirildiği görülmüştür. Sur duvarının ön kısmında,
tehlike teşkil eden bu yıkıntıların, gerek iki sur arasındaki alanın kullanı
ma açılması ve surun alt kısmının ortaya çıkarılması, gerekse de ziyaretçilerin ilk giriş yeri olması nedeniyle de şehir hakkında iyi bir tesir bırak-

*

Prof. Dr. Beyhan KARAMACiARALI, Hacettepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Anabilim Dalı, Beytepe-ANKARA.
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ması amacıyla temizlenmesi düşünülmüş
sus gerçekleştirilmiştir. (Resim: 2-3).

ve

yapılan çalışmalarla

bu hu-

Çalışmalara, iç surun ön kısmındaki yıkıntıların temizlenmesi ile
başlanmıştır. Sur yıkıntılarının temizlenmesinden sonra, yıkıntıların
önünde yer alan kulübe ile bu alanın güneyinde iç ve dış sur arasında,
şehre girişleri önlemek amacıyla yapıldığını sandığımız, moloz yığıntısı
şeklindeki duvar kaldırılmıştır. Alanın temizlenmesinden sonra, çalışma
lar dış sur üzerine kaydırılmıştır. Dış surun giriş kapısının önünde yaklaşık 3 m genişliğinde bir hendek tespit edilmiş ve hendeğin 15 m lik kısmı
nın dolgu toprağı boşaltılmıştır.

Temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra, dış sur kapı duvarlarının
alt kısımlarındaki yıkıntıların tehlike arz etmesi nedeniyle kapının rölöveleri çıkarılmış, yıkılmalarını önlemek amacıyla duvarların alt kısımla
nndaki eksik taşlar tamamlanmış, çürük olan bazı taşlar da yenileriyle
değiştirilerek kapılar emniyete alınmıştır. Aynca kapının batıdaki burcunun doğu kısmı yaklaşık 2 m yüksekliğe kadar onarılmıştır.
Sur kapılarının güneyinde, dış sur ile iç suru birbirine bağlayarak .
insan ve hayvan girişini önlemek amacıyla iki sur arası yaklaşık
1.65 yüksekliğinde bir duvarla kapatılrruştır. Kültür Bakanlığı görevlilerine ait kulübe bu duvarın önüne yerleştirilerek, şehre girişlerin kontrol altına alınması sağlanmış, alan ziyaretçilerin dinlenmesine olanak verecek
şekilde düzenlenerek kullanıma açılmıştır.
şehre

Bu

çalışmalar dışında, şehre

izinsiz insan ve hayvan

girişini

önlemek

amacıyla, Kars, Arslanlı ve Santrançlı kapılara, demir parmaklıklı birer
kapı takılarak, anahtarları müze yetkililerine teslim edilmiştir.

Çalışmalarımız sırasında aldığımız
araştırması yaptmlmıştır. Buna göre:

Hamur: Az

karbonatlı,

harç örneklerinin laboratuvar

killi malzemeden

yapılmış.

Tane Dağılımı: Plajioklas, bazalt, andesit parçaları seyrek, buna karşılık amorf yapıda muhtemelen volkanik levhalardan meydana gelmiş tane parçaları çoğunluğu teşkil etmektedir.

Yol Çalışmaları: 1991'de ortaya çıkarılan yolun, köylüler ve köye ait
hayvanlarca kullanılması sebebiyle bozulmuş, ocak, ışıklık yeri ve sekilerin detaylarının kaybolduğu tespit edilmiştir. 1992-94 yılı çalışmaları yolun bozulan kısımların orijinal şekline göre düzenlenmesi ile donduıma
faaliyetleri şeklinde yürütülmüştür (Resim: 4).
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Çalışmalara, yolun Ebu '1 Muhammeran Minaresi 'ne kadar olan kıs
mın etrafının açılmasıyla başlanmıştır. Yolun batı tarafında, bir dükkan
ile (Resim: 5) bir şehiriçi hanı kalıntısı ortaya çıkarılmıştır. Küçük kare
planlı dükkanın içinde bazı seramik parçalar ile cam buluntular ele geçmiştir (Resim: 6). Han, iki dükkan ve bir geçiş mekanından oluşur (Resim: 7). Ortasındaki kısmın batı duvarı ekseninde kemerli bir giriş bulunduğu tespit edilmiş, ancak buranın kazısı tamamlanamamıştır. Bu girişin
yola bakan tarafında bir ocak bulunmaktadır. Ocağın, kullanılan taşların
durumundan ve itinasız yapılışırıdan daha geç bir döneme ait olduğu anlaşılmaktadır. Ortadaki mekanın güney duvarının doğu kısmından başla
yarak, duvarın üstüne doğru çıkan bir merdivenin dört basamağı ortaya
çıkmıştır. Bu merdivenin tahminen toprak damlı olan yapının üzerine kadar devam ettiği düşünülmektedir.Güneydeki mekanın yola bakan kısmı
nın altında, depo olabilecek bir mekan daha tespit edilmiştir. Ortadaki
mekanın kuzey duvarındaki bir kapı ile geçilen kuzeydeki mekanın zemini sal taşları ile kaplanmıştır. Bu mekanın yola bakan duvarı dibinde kırık
bir küp ile yaklaşık 2.5 cm boyutlarında sırlanmış seramikten bir yüz kabaıtması ele geçmiştir (Resim: 8). Küpün üzeri bir sıra bordür halinde
yıldız motifleriyle bezelidir. Bu mekanın doğu duvarının yola bakan kıs
mında bir adet otumıa seki si ile taşlannın yanmış olması sebebiyle ocak
olduğu anlaşılan yan yana iki kalıntı bulunmuştur. Yolun batı tarafındaki
diğer yapılar henüz açılmamıştır.

