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BERICHT DER GRABUNGSKAMPAGNE
IN LIMYRA 1996
Jürgen BORCHHARDt'

Die Kampagne dauerte vom 19. August bis zum 27. September 1996

Der Dank des Grabungsleiters gilt den Archaologen: Herrn H.
Alanyali, Herrn Mag. F. Blakolmer, Frau Mag. U. Eisenmenger, Frau B.
Eray, Frau M. Gröfıbacher, Frau M. Knötig, Herrn Dr. A. Konecny, Frau
Dr. Z. Kuban, Frau S. Kucher, Frau Dr. i. Mader, Frau B. Marksteiner,
Herrn Dr. Th. Marksteiner, Frau Dr. A. Pekridou, Herrn B. Rasch, Frau
A. Raslagg, Frau Dr. E. ReuJ3, Herrn Mag. P. Ruggendorfer, Frau B.
Seemann, Herrn Mag. M. Seyer, Frau A. Sorger, Frau A. Wetzer, Frau
Mag. K. Wölfl; den Byzantinisten: Frau Dr. S. Möllers, Herrn ProfDr. U.
Pesehlow, Herrn Dr. A. Pülz; dem Epigraphiker ProfDr. M. Wörrle; dem
Numismatiker Herrn Dr. 1. Gorecki; den Arehitekten und Bauforsehern:
Herrn Dipl.Ing. A. Berthold, Herrn Dipl.Ing, C. Menz, Frau Dipl.Ing, L.
Mühlbauer, Herrn Dipl.Ing. K. Sehulz, Herrn Dr. G. Stanzl, Frau S.
Stepanek; den Archaozoologen: Herrn Dr. G. Forstenpointner, Hern Dr.
G. Gaggl, dem Anthropologen Herrn Dr.K. GroJ3sehmidt, dem
Metallurgen S. Şişmanoğlu; den Geodaten: Herrn S. Atasü, Herrn N.
Rehak; dem Geomorphologen Herrn Dr. E. Öner, den Restauratoren:
Herrn F. Biedermann, Frau Dr. C. Bohlmarın, Herrn Mag. S. Daxner,

*

Prof.Dr. Jürgen BORCHHAR..DT, Institut ilir Klassische Archaologie, Universitat Wien,
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Herrn E. Frank; dem Graphiker Herrn R. Jurtitsch; den Modellgestaltern:
Herrn E. Brüll, Herrn F. Hnizdo sowie dem Photographen Herrn N. Gail.
Für die gute Zusammenarbeit gilt mein herzlicher Dank dem
Regierungsvertreter Herrn Ahmet Topbaş.
Die Durchführung der Kampagne wurde ermöglicht dank der
Genehmigung durch die Generaldirektion ilir Bauten und Museen im
Kultusministerium in Ankara.

Im Namen aller Mitarbeiter danke ich dem Fonds zur Förderung der
wissenschaftlichen Forschung, Wien, ilir die groBzügige Unterstützung.
Herzlicher Dank gilt auch Herrn Ing. Peter Glass von der Geodimeter
Handelsgesellschaft ilir das überlassen geodatischer Gerate,
Paleogeomorphologische Untersuchungen in Limyra
E. ÖNER

Nach zweijahriger Pause wurden 1996 die paleographischen
Untersuchungen zu den Umgebungsveranderungen, denen Limyra und
sein Umland seit der Antike unterworfen war, fortgesetzt.
Die antike Stadt Limyra befindet sich im Norden der Finike-Ebene,
an den Auslaufem des wasserreichen, aus Kalkstein bestehenden ToçakBerges. Diese Ebene entstand aus Alluvionerı, die im Nordwesten vom
Akçay-FluB, im Nordosten vom Alakir-FluB und im Süden, die Küste
entlang, vom Meer geformt wurden. Die Sumpfgebiete um die Reste der
antiken Stadt wurden erst in den letzten Jahren ilir die Landwirtschaft
nutzbar gemacht.
Bei den 25 Bohrungen in den Alluviorıen hat man Tiefen bis zu 12
Meter erreicht. Bei allen Tiefbohrungen (bis 10 m.) wurde eine dicke
Torfschicht durchbohrt, die sich 6 bis 9 m. unter der Oberflache befand.
Bis zu 4 - 5 m. Tiefe wurden Keramik und Baureste gefunden (Abb. 1).
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Im Zuge der Erstellung zweier Profile, eines nach Süden zum Meer
hin und eines in Ost - West - Richtung, konnte festgestellt werden, daJ3 in
Limyra, 4 bis 5m unterhalb der heutigen Ebene, früher ein See bestand,
der mit Quellwasser gespeist wurde, und daJ3 die ersten Niederlassungen
um diesen See entstanden sind. Bei den Bohrungen im westlichen Teil
der Stadt wurden auch an tiefen Stellen Keramik oder Baumaterial
gefunden. Bei den östlichen Bohrungen dagegen sind solche Funde
höchtens bis 2,5 Meter enthalten. Das bedeutet, daJ3 die ersten
Niederlassungen im westlichen Teil der heutigen Stadt gemacht worden
sind und der östliche Teil erst spater bewohnbar wurde. Hierfur zeichnet
der steile Schwemmkegel, der sich im Westen der Stadt und am FuJ3e des
Toçak - Berges befindet, ausschlaggebend. Dieser Schwemmkegel hat,
da er im Gegensatz zu den Wasserflachen der Umgebung höher liegt,
einen stabilen Grund gebildet, weshalb im westlichen Teil der Stadt der
Grundwasserspiegel früher zurückgegangen ist, und die Besiedlung hier
zuerst stattfinden konnte.
Die Torfschichten, die sich 5 - 6 m. unter dem heutigen Meeresspiegel befinden, entstanden in der Austrocknungsphase des SüJ3wassersees. Demnach muf in der Austrocknungsphase der Meeresspiegel tiefer
gelegen haben als heute. Zwei Torfproben, eine aus dem Norden der
Stadt (03. Bohrung) und eine aus dem Süden (23. Bohrung), wurden mit
Hilfe der C - 14 Methode datiert. Die Torfprobe aus dem Norden ist 4100
(± 60) und jene aus dem Süden 3440 (± 60 Jahre) alt. Demnach ist der
See in dieser Gegend vor 3500 - 4000 Jahren (1500 - 2000 v.Chr.)
ausgetrocknet.
1996 wurde eine Bohrmaschine eingesetzt, die mit einem
Kompressor ausgerüstet war, weshalb tiefere Bohrungen durchgefuhrt
werden konnten. Gleichzeitig konnte das Bohrmaterial ungemischt
herausgeholt werden. Die tiefste der vier Bohrungen ist die Bohrung NL
28 (1996-03), die im Osten der Stadt zwischen der römischen Therme
und der Bischofskirche durchgefuhrt wurde. Hier hat man eine Tiefe von
26.5 m. erreicht. Mit der Bohrung NL 27 (1996-02) im Südwesten der
Stadtmauer ging man 18 m. in die Tiefe (Abb. 2).
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Bei dieser Bohrung wurden Sandschichten des Alakir - Flusses
durchbohrt, die unter dem mit Siedlungsresten gemischten Sumpfschlamm liegen. AuJ3erdem wurden auch die im Wassergebiet angehauften Schlamm- und bei tieferen Gebieten Torfschichten durchquert.
Anstehendes Gestein oder die Grunderde genannten alten Schwemmkegel wurden nicht erreicht. Eines der wichtigsten Ergebnisse dieser
Bohrung ist, daJ3 man im Gegensatz zu den früheren Bohrungen
Torfschichten, die das Austrocknen symbolisieren und die sehr dicht in
12 und 16 m. Tiefe liegen, erreicht hat. Ab 16 m. gab es bis zu 26.5 m.
im Wasser angehaufte grünfarbige, tonige und schluffige Alluvionen. Da
es auch 8 - 12 m. unter dem Meeresspiegel Torfschichten gibt, dürfte die
Austrocknungsphase des Sees in dieser Gegend ab diesen Schichten
angefangen haben.
Diesen Ergebnissen nach gab es an Stelle der antiken Stadt Limyra
einen See. Er hatte keine offene Verbindung zum Meer. Die bei den
Bohrungen gefundenen Fossilien stammen meist von SüJ3wassertieren, d.
h., es handelte sich wahrscheinlich um einen Süliwassersee. Die
Torfschichten deuten darauf hin, daJ3 das Austrocknen des Sees durch
den Rückgang des Meeresspiegels bedingt wurde.

In der nachsterı Kampagne sollen durch weitere Tiefbohrungen die
Grenzen des Sees sowie der Beginn seiner Austrocknung geklart werden.
Die Grabung in Nekropole 5

F. BLAKOIMER
Die diesjahrigerı Freilegungsarbeiten in der 2,2 km. östlich vom
Zentrum Limyras gelegenen Nekropole V konzentrierten sich in der
Hauptsache auf den SW-Bereich des freistehenden monumentalen
Grabes Nr. 88 (Abb. 3). Dieses an alien vier Seiten aus dem anstehenden
Felsen freigearbeitete Felsgrab zeigt den konventionellen Architekturtypus eines lykischen Grabhauses des 4. Jhs. v.Chr. und weist den
Holzstanderbau imitierende Elemente an Vorhallenfront, Innenfassade
und den beiden seitlichen Auüenwanden auf Die Tiefe der Vorhalle
4

betragt 1,635 m, ihre Höhe 3,425 m. und die maximale Starke der
westlichen Antenwand 0,368 m, womit dieses in seinem Typus in Limyra
bislang einzigartige Grabmal nicht nur das nach heutigem Kenntnisstand
gröJ3te und am aufwendigsten gestaltete der Nekropole V und eines der
architektonisch imposantesten ganz Limyras darstel1t, sondem auch in
ganz Lykien kaum engere Parallelen besitzt.
Auf der sich nach S hin öffnenden, bis ca. Ş,60 m. tiefen, plan
abgearbeiteten Felsvorterrasse fanden sich erwartungsgemaf zahlreiche
Versturzfragmente der dem oberen Frontteil vorgeblendeten Fassade
(Abb. 4), darunter Teile der in Stein nachempfundenen Reihe von
Rundbalken, deren Durchmesser i 1,6 cm. betragt, der Faszien und des an
seinen Enden gekrümmten vordersten 'Dachholzes'. Diese aus mehreren
Einzelblöcken bestehende Fassade des Vorraumes war mit dem an der
westlichen Frontseite angesetzten Dachblock ursprünglich horizontal
verzapft. Unklar bleibt vorerst die Gestaltung des Tympanonfeldes.
Blaue Farbreste in den oberen Rundholzzwickeln zeugen vom
chromatischen Dekar des ursprünglich cremefarbenen Kalksteinbaues.
Vom westlichen der beiden Pfeiler in antis mit Grundmaflen van 0,357 x
0,293 m. konnten mehrere Fragmente gebargen werden.
Ungeklart bleibt die Frage, ob ein schmales Steinsplittniveau über
einer Felsspa1te auf Felsbeschadigungen ader vielleicht eher auf eine
künstlich angelegte, das Terrassenniveau begradigende Ausgleichsschicht zurückgeht. In einem Stratum etwa 1,05 m. über dem Felsterrassenniveau fand sich im Versturz neben humanem Knachenmaterial
das bei der Plünderung hierher geschaffte Grabinventar, das aus
umfangreichen keramischen Beigaben besteht. Überaus ungewöhnlich
und bislang noch nicht in befriedigendem Mafle geklart ist der Fund eines
bemerkenswert gut erhaltenen, 16,9 cm. hahen Inschriftenaltarchens
wohl römischer Zeitstel1ung mit der Weihung des Pla<u>tiades an die
lykische Göttin Eleuthera, das entweder mit dem Grabinventar selbst
ader mit der Zeit der Beraubung in Zusammenhang stehen dürfte. Nahe
der Erdoberflache (ca. 1,75 m. über dem Terrassenniveau) fanden sich
die Reste eines affensichtlich rezenten Plünderungsversuches, der gegen
Ende der 80er Jahre anzusetzen sein dürfte. An Grab 88 zuzuweisenden
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Funden ist insbesondere eine mit Rosette verzierte, fein gearbeitete
Steinopferschale aus Marmor erwahnenswert.
Die in ihrer oberen Halfte zur Ganze freigelegte östliche Seitenwand
von Grab 88 zeigt einige nicht fertiggestellte Flachen, wurde - ganz
ahnlich wie die westliche Grabhausseite - im nördlicherı Teil mit
eingesetzten Blöcken 'geflickt' und wies über dem Wandaufbau
ursprünglich sieben Balkenkopfimitationen auf, von denen die vorderen
sechs gekurvt zur Frontseite hin orientiert waren, wohingegen die
hinterste nach N, d.h. der Rückseite zu gewandt ist.
Etwa 1,5 m. über dem Terrassenniveau von Grab 88 liegt
unmittelbar im O der Vorplatz von Grab 89. Dieses Fassadenkammergrab bietet nun nach der Freilegung die Reste seiner 1,57 m. breiten
Fassade mit einfach kassettierter Türrahmung dar. Sein gröJ3tenteils
gereinigter, bis zu 3,66 m. tiefer Innenraum weist eine ungewöhnliche,
spitzdreieckige Form auf. Neben Knochenklein und Eisengegenstanden
fand sich im Inneren von Grab 89 nur wenig Keramik, wahrerıd seine
Vorterrasse ganzlich fundleer war.
Verstürzte Fragmente der westlichen Antenwand von Grab 88
konnten vom Restaurator, Herrn Eduard Frank, wieder versetzt und
gesichert werden. Sowohl dieses Grab als auch das durch seine
zerstörende Sprengung stark in Mitleidenschaft gezogene Grab 89 sollen
in den folgenden Kampagnen intensive restauratorische MaJ3nahmen
erfahren.
Die

Grabııng an

einem Reliefgrab im Tal des Delicedere

S. KUCHER
S. STEPANEK
In den vorangegangenen Kampagnen wurde im nordwestlichen Teil
der Chora von Limyra am Westhang des Tals des Delicedcr an einer
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doppelgeschoJ3igen Grabanlage' mit Relief aus dem 4. Jh. v. Chr., die
durch eine von Raubgraberrı vorgenommene Sprengung schwer
beschadigt worden war, eine Rettungsgrabung durchgeführr' (Abb. 5). Im
Zuge dieser Freilegungsarbeiten stellte sich heraus, daJ3 das Areal vor
dem Grab als Steinbruch genutzt worden war.
In der diesjahrigen Kampagne konzentrierten sich die Grabungsaktivitaten auf die Erweiterung der Grabung an der Nord- und Südseite
der Anlage, da die Frage geklart werden sollte, ob hinter der Konzeption
des Steinbruches möglicherweise der Gedanke stand, ihn in der Folge als
Temenos auszugesta1ten.
.
Hierfur wurden an den Flanken des Grabes über· die Lange der
ganzen Anlage jeweils 1,5 m. breit Sondagen angelegt. Sie brachten
keine neuen Ergebnisse, da bereits nach etwa 0,5 m. Tiefe der
gewachsene Felsen, der keine Anzeichen einer Holzstanderkonstruktiorı
o. a. aufwies, erreicht war. Im Aushubmaterial waren nur sehr sparliche
Keramikreste vorhanden, die keine weiteren Aufschlüsse über den
Zeitpunkt der Steinbruchaktivitaterı geben. Es konnten jedoch weitere
Fragmente des Sarkophagdeckels sichergestellt werden.
Das Aushubmaterial eines Schnittes, der auf ein Stück noch
sichtbare Wegbefestigung gemacht wurde, war völlig fundleer; die
Befestigung erwies sich in weiterer Folge als rezente Ausbesserung.
Nach Abschlu13 der Grabung wurden im Depot von Limyra die im
Zuge der Rettunsgrabung sichergestellten Architekturfragmente der
Grabhausfassade, die in Iykischer Traditiorı Holzarchitektur imitiert, für
die anschlieJ3ende Restaurierung vorbereitet. Beim Zusammenfügen der
Teile trat zutage, daJ3 die Rundhölzer und Querbalken des Daches des
Grabhauses bis über die auôerste Figur der linken Seite des Reliefs
hinausgereicht haben; sie bildeten quasi als Rahmung das Gegenstück
Über der Grabhausfassade İst auf dem plan abgearbeiteten Felsen die Aufschnürung eines
2

Sarkophags zu erkennen.
S. Kuelıer İlı: XVIII Kazı Sonuçlan

Toplantısı

(1996) (im Druek), in dcr Folge wird ilir den
Ksr verweııdet; dies., ÖJh 66,

KongreBbericht Kazı Sonuçları Toplantısı die Abkürzung
ı 997

(im Druek)
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zum verlangerten Architravbalken, durch den das Relief auf der rechten
Seite begrenzt ist (Abb, 6). M. W. besitzt diese Asymmetrie keine
Parallele in der übrigen klassischen Kunst Lykiens. Möglicherweise
sollte damit in Verbindung mit der Grabfassade, die sich im Grundri13
konkav wölbt, eine perspektivische Verkürzung angedeutet werden. In
der nachsten Kampagne sollen die Restaurierungsma13nahmen an der
Grabfassade durchgefiihrt werden.

Die Grabung in der NW-Stadt in Linıyra

B.RASCH
MSEYER
In der Kampagne 1996 wurde die ein Jahr zuvor begonnene Grabung
westlich des Theaters fortgesetzr'. Dazu wurde zunachst das' Raumgefüge
(RI), das sich über nahezu die gesamte Breite von Q18-1 und Q18-3
erstreckt, im Bereich dieser Quadranten bis auf das antike Gehniveau
abgetieft, im Anschlu13 daran wurden drei weitere Quadranten (QI8-4 bis
Q 18-6) angelegt (Abb.

7t

Bereits nach den ersten beiden Grabungskampagnen zeichnet sich
ein gröfseres Bauwerk, bestehend aus mehreren Raumfolgen ab, über
dessen Grundri13 wichtige Aufschlüsse gewonnen werden konnten. So
erwies sich, da13 RI in der primaren Bauphase neben dem bereits in der
Kampagne 1995 lokalisierten Eingang im SW-Bereich über einen
zweiten Zugang direkt in der SO-Ecke verfiigte, der jedoch im Zuge der
Errichtung einer Bruchsteinmauer', die den Raum im Osten begrenzt,
geschlossen wurde. Ein monolither Block, der als Eckblock noch im
Mauerverband steht, bildete den südlichen Laibungsstein, der zweite ist
aus dem Zusammenhang gerissen und unmittelbar östlich der Mauer

B.Raselı, M.Seyer in: XVIII. KST (1996) (im Druck); dies. in: ÖJIı 66, ı 997 (im Dmck).
im Bereich zwischen Q18-3 und Q18-6 konnte kein Steg belessen werden, da das Südprofil
von Q18-3 zu Beginıı dieser Kaınpagııe eingestürzt war.
Sowohl die Bauweise aus ınörtelgebundenen Bruchsteinenals auchdie Tatsache, daB diese
Mauer lediglich an die ınassivere O-W-Mauer angesetzt İst, bezeugen cine sekundare
Bauphase.

8

abgelegt. Die 1,0 m. breite Schwelle,. die ahnlich der des anderen
Einganges aus kleinformatigen Ka1ksteinplatten besteht, weist starke
Abnutzungsspuren auf.
Südlich schlosserı an diesen Komplex zwei weitere Raume (R2 und
R3) an. Durch Q18-4 verlauft, in Verlangerung der Bruchsteinmauer in
QI8-1, annahernd in N-S Richtung eine Mauer mit einem Eingang von
ca. Im Breite. In der SO-Ecke von Q18-3 befindet sich der Ansatz einer
weiteren Mauer, die die beiden Raume voneinander trennte. Deren Tiefe
kann mit 6,2m genau definiert werden, da die Innenansicht der Südmauer
im Südprofil von Q18-6 von der SW-Ecke auf eine Lange von ca. Im
nach Osten verfolgt werden kann. Die Orientierung dieser Mauer fugt
sich in die bauliche Konzeption des Gebaudes ein6
Der FuJ3boden, der in QI8-1, Q18-3 und Q18-5 erreicht wurde,
besteht aus sorgfaltig geschnittenen Kalksteinplatten verschiedener
GröJ3e, die in ein mit Keramik-Grog .verstarktes Mörtelbett verlegt
wurden 7 In RI befindet sich nicht ganz mittig im Raum eine rechteckige
Ausnehmung im FuJ3boden, die mit mehreren Mörtelschichten sowie
einer Lage quadratischer Ziegel ausgefullt war. Über ihre Funktian lassen
sich vorlaufig nur Vermutungen anstellen, so diente sie möglicherweise
zur Aufnahme eines Masaiks ader als Armierung z.B. fur ein Impluvium;
eigenartig erscheint in jedem Fall ihre aus dem Zentrum gerückte Lage".
Die der ersten Bauphase zuzuardnenden Mauern waren an beiden
Seiten mit feinem Kalkmörtel verputzt und an der Innenseite auf eine
Höhe von ca. 0,6 m. mit qualitativ hochwertigen Kalkstein- und

6
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Mit einiger Wahrsclıeinliehkeit handelt es sich bei dieser um die Südmauer des Gebüudes,
varder eine Kolonnadenstraüe İn o-w Richtung verlief FÜf diese Hypothese spricht nicht
nur die Lage der angenommenen Strafse, deren östliche Fortsetzung direkt var der seenae
frons des Theaters verlanfen würde, sondem auch zahlreiche Fragrneııte monumentaler
Marmorsaulen, die in denbeidensüdlichen Quadranten in Verstuızlage gefunden wurden.
Auffüllig İst die Verlegetechnik, nach der die Platten in Q18-1 nord-südliclı, diejeııigen in
Q18-3 ost-westlich gericlıtet sind. Die erhaltenen FuBbodenplatten des Annexes in Q18-5
folgen seinerAusrichtung,die von deıjenigen derübrigen Gebaudeteileabweicht.
Die Überlegung, daf sich RI in der originalen Bauphase weiternach üsten erstreekı hütte,
ist durch den İn dcrSO-Eckc befindlichenEingang auôerst unwahrscheinlich,
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Marmorplatten verkleidet, die mit Brorızenageln im Mauerwerk befestigt
waren. Reste der Wandverkleidung befinden sich noch in situ (Abb.8).
Vorlaufig ungeklart ist der aus der Orientierung des übrigen
Gebaudes abweichende Annex in Q i 8-5, der zwar keine architektonische
Verbindung mit dem bisher freigelegten Komplex aufweist, durch seine
Mauertechnik sowie durch den gleichen Plattenbelag und die
entsprechende Wandverkleidung jedoch der ersten Bauphase zuzuordnen
ist.
Sowohl die Funktion als auch die Datierung des Gebaudes sind
derzeit noch unklar. Eine Errichtung in der römischen Kaiserzeit,
möglicherweise in der 2. Halfte des 2. Jhs - im Zuge der BaumaJ3nahmen
nach dem Erdbeben von 141/42 - scheint vorlaufig nicht völlig von der
Hand zu weisen zu sein". Die Gröfse des Komplexes, seine luxuriöse
Ausstattung sowie die Lage neben dem Theater lassen durchaus auch an
ein öffentliches Bauwerk denken.
Die Weiterbenutzung des Komplexes bis in spatantike Zeit ist durch
zwei in situ gefundene Pithoi nordöstlich des Einganges in Q i 8-3 bzw.
südlich des Maueransatzes in Q18-6 (Abb. 9), sowie den Resten eines in
die Zeit der Verwendung dieser Gefaüe datierenden Mörtelfuôbodens ca.
I, i m. über dem originalen Gehhorizont belegt. Dieser Boden dürfte nach
einer vorlaııfigen Analyse des Keramikbefundes grob in das 7. Jh.
datieren ıo Damit ergibt sich möglicherweise ein Anhaltspunkt fur die in
einer sekıındaren Bauphase entstandene Ostrnauer von RI, deren unterste
Steinlage ca. 0,4 m. unter dem Niveau des MörtelfuJ3bodens liegt, also
nicht bis zum originalen Steinboden hinabreicht. Auch die Treppe in
QI8-5, deren zwei Stufen Spolien aus dem benachbarten Theater
darstellen, scheint in dieser Bauphase entstanden zu sein.
Die Grabung soll nach einer ein- bis zweijahrigerı Unterbrechung
fortgesetzt werden; als nacliste Schritte sind das Öffnen der

9
10

LO

Eine vorsichtige Datierung des Baues İn spatantike Zeit nach derersten Kampagne HiBt sich
durch bautechnischeDetailssowie durchKleinfunde nicht autrechterhalten.
Diesen Hinweis verdanken wir K. Wöltl, die die Bearbeitung der Keramikühemommen hat.

Fundamentgruben
geplarit.

sowıe

die Klarung des Grundrisses des Gebaudes

Die Grabungen in der Oststadt
H. S. ALANYALI
A.PÜLZ
P. RUGGENDORFER

Westlieh des sog. Bisehofspalastes wurde eine 6 m. lange und
zwisehen 2,2 und 3,6 m. breite Sondage angelegt!'. Dabei konnte in der
Portieus, die die bereits 1995 angesehnittene StraBe auf der öst1iehen
Seite flankierte, ein po1yehromer Mosaikboden 12 mit rein geometrisehem
Muster (Abb.l O) naehgewiesen und auf einer Flache von 18 m2 freige1egt
werden. Die Farben der im Durehschnitt ca. 1,5 x 2 cm. gro13en Tesserae
sind zwei untersehied1iche Wei13-Töne (Ka1kstein, Marmor), zwei
Rotschattierungen (Ziege1 und Marmor) sowie ein Grün (Basalt?). Das
Randmotiv an der Westwand des Palastes besteht aus einem Rahmen mit
Spinde1n und Kreisen auf grünem Hintergrund: Wahrerıd die wei13en
Kettenglieder im Zentrum eine grün-rote Füllung aufweisen, finden sich
in den Zwiekeln zwisehen diesen rote Dreieeke eingelassen. Im Bereich
var der Eingangstür in den Bisehofspalast verlegten die Mosaizisten
allerdings statt der roten nur wei13e Tesserae!', An diese Kette schlie13en
verschiedene rote und wei13e Biinder sowie eines mit grünen Sagezahnerı
an. Das zentrale Motiv zeigt ein Gitter aus groBen Kreuzen mit
geometriseh dekorierten Hasten auf weiBem Grund. Ihre Balkensehnittpunkte sind mit auf die Spitze gestellten, etwa 1 x 1 m. groBen

II
12

13

Der unregelmaüige GrundriB der Sondage

İst

auf die Westwand des sog, Bischofspalastes

zurückzuführen, die nicht parallel zum genordeten Raster, der über das Grabungsareal der
byzantinischen üststadt gelegt wurde, verlauft,
Ein solcher wnrde bereits 1995 vennutet, vgl. dozu H. A1anyalt-A. Pülz-P. Ruggendorfer in:
XVIII. KST(1996) (im Druck).

Hierbei handelt es sich nicht umReparaturen, vielmehr düriten die Mosaiksteinchenmit den
benötigten Farben den tesserarif nicht zur Vefügung gestanden sein. Reparaturspuren sind
hingegen an einigen Stellen eindeutig nachzuweisen, wobei nur einzelne Tesserae - und
zwar vomehmlich graublaue ausMarmor anstatt der grünen - eiııgesetzt wurden.
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Quadraterı'" geschmückt. Auch die annaherrıd quadratischen Flachen
zwischen den Hasten weisen reichhaltigen Dekor auf Wahrerıd die
Kreuzbalken mit Flechtbandern, Dreiecken und mit Banderrı aus
übereinanderliegenden Winkeln verziert sind, finden sich bei den
Quadraten u.a. ein grün-rot-weifles Zickzackmuster, ein Hakenkreuzmaander mit einfachem Rücklauf, ein dreifaroiges Schachbrettmuster
(rat, weiJ3, grün), ein kunstvoll in die Form einer vierblattrigen Blüte
gelegtes Flechtband mit je zwei Seitenschlingen an den Blattern, ein
senkrechtes Flachenmuster mit rot-grünen Blumen, die ihrerseits ein
Quadratmuster aus einfachen Faden bilden, ein Salomonsknoten, der von
einem kreisförmigen Flechtband gerahmt wird, ein einfaches Mattengeflecht sowie ein kreisförmiges, grün-weiJ3es Wellenband mit leider
stark zerstörtem Zentralmotiv (zu Kreis gelegtes Flechtband mit zwei
Seitenschlaufen?).

Angaben über die Ausdehnung des Mosaikes nach Norden und
Süden können noch nicht getroffen werden; auch der AnschluJ3 an den
Oststylobat der StraBe ist bislang nicht geklart. Offensichtlich nahm man
aber beim Yerlegen auf den schiefwinkeligen GrundriJ3 der Halle (die
StraJ3en- und Mauerflucht des Episkopeions verlaufen nicht parallel)
keine Rücksicht, man dürfte überhaupt nach einer Schablone gearbeitet
haben'".
Ein zeitlicher Ansatz des Mosaikes, das deutlich den Versuch einer
perspektivischen DarsteIlung erkennen laJ3t, ist 'bislarıg nicht möglich, da
aussagekraftige stratigraphische sowie datierende Befunde leider
fehlen l 6 Bodenmosaike mit vergleichbarem geometrischen Dekor finden
sich in der naheren Umgebung Limyras etwa noch in der Südtherme von
Perge'? oder auch in der Kirche von Idyros/Kemer'". Eine Datierung
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Geııaugenonunen harıdelt es sich LU11 rechtwinkelige Vierecke mit bis zu 7 cm.
unterschiedlichen Seitenlangen.
Vgl. die Situatian beim zweifarbigen, wahrscheinlich deutlich jüngeren Mosaik im
nôrdlichen Apsisnebenraum der Bisehofskirehe.
Die beiden direkt auf dem Mosaik gefundenen Münzen - cine des Constantius II (+361
n.Chr.), die andere aus dem 5. Jh. n. Chf. (freundlicher Hinweis von 1. Gorecki) - geben
keinen Datierungshinweis.
1. Inan İn: VII. KSr (1985) 417 Abb. 27. 28.

nach stil- und motivgeschichtlichen Kriterien ist jedoch bei Bodenmasaiken auflerst problematisch, da gerade in dieser traditionsverhafteten
Gattung dieselben Motive und Muster über Jahrhunderte hin beinahe
unverandert beibehalten wurden 19 Als terminus post quem kann zur Zeit
nur die Errichtung des sog. Bischofspalastes angefuhrt werden, doch ist
auch dieser nicht naher datierr".
Die architektonische Gestaltung der Porticus konnte noch nicht
zufriedenstellend geklart werden, da die Zahl der bisher gefundenen
Architekturfragmente zu gering isı. Mit groJ3er Wahrscheinlichkeit kann
jedoch mit einem Raum gerechnet werden, der in direktem Zusammenhang mit der 2 m. breiten Tür in der Westwand des sog. Episkopeions
(Abb. ll) zu sehen ist: offenbar diente die Halle als Eingangsraum, als
Vorhalle zum Palast, weshalb man sie mit einem besonders schönen
Boden versehen hatte21 .
Ein weiterer polychromer Mosaikboden'f wurde in der ca. 2 m.
langen und 5 m. breiten SO 21 am Kreuzungspunkt der Ost-WeststraJ3e
mit der Saulenstraôe angeschnitten (Abb. 12). Der Bodendekor zmit zur
Ausstattung einer Particus, die sich von der Kreuzung aus - entlang des

18
19
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T. Özoral in: Aeles du colloque sur la Lycie anlique (1980) IOôffTaf 16 a und b datiert
dieses in das 6.Jh. ll. Chr.
Vgl. etwa die ins 4. nı. il. Chf. gehörigen Mosaikböden in Anticchia, S. Campbell, The
Mosaics of Antioch (1988) 151I 82. Abb, 4.60.230.
Vgl. R. Jaeobek, örı, 61/62, 1992, Beibl. 173: 1. - 5. nı. n. Chr. und ders. in: J. Borchhardt,
Die Steine von Zômuri (1993) 113: 2. H. 5. Jh, n. Chr. U.E. geliört das Mosaik vor dem
Palası dem 5. Jh. n. Chr. an.
Konkretere Angaben zum sog. Bischofspalast, dessen archaologische Untersuchung noch
aussteht, sind nicht möglich, So bleibt es auch fraglich, ob die Tür als Haupteingang des
Koınplexes gedient hat. U.E. handelt es sich hier lediglich um den Eingang in den ersten

Raum des Gebaudes, der wegen derheute noch deutlich zn erkennenden Wandnischen als
Bibliothek ader Arehiv gedient haben könnte. hı wohl nachantiker Zeit İst die Tür zugesetzt
worden. Um eiııe Anhebung der Schwelle - wie sie auch bei anderen Gebaudeıı in der
Oststadt festzustellen ist (vgl. etwa A. PÜLZ-P. Ruggendorfer, Mitteiluııgeıı zur Christlichen
Archaologie 1, 1995,68 Abb. 2 und dies. in: XVII. KST II (1996) 143 Abb. 15) - kann es
sich Iner nicht handeln, da eine Niveauerhöhung über bzw. auf dem Mosaikbeden
stratigraphisch nichtfestzustellen ist.
Seine Tesserae zeigen dieselben Farben wie jene var dem Bischofspalast, sind mit ihren
durchschnittlichen MaBen von 1,2 x 1,6 cm. allerdings etwas kleiner. Atıferdem
uııterscheiden sich die beiden Böden durch denfloralen Raııddekor (grüne Efeuranke).
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Nordstylobats der 10,85 m. breiten Ost-Weststra13e - Richtung Bischofspalast erstreckte. Vor der nördlichen Seitenwand der Hane bindet von
N ordosten - von der Bischofskirche bzw. vielleicht auch vom Theater
kommend - ein weiterer Stral3enzug İn die Ost-Weststra13e ein. Ruht die
Porticus gegenüber diesem lediglich auf einer einstufigen Krepis, verfügt
sie auf der Seite der etwas tieferliegenden Ost-Westachse über einen
zweistufigen Unterbau, Dieser geringe Niveauunterschied zwischen den
Stra13en wird vor der Nordwestecke der Hane durch eine Stufe in der
Pflasterung überwunden. Eine weitere Stufe findet sich in der Pflasterung
der Saulenstralie etwas südlich des Endes des Oststylobats, das durch die
1nschriftenblöcken eines Aetios und des Flavius Theodosius, des Vaters
Theodosius' 1.,23 besonders reprasentativ gestaltet ist. Hier wird das
Niveau der Saulenstraôe auf das der Ost- WeststraJ3e abgesenkt. Die
unterschiedlichen Niveaus der Stral3en und ihr Ausgleich im Kreuzungsbereich darf im Zusammenhang mit der Entwasserung der Stadt gedeutet
werden.
Rückschlüsse auf die Wasserversorgung von Limyra körmen auch
aus dem nachtraglich in die Kreuzung eingesetzten, kleinen Gebaude
gezogen werden (Abb. 13): so liegt südlich der 1nschriftenblöcke eine
Exedra, die aufgrund zahlreicher in ihrer unmittelbaren V mgebung
gefundenen Wasserrohrfragmente aus Ton sowie mehrerer Verbindungsmuffen aus Kalkstein als architektonische Rahmung eines öffentlicherı
Brunnens gedeutet wird. Reste dieser Frischwasserleitung wurden schon
in früheren Grabungskampagnen entlang des Oststylobates der Saulenstra13e angetrofferr". In der ca. 4,5 m. langen Verbindungswand zwischen
der Exedra und den Inschriftenblöcken öffnet sich gegen Osten eine Tür
zu einem verrnutlich spater angesetzten Nebenraum 25 Dieser war auch
durch eine Tür in der Nordmauer zu betreten und verfugte über eine

23
24
25
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Beide !nschrillen sind unpubliziert (lıısclırill des Aetios Inv, Nr. Li 89 Epi 4a,b; Dekret des
Flavius Theodosius Inv, Nr. Li 93 Epi 101).
W. Reiter, ÖJlı 61, 1991/1992, Beibl. 172.
Es scheint durchaus möglich zu sein, daB diese vergröüerung der Anlage nur eine
Funktionsünderung des Gebüudes zurückzuführen İst. Vgl. zu Rünmen mit
apsidenahnlichem AbschluB die byzantinische Urnbauung des Kenotaphs in der Weststadt
von Limyra, 1. Ganzert, Das Kenotaph für Gaius Caesar İn Limyra, IstForsch 35 (1984) Sff.
Abh. 9. LO.

besonders aufwendige Innenraumgestaltung mit polychromer Wandmalerei sowie über eine qualitatvolle marrnorne Bauornamentik. Die
südliche AuBenmauer dieses Raumes, in deren unterste Schar das
Fragment einer Granitsaule der Saulenstrafse verbaut ist, sitzt auf der
Pflasterung der zur Bischofskirche führenden StraBe. Bedingt durch diese
teilweise Überbauung kann die Strafienbreite bislang nur mit ca. 3,70 m.
angegeben werden. Ein Stratum aus machtigem Dachziegelversturz, das
sowohl über der StraJ3enpflasterung als auch in der Exedra und ihrem
Nebenraum angetroffen wurde, zeugt von der ehemaligen Eindeckung
des Gebaudes.
Wahrend der Kampagne wurden die eingestürzten Profıle der 1995
angelegten SO ı 9 und SO 20 begradigt und leicht geböscht, um ein
neuerliches Abrutschen des Materiales zu verhindern. Beim Abtragen des
Steges zwischen SO i 9/1 und 2 gelang der Fund eines stark verbrochenen Fragments eines Pfeilerpostamentes, das neben dem bekannten, in situ erhaltenen Postament am Südstylobat der Ost-WeststraJ3e
einen weiteren Hinweis auf die architektonische Gestaltung der südlichen
Saulerihalle gibt.
Der schon ı 995 vor dem Südstylobat der Ost-Weststraôe
festgestellte Kanal, der mit langrechteckig geschnittenen Kalksteinplatten
abgedeckt war, wurde geöffnet und bis zur Sohie ausgeraumt, Die Breite
des Kanalbetts betragt ca. 0,9 m, die Tiefe etwa 0,45 m. Die Kanalwande
sind aus langlichen, sorgfaltig verlegten Bruchsteinen errichtet, wo
hingegen der Kanaıboden in oPUS caementitium-Technik gearbeitet ist26 .
AuBerdem konnte eine der groBen Abdeckplatten des Kanals in der
nach Süden fiihrenden, 5,6 m. breiten StraJ3e ver der Westwand des
Episkopeions gehoben werderr", Das Kanaibett, dasparallel zum
Stylobat in der östlichen Straôenhalfte verlief, hatte eine Breite von ı m.
und eine Tiefe von ca. 0,7 m. Wahrend die Seiterıwande aus
26
27

Aufgrund ihrer wasserbestandigen Eigenschaften kam diese Technik in der Kaiserzeit bei
Frisch- und Abwasserleitungen oftmals zur Anwendung, HO. Lamprecht, Opus
Caementitium. Bautechnik der Römer (1985) 69jf. 93tI
Vgl. H. Alanyah-A Pülz-P. Ruggendorfer in: )IY]IL KST (1996) (im Druck); dies., ÖJh 66,
1997, (im Druck).
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Bruchsteinerı

aufgeschichtet waren, bestand der Boden aus emer

Mörtelbettung,
Aus dem vorwiegend schlammigen Füllmaterial beider Kanale
konnten nur vereinzelt Keramik-, Glas- und Eisenfragmente sowie
wenige Tierknochen und -zahne geborgen werderr". Allem Anschein
nach handelt es sich hier um ein Abwassersystem, das auJ3erhalb der
spatantik-frühbyzantirıischen Oststadtmauer in den Limyros gemündet
haben dürfte.
Die FujJbodenmosaike von Limyra
A. RASLAGG

Die 1995 begonnene Neukatalogisierung und Bearbeitung aller
bislang in Limyra gefundenen Mosaike" wurde in der Kampagne 96 mit
der zeichnerischen Dokumentation eines FuJ3bodenmosaiks im
nördlichen Apsidenraum der Bischofskirche fortgesetzt, welches von
U.Peschlow3o im Zuge der Forschungstatigkeiten an der Bischofskirche
in den frühen siebziger lahren entdeckt wurde (Abb.14).
Bei der erneuten Freilegung muJ3ten Beschadigungen des flachendeckenden Mosaiks an der südlichen Rahmenleiste und am Inschriftenfeld im Norden festgestellt werden, die auf den in diesem Bereich hohen
Grundwasserspiegel und das im Laufe der Jahre nachstürzende Erdreich
zurückzuführerı sind.
Bei dem Tesseraeboden handelt es sich um einen Boden mit rein
Schwarz-weiJ3-0ekor, der eine einfache Flachengestaltung
mit nur einer Rahmenzone und einer zusatzlicherı Bordürenleiste an
ornamerıtalen

28

Die Auswertnng des geschleınınteıı Füllınaterials der Karıale durch Frau Dr. U. Thanheiser
liegtnoch nicht var.

29

A. Raslagg, ÖJH 66, 1997 (im Druck).
U. Peschlow in: Actes du Xe Congres Intem.
4091I
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chretienne 1980 II CL 984)

seiner südlichen Seite besitzt". Die Inschrift im nördlichen Teil des
Bodens nennt zwei Stifter, Archolios und Kyprianos'".
Aus zeichentechnischen' Gründen war es nicht möglich den
Mosiakboden im MaBstab 1:1 aufzunehmen. Die zeichnerische Dokumentation erfolgte daher im MaBstab 1:1O.

Sichtung, Ordnung
Fundmaterials

und

Prasentation

des

byzantinischen

UPESCHLOW
S MÖLLERS

Die l-l-tagige Teilnahme an der Limyra-Grabung 1996 galt der
Vorbereitung zur Errichtung der beiden Depotraurne (Depot 2, Raum 2
und 3). Hier sollen alle Steinfunde aus spatantiker und byzantinischer
Zeit aufbewahrt und prasentiert werden.
Zunachst war es erforderlich, alle Stücke waschen zu lassen, nach
den Inventaren zu identifızieren, ihre Nummern nachzuziehen und sie
naeh Fundorten und Gattungen in neuen Kisten zu lagern. Einige der
Objekte konnten dabei ertsmals zusammmengefügt werden.
Auf diese Weise wurden die Funde aus der Bisehofskirche, aus dem
Bereich des Kenotaphs, von der Kirche am Burgberg und Streufunde aus
dem Stadtgebiet behandelt.
Für die Lagerung im Depot wurden die Raume vorbereitet, fur die
Prasentation die Stücke ausgewahlt.
.

Für die Kampagne 1997 ist vorgesehen, die geschilderten Arbeiten
d.h. im einzelnen, in den Depats die Fundstücke
aufzusockeln bzw. an der Wand anzubringen, sowie vorbereitete
abzuschlielıen,

31
32

A Raslagg, OJH 66, 1997 (im Druck).
M.Wörrle, {unpubliziertes Manuskript} Inschrftenalbum Limyra, Seite 82. Nr. 352
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Schrifttafeln und Zeichnungen zu plazieren.
Feldarbeiten in Limyra beendet werden.

Damit

sollen

die

Osteologische Untersuchungen an spatantiken Tierresten aus
Limyra
G. FORSTENPOINTNER
G. GAGGL

Archaozoologische Ergebnisse aus Fundorten Lykiens wurden bisher
nicht wissenschaftlich bearbeitet; die nachstgelegenen Grabungsstatten,
von denen archaozoologische Daten zur Verfügung stehen, befinden sich
in Karien (Halikarnassos") bzw. in Pisidien (Sagalassos'").
Die möglichst exakte Dokumentation von datierbaren Tierknochenfunden verschiedener Zeitstellungen muJ3 auf Grund der nicht existenten
Datenbasis zur Iykischen Faunistik und Haustiergeschichte erstes Forschungsziel archaozoologischer Projekte der naheren Zukunft seirı. Erst
auf der Grundlage einer soliden Referenzbasis kann die Abgrenzung
lokaler Traditionen in der Tierhaltung und -nutzung hinsichtlich ihrer
Verbreitung und Entwicklung diskutiert werden. Die im Folgenden nur
summarisch vorgestellten Ergebnisse und Interpretationen müssen unter
dem Gesichtspunkt eines Pilotprojektes beurteilt werden und sollten aus
diesem Grund bis zum Vor1iegen weiterer Befunde als vorlaufig
angesehen werden. Die osteometrischen und populationsstatistischen
Daten werden andernorts publizierr",

33
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K. Aaris-Sorensen, A zoological analysis of the osteological material from the sacrificial
layer atthe Maussolleion at Halikamessos, Halikarnassos i (1981), 91 ır
W. VanNeer- B. De Cupere. First archaeozoological results from the hellenistic-romau site
ofSugalassos, Saga/assos i (1993), 225 tl
G. Forstenpointner, First Archaeozoological Evidence of Late-Roman Lycia/Turkey, 4eme
Can! Intern. Archeozoologie du sud-oııest de i 'Asie et des regions adfacentes (1988). ms, in
vorbereituug.

Material
Zur Untersuchung wurden Tierreste aus zwei Grabungsbereichen
vorgelegt. 743 Knochenfragmente, von denen sich 140 (18,8%) als
unbestimmbar erwiesen, stammen von der Grabung aufParzelle 18 in der
NW-stadt aus insgesamt 19 von 23 definierten Schichten. Auf Grund des
archaologischen Befundes sind die Schichten in drei Hauptgruppen
(P181l - P18/1II) zu gliedern, von denen die beiden ersten (Abhübe 2-9
und Abhübe 11-15) erheb1ich gestört sind. Im Schichtpaket P181lII
(Abhübe 16-23) scheint die ursprüngliche Fundlage weitgehend erhalten
zu sein. Die Datierung der Knochenfunde in das 6.-7. Jh. muB aufGrund
des nicht eindeutigen keramischen Befundes bis zum Vorliegen weiterer
Ergebnisse als vorlaufig angesehen werden.
Die zweite Fundgruppe stammt aus den Sondagen 18, 19 und 20 in
der Oststadt und besteht aus insgesamt 229 Fragmenten, von denen 25
(10,9%) nicht bestimmbar waren. Da auch in diesen Schichten die
datierbaren Funde kein einheitliches Bild zeigen, kann die Zuordnung der
Tierreste in spatantike Zeit als wahrscheinlich, nicht aber als gesichert
angesehen werden.
Die zur Untersuchung vorgelegten Tierknochen sind bei gutem
Erhaltungszustand durchwegs mittelgroB- bis kleinteilig zerbrochen und
weisen haufig Zerlegungsspuren auf Die Knochen aus den Schichten 5,
6 und 12/13 der Parzelle 18 weisen überproportional haufig HundebiBspuren auf und werden wegen ihres auch anderweitig abweichenden
Befundes in der Folge als "aberrante Schichten" bezeichnet. Die Verteilung der Tierarten über die Fundnummerrı ist in der Tabelle i aufgelistet (Abb. 15).