Yolun doğu kısmında birbirine bitişik iki han yapısının girişleri ortaya çıkarılmıştır. Bu mekanların yola bakan taraflarında küçük dükkanlar
yer almaktadır. Yapıların içlerinde kazı gerçekleştirilmemiş, ancak tespitle iktifa edilmiştir. Hanların bulunduğu kısımda yolu belirleyen duvar
üzerinde aydınlatma ve ısınma maksadıyla yapılmış iki ocak daha ortaya
çıkarılmıştır. Doğudaki ocağın içinde bulunan seramik parçalannın üzerindeki bezir yağı izlerinden, burada bezir yağının aydınlatmada kullanıl
dığı anlaşılmaktadır.

Ayrıca yol boyunca hayvanların su içmesi için yalaklar ve oturma sekileri ile ocaklar bulunmaktadır. Yolun Ebu'l Muhammeran Minaresi'ne
yakın olan kısmında ikinci bir rogar ele geçmiştir (Resim: 9). Yol, etrafındaki hanlardan ve hayvan sulaklanndan da anlaşılacağı gibi XII. yüzyılın caddelerinden biridir. Bugün parçalanmış bulunan Ebu'l Muhammeran Minaresi üzerindeki kitabeden, bu yol üzerinde yapağı ve pamuk
alışverişinin yapıldığı ve bu kısmın pazar yeri olarak kullanıldığı anlaşıl
maktadır.

Yolun zemininin, parke

taşı

ile

kaplı olduğu,

yanlardan sokaklara ge-
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çiş verildiği belirlenmiştir. Köylü halkın ve hayvanların tahribine uğra
açılan yolun korunması için dondurma çalışmaları da gerçekleştirilmiştir.

yan ve yeni
Alınan

harç örneklerinin laboratuvar

sonuçları,

sur ile

aynı

özellikte-

dir.

Kervan Yolu Çalışmaları: Bu alandaki faaliyetler temizlik çalışma
ları şeklinde gerçekleştirilmiştir. Divin Kapısı'ndan, Arpaçay'a doğru
uzanan ve bir köprü ile Arpaçay'ın karşı kıyısına ulaşan kervan yolu,
şehre doğru devam etmekte ve Küçük Hamam' a kadar uzanmaktadır. Patika niteliğinde olan ve yer yer kayalık bir zemine oturan yolun bazı kı
sımları, kaya parçalarıyla örülerek teraslanmıştır. Yolun Divin Kapısı yakınında, kapıdan düştüğünü tahmin ettiğimiz iki Ermenice kitabe bulunmuştur (Resim: ıo).
Ayrıca, Arpaçay üzerindeki köprü çevresinde yaptığımız çalışmalar
Arpaçay'ın Ani şehri kıyısında, salların yanaşmasını sağlamak amacıyla yapıldığını düşündüğümüz bir taş iskele tespit edilmiştir.

da,

Konut Kazıları: Konut kazılan; Ani Katedrali 'nin kuzeyinde ve Büyük Hamam'ın doğusundaki i nolu konut ile Ebu'l Manuçher Camii'nin
güneyinde, caminin önünden geçen yolun batısındaki II nolu konut üzerinde yoğunlaşmıştır.

i nolu Konut: Bu alanda, kazı faaliyetinden önce yapılan ön araştır
malar sonucunda, yapının toprak altına gömülü olarak inşa edilen duvarlardaki derzlerin çürümüş ve dökülmüş olduğu tespit edilerek, mekanların açılması sırasında oluşacak toprağın basıncının karşılanması ve derzlerdeki özelliğini kaybeden harçların yenilenmesi isteğiyle kazı ve dondurma faaliyetleri birlikte yürütülmüştür.
Konut, doğu-batı doğrultusunda uzanan tonozlu bir dehliz ile, güneyindeki kuzey-güney doğrultusunda düzgün olmayan dikdörtgen planlı
iki bölümden oluşmaktadır (Resim: 11-12).
Yapıya kuzey duvarda, eksenin batısından yer alan dışa profilasyonlu bir portalden girilmektedir. Portalin temel taşları in situ olarak ele geçirilmiştir (Resim: 13). Bu kısımdan üç basamaklı bir merdivenle yaklaşık kare planlı hol kısmına inilmektedir (Resim: 14). Hol ile portal arasında yaklaşık 75 cm lik bir seviye farkı mevcuttur. Hol, merdivenlerin
batı kenarına yerleştirilen korkuluk biçimindeki bir taşla iki bölüme ayrıl
mıştır. Holden, güneyde avluya, doğuda ise yapının dehliz kısmına girişi
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sağlayan ara bölüme geçilmektedir. Dehliz ile geçiş bölümü arasında
yaklaşık 1.5 m seviye farkı mevcuttur. Bu bölümün doğusunda L şeklinde
bir mekan daha bulunmaktadır. Dehlizli kısma girişi sağlayan kapı sivri
batı yarısı in
kazısı sırasında yapının portaline

situ olarak ele geçmiştir. Bu bölümün
ait olan bezemeli kemer parçalan ele
Bu parçalardan hareketle, yapının ana girişinin batıdaki por-

kemerlidir. Kemerin

geçirilmiştir.
anlaşılmaktadır.

tal olduğu

Dehliz doğu-batı doğrultusunda düzgün olmayan dikdörtgen planlı
bölümünden doğuya doğru yaklaşık 5 m batıya doğru ise 20 m
devam etmektedir. Dehlizin güney duvarı, kapıdan yaklaşık LO m batıda,
30 cm içe girerek, ikinci bir kapı oluşturmuştur. Bu kısımdan sonra, dehliz kuzeye doğru genişleyerek devam etmektedir (Resim: 15).
dır. Giriş

Dehlizin ikinci kapıya kadar olan kısımı dönüşümlü yerleştirilen düz
ye beşik tonozlar ile örtülmüş ve tonozIara mazgal pencereler açılmıştır.
Ikinci kapıdan sonra ise örtü beşik tonozdur. Dehlizin giriş kapısının önüne rastlayan bölümünün düz tonozu yıkılmıştır. Zeminin altında olan bu
bölüm, kar ve yağmur sularının içeriye girmesini önlemek amacıyla, orjinaline göre yapılan bir düz tonozla kapatılmıştır.
Giriş holünden geçilen avlu doğu-batı yönünde dikdörtgen planlıdır
(Resim: 14).Avlunun güneyinde bir eyvan, güneydoğusunda güneydeki
mekanlara geçişi sağlayan koridor doğu ve batısında ise düzgün olmayan
kare planlı birer mekan yer almaktadır (Resim: 14-16). Avlunun kuzey
duvarının doğusunda ise dikdöıtgen planlı bir niş bulunmaktadır. Avlunun batı duvanndan yaklaşık 1.5 m güneye doğru iki sütun kaidesi in situ
olarak ele geçmiştir. Kazılar sırasında, bu kaidelere oturacak taş sütun
parçasının ele geçmemesi, sütunların ahşap olduğunu göstermektedir. Bu
veri bizi, yapının örtü sisteminin de ahşap olduğu sonucuna götürmüştür.

Eyvan yaklaşık kare planlıdır. Avlu zemininden yaklaşık 45 cm yükseklikte bir kademe oluşturan sal taşı kaplı eyvanda, yuvarlak ağızlı ve
dikdörtgen planlı 4 depo ele geçirilmiştir. Depolar yaklaşık eş boyutludur. Çökme tehlikesi gösterdiğinden içleri tam olarak boşaltılmamış, bu
nedenle de derinlikleri tespit edilememiştir. Ancak 4 m derinliğe kadar
olan kısımları görülebilmektedir (Resim: 17).
Avlunun batısındaki mekanda ocak
ile karşılaşılmıştır.