ERGEBNlSSE
Synopsis der Wirtschaftstiere
Eine Übersicht des nachgewiesenen Artenspektrums sowie der
absoluten und relativerı Quantitaten wird in der Tabelle 1 prasentiert, Das
proportionale Verhalmis der wichtigsten Wirtschaftstiere zueinander
19

zeigt auf den ersten Blick ein recht einheitliches Bild. Ovicaprinen: Rind:
Schwein verha1ten sich in fast alien archaologisch abgegrenzten Fundgruppen wie 6(5) : 3 : I, nur im Schichtpaket P18IIII steigt der Schweineanteil aufKosten des Ziege/Schafanteiles deutlich an, sodaJ3 sich hier die
Proportion 4 : 2,5 : 2,5 ergibt.
Archaozoologische Befunde aus Siedlungsabfallen gleicher
Zeitstellung liegen ilir Kleinasien nicht vor, entsprechende Verhalmiszahlen aus dem hellenistisch-römischen Troja36 sowie aus spatkaiserzeitlichen Schichten von Sagalassos'" und von Ephesos" unterscheiden
sich aber wesentlich von den Daten aus Limyra. Ahnliche Ergebnisse
liegen nur aus dem arehaisehen Milee 9 vor.
Die Verteilung der identifizierbaren .Knochen über das Skelett liillt
mit einiger Vorsicht darauf schlielıen, daf die vorliegende Taphocoenose
vor a11em primaren Schlachtabfall enthalt, die wertvollen Fleischteile
hingegen andernorts konsumiert und die dabei anfallenden Küchenabfalle
dort auch deponiert wurden.
Die genaue Analyse der "aberranten Schichten" zeigt, daf hier nur
3,2% Schweineknochen vorliegen, die Gesamtheit der übrigen Schichten
von P1811 und P18III aber 18,4% Knochen von Schweinen enthalt. Die
sich daraus ergebenden Verhaltniszahlen betragen für die schweinearme
Schichtgruppe 4,5 : 5 : <0,5, ilir die übrigen Schichten aber 6 : 2 : 2. Auf
Grund dieses Befundes sollte die Deponierung des Tierknochenabfalles
in den "aberranten Schichten" durch eine Bevölkerungsgruppe, die den
Schweinefleischkonsum ablehnte, diskutiert werden.
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H.-P. Uerpmann- K. Köhler - E. Stephan, StudiaTroica 2, 1992,
Van Neer a. O. 226.
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Die Tierarten im einzelnen: Rind

Das Gros der Rinderknochen reprasentiert einen kleinen bis
mittelgroJ3en Schlag, der in den Proportionen den Rindern aus dem
arehaisehen Milet 40 ahnelt, Die erreichten Widerristhöhen könnerı nur
geschatzt werden, werden aber 115 - 120 cm. nur selten überschritten
haben. Die Tiere scheinen meist im Alter von 2 - 4 Jahren geschlachtet
worden zu sein, sodaJ3 eine hauptsachliche Fleischnutzung angenommen
werden kann. Gelegentliche Milchviehhaltung ist aber natürlich nicht
auszuschlieJ3en und die Nutzung der Arbeitskraft kann vorausgesetzt
werden.
In den "aberranten Schichten" imponieren Knochen besonders
kleiner und zarter Rinder, deren Widerristhöhen durchwegs zwischen 95
und 100 cm. extrapoliert werden müssen. In Verbindung mit der bereits
. erwahnten überproportionalen Haufigkeit von HundeverbiJ3spuren
scheint dieser abweichende osteometrİsche Befund darauf hinzuweisen,
daJ3 das Fundgut aus den aberranten Schichten andere tierzüchterische
Traditionen und auch ein anderes Abfallverhalten als das Material aus
allen übrigen Grabuıigsbereichen widerspiegelt.
Ziege und Schaf

Die in Limyra gehaltenen Ziegen waren von mittelgroJ3em Wuchs,
gröJ3er als die aus dem arehaisehen Ephesos'" nachgewiesenen Tiere,
gleich gro13 wie die Ziegen aus dem arehaisehen Milet 42 , aber kleiner als
Ziegen aus dem epirotischen Kassope43 und wurden meist im Alter von
2~4 Jahren geschlachtet.
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Zimınennann a. O. 36 i:
B. Riezler, Tierknochenfimde
Diss. Wien(I993) 76 II
Ziınmennann a. O. 271:
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H. Friedl, Tierknochenfunde aııs Kassope/Griechenland, unpubl. Diss. München (1984) 83f.
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Die Re/altan Ziege

Schaf verhalt sich in allen Fundgruppen wie etwa 9 : ı. Dieses
Ergebnis findet im griechisch beeinfluJ3ten agaischen Raum bislang keine
Parallele, da in Siedlungsgrabungen gewöhnlich ein Überwiegen der
Schafhaltung nachweisbar ist 44, manchmal auch ein Gleichgewicht in der
Artenverteilung'", Nur in einem Küchenbefund aus dem spatkaiserzeitlichen Ephesos 46 wird durch das Artenverhaltnis von 2 : i eine gesteigerte Wertschatzung des Ziegenfleisches angedeutet. Auch ilir
Sagalassos wird ein gewisses Überwiegen der Ziegenhaltung vermutet,
ahne daJ3 aber systematische Differenzierungen angestellt worden waren.
Inwiefern die forcierte Ziegenhaltung im spatantiken Limyra eine
bereits langer bestehende lokale Tradition darstellt ader nur eine allerdings fatale - Reaktion auf die zunehmende Verkarstung der
Landschaft47 bedeutet, kann nur auf der Basis weiterer Befunderhebungen beurteilt werden.
Die aus den "aberranten Schichterı" nachweisbarerı Ovicaprinen
unterscheiden sich hinsichtlich der Artverteilung nicht von den anderen
Fundgruppen, erreichten aber ein höheres Lebensalter (4-6 Jahre).
Schwein

Die nachweisbaren Schweine entsprechen einem mitteigroJ3en, eher
gedrungenen Schlag und wurden haufig im Alter von 4-6 Monaten bzw.
i-j ahrig getötet, Der auffallige Befund eines Schweineunterkiefers aus
P 18/IlI, der unter einem Dachziegel deponiert war, muJ3 unter dem
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Troia: 1 : 3 (Uerpmann a. O. 110); Milet: 1 : 4 (Zimınermann a. O. LA); Kassope: i : 2
(Friedl a. O. SAf).
Lousoi: 1 : 1 (M. Hofer, Tierkııochenfunde aus der Ansiedlung beirrı Artemis-Heiligtum in
Lousoi, unpubl. Diss. Wien [1997] 41 1'1).
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Gesichtspunkt einer eventuellen kultischen Handlung diskutiert werden,
für die andernorts Parallelen existieren48

Weitere Tierarten

Neben den wichtigsten Wirtschaftstieren ist eine Reihe anderer
Tierarten durch jeweils nur wenige determinierbare Knochen belegt.
Pferd, Esel und wohl auch deren Hybriden wurden als Arbeitstiere
genutzt und fallweise auch verzehrt. Die Hühnerhaltung ist zwar
nachweisbar, kann aber in ihrer Bedeutung nur schwer abgeschatzt
werden. Stockente, Steinhuhn und Krauskopfpelikan können nur mit
groJ3er Vorsicht als Beleg ilir die Bedeutung der Vogeljagd im
spatantiken Limyra herangezogen werden, da die Stücke durchwegs aus
dem undatierbaren Schichtpaket P18II stammen. Hundeknochen und
Panzerreste von maurischen Landschildkröten müssen als zufallige
Beimengungen aufgefaJ3t werden.
Menschliche Leichenbrande aus Delicedere
K. GROSSSCHMIDT

Im Zuge der anthropologischen Untersuchungen der menschlichen
Knochenfunde konnten auch im Jahre 1996 wie bereits bei früheren
Kampagnen neben Skelettresten49 erstmals auch in Limyra gröJ3ere
Mengen an Leichenbrand (Delicedere 201-209) bearbeitet werden.
Derartige Funde sind bei den örtlichen Erhaltungsbedingungen selten und
wurden bisher vor allem aus der Gegend um Kyaneai bearbeitet5Q Bei
den Knochenfunden aus Erd- ader Gruftbestattungen handelt es sich um
zwei Langknochenbruchstücke eines spatadulten (30.-40.Lebensjahr)
mannlichen Individuums aus der Nekropole V, Grab 7 innen (Li87), und

48
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J.Boessneck-A. Von den Driesch,AA 1983,619.
K. Groüschmidt, XIII KST ıı (1992) 215 If; ders., OJIı 61, 1991/92, 187fi; ders. in: J.
Borchhardt, Die Steine von Zemuri (1993) l Zff
K. GroBschmidt, Asia Miııor Sıudien 10, 1995, 1831f; ders., Asia Minor Sıudien 9, 1993,
159fi".
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um das Cranium und einige postkephale Skelettreste einer frühadulten
(20.-25.Lebensjahr) Frau aus der Sondage S05A (Nord?).
Was nun die Leichenbrandbestattungen betriffi, so sollen
nachstehend kurz die ersten Ergebnisse dieser speziellen Untersuchungen
vorgestellt werden. In der Regel sind bei Leichenbrandfunden nur mehr
die mineralisehen Bestandteile des Knochens erhalten. Es ist kein
RückschluJ3 möglich, ob das Individuum im !ebenden oder toten Zustand
verbrannt worden İst. Der Knochen verandert je nach Expositionszeit im
Feuer des Scheiterhaufens und abhangig von den einwirkenden
Temperaturen regelhaft seine Farbung, wobei die an Querbrüchen von
Röhrenknochen sichtbaren Farbschattierungen besonders in deren
Randzonen auf primare bzw sekundare Kohlerıstoffverfarbungen
schlieüen lassen. Diese Farbschattierungen entstehen aufgrund der
thermischen Denaturİerung der organisehen Knochenkomponenten. Es
kommt zu mineralogischen Veranderungen des Knochens (Umkristallisierungen), zu Schrumpfungsvorgangen und chrakteristischen Hitzerissen und Deformationen. All diese thermischen Veranderungen
haben starke Auswirkungen auf die Diagnostik" und erschweren diese
enorm. In Zweifelsfallen muJ3 eine mikroskopische Untersuchung am
Knochendünnschliff erfolgen'". Im vorliegenden Fall handelt es sich um
ein Familiengrab aus dem 4.1h. v. Chr., die Knochenbruchstücke fanden
sich vor dem Grab und waren u.a. auch durch einen Raubgraberschacht
gestört. Im Gegensatz zum ersten Leichenbrandfund in Limyra'", beİ dem
İnsgesamt fünf (2 Manner und 2 Frauen) und ein zwergwüchsiges
erwachsenes Individuum rekonstruİert werden konnten und die gesamte
Masse 1864g betrug, handelt es sich beim gegenstandlichen Fund um
mehrere Kilogramm Knochen, die geringfiigig mit tierischem Material
und eİnigen wenigen Streufunden aus Erdbestattungen vermengt sind.
Skelettelemente sind aus allen Körperregionen, aber nicht von allen
Individuen zugleich erhalten und zudem auch noch bei urıterschiedlichen
Temperaturen verbrannt worden. So konnten z.B. aus einem Fundsack
an die 230 Schadelbruchstücke isoliert werden, in einem zweiten
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Fundkomplex (2 Sacke) wurden 2200 Stücke und Fragmente bestimmt,
darunter befand siclı aber nur ein einziger Wirbelkörper, was den SchluJ3
zulalit, daJ3 alle diese Fundsacke zu einem Konvolut gehören. Einige
Knochenbruchstücke sind durch şekundare Bodenlagerung verfarbt,
Diese oberflachliche Verfarbung ist durclı das Einwirken von saurem
Bodenmilieu verursacht, dessen Eindringtiefe erst mikroskopisclı
festgestellt werden muJ3, um sie von anderen Verfarbungs-Artefakterı
oder Residuen regularer Hitzeeinwirkungen abgrenzen zu können. Die
durclı den VerbrennungsprozeJ3 bedingten normalerweise auftretenden
Verfarbungsvarianten der Knochen wurden ebenfalls bestimmt, es kann
aber noch niclıt auf eine gesetzmaôige Form der Temperaturverteilung
geschlossen werden, da -abhangig von der einwirkenden Hitze am
Scheiterhaufen- samtliche Farbschattierungen von .schwarz über blaulich
bis hin zu weiJ3lich-grau und kreidig gefunden wurden und noclı nicht
aıle Skelettindividuen isoliert und identifiziert werden konnten. In einem
Fall sind MittelfuJ3- und FuJ3wurzelknochen makroskopisch erkcnnbar
thermisch nicht verandert worden. Die FüJ3e dieses Individuums müssen
wahrend der Leichenverbrennung weit aus dem Scheiterhaufen
herausgeragt haben.
Da die Ausgrabungen im Sommer 1996 wahrend der anthropologischen Kampagne noclı nicht beendet waren und spater weiteres Fundmaterial geborgen worden ist, konnte ein mengenmafıig nicht bestimmter
Rest an Bestattungen noch nicht bearbeitet werden, weshalb auch eine
Gesamtindividuenzahl noch nicht genannt werden kann. Beim derzeitigen Stand der anthropologischen Untersuchungen ist bei vorsichtiger
Schatzung eine Individuenanzahl von ungefahr 38 Mannern, Frauen und
Kindem möglich. Es lıandelt sich bei diesem Fund um die bisher gröfıte .
Menge menschliclıen Leichenbrandes aus Lykien.

Der Survey aufdem Banda Tepesi
A.KONECNY
1. MARKSTEINER
Wahrend der Kampagne 1996 wurden die seit 1993 durchgeführten
Gelandeprospektionen im Gebiet des sich westlich von Finike erheben25

· den Massiv des Bonda Tepesi fortgesetzr'". Im Mittelpunkt der Arbeiten
stand eine Niederlassung, die mit dem modernen Toponym Bonda
Harabesi bezeichnet wird und mit einer Flachenerstreckung von mehr als
2,5 Hektar die gröBte zusamrnenhangende Siedlungsstatte im Gebiet des
Bonda Tepesi darstellt. Es erschien angebracht, nach der Aufnahme des
befestigten Herrensitzes von Kaklik, dem kleinen Dorf Ortasari und dem
mittelgroBen Ruinenplatz Karakuyu in den vergangenen J ahren, auch die
Erforschung dieser umfangreichen Ruinenansammlung in Angriff zu
nehmen. Ihre Dimensionen legten die Vermutung nahe, daB sie die
bedeutendste Siedlung im Arbeitsgebiet war. Ziel der diesjahrigen
Kampagne war es, die archaologische Dokumentation der Siedlung zu
beginnen und gleichzeitig durch Erkundungsgange in ihrer Umgebung
Hinweise auf ihre Beziehungen zum Umland zu gewinnen.
Bonda Harabesi liegt auf einem sich etwa 600 m. über den
Meeresspiegel erhebenden Hügelrücken, der von Nordwest nach Südost
dem Massiv des Kakasrak Tepesi vorgelagert ist. Im Osten wird die
Erhebung von einem tiefen, zur Küste fuhrenden GieBbachtal begrenzt,
im Süden und Südwesten setzt sich das Bergland in Forrn von
Hügelketten fort, die sich zum Meer hin gestaffelt absenken. Die
Siedlung nimmt den Hügelkamm und' einen Teil seines mit Hangneigungen zwischen 88 und 94 Prozent sehr steilen Südabfalls ein und
erstreckt sich im Südosten bis zu einer Verflachung im Gelande. Der
teilweise noch starker abfallende Nordhang ist frei von Wohnbebauung.
Im Nordwesten der Siedlung liegt auf der höchsten Kuppe des
Hüge1s eine kleine befestigte Anlage (Abb.16), die nach mauerstilistisehen Kriterien in den Hellenismus datiert werden kann. Diese
Zitadelle erhebt sich auf einem unregelmalfigen, dem Gelande
angepaBten GrundriB und setzt sich aus mehreren agglutinierenden
Subeinheiten zusammen. Die Anlage entspricht in ihrem Charakter der
ahnlich strukturierten Gipfelbefestigung der Siedlung von Ortasan und
weicht von den fur militarische Zweckbauten dieser Periode üblichen,
54
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starker formalisierten Planungskonzepten ab. Hier scheint sich ein dem
Surveygebiet eigener Anlagentyp abzuzeichnen, welcher Eigenschaften
einer Fluchtburg besitzt und wahrscheinlich dem Schutz der
Wohnbevölkerung gegen Angriffe von Briganten oder kleineren militarisehen Einheiten, vielleicht gleichzeitig aber auch der Sicherung von
Polisgrenzen gedient haben könnte. In ihrem Nordostbereich wurden die
Mauern der dort bastionsartig ausgebildeten Befestigung einer groJ3
angelegten Ausbesserung unterzogen. Diese fand, wie durch Mauertechnik und -stil belegt wird, in spatantiker oder byzantinischer Zeit statt.
Südlich und östlich der Fortifikation wird der Hügelrückerı und sein
Südhang von der Wohnsiedlung eingenommen. Diese besteht aus den
Ruinen zahlreicher Hauser und zweier Kirchen. Besonders auffallig ist
ein an seiner Ostfassade bis in Traufenhöhe erhaltenes, zweigeschossiges
Haus auf einraıımigcm GrundriJ3, das in qualitatvollern Hausteinmauerwerk errichtet wurde (Abb.I7). Daneben begegnen Gebaude auf mehrraumigem GrundriJ3 und Hauser, die sich auf einen vorgelagerten Hof
öffnerı. Die Mauerstile reichen von gutem Blockmauerwerk bis zu
grobem Bruchsteinmauerwerk. Eine betrachtliche Anzahl von Einrichtungen zur Ölproduktion - vor al1em in den Fels gehauene Pressen
und zugehörige PreJ3gewichte, aber auch Mahltröge und Mühlsteine
unterschiedlicher Formen - findet sich in und neben den Hauserrı von
Bonda Harabesi. Zwischen der Wohnbebauung stehen mehrere
Sarkophage. Die Wasserversorgung der Bevölkerung wurde, wie in allen
anderen Siedlungen im quellenlosen Bergland des Bonda Tepesi, durch
zahlreiche in den Fels gehauene Zisternen gewahrleistet.
Im Zentrum der Niederlassung liegt auf einer Gelandestufe südlich
direkt unterhalb der Burgmauern eine dreischiffige Basilika. Dieser Bau
war jedoch nicht die einzige Kirche İn Bonda. Im Südostbereich des
Ruinengelandes fand sich eine weitere dreischiffige Anlage mit
basilikalem GrundriJ3 mit westlich vorgelagertem Hof. Sparliche Reste
von in und um den Bau gefundener Bauplastik lassen sich in das spate
5./6.Jh. datieren (Abb.I8). Einige Scherben byzantinischer Glasurkeramik zeigen, daJ3 die Ansiedlung bis in mittelalterıiche Zeit bewohnt
gewesen sein dürfte.
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Rund um die Siedlung erstreeken sich die Nekropolen in groJ3teils
felsigem Gelande, in welchen sich mehrere Dutzend Sarkophage des
gebrauchlichen lykischen Typs erhalten haben, deren zumeist
gedrungene Formen eine Datierung in römische Zeit nahelegen. Die
groJ3e Anzahl dieser relativ aufwendigen Grablegen bietet neben der
Flachenausdehnung der Wohnsiedlung ein weiteres Indiz ilir die relativ
groJ3e Bedeutung von Bonda Harabesi wahrend der Antike. Auch in den
Nekropolen begegnen Ölpressen und mit ihnen in Verbindung stehende
Einrichtungen.
.
Auf den Hügelkammen im Süden und Südosten von Bonda Harabesi
konnten die Ruinen mehrerer kleiner, weilerartiger Ansiedlungen
lokalisiert werden, . die sich meist in vergleichsweise schlechtem
Erhaltungszustand befinden. Einer dieser Befunde auf einem Hügel im
Südosten von Bonda konnte etwas eingehender untersucht werden.
Mehrere einfache Hanser gruppieren sich um ein gröfieres, auf der
Hügelkuppe gelegenes Gebaude, vielleicht ein festes Herrenhaus. Wie
üblich fanden sich auch die Reste mehrerer Ölpressen. Auffallig an
diesen im Umland gelegenen Dörfern ist, da13 der überwiegende Teil der
Bausubstanz wahrend der Zeit der Klassik entstanden sein dürfte, wie
bautechnische Kriterien zu erschlieJ3en erlauben". Gemeinsam mit dem
Umstand, daJ3 im Bereich der Siedlung von Bonda Harabesi keine in
frühe Zeit datierbaren Bauten festgestellt werden konnten (das kann
freilich auch auf forcierte spatere Siedlungsaktivitaten zurückzuführen
sein), deutet dies darauf hin, daJ3 die Bevölkerung des Gebiets wahrend
der Zeit der Klassik in mehreren über die Landschaft verstreuten Dörfern
siedelte. Die auffallige Abwesenheit von nachklassisch datierbaren
Bauten in den Dörfern legt nahe, daJ3 sie zu dieser Zeit groJ3teils
verlassen waren und sich ihre Bevölkerung in der nunmehr florierenden
Siedlung von Bonda Harabesi konzentriert hatte.
Das oben erwahnte GieJ3bachtal ent1ang führt ein Saumpfad an die
Küste. Nahe seines Verlaufes konnten die schlecht erhaltenen Reste eines
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Zu Fragen der Datierung von Mauerstilen in Lykien vgl. nur Th. Marksteiner, Die Burg von
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he11enistischen Turmgehöfts und die stark zerstörten Ruinen eines
kleinen Gehöfts geortet werden. An der Küste liegt nur wenige Dutzend
Meter über dem Meeresspiegel ein in die Zeit der Klassik datierender
Terrassenbau, der typologisch in der Chora von Limyra, aber auch im
weiteren lykischen Raum viele Para11elen findet und höchstwahrscheinlich mit der agrikulture11en Nutzung der Landschaft in
Zusammenhang stand'".
Das Gelande in der weiteren Umgebung von Bonda Harabesi besteht
groJ3teils aus relativ steilen Hangen. zwischen denen kleine, heute meist
von Macchia überwucherte Hochebenen eingestreut liegen. Seine
landwirtschaftliche Nutzung war sicherlich mit groJ3en Anstrengungen
verbunden. Die groJ3e Anzahl von Einrichtungen, die mit der Produktion
von Olivenöl in Zusammenhang stehen, in und um Bonda Harabesi
belegt, daJ3 die Bevölkerung auch dieses Siedlungsgebiets einen Teil
ihres Lebensunterhalts mit der Herste11ung dieses pflanzlichen Rohstoffes erwirtschaftete'". Viehzucht, welche heute die hauptsachliche
Lebensgrundlage der wenigen am Bonda Tepesi siedelnden Familien
bildet, wird wohl ebenso zum Einkommen der antiken und byzantinischen Bevölkerung beigetragen haben, wie das Einsammeln der
Früchte des Johannisbrotbaums. Auch Getreideanbau, der im Surveygebiet teilweise noch heute betrieben wird, muJ3 mr damals erwartet
werden. Die hohe Befunddichte und die teilweise beachtlichen AusmaJ3e
der Dörfer belegen, daJ3 das Gebiet einst eine weitaus zahlreichere
Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu versorgen imstande war, als das im
2ü.Jh. der Fall ist.
Für die Kampagne ı 997 ist die Fertigste11ung der Planaufnahme und
der Dokumentation von Bonda Harabesi geplant. Zusatzlich sol1
zumindest ein Teil der rund um Bonda gelegenen Weiler genauer erfaJ3t
werden, um das Bild der lokalen und zeitlichen Verteilung der
Siedlungstatigkeit im Gebiet von Bonda abzurunden und zu prazisieren.
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Ein Reliefaus der nachantiken Oststadtmauer
Th. MARKSTEINER

Der reliefierte Spolienblock mit der Inventarnummer SK 702/96
wurde aus der Aufierıschale der in nachantiker Zeit errichteten
Westmauer der sogenannten Oststadt Limyras geborgen (Abb.: 19). Zu
diesem Zweck muüten auf diesem aufsitzende, zu den beiden
nachsthöheren Scharen gehörige Blöcke provisorisch aus dem
Mauerverband entfernt werden.
Der Reliefblock ist von gedrungem rechteckigem Querschnitt (0,62 x
0,53), weist an einer Breitseite einen langlichen Reliefstreifen und an der
Oberseite eine nicht sehr sorgfaltig mit Spitzeisenschlagerı überarbeitete
rechteckige Eintiefung auf Diese hat Seitenlarıgerı von 0,38 x 0,26 m.
und eine Tiefe von maximalO, 16 m; zumindestens an einer Stel1e scheint
die originale Oberseite des rahmenden, urıgefahr 0,13 m. starken Steges
erhalten zu sein. Das Vorhandensein einer wannenartigen Eintiefung an
der Oberseite des Monumentes könnte fur eine Interpretation als
Grabpfeiler sprechen. Die rechts an das Bildfeld anschliessende Seite des
Blockes sowie die Rückseite weisen feine Überarbeitung mit dem
Zahneisen, die vierte, stark verwitterte Seite links des Bildfeldes jedoch
Randschlag von etwa 4,5 cm. auseinanderliegenden und senkrecht zu den
Blockkanten gesetzten Spitzeisenschlagerı auf Dieser Randschlag dürfte
ebenso wie die Verwitterungsspuren mit der Zweitverwendung des
Blockes in einem antiken, wohl kaiserzeitlichen Mauerverband in Zusammenhang stehen.
Die erhaltene Gesamthöhe des Blockes betragt im heutigen Zustand
1,36 m. Dies entspricht wohl nicht der ursprünglichen Höhe des
pfeilerartigen Monumentes, da sich stellenweise an der gröflernteils
verbrochenen, der Wanne gegenüberliegenden und folglich als
Unterlager zu bezeichnenden Seite grobe überarbeitung mit dem
Spitzeisen feststel1en laGt. Diese steht in auffalligem Kontrast zur
qualitatvollen Ausflihrung der Originaloberflache an anderen Seiten des
Reliefblockes und dürfte mit der sekıındaren Verwendung in
Zusammenhang stehen.
30

Die Bildfeldseite weist mittig über die gesamte Höhe eine grob mit
dem Spitzeisen ausgefuhrte Abarbeitung auf, bei deren Anfertigung
sowohl das Relief als auch die oben anschlieôende Zone mit vegetabilem
Dekor (?) stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Es dürfte sich um
eine anlafslich der Zweitverwendung ausgefuhrte Anathyrose handeln,
auffalligerweise wurde jedoch die gegenüberliegende Seite des Blockes
nicht überarbeitet.
Die Fundlage in der Westmauer der Oststadt, welche als wenig
homogener Spolienverband charakterisiert werden kann, entspricht der
Drittverwendung des zum Zeitpunkt der Verbauung an einer Schmalseite
stark beschadigten Blockes. Die Mörtelreste, die sich allenthalben am
Block und auch am Relief finden, stammen von dem Versatz in der
zweischal igen, in Mörteltechnik errichteten Befestigungsmauer.
Das Bildfeld weist eine Breite von 0,61 m. und eine Höhe von 0,46
m. auf. Der einst am rechten Rand befindliche schmale Steg und Teile
der in diesem Bereich dargestellten Figur sind weggebrochen, starke
Beschadigungen im Zentrum können aufÜberarbeitung des Werkstückes
anlaôlich der Wiederverwendung zurückgefuhrt werden. Das Relief gibt
eine dreifigurige Totenmahlszene wieder, in deren Zentrum sich ein auf
einer Kline Geiagerter mit frontal aus dem Bildfeid gedrehtem, unbekleidetem Oberkörper befindet, welcher mit dem rechten Arm einen
wahrscheinlich als Rhyton zu erganzenden Gegenstand hochhalt, Die am
Kopfende befindliche weibliche Sitzfigur, die ebenfalls aus dem Bildfeid
geblickt zu haben scheint und deren Fülle auf einem Schemel ruhen, darf
wohl als die Frau des Gelagerten interpretiert werderr". Am linken Rand
des Bildes befindet sich die gut erhaltene Darstellung einer weiblichen
Figur, deren durch ein kraftvolles Voranstellen .des linken Beines angedeuteter Bewegungsrythmus in auffalligem Gegensatz zu der statischen
Konzeption der beiden anderen Figuren steht, von welchen sie sich auch
durch Wiedergabe im Profil absetzt. Eine Interpretation als Tanzerin
scheint denkbar, umso mehr, als es sich bei den Gegenstanderı in ihren
Handen um Krotalen handeln könnte,
58

Faltenwerk İn Gesichtshöhe scheint von einem schleierartigen Kopftuch zu stammen, sodaf
möglicherweise eine Anakalypsis dargestellt gewesensein köıınte.
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Als ikonographische Besonderheit darf die Verbindung des
heroisierten Paares mit einer zugeordneten, nicht als Familienangehörige
charakterisierten weiblichen Figur bezeichnet werden, an deren Stelle ein
mannlicher Diener zu erwarten ware. Hervorzuheben ist auch der
Umstand, daf es sich bei diesem Monument um ein Pfeilergrab und
damit um das erste aus Limyra- bekannt gewordene Exemplar dieser
typisch lykischen Grabform handeln könnte. Aufgrund stilistiseher
Erwagungen scheint eine Datierung in klassische Zeit selır
wahrscheinlich'", der Pfeiler dürfte folglich als das jüngste aufgrund des
Reliefschmuckes mit einiger Genauigkeit datierbare Beispiel für diese
Bestattungsform gelten'", Die Ergebnisse der eingehenden Untersuchung
des Monumentes durch Herrn Martin Seyer bleiben jedoch abzuwarten,
bevor weiterfuhrende Schlüsse gezogen werden dürfen .
.Experimentelle Archaologie

.! BORCHHARDT
Nach einer jahrzehntelangen theoretischen Erörterung der Probleme
der lykischen Konstruktionsprinzipien, wie sie aus dem Repertoire der
Nekropolen des 5. und 4.Jahrhunderts v. Chr. gewonnen werden körınen
und den damit verbundenen Problemen der Rekonstruktion lykischer
Bauten und Wohnanlagen, wurde der Entschluf gefaôt, die weitere
Diskussion im Zuge der architektonischen Gestaltung der Grabungsinsel
und des Grabungs-Campus in Limyra dreidimensional zu fuhren GI .
Nach der Erstellung von Modeilen wurden von dem Architektenteam
Lore Mühlbauer und Klaus Schulz drei Bauten realisiert, deren Statik
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Stilistisch Hillt sich das Relief keiner der bisher aus Limyra

bekaımt

gewordenen

Werkstütten zuweisen. Bei demoberhalb des Bildfeldes angebrachten Band mit vegetativem
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Dekor handelt es sich meirres Wisseııs im lyk.ischen Kunstraum um eiıı Unikat.
Die Datierung eines pfeilerartigen Menumentes İn Hayran wirft weiterhin Schwierigkeiten
auf: Th. Marksteiner İn: Lykische Studien 2. AstaMinor Sıudienreihe 18 (1995) 221. Amu.
29.
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Eine ausführliche Diskussion der Forschungsgeschichte enthült die Dissertation an der TU
Istanbul von Zeynep Kuban zu den Nekropolen vonLimyra, die sich İn Druckvorbereitung
für die Reihe"Forschungen İn Limyra" befindet.

durch eine Hauptkonstruktion von durchlaufenden Stützen und Tragern
gewahrleistet wird. Durch sorgfaltige Ausnehmung der Pfosten können
die horizontalen Bauelemente in einem Knoten verblattet werden. Das
Geheimnis der 'vorstehenden Balkenköpfe in den Seitenansichten
Iykischer Grabbauten konnte gelöst werden durch das Verstandnis der
aus zwei Balken zusammengefugten Langsschwellen, die in die
Eckpfosten auf Anschlu13 eingeblattet und in regelmafsigen Abstanden
durch eingekammte Zangen zusammmengeha\ten werden. Die Statik der
Riegelkonstruktion wird nun durch eine Substruktion, einer Kassetierung
der Stirnseiten erzielt.
Die charakteristischen hornartigen Krümmungen der Querhölzer
werden hier so gedeutet, da13 die nicht konstruktiv sondern aus
asthetischen Gründen angebrachten Schwel1elemente extra gearbeitet
wurden und durch Keile mit runden Köpfen mit den Tragerbalken
verbunden wurden.
Die Dachkonstruktion besteht aus Querhölzern, die in regelmaüigem
Abstand über die beiden oberen horizontalen Langsbalken aufgelegt
werden, und in der Langsachse aus auf Anschluf verlegten Rundhölzern,
die von quadratischen oder rechteckigen Kanthölzern zusammengehalten
werden. Fascien aus Schalbrettern bilden als Abschlu13 den orthogonalen
Raum, der vor einer mit Hacksel durchmischten Lehmpackung die
Dachkonstruktion abschlie13t.
Bei dem südlichen Badehaus, das Duschen und Toiletten enthalt,
wurde nach den Vorstellungen der österreichischen Expeditionen des 19.
Jahrhunderts'" von einer Holzhütte im Riegelbau die Ausfachung der
Lang- und Rückseite ebenfalls in Holz ausgeführt, d. h. mit Brettern
(Abb.20).
Bei der Küche, die nördlich des Badehauses, ebenfalls quer zwischen
Flu13 und byzantinischer Stadtmauer auf einer Terrasse errichtet wurde,
wurden fur das Fachwerk Ziegel verwendet, um jener Vorstellung von
einer gemischten Holz- und Bruchsteinmauerwerk-Konstruktion zu
62

O. Benndorf - G. Niemann, Reisen im südwestlichen Kleinasien i (1884) 96ff. Fig. 53.
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entsprechen, die angeregt durch noch heute in den Bergen zu
beobachtende Bauweisen, unabhangig voneinander sowohl von Klaus
Schulz als auch von dem danisehen Forscherteam Jan Zahle und Kjeld
Kjeldsen in die Diskussion eingebracht wurde'" (Abb. 21).
Nach den bei diesen Bauten gewonnenen Erfahrungen konnte bei
dem sog. Andron, das als Bekci-Haus genutzt wird, in der
dreidimensionalen Objektivierung der in der klasisehen lykischen
Grabarchitektur vorkommende Typ des Megarons mit einer Vorhalle
realisiert werden (Abb. 22). Dabei konnte fur die "rnerkwürdige,
hakenartige Aufbiegung" der unteren und oberen Querhölzer sowie die
"ratselhaften beiden Keile", die von Benndorf und Niemann "als
conventionelle Zierformen, wie sie als decorative Idiotismen im Holzbau
aller Völker" vorkommen, ein neues Verstandnis erzielt werdenG4 Mit
der Ausfachung der Seiten durch vermörteltes Bruchsteinmauerwerk
kann man nun dem an Baugeschichte interessierten Besucher eine dritte
Variante vorfuhren. Um die Materialien sichtbar zu machen, wurde nur
der Innenraum verputzt, "um das Eindringen von Feuchtigkeit, Ungetier
und Insekten zn verhuten't'".
Diese Rekonstruktion will als Beitrag zur Diskussion der Geschichte
der anatolischen Baukonstruktionen verstanden werden und soll anregen,
über die Genesis nachzudenken und ihr Verhaltnis zu hethitischen,
urartaischen, phrygischen, lydischen, karisehen und iorıischen Hausformen. Manche mögen festhalten an dem Modell, da13 dieser Riegelbau
"einmal bestimmten Lebensbedürfnissen gedient haben mu13, denkbarer
Weise im unteren Gelass als Stall, in dem oberen auf einer Leiter
erreichbaren als Schlaf- und Wohnstatte"GG ader als Einfamilienhauser in
einem mehr ader weniger geordneten Stadtplan das Aussehen lykischer
Siedlungen ader Stadte bestimmte. Der Leiter der Ausgrabungen in der
Residenzstadt Zômuri halt an dem 1984 entwickelten Modell fest, da13
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K. Kjeldsen, Traekonstruktioner i lykiske Klippegrave, Arkstekten 17, ı 972, 352 tl; K.
Kjeldsen - J. Zahle, Lykische Graber,M 1975,312 LT.
Eine ausführliche Dokumerıtation bereiten 1. Mühlbauer und K. Schulz z. Z. var.
R. Naumann, Architektur Kleiııastens 2 (1971) 117.
O. Beıuıdorf - G. Niemaıın a. O. 98.

dieser in Xanthos auf der Akropolis am Ende der ersten Perserherrschaft
als Banketthaus entwickelte Riegelbau'" nur einen Teil einer lykischen
Wohnanlage darstellt, den repraserıtativsten: den Andron. Nur dieser
Teil, weder die Raumlichkeiten der Gynaikonitis noch die Wirtschaftsbauten dienten als architektonisches Vorbild der funerairen Bauten, sondem wie in Nags-i-Rostam ilir die groJ3königlichen Grabfassaden der
Palast G8 nachgeahmt wurde, so in Lykien der aristokratische Andron.
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Vgl. die Heroa F, G und H: H. Metzger, L'acropole Iycienne, Fouilles de Xantlıos 2 (1963).
H. Koch, Es kilndet Dareios, der Köııig(l992) 290 II Abb. 197. 198.
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Abb. 3: Nekropole V von Limyra: Ansicht von Grab 88
von Süden (Photo: N. Gail; Neg.
Nr.:
Li
96.329-30)
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Abb. 4: Nekropole V von Limyra:
Lnftaufnahme des Bereiches
vor Grab 88 (Photo: N. Gail;
Neg. Nr.: Li 96.564-21)
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Abb, 8: Südeingang in RI mit Resten von Wandverkleidung (Photo: N.
Gail; Neg. Nr.: Li 96.324-14)

Abb. 9: Spatantiker Pithos in Q18-6 (Photo: N. Gail; Neg. Nr.: Li 96.30627)
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Abb. 10: Mosaikboden (Photo: N. Gail; Neg. Nr.: Li 96.318-10)

Abb. 11: Westwand des sog. Episkopeions (Photo: N. Gail; Neg. Nr.: Li
96.319-26)
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Abb, 12: Ansicht der Halle mi! Mosaikboden an der Krenznng der Ost-west-Straüe mi! der
zor Bischofskirche führenden S!ralle (Photo: N. Gail; Neg. Nr.: Li 96.024-06).
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.-\bb. 14: FuBbodenmosaik aus dem nördliehen Apsidenraum der Bisehofskirehe in Limyra (Zeiehnung: A. Raslagg).
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Abb,'15: Tabelle über die VerteHung der Tierreste aus den Grabungsbezirken Parzelle 18, Sondage
18,19 und 20

Abb. 16: Bonda Harabesi: Befestigte Anlage

Abb.17: Bonda Harabesi: Hausfassade
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Abb. 18: Bonda Harabesi: Kapitellfragment

Abb.19: Spolienblock SK 702/96
ans der nachantiken
Oststadtmauer (Photo:
N. Gail;. Neg. Nr.: Li
96.336-30)
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Abb.20: Badehaus in Limyra Photo: N, Gail; Neg.
Nr.: Li 95.33-30)

Abb.21: Küehe in Limyra (Photo: N. Gail; Neg.
Nr.: Li 95.33-36)

Abb.22: Sog. Andron in Limyra (Photo: N. Gail; Neg. Nr.: Li 96.344-36)
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PATARA 1996
Fahri IŞIK'

Baran Aka'ya

".... Ve aksi takdirde eski eserleri

yıktıranlar

ve milsamaha edenler

hakkında şiddetle takibat yapılacağını tamamen vilayetlere beyan
ederim" der Başvekil İsmet, Mustafa Kemal'li o kutlu günlerden
bugünlere gelindiği için ve o kutlu giinleri çok özlediğim için, bugün, ls.

3. bin yıla 3 yıl kala, canım Patara anlatmak istemiyor hiç.... bağışlayın"
diye bitirdiğim tek yapraklık "Patara '96" bildirisinde, bir acı
eksiğimizle (Resim: I), diyemediklerimizdir:
TEMİzLİK VE DÜZENLEME ÇALIŞMALARI

A-ANTETAPINAK
L. GÜLlEKİN
Patara'nın

antik kaynaklarca bildirilen sekizden ayakta kalan tek tapınağının ufak bir sarsıntıyla çökeceği belli görkemli kapısını olası bir
yıkımdan kurtarmak amacıyla projeler oluşturulmuş; sonuçta 6.60 m.
yüksekliğinde iki tek parça kapı sövesini ve 2.85'lik açıklığı örten kapı
hatılını her olasılığa karşı geçici korumada karar kılınmıştır. Kapıyı bir

*

Prof Dr. Fahri IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Başkanı, ANTALYA
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ağaç

kasnakla içten desteklemeye yönelik projeye ön hazırlık olarak eşik
üzerindeki taş-toprak yığıntı kazıyla kaldırılmış (Resim: 2); bunun da bir
Bizans çağı evresi olduğu, girişin üst yapıdan devşirme bir dişli baştaban
bloğuyla küçültülüşünden anlaşılmıştır. Bir "köşe burcu" gibi güçlendirdiği ı.s. 12. yüzyıl Bizans çağı kent surunun, sövelerin iç yüzeyleri doğ
rultusunda kuzeye yöneldiği görülmüştür: Kazılan bloklar arasında ortası
dörtgen delikli biri ilginçtir; dinsel işlevi düşünülebilir'.
B- HURMALIK ÇEVRESİ

E. ALPAY
ş. YAVUZ
Kazı ekibinden "öç" alışın odağı olarak, bütünleştiği ağaçlıkla birlikte iki kez kundaklanan tarihsel Hurmalık'ı bir üçüncü ateşten korumak
ve ona çevresindeki hamam ve yol kavşağı ile birlikte etkili bir görüntü
kazandırmak amacıyla hurma öbeği, güney ve batısında bütünleşen bataklık ılgınından geniş arayla soyutlanmış; kuzeyini sınırlayan devşirme
yapı taşlarıyla örülü tarla duvarı sökülerek, görende uyandırdığı "antik"
izlenim silinmiştir.

Bu dönem etkinliklerimiz 7 Teınınuz-29 Ağustos tarihleri arasında toplam 54 gün sürmüş
tür. Akdeniz üniversitesi Fen.Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nün 3 işçi, 24 işçi
öğrenci, 10 arkeolog-bilimciyle yürüttüğü ve kazının diğer resmi ortağı Kültür Bakanlığı'nın
-Patara'mn korunmasına varana dek duyarlı Ve kararlı görevanlayışıyla sorunlanıııızı paylaşan- Nevin Soyukaya ile temsil edildiği kazı çalışmalarına kentin Bizans çağı yapılanndan
sorumlu Alman meslektaşlarımız da 7-14 işçi, 7 arkeolog-bilimci, 2 jeodezist, 1 restoratör, 1
fotoğrafçıdan oluşan güçlü birekiple katkıda bulunmuş; antropolojik değerlendirmeler 2 Avusturyalı bilimci, fotogrometrikdenemeler 2 Alman uzmanla yürütülmüştür. Tüm ekip üyeleri ile Kültür bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ovaköy Belediyesi, Kaş
Kaymakamlığı, Aıttalya Müze Sevenler Derneği, Münster Tarih ve Arkeoloji Dostlan Derneği, Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Likya Uygarlıkları Araştırma Merkezi
ve Sağlık Kültür ve Spor Dairesi'ne şükranlarımı sunmayı onurlu birgörev bilirim.
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c- KAZı EVi ÇEVRESİ
Ş. ÖZÜDOGRU

Ç. ÖZDEŞ
Ş. BÜYÜKKURT

Devşirme

Jüstinyan Dönemi kent suru duvarından koparak düşen,
kükürtlü bataklık suyu içinde çözülerek aşınan, tarla toprağında pulluğa
takılarak parçalanabilir durumda ve kentten uzak' Geç Osmanlı Makbara
Mezarlığı'na kaçırılabilir konumda olan, ya da kazılarla gün yüzüne çıkıp
da kırılabilir ve kolaylıkla taşınabilir yapısallıklar içeren malzeme, kent
genelinde yapılan kapsamlı gözlemler sonucu kazı evi bahçesinde koruma altına alınmaya değer görülmüştür (Resim: 3). -Emekle ve zorlukla
gerçekleştirilen bu etkinlik sonucu A-Bloğu kuzey ve kuzeybatı önünde
sergilenen ve çizimli envanterleri yapılan yapıtlar: i 8 sütun başlığı, onu
yuvarlak, sekizi dörtgen, biri üçgen biçimli toplam ı 9 sunak, ikisi yuvarlak biri dörtgen 3 adak kabartması, 2 yontu altlığı, 2 yarı işli girlandlı
lahit tekne kopuğu ve biri klineli 3 lahit kapağı, ı yazıt bloğu, çoğu ıni
mariye ilişkin küçük boyutta parçalar ve özellikle bir klosal imparator
başı tepesinden oluşur.
YÜZEY ARAŞTIRMALARI
A- YAMAÇ EVLER

F.

IŞIK

H. İŞKAN

Önlem için defalarca uyarılarımıza karşın, su arklarının ve pulluğun
giderek oyduğu ve aktarılan toprakla birlikte yeni değerleri gün yüzüne
çıkardığı yamaç evler, bu yıl da yüzeyde müzelik değerde dört buluntu
vermiştir: Bir benzersiz, mermer Ptolemaios başı, yine bir Hellenistik
çağ ürünü küçük tunç yontucuktan sağ kol parçası, gladyatör kabartmalı
bir Roma çağı kandili (Resim: 4) ve bu çağın geçlerinden bir sikke.
Topografik çalışmalar da bu yıl burada sürdürülmüştür.
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B- KENT SURLAR!
St. Gerril BRUER
Limana açık lüstinyan Dönemi kent surunun geçen yıldan kalan
"Marcina Gömütü" çevresi ile bunun kuzeybatı uçta Yarımada'yı dört bir
yandan koruyan uzantısı ve de İS. 12. yüzyılın Bizans çağı kentini kuşa
tan Orta çağ suru yoğun bitki sarmalından arındırılmış, planları çıkarıl
mış, ilişkin başka yapılarla bağlantılarının saptanmasına çalışılmıştır.

KAZ! ETKİNLiKLERI
A-EKKLESİESTERlON

N çEVİK
M KARAOSMANOGLU
Tiyatronun kuzeyinde uzanan, yarı yuvarlak batı arkası ve lüstinyan
Suru'yla destekli güney yüzü kumla ve içi bitkiyle örtülü bir görkemli
teatral yapı konumuyla ve 43x29 m.lik sıra dışı boyutuyla ancak Likya
Birliği ile Likya-Pamfilya Eyaleti'nin meclis binası olabilirdi; ve ilk bizler tarafından böyle yazıldı, böyle tanıtılmıştı. Kazısı sırasında gördüğünde şaşkınlığını gizleyemeyen F. Kolb'a göre de, dikdörtgen biçimiyle
değişik tek örneği Arkadya Birliği'nin Başkenti Megapolis'ten bilinen ve
adına "Birlik ya da Eyalet Meclisi" anlamında "Ekklesiesterion" denen
bu yapı, Patara'nın -Yolkılavuz Anıtı'yla artık tartışılmayan- başkentli
ğini vurgulayıştan öte, tekilliğiyle de Anadolu arkeolojisi için önemliydi.
Ve bir "mucize", Ovaköy Belediye Başkanı Erol Demirhan'ın kumu taşıma önerimize dost yaklaşımı, kazısı için yıllardır düşündüren tek engeli
de ortadan kaldırınca, düş Patara '96'da gerçeğe dönüştü.
Kazı

sonuna dek güney yüzde 48x33 m., arkada 44x28 m.lik alanlarda 1.50-6.00 ın. arası yükseklikte kum çekilince batıda yarım yuvarlak
arka duvar 2 m., güneyde -yıkık Ekklesiesterion duvarını perdeleyenlüstinyan Suru 7.50 ın. yüksekliğe dek açılmıştır (Resim: 5). Güney yüzün ortalarında surun dökülen dolgu ve devşirme blok taşları alınarak
1.50 m. yapı içine girilmiş; hemen güney dibinde bir tonozun yanı sıra,
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"ikinci kullanım" izlenimli bir kapı ile doğu bitişiğinde bir yıkık kemerin
üst kesimleri görülmüştür (Resim: 6). Tonoz ve "kapı"nın koşutları kuzey duvarda ve tam eksende vardı. Belli ki tonoz, oturma sıralarına destek içindi; "kapı" ve kemer ise ola ki, yapı önünde uzanan görkemli bir
geçide aitti. Ekklesiesterion'un doğudaki kapıdan, kuzeybatı köşede tam
korunmuş duvar pilasteri üstüne dek ölçülebilen yaklaşık yüksekliği
15.50 m.dir. Genel müdürlüğümüzün şükran duyduğumuz onaylarıyla
kum alımı uzmanlar denetiminde, kazı sonrası süreçte de sürdürülecektir;
çünkü liman yönünde yükselen kum yığınlarının 1997 kazı dönemine
kadar rüzgarla yürüyerek emekle açılan duvarları yeniden kapatma tehlikesi vardır; Ovaköy Belediyesi'nin kum alımını gelecek kazı dönemi
içinde sürdüremeyeceği de olasıdır.
B- HURMAL!K HAMAM!
M OZHANLI
İşlevinin niceliğini saptamaya yönelik kazılarda batı mekan, geçen
apsisin dış yuvarlağındaki değişiklikle savladığımız, ikinci kullanım
evresi düzeyine dek inen 1.50 m. yüksekliğindeki dolgudan daha arındı
rıldı (Resim: 7). Ve batı duvarın her iki kenarında dikine inen açıklıklar
önünde ve kemer altındaki apsis içinde gün yüzüne çıkan birer havuzdan
anlaşıldı ki (Resim: 8), bu mekan -Perge örneği ışığında- beklenen bir
sıcaklıktır. Havuzlardan güney duvarı dibinde olan 4.00x1.70 m., kuzey
duvarı dibindeki 4.70x1.70 m. ve ortadaki apsis dibinde uzananı
1.70x1.70 m. boyutundadır; eni kesin ölçüyü, boyuise korunabildiği kadarını verir. Havuzlar, hamamın ilk evresinden devşirme mermer levha. larla döşelidir (Resim: 9); altları su geçirmez bir kalın horasanla yalıtıl
mıştır. Benzer yöntemin yan yüzlerde de uygulandığı, güney duvarı dibine eklenen tuğla duvar yüzeyine yapışık horasan üzerinde mermer kaplama kalıntılardan anlaşılır. Benzerleri Efes'ten bilinen bu tuğla örgü,
duvarlardaki tubuli oyukluğu düzeyine dek, en korunmuşunda 0.65 m.
yüksekliğinde, dört bir yanı dolanıyor olmalı ki, her duvar dibinde yaklaşık 0.35 m.lik kalınlığıyla az çok kalmıştır. Doğu duvarın kuzeyine doğru
korunan zeminin aynı mermer levhalardan oluşumu, geneli konusunda da
iz verir. Altında hipokaostun varlığı salt havuz ve zemin kalıntıları kenarındaki boşluklardan gözlemlenir, Tuğla işçiliğinin, güney alnaçtaki dış
yıl
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mekanlarda taş duvar üzerine örülenlerle olan çarpıcı benzerliği aynı evreye ışık tutmaktadır ki, bunun Jüstinyan Dönemi'nden olduğunu bu kez
kazıyla gün yüzüne çıkan çok sayıda nitelikli kandiller tanıtlar; ve bunlarla çağdaş olduğu A. Rügler tarafından söylenen aynı katrnan buluntusu
tabak parçaları perçinler. Belli ki Patara, bu ünlü imparator döneminde
son klasiğini yaşamıştır.
C- HURMALIK CADDELERİ

T. KAHYA
B. AKA
Ana cadde kazısının iki ana nedenle, bataklık suyuyla baş edemezlik
ve kükürtlü bileşiminin açılan mimari parçaları eritrnesi nedenleriyle,
durdurulması, Yol-kılavuz Anıtı'nın yerini saptamaya yönelik tek seçenek bırakmıştır: O' na buluntu yerinin 50 m. kadar kuzeydoğusundaki
hurmalığın ortasında ve doğusunda uzanan iki caddeyle ulaşmak seçeneğini.

Batı

Cadde: Anıt bloklarının buluntu yerine daha yakınlığı nedeniyle
önce Batı Cadde' den başlanmış (Resim: 10); döşemenin ilk 6
m.deki somut sürekliliği ardından, caddeyi çapraz kesen bir Bizans çağı
duvarının arkasında, iz yitirilmiştir. Ancak, caddeyi her iki yandan sınır
layan aynı geç çağdan duvarların kuzey-güney doğrultusunda ve değiş
meyen 3.50 m. genişliğiyle kesintisiz sürmesi, caddenin devamında umutlandırmıştır ki, kazı sürdürülmüş; su düzeyine dek kazılan 12. ın.
uzunluğunda bir alan ve en son yeniden' derine su içine inilen bir 4 m.
daha, döşemenin söküldüğü kuşkumuzu doğrulamıştır. Son umut, ilerde
açılan üç sondajda da kesilince, kazı 15 m.lik i insula arayla buna koşut
giden Doğu Cadde'ye kaydırılmıştır. Batı Cadde kazısının en ilginç buluntusu, kuzey yarısının -batı kenarda 8.00x5.50 m.lik bir dirseği açılan
0.90 m. kalınlığında nitelikli bir Roma çağı temenosuyla sınırlanmış
oluşudur; amaç bu olmadığı için niceliği araştırılmamıştır.
kazıya

Doğu Cadde: Hurmalık Hamarnı'nın güneybatı köşesindeki kavşa
güney kolunu oluşturan, her iki yanda yine Bizans çağı duvarlarıyla
sınırlı 2.50 m. genişliğindeki bu kaldırımlı ve tekerlek izli cadde, 35 m.

ğın
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boyu kazıldığında bile değişmediği görülen niteliğiyle amaca ulaştıracak
gibidir (Resim: ll). Giderek suya gömülen döşem, kazının son günlerinde birbirini kısa arayla izleyen iki Bizans çağı duvarıyla kesilmiş; bir
iskelet de içeren ilki yolla sınırlıyken, arkadakinin 1 m. kalınlığıyla toprak üstünde gözlemlenebilen doğu-batı doğrultusundaki sürekliliği, caddenin anıt bloklarının bulunduğu eksende batıya limana doğru bir dirsek
yapması beklentimizi güçlendirmiştir. Doğu kenarındaki bir kaldırım taşı
üzerine silikçe çiziştirilen yazıt ve işaretler ilginçtir. Kanal taşı sökülerek
yolortasına örülen bir derme çatma Bizans çağı kuyusu, çağdaşı hela
döküntüsüyle birlikte kaldırılmıştır.

E- TEMENOS GÖMÜT

S. BULUT
F. GÜLŞEN
Bodrum düzlüğünde, tapınak görnütün 10 m. kadar güney karşısında
konumlanan, içi ağaçlaşmış frenk inciriyle kaplı, varlığı salt iki kapı sövesinin üst kesimi ile bloklardan anlaşılabilen bir yığıntının gömüt olduğu belliydi. Bu yıl işletmeye açılan, ilk temellendiği 1989'dan beri yasaklı İnce Otel'in yanı başında iki gömütten öte başkalarının da olduğunu
gözler önüne sermek için başlanan kazılarda, umulmadık önemde bir
yapıt Çıktı gün yüzüne; bir Temenos Gömüt (Resim: 12). Klasik örnek
Trysa idi; "Podyum Gömüt" denilen Apollonia' daki Erken Klasik öncüsü
de, şimdi kesin ki, bu türe girmekteydi. Dört bir yanı 0.75 m. kalınlığın
da ve iki çokgen taşlardan örülmüş bir nitelikli duvarla çevrili görnüt,
5.75x4.75 m. boyutuyla dörtgene yakındır; her iki yan duvardan kuzeye
uzayan 0.60 m.lik ante uçları ona "Antetapırıak" görüntüsü verir. Tamamlanabilen silmeli kapı, kuzey duvarı ortasındadır; buradan girilen
avlu taş döşelidir, duvarlar gibi üzeri harçla düzleştirilmiştir. Arka duvara
0.50 m. kadar yanaşan nitelikli podyum 3.05x2.10 m; içinde, üzerine
lahdin oturtulduğu "boşluk" 2.05x085 m. ölçüsündedir. Bezekleriyle Geç
Antoninler çağı 'na tarihlenen bir ana kümeden Dokimeion işi kırık lahit
kapağı güneybatı köşede bulunmuştur; duvar blokları yanı sıra kötü korunmuş bir yuvarlak sunak, batıdaki tarla duvarı içine örülmüştür; lahit
teknesinden küçük bir parça kalmıştır.
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Doğudaki

ante ucu önünde temenosla kaynaştırılmış bir küçük gömüt, 3.30x2.20 m. boyutlu bir podyum ve üzerinden taşınma 1.70xO.80
m. boyutlu bir lahitten oluşur. Podyumun ante ucuna doğru olan yarısı
çok karıştırılmış, lahit teknesinin tabanı kalmıştır; iyi korunan
semerdamlı lahit kapağının bir alınlığındaki çıkıntının "portreye dönüştü
rülüşü" ilginçtir. Podyum ortasında bulunan paraların Geç FlaviuslarTraian Dönemi, bu gömütün de tarihini verir ve onu Temenos Görnüt'ten
öneeye tarihler,
F-ANACADDE
Ş.AKTAŞ

N

COŞKUN

Ana caddenin batı kenarı boyu uzanan sütunlu örtmenin Güney
Kapı'dan 7. sıradaki basamaklı girişi arkasında ve ekseninde iz veren in
situ konumlu iki kapı sövesi, örtme arkasındaki mimari yapılanmanın
genelinde niceliğini araştırmak için uygun görülmüş; 8.75x4.25 boyutlu
bir açmayla kazıya başlanmıştır (Resim: 13). Ard arda gelen iki Bizans
çağı duvarından sonra gün yüzüne çıkan 2.70x1.10 m. iriliğindeki hatıl,
kapıdan düşmüştü; 1.60 m, yüksekliğinde açılan söveleri 3. m.ye
tamamlayan üst parçalar ise açma içinde ve ana caddenin eski malzemesi
arasındaydı. Alt kesimi Bizans çağı duvarıyla örülen kapının açıklığı
1.80 m., eşik yüksekliği 0.30 m.dir. Caddeye inen 1.50 m. eninde üç
basamaklı ayakçak ile kapı arası, örtmenin -sağlam bir iskeletin
gözükmesi nedeniyle zemine tam inilemeyen- yürüme alanı, 6.30 m.
genişliğindedir. Kapı arkasında beklenen ve özgün doğu duvarları
sövelerin dış uzantılarında izlenen dükkan, Bizans çağı kentine ulaşan
tek traktör yolunu engellemesi nedeniyle açılamamıştır.
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BİzANS ÇAOI PATARASI VE JEODEZİ ARAşnRMALARI

ARCHAOLOGISCHER SURVEY, GEODAnSCHE AUFNAHME
DES ARCHAOLOGISCHEN GEBIETES VON PATARA UND
GRABUNG DER SOG. STADTlaRCHE
BERICHT ÜBER DIE ARBEITEN IM ARCHAOLOGISCHEN
GEBIET VON PATARA WAHREND DER GRABUNGSKAMPAGNEN 1993-1996

Max KUNZE
Drei Ziele verfolgten unsere 1993 begonnene Arbeiten in Patara:
ı. Erstellung eines geodatischen Plans vom zentralen Stadgebiet von

Patara, auf dem die raumliche Zuordnung der erfassten Bauwerke
ersichtlich ist.
2. Erfassung der byzantinischen Mauerringe in einem ersten Survey.
3. Erfassung und Dokumentation des byzantinischen Patara.
Zu 1.

Für die geodatischen Aufnahme konnte 1994 ein Vermessungsteam
aus Stendal gewonnen werden, das bis 1996 tatig war. Folgende
Arbeitsschritte wurden durchgefuhrt:
a. Aujbau des Polygonnetzes

1994 wurde das geodatischen Aufnahmenetz geschaffen, was sich
z.T. wegen des schwer zuganglichen Gelarıdes schwierig gestaltete. Für
die Polygonzüge wurden sowohl natürlich gegebene Punkte als auch
Vermarkungssteine, die fest installiert wurden, verwendet. Als
Ausgangspunkt fur dieses lokale Koordinatensystem, das aber durch GPS
wie auch durch türkische Vermarkungspunkte innerhalb des Gelarıdes in
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andere Systeme eingehangt werden kann, wurden die drei Patara
umgebenden Berge gewahlt (Doğucasarı, Tepecik, Kurşurılutepe).
Die Auswertung der geodatischen Aufnahme erfolgte zunachst auf
der Basis der kartographischen Programms Autocad 12. Es gestattet eine
genaue kartographische Erfassung (verschiedene Folien für Grundlagenkarten des Gelandes, der modernen Wege, Bauten und
topographischen Besonderheiten, der verschiedenen antiken Bau und
Siedlungsphasenphasen und die Aufnahme der Höhenlinien,
Seit 1996 steht uns ein auf der Basis von Autocad laufendes
Architekturprogramm "Spirit 6.0" zur Verfiigung. Das Architekturprogramm bietet neben einer exakten Bearbeitung der im Autocadl2
erstellten Plane (beide Programme sind kompatibel) auch die Möglichkeit der 3-D Darstellung. Grundlage dafür bietet die Auswertung der
MeJ3daten in dem Zusatzprogramm "FotomaJ3".
2. Aufnahme und Vermessung der
Antiken Gebaude

Stadtmaııern

und der Anstehenden

Auf der Grundlage des Polygonsystems wurde mit der
tachymetrischen Aufnahme der noch anstehenden antiken Gebaude
begonnen. Die Koordinaten der jeweiligen Punkte wurden von dem
eIektrooptischen Winkel- und StreckenmeJ3instrument gespeichert und
zur Auswertung an den Computer angeschIossen. Im Computer konnte
Schritt für Schritt auf der Grundlage der Koordinaten-Daten eine Karte
des Gelarıdes mit einem maJ3stabsgerechten Plan der Stadtmauer und
anderer antiker Gebaudereste erstellt werden; in einer Korrekturphase
1996 wurden wichtige Daten überprüft und für Detailplane zahlreiche
Erganzungsdatcrı eingemessen. Anhand der Koordinaten kann auch ein
maJ3stabsgerechtes raumliches Modell der Mauer bzw. des Gelarıdes
erstellt werden; Bereiche der Stadtmauer und die sog. Stadtkirche wurden
entsprechend eingemessen.
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a) Frühbyzantinische Festungsmauer

Die Mauer konnte auf Grund des starken Baumbewuchses nur
teilweise mit ihren Türmen und Toren freigelegt und beobachtet werden;
zudem sind Mauerzüge, die in der Nahe der spateren byzantinische
Mauer lagen , abgerissen und als neues Baumaterial für diese Mauer
verwendet worden. Zeitaufwendig war das Freischneiden der Mauren
von dichten hochgewachsenen Gestrüpp, um die notwendigen Punkte
einmessen zu können. Auf Strecken konnte nur die Mauerkrone, nicht die
Mauer selbst und die angrenzenden Gebaude verfolgt werden. Ein 29 ın.
langer gerade verlaufender Mauerabschnitt wurde aufgrund des zu
erwartenden hohen Arbeitsaufwandes nicht freigeschnitten.
Dieser Mauerring besteht aus einer Zweischalenmauer mit starker
Auffüllung (zwischen 1,70 und 2,50 ın. stark); die Quader sind teilweise
für die Mauer zugeschnitten, teilweise als Spolien in die Mauer eingefügt
und ohne gebrannte Lehmziegel verbaut. Der Mauerring mit vorgesetzten
Türmen in einem Abstand von 30 m. umfaflte nur noch einen Teil der
öffentlichen Gebaude der römischerı Stadt und diente -nach j etzigen
Erkenntnissen- vor allem der landseitigen Verteidigung. Sie bezog aber
auch die Halbinsel des Hafens mit ein; in diesem Bereich wurde die
Mauer in spatbyzantinischer Zeit auf den Fundamenten und Resten der
frühbyzantinischen Mauer erneuert und in den neuenen engeren
Verteidigungsring einbezogen. Da zwei der im spaten 5. oder im 2.
Viertel des 6. Jh. errichteten Basiliken au13erhalb dieses Mauerrings
lagen, ist ein möglicher terminus postquem gegeben: die Mauer dürfte
frühestens in spatjustinanischer Zeit erreichtet sein.
B) Innerer Spatbyzantinischer Mauerring

Die Mauer wurde im Survey mit den noch erkennbaren turmartigen
Vorsprüngen, Toren und Durchgangen vermessen (Resim: 14). Die im
Süden bis zu 4,15-4,40 m. starke,' aus heterogenen Stein- und
Spolienmaterial errichtete Mauer, von der oben in einem Bereich noch
die Zinnerı und Teile des Wehrgangs erhalten sind, wurde an der Südseite
durch eine Vormauer begleitet, die in Aristanden spitz vorspringt. Sie
dokumentiert gut, daf in spatbyzantinischer Zeit eine radikale
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Verkleinerung der Stadt vorgenommen wurde. Die "Mittelstadt" entstand
als Zerıtrum, der Bereich um die Landspitze am Hafen erhielt einen
separaten Mauerrirıg; südlich, am westlicherı Ufer des Hafenbeckens,
dürften gröJ3ere, befestigte Hausanlagen gestanden haben, die das das
steil zum Hafenbecken abfallende Felsgelande ausnutzten; dieser Bereich
ist alleidings noch nicht erforscht.
Gut erfaJ3t werden konnte durch eine Sondage der Westeingang in
der Stadtmauer- Er liegt in Flucht der von uns sog. Stadtkirche von
Patara; eine StraJ3e verband einst Stadtmauer und Kirche. Dieser
architektonische Zusammenhang ist ilir die Datierung der Stadtmauer
relevant. Nach den bekant gewordenen Bauorrıamenten und der
Kermamik kann die Kirche in das 12.113. Jahrhundert datiert werden, ein
Datum, das. auch ilir die Stadtmauer angenomenn werden kann. Die
Kirche diente damals nicht nur der Gemeinde innerhalb der ummauerten
Mittelstadt, sondem auch der beschriebenen zwei anderen byzantinischen
Stadtteile.

4. Geophysikalische Untersuchungen
Von der Universitat Münster, Institut ilir Geophysik (Leitung Dr.
Norbert Blindow) weilten 1996 zwei Kollegen ilir eine Woche in Patara.
In fünf verschiedenen geophiysikalisch strukturierten Abschnitten haben
sie unterschiedliche geophysikalische MeJ3methoden erprobt, da unklar
war, welche der Verfahren in Patara ausreichende Ergebnisse zulassen.
Besonders drei Fragestellungen interessierten:
- Kann man in dem ausgedehnten Wanderdünenbereich, der Teile
der antiken Stadt bedeckt, die darunter liegenden Gebaude sichbar
machen?
Kann man die ursprüngliche Begrenzung des inneren
Hafenbeckens ilir den Gesamtplan wiederfinden (der innerer
Wasserspiegelliegt 1,80 m. über dem antiken)? Der Verlauf des antiken
Hafenbeckes ist unklar.

64

- Kann man das römische Strafıensystern mit den angrenzenden
Gebauden auf den weiten Flachen, die heute als Felder genutzt werden,
auffinden und für den Plan erste Anhaltspunkte für den Plan der bisher
kaum bekannten römischen und fıühbyzaiıtinischen Stadt gewinnen.
Letzeres kann nach den varliegenden Untersuchnungsergebnissen
bejaht werden. Magnetikuntersuchungen zeichnen realtiv klar die antiken
Gebaude and StraBen auf. Für die Dünenbereiche könnte mit
Georadarverfahren gute Ergebnisse erzielt werden. Geoelektrischen
Messungen . dagegen zeigen im Bereich des Hafenbeckens erste
Ergebnisse. In diesem Jahr werden wir uns auf die Erfassung des
Strafıensystems mit den angrenzenden Gebauden auf den weiten Flachen
parallel der StraBe konzentrieren und hoffen damit für die Karte von
patara genauere Vorstellungen von der römischen Stadt zu erhalten.
.3. Die Byzantinische Stadt

Die Karte mit den früh- und spatbyzantinischen Mauerringen gibt
gibt bereits, wie dargelegt, erste Hinweise auf das byzantische
Siedlungsgebiet von Patara. In die Karte aufgenommen wurden zwei
groBe Basi1iken des 5.16. Jh., in die spater kleine Kirchen eingebaut
wurde, die sogn. Stadtkirche sowie vier weitere spatbyzantinische kleine
Kapellen, in denen z. T. Resten von Fresken erhalten sind.
Seit ı 993 laufen Untersuchungen an der sog. "Straôenkirche", für
die zunachst Prof. Arne Effenberger, Berlin und der Berichterstatter, seit
1995 Prof. Effenberger allein verantworlich zeichnen. Die Basi1ika
wurde bereits in den 8üiger Jahren A. Ulucam aufgenommen und von
ihm ı 988 als eine 5-schiffige Basilika publiziert. Dagegen stellte sich bei
unseren Untersuchungen in dem Areal von 8üx45 m. die Kirche als eine
3schiffige Basilika mit ausgeschiedenenen Querhaus und "reducued cross
transept" heraus (Resim: ı 5), wofur es in der Basilika von Perge
(Basilika A) eine geographisch naheliegende Pararalle gibt. Nach der
Bauplastik zu urteilen, dürfte sie am Beginn des 6. Jahrhunderts v. Chr.
errichtet worden sein. Die halbrund Apsismauer, die noch bis an die
Sohlbanke der drei Fenster ansteht, besaf wahrscheinlich ein Bema. Wie
in Perge dürften sich hinter der Apsis Raume angeschlossen haben, wofur
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die zwei Türen in der Ostwand, deren Türen sich nach Au/3en öffneten,
sprechen. Der Stylobat des Transepts verbindet einerseits die beiden
Hauptpfeiler, andererseits die Hauptpfeiler und die Ostmauer. Die
seitlichen Umgange des Transepts sind vom Sanktuarium durch je zwei
Sauleri auf sechseckigen Postamenten- geschieden. In Inneren des
Sanktuariums befand sich auf drei Seiten eine umlaufenbde
Abschrankung aufhöherem Niveau.
Den beiden inneren Hauptpfeilern, von denen noch Reste stehen,
waren machtige, wohl aus Rosengranit gearbeitete Sauleri vorgelagert,die
anscheinend den Triumphbogen trugen.
Der Stylobat der Hauptarkaden, der in vol1er Lange erhalten bIieb,
la/3t noch durch geringfugig erhaltenen Mörtelreste den ursprünglichen
Standort der Sanlerı erkennen. Im Westen sind Hau pttür und eine Tür
zum südlichen Seitenschiff festgestel1t worden, von denen sich noch die
Schwellcn und teilweise die Türgewande erhalten haben. Eine sondage
konnte die Ausdehnung des sonst bisher unerforschten Atriums
feststellen. Sodagen haben ergeben, da/3 der Fu/3boden der stark
zerstörten und ausgeplünderten Basilika verschiedenen belegt war. Das
Hauptschiff besaf einen Mosaikfu/3boden, das Sanktuarium einen Belag
aus Tonziegeln.
In Mittel- oder spatbyzantinischer Zeit ist im nördlichen Seitenschiff
unter Benutzung der nördlichen und westlichen Au/3enwand einen
Kapelle mit Apsis erreichtet word en und in der unmittelbaren Umgebung
einige Graber angelegt worden.
1994 wurde die sogn. Stadtkirche von Patara durch Gundram Koch
angegraben. Unmittelbar danach stattgefundene Raubgrabungen haben
den Befund im südlichen Seitenschiff mit Grabern gestört. Auf Bitte von
Prof. Fahri Işık habe ich 1995 eine Grabung vorgenommen mit dem Ziel,
eine Sicherung der Befunde vorzunehmen und soweit es in einer
Kampagne rnöglich, die Kirche, die unter einem ca. zwei Meter tiefen
Schuttberg verschuwunden war, freizulegen. Diese Freilegung konnte
1996 abgeschlossen, der Bereich des Atriums und das Gebiet west1ich
davon bis zur Stadtmauer untersucht werden. Da die Zeichnung und
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Auswertung der Bauglieder (für 1997 vorgesehen) und Schichtenplane
noch nicht abgeschlossen sind, seien hier nur kurz erste Überlegungen
zur Kirche vorgestellt. Bei der sog. Stadtkirche handelt es sich
wahrscheinlich um einen dreischiffigen Kirchentyp, der durch sechs
innere Saulen gebildet wird (Resim: 16). Auffallig am Befund ist, daJ3 der
Hauptraum im Vergleich zum Atrium um fast .einen Meter tiefer liegt,
somit mehrere Stufen in den westlich, südlich und nördlich liegenden
Zugangen in den tiefer gelegenen Hauptraum fuhrten. Drei Spoliensaulen
standen noch in situ, eine weitere war durch die von der Mitte
herandrangenden Schuttmassen zur Westseite weggedrückt worden; sie
wurde wieder aufgerichtet. Zwei weitere Sauleri standen zwischen den
Pfeilern und dem östlichen Saulenpaar auf Postamenten bzw. einem
antiken Altar. Diese zwei Sauleri sowie die östlichen Spoliensaulen
trugen eine erhöhte Kuppel auf quadratischer Vierung, die den
Kreuzungspunkt von zwei Tonnengewölben darstellt. Die Seitenschiffe
waren ebenso überwölbt wie auch westlich der erhöhten KuppeL, also
zwischen dem letzen Saulenpaar und den Halbsaulerı an der Westwand,
wo ein Tonnengewölbe auflag (Resim: 17).
Der FuJ3boden war mit verbauten antiken Kalk- und Marmorplatten,
die teilweise noch Inschriften trugen, und kleinen quadratischen
Marmorplattchen verlegt. In den Seitenschiffen ist er durch spatere
Grablegungen gestört worden. Reste von Fresken lassen vermuten, daJ3
das ganze Kirchenschiff ausgemalt war (Resim: 18).
Reste des Templons wurden gefunden, ebenso noch in situ ein
(spater erweitertes) Syndronon, davor EinlaJ3spuren eines Altartisches.
GmJ3e Teile des Mittelschiffes waren durch einen machtigerı Ambo
ausgefullt, dessen sich wom FuJ3boden abhebende Fundamentierung
sichtbar ist. Reliefierte Platten des Ambo konnten freigelegt werden
(Resim: 19): vollstandig erhalten die obere runde Platte mit
rechtwinkligen Auflageteilen an beiderı Seiten und einer unteren
Reliefdarstellung sowie eine Platte des rechten seitlich Aufgangs mit
einer Pfauendarstellung.
Erste Bauuntersuchungen und die Grabungsbefunde haben ergeben,
daJ3 die Kirche durch einen Teileinsturz, offenbar der erhöhen Kuppel,
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ihre volle Funktion einbüliste. An ihrer Stelle baute man südwestlich
davon eine Kapelle (siehe Grundrifi), die im Survey erfaBt werden
konnte. Die noch zuganglichen Seitensichiffe der Stadtkirche wurde ilir
Begrabnisse genutzt; Teile des Ambo dienten ilir die Grababdeckungen.
Das Atrium wurde abgerissen oder war bereits zerstört; noch stehende
Teile seiner Nordmauer und Teile der Südmauer wurden nun in die
Friedhofsmauer einbezogen, die das Gelande westlich und südlich der
Kirche weitraumig umgab. So wurde· aus dem Atrium ein offener
Friedhof (über einem Grab fand sich ein Stück der zweiten seitlichen
Amboplatte, unter anderem was stratigraphisch den Nachweis ilir unsere
Behauptung bildet). An der Südwand auBen entstand ein Grabhaus mit
Dach, in dem sich Reste von zehn übereinander gestellten Holzsargen
fanden; danach fand es noch als Beinhaus Verwendung. Die Keramik
erlaubt bisher noch keine genaue Datierung. Neben Grobware fand sich
vor allem glasierte byzantinische Keramik. Sie war teils einfarbig weiB,
grün oder goldgelb glasiert, teils auch zweifarbig, grün über weiB.
Mehrfach fanden sich auch Fragmente, auf deren Tongrund weiBe
Spiralen oder Wellenbander aufgemalt wurden, bevor das Gefaf seine
Glasur erhielt (sog. Slip-Painted-Ware). Besonders reich waren die
Funde sogennanter Sgraffito-Ware,die in der zweiten Halfte des 12. Jhs.
aufkornmt und sich bis in ıs. Jh. Verfolgen ıaBt. Deren Scherben haben
eine weiBe Grundierung, in die mit einem dünnen Griffel Muster
eingeritzt oder mit einem Messer eingeschnitzt werden, bevor man das
Gefaf glasiert. Eine Tiefsondage im Südschiff förderte in grcfien
Mengen und ausschlieJ31ich Keramik des 5. Und 6. Jas. zutage. Die eine
Sorte ist durch einen relativ weichen, hellgelben Ton gekennzeichnet und
mit einem matt glanzendern rotbraunem Überzug versehen, der sich
leicht abstöflt; die andere besteht aus einem etwas dunkleren und harteren
Ton, ist tongrundig und mit glanzlosen roten oder dunkelbraunen
Malstreifen verziert. Beide Keramiksorten wurden in groBen Mengen in
den Thermen von Patara gefunden, wo sie aufgrund beigefundener
afrikanischer Lampen und gestempelter Teller relativ sicher in spate 5.
und in die erste Halfte des 6. Jhs. datiert werden können. Der
Keramikbefund scheint unserem übrigen Befunden zu entsprechen: wie
haben bisher keine datierbare Funde und Architekturen aus der zeit des 7.
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bis lL. Jh. in Patara, ein Problem,dem unsere künftige Aufmerksamkeit
gelten mu13.
1997 wird die Bauaufnahme der Stadtkirche fortgesetzt und
zusammen mit der dem Fachbereich Architektur der Fachhochschule
Magdeburg ein Projekt zur Sicherung der Bausubstanz dieses wichtigen
Bauwerks von Patara erarbeitet.
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Resim 1: Patara-BARAN

Resim 2:
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Patara-Antetapınak, kapı eşiği

-

Resim 3:

Kazı

evi bahçesi

Resim 4: Kandil
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Resim 5: Ekklesiesterion

Resim 6: Ekklesiesterion
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Resim 7:

Hurmalık

Hamam],

Resim 8: Hurmalık Hamamı,

sıcaklık

sıcaklık
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Resim 9:

Hurmalık Hamamı, sıcak
lık

Resim 10: Hurmalık caddeleri,
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Batı

Cadde

Resim 11: Hurmalık caddeleri,
Cadde

Doğu

Resim 12: Temerros Gömül
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Resim 13: Ana cadde, dükkan

Resim 14: Geç Bizans
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Resim 15: Patara, Büyük Kilise
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Resim 16: Patara, Sur İçi Kilisesi
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Resim 17: Sur İçi Kilisesi

Resim 18: Sur İçi Kilisesi, fresk
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Resim 19: Sur İçi Kilisesi, kabartma
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PERGE KAZISI 1996 YILI ÖN RAPORU
Haluk ABBASOGU!

i 996 yılı Perge Kazı ve Onarım Çalışmaları, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi" Antalya Bölgesi Arkeoloji Araştırmaları Merkezi" tarafından, hazırlık çalış
maları dışında 08.08. 1996-20.09. i 996 tarihleri arasında gerçekleş
tirilmiştir. Kazımız, T. C. Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu tarafın
dan parasal yönden desteklenmiştir'.

Prof. Dr. Haluk ABBASOGLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı FenP.T.T.- 34459 iSTANBUL
Verdiği izin ve ödenekler ile 1996 yılında başkanlığımda yürütülen Perge Kazı ve Onanın
Çalışmaları'nın yapılmasına olanak sağlayan T.C. Kültür Bakanlığı ile Anıtlar ve Mü-

*

zeler Genel Müdürlüğü'nün tümyetkililerine teşekkürü birborç bilirim. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu (Proje No: 814/190496) kazı kapsamındaki bir projemizi ka-

bul ederek sağladığı ödenekle parasal katkıda bulunmuştur. İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi, verdiği izin ve araç gereç ile çalışmalanınıza de..stek olmuştur. Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu yıllardır gelenekselleşen sembolik katkısını devam ettinniştir. Antalya II Kültür Müdürlüğü ile Antalya Müzesi Müdürlüğü ve elemanlan
ilgi ve dostluklannı esirgememişlerdir. Antalya Turizmi, EskiEserleri ve Müzeleri Sevenler
Derneği

__

ile VASCO Turizm

Yatırım

Sanayi ve Tic.

A'Ş.

nin

yaptıklan katkılar

nekropol

ç-,ılışınalanmız1ll_dJizı::.nli_v~_gü"'yt;l!-Ji_ bir_ş~kilde sonuçmıunas1.tll sağlanuştır.

Bu bağlamda
derneğin yöneticileri ile Sayın Dr. YusufÖrnekle teşekkürümüz sonsuzdur. Ayrıca Sayın Akın Omuroğlu (Tüm Gıda Dağıtım Tic. Ltd. Şirketi) ve Şeref Yazıcı'nın (Toprak Holding)
sağladıkları ayni yardım ile ekibimizin kazı ihtiyaçlan karşılanmıştır, Kendilerine teşekkür
ederim.

81

Kazı

ekibi, bu satırların yazarının başkanlığı altında, Epigrafya Uzmanı Prof Dr. Sencer Şahin (Akdeniz Üniversitesi), Arkeolog
Yard.Doç.Dr. İnci Delemen (İ.Ü.E.F.), Arkeolog-Nürnizrnat Doç. Dr.
Oğuz Tekin (İ.Ü.E.F.), arkeologlar Turgut Zeyrek MA (İ.Ü.E.F.),
Nalan Fırat MA(İ.Ü.E.F.), Selma Bulgurlu MA (İ.Ü.E.F.), Ş. Sedef
Çokay. (İ.Ü.E.F.), Restcratör Y. Mimar Sevim Sılay (İ.T.Ü.), Mimar
Esin Şebin (İ.T.ü.) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı öğrencileri Aşkım Özdizbay, Duygu
Çamurcuoglu, Nurçin Alp, Şerife Bozkurt, Birdal Lale Kılıç, Yusuf
Gürkan Ergin, Murat Özgen'den oluşmuştur. Ayrıca, 1994 yılında baş
ladığımız "Roma Öncesi Perge" adlı proje 1996 yılında yine Almanya
Giessen Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr.
Wolfram Martini ile bu yıl da beraberce yürütülmüştür. Bu projeye ayrıca
Arkeolog Dr. Norbert Eschbach, arkeoloji öğrencileri Ingrid Laube,
Matthias Recke ve mimarlık öğrencisi Thomas Paulo Scholz katılmışlar
dır. T.C. Kültür Bakanlığı'nı Antalya Müzesi uzmanlarından Müze
Araştırmacısı Ünal Çınar temsil etmiştir".
1996

1.

yılı çalışmalarımız beş

ana grupta incelenebilir (Çizim: i)

KAzıLAR

A. KONUT ALANI
Kentin doğusunda, Hellenistik surlara yakın alanda, kazısına 1988
yılında başlanan konut alanı kazrsına' 1996 yılında, 1989'da ortaya çıka
rılan i O ve II No.lu mekanların batısındaki 37 ve 38 No.lu mekanlarda
devam edilmiştir (Çizim: 2). Ayrıca, daha önceki kazı çalışmalarında
ortaya çıkarılan mekanlarda (V. 4a; V.4b; V.6; V.7; V. 24; V.27 ve V.38)
toplam dokuz sondaj çalışması yapılmıştır. 37 No.lu Mekan, kareye ya2

1996 yılı için ön görülen programın gerçekleşmesini sağlayan kazı
çalışmalan için teşekkür ederim.

3

H. Abbasoğlu. "Perge Kazısı 1988 Yılı Ön Raporu", Kazı Sonuçları Toplantısı XI, 2, 1989,
211-227; "Perge Kazısı 1991 Yılı Ön Raporu", Kazı Sonuç/an Toplantısı XV, 2, 1993,
597611; "Perge Kazısı ı 993 ve ı 994 Yılları ÖnRaporu", Kazı Sonuçları Toplantısı XVII, 2,
1996,1O?-12D;nperge Kazısı 1995 Yılı Ön Raporu", Kazı Sonuç/an Toplantısı,

XVILL, 2, 1997,41-50.
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kurulunun tüm üyelerine

kın

olup, batı duvarında bir kapı yer almaktadır. Ancak
bu girişin batısı henüz kazılmamıştır. Mekanın doğu duvarı kenarında
yapılan sondajda zeminin mozaik döşeli olduğu tespit edilmiştir. Kazısı
tamamlanan diğer mekanlardan farklı olarak, keramik parçalarının zemin kodunda yoğunlaştığı izlenmiştir.
dikdörtgen

planlı

38 No.lu Mekan, 3 x 4 sütun sırası ile çevrili peristyIli bir avludur
(Resim: I). Sütunlar devşirme olup, bunlardan kuzeydeki üzeri yivli iki
monolit sütun, Hellenistik Dönem'e tarihlenmektedir. Zemini yassı taş
levhalarla döşeli impluviumun doğu kenarında, 24 No.lu Mekan' daki
atriumda olduğu gibi bir çeşme yapısı bulunduğu ancak, tadilatla bunun
iptal edildiği anlaşılmaktadır. Arkasını atriumun doğu galerisine veren bu
çeşmeye doğru kuzeyden ve güneyden iki pişmiş toprak künk sırası gelmektedir. İmpluviumda çeşme yalağına ait kaide kalıntısının yanındaki
zemin kaplama levhası üzerinde "KYTIPlA" yazısı okunmaktadır.
İmpluviumun güneyinde atık su kanalı görülmektedir. Atriumu çevreleyen galerilerin zemini başlangıçta yas sı taş levhalarla kaplıyken, zamanla
tahrip olan bölümleri pişmiş toprak levhalarla tamamlanmıştır. Doğu
Galeri'de impluviumdaki çeşmeye ait Kuzey Galeri'nin doğu ucundaki
merdivene ait üç basamak, bu bölümde ikinci katın varlığına işaret etmektedir. Daha önceki yıllarda kazısı tamamlanan 9 No.lu Mekan,
atriumun güney galerisinin doğu köşesine açılmaktadır. Aynı şekilde
güney, batı ve kuzey yönlerde henüz kazilınamış kısırnlara açılan girişler
bu kesimlerde avluya açılan mekanların varlığını göstermektedir.
Atriumun Güney Galerisi'nde bir kuyu bulunmaktadır.
Bu yıl yapılan sondaj çalışmalarında mekanların zeminlerinin mevcut zemin kodundan aşağıda ve genelde pişmiş toprak levha ile, önemli
mekanların ise (Y4a; V.4b; Y27; Y38) mozaik döşeli olduğu izlenmiş
tir. Sondajlar ayrıca stratigrafi için de yardımcı olmuştur. Buna göre;
V.4a peristylinin Y6 No.lu Mekan'ın ilk evre eşiğinden daha yukarıda
bir zemin kotuna sahip olduğu anlaşılmıştır.

- -Bc-NEK.RLJPOL - - - - - -Kentin Batı Nekropolü'nde (Çizim: 1) 1994 yılında başladığımız
çalışmalarımıza i 996 yılında da devam edilmiştir. Akropolün batı yama83

enidaki düzlükteki teras duvarı önünde podiumlu bir mezar anıtı ile yine
bu alanda iki lahit teknesi kapakları ile birlikte ortaya çıkarılmıştır. Lahit
teknelerinden birinin uzun yanlarından birinde alçak kabartma phiale,
kemer ve sunak görülmektedir (Resim: 2). İkinci lahit teknesinin ise uzun
ve kısa tarafları mezar soyguncuları tarafından tahrip edilmiştir. Bu lahdin kırılmış olan kısa tarafındaki tabula arisata üzerinde;
" APTEME
AKAI
KAITüIE
EMQN
TEKNüIEl:MüNOIl: "
yazısı

ile iki paye kabartmasının biri üzerinde "QNAY" yazısı okunabilmektedir (Resim: 3). Kırılarak tahrip edilmiş ve soyulmuş bu yerel
lahitlerde hiç bir küçük buluntuya rastlanmamıştır.

C. HELLENİSTİKKULELER VE OVALAVLU (Çizim: 1)
Hellerıistik yuvarlak kulelerle korunan kent kapısı ile arkasındaki 0val avlunun yapılışı ve değişimi ile ilgili sorunları yanıtlamak amacı ile
1995 4 yılında başlattığımız çalışmalar 1996 yılında da çeşitli sondajlarla
devam etmiştir. 1995 yılında saptadığım en az üç yapım evresinin varlığı
dolayısıyla, planiarda gerekli seviye çalışmaları Topograf Adnan Şakar
tarafından yapılmıştır.

İkinci ve üçüncü yapım evrelerinin izlerini taşıyan, avlu içerisinde
biriken suyu kanalizasyon sistemine aktaran su kanalı bulunmuş, avlu
içindeki sondajda en eski yapım evresine ait olması muhtemel sıkıştırıl
mış çakıl taşı taban tespit edilmiştir.

Avlunun batı duvarının arkasında geçen seneki çalışmalara devam edilerek önceki avlu duvarına ait izler saptanmış, avlu içerisindeki
Hadrianus Dönemi'ne ait mimari elemanların, çizimleri yapılarak ve fotoğrafları çekilerek kataloglanmasına başlanmıştır.

4

H.

Abbasoğlu,"Perge

Toplantısı,
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Akropolisi'nde 1995
XVIll, 2,1997,44.

Yılında Yapılan Çalışmaları" Kazı Sonuçları

Perge'nin Hellenistik Dönem şehir surlarını arkeolojik açıdan
tarihleyebilmek için Güney Hamam'ın paleastrasının kuzey duvarının
dışında daha eskiden açılmış olan bir sondaj temizlenerek kontrolü yapılmış ve daha derine iniImiştir. İkinci bir sondaj ise batı surunda açıl
mıştır. Ancak, her iki sondaj da kesin tarihlendirmeye imkan tanı yan buluntu vermemiştir.
Kapının

güneyindeki Plankia Magna'nın heykelinin bulunduğu niş
lerde açılan sondaj ile kentin Hellenistik ve geç dönem kapısı arasındaki
avlunun esas taban seviyesine inilerek sonraki dönemlere ait tabanlar ile
aralarındaki kat farkları tespit edilmiştir.
Sütunlu Cadde'de (La) 1996 yılındaki sondajlarda bu caddenin ilk
evresine ait taban tespit edilmiştir. Bu taban ile ova! avlu içerisinde bulunan tabanın kat farkına rağmen benzer yapıda olduğu anlaşılmıştır.

u. PERGEAKROPOLİsİwDEKİ
ARAŞTIRMALAR
Hellenistik ve Roma Dönemi Perge kentinin kuzeyinde yer alan
akropolisin Roma öncesi yerleşimini arkeolojik açıdan aydınlatmak amacıyla 1994 yılında başlanan çalışmalar', 1996 yılında da sürdürülmüştür",

tn. ONARıM VE KORUMA ÇALIŞMALARI
Daha önceki yıllarda çıkan ve zamanla çeşitli nedenlerle yıkılan veya
kırılan mimari elemanlar onarılmıştır. Bu yıl açığa çıkarılan atriumlu
avlunun (V.38) mevcut sütun tamburları, kaideleri üzerine tekrar yerleş
tirilmiştir.

5

6

H. Abbasoğlu-W. Martini,"PergeAkropolisi'nde 1994 Yılında Yapılan Çalışmalar", Kazı
Sonuçlan Toplantısı, XVIT, 2 , 1996, 121-127;"Perge Akropolisi'nde 1995 Yılmda Yapılan
Çalışmalar", Kazı Sonuçlan Toplantısı, XVIT1, 2,1997,51-63.
1996 Perge Akropolis çalışması ile ilgili ayrıntılı bilgiler bu raporun sonunda ayrıca verilmiştir.
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tv. DiGER

ÇALIŞMALAR

Kestros'un ve kıyısında yer alması muhtemel limanın konumlarına dair
sorulara yanıt aramak amacıyla Milet kazı ekibi üyesi Marburg Ü niversitesi'nden Prof Dr. M. Brückner davet edilerek, ekibi ile beraber Perge'nin doğusunda kalan düzlükte, nehir yatağını tespit için iki deneme sondajı açmış
lardır.

Kentin 1,5 km. doğusunda yapılan birinci sondajda, derinlikte nehir
yatağının varlığına dair kanıtlar ele geçmiştir. Daha derine inen ikinci sondaj
ile denizin bir zamanlar akropolisin eteklerine kadar geldiği anlaşılmıştır. Bu
veriler, Perge'nin doğu ve güneydoğusuna düşen arazide bir dizi sondaj açı
larak hem nehir yatağı hem de denizin, daha doğrusu lagürıürı lokalizasyonu
ve tarihlendirilmesi üzerine yapılacak bir araştırmanın gerekliliğini ortaya
koymuştur.

Konut alanında 1996 yılında kazı çalışmaları tamamlanan mekanların
rölövesinin hazırlanması, doğu-batı doğrultusunda konutların duvar kesitleri
ve sondaj kesitlerinin çizimi, mekanlarda zemin kotlarının tespiti çalışmaları
Mimar Esin Şebin tarafından sürdürülmüştür. Bu yıl ayrıca, 1995 yılında
Batı Nekropolü'nde ortaya çıkarılan mezar anıtının da rölövesi çizilmiştir.
1988-1996 yılları arasında çıkan ve çoğunluğu Geç Roma Dönemi'ne
ait olan, mekanlara göre tasnif edilen çanak-çömlek parçalarının değerlen
dirme çalışmalarında formları göz önüne alınmakta, form tasnifi ise kullanımlarına göre yapılmaktadır. Bu keramikler hamur, renk, doku, katkı, piş
me ve bezekleri bakımından da incelenmektedir.
1996 yılı kazı döneminde 28. - 38. mekanların keramikleri değerlendi
650 adet keramiğin profili ve görünüşü çizilmiş ve incelemeleri tamamlanmıştır. Bu değerlendirme çalışmaları sonucunda, keramiklerin çoğunluğunu Chypriot Red Slip Ware grubuna girenlerin (MS. 4.-7. yüzyıllara
tarihlenen) oluşturduğu saptanmıştır. Bu grupta yer alan keramik formları
daha çok tabaklar, çanaklar, kaseler ve testilerdir. Hamur iyi elenmiş, az
katkılı, düzgün yüzeyli ve sert olup, pürüzsüz bazen tozsu dokuludur. Hamur ve astar rengi çok çeşitlidir: Sarımsı bir renkten, turuncumsu, pembemsi, kırmızımsı, kızılımsı kahverengiye ve kahverengi tonlarına kadar değişrilmiş,
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mektedir. Tüm formlarda görülen ortak bezeme olan rulet bezerne bazen
kabın tüm yüzeyini kaplamakta, bazen de bantlar halinde yer almaktadır.
Formlar arasında yine çok sayıda yer alan amphoralar, Doğu Akdeniz ticaret
yolu üzerinde rastladığımız ticaret amphoralarıdır. Amphoralar tüm olarak
elimize geçmemiş olmasına karşın, özellikle M.S. 4.-7. yüzyıllar arasına
tarihlenen Keay LIn, LIV, LIVBis, LVI, LXV, LXVI tipi amphoralar oldukları tespit edilmiştir.
Sondajlardan çıkanlar arasında M.S. ı-m. yüzyıllara tarihlenen
Sagalassos Red Slip Ware malları ile az sayıda Doğu Sigillataları A ve taklitleri, Arretina ve İtalya Sigillataları ile Kuzey İtalya'dan ithal edilen Thin
Walled ve Barbotin tekniğinde yapılmış keramikler yer almaktadır.
Perge'de bulunan keramiklerin benzerlerini yerinde görüp saptayabilmek amacıyla Kilikia Bölgesi'nde yer alan Tarsus, Kelenderis, Elaiussa
Sebaste kazıları ve Adana, İçel, Tarsus ve Anamur müzeleri ziyaret edilerek
bilgi alışverişinde bulunulmuştur.
Perge kazı ve onarım çalışmaları kapsamında sürdürülen çalı şmalarda
de alınan, 1956-1994 yılları arasında Perge'de yapılan kazılarda ortaya çıka
rılınış 132 adet kandilin tasnifi ve değerlendirilmesi tamamlanmıştır. Perge
kandilleri, çark ve kalıp yapımı olmak üzere iki ana grupta toplanmıştır.
Çark yapımı kandiller, profillerine göre beş ana grup altında toplanmış, bu ana gruplar, ayrıca diskus özelliklerine göre, alt gruplara ayrılmıştır. Kaiıp
yapımı kandillerin ise Erken Roma Dönemi'nden-İslam Dönemi'ne dek uzanan tipolojik özellikler taşıdığı tespit edilmiştir. Perge'de bugüne kadar yapılan araştırmalarda bir çömlek atölyesine rastlanmaması ve kandil yapımın
da kullanılan kalıpların bulunmamış olması nedeniyle, söz konusu kandillerin Perge üretimi olup olmadıkları henüz açıklığa kavuşmamıştır.
1988-1995 yılları arasında çıkan sikkeler ile 1996 yılı çalışmalarında
bulunan adet sikkenin tasnif, temizlik ve değerlendirme çalışmalarına
Doç.Dr. Oğuz Tekin tarafından devam edilmiştir.
Prof Dr. Sencer Şahin tarafından Perge' de şimdiye dek bulunan
yazıtların tümünün etüd edilmesi ve yayın hazırlıkları sürdürülmüştür.
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Resim 1: Konutlardan 38 no. lu atriumlu avlu

Resim 2: Balı Nekropolü'nden lahit
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Resim 3:

Batı

Nekropolü'nden lahit
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PERGE AKROPOLİSİ'NDE
1996 YıLıNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
Haluk ABBASOGVI
Wo(franı MARTIN!