olduğunu düşündüğümüz

bir

niş

Eyvanın doğusundaki yaklaşık 75 cm enindeki koridor LO m güneye
doğru devam ederek, sekiz basamaklı taş bir merdivenle sonlanmaktadır
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(Resim: 18). Merdivenlerden yapının güneyinde yer alan ve batıya doğru
devam eden bir sokağa çıkılmaktadır. Yapıdan sokağa geçişler eşik taşı
bulunan bir kapı ile sağlanmaktadır (Resim: 19).
.
Koridorun doğusunda ve eyvanın doğu duvarının karşısında bir sofa
ile bu sofanın güneyinde bir oda, koridorun batısında ise diğer bir sofa
yer almaktadır.
Doğudaki sofa düzgün olmayan kare planlıdır. Zemini, koridor zemininden daha yüksek olan sofanın yaklaşık ortasında bir tandır ele geçmiş
tir (Resim: 20). Koridorun batısındaki kuzey-güney yönünde yaklaşık
dikdörtgen planlı ikinci sofa, koridor zemininden 50 cm daha yüksektedir. Eyvanın batı duvan önünde yaklaşık 60 cm genişliğinde ve 30 cm
yüksekliğinde bir seki yer almaktadır (Resim: 19).

Koridorun doğusundaki oda aynı yönde ve yaklaşık dikdörtgen planlıdır. Odanın doğu duvarı önünde, eksende yer alan ocak nişinde kesilen
yaklaşık 60 cm eninde ve 30 cm yüksekliğinde bir seki bulunmaktadır.
Ocak nişi dikdörtgen planlıdır. Ocak nişinin önünde in situ olarak ele geçen toprağa gömülü bir dibek yer almaktadır. Aynı duvarda, eksenin güneyinde yan yana iki, batı duvarda ise giriş kapısının güneyinde bir dikdörtgen planlı ve dilimli kemerli niş bulunmaktadır (Resim: 11). Bu bölümde fosil1eşmiş bezir yağı kalıntıları ele geçirilmiştir.
Zemini sal taşı döşeli sokak, kapıdan doğuya doğru yaklaşık i m, baise 36 m devam etmektedir. sokak doğuda bir kapı ilesonlanmaktadır. Sokağın özellikle güney tarafında, işlevlerini tam olarak belirleyemediğimiz ve henüz kazısı yapılmayan, ancak konut olduğunu tahmin ettiğimiz mekanlara ait girişler tespit edilmiştir. Girişler basamaklarla toprak altına doğru inmektedir. Aynı duvar önünde oturma sekileri bulunmaktadır (Resim: 22).
tıya doğru

2. il Nolu konut: Çalışmalar bu sene tamamlanamamıştır. Bu kısım
çalışmalar gelecek kazı sezonunda devam edecektir. Kazı yapılan
alanların plan ve kesiti çıkarılmış, fotoğraf ve slaytları çekilerek belgelenmiştir (Resim: 23).

daki

Küçük Buluntular

i. Sikkeler: Şehrin ticaret merkezi olması nedeniyle özellikle yol
zısı sırasında çeşitli devlet ve uygarlıklara ait sikkeler elde edilmiştir.

kaBu
sikkelerin Abbasi, Günçü, Bizans Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı Dönemi'ne ait sikkeler olduğu tespit edilmiştir. Osmanlı Dönemi'ne
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(Xv.yüzyıl) ait sikkeler, şehrin bu dönemde de kullanıldığını
mediğini göstermesi açısından önemli görülmektedir.

ve terkedil-

2. Seramik buluntular: Özellikle yol ve Küçük Hamam kazıları sıra
ele geçen seramik buluntular, sırlı ve sırsız olmak üzere iki grup
etmektedirler. Sırlı seramiklerde sıraltı ve sırüstü teknikleri görülmektedir. Sırüstü olarak, lüster tekniğinde küçük bir parça ele geçmiştir
(Resim: 24).
sında
teşkil

Sıraltı tekniğindeki örnekler daha fazladır. Bunlardan bir kabın kaide
kısmına ait olanında sgrafitto olarak bir kuğu (kaz) motifi, bir diğerinin
ele geçen kısmında ise bir kazın baş kısmı betimlenmiştir. Bir diğer parça
ise üzerinde HJl70 tarihli kitabesi bulunması açısından önem taşımakta
dır. Bu tarih Ani şehrinin iskanının 17-18. yüzyıla kadar devam ettiğini

göstermektedir.
Sırsız seramiklerde ise damga veya silindirik mühürle baskı tekniğin
yapılan çeşitli süslemelerle karşılaşılmaktadır. Bu grup daha sonra ayrıntılı olarak yayınlanacaktır (Resim: 25).
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