Perge Akropolisi'nde, İstanbul Üniversitesi ve Almanya Giessen Üniversitesi'nin ortak projesi olarak, Alman Araştırma Birliği'nin (DFG)
parasal desteği ile i 994 yılında başlanan sondajlarla kontrollü yüzey
araştırmalarınaı i 996 yılında 13.OS. i 996 ile 17.09.1996 tarihleri arasında
devam edilmiştir. T.C. Kültür Bakanlığı temsilcisi Antalya Müzesi uzmanlarından Ünal Çınar değerli yardımları ile araştırmaya katkıda bulunmuştur". Dört yıl sürmesi öngörülen projenin amacı, Helienistİk ve
Roma Dönemi Perge kentinin kuzeyinde, akropolis olarak nitelenen yüksek platodaki Roma öncesi yerleşimi arkeolojik açıdan aydınlatmaktır.
1994 ve 1995 yıllarında akropoliste "Doğu Tepe", "Batı Tepe", aralarında kalan çukur kısım ve akropolisin güney yamacı yoğun yüzey

*

2

Prof Dr. Haluk ABBASOÖLÜ, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji
Anabilim Dalı Fen PIT 34459/İSTANBUL
Prof Dr. Wolfram MARTWl, Professur mr Klassİsche Archüologie-Universitüt
Giessen Otto-Behaghel S1r. !OlD D 35394 GiessenlALMANYA
H.Abbasoğlu-W. Martini,"PergeAkropolisi'ude 1994 Yılında Yapılan Çalışmalar", XVII.
Kazı Sonuçlan Toplantısı, 2, 1996,12ı -127.
Il.Abbasoğlu-Wfvlaıtini.Terge Akropolisi'nde 1995 Yılında Yapılan Çalışmalar", XVIII.
Kazı Sonuç/an Toplantısı, 2, 1997,51-63.
İstanbul üniversitesiPerge Kazı Ekibi'ne ve I.C. Kültür Bakanlığı Temsilcisi Ünal Çınar'a
müşterek çalışma sırasında çeşitli yardımlanndan dolayı teşekkür

ederiz.
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araştırmaları ve sondajlar ile araştırılmıştı. Bu seneki çalışmalar kuzeye,
Hellenistik peristylin bulunduğu çukur kısmın güneyine ve "Doğu Tepe"nin batı ve güneybatı yamaçlarına yayılmıştır. Yüzeyaraştırmaları
ile toplam 39 sondaj (K 19A, K 47 - K 85, bkz. Resim: i) sekiz kişiden
oluşan bilimsel heyet ve on iki işçi tarafından gerçekleştirilmiştir',

1.PREHİSTORİK DÖNEM
"Doğu Tepe"de açılan K 73, K 74, K 76 ve K 78 sondajlarında
çömlekçi çarkında yapılmamış, yumuşak, yer yer perdahlanmış kahverengi, koyu gri-siyah ve siyah renklerde yüzeye sahip keramiğe ait
küçük, profil vermeyen fragmanlar ele geçmiştir.

Erken Bronz Çağ'a ait gaga ağızlı bir kap fragmanı dışında, bu malzemenin tarihlendirilmesi mümkün değildir". Şimdiye kadar geçerli olan
ve en eski yerleşimin Kalkolitik çağ ile sınırlandırılması şeklindeki görüşe karşın, platonun Erken Bronz Çağı'nda da kullanılmış olduğu kesinlik
kazanmıştır.

2.ARKAİK DÖNEM

Arkaik Dönem keramiğine yalnızca K 65 sondajında sonradan oynanmış bir tabakada rastlanmış olmasına rağmen, yukarıda bahsi geçen
sondajlarda bir bütünlük teşkil ettiği izlenimini uyandıran ve yer yer 70
cm.lik kalınlığa ulaşan tabakada, yerel bir keramiğe ait fragmanlar bulunmuştur. Bunlar çömlekçi çarkında üretilmiş ve killeri farklı oranda
elenmiştir. Farklı renklerde kil ve boyaya sahip olup, dekoratif motifler
içerirler. En yakın paralellerine Myken, Protogeometrik, Geometrik ve
keramiğinde rastlanır. Anadolu'nun batı kıyısında
Arkaik Dönem
Xanthos'a kadar rastlanılan, M.Ö. 7. yüzyılın 2. yarısından M.Ö. 6. yüz3

Akropclis ekibini

oluşturan

Dr. Norbert Eschbach, Ingrid Laube, Matthias Recke (MA),

(hepsi Giessen Üniversitesi), Thomas Scholz ( Dannstadt), Murat Özgen ve Aşkını
Özdiybay'a (İstanbul Üniversitesi) özverili çalışmalarından, ölçümler sırasında

teodolitimizin bozulması üzerine topograf ekibini Perge'ye gönderen Siltyon
başkanı Dr. M. Küpper'e de bu yardımlan için teşekkür ederiz.
4

ekibi

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden meslektaşlanrmz Prof. Dr. Renk Duru ve
şükranlanmızr sunarız,

Prof. Dr. Önder Bilgiiye verdikleri bilgilerden dolayı
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araştırma

yılın

ilk yarısına tarihlenen keramik ile 1994 ve 1995 yıllarında Perge
Akropolisi üzerinde bulunmuş olan İon keramiğine kısmen benzerler. Bu
malzemenin bir kısmını kronolojik sınırları şimdilik belirlenmeyen yeni
bakış açıları ile değerlendirmek gerekmektedir. Karakteristik özellikleri
konsantrik daireler, dalgalı hatlar, baklayalar ve çepeçevre dönen çizgi
olan bu yerel malzemenin tarihlendirilmesi şimdilik mümkün değildir.
Ancak, daha kapsamlı sondajlarda bulunacak daha çok sayıdaki
keramiğin stratigrafisi tespit edilirse ve bu malzeme karşılaştırmalı kronoloji yöntemi ile sınıflandırılabilirse tarihlerneye yardımcı olacaktır.
30-40 x 80-100 cm. büyüklüğündeki küçük ve genellikle 2.20 - 2.60 m.
derinliğe inen bu sondajlarda toprak nemindeki farklılıklardan dolayı
tabakaların izlenebilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda daha sonra
yapılması düşünülen kazı çalışmaları ve buluntu durumunu koruyabilmek
amacıyla daha büyük sondajlar açılmamıştır.
Sondajlarda bahsi geçen keramik ile beraber, neredeyse tamamı söArkaik duvar kalıntıları bulunmuştur. K 73'de yumuşak kireç
taşından büyük özenle işlenmiş küçük bir kaç dikdörtgen blok korunmuş
olmasına karşın, K 76'da 45 cm. yüksekliğe kadar duvar mevcuttur ve
muhtemelen M.Ö. 6. yüzyıla ait üç ayrı mimari evreyi yansıtır. Hatta K'
74'de yıkılmış duvar içerisinde bulunmuş olan Subgeometrik bir keramik
fragmanı (Resim: 2) M.Ö. 7. yüzyıl başlarına bir tarihlendirmeyi de
mümkün kılar. Kronolojik gerekçeler dışında Yunanlıların erken dönemlerdeki varlığına dair bir kanıt olarak K 73'de ele geçmiş olan ve
M.Ö. 7. yüzyıla ait Boiotia idolleri ile benzerlik gösteren idol başı (Resim: 3) önemlidir. Çünkü bu baş ile 1995 yılında bulunmuş olan Geç Arkaik Dönem terrakatta adak heykelciği başı", Akrepolis'teki Yunan kültüne dair işaretlerdir.
külmüş

Bütün bu buluntular bir arada ele alındığında, Arkaik Dönem' de
Tepe'tde yoğun bir yapılaşmayı işaret eder ve akropol tepesindeki
erken yerleşim merkezinin burası olduğu anlaşılır. Bu Arkaik yerleşim
göz önünde tutulduğunda bununla bağlantılı olarak aynı dönemde
Kestros'un (Aksu) ve kenarında yer alması muhtemel limanın konumla"Doğu

5

H.Abbasoğlu-W.Martini,"Perge
Kazı

Sonuçlan

Akropolisi'nde )995
Resim: 3.

Yılında Yapılan Çalışınalar,

XVIII.

Toplantısı, 2,1997,60,
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rına

dair sorunlara yanıt aramak amacıyla Milet kazı ekibi üyesi Marburg
Üniversitesi'nden Prof Dr. M. Brückner davet edilerek, ekibi ile beraber
Aksu'nun batısında kalan düzlükte, nehir yatağını tespit için deneme
sondajları açmak üzere Perge'ye gelmişlerdir. Kentin 1.5 km. doğusunda
yapılan birinci sondajda, az bir derinlikte nehir yatağının varlığına dair
kanıtlar ele geçmiştir. Daha derin olan ikinci sondaj ile denizin bir zamanlar akropolisin eteklerine kadar geldiği anlaşılmıştır. Bu veriler,
Perge'nin doğu ve güneydoğusuna düşen arazide bir dizi sondaj açılarak
hem nehir yatağı hem de denizin, daha doğrusu lagünün lokalizasyonu ve
tarihlendirilmesi üzerine yapılacak bir araştırmanın bilimsel açıdan anlamlı olacağını ortaya koymuştur",

3. KLASİK DONEM
Yukarıda bahsi

geçen sondajlar dışında, K 53 ve K 62 sondajlarında
Attik keramik bulunmuştur. Bu ve K 65'deki buluntu durumu
kuzey taraftaki büyük boyutlu duvarlar için kronoloji açısından önemli
sonuçları verir. "Batı Tepe"nin kuzey yamacında, yüzeyde, bu tepeyi
kuzeyden sınırlayan, oradaki mevcut kayalardan oyulmuş, büyük, 1.20
metreyi bulan genişlikte duvarlar vardır. Güneybatı-kuzeydoğu istikametinde uzanan bu iki duvardan birinin direkt olarak güneyde açılmış olan
K 65 sondajı, kayanın güneyinin -2.50 m. derinliğe kadar büyük olası
lıkla gene bu duvarlar için yapı taşı elde etmek amacıyla, taş ocağı gibi
kullanıldığını gösterir. Bu nedenle duvarın en az 5 metrelik bir yüksekliğe sahip olması düşünülebilir. K 65'in tahribat görmüş bir tabakasının
büyük olasılıkla akıntı sonucu gelmiş M.Ö. 6. yüzyıldan M.Ö. 2. yüzyıla
tarihlenen keramik malzeme içermesi ve kaya üzerine oturan duvarın
kuzeyinde Hellenistik öncesi keramiğin bulunmaması, kesin bir
tarihlerneye izin vermese de duvarın yapımının Hellenistik öncesi bir
dönemde yapılmış olduğuna işaret eder. Aynı zamanda, burada sınır teş
kil eden kuzey kısımda da Arkaik veya Klasik hiçbir yapılaşmanın olmafirrıisli

dığı anlaşılır.

6
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Prof Dr. M. Brückner'e ve ekibine kendi olanaklarıyla yaptıkları çalışmalardan ve ilerideki
birçalışmaya ışık tutacak verdikleri ön bilgilerden dolayı teşekkürü birborç biliriz.

Buluntu durumu, daha kuzey ve batıda buraya yaklaşık 25 m. boyunca paralel giden dik açılı bir yapılaşma ile bütünlük kazanır. Bu yapı,
akropol tepesinin batı kenarında kenar uzunluğu 21.50 ın. olan devasa bir
bastionu içerir. Bu bastionun doğu tarafındaki uzantı, 12 m. geriden baş
lar. Arada, güneyde kalan şehir kısmından gelen yolun açıldığı 4 m. genişliğinde bir geçit vardır. Yolun batı tarafındaki sınırı K 66 sondajında
araştırılmıştır. Geçit kısmında açılmış olan K 48 sondajında -1.30 m.
derinlikte, ortasında kanal bulunan ve kapı eşiği diye tanımlanması
mümkün olan kayadan özenle yontulmuş ve düzlerımiş bir taban bulunmuştur. Toplam 2,15 m. derinliğindeki sondajda, güneyden sel ile akarak
gelmiş olan malzeme ile beraber neredeyse hiç keramik bulunmamış olması, iki büyük duvar silsilesi arasında kalan kısmın hemen güneyi ndeki
alanda ya çok az ya da hiç yerleşilmediğine, bu nedenle de bu alanın şeh
rin dışında kaldığına işaret etmektedir. Kayda değer yapı kalıntısı veya
keramik içermeyen K 50 ve K 52 sondajları da bu durumu desteklemektedir.
Bastionun hemen kuzeyinde, akropol tepesinin batı kenarında kayadan oyulmuş ve bugün tamamen yıkılmış bir kapı vardır. Kapı, kuzeyde
anakayaya oyulmuş büyük bir rnekarı ile sınırlandırılmıştır. Kapının iç
tarafında, önünde yer yer hitlii bosajlı büyük bloklardan en az 3 m. yüksekliğinde duvarları olan LO x en az 15 m. ölçülerinde bir ön avlu vardır.
Ön avlunun taban seviyesi oldukça derindedir. Bastion yalnızca iç taban
seviyesinde günümüze kalmıştır. Kuzey tarafında ba~ion etkileyici bir
yükseklikte olmalıydı. Bu hususu, sözü edilen kısımdaki anakayanın
traşlandığı yerin boyutları ile bu işlem sonrasında elde edilen mimari
malzemenin miktarı da destekler mahiyettedir. Avlulu kapının kuzey
duvarı ile bunun önüne yapılmış olan daha geç dönemlere ait bir duvar
arasındaki alanda, -2,30 m. derinlikte, aslında steril olan tabakada bulunmuş olan M.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen Attik siyah firnisli bir kase
fragmanı, avlulu kapının, yani kapı yapısının (Resim: 4), bir de öncülü
olduğu sonucunu düşündürmektedir.
Dik yamaçtan zaman zaman kopan kaya kütleleri (en son 1995/6 kı
şı) nedeni ile, bu kapıdan geçip batı tarafta aşağıdaki düzlüğe inen yola
ait hemen hemen hiç iz günümüze kalmamıştır. Biraz daha aşağıda yer
alan bir teras üzerindeki üç mezar odası, buraya doğru bir yolun zorun-
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luluğunu

ortaya koyan diğer bir kanıttır. Bu yol kapıdan geçerek, yalnız
ca akropolis tepesindeki şehrin kuzeyine değil, aynı zamanda üzerinde
yapılaşma olmayan bir vadicik boyunca ilerleyerek "Kuzey Tepe"ye
ulaşır. 90,50 metre rakımı ile en yüksek kısmı olan "Kuzey Tepe",
akropolisi kuzeyde sınırlar.
Birkaç sondaj sayesinde tepenin güneydoğusunda en az 12 x 60
m.lik bir kısmın güçlü bir substrüksüyon ile teraslandınldığı anlaşılmış
tır. Substrüksyonun bir kaç metre yüksekliğindeki destek duvarları
anakaya üzerine oturtulmuş olup, sağlam bir duvar tekniğinde, kenar
uzunluğu 95 cm.ye varan bloklara sahip taş sıralarından oluşmuştur. K
53'de teknik nedenlerden dolayı, ancak -3,30 m. derinliğe kadar açığa
çıkarılmış olan destek duvarı bosajlı taşları ile günümüze ulaşmıştır. V
Şeklindeki derzler, bosajın etrafındaki çerçevenin ince işçiliği ve her bir
taş sırasında atlama yapan, boylama ve atkı taşları çok özenli isodom
duvar tekniği, inşaatın kalitesini göz önüne koyar (Resim: 5).
Sondajlarda (K 53 - 60) bu terasın üzerinde yer alan ve büyük olası
gereken binaya ait herhangi bir bulgu ele geçmemiştir. Teras üzerindeki yaklaşık 1.50 m. yüksekliğindeki moloz yığını
ve buraya komşu tepedeki en az 40 x 60 m. genişliğindeki alanda, antik bir yapıya ait malzemenin devşirme (K 56: lento) olarak kul1anıldığı, stylobatına kadar sökülmüş bir Erken Bizans bazilikasının varlığı
düşünülebilir. Geniş alana yayılan sondajlar olmadan, burada ancak şehir
dışında kalan antik bir kutsal alanın yer aldığına dair spekülatif fikirler
üretilebilir. Bu durumda zorunlu olarak, Strabon'un Artemis Pergaia Kutsal Alanı'nın şehir dışında bir tepe üzerinde yer aldığı şeklindeki tarifi
akla gelmektedir.
lıkla gösterişli olması

"Kuzey Tepe"nin batı tarafında sondajlar açmak, şiddetli erozyon ve
geç dönemlere ait iki çok kaba yapı yüzünden mantıklı görülmemiştir.
Buluntu durumu ve özellikle Bizans öncesi keramiğin bulunmaması önemli sayılacak bir başka antik yapı ihtimalini ortadan kaldırmaktadır.
Kuzey kenarın doğu tarafında yer alan, bir kısmı yamaç ile beraber çökmüş olan eve ait temel kalıntıları ilginçtir. ilk başta dikdörtgen şeklinde
tasarlanmış olduğu, anakayadan oyularak sarnıç bağlantılı bir avlu etrafında dizili mekanlardan meydana geldiği anlaşılmaktadır. Yapı, Sil1-
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yon'da Klasik Dönem'e ait oldukları şeklinde yorumlanan ev planları
na olan benzerliği nedeni ile önem kazanmakta ve bu sarnıç içindeki dolgunun özenli biçimde araştırılmasını gerektirmektedir.

4. HELLENİSTİK DÖNEM
"Doğu

Tepe" ve "Batı Tepe" arasındaki çukurluk kısmın güney tara1995 yılında bulunmuş olan galerili binanın yapı tarzının anlaşıla
bilmesi için bir kaç sondaj açılmıştır (K 19a, 68, 69, 72, 80, 84) (Resim:
6). Yatay kesiti kalp şeklinde olan köşe sütunu nedeni ile düşündüğümüz
dört köşeli peristylin varlığı kesin olarak kanıtlanmıştır. Bunun dışında
42 x 45,70 m. boyutlarındaki binanın doğu ve kuzey dış duvarlarında çok
kaliteli mermer taklidi sıvaya rastlanmıştır. Bu sıva binaya, bir zamanlar
mermerden inşa edilmiş havası veriyordu. Yapının içerisinde de aynı
tarzda bir süsleme düşünülebilir. Sütun tanburlarından dolayı peristylin
sütunlu galerilere sahip olduğu anlaşılmışsa da bunlar hakkında kesin bir
şey söylemek mümkün değildir. Bunun nedenlerinden biri, yapının
kuzeydoğuya düşen yarısında bugünkü arazi düzeyinin antik dönemdeki
düzeyin de altına düşmüş olmasıdır. Böylece K 69'da Erken Bizans Dönemi keramiği içeren kalın bir tabaka altında, peristylin temeline ait yalnızca en alttaki bloklar ele geçmiştir. Bulunan bir kaç yivli sütun gövdesi
fragmanı, büyüklükleri açısından fasetli sütun gövdeleri ile benzerlik
gösterirler ve ikinci bir sütun sırası yerine, peristylin sütunlarının alttaki
1I3'lük kısmının fasetli, diğer kısımlarının ise yivli olduğunu düşündü
rürler.
fında

Toplam 10 ın. uzunluğundaki K 80 + 84 .sondajlannda anakayanın
farklı biçimlerde işlenmiş olmasından dolayı, kuzey tarafta bir mekanlar dizisi değil, yalnızca 4.80 m. genişliğinde (içteki genişlik:
3.40 m.) bir portikus olmalıdır. Portikusun tabanı avlu tabanının 30
cm. üzerinde bulunur. Sondajın yapıldığı kısımda, iç avlunun tabanı oldukça düzgün olup, mevcut kaya işlenerek yapılmıştır. Kayadaki bozukluklar harç ile kapatılmış ve üzerine kireç taşından bir zemin oturtulmuştu. Bu kireç taşı zeminin Hellenistik Dönem'deki yapıya ait olup
olmadığını söylemek şimdilik mümkün değildir.

99

Peristylin ve hemen kuzeyindeki ana caddelerin tam olarak ölçülmesi sonucunda, ve substrüksyondan çok savunma karakteri gösteren ve
daha doğuda 45 m.si günümüze kalmış 'yolun güney duvarı, peristylin
kuzey duvarı ile aynı hizadadır. Bu nedenle şehireilik açısından ortak bir
taslağa ait olmaları ihtimali vardır. Dik açılı düz hatları da, peristylin yapı
elemanlarının verdiği tarih olan Hellenistik Dönem'e uyar.
Aynı mekana köşe payeleri ve kırıktuğlalı opus mixtumdan yapılmış

destekleyici duvarlar ilave edilmiştir. Bu durum başka mekanlarda da
görülür. (K 16), tepenin hemen kenarında köşe mekanının doldurularak
iptaline zorunlu kılan bir çöküntüye işaret eden başka tamirat izlerine,
peristylin güneydoğu köşesinde (K 68 ve K n)'de rastlanmıştır. Bu tamiratın M.S. 240'larda yaşanmış çok ağır bir depremin neticesinde
yapılmış olduğu düşünülebilir.

Kuzey tarafta, çukurluk kısmın güney köşesinde bulunan
columbariumun "Roma İmparatorluk çağı'na tarihlendirilmesi gerekir ve
yapı bu alanın şehir dışında kaldığına dair bir başka kanıttır.
Columbarium, dışarıdan girilen, enlemesine gelen dikdörtgen bir ana
mekandan ve yanlarında daha küçük ek mekanlardan oluşur. Mekanların
hepsi tonoz ile örtülüdür. Yer yer narin konsollar tarafından taşınan tonoz
başlangıçlarının altındaki küçük nişler, kayadan oyularak elde edilmiş
yapının yorumlanmasına ışık tutar. Kazıma tekniği ile sonradan yapılmış
Hristiyan haçı ile bezenmiş tondonun da gösterdiği gibi yapının, Erken
Hristiyanlık Dönemi'nde coemeterium olarak kullanımına devam edilmiştir.

"Doğu Tepe"deki bütün sondajlarda daha küçük boyutlu Roma İm
paratorluk çağı ve Erken Hristiyanlık Dönemi duvarlarına rastlanmıştır.
Bu durum, akropol tepesindeki şehrin ana cadde ve agoranın hemen üst
kısımlarındaki merkezi kısmının Arkaik Dönem'den beri tercih edilen
konut mahallesi olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yıl yoğun ve küçük parçalı
yapılaşmaya sahip konut alanın bağlantılarını sağlayan daracık sokaklardan birinin 65 m. uzunluğundaki bir kısmını tespit etmek mümkün olmuştur. Sokak, tepenin yapısına uygunolarak, en yüksek noktasından
güneydoğu istikametinde, akropolise çıkan ortadaki rampaya doğru gider.
Bunun benzeri bir sokak da 1994 yılında tespit edilmiş, tepenin en yük-
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sek noktasından güneybatıya doğru inerek agora yakınındaki ana caddeye
giden yamaçta yer alan sokaktır. Topografik şartlara uyan, gerek l Lrn.
genişliğindeki ana cadde, gerekse yamaçta yer alan yaklaşık 4 m. genişli
ğindeki sokaklar ve dik açılı bir plana işaret eden verilerin azlığı, sokakların geçtiği güzergahların erken dönemlerde belirlendiğine işaret ederler.
Bu durum, Perge'nin Roma Dönemi öncesine ait muhtemel çekirdeğinde
bulunan ve günümüze kalmış Arkaik yapılaşma tarafından da desteklenmektedir.
Şehrin ızgara planında yapılmamış olduğu, İmparatorluk çağı'na ait

alanda yapılan yeni ölçüm çalışmaları ile ve
bunların üzerinde yer alan Erken Bizans Dönemi bazilikalarında açıkça
ortaya çıkmıştır. Bazilikalar ve önceki yapıların konumları arasındaki
sapmalar ve ara sıra sokak cephelerinin ancak zorlanarak birbirleri ile
bağlantı içerisinde kalmaları, keyfi bir yapılaşmaya, daha doğrusu araziye uygun mekan ve sokak düzenlemelerine dair ipuçlarıdır. Ovada yer
alan Geç Hellenistik Perge'nin dik açılı ızgara planı ile aralarındaki tezat,
akropolis tepesi üzerinde yer alan kentin daha eski olmasından kaynak-

büyük

binaların bulunduğu

lanmaktadır.

Kısaca şunları

söylemek mümkündür: Bu kampanyada bir yandan yüzeyaraştırmaları ve sondajlarla sınırlı arazi çalışmalarının
varabileceği hedefler anlaşılmıştır. Diğer yandan şimdiye kadar edinilmiş bilgilerin ışığı altında, geniş çaplı şehir ve yerleşim tarihi araştır
malarında, özellikle böylesine büyük bir alan için, bu yöntemin doğru
olduğu görülmüştür.
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Resim 2: K74'den

Snbgeometrik

keramik

parçaları

Resim 3: Bir idolbaşı (M.Ö. 7. yüzyıl)
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KAUNOS ARAŞTIRMALARI 1996
Cengiz IŞIK'

Bu yılki çalışma programımızda yoğunluk, stoanın hemen arkasında,
Aphrodite Euploia Tapınağı, doğuda ise Teras Tapınağı ile sınırla
nan kayalık düzlüğün araştırılmasına kaydırılmıştır. Çünkü, Protogenes
Exedrası nedeniyle son dört yıldan buyana burada başlattığımız çalışma
lar sonunda belirlenmiştir ki, agora düzlüğüne bir dil gibi uzanan kayalık
yükselti, İ.Ö. 4. yüzyılın başından ve belki de 5. yüzyılın sonundan itibaren kutsal bir alan olarak kullanılmıştır; heykel, heykel grupları, stel ve
sütun cinsinden tüm adaklar buraya dikilmiş olmalıdır. Buluntu yerine
göre burada dikilmiş olduğundan kuşku duymadığımız "Hakim
Steli"nin içeriğine dayanarak, bu anakaya düzlüğü tanrı Apolion için
düzenlenmiş bir "Kutsal Alan" olarak kabul etmek durumundayız. 1995
yılı raporumuzda belirttiğimiz gibi, bu kayalık alanı kuzey yönde sınırla
yan, doğu, batı ve kuzeyden görkemli teras duvarı ile çevrelenen büyük
mekan da (30xl Irn.), olası bir tapınağın ya da kutsal alanın bulunduğu
yer olmalıdır (bk. 1995 Raporu).
batıda

mevsimine yaydığımız araştırmalarımız öncelikle teras
yönelik gerçekleşmiştir. Bunun için de kazıları
mız üzeri tümüyle geç dönem yapı duvarları ve bu duvarlardan yıkılmış
malzemeyle dolu teras içinde, terasın duvarla çevrelenmeyen güney yönünde; teras dışında ise, kuzeybatı köşede, doğu ve batı teras duvarı öBu

çalışma

yapısının anlaşılmasına

,

Prof Dr. Cengiz IŞIK, Akdeniz Üniversitesi, KlasikArkeoloji Bölümü, ANTALYA
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nünde sürdürülmüştür. Ele geçen i. Justinian Dönemi'nden (527-565)
altın bir sikkeye göre en erken 6. yüzyıl içlerine kadar iskan edilmiş bu
kayalık alandaki Bizans çağı mimari kompleksini de belirlemek amacıyla çalışma alanımız güneye, stoaya doğru genişletilmiştir.
Roma Hamamı ile Yuvarlak Yapı arasındaki Palaestra Terası'nın araştırılmasına yönelik çalışmalarımıza bu kazı mevsiminde de devam
edilmiştir. Roma Hamamı'nın kuzey tepidarium salonu büyük ölçüde
toprak dolgudan arındırılmış; Mezar gediği Heroon'unda yayına yönelik
araştırmalar tamamlanmıştır.

Apolion Kutsal Alanı
Baki ÖdÜN
Cengiz IŞIK
Adnan DiLER
Araştırmalanrnız

iki amaçta yoğunlaşmıştır: 30xllm. ölçüsünde,
doğu-batı yönündeki uzun dikdörtgen teras içindeki olası yapının planını
ve fonksiyonunu belirlemek; teras dahil, üzerinde Kaunos'un geç dönem
sakinlerinin yerleşim birimleri duvarı ve yıkıntılarıyla dolu tüm kutsal
alanı anakayaya kadar temizleyerek araştırmak.
Henüz tümüyle kazılmamış olsa da, terasın doğu ucunda, iç kısmında
ve güney yönünde yaptığımız kazı ve sondajlar sonunda teras yapısının
planı anlaşılabilmiştir: Güney yönde stoa benzeri bir ön mekan ve arkasında en az üç girişli bir ana mekan (Resim: i)

Ön Mekdn (Koridor) (Resim: 2): 30x3.25 m.lik kesintisiz ölçüsüyle
daha çok bir stoa görünümündedir. Batı yönde yaklaşık 7 m. lik bölümü
hariç, doğuya doğru hemen tamamı kazılmıştır. Krepis blokları üzerine
inşa edilen geç dönem duvarı, kuzey-güney doğrultusundaki duvarlarla
birleşerek Bizans çağı mimari kompleksinin koridor üzerindeki dar mekanlarını oluşturmuşlardır. Bu duvarlar ortalama 70 cm. kalınlığında ve
i 00 cm. yüksekliğine kadar korunmuşlardır: Toplama kırma taşlarla

doğrudan anakaya üzerine kuru teknikte örülmüştür; aralarında mermer
ve tuğladan devşirme malzeme de kullanılmıştır. Düzeltilmiş anakaya
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üzerine sıkıştırılmış toprak olan yürüme tabanı, sonraki kullanım nedeniyle çoğu yerde tahrip olmuştur. Yürüme zeminine, toichobat tabakası
üzerine yerleştirilen 25 cm. yüksekliğinde ve 54 cm. genişliğindeki tek
basamakla (krepis) çıkılır.
Toichobat: Özellikle Protogenes Exedrası'na ait temel bloklarının
hemen arkasında görülen, yaklaşık 20 cm. yüksekliğinde fakat farklı uzunlukta kesilmiş toichobat blokları homojendir (Resim: i). Kireç taşın
dan kesilmiş bloklar yan yüzleriyle birbirlerine çok iyi uydurulmuştur;
üst yüzleri düzleştiriImiş, cephe yüzleri ise çoğublokta kaba yontularak
hafif bosajlı bırakılmıştır. Taşlar bağlayıcı malzeme olmaksızın doğrudan
anakaya üzerine yerleştirilmiştir. Bazı bloklar birkaç cm. kadar dışa fazla
taşmıştır. Bu da euthynteri tabakasının tümüyle toprağın altında kaldığını
ve kutsal alan olarak kullanılan anakaya yükseltisi üzerindeki orijinal
tabanının bu seviyede olduğunu düşündürmektedir.
Krepis: Bir stylobat karakteri taşıyan krepisin homojen tek sıra
itibaren 9 no'lu odanın kuzey duvarının ortalarına
kadar kesintisiz devam eder (Resim:1). Köşeye kadar olan kısımda bloklar alınmıştır. Bundan sonraki bölüm daha henüz kazılmamıştır. Terasın .
doğu ucunda açığa çıkartılan 7 no'lu Bizans çağı odasının eşik taşı olarak
kullanılan bloğundan belli ki, doğu köşedeki krepis bloğu da kendi orijinal yerindedir. Bu dayanarak blokların teknik özelliği ve oluşturdukları
krepisin fonksiyonu belirlenebilmektedir: Bloklar 25 cm. yükseklik ve 53
cm. genişliktedir. Uzunlukları 16 ila 140 cm. arasında değişmektedir.
Cephe yüzleri ince tıraşlanmıştır; sivri murç darbelerinden kalan izler
çok az da olsa bellidir. Üst yüzeyleri ise çok iyi t;raşlanmış ve silinmiştir.
Arka kenarları hafifçe dışbükey ve düz kesilmiştir. Yan kenarlarının işçi
liği hakkında bugün bir şey söyleyemiyoruz. Kenetlerle bağlanmadıkları
na ve derzlerin mükemmel uyumuna dayanarak yan yüzlerde iyi bir
anatyrosis işlenmiş olmalıdır. Çok iyi tıraşlanmış ve silinmiş üst yüzeyinde, üzerine oturtulmuş olası bir mimari eleman için herhangi bir ize
rastlanmamıştır. Zaten genişliği de böylesine bir fonksiyon için dardır.
Bir stylobat karakteri gösteren bu blok sırası daha çok bir basamak olmalıdır. Blokların hepsinde ön kenarların aşınmış olması da, bunun her
noktasından girişe açık bir krepis olduğunun belgesidir. Liman Agorası
Stoası'nda olduğu gibi yalnızca köşelerde kapalı olmalıdır. Çünkü batı
blokları batı köşede
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köşedeki

krepis bloğu üzerinde duran iri blok, kendi orijinal yerindeki bir
Buna göre krepis batı yönde 60 cm. kapalıdır. Bu kapalılık
daha da geniş midir ve krepis doğu köşede de kapalı mıdır, bu sonraki
araştırmalarımızia anlaşılabilecektir. Nedeni de, krepisin Bizans Çağı'nda
üzerine inşa edilen ve bizim daha henüz kaldırmadığımız devşirme
duvarlardır. 36 cm. yüksekliğindeki köşe bloğu, 102 cm. lik uzun yüzü
ile batıya ve 60 cm. lik yüzü ile de güneye cephelidir. Her bir yüz farklı
işlenmiştir. Batı yüzü, teras duvarı taşlarının tekniğinde
işlenmiştir:
Yatay-dikey çizgi taralı 4 cm. genişliğindeki bordürle çerçevelenen
kaba yontulmuş bosajlı ayna yüz. Bordür 1 cm. genişliğindeki bir başka
bordürle dıştan sınırlanmaktadır. Yalnız, bloğun güneydeki 35 cm. lik
bölümü, alanın geç kullanım evresinde hemen önüne yerleştirilen devşirme eşik bloğu ve kapının uyumu için sonradan keskilenerek düzleşti
rilmiştir. Güney yüz, düz tıraşlanmıştır ve hafif gagalanmıştır.
köşe taşıdır.

Cephe Duvarı (Resim: 3,4): Krepisin dış kenarından 3.25 m. kuzeyde ve ona paralelolarak uzanan duvar; koridoru kuzey yönde sınırla
maktadır. Koridor gibi batı yönde yaklaşık 7 m.lik bölümü hariç doğu
yöne doğru tümüyle kazılmıştır. Duvar, alttaki homojen tek sıra blokların
üzerine orta büyüklükte kırma toplama taş, çok az da olsa devşirme
mermer blok ve blok parçaları ile tuğla kırıklarından inşa edilmiştir. İçine
çoğunlukla bağlayıcı malzeme olarak da, içine kızıl renkte iri kum ve
tuğla tozu karıştmlmış kireç harç kullanılmıştır. Bizans Çağı'nda örülmüş
olan duvarın üst bölümü ortalama 65 cm. genişliğindedir. Yüksekliği ise,
bazı yerlerde 140 cm. ye kadar korunmuştur.

Orijinal duvardan günümüze kalan alttaki homojen blok sırasıdır.
Bunlar, euthynteri tabakası üzerine, 8-10 cm. içeriden yerleştirilmişlerdir.
Bizans Çağı'nda da kullanılan iki kapının eşik taşları ve alt söve blokları
da orijinaldir.
Toichohat: Kullanılan malzeme ve teknik olarak krepis blokları altoichobat tabakasına benzer: Yaklaşık 20 cm. yüksekliğindeki
üst yüzleri düzeltilmiş, cephe yüzleri ise kabaca yontulmuştur;
çok hafif bosajlıdır. Doğrudan düzeltilmiş anakaya üzerine yerleştirilmişlerdir (Resim: 3). Özellikle doğu uçtaki 7 No.lu Oda'nın hemen
kuzey duvarı önünde açığa çıkartılan bölümünden bellidir ki, derinliği
tındaki
taşların
bazıları
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70, genişliği 65 cm. ye varan büyük bloklar anakaya üzerine tek blok
olarak derinliğine yerleştirilmişlerdir. Derinliği yeterli olmayan taşların
arkasına ise toichobat genişliğini tamamlayacak şekilde daha küçük
taşlar konulmuştur. Blokların yan yana konulmalarında, bunların sadece önde kısımlarıyla küçük bir derz oluşturulmasına özen gösterilmiştir.

Orijinal Duvar: Toichobat üzerine

doğrudan yerleştirilen

mermer

dikdörtgen cepheli blokların yükseklikleri ve teknik özellikleri aynıdır
(Resim: 3,4). 38 cm. yüksekliğindedirler; uzunlukları ise 56 ila 107 cm.
arasında değişmektedir. Düzleştirilen ayna yüz sivri uçlu murçla çok hafif tıraşlanmıştır. Bu işlenişi ile krepis bloklarının cephe yüzüne benzer.
Farklı olan, ayna yüzün ı cm.genişliğindeki bir bordürle çerçevelenmesidir. Bosajlı arka yüz kaba ve düzensiz yontulmuştur; kısa olan yan
yüzleri içe çok hafif anathrosislidir. Üst yüzlerinde yalnızca ön kenarda 4
cm. kadar bir çerçeve yapılmıştır; arkasında kalan bölüm yontularak
düzleştirilmiş, bir-kaç milimetre yüksek bırakılmıştır. Taş duvar örgü
sisteminde bilinen bir tarz değildir bu. Bu nedenle üstüne gelen blokların
nasıl bir teknikle yerleştirildiğini bugün söyleyebilecek durumda değiliz.
Çok büyük ihtimalle duvar, alttaki bu blok sırası üzerine kerpiç örgüdür.
7 No'lu Oda'nın batı duvarı altında, odanın içinde açığa çıkarttığımız
euthynteri üzerindeki orijinal duvardan kalan son bloklardan belli ki, 59
cm. genişliğindeki duvar iki cephelidir. Çünkü, malzeme ve işleniş teknikleri aynı olan iki blok ayna yüzleri dışa gelecek şekilde sırt sırta yerleştirilmiştir. 6 no'lu odanın kuzey duvarının batı köşesinde altta duran
blok ile kuzey-güney açmasının kuzey doğu köşesinde bir bölümü açığa
çıkartılan blok, kutsal alanı kuzey yönden çeviren duvarın iç yüzünün de
cepheli olduğu fikrini vermektedir bize. Çünkü aynı teknikte işlenmiş bu
bloklar da euthynteri üzerinde durmakta ve ayna yüzleriyle içe bakmaktadır.

Yuvaları: Batıdaki kapı aralığından itibaren
bloğun cephe yüzüne üç, 5. ve 6. blokların ise ikişer

Cephe Yüzdeki Kenet
doğu

yöne doğru 3.
adet kenet yuvası açılmıştır (Resim: 4). -il- formlu kenetler için açılmış
olan bu yuvaların yüksekliği +-20 cm. dir. Aralarında iki kelimeden oluşan özenle yazılmış işaretler bulunmaktadır. Bunlar üst kenara yakın kazınmışlardır: 3. blok üzerinde OP, 5. blokta no, 6. blokta ise ITH ve ke111
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netler arasında, ortada, alt alta An. Gerek kenetler arasında, gerekse
harflerin kendi çizgileri içinde kalan yüzeyin işlenmiş olması, kenetlerin
sonradan açılmış olduğu fikrini güçlendirmektedir. Bunların blokların
sıralarını belirleyen taşçı işareti olması ihtimali YOktUL Çünkü, hem tek
harf değiller, hem komşu taş üzerinde yokturlar ve hem de olması gereken yerde, sağ-sol dar kenar üstüne yazılmamışlardır. Kesin olarak söyleyebileceğimiz, kenet yuvalarına tutturulan objenin doğru yere yerleşti
rilmesinde bunların yardımcı olduğudur. Duvar cephesine neyin apıike
edildiği sorusuna da bugün için ancak tahmin yürütülebilrnektedir: Bronz
adak plakalarının asılması için ... Tl harfinin sağ bacağının kısa olması bir
Hellenistik Dönem özelliğidir. Orjinal duvarın ı.o. 5. yüzyılın sonlarında
değilse bile 4. yüzyılın başlarında yapılmış olabileceği düşüncesi daha
başka belgelerle de desteklenirse eğer, plakalar kesinlikle sonraki bir
dönemde eklenmiş olmaltdır.
Kapılar: Ön mekandan arkadaki kutsal alana geçiş veren kapılardan
yalmzca üçü açığa çrkartılmrşur. Bizans Çağı yerleşiminde de daraltıla
rak kullanılan kapılardan ikisi iyi korunmuştur (Resim: 3). Eşik bloğu ve
alt söve blokları orijinaldir. Doğu yöndeki üçüncü kapı, tamamen tahrip
edilmiş ve örülmüştür; eşik bloğu sökülerek kaldırılmıştır. Hemen yukarısında, alan üzerindeki yıkıntılar arasında duran blok parçası, yüksekliği
ve yapı işçiliğinden bellidir ki, tahrip olan kapının eşiğine aittir.

Bizans çağı döneminin ikinci evresinde tümüyle kapatılan ve hemen
önüne, ön mekanın zemini üzerine yaklaşık 2xl.S m. boyutunda depo
amaçlı küçük bir mekan inşa edilen 2 No'lu Kapı, arka bölümü de kazıl
dığı için" bize daha detaylı bilgiler sunmaktadır. Kapı aralığını her iki
yanda sınırlayan bloklar aynı zamanda kapı sövesinin de alt bloklarıdır.
Çünkü, blokların iç, üst köşelerine birer yuva açılmıştır. Eşik bloğunun
hemen üzerinden başlayan yuva 12x14 cm. boyutunda ve 3 mm. derinliğindedir. Benzer yuva, duvarınıkapı sövesinin açılan batı yöndeki iç yüzdeki alt bloğu üzerine de işlenmiştir. Bunun kapı sistemi ile bir ilgisinin
olup olmadığı, ancak araştırmaların sonunda anlaşılabilecektir.
Eşik taşı

olarak kullamlan monolit mermer blok, doğrudan
anakaya üzerine yerleştirilmiştir; 2l7x76xl9 cm. boyutlarındadır ve üst
kısmı profillerıdirilmiştir. Cephe de ise kapı sövesi bloğu üzerindeki yu112

vanın altına doğru, her iki yan tarafa i 8/20 cm. lik kanatlar halinde açıl
maktadır. Yuvanın altında kalan ve kanatlarca örtülen blok Yüzeyinde anathyrosis yoktur. Aksine, görünmeyen yüzeyolmasına rağmen bile,
cephe yüz gibi işlenmiştir. Cephe yüzü kabaca düzleştiriImiş eşik bloğu
nun yüzeyi, özenle düz tıraşlanmış ve silinmiştir. Eşik taşını önde 17,

arkada ise 59 cm. lik iki bölüme ayıran 5 cm. yüksekliğindeki profil, kaön hizasıyla aynı doğrultu üzerindedir; arka hizasıyla aynı doğrul
tudaki diş profil ise 2x2 cm. ölçüsündedir. Öndeki profil, özellikle orta
bölümlerde çok fazla aşınmıştır. Bu da kapının batıdakine göre daha çok
kullanıldığını göstermektedir. Blok üzerindeki yuvarlak, dar, dar ve uzun
dikdörtgen yuvaların çoğu orijinal, diğerleri ise Bizans Çağı'nda daraltı
lıp kullanılan kapının açılıp-kapanma sistemine aittir. Kapı çift kanatlı ve
ahşaptan yapılmış olmalıdır; içten sabitleştirilebilen tek kanat, gerektiğinde açılmaktadır. Gerek kanallar üzerindeki kare yuvalar, gerekse dış
profilin hemen önündeki yuva, önde, dışarıda bir başka kapının, korunma
kapısının varlığına işaret etmektedir. Eşik bloğunun arka yüzündeki işçi
lik belirlenememiştir. Çünkü, aynı malzemeden bir başka monolit blok
(38x24 cm.), arkada, hemen önüne, doğrudan anakaya üzerine yerleşti
rilmiştir. Öylesine özenle yerleştirilmiştir ki, arkasındaki eşik bloğu ve
yan duvarla sanki organik bir uyum içindedir; cilalanmış üst yüzeyi de,
kutsal alanın içteki yürüme tabanı ile ayni hizadadır. Bütün bu gözlemler
taşın in situ 'olduğunu düşündürmektedir. Diğer taraftan bloğun zemin
dolgusu altında kalan cephe yüzü dikkate alındığında, bunun Bizans Çağı'ndaki kullanımı sırasında biiraya bir eşik taşı olarak yerleştirildiği belgelenecektir. Çünkü, yürüme zemini altında saklı cephe yüzü, çok özenle
düzleştirilmiş ve altta ince bir çerçeve ile sınırlandırılmıştır. Üzerindeki
kapı açma-kapama aşınma izi de bloğun devşirme olduğu fikrini desteklemektedir: İçe ve sağa açılan tek kanatlı bir kapı kullanılmıştır bu evrede.
pının

Kuzey-Güney Açması: Doğu, batı ve kuzey yönlerden etkileyici teras
duvarıyla çevrelenen, güneye cepheli kutsal alanın kendi orijinal karakterini saptayabilmek amacıyla, yukarıda anlatılan 2 No'lu Kapı ile kuzey
teras arasında dar bir açma yapılmıştır (Resim: 5). Bir başka amaç da,
teras duvarının yapılmasına neden anakaya zeminin topografyasını belirlemekti.
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Kapı eşiğinin arkasında, yaklaşık

25 cm. aşağıda bulunan anakaya,
kuzey terasın iç kısmında yaklaşık i 00 cm. aşağıya düşmektedir. Terasın
inşasında rahat hareket etme imkanı sağlamak amacıyla, burada anakaya
35 cm. kazılarak düzleştirilmiştir. Böylece bir çalışma düzlemi yaratıl
mıştır. Açma içindeki kesitlerden belli ki, kuzeye doğru eğimle inen
anakayanın hareketli yüzeyi, kendi mıcın ile doldurularak bir taban düzeyi sağlanmıştır. Alt bölümleri kısmen toplama taşlarla doldurulan bu
mıcır dolgusunun içine çok az çakıl ve seramik parçaları karıştınlmıştır.
Kuzey yöndeki iç duvar, güneydeki gibi doğrudan anakayaya yerleş
tirilen euthynterie üzerine değil, aksine yüksek bir temel üzerine oturtulmuştur. Doğrudan anakaya ve kısmen de anakaya mıcın üzerine oturtulan temel yaklaşık 92 cm. yüksekliğindedir. Temel inşasında genelolarak
yas sı ve kırma taşlar kullanılmıştır ve bunlar da birbirlerine anakaya mı
cm ile bağlanmıştır. Taş örgüsünde bir sıra düzgünlüğü yoktur. Yalnızca
üst sıra taşları düzgün bir yüzeyoluşturacak biçimde örülmüştür. Buraya
da 5 cm. kadar dışa taşan 15 cm. yüksekliğindeki euthynteri taşları yerleştirilmiştir. 2. kapı eşiğinin önünde saptanan alanın içteki yürüme tabanı seviyesi, kuzeydeki euthynteri seviyesi ile aynıdır. Bu da saptanan
yürüme tabanın doğruluğunu ortaya koymaktadır. Açmanın doğu köşe
sinde, doğrudan euthynteri bloğu üzerine oturan tek blok, gerek yükseklik ölçüsü, gerekse taş işçiliği açısından dikkat çekicidir: 38 cm. lik yüksekliği, düz tıraşlanmış ve hafif de olsa gagalanmış cephe, anathyrosisli
yan yüzü ile ana yapının güney duvarını oluşturan iç ve dış bIoklara benzerlik gösterir. O nedenle, bir kısmıyla geç dönem duvarı altında kalan bu
blok da belgelemektedir ki, kutsal alanın iç duvar blokları da cephelidir
ve bu da mekanın iç genişliğini bize vermektedir: 6.40 m.

Sonuç: Bugüne kadar yapılan araştırmaların verilerine göre, stoanın
hemen arkasındaki anakaya yükseltisi en erken İ. Ö. 5. yüzyılın sonları
veya 4. yüzyılın hemen başlarından itibaren Roma Dönemi sonlarına
kadar her türlü adak eşyalarının bırakıldığı kutsal bir açık alan olarak
kullanılmıştır. Alanının kutsal mekanı ise, üç yönden görkemli teras duvarıyla çevrelerırniş, 30xll m. boyutunda ince uzun dikdörtgen bir yapı
dır. Yapı, doğu-batı yönündedir ve güney cephesiyle doğrudan önündeki
kutsal alana açılmaktadır. Kutsal alandan mekana, ön cephe boyunca stoa
gibi uzanan bir ön mekandan geçilmektedir. Tek basamakla çıkılan
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3.25 m. genişliğindeki ön mekandan kutsal mekana ise, mekanın güney
duvarı üzerine açılmış en az üç kapıyla girilmektedir. 28.80x6.40 m. ölçüsündeki iç mekanın tek sıra mermer blokları iki cephelidir; muhtemelen üst kısımları kerpiç malzemeyle ötülmüştür. İç mekanın planı ve üst
örtüsü hakkında bizi bilgilendirecek belgeler henüz kayıptır. Bugünden
söyleyebiliriz ki, genel tasarımı ve teknik özellikleriyle bilinen tüm kutsal yapılardan ayrılmaktadır ve sanki yeni bir tipoloji sunmaktadır.
Devşirme

Bloklar: Hem doğrudan krepis, hem orijinal teras duvarı
üzerinde ve hem de gerek ön avlu ve gerekçe ana mekan içindeki geç
dönemduvarlarında kullanılmış iri mermer blokların belli bir mimari
dokudan sökülüp alınmış olduklarından şüphe duyulamaz. Çünkü farklı
ölçülerde olsalar da teknik özellikleri aynıdır: İki cephelidirler. Bazıları
nın uzun, bazılarının içe dar cephesi çok düz tıraşlanmıştır; üzerlerinde
silik sivri murç izleri görülmektedir; kenar çerçevesi yoktur. Diğer yüz
aynalıdır; sivri murçla çok sık ve kuvvetlice gagalanmıştır. Yatay-dikey
çok ince çizgi bezekli 2 cm. kalınlığında bir bordür etrafını çerçeveler.
Bu taş işçiliği, benzerlerini Klasik Çağ içinde bulmaktadır (örneğin
Maussolleum). Blokların üst yüzleri ve yanlarında anathyrosis işlenmiş
tir. Üst yüzdeki tek kenet yuvasından belli ki, bloklar birbirleriyle bağ
lanmaktadır. Kenet yuvası fazla derin değildir ve kırlangıç yuvası formundadır. Çengel yuvası işlenmemiş olduğu için kenet formu da kırlan
gıç olmalıdır. Blokların daha çok Klasik Çağ'dan olabileceği bununla da
desteklenmektedir.
Kuzeybatı Açması

Teras duvarının kuzeybatı köşesinde bir sondaj yapmamızın nedeni,
duvarın temel yapısından başlayarak karakterini belirlemek; bunun güneybatı köşede geçen yıl saptanan teknik özelliklere uyumunu görmek ve
anakayaya kadar inerek alandaki olası daha eski yapı ya da yapı kalıntıla
rıyla teras binasının ilişkisini kurabilmekti. Buna yönelik olarak tam kuzeybatı köşeden doğu ve batı yöne doğru, yaklaşık 6 m. uzunluğunda ve
5 m. genişliğinde bir sondaj çukurunu açmadan önce, alan sık bitki örtüsünden arındırılmış ve buradaki yapı duvarlarından yıkılan yoğun taş
malzemeden arındırılmıştır. Çoğu toplama taş karakterinde olan duvar
örgüsü malzemesi arasında devşirme kullanılan çok çeşitli blok ve blok
115
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parçaları

da ele geçmıştır. Bunlar arasında yazıtlı bir stel parçası
Kaunos'un "Karca'' dilinin çözümündeki önderliği ve önemini ortaya
koymuştur. Çünkü bu stel parçası iki dilde yazılmıştır: Karca ve Grekçe
(bk. Epigrafık Araştırmalar, Nr. I).
Teras duvarının hemen önündeki dar bir alanda anakayaya ulaşıl
mıştır. Anakaya bu noktada güney yöndeki kodundan yaklaşık 285-260
cm. daha aşağıdadır. Açılan kısmıyla belli ki, teras duvarının inşası için
bu noktada da anakaya yeterince düzleştirilmiştir. Duvarın iri bloklardan
oluşan tek sıra temel blokları (euthynteri), çoğu yerde doğrudan anakaya
üzerine oturtulmuşken, bazı kısımlarda, çok az çukur kalan bölümlerde
anakaya mıcırı dolgusu üzerine yerleştirilmiştir. 25-35 cm. arasında deği
şen yüksekliğe sahip euthynteri bloklarının cephe yüzleri kabaca yontulmuştur; üst yüzeyleri aynı seviyede ve düzdür; duvar örgüsünden 10-5
cm. dışa taşmaktadır. Euthynteri düzeyini bugün için alanın orijinal yürüme tabanı olarak kabul ediyoruz. Açmanın batı ucunda açığa çıkartılan
terasın iri blokları, terasın kuzeybatı köşesini aşıp, batı yöne, kuzey teras
duvarının devamı şeklinde uzanmaktadır. Bunun açıklanması, gelecek
kazı mevsimine bırakılmıştır.
Kuzey teras duvarı, yüksekliğini 3 m. ye kadar korumuştur (Resim:
6). Bunun anakayadan itibaren ancak 1.5- 2 m. lik bölümü orijinaldir;
üstte kalan 1 m. lik kısmı kendi blokları ile Bizans Çağı'nda onarım görerek yeniden örülrnüştür. Hatta doğu uçtaki yıkık az bir bölümü toplama
taş ve bloklarla kapatılmıştır. Orijinal örgünün korunduğu kısımlarda
duvarın tüm teknik özellikleri kendini göstermektedir. Özellikle altta çok
iri bloklar kullanılmıştır. Onarım gören üst bölümdeki blokların buraya
ait olduğu düşünülürse eğer, denilebilir ki, yukarı doğru yükseldikçe
blok formatları küçülmektedir. Nitekim bu blokların ölçüleri, geçen yıl
açığa çıkardığımız kuzey duvarın doğu yöndeki bölümünün üst blokları
na yakındır. Alttaki blokların uzunlukları 140 ila 80 cm. arasın da
değişmektedir; yükseklikleri ise 60 cm. ye varmaktadır. Yüksekliği ve
uzunluğu daha az olan bloklar, iri bloklar yanına üst üste konulmuşlardır.
Böylece yatay bir derz sıra izlenememektedir. Özellikle alt dört sıradaki
blokların yerleştirilişi farklı bir tekniktedir: Trapezoida1. Çünkü, komşu
bloklardan bazılarının yanak kenarları eğiktir ve bunlar eğik derz oluştu
rurlar. Bu formu ile terasın bugüne kadar açılan diğer duvarlarının örgü116

sünden ayrılmaktadır. Örgü sistemindeki bu farklılık yanında teras duvarına ait blokların tümünde taş işçiliği aynıdır: Ortada kaba yontularak
yaratılan bosajlı ayna yüz ve onu çerçeveleyen 3 cm. kadar genişlikte ve
içi yatay-dikey çizgi bezekli bordür.
Kuzeybatı köşeden doğuya doğru yaklaşık

1.5 m. uzaklıkta, teras
bir duvarın sadece -I m. uzunluğundaki ön bölümü açığa çıkartılmıştır. Çünkü, duvarın devamı hemen teras duvarı
önünden geçen bir geç dönem yolunun altında kalmaktadır. Teras duvarı
gibi doğrudan anakaya üzerine inşa edilen 70 cm. genişliğindeki duvar,
yaklaşık 65 cm. yüksekliğine kadar korunabilmiştir. Bir duvar yatağı elde
edilmek için anakaya burada çok az da olsa derinleştirilmiştir. Duvar iki
cephelidir. Cephe yüzlerde kullanılan dikdörtgen küçük taşların dış yüzeyleri hafif bosajlıdır. Taş tekniği ve örgü şekli, Aphrodite Euploia Tapınağı'nın önünde, stoa zemininin altında açığa çıkartılan duvar ile benzerlik gösterir. Teras Tapınağı krepisinin hemen kuzeybatı köşesinde,
teras dolgusu altında bulunan ve İ.Ö. 4. yüzyıla tarihlenen duvar da teknik olarak her iki duvara çok benzemektedir. Duvar, teras duvarına özenle yaslandırılmıştır. Özellikle terasın euthynterie blokları üzerine 0turtulmasında her iki yüzde de daha küçük taşlar kullanılmış ve hatta
uygunluğun sağlanması için daha küçük taşlar dik yerleştirilmişlerdir. Bu
nedenle kabul edilmelidir ki, teras duvarı en erken İ.Ö. 4. yüzyıla
tarihlenen bu duvardan daha önce inşa edilmiştir. Bu dar alandaki
anakaya düzeyine yakın ele geçen malzeme arasında, daha çok sigilata ve
Hellenistik çanak-çömlek çoğunluktadır. Hellenistik ve çoğunlukla İ.Ö.
4. yüzyıla tarihlenen parçalar ise anakaya üzerinde bulunmuştur.
Anakayaya çok yakın ele geçen Karca yazılmış bir stel parçası, alandaki
dolgu taşları arasında bulunan blinguel yazıtın üst bölümüdür (bk. Epigrafik Araştırmalar, Nr. i).
duvarı

ile dikey

birleşen

İ. Ö. 4. yüzyıl duvarının hemen üzerinden bir su kanalı geçmektedir.
Duvarla su döşemi arasında i O cm. lik sıkı bir toprak dolgu vardır. Yaklaşık IS cm. çapındaki künklerin harçla birbirlerine sıkı bağlanmasıyla
döşenerı kanal, yolun iri bloklarla sınırlandırılan dış kenarına paralel olarak inmektedir. Duvarın doğusunda kalan açmanın kuzey kesitinde sadece cephesi açığa çıkartılan bir başka duvar, irili ufaklı toplama taşlarla
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örülmüştür,

şeminin

Duvar, kanalın doğrudan
destek duvarı olmalıdır.

ve bu nedenle de su dö-

yönde 100 cm. uzaklıkta açığa
çıkartılan bir yol uzantısı, açmanın derinleştirilmesini bugün için engellemiştir. Kuzey kenarı bir duvar kalıntısı, güneyi ise 20 cm. kadar yüksekliğindeki iri bloklarla sınırlandırılan yolun genişliği 3 m. dir. Yolun
döşeminde çoğunlukla iri bloklar kullanılmıştır. Bazıları profilli olan
blokların teknik özelliklerinden bellidir ki, hemen hepsi de aynı yapıdan
sökülmüştür. Bloklar arasında kalan boşluklar da toplama düz taşlarla
kapatılmıştır. Yol doğu yönden, Teras Tapınağı'ndan inmektedir. Bunun
Teras Tapınağı'nın kuzeyinden inen, kuzeybatı köşede hem güneydeki
agoraya yönlenen ve hem de batıya devam eden yolun devamı olup olmadığını bugün için söyleyebilecek durumda değiliz. Ancak, kutsal mekanı kuzeyden kuşatan duvarın kuzeydoğu köşesinden biraz uzaktaki
duvar kalıntısı, Teras Tapınağı'nın kuzeyinden gelen yolun kutsal alanın
da kuzeyinden geçtiğini ve batıya uzandığını göstermektedir. Yola bakan
cephesinde kaplama blokları olarak daha çok terasın doğu duvarına ait
bloklarının kullanıldığı duvar, teknik özellikleriyle Roma çağı'na ait olTeras

duvarına batı

altındadır

yönde 60,

doğu

malıdır.

Kuzeybatı köşede yaptığımız araştırmalarımızla, anakaya kadar olan
yaklaşık 80 cm. lik kültür katmanı içinde dört ayrı evre saptanmıştır.

Kronolojik sıraya göre: Teras duvarı, ona bağlanan duvar, su döşemi ve
yol. Anakayanın bu alanda çok yakın olması, Kaunos'un klasik çağlarda
ki kültür yapısının burada araştırılması sonucuna bizi götürmektedir.
Tüm kutsal alan kayalığı üzerine inşa edilen en az iki evreli Bizans
kompleksinden bu kazı mevsiminde açığa çıkarttığımız altı odanın
yapısal özellikleri, ayrı bir rapor halinde sunulacaktır. Odaların toplama
kırma taşlarla örülen duvarları içinde ele geçen devşirme malzeme arasında en önemlisi normalden büyük bir mermer baştır. Batı teras duvarı
nın güney köşesindeki bir boşluğa yerleştirilmiş olan baş, büyük ihtimalle İ.Ö. 4. yüzyılın başlarında yapılmış büyük bir kadın heykeline aittir. Fakat, gösterdiği değişiklik izlerine göre sonraki bir dönemde bir erkek başına dönüştürülmüştür. Bu ilk gözlemlerimiz eğer doğruysa, baş,
değişime uğrayan büyük plastik eserler arasında en erken örneklerden
çağı
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biri olmalıdır. Bir başka önemi ise kimliğidir. Kim olduğunun belirlenmesi hiç kuşku yok ki, buluntu yeri için büyük bir önem taşıyacaktır.
Devşirme olarak kullanılmış olan yazıtlı parçalar da en az mermer
baş kadar önemlidir. Parça olmalarına rağmen yazıtlardan bir bölümünün
verdiği bilgiler, Kaunos'un bilinen siyasi tarihine yeni boyutlar kazandırmaktadır. Diğer bir kısmı da, alanın kutsallığına işaret etmektedir (bk.
Epigrafik Araştırmalar). Tıpkı baş kısmı altın kaplamalı bronz bir adak
yılanı

gibi.

Palaestra

Terası

Bernhard SCHMALTZ

1996 yılı kazı mevsimi süresince Palaestra Terası'ndaki çalışmaları
mız, geçen yıl başlattığımız araştırmaların sonuçlandırılmasına yönelik
olarak gerçekleştirilmiştir.
Bizans Kilisesi'nin kuzeyindeki açma, Bizans platformunun doğu
sunda doğu ve kuzey yöne doğru genişletilmiş, mümkün olduğu kadar
derine iniImiştir ( Resim:7). İnilen derinliğe kadar sekiz farklı yapı, daha
doğrusu kültür katmanı belirlenmiştir. Açmanın doğu kenarında yaklaşık
3.5 m. lik bir derinliğe inilmesine rağmen bile hala daha anakayaya ulaşılamamıştır. Ona karşın, biraz batıda anakaya yukarıda, -2.2 m. de açığa
çıkartılmıştır. Doğudaki açmanın darlığı, bu mevsim daha derine
inilmesini engellemiştir. Bu nedenle alandaki en eski duvar kalıntısının
anakaya üzerine oturup oturmadığı saptanamamıştır: Kuzeydoğu
güneybatı yönünde uzanan bu duvarın yaklaşık yarım metrelik bölümü
1.1 m. yüksekliğine kadar kazılabilmiştir. Duvar orta büyüklükteki toplama taşlarla örülmüştür; altta ise büyük bloklar kullanılmıştır. Açmadaki
bu en eski duvara kuzeybatı yönünde uzanan ve 0.4 m. yüksekliğine kadar korunmuş bir başka duvar, yaklaşık dik bir açıyla yaslanmakta ve
2.6x1.9 ın. ölçüsünde bir su teknesi meydana getiren duvarla bağlan
maktadır. Bir havuz oluşturan duvarların iç yüzleri ve tabanı itina ile sı
vanmıştır; tabandan 1.1 m. yukarıya da bir tahliye künkü yerleştirilmiştir.
Künkün çapı yaklaşık 6, kalınlığı ise 3 cm. dir.
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gibi plakalarla döşenmiş ve duvarları sıvalı düz bir niş bulunmaktadır. Sıva derine doğru devam ettiği
için, plaka taşlardan biri alınmıştır. Dar bir toprak tabakadan sonra büyük
bir plaka açığa çıkmıştır. Plakanın üst yüzeyinde kuvvetli bir aşınma
gözlemlenmiştir. Bu da uzun bir zaman dilimi içinde kullanılan bir yürüme zeminine işaret etmektedir. Plakalar arasındaki dar toprak tabakadan ele geçen seramik parçaları daha çok Hellenistik çağ ve daha eskiye
tarihlenmektedir. Böylece teknenin ikinci kullanımına en erken Geç
Hellenistik Çağ'da başlanılmış olmalıdır. Bu da alandaki yürüme tabanı
nın bu döneme kadar Palaestra Terası'nın stoa stylobatının (bugünkü yürüme zemini) 1.5 m. kadar altında olduğunu ortaya koymaktadır.
Küçük

yapının dış tarafında,

bir

giriş

Muhtemelen su teknesinin inşasından sonra, teknenin batı duvarının
hemen önüne, kuzeybatıya doğru az bir eğimI e inen bir su künkü döşen
miştir. Bu su döşemi havuza su getiren kanalın güneyde olduğu düşünce
sini akla getirmektedir. Buna yönelik hiç bir kalıntı yoktur. Bu da göstermektedir ki, tekne 5. evrede uzun bir duvar tarafından üzeri kısmen
kapatılmış ve artık fonksiyonunu yitirmiştir. Kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan duvar, teknenin hala korunan duvarlarını 3/4 m. aşmakta
dır; yapımında farklı ölçülerdeki toplama taşlar ve devşirme bloklar kullanılmıştır. Bloklardan biri bordürle çerçevelenen etkileyici bosajlı ayna
yüzüyle en erken, Erken Hellenistik Dönem'den olmalıdır. Bu da bir baş
ka terminus post quem vermektedir. Bu duvarın fonksiyonu için henüz
kesin bir şey söyleyemiyoruz. Kalınlığı nedeniyle belki de bir teras duvarıdır.

Bu

duvarın

2 m. lik

batı

bölümü, açmadaki en eski su

kanalına

laşık paralel döşenmiş bir başka su kanalıyla tahrip edilmiştir.
zeybatıya eğimlidir. Künk çapının büyüklüğü ihtiyaç duyulan

işaret etmektedir.

geçen yıl açığa çıkartılan ve o za1 ın. yukarıya döşenmiş su kanalıdır. Künk çapının 0.3 ın. civarında olması yeniden artan su ihtiyacının
belgesidir. Bu kez kanalın eğimi güneydoğu ya yöneliktir. Yani, daha eski
olan diğer iki kanalın aksi yönündedir. Bu da alandaki temel bir değişime
işaret etmektedir. Hamam yapısı içinde aynı yapıdaki künklerin kullanılıAçmadaki son evrenin

man
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kalıntısı,

yakBu da kufazla suya
.

açmanın sınırını oluşturan yaklaşık

ŞI, yapılan değişikliğin muhtemelen Palaestra Terası'nın kuzeyindeki bu

binayla ilişkili olduğunu ortaya

koymaktadır.

Bizans Kilisesi'nin güneybatısındaki araştırmalarla da önemli sonuçlara gidilmiştir. Bilindiği üzere geçen yıl bu alanda kuzeybatı
güneydoğu yönünde giden, örgüsünde aralıklı olarak özenle işlenmiş
uzun blokların kullanıldığı bir teras duvarının 6 m. lik bölümü açığa çı
kartılmıştı, Blokların ayna yüzü onun karakterini göstermektedir: Ayna
yüzleri sivri uçlu murçla gagalanmış ve etrafı bir bordürle çerçevelerı
miştir. Bu kazı mevsiminde duvar aralıklı açmalarla ZO ın. üzerinde takip
edilebilmiştir. Bugünkü yürüme zemininin 3.5 ın. altındaki küçük bir
kenarın gösterdiği belirlediği gibi, duvar, ancak bu noktada kuzeydoğuya
doğru bir dik açıyla döner. 10 ve 31 cm. yüksekliğindeki tabakaların
dikdörtgen blokları çok temiz beyaz harçla bağlanmışlardır. Açık bir
şekilde bellidir ki, güneye eğimli olan arazi, beklenen yapının inşasına
bir plato oluşturmak için ilave kuvvetli ve yüksek bir teraslamayla çevrelenmiştir.

Ön cephenin arka dolgusunda, aralarında etrafı bordürle çerçevelenen bosajlı yüzlü blokların bulunduğu devşirme malzemenin kullanımı,
duvarın arka tarafındaki küçük bir alandan gelen seramik buluntularla
uygun düşmektedir: Çok az da olsa bazı seramikler, bir terminus post
quem olarak i. Ö. geç 3., erken Z. yüzyıl tarihini vermektedir. Arkaik ve
Klasik Dönem kapları yanında, duvar kalıntısı önünde ve üzerindeki dolgu içinde bulunan çok sayıdaki Hellenistik seramik göstermektedir ki, bu
teras Geç Hellenistik Dönem'e kadar alandaki Kaunos kent dokusunu
belirlemektedir: Güneydeki yuvarlak yapıya doğru dar, fakat önemli bir
arazi çöküntüsü, yar, yüksek teraslamayla daha kuvvetlendirilen belirgin
bir ara göstermiştir (Buradan itibaren güneye doğru teras duvarı
kademelendirilmiş olmalıdır). Daha sonra, muhtemelen ilk kez Roma
Dönemi' nde şimdiki görünen Palaestra için etkileyici duvarlarla çevrelenen bir plato yapılmıştır ve böylece eskinin tüm mimari yapısı toprak
altında kalmıştır. Bu görüşü Bizans Kilisesi'nin kuzeyinde yapılan araş
tırmaların sonucu da tamamlar ve destekler.
Bu eski terasın duvar kalıntısı önünde kazılan kalın ve geniş kerpiç
tabakası burada kerpiçten yapılmış bir yapıya işaret etmektedir. İ. Ö. geç
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5. ve erken 4. yüzyıla tarihlenen tipik Atika karakterli çok sayıdaki seramik, bu alanın dinsel amaçlı olduğunu göstermektedir. Bu fikri her şey
den önce parçalar arasındaki krater, skyphos ve kyliks gibi içecek kapların varlığı desteklemektedir. Buranın arkaik kent duvarıyla olan bağlantı
sı henüz daha çözülememiştir. Bunun çözümü ise önümüzdeki kazı
dönemindeki araştırmalarla anlaşılabilecektir.
Önümüzdeki kazı mevsimine kalan bir diğer husus da daha eski evreye ait duvar kalıntısının açıklanmasıdır. Bahsedilen kuzeybatı
güneydoğu yönündeki teras duvarının kuzeybatı bölümü eski-bir duvarı
kesmektedir. Bu duvar doğu-batı yönünde uzanmaktadır ve doğrudan
anakaya üzerine inşa edilmiştir; üzerinde bir yanda tek, diğer yanda iki
söve taşı korunmuş 1.7 ın. genişliğinde bir kapı aralığı vardır. Teras duvarının kendisi bu alandaki en eski döneme ait olduğu için, doğu-batı
yönünde uzanan duvar belli ki daha erken bir dönemden, muhtemelen
Klasik çağ' dan olmalıdır. Blokların formatı ve işçiliği de bu düşünceyi
desteklemektedir.

Heroon
Burhan VARK1VANÇ
Mezargediği'nde yapılan çalışmalar, başta

bölgede bugüne kadar
tek yapı kalıntısı olan Heroon ve yakın çevresinde sürdürülmüştür. Gömütün toprak üzerinde kalan yapı taşlarının incelenmesi ve
çizimleri büyük ölçüde tamamlanmış, restitüsyonuna ışık tutan yeni veriler elde edilmiştir. Ayrıca cephenin her iki tarafında, yamaçtan akan
toprağın ön alana dolmasını engelleyecek teras duvarlarının varlığı saptanmıştır. Ele geçen mimari parçalar, bir ön alan ve bir gömüt odasından
oluşan yapının İon tarzında, ancak sütun ve alınlığa sahip olmayan bir
cephe düzenlemesi gösterdiğini ortaya koymuştur.
saptanabilmiş

Gömüt civarında bulunan modern mezarlıklarda ele geçen, araların
da ante altlığı ve başlığı, yarım sütun ve yuvarlak arşitrav gibi parçaların
bulunduğu mimari örnekler ile bazı temel kalıntıları bölgede henüz saptanamayan daha en az üç farklı yapının bulunduğu bize göstermektedir.
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Gömütün yaklaşık 100 m. güneybatısında, modern mezarlığın hemen
yakınlarında sur duvarı karakterindeki duvarın kısmen korunmuş ve aralıklarla takip edilebilen kalıntıları saptanmıştır. Bu kalın duvar çok
büyük ihtimalle Ekincik Koyu'ndan gelebilecek saldırılara karşı bir savunma sistemi oluşturmak için yapılmış olmalıdır.

Roma Hamann
Fatih BABAOGLU
Restorasyonu düşünülen Roma Hamamı binasının temizliğine güney
Tepidarium odasında devam edilmiştir. Tavan malzemesi ile yan duvarlardan kopup düşen cephe kaplama taşları oda içinde 2 ın. nin üzerinde
dolgu meydana getirmiştir. Odanın 3/4'lük bölümü bu dolgu malzemesinden arındırılmıştır. Odanın taban döşemi ile hypocaust sistemi tümüyle tahrip olmuştur. Taban döşemesine ait hemen hiç bir malzemenin
kalmamış olması, bunun daha tavan göçmesinden önce kaldırılmış olabileceğini akla getirmektedir. Gümüş bir kaşık, odada ele geçen tek arkeolojik malzemedir.

Epigrafik Araştırmalar
Christian MAREK
olarak daha hala duvar içinde, gerekse dolgu içinden gelen yedi adet yazılı parçanın ilk yorumları aşağıda
Kazılar sırasında gerek devşirme

verilmiştir.

Nr. 1- Bugüne kadar ele geçen tüm yazıtların en eskisi ve ikinci uzun
Karca metin içeren yazıt, bu yıl ele geçmiştir; çok büyük ihtimalle de
Karca dilinin ilk ve tek çift dilli (bilinguel) örneğidir. Sayılarının azlığı
ve metinlerin kısalığı nedeniyle bilinen karca yazıtlar, eski Anadolu dillerinden biri olan bu dilin çözülmesine yardımcı olamamışlardır. Bu nedenle Kaunos buluntusu, Karca'nın çözülebilmesine büyük oranda yardımcı olabileceği için çok önemlidir.
Uzun dikdörtgen ve profilsiz kesilmiş mermer stel, iki parça halinde
alanlarda bulunmuştur. Alt parça terasın kuzeyindeki yıkık taşlar

farklı
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arasında, üst

parça ise kuzeybatı köşe açmasında, anakayanın yaklaşık 10
ele geçmiştir. Kırık parçalarıyla birbirlerine uyarlar.
Yüksekliği 8, uzunluğu 46 ve korunan genişliği 21 cm. dir. Üzerinde 18
satır Karca ve 8 satır Grekçe metin vardır. Grekçe, metindeki satır geniş
liğinin hesabında yardımcıdır. Bununla stelin de genişliği yaklaşık olarak
hesap edilebilmektedir. Buna göre Karca ilk II satır aşağı yukarı tamamdır; bir satırda yalnızca küçük bir kısım eksik, kalan 7 satırın ise yarıdan
biraz fazlası korunmuştur. Metnin baş tarafı ve sonu zarar görmemiştir.
Orijinal uzunluğunun 2/3'si korunmuş Grekçe metin, çok dar bir satır
aralığından sonra başlar,

cm.

yukarısında

Grek harflerinin karakterine göre stel, İ.Ö. 5. yüzyılın son çeyreğinde
değilse bile sonunda yazılmış olmalıdır. İki yabancı için yazılmış bir
"Proxeni" metnidir. Bu yabancılardan birinin adı "Lysikles" tir. Ve bu
isim metin içinde iki kez geçmektedir. Karca metinde de biri 3. diğer 5.
satırda birbirinin aynı iki kelime vardır. İşte bu nedenle yazıt bilunguel
olmalıdır. Ayrıca Grekçe metnin ilk satırında okunan "Kaunos", Karca
metnin ilk satırında kendi yerli ismiyle geçer: "Khbide".
NI'. 2- Kuzeybatı köşe açmasının dolgusu içinde bulunmuştur. Profilli bir mermer stel parçasıdır. Bir kralın krallık döneminin ardından
Kaunos kenti için verdiği kuralların başlangıç bölümü korunmuştur. Bu
formülün yakın paralelleri, Ptolemaiosların idaresi altında hem Lmyra ve
hem de Telmessos için verilmiş kurallarda karşımıza çıkar. Bu Kral
Antigonos Gonatas'tır ve krallık yılı ise İ.Ö.269/8 yılı ile denk düşer. Bu
yazıt, İ.Ö. 3. yüzyılın 1. yarısında Kaunos'un politik münasebetlerini
göstermesi bakımından önemlidir.
NI'. 3- 4 No'lu Oda'nın dolgusu içinde ele geçmiştir. Hellenistik Dönemden bir Proxeni dekret metninin alt bölümünü içeren mermer parçadır (İ.Ö. 3. yüzyıl). Kalan metinden söyleyebiliriz ki, stel bir erkek tanrı
nın kutsal alanına dikilmiştir. Genetiv bitim -01101; bu kutsal alanın Tanrı
Poseidorı .ya da Apollorı için yapıldığını belgelemektedir. Kaybolan kı
sımda daha çok ancak ApolIon yazısı yer bulunabildiğinden, dikildiği
kutsal alan Apollon'a adanmış olmalıdır. .Böylece bu stel parçası da Hakim Steli ile birlikte stoanın arkasındaki kayalık alanın Tanrı Apollon'a
ayrıldığının bir başka belgesi niteliğindedir.
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Nr. 4- Leylak renginde ve-daınarlı mermerden yapılmış bir kaideye
ait olan küçük parça üzerinde yalnız ...ATOM... okunmaktadır. Bu
'HEKATOMNOS' şeklinde tamamlanmalıdır. Çünkü daha önce ele geçen Hekatomnos'a ait bir heykelin kaidesi üzerindeki yazıtın harfleriyle
aynı karakterde yazılmıştır. Ayrıca taş cinsi de aynıdır. Böylece
Kaunos'un daha İ. Ö. 4. yüzyılın başlarında, Hekatomnos zamanında
Karya'ya bağlandığı ve bir Karya kenti olduğu anlaşılmaktadır.
Nr. 5- Bir başka mermer parça üzerinde yine bir Praxeni dekreti.
bir kaç harfi korunmuş olan yazıt, Hellenistik Dönem'dendir.

Yalnızca

Nr. 6- Roma Hamamı'nın güney ambulakrumu içinde korunan mermer blok parçası, 4 No'lu Oda'nın dolgusu içindeki bulunmuştur. Korunan kısımda Tanrı Zeus'un adı ile birlikte onun bir başka ismi (?):
MPAIO~.

Nr. 7- 6 No'lu Oda'nın doğu duvarı üzerinde bulunan, sonradan
rülmüş kapının kuzey sövesi olarak kullanılan blok, İmparator Nero'nun
Kaunos halkı tarafından dikilen heykelinin kaidesidir.

ö-

Etütlük Malzemenin

Depolanması

Miinife DOYRAN
ŞuleEREN

1966 yılından beri bilimsel araştırmalar için biriktirilen seramik parçalarının kendi sistemi içinde depolanmasına bu mevsim de devam edilmiştir. Buluntu yeri ve seviyelerine göre ayrılan parçaların kendi içindeki
lokalizasyonu ve sandık numarası her biri üzerine yazılmakta ve ayrıca
not edilmektedir. Bu işlem tamamlandığında ise tüm bu bilgilerin bilgisayara yüklenmesi programlanmaktadır.
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30.

Yıl Etkinlikleri

Tüm ekip üyeleri
Kaunos örenindeki araştırmaların bu 30. yılında, Roma Harnamı'nın
güney ambulakrum salonunda kazı süresi. boyunca açık kalan bir fotoğraf
sergisi açılmıştır. "Fotoğraflarla Kazı Tarihi" özelliğindeki bu sergide,
topografya ile birlikte her bir kent dokusu birkaç fotoğraf ve çizimleriyle
tanıtılmıştır. Ve ayrıca yanlarına bilgilendirme levhası da asılmıştır. Sergi
öylesine rağbet görmüştür ki, bu uygulamayı önümüzdeki yıllarda da
yapmayı düşünüyoruz.

Kutlama günü olarak belirlenen 24 Ağustos 1996 gunu, yine
ambulakrum salonu içinde bir seramik sergisi açılmıştır. Sergi de,
Kaunos'un tarihçesini belirleyen seramik parçaları, en eski olanlarından
başlayarak bir kronolojik sıra içinde tanıtılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında, bu yılın önemli buluntuları da salt o güne mahsus olmak üzere
ziyaretçilere sunulmuştur. Günün akşamı için bir gece düzenlenmiştir.
Muğla Valisi, Muğla Üniversitesi Rektörü ve Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürü'nün de aralarında bulunduğu yerel üst düzey yöneticileri ile tüm
yöre halkının katılımıyla bu gece, bir festivale dönüşmüştür.

APOLLON TAPıNAKALANI
Teras Tapınağı'nın dolgusu altından gelerek Liman Agorası düzlübir dil gibi uzanan, stoanın hemen arkasındaki anakaya yükseltisinin kent topografyası içindeki önemi, daha kazılarımızın başladığı ilk
yıllarda belliydi. Çünkü, aralarında Maussollos ve babası Hekatomnos'un
da heykel kaidelerinin bulunduğu bronzdan adak heykellerinin bir kısmı
nın kaideleri yüzeydeydi. Esasen bunlarla birlikte Bean tarafından yayınlanmış olan yazıtların da çoğu burada bulunmuştur. Kazılanmızla
açığa çıkartılan devşirme heykel altlıklarının da orijinal yerleri bu alan
olmalıydı. Yine kazılarımızia belirlenmiştir ki, bu anakaya, batıda Geç
Arkaik Çağ'dan itibaren varlığı saptanan Aphrodite Euploia KutsalOdası
ile sınırlanmaktadır; Teras Tapınağı'nın 6 m. yi bulan dolgusu altında
keşfedilen "kutsal taş", bu kayalığın doğu uzantısı üzerine dikilmiştir.
Çeşitli adak exedraları bu alana yerleştirilmiştir. Aphrodite tipinde yonğüne
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tulmuş mermerden normalden büyük bir kadın başı ile minyatür Hekabe
üçlemesinin buluntu yeri, yine burasıdır. Özellikle, Kaunoslu ünlü duvar
ressamı Protogenes'in exedrası nedeniyle 1993 yılında bu alandaki araş
tırmalarımıza hız verilmiştir. Bu araştırmalar sırasında, Protogenes
exedrasının dikildiği yerin hemen arkasında büyük bir tapınak terası belirlenmiştir. Teras duvarının dış yüzünü oluşturan dikdörtgen bloklar aynı
karakterlidir: Kenarları taraklanmış, bosajlı ayna yüz yongalar kopartıla
rak yontulmuştur; her sıranın yüksekliği farklıdır. Duvar izodom teknikte
örülmüştür. Alt sıra; yüzleri kabaca yontulmuş blok taşlardan, anakayaya
oturtulmuş bir euthynteria tabakası üzerinde durmaktadır.

1995 mevsiminde, bu teras üzerinde bir tapınak ortaya çıkartılmaya
başlanmıştır. Tapınak hakkında henüz bir şey söyleyebilecek durumda
değiliz. Ancak, açığa çıkarılmaya başlanan tapınağın 18 m. kadar güneyinde, stoanın arkasında bulunan ve L. Robert tarafından yayınlanmış
İ.Ö. II. yüzyıldan bir stel üzerinde, bu anıtın Apolion Kutsal Alanı'na
dikildiği yazılıdır. Bu nedenle, duvar tekniğine göre İ.Ö. II. yüzyılda yapılmış olduğuna inandığımız ortaya çıkarılmakta olan yapının, yazıtta adı
geçen "Apolion Tapınağı" olabileceğini tahmin etmek mümkündür.
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Resim: 2
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7
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1996 KNİDOS KAZıLARı
Ramazan ÖZGAN*

1. Kap Krio Çalışmaları'
a: Kap Krio 1, 2. Teras, Doğu-Balı Caddesi
Daha önceki yıllarda Kap Krio 1. kazı sahası olarak belirlenen alanda
birbirinin üzerinde yükselen dört teras temizlenerek ortaya çıkartılmıştr'.
1996 sezonunda 2. Teras oda kompleksinin önünde yer alan 2.5x34 m. boyutunda ve doğu-batı doğrultusunda uzanan sokağın kazısı gerçekleştiril
miştir (Çizim: 1; Resim: 1).
Çalışmalar

sonunda, 4. Teras sokağında olduğu gibi, burada da zemianakaya ve boşluklara doldurulan sıkıştırılmış topraktan 0-

nin

düzeltilmiş

*

Prof. Dr. Ramazan ÖZGAN, Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü 42079 KONYA
1996 sezonu çalışmalarımız Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'nün ve
MUğla İl

Özel İdaresi'nin maddi destekleri ile yürütülmüştür. Bundan dolayı her iki kuruluşa
içtenlikle teşekkür ederim. Arkeolojik kazı ve bilimsel çalışmalanınıza katkıda bulunan
Prof. Dr. W.Bıüme! (Köln), Doç. Dr. Chr, Özgen (Konya), Dr. U. Madle (Frankfurt), Dr.
M.Şahin (Konya), Arş. Gör. E.Doksaualtı (Konya) ve Konya Selçuk Üniversitesi ile
Fnıakfurt Goethe Üniversitesi öğrencilerine burada bir kez daha teşekkür ederim. Kap
Kric'un haritasının çıkartılması çalışmaları için S.Aydal'a ayrıca teşekkür ederim. Bakanlık
temsilcisi olarak aramıza katılan Ö.F. Turken'a, Datçu Kaymakamı SıAbban'a, Bodrurn
Müze Müdürü OıAlpözen'e ve ören yeri çalışanlan MEral, S.Bom ve KKarakaş'a değerli
yardımlaundan dolayı heyet adına teşekkür ederim.

2

R. Özgan, 18. Kazı Sonuçları Toplantısı. toplantıya sunulan bildiriler.

133

luştuğu görülmüştür. Sokağın ortası

uçlara göre daha yüksektir. Böylece
her iki yana meyil verilmiştir. Sokak teraslar ve yapı kompleksi ile birlikte
planlanmış olmalıdır. Ancak her iki uçta görülen düzensiz taşlardan gelişi
güzel örülen duvar kalıntıları ve zemindeki kot farklılıkları, bu sokakta daha sonra çeşitli değişiklikler yapıldığını göstermektedir. Sokağın batı ucunda 0.5 m. genişliğinde 0.15 m. derinliğinde bir kanal bulunmaktadır. Terasın batı ve doğu uçlarında yapılan birer sondaj sonucunda merdivenli caddelerin yer aldığı görülmüştür. Sokağımız bu merdivenli cadde1erle dik olarak kesişmektedir. Ayrıca yapılan sondajlar sonucunda, yapı kompleksinin her iki yanında pis su kanallarının bulunduğu ve bunların merdivenli
caddenin altındaki ana kanalla birleştiği görülmüştür.

b: Kap Krio II, 3. Teras
Knidos'un gerek Arkaik ve Klasik Dönem yerleşim alanlarının belirlenmesi, gerekse daha önceki yıllarda Kap Krio'nun doğu kısmında ortaya
çıkartılan teraslamalı yerleşim şeklinin batı yanda da devam edip etmediği
nin anlaşılması için 1995 yılında bir sondaj çalışması gerçekleştirilmlşti".
Ancak kazı sezonu zamansız sona erdiği için diğer yarım kalan çalışmamız
burada olmuştu. Bu nedenle i 996 sezonunda kazıya öncelikle bu alandan
başlanıldı (Çizim: 2; Resim: 2,3). 8x7 m. ölçülerindeki açmada, güney teras duvarına dik olarak yerleştirilen birbirine paralel üç duvar ve bu duvarları doğru-batı doğrultusunda dik kesen üç duvar, alanı dört odaya bölmektedir. Teras duvarı rektagonal tarzdadır. Bu şekliyle Knidos'un çeşitli yerlerinde rastlanan geç Klasik Dönem teras duvarları ile benzerlik gösterir.
Oda duvarları ise farklı olarak kaba taşlardan kiremit katkılı harç kullanıla
rak örülrnüştür. C ve D odası arasında yer alan kapı boşluğu daha sonra kapatıImıştır. Batıda yer alan A ve B odası arasındaki kapı iki mekan arasın
daki iletişimi sağlarken, B odasının dışarı ile olan bağlantısı kapalıdır.
B ve D odalarının zeminlerinde çıkan.ve çok yoğun olmayan yanık izlerini taşıyan Geç Roma Dönemi seramiği yapının son kullanımı ile ilişkili
olmalıdır.

3
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R. Özgan, 18. Kazı Sonuç/arı Toplantısı, toplantıyı sunulan bildiriler.

2.Dionysos

Tapınağı Terası Çalışmaları

Aşağı Tiyatro'nun batısında Askeri Liman'a doğru uzanan teras daha
ı. Love tarafından kazılmış ve burada bir tapınağa ait taş temeller bulunmuştur. Yapının doğu yanındaki apsis ve bazilikal plan nedeni ile bura-

önce

sı Bizans Dönemi'nde kilise olarak kullanılmıştır". Bu alanın kuzey sınırını
büyük blok taşlardan oluşan bir teras duvarı sınırlamaktadır. Bu duvar zamanla yukarıdan kayan toprakla yer yer tamamen kapanacak duruma gelmiştir. Doğu tarafta modern bir kuru duvarla bu kayma önlenmiş, böylece
burada yapay bir seki oluşmuştur.

Tiyatro caddesini oluşturan basamakları açmak ve bu vesile ile Dionysos Terası'nı temizlemek amaçlı çalışmamızın ilk ayağına terasın seki şek
line gelen bölümünden başlanıldı. İlk olarak batı tarafı sınırlayan modem
kuru duvar kaldırıldı ve 20xS m. boyutlarındaki bu alanda kazı çalışmaları
başlatıldı. İlk metrelerden sonra yukarıdan kayan ham toprağın yerini, bugüne kadar hiç el değmemiş ve çökmüş bir yapıya ait kalıntılar aldı ve burası zengin buluntu vermeye başladı (Çizim: 3; Resim: 4).
İsodom teknikte inşa edilmiş olan teras duvarını her 4 metrede bir pa-

yanda desteklemektedir. Payandaların derinliği yaklaşık 60 cm.dir. Bunları
doğu-batı yönünde ilerleyen, düzgün gri kesme taştan ve yaklaşık SO cm.
yüksekliğinde diğer bir set duvarı sınırlar (Resim: S). Bu aynı zamanda
daha sonra inşa edilmiş olan büyük kumtaşından örülü mekan duvarlarının
temelini oluşturmaktadır. A ve B odlarında kum taşından oluşan duvarlar
korunmuştur. Buna göre oda duvarlarının yüksekliği yer yer 3 metreye ulaşmaktadır. Mekan duvarları seramik parçaları ve iri tanecikli çakıl katkılı
bir sıva ile kaplanmıştır. Sıvanın üzerinde yer yer kazıma metoduyla işlen
miş çeşitli geometrik motifler vardır. Kazı esnasında ayrıca kerpiç bloklara
rastlandı. Bunlar olasılıkla üst kata ait olan ve kumtaşının üzerine gelecek
şekilde yerleştirilen duvarlara ait olmalıdırlar. 4xS m. olan küçük mekanları ayıran duvarlar üzerinde pencere boşluklarının olmaması, bunların birbirlerinden bağımsız düşünülmüş olduğunu göstermektedir. Ayrıca yine
her mekanın güney cephelerinde 1.5 m. genişliğinde kapı açıklığı bulunmaktadır (Çizim: 4). Ön cephe boydan boya, bulunan parçaların yoğunlu4

1 Love, TürkAd20. 2, 1974, 101 vd. Fig. 21 vd.

BS

ğuna bakılırsa, olasılıkla

tamamen mermer kaplamadır (Resim: 6). Kapılar
ortalama 1.5 m. uzunluğunda, 0.5 m. eninde ve OJ m. yüksekliğinde bir eşiğe sahiptir. Kapı söveleri de tamamen mermer kaplamadır. Kapı lentosu
üzerinde üst tarafta lotus-palmet dizisi, altta ise yumurta sırasının bulunduğu bezerne kuşağı vardır (Çizim: 4,5; Resim: 7). Kapı yüksekliği, tamamlanan parçalara göre yaklaşık 2.5 metredir. Zemin sıkıştırılmış kırmızı topraktan oluşturulmuştur. Yine kazıda bulunan çok sayıdaki parçalardan, üst
örtünün yaklaşık 60x70 cm. ebatlarında çatı kiremiti ile kapatılmış olduğu
anlaşılmaktadır (Çizim: 6; Resim: 8)5
Mermer plaka parçaları arasında çok sayıda üzerine harf kazınmış örnekler bulunmuştur. Harfler mermer plakanm üzerine 1.5 cm. genişliğinde
0.5 cm. derinliğinde oyularak işlenmiş ve bu boşluğa kırmızı renkli mermer çubuklar yerleştirilmiştir. Bunların arasmdan tamamlanabilen parçalar
üzerinde sıoa yazısı çok açık bir şekilde okunmaktadır (Resim: 9). Bulunan parçalar arasında harflerin yanı sıra yeşil-sarı ve kırmızı mermerden
bitkisel motiflerin işlenmiş olduğu bloklar da vardır. Bu yazıta göre, mekanların kesinlikle bir stoanın dükkan sıralarına ait olduğunu söyleyebiliriz.
Diğer açıklamak istediğimiz bir konu ise payandalar ile dükkanıarı arka duvarının arasının boş olmasıdır. Kanal şeklindeki bu bölümürı zemini
içbükey anakayadan oluşmaktadır. Kanallar payandaların en alt sırasına açılan oyuklarla birbirine bağlanmıştır (Resim: 10). Bunun amacı olasılıkla
üst teraslardan gelen yağmur sularının şehre yayılmasını önlemek, daha
sonraki dönemlerde ise, inşa edilen dükkanıarın duvarlarını oluşacak rutubetten korumaktır ("Trockenmauer''t Ancak bu kanallar daha sonra belirli
bir dönemde tamamen doldurulmuştur. A ve C adasının kanalında dolgu
malzemesi olarak çok sayıda kap kacak ve kandil kullanılırken (Resim:
11,13), D adasının kanalı tamamen yanmış odun külü ile doludur.

Mimari gelişim ve buluntulara göre bu alandaki yapılaşmanın evrelerinin belirlenmesi de olasıdır. İlk yapım evresinde teras duvarı, payandalar

5
6
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Benzer örnekler için bkz. Ö.Özyiğit, 12. Kazı Sonuç/an Toplantısı, Sunulan Bildiriler i
(1990), ISI Rs. 6.
Benzer örnek olarak bkz. W.Radt, NI 1993, 357 vd. Abb. 10-1 ı.

ve onların arasındaki set duvarları ile sınırlanmış kanallar bulunmaktadır.
İsodom duvar tekniği kent surları ve diğer teras duvarları ile aynı olduğun
dan, bu evre Geç Klasik Dönem' den olmalıdır.
Daha sonra set duvarı temelolarak kullanılıp, payanda duvarları ise
güneye doğru uzatılarak odacıklar oluşturulmuş ve böylece stoanın dükkan
sırası ortaya çıkmıştır. Bu yapılaşmanın ilk olarak ne zaman olduğunu tam
olarak bilemiyoruz. Ancak, A ve D odalarında bulunan mermer heykeller
(örnek olarak Resim: 16), en geç İ.Ö. 2. yüzyılda burasının kullanıldığını
göstermektedir. Kerpiç duvarları ve çatı kiremitleri de Hellenistik Dönem
özelliklerini yansıtmaktadır.
Bu arada kanal dolgusundan da bahsetmek isteriz. Dolgu olarak kullanılan malzeme arasında bulunan kandiller genellikle "Romanesis" imzası
taşımaktadırlar (Resim: 14). Bu imzayı kullanan işi ik İ.Ö. 1. yüzyılın ilk
yarısına tarihlendiği için", kanalımızın doldurulmuş olduğu tarihler de yaklaşık aynı yüzyılın ortaları olmalıdır.

Büyük bir yangının varlığını gösterir izler ve bu yıkıntının
kaldırılmadan günümüze kadar aynı duiumuyla gelmesi, burasının bu
yangın
sonrasında
terk
edildiğini
göstermektedir.
Yıkıntıya
dokunulmamış olduğunu çöken üst yapıya ait çatı kiremitleri arasında
bulunan yanmış ahşap parçaları da çok açık bir şekilde göstermektedir.
Yangının büyüklüğü hakkında, ısının şiddeti ile parçalanan ön cephe
mermerlerine ait parçalar bir fikir vermektedir (Resim: 15). Kanal
dolgusunda kullanılan seramiğe benzer örnekler aynı zamanda odalar
içerisinde,hemen zeminin üzerinde de bulunmuştur. Bu nedenle kanalın
doldurulduğunu sandığımızdönem olan İ.Ö. 1. yüzyılın ortaları, aynı
zamanda bu stoanın da sonunu belirlemektedir.

7

J.Perlzweig, Lamps of the Roman Period, The Atlıenian Agam 7 (1961),4 no: 91, 105, 129;
D.M. Bailey, A Catalogue of tlıe Lamps iıı tlıe British Museum III (1988), 327.
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Resim 1: KK 1, 2. Teras,

Doğu-Batı Caddesi

Resim 2: KK 11,3. Teras, yapı kompleksi. Genel
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Resim 3: KK II, 3. Teras, yapı kompleksi. Daha sonradan
ve pencere boşluğu

kapatılan kapı

Resim 4: Dionysos Terası. Stoa. Genel
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Resim 5 : Dionysos Terası. Stua. Payandalar
arasındaki su kanalı

Resim 6: Dionysos Terası. Stoa. Ön cephede kornnan mermer kaplama
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Resim 7: Dionysos Terası. Stoa. Mermer

kapı

çerçevesinin tamamlanmış

durumu

Resim 8: Dionysos Terası. Stoa.

çatı

kiremitinden örnekler
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Resim 9: Dionvsos terası. Stoa. Tamamlanabilen' "Stoa" yazısı.

Resim 10: Dionysos

Stoa. Su
birbirine
bağlayan kanallar
terası.

kanallarını
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Resim 11: Dionysos

terası.

Stoa. Kanal dolgusunda bulunan kandil

terası.

Stoa. Kanal dolgusunda bulunan kandil

örnekleri

Resim 12: Dionysos
örnekleri
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Resim 13: Dionysos terası. Stoa,
Kanal dolgusundan çı
kan sağlam bir amphora

Resim 14: Dionysos

terası.

"Romanesis"

dil tabanı
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imzalı

Stoa,
kan-

Resim ıs: Dionysos terası. Stoa. Yangın sonucu
parçalanmış mermer kaplamanın
buluntu pozisyonundan örnek

Resim 16: Dionysos terası. Stoa.
Giyimli kadın heykeline ait parça
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1996 YILI STRATONİKEİA ÇALIŞMALARI

Yusuf BOYSAL'

Kültür Bakanlığı adına yürütülen Eskihisar (Stratonikeia) kazısına
1996 yılında da devam edilmiştir. Bu yılki çalışmalar iki dönem halinde
yapılmıştır. İlki, temmuz ayında yapılmış olup giderleri Kültür Bakanlı
ğı'nın vermiş olduğu ödenekle karşılanmıştır. İkincisi ise 1 Ağustos/LS
Eylül arasında yapılmış olup bunun giderleri, Enerji Bakanlığı ile yapılan
anlaşma gereği Güney Ege Linyitleri İşletmesi (GELİ) tarafından karşı
lanmıştır.
Başkanlığımda

yürütülen çalışmalara bakanlık temsilcisi olarak
Trabzon Müzesi görevlilerinden Arkeolog Elmas Kaya katılmıştır. Heyetimizde, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Adil Tır
pan, Asistan Bilal Söğüt ve Muğla Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nural
Gündüzalp yer almışlardır. Çoğunluğu Selçuk Üniversitesi'nden olmak
üzere çeşitli üniversitelerden öğrenciler de çalışmalanmıza katılmışlardır.
Burada aynca şunu da belirtmek gerekir. Yardımlannı rica ettiğimiz kimi
meslektaşlanmız zaman zaman gelip bize çalışmalanmızda yararlı olmuşlardır. Örneğin Prof Dr. Ömer Özyiğit terra cotta figürin buluntulanmız üzerinde kısa süren ve fakat çok yararlı olan bir çalışma yapmıştır.
Dil ve Tarihf Coğrafya Fakültesi asistanlarından Musa Kadıoğlu'nu da
türlü yardımlarından dolayı burada anmak isterim. Kazı alanına zaman

•
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zaman gelip fotoğraf çekim işlerini yapmış olan Bodrum Müzesi Fotoğ
rafçısı Hamza Oğuz'u da yardımlarından dolayı burada anmadan geçemeyeceğim.

Her yılolduğu gibi bu kazı sezonu da şehrin temizliği ile çalışmalara
başlanmıştır. Stratonikeia son yıllarda turistik bir kent haline gelmiş olduğundan her yıl ciddi bir temizliğin yapılması gerekmektedir. Bu da
doğalolarak önemli vakit almaktadır. Arkasından daha önceki çalışmala
rımızIa ilgili olan plan ve fotoğraf işlerini tamamlamaya başladık. Bu
arada Yukarı Şehir'deki Roma İmparatorluk Dönemi'ne tarihlenen İon
düzenindeki tapınağın plan işi yürütüldü ve burada Doç. Dr. Ahmet Tır
pan'ın katılım ve gözetiminde küçük çapta kazı, araştırma ve plan işleri
yapıldı. Arzumuz bu tapınağın yayınıyla ilgili tüm çalışmaların önümüzdeki mevsime kadar tamamlanmış olmasıdır.
Şehir

bir diğeri de i 996 kış mevsiminde şehir kenarındaki bir tarlada çift· sürerken açığa çıkan ve müze
müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla müzeye nakledilerek teşhire sunulan
mezar stelinin çıktığı yerde yapmış olduğumuz araştırmadır. Ne yazık ki
burada basit bir duvar kalıntısından başka herhangi bir ize rastlanmamış
tır. Bu güzel eseri Stratonikeia kazısının eski üyesi ve heykeltıraşlık eserlerimizin üzerinde çalışan Prof Dr. Ramazan Özgan yayına hazırla
maktadır. Burada önemli konuya değinmek isterim. Stratonikeia şehir ve
mezarları ara sıra bazı olumsuz haberlere de malzeme olmaktadır. Bu
durum şu iki nedenden kaynaklanmaktadır: i - Mezar yönünden zengin
olan bölgenin definecilerin büyük ölçüde dikkatlerini çekmiş olmasıdır.
2- Kömür kaynakları yönünden zengin olan bölgenin açık ocaklar nedeniyle delik deşik hale gelmiş olmasıdır. Bu sistem ve buna inzimam eden
doğanın türlü etkisiyle nekrapol alanları, dolayısıyla mezarlar önemli
tahribata uğramaktadır. Bölgenin bu durumunu dikkate alan Kültür Bakanlığı ve kazı heyetimiz hatta, GELİ nekrapol ve mezar araştırmalarına
önem ve öncelik vermişlerdir. Bu nedenle kazı ekibimiz tüm çalışmaları
nı iki yıldır bu amaca yöneltmiştir. 199·5 yılında başlayan Akdağ'daki
nekropol çalışmaları i 996 yılında da devam etmiştir. Enerji Bakanlığı,
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü kazı giderlerine büyük ölçüde katkıda bulunmakta, ayrıca her yönden de çalışmalara yardımcı olmaktadır.
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içinde

yaptığımız çalışmaların

Şimdi

nekropolde açtığımız mezarlar hakkında genel bir bilgi sahibi
olmaya çalışalım. Nekropol alanının yer aldığı Akdağ Tepesi antik kentin
kuzeyinde, kuş uçumu 3 km. uzaklıkta olup dağlık bir kısımda yer alır.
Genelolarak arazi, özellikle de nekropol alanı kireç taşından oluşmakta
ve güneye doğru hafif bir meyil göstermektedir. Bu nedenle, bu tepe mezar yapımına ve mezarın doğanın etkisinden korunmasına çok elverişli
dir. Nekropol alanı 70x100 m. ölçüsündedir. Mezarlar alanın meyiline
uyularak kuzey-güney doğrultusunda yapılmışlardır.
Mezarlar iki türdedir. Birinci grubu dromoslu oda mezarlar oluşturur
ve bu mezarlar çoğunluktadır. İkinci grup olarak kabul ettiğimiz dikdörtgen planlı kist (sanduka) mezarlar ise azınlıktadır.
Birinci grup mezarlar iki kısımdan

oluşur:

a- Ön kısımda üstü açık olan ve sonra içi toprak doldurularak örtülen
dromos diyebileceğimiz bir girişi,
b- Dromosun önünde bir kapı ve bu kapıdan geçilerek girilen üstü
oda kısım.

kapalı

Dromoslar, yaklaşık dikdörtgen planlı olup değişik uzunluktadır ve
kapı önünde derinliği bazen 2 m.yi bulmaktadır. Dromosa, arazinin doğal
sathına oyularak yapılan merdivenlerle iniliyordu. Mermerden yontulan
değişik ölçülerdeki kapı, lento ve söveler çoğu zaman iyi bir işçilik göstermektedir. Mezar odasının üstü yatık ve basit bir kubbe şeklindedir. En
küçük odanın yaklaşık yüksekliği 2 m., genişliği 2.5 m. ve uzunluğu 3 m.
yi bulmaktadır. Bu ölçüleri aşan mezarlar da vardır. Mezar odasının içinde genelolarak üç kline bulunur. İlk kiline girişin saat yönünü hesaplarsak solda, ikinci kline girişin karşısında ve üçüncü kline sağ tarafta yer
almaktadır. Klineler yaklaşık 90x200 cm. ölçüsündedir. Klineler arasında
kalan açıklık (boşluk) hemen hemen tüm mezarlarda kline seviyesine
kadar toprakla dolmuştur. Definecilerin beğenmeyip de bize bıraktıkları
çoğu zaman kırık eserler bu toprak tabakası içerisinde bulunmuştur.
Üstü kapak taşıyla örtülü dikdörtgen planlı mezarların ölçüleri de
yaklaşık 80x80x200 cm.dir.
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Mezarların hemen hemen hepsine, kapı taşı veya lento kırılarak açı
lan delikten girilmiştir. Mezarlar çok karıştırılmıştır. Geriye kalan buluntuların da orijinal yerlerini saptamak mümkün değildir. Mezarların
birkaçı dışında 32'si az ya da çok buluntu vermiştir. Buluntuların in situ
durumları belli olmadığı için bu konuda kronolojik bir durum saptanamadı. Ancak buluntulara göre mezarın ilk kullanımıyla son kullanım zamanını saptamak mümkündür.

Önemli bulduğumuz 2 No.lu Mezar'ın bazı buluntularını burada
vermek istiyoruz.
1 - Pişmiş toprak sağlam bir kandil (M2-13). Uzunluğu 11 cm. dir.
Fitil deliği siyahlaşmıştır. Üst düzlükte bitki motifı ve yağ deliği yer alır.
Eser, uzun fıtil yeri, süsünün türü, geniş olan yağ deliği gibi özelliklerine
göre Hellenistik Dönem'de yapılmış olmalıdır.
2- Pişmiş toprak kandil (MZ-38). İyi pişirilmiş, devetüyü hamurlu ve
yer yer silinmiş kırmızı astar. Uzunluk ve yüksekliği 6 cm.dir. Gövde
daire şeklinde, üst satıhta iki gladyatör ile küçük bir yağ deliği yer alır.
Eser bu özellikleriyle ve fıtil yerinin şekliyle de Roma imparatorluk Dönemi' nden olduğunu gösterir.
3- Unguentarium (MZ-8). Sağlam. Açık devetüyü renginde hamurlu
Boyu 20 cm.dir. Kesin olmamakla birlikte eser form bakı
mından İ. Ö. 1. yüzyıla verilebilir. Eser karın kısmında hacimliliğini biraz
kaybetmiş olması, boyun ve alt kısımlarının biraz uzamış olması bakımıa
rından aşağıda 4 No.lu Mezar' daki Hellenistik özellikler taşıyan
unguentariumdan biraz farklıdır.
ve

astarlıdır.

4- Unguentarium (M2-37). Parçalar halinde ele geçmiş olup bir kıs
ve kaide çapı eşit olup 4' er cm.dir. Hamur açık
kiremit renginde olup çeşitle yerlerinde ince kırmız bantlar görülür. Eserin form bakımından dikkat çeken yönü karnının geniş, alt kısmının kısa
olmasıdır. Bu özellikleriyle eser Helnenistik Dönem'e ait güzel bir örnektir. Hatta Geç Hellenistik Dönem'den olmadığı da söylenebilir. Bu
eser, mezarın ilk kullanım yıllarını da verinektedir.
mı yapıştırılmıştır. Ağız
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5- Bu üçüncü unguentarium sağlamdır (M2-36). Boyu 14 cm., hamuru devetüyü renginde ve gövdenin alt kısmında band izleri vardır.
Torba gövdeli olan bu eser Roma Dönemi özellikleri gösterir.
6- Pişmiş toprak Aphradite heyke1ciği (M2-B). Kaide ve gövde iki
parça olarak ele geçmiş ve yapıştırılmıştır. Kaidenin ayak bileğine kadar
olan yüksekliği ise 10 cm.dir. Eserin hamuru iyi pişirilmemiş, satıhdaki
kırmızı boya çoğu yerde kaybolmuştur. Sağ bacak dizden hafif kırılarak
yana, arkaya doğru atılmış ve vücudun ağırlığını ise sol bacak taşımakta
dır. Sağ eliyle önünü kapatan flgür, sol koluyla su kabı üzerine kadar
inen giysinin yukarı kısmını taşımaktadır. Başında, saç alından itibaren
yükselir ve yukarıda üçgene yakın bir şekil alır. Eser bu özelliği ve ayrıca
kaidesinin biçimiyle Roma Dönemi'nde yapılmış olan bir Knidos
Aphraditesi' dir.
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REALISATION DES TRAVAUX DE IASOS
EN 1996
FedeBERTI •

La eampagne de 1996 a debute en jui1let et s'est poursuivie jusq'a la
fin du mois de septembre.
Ont pris part aux travaux les collegues Daniela Baldoni, Laura
Ruffoni et Carlo Franco, les arehiteetes Maurizia Manara et Nicolo
Masturzo, les professeurs Luigi Donati, du Departement des Seienees de
l'Antiquite de l'Universite de Florenee, Gianfraneo Maddoli, Anna Maria
Birasehi, Nieoletta Maurizi et Franeeseo Trotta du Departement des
Scienees de l'Antiquite de l'Urıiversite de Perouse, Luigi Leurini et
Simonetta Angiolillo, de l'Eeole de Specialisation en Archeologie de
l'Universite de Cagliari. Un groupe d'etudiants de l' Universite de
Cagliari s'est consacre aux activites d'etude et aux fouilles.
Mademoiselle Özlem Atay a offert son support teehnique aux
travaux, en sejournant pres de la Mission.
Monsieur Yaşar Yıldız, du Musee de Bodrum, est reste avee nous en
tant que Commissaire; nous le remereions ehaleureusement pour la
disponibilite et la patienee avee lesquelles il nousa suivis jour apres jour.

•
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De meme, nous exprımons notre reconnaissance a la Direction
Gerıerale et nous adres sons une pensee particuliere aux collegues du
Musee de Milas et ason Directeur Monsieur Mehmet Çakıcı, qui
representent une reference constante et precieuse pour notre equipe.
Durant la campagne de 1996, le travail concernant la restauration et
la conservation a revôtu une importance partienliere.
L'intervention sur la tour du port a ete realisee dans les mois d'aoüt et de
septembre et a ete conduite en meme temps qu'une serie d'autres operations,
parmi lesquelles quelques essais de fouilles ont ete le preambule necessaire a
la construction de la couverture de la "maison des mosaiques''.
Avant d'illustrer, quand bien meme de maniere tres preliminaire, les
resultats atteints dans l'un et dans I'autre cas, je m'arrôterai brievement
sur les ouvres que nous avons realisees dans l'Antiquarium, ouvert en
1995 dans le portique a quatre arcades du mausolee surrıomme "marche
du poisson" et qui constituent la conclusian des amenagements.
Le côte meridional du portique, dans lequel sont disposes les divers
documents provenant des necropoles, a accueilli le bloc qui a ete place a
l'interieur de la neuvieme areade et sur lequel est gravee l'epigraphe
funeraire de Poseidippe et Menodote.
L'epistyle de l'eglise construite a l'age medio-byzantin sur les ruines
de la basilique de l'Agora et appartenant ason iconostase a ete positiorıne
a hauteur de la retombee de I'arc de la septieme areade du côte
septentrional; parmi les nombreuses comparaisons que I'on pourrait
merıtionner, . concerrıant la minutie du travail de ce marbre et de ses
parties decoratives, la plus appropriee est represerıtee par un bloc en
oeuvre a Myra, dans l'eglise de Saint-Nicolas.
La seetion consacree aux documents de l'age byzantin a ete en outre
amplifiee grace a l'insertion d'une mensa sigmoide en marbre de Iasos,
qui represente l'exemplaire le mieux corıserve parmi ceux qui nous sont
parverıus, et d'une colonne inachevee en marbre local, recuperee dans la
zone des carrieres,
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Quelques arcades, pour l'instant libres mais destinees il accueillir des
pieces de petites dimensions qui proviendraient des futures fouilles ont
ete dotees de supports il etagere.
L'actuelle dislocation des materiaux ne permettra donc que de petites
integrations ou des adjonctions lirnitees, voire I'utilisation de secteurs
determines des corridors pour quelques reconstructions
(je pense, par exemple, il la reconstitution de l'ambon de la basilique
de l'agora, qui nous est pervenu en nombreux fragments non contigus),
sütement une approche philologique plus approfondie de quelques
oeuvres (je pense, par exemple, au relief avec I'heros eponyme Iasos qui
provient du bouleuterion, de recomposition incertaine).
J'ai parle des deux pieces en marbre de Iasos qui sont entrees dans
l'Antiquarium. Cela me permet de signaler comment, dans le cadre de la
documentation corınectee aux materiaux, on a procede au recensement du
repertoire des objets finis et non finis de Cipollin Rouge et Breche Rouge.
Le cadre qui va se dessiner est assez varie. il presonte en effet des
elemerus architecturaux, des elements d'ameublement et des objets, parmi
lesquels figurent, par exemple, une sculpture et un groupe disparate de
tables, plats, jattes, mortiers (Fig.1 ). il semble en outre que I'on puisse
determiner quelques points de repere d'ordre chronologique, dans la
mesure ou I'emploi du marbre local dans certains edifices pourrait
circonscrire avec une bonne approximation les periodes d'exploitation
des carrieres ı.
La reprise des travaux dans la "maison de mosaiques" a ete
determinee par la predispositiorı imminente d'une couverture consentant
de laisser en vue les pavements, actuelleıiıent proteges par une couche de
sable, voilant aussİ les fresques des parois de I'exposition il la lumiere et
aux agents atmospheriques.

F. Berti, Marmo iasio.I, XUII Corso di Cu/tura sull'Arte Ravennate e Bizantma,
Archeologia e topografia in memoria del prof Nereo A/jieri, Ravenna 22-26 ınarzo 1997, iı.
paraitre.
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La realisation du projet debutera des salles qui donnent sur la pastas.
Le projet prevoit de superposer aux murs releves un chassis en metal sur
montant et dalles en polyearbonate 2.
Parmi les operations multiples eonduites dans l'aire, ont egalement
ete effectues des essais de fouille.
Leur but a ete de liberer du terrain l'une des petites pieces du côte
oeeidental de la maison et de reprendre la recherche dans un seeteur qui
sera des les debut directement interesse par les oeuvres murales
necessaires pour etablir la eouverture, c'est-a-dire it l'exterieur du flane
septentrional, oıı I'on avait suspendu les travaux dans les annees '70 3
L'arôte roeheuse affleure en hauteur it l'exterieur de l'angle nordouest de l'edifice, côte le long duquel on avait precedemment fait
l'hypothese de la presence d'une route et au les fouilles ont repere des
bouts de nouveaux murs; elle eonstitue en outre le renforeement du
perimetre mural de la piece oeeidentale.

il est pour l'instant impossible de rentrer au eoeur des sitnations
specifiques de stratigraphie; il peut ôtre interessant par contre de donner
des exemples des materiaux retrouves.
Un petit group e de eeux-ei, qui provient de la pıeee du côte
oeeidental, montre les signe d'une frequentatiorı anterieurs au debut du II
siecle apres J. C.

2

3
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Le projet, reelise par l'architeete M.Manara, est sponsorise par la Turbanltalia; tes fouilles
ant ete conduites par Jes eleves de l'Ecole de Specialisation de Cagliari M.C. Ciccone, R.
Cicilloni, A. Dessi, B. Des~i. M. Frau, M A Thba, M Cannen Locci, C. Luglie, M
Migaleddu, P. Passerani sous la directian deMadame S. Angiolilla.
D. Levi, Iasos, Le campagnc di scavo ı 969-70, Annuario della Sel/ola Arctıeologica Italiana
di Atene, XLVII-XLVIII, n.s. xxxı-xxxn ( 1969-70), 1972, pp. 522-525.

C'est en effet it cette periode que l'on situe l'epoque de la
construetion de l'edifice, si l'on tient compte du repertoire ornemental des
mosaiques polychromes et noir et blanc qui le pavimentent 4.
Un bol en vernis noir, ayant une lettre gravee ( inv. 6779), semble
appartenir au Illeme siecle avant 1. c.; sa forme rappelle le type 2461 de
la classification de J. P. Morel 5.
La partie inferieure d'une meule de pierre volcanique sillee de
striures serrees ( inv. 6782) trouve des ressemblances sur l'epave
ellenistique de Serçe Limanı 6 et it Olynthe 7
La preserıce ponctuelle d'une lampe de Cnide ( inv. 6740 ) et d'une
lampe d'Ephese ( inv. 6741) rıecessite d'une evaluation en tenant compte
de la duree de ces types, alors que une coupe au bord bombe, recouverte
de vernis mat ( inv. 6781), semble preluder, avec une certaine precisiorı,
it la forme plus caracteristique de ces productions du Nord de l'Italie
d'age d'Auguste qui s'agregent autour de Sarius.
Parmi les materiaux les plus recents, je rappelle (Fig. 2) un fragment de
vase it matrice ( inv. 6734) et le fond d'une bouteille it corps carre (inv. 6777
), qui constitue un ouvrage d'une cartaine rarete, aussi bien pour la frequence
limitee que le verre a it lasos, que pour la marque, qui comprend, peut-ôtre,
des lettres en lien". L'intervention la plus engageante qui ait ete realisee, a
ete la restauration de la tour du port occidental",

4

F. Berti, i masaici di 1a505, III Colloquio Internasionale sul Mosaico Anııco, Ravenna 1983,
pp.235-246.

5

Ceramique campanienne, Les [annes. Roma 1981; exernplaire provenant de Lipari et date
du 2eme quart du Illerrıe siecle avant ıe.

6

C. Pulak, R. F. Towsend, The HelIenistic Shipwreck at Serçe Liınani, Turkey: Preliıninary
report,AJA 91,1,1987, pA2, fig.12.
D. M. Robinson, LW. Graham, Excavations at Olynthııs, VIII, The Hellenic House, Baltimore-London 1938, p. 329, tab. 79,5,7.
Cfr. D. Baldoni, F. Berti, II velro di Iasos ( Caria) nel qnadro delle produzioııi del
Mediterranco orientale, IIGiomata Nazionale sul Vetro, Milaııo, dicembre 1996, ci paraitre.
La restauration, sous la responsabilite de l'architeete N. Masturzo, a ete realise grace a Fiat
International- Vehbi Koç Vakti.

7
8
9
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La silhouette severe qui jaillit de la mer constituant une sorte
d'appendice au profil de l'ancienne lle est sans aucun doute un des
elemerıts les plus caracteristiques du paysage de Iasos.
La tour, dont le plan est it peu pres carre, etait forriflee par des
contreforts exterieurs, places sur trois côtes, Elle etait probablement
recouverte par un toit en forme pyramidale, etait divisee it l'interieur en
deux etages par un plancher en bois. Les deux niveaux etaient raccordes
per un escalier, place it côte de I'entree. Chaque piece etait munie de
meurtrieres, singles et centrales celles de la piece superieure, doubles sur
le côte occidental celles de la piece inferieure,
Le niveau du seuil d'acces, haute plus de 2 m. sur la mer, a fait
penser que la jetee aussi etait munie d'un mur, qui unissait la tour it
l'appareil de defense urbain, it cette epoque encore en activite LO
Le monument etait reduit it l'etat de ruine; la base et ses eperons
avaient ete dechausses par les vagues, le sommet des murs s'etait affaibli,
d'amples breches et lacunes s'etaient crees le long des côtes et en
correspondance des meurtrieres, Le côte sud etait et est coınpletement
perdu, avec des parties de construction tornbees it la mer.
Le travail effectue (Fig. 3) , qui rend aujourd'hui au monument la
lisibilite de ses volumes, a respecte, dans la mesure du possible, i'
existant.
On n'a effectue nulle sorte de demelition des parties originaires, les
integrations en retrait ont utilises des mortiers qui se diversifient par la
coloration des anciens. Sur le flanc sud on s'est limite it creer une basse
plateforme qui en redessine le soc1e mais qui empôche l'eau de toucher au
noyau originaire; le suppose point de raccord avec le mur de la jetee, sur
le côte occidental, a ete marque en laissant raboteuse sa surface.
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Quelques indices ont suggere que, iı l'origine, la piece qui etait au
niveau du terrain ou iı peu pres possedait une chaussee iı la chaux; on y a
dispose par contre un plancher de dalles irregulieres espacees des parois.
A quelle periode remonte la tour? Elle appartient iı l'age byzantin,
comme il a ete propose (N. Masturzo), en tenant compte et de sa
technique de construction et de quelques autres constructions analogues,
ou bien elle fut faite elever par le Sultan Beyezid Han, comme pretenderıt
ıı?
ceux qui se basent sur la description du petit port laissee par Piri Re'is
Quelle contribution offre au probleme l'intervention de 1996?
La couche de terre qui s'est stratifie iı l'interieur de la tour a restitue
des materiaux heterogenes du point de vue chronologique; parmi eux
prevalent les amphores ou de toute façon des contenants de forme close.
Du point de vue quantitatif, nombeux sont toutefois les fragments
caracterises par un bord iı bande, appartenant iı des cruches de moyennes
dimensions, et les parties inferieures de petits vases qui portent des
rayures.
De meme la qualite et la couleur de 1'argile differentient les uns et les
autres des fragments restants, qui, d'ailleur, dans leur globalite, ne
sembleraient pas sortir des limites des VII-VIIIeme siecle, tout en frôlant,
par des presences certaines, quoique rares, un age plus ancien,
Autrement dit, il me semble que juste le group e des bords iı bande et
des petits vases avec rayures peut representer, dans le contexte specifique,
des formes de la periode medio-byzantine; des episodes de frequentation
beaucoup plus recente sont puis documentes pour le XVI-XVIIeme siecle
par une jatte avec decoration marbree (inv, 6729)12, par une pipe munie de
cloison percee (inv, 6716) et (inv, 6717) par une petite tasse (Fig. 4).
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Par contre, de la citerne it embouchure circulaire retrouvee pres de
l'angle sud occidental du pave provient un petit groupe d'objets qui, pour
leurs dimensions modestes et pour le poids qui le distinguent, constituent
evidemment tout ce qui reste des maints vidages auxquels la citerne a ete
soumise. Les objets sont une minuscule tôte de negre en terre-cuite ( inv.
6714), un poids de filet en plomb (6715) et un fragment de soutien
cannele en marbre blanc (inv. 6718).
Una analyse appropriee des materiaux pourra de toute façon
confirmer ou dementir ces indications preliminaires et fournir sa reponse
ou mieux sa contribution it la question consernant la periade OU la tour fut
construite.
A ce propos, je peux ajouter que l'espoir de deriver des donnees
chronologiques des residus des poteaux retrouves dans les trous laisses
dans les murs par les anciens echafaudage a ete injustifie.
Les ana1yses ont ete effectuees sur deux echantillons griice it la disponibilite de M. Peter lan Kuniholm pres du Laboratoire Malcom Carolyn Wiener for Aegean and Near Eastern Dendrocronology de la Corneli University
et en ont etabii les essences, qui sont marronier d'Inde et pin.
Je desire enfin signaler comment la recherche de pierres it utiliser
pour les integratiorıs de la tour a consenti de retrouver, le long de la côte
orientale de la peninsule, un bloc en calcaire (Fig. 5) sur lequel sont
gravees, au dessus d'une couronne feuillee it gauche, deux lignes d'un
texte acc1amateur (nike Demetriou: inv. 6722) et comment le nettoyage
de l'agora a permi de retrouver (Fig. 6) un disque en terre cuite grossiere,
noirci sur une de ses surfaces, perce dans son epaisseur, qui pourrait ôtre
la c1ôture d'un tuyau de four (inv. 6703).
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Fig. 1:Iasos, fragment de mortier
en Breche Rongc

Fig. 2: Iasos, fragment de vase it
matrice
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Fig. 3: Iasos, la restauration de la tour du port

fig. 4: Iasos, petite tasse retrouvee

dans la tour
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Fig. 5: Iasos fragement de caIcaire avec Inscription

Fig. 6: Iasos, disqne en terre cnite
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LAGİNA HEKATE PROPYLONU 1996

Ahmet TlRPAN*

Lagina Hekate Tapınağı Kazı ve Restorasyon Çalışmaları 2-24 Ağustos ı 996 tarihleri arasında yapıldı ı. Bu çalışmalarımızı kısıtlı maddi
imkanlar nedeniyle, sadece propylonda geçekleştirebildik.
Propylondaki kazı ve restorasyon çalışmalarına üç ayrı açmada devam ettik. Batı yönde; kenarlarda ante, orta kısımda Efes kaideli dört İon
sütunundan oluşan yarım yuvarlak girişinjik basamağını geçen yıl tespit
etmiş olmamıza rağmen, tam şeklini öğrenememiştik". Burada kaç basamağın bulunduğunu, ilk basamaktan sonra yolun nasıl devam ettiğini ve
yarım yuvarlak kısım ile güney ante duvarının ilişkisini görmek için güneybatı
yönde kazıları sürdürdük, Yapının güney cephesindeki
orthostatların oturduğu zeminin kazısını geçen sezon tamamlayıp,
stylobat döşemesini ortaya çıkartmış ve aynı dönemde orijinal yerlerini
belirleyip restorasyonunu tamamlamıştık". Bu yıl da güney cephedeki
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orthostat sırasının alt yapısının nasılolduğunu ve propylonun güney cephesindeki durumu belirlemek düşüncesiyle burada kazılara devam ettik.
Üçüncü olarak da; propylonun kuzeydoğusundaki merdivenlerin kuzeydoğu kısmında altar yönüne doğru yolun devamını açmak amacı ile çalışmalarımızı sürdürdük (Resim: I).
Propylonun güneybatısındaki çalışmalarda, i no.lu sütundan 2,95 m.
güneybatıda in situ duran süngerimsi dörtgen taşlardan tek sıra inşa edilen duvara kadar, kuzey-güney yönünde' 4,25 m.lik bir alanda çalıştık
(Resim: 7,8). Stylobat seviyesindeki ilk basamak hizasında üst yapı elemanları (arşitrav, friz, geisopodes, geison, sima) çıktı. Bu mimari elemanların buluntu yerlerini plana geçirip, fotoğraflarını çektikten sonra
kaldırdık. Alt seviyelere indiğimizde düzensiz olarak düşmüş moloz taş
lara rastladığımız için dar bir alanda çalışmaya devam ettik. Burada 1,30
m. seviye indikten sonra yarım yuvarlak girişe batıdan üç basamak ile
çıkıldığını, dar bir alanda tespit edebildik. En alttaki ilk basamağın cep"
hesinin üst kısmı ince, alt kısmı ise kaba' yonuydu. Bu en alt basamağın
altında ise küçük plaka taşlardan yapılmış bir tesviye vardı. ilk basamak
seviyesinde açtığımız alanda doğu yöndeki gibi herhangi bir döşemeye
rastlamadık. i no.lu sütundan 2,40 m. batıda, süngerimsi taşlardan örülen
duvarın önünde, stylobat seviyesinden yaklaşık 0,50 m. altta, 1,50 m.
uzunluğunda, süngerimsi taşlardan yapılmış duvarın altına doğru giden,
0,42x17 ölçülerinde, pişmiş toprak su künklerine rastladık. Künklerin dış
kısmı; içinde kiremit kırıkları bulunan kireç harçlı tabaka ile kaplanmıştı.
0,60 m. yüksekliğinde, 0,63 m. genişliğinde, düz yüzeyli ince yonu süngerimsi taşlardan yapılan üç sıra taşlı duvar bu su künklerinin yapımın
dan sonraki bir tarihte inşa edilmiştir. Bazı kısımlarda görülen tahribatlar
duvar inşası esnasında olmuş olmalıdır. Bu duvar örgüsünde kullanılan
taşlar, propylonun kuzeybatı ve stoa duvarlarının inşası esnasında
orthostatların arkasına yerleştirilmiş olan dolgu ve destek taşlarıdır. Benzer taşlardan 1994 yılındaki stoa çalışmalarında, orthostat sırasının arkasında destek ve dolgu taşı olarak kullanılıp stoa içine doğru düşmüş örnekler bulmuştuk4 Muhtemelen stoanın bazı duvarları yıkıldıktan sonra
alınarak burada kullanılmıştır. Süngerimsi taşlı son devir duvarı ile giriş

4

174

A. Tırpan, "Lugina Kazısı 1993-1994",XV7I. KSTIl, (Ankara, 1996),213.

basamakları arasında değişik seviyelerde düzensiz plaka taşlar bulundu.
Bunların belirli bir seviye ve düzen oluşturmamasına rağmen, propylona
bağlanan yolun döşeme taşları oldukları açıkça görülmektcdirfkesim: 4).

Propylonun güneyinde

orthostatların dış kısmındaki çalışmalarımız

da; orthostatların oturduğu döşemenin alt seviyedeki duvarlar ile
propylon taban döşemesi ve yarım yuvarlak girişin farklı tekniklerde ilavelerden oluştuğu ortaya çıktı (Resim: 3,4). Batı kısımdaki basamaklı,
yarım yuvarlak girişin güney ucu, güneydeki anteyi doğuya doğru geçerek, üçlü giriş hizasında yapıya birleşir. Birleşme yüzeylerinde kaba yonu
yüzeyli taşların yüzeylerinin ince yonu olarak düzeltildiği görülmektedir.
Orthostat bloklarının üzerine oturduğu stylobat döşemenin altında ince
yonu yüzeyli rektogonal taşlardan bir duvar örüsü bulundu. Bu sıranın
altında ise temel seviyesine kadar devam ettiği anlaşılan kaba yonu yüzeyli ve derzleri Voluşturan üç sıra taş örgüsü açığa çıkarıldı. Kabarık
yüzeyli (bosajlı) duvarın taş sıraları batıya doğru basamakların altına
devam etmektedir. Duvarların birleşme yerlerindeki dilatasyonlar dahil
burada bulduğumuz veriler, batıdaki yarım yuvarlak girişin alt yapıya
sonradan ilave edildiğini düşündürmektedir. Güney dış yüzdeki kabarık
yüzeyli duvar doğudaki
ante hizasına kadar devam eder.
,,
Doğuda

in anti s önündeki i O basamağın güney dış yüzeyinde yürütyol döşemesi seviyesine kadar iniidi (Çizim: 2). Kazı
çalışmaları esnasında kabartma ve heykel parçaları ile alın ve yüzün sağ
üst tarafı eksik bir Herme başı çıktı (Resim: 23,24,26). Ayrıca
orthostatlar ve merdiven basamaklarının güneyinde atılmış olarak, üzerinde tahribatlar bulunan kitabeler ele geçti (Resim: 22). Basamakların
dış yüzeyindeki örgüde bariz bir farklılık vardı. Merdiven basamaklarının
batısında yer alan ve orthostat sırasının altına gelen kabarık yüzeyli taş
lardan yapılan duvarın işçiliği son derece kaliteli olmasına rağmen, merdiven basamaklarının dış yüzeyindeki duvarın, düzenli bir derz sırası
takip etmediği gibi, kullanılan taşlarda da bir karışıklık vardı. Kullanılan
taşların bazıları düz yüzeyli kaba yonu, bazıları ise çerçeveli idi. Bu görüntü ile taşların toplama olduğu izlenimi ortaya çıkmaktadır. Buradan
hareketle batı yönde olduğu gibi i O basamaklı merdivenin alt yapısında,
etraftan toplanan taşların düzeltilmeden kullanıldığı anlaşılmıştır. Böyle
gösterişli bir yapıda, bu düzensiz duvarların görülmesi düşündürücüdür.
tüğümüz kazıda

175

propylonun güney cephesi temel seviyesine kadar kazıl
dığında, hatta ana toprak seviyesine kadar inildiğinde sorular cevap bulacaktır. Kazılan seviyede halen dolgu toprağı çıkmaktadır.

Gelecek

yıllarda

Basamakların

bitiminden sonra devam eden yol döşemesinin güney
herhangi bir kalıntıya rastlamadık. Basamaklardan sonra, kazılan 3 m.lik alanda görüldüğü kadarıyla yol genişliği kadar,
yolun güney kenarındaki zeminin, mermer bloklarla döşenmiş olduğu
ortaya çıktı (Resim: 4).
kenarlarını sınırlandıran

In antisli cephenin kuzeybatı antesi hizasında İnce yonu, kabarık yüzeyli taşlardan örülerı duvarın önü açıldığında, propylondan stoaya geçişi
sağlayan kapı ve basamaklarının ince yonu kabarık yüzeyli duvarları önüne ve in antisdeki krepisin üzerine yapıldığını gördük (Resim: 10).
Stoaya geçiş kapısının mimarisi kabarık yüzeyli duvara dayandmlmış
olmasına rağmen, arkada duvar devam ediyordu. Kapının eşik kısmı ise,
kabarık yüzeyı i bir taş düzeltilerek yapılmıştı. Eşikte olduğu gibi, buradaki merdiv.en ilavelerindekabarık yüzeyı i taşların yüzeylerinde de yer
yer düzeltmeler yapılmıştı (Resim: IL). Bütün bu işçilik farklılıkları stoapropylon bağlantısının sonradan yapıldığına işaret etmektedir.
Propylonun doğu yönünde in antis önündeki i O basamağın kuzeybatısında, propylondan stoaya geçişi sağlayan kapıdan doğuya doğru devam
eden, ince yonu kabarık yüzeyı i kaba yonu, derzleri Voluşturan dörtgen
taşlardan yapılan, atkılı duvarın önünde seviyeli olarak kazıya devam
ettik. Moloz toprağı temizlediğimizde üst seviyede orthostat bloklarını
hemen oldukları yerlere, ön yüzleri üzerine (güneye doğru) düşmüş olarak bulduk. Bunların hepsi bir düzen içerisinde, sıralı olarak düşmüşlerdi
(Resim: 9, 15). Orthostatların bulunuş çizimlerini yaptık, envanter numarası verdik ve fotoğraflarını çektikten sonra blokları sırasıyla kaldırdık.
Bu blokların büyük bir çoğunluğunun yüzeyi alt ve üstte profilli, ortası
ince yonudur. İnce yonuluların iki tanesinde Yunanca yazıt bulunmuş
tur'. Diğer orthostatlann bir kısmı yarıya kadar ince yonu, bir kısmının
ise tamamı kaba yonu olarak bırakılmıştı. Orthostat bloklarının bulunuş
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Yazıtlar

Prof Dr. Çetin Şahin tarafından yayma hazırlanmaktadır.

şekli,

yüzeylerinin, alt ve üst profillerinin işleniş biçimi, blokların
önlü olmak üzere, çift sıra dizildiklerini açıkça göstermektedir.

arkalı

Bloklar kaldırıldıktan sonra seviyeli olarak inmeye başladık.
Orthostat sırasının arkasında yukarıda bahsettiğimiz ince yonu kabarık
yüzeyli duvarlar olduğu gibi, yapıldığı günkü ihtişamı ile durmaktaydı.
Önüne orthostat sırası yapılırken duvarlara hiç bir şekilde dokunulmamıştı. Sadece doğuya doğru ilerledikçe duvarlardan bazi taşların eksik
olduğunu gördük (Resim: 20). Bu orthostat sırası ile kabarık yüzeyli duvar arasına, içinde mermer parçacıkları bulunan topraklı bir malzeme
doldurulmuştu. Dolgu malzeme içinde iğ formlu bir unguanteriumun
çıkması (Resim: 25), dolgunun tarihini belirlernemize yardımcı oldu.
Unguanterium formuna göre ı.o.ı. yüzyıla ait olmalıdır. Orthostat bloklarının güneyinde seviyeliolarak indiğimizde bol miktarda üst yapı elemanlarına rastladık. Bunlar arasında, ante başlığı (Resim: 21), arşitrav,
friz, geisopodes, geison, sima ve alınlık parçaları vardı. Ortaya çıkan
mimari elemanların bulunuş şekillerini plana geçirip, fotoğraflarını çektikten sonra kaldırdık (Resim: 17).
Stoaya geçiş basamaklarından daha doğuda yine ince yonu kabarık
yüzeyli duvarın önüne yapılmış olan doğu-batı yönünde uzun hir kaide
bulundu (Çizim: 2,3). Bu kaide kaldırmış olduğumuz orthostat1arın altın
da açığa çıkarıldı. Kaidenin batı ucu sağlamdı, doğu ucunda ise bloklarda
kayma ve yıkılmalar vardı. Bu mimarinin batı kısmı merdiven basamakları üzerine oturtulmuş, arkası ise ince yonu kabarık yüzeyli duvara dayanmıştı. Üzerine konulan orthostat ile ince yonu kabarık yüzeyli duvar
arasında bir boşluk bırakılıp arası doldurulmuş olmasına karşın, kaide
kabarık yüzeyli duvara tam dayandırılmıştı.
Kaide kazıldığı kadarı ile, üç yönde, alt ve üst kısımda düz, üstü profilli bir toichobat, altta ise; güney ve doğu yönlerinde, köşelerde aslan
ayağı (tam bitirilememiş), orta kısımlarda ise tiyatrolardaki oturma sırala
rı hatırlatan S profillidir. Bu seviyede yapılan kazıda orthostatların üzerine yerleştirilecek olan ve heykel kaidesi olduğunu düşündüğümüz, bloklara rastladık. Bu blokların üst yüzeylerinde bir heykel grubuna ait olan
ayak izleri ile zıvana oyukları bulunmaktadır. Orijinal yerlerinde olma-
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yan mimari blokların bulunuş şekilleri ve yerlerini gösteren çizim ve fotoğrafları çektikten sonra restorasyon için yakındaki boş alana taşıdık.
İmkanlarımız

ölçüsünde orthostatların altına gelecek olan kaidenin
doğu ucunda restorasyon yaptık. Burada yerlerinden daha önce sökülen
ve orijinal yerlerini tespİt ettiğimiz mimari blokları belirledik. En alttan
başlamak kaydıyla, yerlerini temizleyerek, önce alt basamağı sonra
toichobatı orijinal yerlerine yerleştirdik (Çizim: 3; Resim: 13,14). Böylece mimarinin alt yapısının restorasyorıu da tamamlanmış oldu (Resim:
16,18,20).
Sonuç olarak; Bu yılki kazı çalışmalarında göreli arkeoloji metodu
doğrultusunda, propylonun plan olarak tamamen aydınlandığı kanısında
yız (Çizim: 1; Resim: 2). Propylonun batı girişi olan apsisli kısım önünde
üç basamaklı bir krepis olduğu ve yapının bir caddeye bağlandığı anlaşıl
dı (Çizim: 2). Apsisli girişin formuna uygun yerleştirilen basamakların
mühendislik olarak yapıyla birlikte değil yapıya ekleme olduğu görüldü.
Apsisli· kasımın hemen arkasındaki dörtgen planlı ana bölürnürı, alt
duvar tekniğinin farklı olduğu, bu tekniğin propylon
ile stoayı ayıran duvarda da kullanıldığı tespit edildi.

yapısında kullanılan

Propylon güney cephesinde ve cephe boyunca 0,80 m. genişliğinde
açtığımız sondaj çukurlarında bol miktarda mimari parça ve heykel parçalarının çıkması propylonun orijinal seviyesinin daha da altta olduğunu
göstermiştir. Burada yapılacak daha geniş çaplı bir kazı çalışması orijinal
topoğrafyayı ortaya çıkaracak ve malzemenin tarihlenmesi dolgu tarihini
belirlememize yardımcı olacaktır.
Bu sondaj çalışması propylon olarak tanıttığımız bu yapının güney
cephesinde bir peribolos birleşimi olup olmadığını aramak içindi. Yapı
nın kuzey cephesinde böyle bir birleşim söz konusudur. Stoanın arka
duvarını oluşturan peribolos stoa ile birlikte propylona bir1eşmektedir.
Lakin diğer cephede böyle bir birleşmenin olmadığını tespit etmiş olduk.
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Propylonun doğusunda on basamaklı bir merdivenin tamamını açığa
(Resim: 6). Merdivenler önünde altar istikametine devam eden
dörtgen ve çokgen bloklardan oluşan bir yol döşemesi bulundu.
çıkardık

Merdivenler önünde, stoa yan duvarının ön yüzünü kapatacak konumda inşa edilmiş, üst yapısını orthostat1arın oluşturduğu görkemli bir
heykel kaidesinin alt yapısı ve toichobat kısmı restore edildi (Resim:
13,14). Stoa yan duvarı ince yonu kabarık yüzeyli, V derzli dörtgen taş
lardan atkılı ve isodomik örgü tekniği ile örülmüştür (Resim: 14,20). Bu
güzel duvar işçiliğinin önünün yüksek bir heykel podyumu ile kapatılma
sı bu heykel kaidesinin buraya sonradan yapıldığını göstermektedir. Aynı
şekilde heykel kaidesi podyumunun propylon basamakları ve caddenin
döşeme taşları üzerine oturtulmuş olması, heykel kaidesinin propylon ve
cadde yapımından sonraki bir tarihten olduğunu gösterir (Çizim: 2).
Heykel kaidesi podyumunun orthostadları üzerinde yer alan iki kitabe M.Ö. 50 yıllarına tarihlenmektedir", Bu bizim için bir terminus ante
quem'dir. Ayrıca stoa duvarı ile heykel podyumu arasındaki dolgu içinde
bulduğumuz M.Ö.l. yüzyıl unguanteriumu da (Resim: 25) propylon yapısının en geç tarihi sınırını belirlemektedir.

6

Bu konuda bilgilerine baş

vurduğumuz

Prof Dr. çetin Şahin'e teşekkür ederiz.

179

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

i.
,

Çizim 1: 1996 kazı sezonu son durum planı (Lagina)
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Çizim 2: Proyplon giiney cephesinden restorasyon

sonrası göıiinüş

""

l

Çizim 3: Propylon doğu cephesindeki heykel kaidesi platformu restitüsyonu.
Plan ve göıiinüş

ISI

182

Resim 3: Güney cephesi sondaj öncesi

Resim 4: Güney cephesi sondajı
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Resim 5: Propylon

doğu

cephesi kazı öncesi

Resim 6: Propylon

doğu

cehpesi

kazı sonmsı

Resim 7: Propylon

batı

cepbesi

çalışmaları

Resim 8: Propylon

batı

cehpesi çalışmaları
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Resim 9: Propylon -stoa

girişi kazı

Resim 10: Propylon-stoa

girişi

öncesi durum

restorasyon

sonrası

Rcsim 11: Propylon -stoa girişi YC heykel kaide platformu

Resim 12: Propylon-stoa
hcykcl kaidesi
kazısında

girişi

çıkarı

I"'ZI

öncesi

YC

platformu
dağılmış

mimari elemanlar
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Resim 13: Heykcl kaide platformu

dağılmış

mimari

elemanların

storasyonu

Resim 14: Heykcl kaidcsi platformunun
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ı-esun-asyun sonrası

re-

Resim 15: Heykcl kaidesi mimari elemanlarımn açığa çıkarılmış durumu

Resim 16: Heykel kaidesi
restorasyon

platformu

sonrası
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Resim 17: Propylon kuzey cephesi
mimari elemanlarının bulunuş şekli

Resim 18: Propylon kuzey cephesi restorasyon
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sonrası

Resim 19: 1996 yıh kazı ekibi, heykcl platformu üzeriude

Resim 20: Heykcl platformu ve doğu cephede 1996 yıh kazı sezouu sonu
durumu
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--------

Resim 21: Propylon ante

başlığı

cephe

Resim 22: Propylon
sorıdajında
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görünüşü

güne), cephe
bulunan kitabe

Resim 23: Prnpylon
~iil1cy
cephe
~ sondajuula bulunan Tnrso

Resim 24: Propylon
sondajında

güney

cephe

bulunan torso
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Resim 25: Propylon güney cephe
sondajmda
bulunarı
unguanterium

Resim 26: Propylon güney cephe
sondajında
bulunan
Herme başı
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ÇAMLlDERE'DE KAZıLAR

Ender VARİNLİOÖLu'

Bayanlar, baylar, geçen yıllardan bildiğiniz gibi, Karya'nın
güneyinden başlayarak 8 yıldır sürdüregeldiğimiz arkeolojik, epigrafik ve
tarihi . coğrafyayla ilgili yüzeyaraştırmalarımız
sırasında önemli
gördüğümüz kimi yapıların rölövesini, kimi kentlerin topografik
ölçümlerini yapıyoruz. Ölçümler sırasında kesin bir yargıya
varamadığımız durumlarda, belirli noktalarda kazı yapmak (açma açmak)
zorunluluğu doğmaktadır. Bu yıl da Çamlıdere Asarı'nda (Haydere) bu
yöntemi uyguladık; şimdi size kazılarımızın sonuçlarını sunacağız.
Önümüzdeki yıl da Çamlıdere' deki çalışmalarımızı sürdürürken,
Menderes'in güneyindeki Orthosia kentinde de aynı yöntetni uygulamayı
düşünüyoruz. Bu
kazılar Fransız Ulusal
Bilimsel Araştırmalar
Merkezi'nin maddi desteği, İstanbul Fransız Anadolu Araştırmaları
Enstitüsü'nün ilgileriyle gerçekleşmektedir. Şimdi size Türk-Fransız
ortak araştırma ekibinden meslektaşım Bordeaux Üniversitesi'nden Prof
Pierre Debord kazılarla ilgili bilgi verecektir. Katılımlı olarak
gerçekleştirdiğimiz kazıya göstermiş oldukları ilgi için Aydın Müze
Müdürlüğü'ne, vermiş oldukları izin için Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü'ne burada ekibirn adına teşekkür ederim.

*

Prof Dr.Ender VARİNLİOGLU. Akdeniz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eski çağ
Dilleri ve Kültürleri Bölümü Öğretim Üyesi. ANTAL YA
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RELEVES ET SONDAGES
CAMPAGNA DE 1996

A

ÇAMLIDERE

ET

ORTAS,

Depuis 1994 notre equipe turco-française' a travaille sur trois sites
cariens proches de la vallee du Meandre: Haydere (Çamlıdere), Ortas,
Arpaz. il s' agit de sites qui n' ont pas connu la celebrite principalement
sans doute parce qu'ils ont peu livre d'inscriptions. Ce ne sont pas des
agglomerations de premier plan mais dans les trois cas nous avons ılı des
cites grecques ou de modele greco

le voudrais en guise d'introduction rappeler la methode que nous
avons appliquee:
- la premiere phase consiste en un releve topographique aussi
complet que possible realise par plusieurs architectes et topographes. il
pennet de dresser un plan des vestiges apparents et de traduire le modele
en courbes de niveaux et blocs diagrammes.
- Dans un deuxierne temps l'attention est portee sur des secteurs plus
precis en fonction de differents parametres: interôts des vestiges, si
necessaire foulille de sauvetage, et en tout cas des sondages choisis ont
pour but d'etablir une sequence stratigraphique aussi cornplete que
possible.
-L'objectif final, bien sur une publication conventionnelle du .site
mais aussi la capacite de fournir aux autorites de tutelle (Musee de Aydın
en I' occurence) un resume de ce que l' on peut savoir sur le site, une sorte
de "check-up" en français, turc et anglais. Nous avons travaille l'an passe
en deux endroits:

La louille etait realisee sousla responsabilite dudirecteur du musee de Aydın: E.Yener
L'equipe 1996 etait composee de: 1. Bayraktar, A.Brcsson, P.Debord, P.Leboteiller,
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M.Öskar,

J.F.

Piclıonneau,

R.Mantaret,

M.Öksüz,

G.Varinlioğlu.

Notre commissaire etait AMaden.

A.Rodriguez,

E.Varinlioğlu,

1- ÇAMLIDERE
A peu pres it quarante kilometres au sud du Meandre, a i' est de
i' Akçay (Harpasos) principal affiuent de rive gauche du Meandre, it 650
m. d'altitude.
Le nam dorıne conventionnellement au site: Haydere, n' est pas
pertinent. il vient d'un village par lequel les Robert accederent it la mine
en 19472 Les vestiges sont en tealite partages entre les communes de
Çamlıdere et Dümen.
Apartir du plan dresse par P.Lebouteiller grace aux releves de 1995,
il a ete possible de proceder it une etude plus systematique de ce qui
demeure apparent sur les terrasses qui ceinturent i' acropele. Des
prospections ant ete effectuees dans des zones peripheriques et differents
sondages ant permis de preciser la nature, la chronologie, le plan de
plusieurs ensembles, en particulier le theatre et la zone "sacree" au nord
du site.

LES ENCEINTES
L 'aeropole
Elle est ceinturee par une fortification d' appareillage assez grossier
et irregulier, Comme c' est la pratique la plus courante les tours ant ete
corıstruites les premieres: Les mieux conservees datent de i' epoque
hellerıistique (appareil isodomique mais different selon les cas: une seule
d'entre elles, au sud, utilise la technique bossage/feuillure). Le blocage
entre les tours est plus grossier et irregulier, ce qui n'induit nullernent une
corıstruction eloignee dans le temps. Certains pans de murs paraissent
avoir ete refaits it l'epoque romaine, d'autres repares durant la periade
byzantine.

2

L.Robert, A. Travers / 'Asie Mineııre, Paris 1980,365-370.
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L 'enceinte urbaine

Elle apparait de prime abord comme assez disparate avec au moins
trois types d'appareil:
- it I' est, autour d'une grosse tour qui contrôlait sans doute une
entree, tres gros appareil irregulier
- it sud-est une tour et un ensemble de murs plus reguliers (isodomie,
feui11ure, bossage, piquetage des lits de preparation), bon travail de
l'epoque hellenistique. Cette datation est confirrnee par la reprise d'un
"sondage" effectue au pied de la murai11e. Les niveaux d'occupation
reperes datent du tournant de l'ere (Fs, Av.-Ps. Ap. J.-C.): paroi fine,
sigillee, amphores, alors que le materiel provennant du canal de drainage
it l' interieur du mur est hellenistique.
- it I' est comme au sud-ouest, le mur presente des contrefortages
assez paissants destines it contrebalancer la ponssee perpendiculaire des
terres.

Faut-il en conclure pour autant que ces modes de construction
appartiennent it des periodes chronologiques differerıtes ou en tout cas
eloignees dans le temps?

L 'EPOQUE HELLENJSTIQUE
Une inscription encore inedite dernontre que la ville benefiele du
statut de cite sous la domination lagide, done necessairement des la 1°
moitie du mo s. Avant notre ere. Les tcmoignages relatifs it cette epoque
sont abondants et diversifies.
Le thedtre

Le theatre de Haydere date de i' epoque hellenistique. En l' etat actuel
il etait peu apparent, seuls les murs des paradoi sont partiellement
conserves, le mur d' analemma vers I' est neye dans une vegetation dense
de chôrıes verts. il etait comme il se doit adosse it la pente de l' acropole,
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ce qui avait reduit la construction proprement dite aux deux flancs, le
centre etant taille dans le rocher; c' est avec le materiau ainsi preleve
qu' ont .ete edifies les murs: veines d'un schiste dur pour les paradoi,
calcaire j annatre mediocre pour le mur arriere,
Trois sondages ont ete realises dan des conditions difficiles en raison
de I'epaisseur du remblai moderne (champ cultive en cereales). L'un en
suivant la parodos de l' est a donne la base mouluree du pilier qui en
marquait la limite interne; deux autres de part et d' autre de la cavea ont
livre quatre rangees de sieges en marbre ainsi que quelques marches de
i' escalier est.
Les dimensions: 15 m. de rayon et une archestra d'au maximum 6 m.
de diametre ce qui donne un edifice modeste pour une cite de second
plan. Pour I'instant seule une partie du mur aniere du batiment de scene
est visible. Quelques sondages complementaires seront necessaires pour
preciser le plan de i' edifice.

Le temenos du nord
. NaosA
La fouille de 1995 avait porte sur le naos de Zeus Pigindenos
(conventionnellement appele naos A). Nous avons procede il quelques
verifications complementaires dans le pronaos et degage I' emmarchement qui permet d'y acceder. il apparait que l'edifice a ete detruit par un
tremblement de terre au plus tard sous l'Empire (il est impossible
d'expliquer autrement le fort pendage du batiment de l'Est vers l'Ouest)
et non restaure.
La ruine a servi de carriere de marbre pour les occupants posterieurs.
Le debitage avait lieu sur place (presence d' eelats et minces fragments
des colonnes, basses, ete...). il ne subsiste plus rien de la façade, en
revanche I'interieur n'avait pas ete exploite: la conservation des
inscriptions, des statues et des blocs de leurs socles est ainsi rendue
comprehensible.
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NaosB
Principal objet de notre campagne de I'annee 1996, il presente le
meme appareil de construction a deux parements: l'interieur est realise en
petit appareil irregulier de pierres jaunes et grises; a l'exterieur les blocs
tendent a I'isonomie et sont de plus grande taille. En l'etat de nos
sondages, il apparait que le batiment, sur lequel se sont surimposees
d' autres constructions est assez mal conserve, Peu de fragments de
marbre mais les restes d'un enduit peint identique a celui du naos B. Un
peu de materiel hellenistique et Un fragment de campanienne (comme
dans le naos A).
L'ensemble se compose de deux pieces. Celle de l'arr.ere est dotee
d'une banquette qui en fait le tour. Rappelons qu'avainet ete trouvees la
(fouilles clandestines) deux statues hellerıistiques, l'une masculine,
I'autre feminine. Les deux monuments appartiennent au meme
programme de construction.
A une epoque beacuoup plus tardiye [occupation tres nette rlu BasEmpire: monnaies, materiel] un mur appartenant a un ensemble nord-sud
plus vaste vient recouper l' edifice qui est done alors detruit, Enfin
l'epoque byzantine voit l'etablissement sur toute la terrasse d'une
exploitation agricole et d'une habitation mediocre qui s'installe sur
l' ancien naos en debordant vers i 'Est [Ies murs du second etat sont
epierres au niveau des fondations, ils ont ete "accroches" par le soc d'une
charrue; on observe la presence d'une couche de terre arable dans un
secteur qui n'a pas ete mis en culture a l'epoque rnoderne]. Elements
identifiables: monnaies, lampes, ceramiques

Les ilots d 'habitat au sud-ouesı
A vrdai dire seule la vraisemblance plaide dans ce cas pour une date
haute qu'il conviendrait de conforter par quelques sondages, mais il est a
noter que I' organisation du quartier est comparable a I'utilisation des
pentes accusees de Priene,
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On en a une eonfirmation indireete par la stratigraphie realisee en
redressant une coupe faite lors de i' elargissement du chemin moderne qui
contourne le site i! I' ouest: le materiel des niveaux d' oeeupation date du
tournant de l'ere alors qu'il est hellenistique dans les couehes de
fondaiton de I'habitat.

Gymnase et portiques
La terrasse au sud du theatre, est tres probablement eelle que decrit
Louis Robert, A travers 1'Asie Mineure p.368 (les murs qu'il pensait faire
partie du rempart, fig. 20 et 24, appartiennent en realite au theatre). C'est
de li! que provient i' inseription pour un gymnasiarque. Cette eampagne a
permis la decouverte de plusieurs bloes d' arehitrave inserits ou non aux
mesures differentes de eel1es dorınees par L.Robert et appartenant i! au
moins trois batiments portiques. Nous avons li! un bon indiee de
i' importanee de i' amenagement urbanistique du site i! i' epoque
hellenistique,

L 'AMENAGEMENT ROMAIN
L'oecupation se poursuit sans solution de continuite au debut de
l'epoque romaine, e'est ce qu'indiquent de nombreux fragments de
ceramique (rouge pompeien, sigillee, lampes...) et mieux eneore
I'inseription mentionnant un Kaisareion, qui n'a pu i! ce jour ôtre
associee i! un batiment identifie,
Appartiennent aussi i! eette epoque le quartier de vastes eonstruetions
etablies au nord-ouest du site, ainsi que I' aquedue decouvert i! deux
kilometres i!vol d' oiseau au sud du site.
L'agglomeration existe eneore au Bas-Empire eomme le dernontrerıt
les trouvailles, en surfaee ou en fouille, d'antoniniani et d'autres
monnaies tardo-imperiales.
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LA PERlODE BYZANTINE
Les sondages de I'acropale n'ont pas fourrıi les renseignemensts
attendus concernant les niveaux d' occupation les plus anciens. Ces
demiers ont ete completernent decapes au moment de I'etablissement
d'un habitat post-antique dont les vestiges seuls sont lisibles aujourd'hui.
En effet I'etude attentive de la zone au nord du mur median dernontre la
densite de la presence byzantine, maisons et citernes attestent un habitat
assez dense qui utilise en remploi les materiaux antiques, mais cette
occupation paraıt relativement peu durable comme si la presence
byzantine, s' etait concentree dans des sites moins isoles (Orthosia,
Harpasa, ete...)

CONCLUSIONSPROVISOIRES
En l'etat actuel des connaissances le site n'a rien livre que soit
anterieur i i' epoque hellenistique, 'mais Peclosion est rapide et brillante.
On conçoit assez volontiers une decisiorı politique exterieure -par
exemple la volonte lagide (cf I'inscription)- qui suscite un synoecisme
de communautes cariennes pour creer une polis de modele grec avec
theatre, gymnase, etc... La ville continue i prosperer au debut de la
P' "sence de Rome (entre autres par I'exploitation des marbrieres de
l'arriere pays). Elle eterıd son emprise sur les terrasses basses.
Le nom fait toujours probleme. L. Robert proposait Bargasa. Les
decouvertes de monnaies de cette annee n'ont pas fait progresser le
dossier. Le sanctuaire de Zeus Pigindenos plaiderait pour Piginda. mais il
reste tres douteux qu'une cite d'une ampleur notable et dotee d'un
Katsareton n'ait laisse d'autre trace (dane la Iitterature ou ailleurs) que la
mention denıos Karias chez Etienne de Byzance. il y a li une enigme:
une piste possible, nous serions bien geographiquement i Piginda, mais .
dans un cadre politique plus vaste et non encore determinable,

11- ORTHOSIA
Des raisons techniques et financieres nous ont amene cette annee i
reduire notre intervention i Orthosia i une etude preliminaire de surface
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et un releve topographique le plus eomplet possible: un millier de points
permettront de dresser un premier eroquis des vestiges apparents.
Le site se trouve au sud du Meandre sur le flan nord du massif du
Madran qui est eompris entre le Marsyas et I'Harpasos. il oeeupe un
vaste amphitheatre nature! eulminant il 332 m. au Sivri Tepe. Le denivele
total depasse 250 m.
Le trace de l' eneeinte est tres net au sud du site, dans la partie la plus
haute. Le systeme earreau-boutisse qui le caracterise semble plaider pour
l'epouque hellenistique precoce, Au nord de grosses tours d'un appareil
assez different temoignent d'un reamenagement posterieuro Le trace est
moins lisible vers l'ouest en raison de la presence d'un epais maquis de
chônes verts, mais une etude attentive permet de le restituer presque
totalement, sauf dans le vallon assez profond qui ouvre vers le nordouest. L' espaee enclos mesure environ 650 m. sur 850 m. soit une
superfieie superieure il 50 ha.
Comme il Harpasa, la forte pente induit un amerıagement urbain sur
des terrasses. Un examen sommaire montre qu' elles appartiennent il des
programmes de eonstruetion de plusieurs epouques.
La ville romaine "descend" dans le vallon vers le nord-ouest avee
eomme necessite d'amenager le terrain. Les solutions arehiteeturales
sond differentes: au systerne des terrasses se substitue la eonstruetion de
vastes esplanades supportees par un veritable enchevôtrement d' ares de
decharge. Plusieurs monuments dont eertains de grande taille s' appuient
sur ees systemes cryptoportiques, en particulier ce que I'on peut penser
ôtre une agora/forum que jouxte un theatre ou odeon dont le trace se lit
nettement, bien qu'il sout pratiquement enfoui en entier dans un ehamp.
Sur toute la peripherie plusieurs batiments, thermes, necropoles avee
de grands monuments funeraiers montrent que le site s' etendaient bien au
delil de l' eneeinte.
Orthosia continue d' ôtre importante il l' epoque byzantine. La eolline
qui barre le site vers le nord-ouest est couronnee d'une vaste forteresse.
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La petite taille des tours invite
d'Harpasa.

lı

penser qu'elle est anterieure

lı

eelle

Le site antique est situe entre les villages modernes de Yenipazar et
de Donduran. Le dernier eomporte nambre d'habitations aneiennes, et
une tour similaire lı eelle d'Harpasa. Ce village, mentionne par les
sourees ottomanes est done la suite historique de Orthosia. On y trouve
d'ai1leurs bon nambre de pieces recuperee dans les ruines situees lı peu
de distanee.
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TRALLEİs KAZISI (1996)
RafetDİNÇ*

Aydın Merkez ilçe, Topyatağı mevkiinde yer alan Tralleis'te 1996

13.10.1996-16.12.1996 tarihleri arasında gerMüze Müdürlüğü ve Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı tarafından Aydın Belediye Başkanlığı'nın finansman desteği ile gerçekleştirilmiştir. Kazı Heyeti, Aydın Müze Müdürü
Emin Yener, Dr. Gürol Barın, Dr. Aslı Saraçoğlu, Araş. Gör. Aynur Civelek, Araş. Gör. Engin Akdeniz, Araş. Gör. Suat Ateşlier, Araş. Gör.
Oya San, Araş, Gör. Mükerrem Kürüm ve Araş.Gör. M. Kemal Şa
hin' den oluşmuştur'.
arkeolojik

kazı çalışmaları

çekleştirilmiştir. Çalışmalar, Aydın

Tralleis kazıları yaklaşık yüzyıllık bir aradan sonra yeniden başla
Bu nedenle antik kentin coğrafi konumunu, yapılmış olan kazıları,
araştırmaları ve kısa tarihçesini" hatırlamakta fayda olacağı kanısındayım.

mıştır.

*

Yrd.Doç.Dr.Rafet DiNÇ, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Klasik
Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, 09010 KepeziAYDıN
Kazı çalışmalarında

bizden yardım ve desteklerini esirgemeyen Adnan Menderes Üniversi-

Dekarıı Hocamız Sayın Prof. Dr. Abdullah Yaylalı'ya, Aydın
Sayın Özgen Karaca'ya ve kazı heyet üyesi arkadaşlarıma teşekkürlerimi
sunarım. Tralleis Kazı Projesi'nin hazırlaruııasında maddi ve manevi yönden büyük katkı ve
destekleri bulunan Aydın Belediye Başkanı Sayın Dr. Hüseyin Aksu'ya ve verilerin bilgisayar ortamına aktanlarak bilgi bankasının oluşturulmasına yardımcı olanAKBİS (Aydın Kent
Bilgi Sistemi)ça1ışanlanna teşekkür etmeyi bir borç bilirim.

tesi, Fen-Edebiyat Fakültesi

Kültür Müdürü
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Coğrafi

Konumu

kaynaklar ve arkeolojik belgelerden edindiğimiz bilgiler ışığında, Aydın-Kestane (Mesogis) Dağları'nın kuzey eteklerindeki
trapez biçimli kesik bir tepenin yüksek düzlüklerinde kurulmuştur. Kentin kuzeyi doğu-batı yönünde uzayan dağlık arazi, güneyi Maiandros
Nehri'nin suladığı verimli tarımsal topraklara sahip Menderes Ovası'dır.
Bu konumu ile antik kent, sırtını dayadığı Aydın-Kestane Dağları'nın
doğal savunma setti ile güçlenmiş ve güneyindeki geniş ovayı kontrolü
altına almıştır. Tralleis, aynı zamanda Menderes Havzası boyunca uzanan ve Anadolu içlerine kadar ulaşımı sağlayan ünlü Symrna-EphesosMagnesia-Nysa ve Laodekeia ana yolunu da hem askeri, hem de ticari
yönden güvence altında tutmuştur'. Kent halkı, Maiandros Nehri' nin
güneyinden geçit vermezliği, zengin alüvyorılu toprakları sayesinde tarih
boyunca zengin ve refah içinde yaşamını sürdürmüştür. Kent, su gereksinimini kuzeyindeki Mesogis Dağı'ndan kaynak alan irili ufaklı pek çok
dereyi bünyesinde toplayan ikizdere, Kemer Deresi ve Tabakhane Çayı'ndan sağlamıştır". Dolayısıyla Tralleis, uygun iklim koşulları, doğal
savunması, verimli ve sulak toprakları sayesinde antik çağın güçlü kentlerinden biri olmuştur. Bu uygun coğrafik koşullarından ötürü Strabon,
Tralleis için Ephesos, Smyrna ve Kyzikos kentleri ile aynı düzeyde ve
onlar kadar ünlü olduğundan' bahseder.
Tralleis,

yazılı

Araştırma

ve Kazı/ar

Kent hakkındaki ilk araştırmalar geçen yüzyıla dayanmaktadır:
ı 9.yüzyll gezginlerinden Ch. Texier, kent duvarlarının taşocağı olarak kullanıldığını görmüş ve tiyatro yakınlarında taş çıkartılmalar sırasında
Karyatid heykelinin bulunduğunu tespit ederek, bu heykelin tiyatroya ait
olabileceği fikrini ortaya atmıştır. Bundan kısa bir süre sonra, Ch. Felows,
kent kalıntılarının Aydın-Güzelhisarı Mahallesi'ndeki yapılara taşındığını

2
3

Strabon, XIV, 647; o Rayet - A. Thomas, Mi/el et le Latmique, ı 877, s.57.
geçen eser,

adı

Dağlan 'ndan

kaynaklanan ve Maiandros'e

4

Mesogis-Kestane

5

Gökbel -H. Şôlen, Aydııı İli Tmihi, ı 936, s.7.
Strabon, XIV, 649.
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kavuşan

dereler

hakkında;

A.

saptamış ve halk tarafından "ÜçGözler" olarak adlandırılan anıtsal yapı
kalıntısının

bir saray veya gymnasion'a ait olabileceği fikrini ortaya atmış
tır. Aynı zamanda Ch. Felows, derebeyi olan Tahir Paşa'yı ziyaret ederek,
paşanın konağında toplamış olduğu Tralleis heykeltraşlığının özgün eserIerini görmüştür", Tralleis'de ilk kazılar, 1888'de Alman Orient Komites
ekibi tarafından von Kaufmann başkanlığında C. Humann ve W'Dôrpfeld
yönetiminde kolosal Apolion başının bulunduğu alanda, tiyatro ve
gymnasion 'da yapılmıştır. Bu ekip tarafından yapılan kazılar sırasında
tiyatro ile stadion arasındaki alanda pek çok kireç ocağı saptanmış, hatta
bu ocaklardan biri de tiyatro orkestrasının bulunduğu kısımda tespit edilmiştir. Bu çalışmalar esnasında Tralleis'in 1/10000 ölçeğinde planı hazır
lanmıştı? 1898'de, meydana gelen büyük depremde yıkılan cami ve mescitlerin onarılması için, Hacı Halil Efendi adlı bir kişi Tralleis' in mimari
kalıntılarını sökerek o günün yapılarına taşımıştır. Bu çalışmalar sırasında
bulunan Karyatid, Epheb ve Nyphe heykelleri İstanbul' a taşmmıştır", Daha
soma Halil Edhem Bey kazılar yapmak ve Hacı Halil Efendi'nin bulmuş
olduğu heykellerin devamını aramak amacıyla 1902'de Aydın'a gelıniştir.
Edhem Bey, o yıl iki ayrı kampanya şeklinde stoa ve bazilika olarak belirttiği yapılarda kazılar yapmıştır. Bu çalışmalar, 1903 yılında da
gymnasion alanında da devam etmiştir". 1920-1922'de Yunanlı
G.Oikonomos, Batı Anadolu' daki bazı antik kentlerde kazılar yaparken
aynı zamanda Tralleis heykellerini de yayınlarmştır". Tralleis
heykeltraşlığının özgün yapıtları yaklaşık 140 yıldan bu yana dünyanın

6

9

bkz. 253 Dn, 2,
Akropolisin güneyeteklerinde yer alan tiyatronu cavea'sının bir bölümü açılmış ve paradoks'un doğusu ile skene binasının yaklaşık \4:'si kazılmıştır. Kazılar sırasında, cavea'nın
oturma sıralarnun tamamen sökülmüş oduğu saptanmıştır. Bu kazı sonucunda tiyatronun
planı çıkartılmıştır (C.Humaıın, Ausgrabungen in Tralleis, AtJıMittl8 1893, s, 365-411).
R.Ozgan, "LS. 1. yüzyıl Tralleis Yontuculuğu", X TTK, 1990, s.256; Ayrıca, R.Özgan, DJe
griechshen und römischen Skulpturen aus Tralleis, Asia Minor 15, 1995, s.7 vd.
O.Haındi Bey, Fouilles de Tral1es1902-1903, BCH 28, (1904), s.54-92.

10

G.üikonomos,Ek touergastheriou ton Tralleon, Eph.Arch.1923, 5.59 vd.

7

8
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çeşitli müze ve özel koleksiyonlarını süslemektedir l l 1980' den sonraki
yıllarda çok kalabalık işçi grupları ile zaman zaman izinli olarak define
kazıları gerçekleştirilmiştir'<. Kentin taşacağı gibi kullanılması, mermer
üst yapı elemanlarının sökülerek kireç ocaklarında kireç yapılması ve fırın
yapmakamacıyla yapılardan tuğla sökülmesi gibi tahribe yönelik etkenlere
bir de uzun süreli define arama kazılarının eklenmesi kelimenin tam anlamıyla Tralleis'in sonunu hazırlamıştır.

Tralleis 'in Kısa Tarihçesi
Aydın

kenti günümüzden yaklaşık 6500 yıl öneeye giden bir geçmişe
sahiptir. Kentin ilk sakinleri bugünkü Dedekuyusu denilen yerdeki
Deştepe Höyüğü'rıde" oturmaya başlamışlardı. Deştepe Höyüğü'rıün
yüzeyinde yaptığımız araştırmalarda Geç Kalkolitik ve E.T.Ç I-ll' ye ait
çanak-çömlek parçaları ile bazı basit Bizans yapı kalıntıları saptadık.
Deştepe Höyüğü'ndeki yerleşmenin bir şekilde sona ermesinden sonra; klasik kent Tralleis, yaklaşık 700 yıllık bir hiafus'tan sonra bugünkü
kalıntıları görülen Topyatağı'nda kurulmuştur.
Antik kaynaklarda
Tralleis'in, zaman zaman Karia, zaman zaman da Lydia bölgesi içinde
yer aldığı belirtilmektedir. Bunun sebebi Menderes Nehri'nin!" veya
Mesogis Dağı'nın doğal sınır kabul edilmesidir. Strabon'a" göre ve kili-

Il

12

13

14
15

208

Prof.Dr.Ramazan Özgan, Tralleis heykeltraşlığı ile ilgili olarak dünyaya dağılmış dururnda
bulunan Tralleis heykellerini bir araya toplayarak özgün bir yapıt ortaya koymuştur. Bir
kısmı halen kayıp olan heykellerin çok ayrıntılı tanım ve tarihlerini veren bu eser, Tralleis
heykeltraşlığırun eriştiği boyutlan yansıtması bakımından çok önemlidir (bu konuda bkz.
R.ÖZgUıı, Die griechshen und römtsclıen Skııfptııren aus Tralleis. Asia Minar 15, 1995.).
Ayrıca Sayın Prof.Dr. Ramazan Özgen bu kitap için toplamış olduğu Tralleis'le ilgili tüm
dokümanlarını bize verme lütfunda bulunmuştur. Bubilimsel dayanışmadan ötürü kendilerine şükranlanını sunanm.
.
1980 yılından sonra Gymııaston alamnda maalesef ruhsatlı yapılan define arama kazılan
sırasında günlük 80-1OOkişi işçi olarak çalışmıştır.
Burada verilen bilgiler 1993 yılında lıöyük yüzeyinde yaptığımız küçük çaplı bir incelemeye
dayanınaktadır. Ayrıca buhöyük hakkında; Ş. ToI, Bilyük Menderes Ovasındaki Prehistorik
Yerleşimler. A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı, (Yayınlanmamış Lisans Tezi), Ankara 1981; S. Joukowsky, Prehtsıoıic Aphrodisas II, 1986,
s.713 vd.
Strabon, XII, 577, 15.
Strabon. XN,648,42.

se ı 6 listelerine bakılırsa, Tralleis'in Karia kenti olması gerekir, oysa ki

bugüne kadar ele geçen bir veya iki kısa yazıttan başka da Tralleis' de
Karia Alfabesi ile yazılmış yazıt yoktur!". Tra1leis adı, ilk kez
Xenophon 'un Anabasis" ve Hellenika' sında" Tralli olarak geçmektedir.
Antik kent, tarih içinde Charax", Tralli, Tralles, Selekeia, Antiochia ve
21
Caisaria gibi adlar almakla birlikte asıl adı Tralleis'dir
Perslerin (İ.Ö.546) Lydia Krallığı'na son vermesinden sonra kent ve
çevresinin yönetimi Persli satraplann idaresi altına girrniştir'". M. Ö.
5.yüzyılın sonu, 4.yüzyılın başlannda'? Sparta ordularına karşı koyacak
kadar güçlü olan Tralleis, Aleksandros' a savaşmaksızın kapılarını açmış
(İ.Ö.334), daha sonra da Antigonos tarafından ele geçirilmiştir (İ.Ö.313).
Selevkoslar'ın yönetiminde Seleukeia adını alan Tralleis, İ.Ö. 3.yüzyılda
sınırlı bir özerkliğe kavuşmuş ve hatta bronzdan sikkeler basmıştır".
Roma ile Suriyeliler arasındaki savaşta Roma'ya karşı tavır alan bu kent,
sonuçta Bergama Krallığı 'na bağlanmış ve Tralleis adını almıştır.
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WRuge,RE2,Vl,A2.2124 vd.
Eğer Tralleis Karia kenti olsaydı Karta dili ile yazılmış çok daha fazla yazıt ele geçirilirdi.
Xenophon,Anabasts l, 4,8.
Xerıophon, Hel/eni/w In, 12, 19; O Rayet - A. Thomas, Milet, 1877,5.60.
G.Bean, kentin Grek göçlerinden sonra Peleponnesos'tan Argives'liler, İlliria ve

Thrakia'dan ThraklahIar tarafından kurulduğunu, şehir adım Grek'ten çok barbar unsurlardan aldığını ve Tralleis isminin de çevresinde bolca yetişen Euantheia çiçeğinden köken alarak Chrax şeklinde söylendiğini ifade etmektedir (G.Bean, Caria 1969, s. 208 vd.)
Rayet ve Thomas, kentin gerçek adının Tralleis olduğunu, Tralets ve Trallis biçiminde
kullanılan isimlerin yazım hatasından kaynaklandığını, n-al/es şeklindeki kullanımlarm ise,
madclyon kolleksiyonunda bulunan bir kayıttan aldığım belirtir. Asıl halk, Trallianoi olarak
vurgulanınaktadır. Kent çok çeşitli adlarla arulsa da bu isimler uzun müddet h.ullanılmadı.
Augustus Dönemi'ndeki büyük depremden sonra kentin adı birsüre Caisaria olarak değişti
rilse de bu durum yüzyıldım pek fazla sürmedi (bkz. O Rayet-A Thomas, Milet, 1877, s.57
vd.)
Genç Cynıs, yukarı Asia'ya gönderildiği sırada Arcadia'Iı Xeias ve Megraien Pasio'un
eşlerini ve çocuklannı Tralleis'de tutmuştur ( Xenophon, Anabasis IV,8).
Kenophon'vuı belirtiğine göre, İ.Ö. 395'de Tissaptıemes'uı Agesilaus'un niyetini anlayınca
askeri karargahını Yukarı Menderes'e taşıdı Buyüzden Pers kuvvetleri Yukan Menderes'te
toplandı. Barbarlar Tralleis'e doğru geri çekildi. Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere
Tralleis bugün olduğu söz konusu tarihlerde kuvvetli bir Pers gamizonu olmalıdır
(Xenophon, Hellenika, m, 2,19; H'Sencısı-weerdenburg, A.Kuhrt, Achaemnid History VI,
1991, 5.92; N.Sek"UIlda, Achaemenid Settlement in Caria, Lycia and Grater Phrygia,
Achaemenid History VI, 1991, 83-143.)
H.Malay, Pergamon, 1992, s. 212 vd.
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Attalos 'lardan büyük yardım alan Tralleis, gerek zenginliği, gerekse ünlü
retorik (hitabet) hocaları sayesinde önemli bir ticaret ve kültür merkezi
haline gelmiştir. 1. Attalos Devri'nde, Ephesos'da ve II. Eumenes Devri'nde Pergamon'da darp edilmeye başlanan Kistophorilerin Tralleis ve
Nysa kentlerinde basılmasına izin verilmiştir", Kentin önemli anıtsal
yapılarının tamamına yakını Bergama Krallığı'nın yönetiminde yapıl
mıştır.

Antik kaynaklarda, yazıtlar ve sikkelerde, Tralleis' de pekçok anıtsal
yapının varlığından söz edilmektedir: Zeus Larasios"; Askiepioıi", Nike,
Dionysos'" adına yapılmış tapınaklar, Dor düzeninde sütunlara sahip koridor, agora, Pergamon krallarına ait Kiremit Saray29, Alahandalı
Apaturius tarafından yapılmış tiyatro" ve gymnasionıi" başlıca ünlü yapılardır. Ne yazık ki, adı geçen bu yapılardan bugün pek fazla bir şey
görülmemektedir. Ayakta kalabilen tek yapı gymnasiona ait üç büyük
kemerdir. Ttiyatro ve stadiomuı sadece doğal oyuklukları vardır. Zaten
antik kentin %65' lik bir bölümünde de jandarma taburu oturmaktadır.
Bergama Krallığı'nın vasiyet yolu ile Roma'ya intikalinden
(İ.Ö.133) sonra Tralleis'de Roma'ya bırakılmıştır'". Aristonikos'ıuı
(İ.Ö.129-126) tarafını tuttuğu gerekçesiyle Roma tarafından cezalandı
rılmış ve Kistofor basımı yasaklanmıştır. Pontus Kralı VI.Mithridates
Eupator'ıuı (İ.Ö.89) Roma'ya karşı isyanına Tralleis de katılmış ve
kentteki Konkordio" Tapınağı'na toplanan Roma yanlıları acımasızca
katledilmiştir. Sulla'nın (İ.Ö.85) Pontus Kralı Vl.Mithridatesi yenmesi
sonucunda Batı ve Orta Anadolu Romalılara bırakılmıştır. Aynı zaman-
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26
27
28
29

30

adı

geçen eser, s.212.
Strabon, XLV,649, 42.; B.V.Head, Cataologne of Greek Coins of Lydia =BMC, (Lydia),
1964, s .326.
Vitruv, VII,12.
Rayet-Thomas,Milet, 1877, s. 47.
vitruv, 11,8-9; Plinius, XXXV,17,2.
.
Tral1eis Tiyarosu'nun yapım tarihi Ferrero tarafından tS.SO yılına tarihlendirilmiştir
(D.B.Ferrero, Batı Anadolıı'nun Eski çağ Tiyatro/an, 1990, s.178; Vitruv, IX, 5'de tiyatro-

nun skene binası
3i
32
'33
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hakkında ayrıntılı

bilgi vermektedir.

Strabon, XII,579; Vitruv, n,8-9.
w'Ruge,RE2,VI,A2.2I04
Rayet Thomas, Milet, 1877, s. 54 ; ayrıca, Appianos, Mtthridaıes, 23

da, Tralleis gibi öteki pek çok kent beş yıl süreyle ağır bir ceza ödemek
zorunda kalmıştır. i. Ö. 58 yılından sonra Tralleis 'te tekrar Kistofori basmasına izin verilmiştir.
.
Aslen Nysalı olan ve Tralleis'te ikamet etmiş bulunan Pythodoros,
Pompeus, Caesar ve MAntonius ile iyi ilişkiler kurmuş ve kentin yeniden eski ününe kavuşmasına yardım etmiştir". Cumhuriyet Devri'nde
iyice gelişen ve ün yapan Tralleis, Cicero ve Strabonu'unda belirttiği
gibi zengin, kültürlü ve çok sayıda değerli insanın yaşadığı bir kent olmuştur. İmparator Augustus Dönemi'nde ı.o. 26 yılında meydana gelen
büyük depremde Batı Anadolu'daki diğer kentler gibi Tralleis'de tahrip
olmuştur. Augustus'un, kente olan yakın ilgisi nedeniyle kent yeniden
onarım görmüştür. Buna izafeten Trallies' in adı da Kaiseria olarak İmpa
rator Traianus zamanına kadar devam etmiştir. Hadrianus i.S.129'da,
ikici doğu seyahatinde Tralleis'i ziyaret ederek bol miktarda Mısır'dan
gelme tahıl bağışlamıştır'". Tralleis'in Flavianlar Dönemi'nden sonraki
geçmişi hakkında sikkeler ve yazıtlar dışında pek fazla bilgi yoktur'".

Tralleis, Bizans İmparatorluğu Dönemi'nde Anadolu patriğine bağlı
olarak yönetilmiş ve 1280'de Andronikos Palaiologos II tarafından yeniden kurulmuştur'",
Aydın ve çevresinde i.S. IL. yüzyıldan itibaren Türklerin varlığı görülür. 13. yüzyılda Aydın Oğulları Beyliği'nin yönetimine giren kent,
Tralleis'in bulunduğu tepeden, güneyindeki az eğimli alanlara inmiş ve
"Güzelhisar" olarak anılmaya başlamıştır. Bu dönemde kent, verimli toprakları nedeniyle zengin ve bayındır bir yapıya kavuşmuştur. 15. yüzyıl
dan itibaren Osmanlı yönetimine giren kent, Aydın vilayeti içinde bir
subaşılık (ilçe)'tır. Tire bu dönemde vilayetin subaşılık merkezi olmuş
tur. Kent, 15-18. yüzyıllar arasında büyük gelişme göstererek sancak
merkezi olmuştur. 1856-1866 yılları arasında inşa edilen Aydın-İzmir
demiryolu bölgenin tarımsal ve ticaret ürünlerinin artmasına, İzmir ile
34
35
36
37

sırabon,xıV,649.

RE VI A, 1937: W.Rnge, Tralleis, 8.2092-2ı28.
R. Özgen, "ts. ı. yüzyıl Trallei8 Yontnculuğu",X TTK, 1990,8.253.
H.Bames - M. Whittov, Yılanlı Kalesi Preliminary Report and New Perspectives, AnaST,
XLIV, 1994, 8.187-206; A.Failler, Relations Historiques, CFHB 24, II, 1984, 8.593-94.
2ıı

olan bağlantının gelişmesine neden olmuştur. Aydın 1867' de İzmir' e
bağlı bir sancak merkezidir. 1899' da kent önemli bir deprem ve yangın
geçirdikten sonra küçülmeye başlamış, ı 909'da ikinci bir deprem daha
geçirmiş ve 1922'deki Yunan işgali sırasında büyük ölçüde tahrip 01muştur".

1996 YILI

ÇALIŞMALARI

Tralleis 'te üçüncü dönem arkeolojik kazı çalışmaları Kültür Bakanve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün kazı ruhsatı ile yeniden
başlamıştır". Bu nedenle, ı 996 çalışmaları arkeolojik bir kazıdan daha
çok, bilimsel bir kazının temelini oluşturan 1- Harita, Tespit ve Tescil, 2Yüzey Araştırması, 3-Kazl çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmiştir.
lığı, Anıtlar

I-Harita, Tespit ve Tescil

Çalışmaları

Aydın Valiliği, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ve Aydın

Belediye Başkanlığı'nın imzalamış oldukları Tralleis Antik Kenti Kazı
Projesi ve Veysipaşa Kentsel Sit Koruma ve Islah Projesi'nde belirtildiği
şekilde antik kentin LLL 000, 1/2000, ve 115000 ölçekli hali-hazır haritaları
belediye başkanlığınca finanse edilmiştir. Bu haritalar kent bilgi sistemine aktarılarak istenilen ölçekte haritalar elde etme olanağı sağlanmıştır
(Çizim: 2).
I-III. Derece Arkeolojik Sit alanı içinde kalan tüm taşınmazların tapu
kütükleri esas alınarak mülkiyet durumları tespit edilmiş, Hazine adına
kayıtlı taşınmazların ada, path, ve parselleri saptanmıştır. Sit alanı içindeki taşınmazların Hazine adına kayıtlı olanları, Tralleis kazıları için
Kültür Bakanlığı adına devir işlemleri sürdürülmektedir. Bu çalışmaları
mız sonunda 19300 metrekarelik gymnasion alanının ve Kemer Mahallesi'ndeki bir parselin kazıya tahsis işlemleri gerçekleştirilmiş ve bu alanlarda kazı yapılması için hiçbir hukuki sorun kalmamıştır.

38
39

R'Turek, Aydııı Planlama Raporu, (Yayııılaıunaımş),Temmuz 1983,27-34.
Tralleis 'de kazı çalışmalanna izin veren Anıtlar Muzeler Genel Müdürlüğü yetkililerine
teşekkürlerimi
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sunanm.

Hazırlanan hali-hazırdaki haritalar üzerine bilimsel bir kazının temelini oluşturan plankare sistemi uygulanmış, antik kentin anıtsal
gymnasion duvarı "o" noktası kabul edilerek, yerleşim alanları i 00' er
metrelik (Çizim: 2) peteklere ayrılmıştır. Bu petekler kent bilgi sistemine
aktarılarak istenilen boyutlarda çıktı alınabilmektedir.

1/2000 ölçekli haritaya (askeri alan hariç) Tralleis'in mevcut
lokalize edilerek antik kent dokusu ve nekropis sahası apıike

kalıntıları

edilmiştir.

Strabon'un da belirttiği gibi, antik dönemde kente ulaşımı sağlayan
ve "Doğu-Batı" yolu incelenerek, Mesogis-Kestane Dağı eteklerinden
kaynaklanan ve hala çok iyi korunmuş durumda bulunan kent su yolları
(aquadukt) ile taş ocakları 1/25000 ölçekli haritalara işlenerek gerekli
yüzey incelemeleri yapılmıştır.
2-Yüzey Araştırma/arı

Antik kentin su yolları ve taş ocakları tespit edilmiştir. Tralleis'in su
gereksinimi başlıca iki önemli su kaynağında sağlanmıştır: Bunlardan
biri İkizdere- Thebaiton hattı, diğeri, Tabakhane Çayı- Eudon (Çizim:
I)' dur.
İkizdere (Thebaiıon'") Su Yolları

Bu su yolu, Tralleis' in kent merkezinden yaklaşık 35 km. kuzeybatı
da, Mesogis 'in 1372 rakımlı Çatalkaya eteklerinden başlamaktadır. Suyun kaynak aldığı nokta Karagözler köyünün 6 km. kuzeyinde,
Damyanı/Yörük Mahallesi'nin bulunduğu alandadır. Doğu ve batıdan
sivri kayalık dağ kütleleri ile çevrilmiş derin vadinin doğu yamaçlarında
40

Plinius, Tralleis kentinin düzlüğünden bir su kaynağı aktığını belirterek, bu kaynağin adına
"Thebaiton" demektedir (Plinius, ,V, XXIX,6); O.Rayet-Athomas, su kaynağının 1877'deki
durumunu aynen şöyle ifade etmektedir: "Bu düzlüğüıı tam ortasında ise çok bol, temiz ve
taze bir su kaynağı çıkmakta ve oluşturduğu küçük dere zeytinterin altından güney yönünde
akmakta; bu yöndeki birkaç bahçenin sulanması için çevrilmemiş, sonra da Türk Mahallesi'nin üst taratındaki çeşmeleri beslemek için alıkonulnıamış olsa, bayırdan bir çağlayan gibi
akacak. ...." (O.Rayet-A. Thomas,Milet. 1877, s.34).
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ve dere yatağında Yörük Mahallesi'nin tek tük geniş bahçeli evleri yer
almakta, çevresindeki ceviz, kestane, vişne, kiraz vb. zengin meyve ağaçlarından ötürü yerel halk buraya "Cevizlik Yaylası" adını vermektedir. İkizdere, pek çok küçük dereciği bünyesine katar: Kavuşdere:
Kaklıkbeleni, Dongul, Gözlüyayla ve Ericek derecikleri, Karagözler köyü ile "Kolay Geçidi" arasındaki dik yamaçlardan ve derin vadilerden
birleşerek, kuzeyden güneye doğru indikten sonra "Çaykavuştuğu" denilen yerde toplanırlar, Bu noktadan sonra "Karaçay" adı ile büyükçe tek
bir çay meydana gelir ki, burası aynı zamanda İkizdere'nin beslendiği
noktadır. Sözü edilen "Cevizlik Yaylası" sulak verimli arazi yapısı ve
etrafının dağlarla çevrili olmasından ötürü bugün olduğu gibi, antik dönemde de yerleşime sahne olmuştur. Yüzey araştırmalarımız sırasında
vadinin güneyinde "Karaceksi Mezarlığı" denilen alanda, vadiye hakim
doğal bir yükseltide, yer yer temelleri korunmuş Bizans Devri'ne ait bir
şapelin apsisli yapı kalıntısı ile bu yapının mermer ambon parçalarına
rastlanıldı. Yapının dağılmış durumdaki nitelikli mimari parçalarına bakıldığında, Bizans şapelinin Roma Dönemi'ne ait daha erken bir yapının
üzerine inşaa edildiği görülür". Bu duvarlardan birinde Erken Hellenistik
Dönem'e ait üçgen alınlıklı zarif bir mezar steline ait parça ile t.s. 2.
yüzyıla tarihlenebilecek yazıtlı (şapelde) iki mermer parçasına rastlanması bu yerleşme yerinin ilk bakışta Hellenistik Dönem' e kadar inen bir
geçmişi olduğu izlenimi verir, Vadi içinde, kuzeye doğru ilerledikçe şim
diki Yörük Mahallesi'nin evlerinin bulunduğu alanda, antik çağın büyükçe bir köyüne gelindiği rahatlıkla fark edilmektedir, Meyve bahçeleri
içinde antik yapı temelleri ve bu yapılardan zamanla sökülerek bahçelerinin çevre duvarlarında kullanılmış antik yapı taşları ve kiremit parçaları-

4ı

Strabon, Tralleis'in baş tanrısı Zeus Larasios adına yapılmış bir tapınaktan söz etmelde ve
zinciri üzerinde, kentten oldukça uzak olan Larasa köyünde bulunduğu
nu belirtmektedir (Strabon, LX,V,19). Bugüne kadar sözü edilen tapınağın kesin
lokalizasyonu yapılamamıştır. Mesogis Dağı'nda yapmış olduğumuz yüzey araştırmalarında
Zeus Larasios'e ait olabilecek en uygun yerleşim yerinin Karagözler köyünün 6 kın. kuzeyindeki "Cevizlik Yaylası'tnda bulunduğu kuvvetle muhtemeldir. Zira Mesogis'ôe
Strabon'un belirttiği (Larasa köyü) şekilde bir başka köy yerleşim yeri olmadığı gibi uygını
arazide yoktur. Oysaki tarafımızdan ilk kez saptanan bu alanda. arkeolojik verilerin ışığında
ll/es Larasios Tapınağı'nın kutsal arazisinin "Cevizlik. Yaylası -Karaceksi Mezarlığı'nda
olduğunu söyleyebiliriz.
Tapınağını\<fesogıs

214

na rastlamak olasıdır. Tabii ki bu konu ilerde yapılacak bilimsel bir arkeolojik kazı ile daha ayrıntılı olarak anlaşılabilir.
Thebaiton su kanalı Karagözler köyünün 3.5 km. kuzeyinde, Çaykavuştuğu denilen yerde Karaçay'ın (Karlıkdere de denmekte) birleştiği
noktada sifon sistemli Kemerörüğü Aquadukt'u bulunmaktadır.
Kemerörüğü Aquaduktu'nun dikdörtgen şeklindeki sifonları, derenin her
iki yanında ayakta yükselmiş olmasına rağmen, Su Kemeri Köprüsü'nün
yuvarlak kemer döngüsü zamanla orta yerinden yıkılmıştır. Su Kemeri
Köprüsü, derin dere yatağının batı yamacından aldığı suyu doğu yamacı
na, oldukça geniş tek bir kemerle geçirmiştir. Bu su kemeri, Karlıkça
yı'nın batı yatağından yaklaşık 3 km. kadar kuzeydeki Ceviz Yaylası'nın
ve Kavuşdere ile diğer dereciklerin suyunu bünyesinde toplayarak
Tral1eis'in Thebaiton su iletim hattını oluşturmaktadır. Bu noktadan güneye doğru dikeyakan Karlıkçayı'nın yatağından ayrılan Thebaiton su
kanalı, arazinin konumundan ötürü güneydoğuya yörıelerek toprak altın
dankapalı tünel sistemiyle Karagözler köyünün eteklerine iner. Karagözler köyünün güney eteğindeki Akkaya mevkiinden Hasan Kovuğu'na
ulaştığı yerde arazi yapısının yükseltilmesi için yan yana, altı adet sağır
kemer yapılmış ancak, kemerlerin bir bölümü Karagözler köyüne yeni
açılan yol çalışmaları sırasında tahrip edilmiştir (Resim: I). Su yolu bu
noktada tünel şeklinde tekrar toprak altına dalarak yaklaşık 1 km. kadar
devam ettikten sonra, masif yüksek kayakütlelerin bulunduğu Bal1ıkaya
Boğazı'nın batı yamaçlarında genişçe çok derin bir su dinlendirme deposu olabilecek yere ulaşır. Su yolunun bu bölümündeki anakaya yüzeyden
dikeyolarak yaklaşık 2.5 m. kadar kesilerek olasılıkla kanal açımı yapıl
mıştır. Bundan amaç çoğunlukla kapalı tünel sistemiyle toprak altından
Tralleis'e doğru devam eden suyun, yaklaşık kaynaktan 8.5 km. sonra
dinlendirilmesinin ve kanalın zamanla dolan kısımlarının temizlenmesinin sağlanmış olmalıdır'", Tabi ki bu dinlendirme havuzlarında tutulan
42

Vitruv, VII,VI,Tde, su depolannın birbirlerinden 24.00 ayak ara ile yapılmalanıu önermekte ve bunada neden su yollannda meydana gelebilecek anzalann tüm hattın etkilenmesini önlemeyi ve anannun kolaylaştınnayı göstermektedir. Bizim Thebatton su iletim hattında saptadığımız Ballıkaya deposu, kaynak noktasından yaklaşık 8.5 kın. sonra açılmıştır.
Vitruv'un önerdiği 24.000 ayaklık ölçü, Attik
tarafından

-lon ayak sistemine göre 8250 m.dir. Vitruv

önerilen ölçü sistemi Tralleis-Thebaiton
raki mesafesine yaklaşık uygun düşmektedir.

hattındaki

su deposunun kaynaktan son-
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suyun toprağa karışmasını önlemek içinde dinlendirme ünitelerinin masif
kaya kütlesine oyulmuş olması bir tesadüf değildir ve sistemli bir mühendislik anlayışının araziye uygulanmasıdır. Dinlendirme havuzundan
yaklaşık 200 m. kadar devam eden su kanalının yerel şi st taşlarından yapılmış ve çökmüş olan kısımları hala görülebilmektedir. Zamanla kısmen
yıkılmış olan su yolu tünelinin bu bölümünden içine girmek mümkündür.
Kanalın tabanı kısmen yıkıntılarla dolu olsa da tonoz örtülü beyaz harç
sıvalı olduğu anlaşılmıştır. İçten içe ölçüsü 1.90 m. yükseklikte ve 0.70
m. genişliktedir. Ölçü aldığımız kısmın olasılıkla dinlendirme havuzundan sonraki, havalandırma bacasının bulunduğu yer olduğu düşünüise de
bu konuya açıklık getirebilmek için su yolu tünelinin temizlenerek incelenmesi gerekir. Karagözler köyünden sonra Doğu Bağı Mahallesi'nin
doğu yamaçlarındaki Ballıkaya Boğazı'nda güneyi uçurum şeklinde olan
araziye tıpkı Hasankovuğu aquadukt'u gibi yerel şist taşından harçlı sağır
kemerli su iletim sistemi yapılmıştır. Doğu Bağı Mahallesi'nin batı eteklerinden güneyindeki burnu dolanarak Gözpınarı köyünün güneyine doğ
ru yol alan su yolu, tamamen kapalı tünel sistemiyle toprak altından devam ederek Balıköy'ün güneydoğusuna ulaşır. İkizdere hattı, Balıkköy
ile Alatepe köylerini birbirinden ayıran ve Kemerçayı'nın üzerinde halk
tarafından "Karakemer" ya da "Taş Kemer" diye anılan ve çok iyi şekilde
korunmuş olan anıtsal Karakemer aquadukt yapısı ile "Y" şeklinde kontak yapar (Resim: 3-5). Karakemer, yaklaşık 35m. yükseklikte, uzun dönem işlevini sürdürmüş, oldukça sağlam korunmuş üst üste üç ayrı kemerden oluşmaktadır. Kemerler zaman zaman destekli sağır kemerlerle
sağlamlaştırılmış monumental bir yapıdır. Derin vadi yatağının anakaya
zemini üzerindeki ilk kalker rektegonal blokların oluşturduğu harçsız
örgü sistemli yapı, olasılıkla Geç Hellenistik -Erken Roma Dönemi'nin
yapısı olmalıdır (Resim: 4). Kemerin üzerindeki ikinci (Resim: 3) ve üçüncü kemer (Resim: 2) dizileri ise farklı yapısal teknikler göstermekte
olup, kireç harcıyla örülmüştür. İkinci ve üçüncü kemer dizileri ise daha
sonraki dönemlerde; olasılıkla Roma Dönemi'nin yapılarına ait kemerler
olmalıdır (Resim: 2,3). Karakemer Aquadukt'u yapısal teknik özellikleri
ve mimari açıdan fevkalade önemli bir yapı kalıntısıdır. Karakemer
Aqueaduktü 'nün "Y" şeklindeki kollarından biri İkizdere' den gelen suyu,
diğeri de kuzeyden güneye doğru akan Kemerçayı'nın suyunu toplayarak
Alatepe ve Horozköy güzergahından devam eder. Bu su yolu,
,.
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Horozköy'ün güneybatı eteklerinden geçerek, Danişmend köyü yakınla
rındaki "Kız Kulesi" denilen su kanalına ulaşır. "Kız Kulesi" yapısı aynı
zamanda Tralleis Akropolü'nün hemen kuzeybatısında yer almış olup,
hem İkizdere-Kızıldere ve Kemerçayı'nın sularını antik kente taşır, hem
de Eudon-Tabakhane çayı'nın batı su yolunu bünyesine katarak
Thebaiton hattı ile birleşir. Burada toplanan sular ise Tralleis Akropolü'rıün kuzeybatısındaki su kemerleri ile Tralleis'e kavuşur.

Tabakhane

Çayı

(Eudonos) Su

Yolları

Tabakhane Deresi, Mesogis'in 1457 rakımlı Elmalısırt eteklerinden
itibaren Almasırt, Damgataş, Karlıkdibi, Kirazlık, Oklucak, Belendere
Suçatal ve Sarısu gibi küçük derecikleri bünyesine alır (Çizim: 1). Bu
derecikler Ambarcık köyü yakınlarında birleşerek Tabakhane Deresi'ni
meydana getirirler. Aynı zamanda birleşim noktasında bugünkü Aydın
kent suyunun sağlandığı modern su dinlendirme havuzları bulunmaktadır. Bugün olduğu gibi antik dönemde de, Tralleis' in su gereksiniminin
bir bölümü Tabakhane Deresi'ndeki pınarlardan sağlanmaktaydı. Bu görüşümüzü Tabakhane Deresi yatağındaki antik aquadukt kalıntılarından
anlamak mümkündür. Su iletim kanalı Ambarcık köyünün hemen kuzeyinden bugünkü su dinlendirme havuzlarının bulunduğu dere yatağının
batısından 'başlayarak, "Buruncuk" denilen yerden yaklaşık 600 m. tünel
şeklinde toprak altından yol aldıktan sonra iki kola ayrılır: Kollardan biri
sifon sistemli aguadukt şeklinde Tabakhane Deresi'nin üzerinden doğu
yatağa geçer. Batı yataktaki su yolu üzerinde, Ambarcık köyünün tam
altında (güneyi) ve dere yatağında büyük bir sarnıç yapısı bulunmaktadır
(Resim: 5). Bu noktadan sonra doğu su iletim kanalı, batıdaki su iletim
kanalına paralelolarak, dere yatağı boyunca güneye doğru iner ve
Kalfaköy'ün
kuzeybatısındaki
aguadukt'a
bağlanır.
Kalfaköy
aguadukt'ün değişik zamanlarda uzun süre kullanıldığı farklı kemer yapılarına sahip kemer kalıntılarından anlaşılmaktadır. Doğu su iletim hattı
Tabakhane Deresi'nin bu bölümünde tekrar tek katlı köprü kemer şeklin
de batı yatağına geçer. Buradan da Tralleis Akropolü'rıün doğusundan
kente giriş yapar. Edonos batı su iletim kanalı ise, bir süre dere yatağına
paralel bir şekilde güneye doğru yol aldıktan sonra Ambarcık köyü içinden geçer ve Danişmend köyünün batısındaki "Kızkulesine" bağlanır. Bu
kanal aynı zamanda İkizdere-Kemer su yolu ile kontak kurarak birleşir.
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Geboluk

Taşacakları

Tralleis' in merkezinden kuş uçumu 15 km. kuzeyde, MesogisKestane Dağı'nda, 1124 m. yükseklikdeki zirvenin "Yörük Mezarı" denilen geniş ormanlık alanın doğusunda, Geboluk mevkiinde yer almaktadır. Taşocağının bulunduğu alan aynı zamanda Kemer Deresi'nin kaynak
noktası durumundadır. Fazla derin olmayan bir vadinin doğu yamacında,
çok geniş alana yayılmış olan Geboluk taşocağı yaklaşık 80.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır. (Resim: 6) de görülen ocakların benzerlerinden çok sayıda ocağı görmek mümkündür. Ocaklar, modern yerleşimlerden çok uzakta ve ulaşımı oldukça güç olması gibi nedenlerden
ötürü çok iyi korunmuş durumdadır. Düzgün kesilmiş anakaya ocaklardan bazıları tam olarak işlendiğinden sadece ocağın dikdörtgen şeklinde
ki boşlukları görülebilmektedir. Bu şekildeki ocaklardan çıkartılan blokların, anakayadan kopartıldıkları izler korunmuştur. Bazı ocaklarda bir
tren vagonu gibi bir sıra sıra dizilen bloklar asıl kütleden kopartılamadan
bırakılmışlardır. Ocakların içinde düzgün bir sıra oluşturan farklı boyuttaki bloklar gayet düzgün kesilmişlerdir (Resim: 6). Vadi yatağında ise
ocaktan çıkarılan, ancak taşınmamış bazı blokların ve sütunların yatar
şekilde durdukları saptanmıştır. Taşocağının anakayası beyaz renkli
mermerimsi bir özelliğe sahip olmasına rağmen çabuk opalleşen bir yapıya sahiptir. Bu ocaklardan çıkartılarak Tralleis' e taşınan bazı blokların
(sayıca fazla olmasa da) hamam-gymnasian yapısında kullanıldığı belirlenmiştir.

Tralleis 'deki Yüzey Araştırmaları

Antik kentten yüzeyde pek fazla bir şey görülme se de ekip üyesi arkadaşlarımız Tralleis'in yaklaşık %35'lik bir bölümünü taramışlardır'".
Kent master planında da görüleceği üzere yüzeyde 15 ayrı yapı kalıntısı
nın korunabilen parçaları lokalize edildi (Çizim: 2). Bu çalışma sonunda
bazı önemli yapıların yerleri saptandı.
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Tralleis'sn yaklaşık %65'lik bir bölümü askeri alan içinde kaldığından gerekli olan yüzey
taraması yapılamadı.
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Ayrıca,

antik kent devamlı surette askeri eğitim alanı olduğundan

bazı küçük buluntuların bulunabilmesi de olasıdır. İşte böyle bir buluntu-

nun varlığını duyan ekip arkadaşlarımız ilgili komutan ile görüşerek bir
adet mermer heykel başını Aydın Müzesi'ne kazandırdılar (Resim: 20)44
Baş, 14 cm. boyunda,ıı cm. eninde ve 5.5 cm. boyun kalınlığındadır.
Oval yüzlü başın gözleri matkapla belirlenmiş, göz kapakları keskin
konturlu ve saçları deriden derince ayrılmıştır. Baş, işleniş tekniği bakı
mından İ. S.II. yüzyılın sonu ile III. yüzyılın başlarına tarihlenebilir.
3-K65-75/DIO Plankaredeki Kazı

1996

Çalişmaları

kazı

mevsiminde, Tralleis'te toplam 150 metrekarelik bir alan
kazılmıştır. Çalışmalar, halk tarafından "Üç Gözler" olarak bilinen hamam-gymnasion alanında, K65-75/D LO plankarede gerçekleştirilmiştir
(Çizim: 3,4). Açma alanı uzun yıllar define arayıcılar tarafından talan
edilse de bazı kısımlarda Hypokoust dikmeleri yer yer 0.80. yüksekliğe
kadar korunmuştur (Resim: 7). Korunan alanlarda ve tahribat enkazında
yaptığımız çalışmalarda, hamam kaldarium'unun küçük bir bölümü açılmıştır. Çalışmalar sırasında, 154.95 kodunda, rastlanılan Hypokoust
dikmeleri 0.29-032 m. çapında, 0.05m. kalınlıkta yuvarlak tuğlalardan
yapılmıştır (Resim: 7; Çizim: 4). Tuğlalar arasına 0.05-0.06 m. kalınlıkta
harç konarak dikmeleryükseltilmiştir. Kaldarium tabanın korunan bölümlerinde 0.39xO.52-0.53 m.lik od taşları kullanılmıştır. Bu od taşları'"
tüfumsü bir yapıya sahip olup tam kalkerleşememiş oluşumlardır. Dikdörtgen şeklindeki doğal taban döşemeleri zamanla yakılan kuvvetli ateşin tesiri ile kıpkırmızı olmuş ve adeta tuğlalaşmıştır. Oysa ki aynı düzlemdeki servis yollarında kullanılmış benzer ölçü ve nitelikteki od taşı
döşemeler, doğal toprak rengindedir (Resim: 8). Açmanın batı profili
önünde 154.65 kodunda, zamanla büyük ölçüde sökülmüş, 1.12 m. kabaşının Aydın

44

Heykel

45

ederim.
Ankara'daki

Müzesi'ne teslimini

Dışkapı Hamarnı'nın

taban

sağlayan Sayın lTeğ. Sadık

döşemelerinde

de benzer

şekilde

Gök'e

teşekkür

od taşlan kulla-

nılmıştır.

M. Akok, ad taşını ataşe dayanıklı bir doğaloluşum olarak tarif etmektedir (M.
Akok, "Ankara Şelırindeki Roma Hamamı", TAD XVII-I, 1968, 5-37). Gayet düzgün kesilmiş olanbu tüfümsü püskürük kayaçlan, olasılıkla toprak altından çıkanldığı sırada kolayca
kesilebilınekte, ancak ayın kayaç toprakian çıkartıldıktan belli bir müddet sonra sertleşme
yapmış olmalıdır.
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lınlıktaki kuzey-güney duvarı, temel düzleminde korunmuştur. Bu duvarın her iki yüzüne orta boy taşlar dizilerek ortası moloztaş, kiremit, tuğla
parçaları ve bol kireç harcı ile doldurulmuştur. Bazı kısımları korunmuş

olan

duvarın, sandık

duvar

tekniğinde örüldüğü anlaşılmıştır

(Resim: 8).

Açmanın güneydoğu köşesine yakın

bir bölümde, kaldartum enkazı
nın 154.88 kodunda, 0.80 m. kalınlıkta 5x3 metrekarelik bir kısmı in-sifu
olarak kalmıştır. Yerli yerindeki bu enkazın içinden ve kaldartum dikmelerinİn 154.94-154.33 kodları arasındaki temizlik sırasında yoğun olarak düz, silmeli ve kabartma şeklinde mermer kaplama parçaları yanında
(Resim: 16,17) çok sayıda kenarı pervazlarla çevrilmiş büyük duvar panolarına ait parçalar ele geçirilmiştir. İnsan ve hayvan kabartmaları çok
nitelikli bir işçiliğin ürünleridir (Resim: 11-13). Kabartma parçaları arasında bir kefas (deniz yaratığı-balina)'un ağız, kuyruk, ve sırt pullarına
ait (Resim: 15) olanlar ile, olasılıkla aynı panoya ait iki erkek (Resim:
ll) -Satyr ve Nyphe ve benzer iki genç başı parçası da dağınık olarak
farklı düzlemlerden (Resim: 12,13) bulunmuştur. Çok yüksek olmayan
kabartmalardan Kefas'un ağız ve gözünde, insan figürlerinin ikisinin
ağız, göz ve saçlarında kırmızı boya ile detaylandırma yapılmıştır. Bunların yanında olasılıkla aynı veya benzer başka bir panoya ait olması gereken Lyra çalan bir kol parçası ve sadaklı ayak parçası (Resim: 14) ele
geçirilmiştir. Boyalı, yüksek nitelikli, hafif kabartma parçalarına bakarak
kaldarium duvarlarının olasılıkla büyük, mitolojik sahneler içeren duvar
panolarıyla bezendiği anlaşılmaktadır. Hamam kaldariımıu'nun güneydoğu köşesinde, yoğun küllü, içi organik ve inorganik maddelerle dolu
Bizans çöplüğüne rastlanılmış, çöplük içinden Nikeia (İznik) baskılı bakır
bir sikke (Resim: 18) ile bir adet pişmiş toprak Geç Roma kandili (Resim: 19) bulunmuştur.
K75-80/DIO Plankareli Açma
K65-75/Dıo

plankaresinin tam kuzey kesitinde kaldariumıın doğu
bu duvarın kuzeyine 5x10 metrekarelik ikinci bir genişleme yapıldı. 154.33 kodunda tespit edilen kaldarium
tabanından 150.60 koduna kadar yapılan kazı çalışmalarında 5m.lik bir
yıkıntı dolgusu ile karşılanıldı. Doğu-batı yönde uzayan kaldarium duvarının 2.50'lik bölümünün dış yüzeyinin tamamen söküldüğü, sadece dubatı duvarı kaldığı anlaşıldığından,
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var etinin harçlı moloz dolgusunun korunduğu saptandı. Bu duvarın kuzey yüzündeki derinleşme sırasında yoğun kaldartum enkazı yanı sıra
değişik kodlardan traverten taşından yapılmış büyük bloklar açığa çıkar
tıldı. Büyük blokların daha erken bir yapıdan sökülmüş oldukları
kaldarium kuzey duvarı ortasındaki büyük temel kalıntısından (Resim: 9)
ve kuzey-güney yönünde uzayan ana duvarın altındaki büyük bloklu duvardan (Resim: i O) anlaşıldı. Aslında üstteki kaldartum yapılmadan önce
çok büyük kalker bloklarla yapılmış erken bir yapı vardı. Her iki erken
duvar kalıntısı 2.50-260 ın. kalınlıktadır. Güney-kuzey yönde birbirlerine
paralelolan bu yapı arasında 3.45m.lik bir genişlik olup, üst yapısının
tonozla örtülü bir mekan olduğu anlaşılmaktadır. Erken duvarlar arasın
daki açıklığın tonozla kapatıldığını gösteren tonoz kilit blokları enkaz
içinden çıkartılmıştır. Bu açmada, hamam kaldariıınnunuı daha erken
anıtsal bir yapı üzerine yapıldığı ve doğalolarak hamamı yapanların ilk
yapıyı kısmen sökerek, kısmen de bu yapıdan yararlanarak farklı bir hamam yaptıkları anlaşılmıştır. Henüz bu erken yapıyı tarihleyebilecek arkeolojik ve epigrafik bulguya rast1ayamadık.
Sonuç olarak, kaldartınntuuı bulunan mermer Satyr, Nymphe (Resim:
ii) ve Ketos kabartmalarının (Resim: IS) gözbebeklerinde matkap yerine
kırmızı boya kullanılması, Roma Cumhuriyet46 Dönemi' nin özell iklerini
yansıtmaktadır. Tralleis'te 1883 yılında bulunmuş olan bir adak yazıtında
aynen şu ifadeler yer alınaktadır: "azatlı köle Onesimos (yahut
Chresimıısı gymnasion kaldartum 'unun mermer bezeklerini sağladı ve
İmparator Nerva 'ya adadı,,47 Bu durumda bizim kaldariıınıda ele geçir46

Strabon, Augustus'un (İ.Ö.26) büyük depremde şehrin ve gyrmıasion'uıı yıkıldığını ve kentin yeniden yapılmas ında halka büyük yardım verdiğini belinnektedir (Stabon, XII,578 ). Bu

dunnnda adı geçen imparatar döneminde Tralleis'te bir gynnıasıoıı bulunmaktaydı.
Tralleis'de bulunmuş olan bir başka yazıtte ise kentte üç ayrı gymnasioıı 'un varlığından söz
edilmektedir (E.Dereıme, Gyınnastika, AnfCL 2, 1938, s.74, no.9.). Tralleis Cynmaston'»
Akurgal'a göre LS.III. yüzyıla (E.Akurgal, Ancient Civilisations and Ruins of Turkey, ı 985,
5.236.), Bean'e göre de (Gynmasion ve Stadium}, yapısal teknikleri bakınundan Geç Roma
Devri'ne ( G.E.Bean, Kleinasien. 3. Jenseits des Maander- Kareien mit dem Vilayet Muğla,
1985,s.220vd.) tarihlenmektedir. Yegül ise mevcut gymnasian (Üç Gözler) kalıntreının yapı

47

sal öz~lliklerine dayanarak Ephesos'daki Doğu Hamaını ile çağdaş olması gerektiğini belirterek IS. II. yüzyılın ortalanndan sonraya(F. Yegül, Batlıs and Batilig in Clasical Antiquity
,1992, s.258, Fig.325-327) tarihlendimıektedir.
F. Yegül,Batl1s and Bating in ClasicalAntiqııity ,1992, s.456, dipnot 55: ayrıca bkz: Alvi8,
ı883,110.15.
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diğimiz çok sayıdaki nitelikli mermer kabartma parçası, İ. S. i. yüzyılın
sonlarına doğru; yani Nerva (İ.S.96-98) Dönemi'nde yapılmış olmalıdır.

Bu belgeye dayanarak ileriye sürdüğümüz tarih ile henüz küçük bir bölümünü açığa çıkardığımız kaldarium'un yapısal özelliklerinin pek uygun
olmadığı akla gelse de kaldartum yapısında saptadığımız en az üç evre
göz önüne alındığında, kabartmalar için ileri sürülen tarihin uygun olacağı görülür.
Çöplük içinden Bizans İmparatoru Heracliııs (610-641) Dönemi'ne
ait bir bakır sikke ve İ.S. II. yüzyıla tarihlenen pişmiş toprak bir Roma
kandili ele geçirilmiştir. Aynı küllü atık içinden hem Bizans sikkesi, hem
de Roma kandilinin bulunmuş olması kaldariumun çok karıştırılmış olduğunu göstermektedir. Hamam İ.S. 7. yüzyılın başlarından sonra terk
edilmiş olmalıdır.
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Resim 2: Karakemer Aquaduktu 3. kemer dizini
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Resim 15: Hamam kaldarlumunda bulunan mermer Kctos

Resim 16: Mermer, apıike Attik-İorı ante kaidesi"
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REPORT ON THE MISSION'S ACTIVITY
CARRIED OUT IN 1996
Daria FERRERO DE BERNARDt

The 1996 exeavation and restoration campaign 1ed by the ltalian Archaeological Mission at Hierapolis of Frigia (Pammukale) was carried
out from July 16th to üctober 13 th
Those who have taken part in the works of the Mission are the full
professors: Daria Ferrero De Bernardi, head of the Mission, Polytechnic
of Turin; Francesco D'Andria, archaeologist, University of Lecce; Tullia
Ritti, epigraphist, University of Naples; Gianluigi Ciotta, architect, University of Genoa; the professors: Attilio De Bernardi,.architect, Polytechnic of Turin; Annapaola Zaccaria Ruggiu, archaeologist, University of
Venice; Paul Raymond Arthur, archaeologist, University of Lecce; the
researcher Elena Miranda. epigraphist, University of Naples; the experts:
Franca Ceresa and Antonia Spanô, both architects at the Polytechnic of
Turin; the architects Giorgio Gasco and Clara Pagano; the archaeologists:
Bruna Lucia Bruno, Maria Piera Caggia, Lorenzo Campagna, Amilcare
D'Andria, Fausto Longo, Corrado Notario, Stefania Ratto, Francesca
Salvestrelli, Pasquale Favia and Roberta Giuliani, University of Lecce;
Daniela Cottica, University ofVenice; Çiğdem Gençler and Haluk Soner,
Ankara; the restorers: Axel Nielsen, Genoa; Mutlu Bozkurtlar, Ankara;

*
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Tolga Mağden, of Başkent Meslek Yüksekokulu, at the University of
Ankara; the archaeology students: Giacomo D'Elia, Carlo De Mitri,
Gianluca Leoni, Francesco Sergi, University of Lecce; Anniuska Miotto
and Silvia Troncon, University of Venice; the students of the Polytechnic
of Turin: Simona Bologna, Raffaella Bonino, Erica Bonomi, Alessandra
Bottero, Fiammetta Cala, Diego Capello, Davide Dutto, Gianmaria Ferrero, Silvia Fogliati, Nicoletta Frattini, Simona Gallina, Alessandra Lenti,
Isidoro Mastronardi, Emanuela Minuzzi, Cristina Pietrantonio, Giovanni
Ponzano, Chiara Rigotti.
The representative of the General Direction of Monuments and Museums of Turkey was Mr. Mehmet Akalın, archaeologist to the General
Direction of the Anatolian Cu1ture Museum of Ankara.

The Mission has carried out its activity in two areas
i) in the north peripheric area: between the Frontinus Gate and the
Byzantine Gate, continuing along the Domizianea way for exeavation
works at the nymphaeum of the late-Severian period (Francesco D'Andria);
2) in the theatre (Daria De Bernardi Ferrero) with restoration and excavation works and the continuation of the measurements and drawings
by the architecture students under the direction of the two experts of the
Polytechnic of Turin and co-ordinated by Prof Attilio De Bernardi.

Frontinus Street. Latrine
The activity has been concentrated on the initial part of the Frontinus
Street, along the west side. We have completed the exeavation of the
latrine by bringing to light the vast room, which is 30 metres long, and
the adjacent buildings (Fig. I). The pavement made of irregular travertine
slabs and the external canal along the north side, covered by Byzantine
structures, have been brought to light as welL. On this side, the entrance
consisted in a narrow gate that crossed the canal with a step; on this wall
a Cıay pipe conducted the water to the external canal of the latrine. North
of the latrine an intermediate room, conrıected with the circular tower of
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the Frontinus arch, has been excavated. it opened onto this side through a
gate decorated with mouldings. Inside the tower, in the early Middle
Ages, a kiln, with a sub-circular plan, was constructed for baking bricks
and tiles.
A careful stratigraphic exeavation has allowed us to identify the different phases of use of the latrine, between the 5th and the beginning of
the 7th century A.D. In that period, stables, kilns for ceramics production
and dwel1ings were added inside the rooms. Moreover, in the room south
of the latrine, an upper floor was also constructed as we can see from the
presence of stairs constructed with reused materials; a cooking-stove has
been constructed along a wal1.
South of the latrine, along the plateia, we have identified two rooms
that can be dated to the Flavian period and that were used as a store
(longer plan) and a workshop (square plan). The Flavian structures, separated by a narrow cavity from the back wal1 of the west stoa of the
Agora, are characterized by the building technique of smal1 travertine
square blocks, without using the mortar.
The restoration activity has been concentrated on the reconstruction
of the latrine, after the restoration of the col1apsed architectural elements
(columns, Doric capitals, architraves). Thus, the restoration of the internal row of columns and the Doric façade with semi-columns, balustrades,
architraves and cornices has been completed. In one of the two entrances
on the southern side, the jambs and the architrave have been recorı
structed (Fig. 2).
The reconstruction of the Doric façade has been continued on the
other buildings along the West Side of the Frontinus Street.
Frontinus Street, south part, east side

P.ARTHUR
In the area between the so-cal1ed "Tomba Bel1a" and the Frontinus
Street a systematic survey has been carried out with stratigraphic
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trenches that have borne out the complex uses of this area between the 4
and the ıo" centuries AD. In particular, we have resumed the exeavation
carried out in 1962 that brought to light the plan of the house dating from
the 4th century. This house was constructed on the site of pre-existing
structures with rooms laying out around a central peristyle and others
opening onto the street. The rooms mainly constructed with re-used materials on the pavement of the Frontinus street, at a higher level, can be
dated to alater period (9th _ ı o th centuries AD.), after the particularly
damaging earthquake of the 7'h century. The presence of com silas makes
US thinking of a public building used as a foodstuffs store. Inside the
holes we have discovered numerous metal objects, achromic ceramics
with heavy glazing of a Forum Ware kind that is considered, during excavations in Italy, to be local production and an index fossil for early
Middle Ages contexts (Fig. 3). The discovery at Hierapolis gives US new
information about the places of production of this ceramics class. Among
the finds, of particular interest is a beautiful marble head of youth,
probably a portrait, that can be dated to the 3rd century AD.
In the area of the Agora we have started to study a cemetery dating
from the 5th-6th centuries AD.
Tritons Nymphaeum
The diffıcult exeavation of the front part of the nymphaeum along
the Frontinus street has been continued by removing with compressors
the hard calcareous layer that covers the ruins of the marble façade. Even
in this part of the Frontinus street we have discovered numerous rooms
dating from the Byzantine period (9Ih_10th centuries AD.) that have covered the street and made it a narrowand winding path (Fig. 4).
Numerous finely decorated marble architectural elements and slabs
with reliefs representing scenes from the Amazonomachy have been discovered. The study of the collapsed element s has allawed us to set the
reconstructiorı of the façade of the important building which is 70 metres
long. Finally, we have 'completed the exeavation of the back wall, made
of square travertine blocks, whose ruins have been discovered behind the
building, in the area of the west stoa of the agora.
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Area na. 2
Area no. 2 has been divided into four parts concerning: 1) the front
of the backstage south of the main entrance, 2) the part of the diazoma
corresponding to the fırst cuneus towards the north, which is stili occupied by the ancient fall, 3) the south area of the summa cavea with passages to the entrance to the diazoma, 4) the area before the front of the
backstage.

2.1. The backfront ofthe skene building
In 1994 large collapsed travertine blocks, mixed with some blocks of
the stage-front's decoration were removed in order to clear the area and
start, as far as possible, the reconstruction of the arched wall. We have
removed about 400 collapsed blocks, following the layers and the way
they fell in, in order to try to replace the above-mentioned blocks as exactly as possible. According to a static analysis, what has remained of the
two courses with double faces, that are still on the site and represent the
foundations, there was the opportunity for them to be supported by those
composing the back wall of the reconstructed skene building. That has
been further controlled in order to identify any crack that was not identifıed in the fırst analysis. After having established their good static condition, we have taken into consideration the three successive courses that
still had, toward the basement, a good solidity while on the façade, animated by two niches and an architraved entrance to the hyposcenium,
they were partially broken into pieces because of the fall both of the back
wall and the stage-front's wall (Fig. 5).
The most resistant blocks have been preserved and partially integrated with artifıcial stones, respecting the original material. The blocks
of the fourth course were better preserved and needed less integrations
(Fig.6).
The part of the south-west angular wall has been reconstructed up to
the cornice and at the same time we have reconstructed the arch joining
this comer with the back part of the stage's wall (Fig. 7,8). The reconstruetion of this part of the skene building's wall has been stopped at the
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pavement of the "stage", because the arehes that opened onto it, with a
different light one from another, need, before the reconstruction, to be
reassembled on the ground in order to identify their exact width.
2.2. Diazoma and cuneus north ofthe summa cavea

The intervention on the diazoma has consisted in removing the
blocks of the ancient fall and in the reconstruction, on a simple base still
on the site, of slabs belonging to the beIt wall and the relative cornice. In
order to restore the steps-seats we have eleared the whole area behind the
above-mentioned wall and constructed walls normal to the diazoma, one
metre away one from another, and with the upper profile in the form of a
staircase. The interstices have been filled up with small stones and earth,
settled with abundant water and on these substructions it has been possible to reconstruct six rows of seats; the part corresponding to the wall of
analemma has been reconstructed as well (Fig. 9).
At the same time we have restored the pavement of the diazoma
damaged by the fall of the seats and the thick slabs of the beit.
2.3. South area ofthe

sımıma

cavea

The third intervention on the building has consisted in removing the
ruins of the seats of the summa cavea towards the south, after numbering
and sketching the ruins. The area, that in ancient times was occupied by
the substractions of the cavea itself, has been therefore eleared. The substractions were composed of four radial rooms, covered with barrel vaults
"a gradoni" in order to facilitate the bearing of the seats. The blocks of
the barrel vault of two corridors parallel to the diazoma have been removed as welL. The corridors brought to a vomitory opening onto the
diazoma itself and they have been removed because they were highly
damaged by the fall of the upper seats, probably after the earthguake of
the 7th century. The removal has also consisted in dismantling some
blocks of the façade of the relative analemma that, because of the blow
due to the shifting of the vault, were jutting with regard to the "filo"ofthe
relative wall.

242

2.4. Area in front ofthe theatre
The fourth intervention has consisted in elearing the area in front of
the back front of the backstage south of the main entrance to the cavea.
The exeavation near the wall has showed that the south wing was not
symmetrical to the north wing, but it was constructed at an higher level.
That can be explained by the discovery, about two metres away from the
above-mentioned front, ofa structure composed offour rooms and a corridor, constructed with small calcareous blocks and having the same
building technique as the radial rooms supporting the seats (see intervention 2.3.). The rooms covered with barrel (Fig. lA) vaults and having the
same building technique have the extrados at a lower level with regard to
the levelling course of the above-mentioned wall. These rooms must be
therefore further studied and excavated as we cannot say anything yet
about their function and date.

i would like to thank the officials of the Anıtlar ve Müzeler Genel
of Ankara and Denizli, the Director of the Museum of
Denizli, the assistants and the inspector to the Mission, Mr. Mehmet
Müdürlüğü
Akalın.
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THE 1996 EXCAVATIONS AT SAGALASSOS
Marc WAELKENS

,

11.1. Introduction

The seventh exeavation campaign at Sagalassos was carried out between the 6th of Julyand the 31" of August 96. A total of 113 scientists
and 63 Turkish workmen were involved in it. The T.C. Kültür Bakanlığı
was represented by Mrs. Ümran Yüğrük (Efes Müzesi) and by Mr.
Mustafa Akaslan (Isparta Müzesi). During the 1996 campaign work was
concentrated in the following areas:
11.2. The N WHeroon Excavations

M WAELKENS
B.ARIKAN
1. VAN DAlv1ME
11.2.1. Introduction

In 1994 an exeavation was started immediately northeast of the
Doric Temple , where R. Fleischer in 1974 had studied the remains of a
Heroon, henceforth famous for its friezes. Based on stylistic grounds, the
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latter were dated to the middle or third quarter of the 2nd century B.C.
The architectural decoration of building elements belonging to the upper
structure found from 1994 onward, as well as four new slabs of the
frieze, proved that the Heroon in reality is of Iate Augustan date (0- 14
AD), and that it must have been repaired in the 2nd century AD (Waelkens et.al., 1997: 173-193).
11.2.2. The 1996 Research
In 1996 year excavations focused on the east side of the NW Heroon,
in sectors 305/990, 300/990, 300/995 and 300/985, all located east and
southeast of the monument. The discovery of many building elements of
the monument allawed to produce a detailed plan (Fig. i) as well as a first
reconstruction drawing (Fig.2). The Heroon can now be reconstructed as
an almost square socle (7.74 x 8.59 m.; H.: 3.915 m.), which supported a
three-stepped krepis (H.: 0.95 m.) carrying above a moulding 1.18 m. tali
orthostats decorated on the west, south and east sides with a frieze of
daneing girls (5 per side). The excavations led to the discovery of a new
dancer slab from the eastern frieze (Fig.3), bringing the total number of
preserved daneers to 14. Above them anather step supported a Corinthian
disty!os in antis naiskos of 4.90 m. width and ca. 4.80 m. height. Through
its door a nearly 4 m. tali marble statue was visible. Its head, perhaps
representing a youthful Alexander the Great (?) was discovered in 1994
(Moens et.aı' , 1997:369-373, Figs.3-6). During the 1996 campaign other
parts of the body (legs and cloak), as well as fragments from three other
statues (Fig.4), were found to the southeast of the monument, together
with new building elements from the latter.
In sector 900/355 , located immediately southeast of the Heroon,
three layers were excavated : layer i (a top soil of O. i Oto 0.40 m. thick)
was very poor in archaeological materiaL. Layer 2 (a destruction layer of
ca. 4 m. thickness) represented the collapse of various structures with a
certain sequence in the collapsed materiaL. In its lower levels, it contained the collapse of a fountain located to the east of the NW Heroon
and consisted of numerous reddish tiles, tufa stones and mortar. Above
it fallen Heroon blocks, rubble walls and the collapse of anather structure were found. All these remains were covered by blocks from the
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Iate fortifıcation system. Layer 3, a fill (ca. 1 m. thick), was very rich in
archaeological material. lts pottery could be dated to the period 450-550
AD, but some new types of "Sagalassos red-slip ware "dated to the later
6th century AD were identifıed in it as welL. This might indicate that the
production of this ware went on longer into the 6th century AD than had
been assumed in the past. The layer also contained a coin (SA96300/995-116) of the 6th-7th century AD. The fill therefore must belong
to the last occupation phase of the city (6th-early 7 th century AD).
The most important discovery to the east of the NW Heroon was a
small fountain ( H.: 2.07 m.; L.outside arch: 0.945 m.; visible L.inside
arch: 2 m.) built against the Iate fortifıcations (Fig.5). Inside, it contains a
square room with a brick dome and two arched doors giying access to
rock-cut cisterns at either side of the central room. The façade of the
fountain contains a vaulted opening above a semi-circular basin , which
is covered with painted stucco on its curved and with onyx slabs or
"marmorHierapolitanus" (HierapolisI987: 88) on its straight side. This
basin probably served as an overflow for alarger basin below the dome.
This last basin was fed by a series of terracotta pipes in the four corners
and the center of the roof. The ceilings were plastered. A square
opening in the back wall, decorated with glass, probably contained another water supply system. The walls of the room are still covered with
marble slabs (Afyon marble).
In the same sector, a kind of "pool" of 15 m. by at least 10 m. was
discovered in front of the small fountain, immediately east of the Heroon.
lts west wa11 (lO m. thick, 9.60 m. long, 1.40 m. high on the south side
and 2.52 m. on the north side.) is made of two rubble walls with a fill
of small stones and bricks in between. The south wall of the pool was
built perpendicular to it ( L.north: 2.32 m.; visible L.south: 5.3 i m.; W.
west: 0.75 m.; W. east: 1.25 m.) ). The eastern extremity has not yet been
located. A horseshoe-shaped, monolithic stone basin (1.30 x 1.80 m.) was
arranged against the southwest corner of the pool (H.: 0.56 m.; walls 0.1 i
m. thick). Various water supply systems, at least some of them feeding
pool and basin, were discovered around them. Inside the pool the same
layers as those in sector 300/995 could be identifıed, but here they were
much thinner especially towardsthe southeast.
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The small fountain house and its lateral cisterns most probably were
built at the same time as the Iate fortifications in the area (ca. 400 A.D.).
Perhaps at the same time, or somewhat Iater, as the result of the earthquake of AD 518, the whole area in front (south) of the small fountain
may have been transformed into a kind of poo!., fed by the overflow (?)
of the fountain and by rainwater collected from the fortifications. Another purpose of this pool, beside providing water, may have been to reflect the NW Heroon in its water, an arrangement which apparently was
popular in Iate Roman times as is documented by the pool arranged in
front of the Agora Gate at Aphrodisias (Erim, 1986: 125), where however
there also was a practical purpose (controlling flooding waters), and by
the pool in front of the Celsus Library at Ephesos (Hueber, 1997: 77).
The pool seems to have been covered with an earth mı (layer 3) during
the 6tl'-early i h century AD.
IL. 2. The Excavations ofthe Propylon of the Doric Temple's Courtyard
I.AKYEL
F. LANDUYT
B. AKSOY
M WAELKENS
1.2.1. Introduction

From 1990 to 1992 the interior of a Doric Temple, located to the
southwest of the NW Heroon, as well as its immediate surroundings
west, north and south of it, were excavated (Waelkens, 1993 b: 9-12).
Around 400 AD the building had been transformed into a watch tower
and incorporated into a fortification wall linking it to the NW Heroon. In
the past, it had not yet been possible to confirm its supposedly Iate Hellenistic date by stratigraphical evidence. In 1996, two sectors (285/975
and 290/975) were excavated to the east of the temple. In 1974, R.
Fleischer had discovered in this area the base of a half-column, apparently part of a kind of entrance, but covered it again (Fleischer, 1979:
Abb. I; Taf. 73,3).
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II. 2.2. Results
in sector 285/975, to the east of the Iate fortifıcation wall, the halfcolumn base excavated by R.Fleischer in 1974, was found immediately
below the topsoil (Iayer i , ca. 0.20 to 0.60 ın. th.). it proved to be the
northeast corner of a Propylon squeezed in between the Doric Temple to
the west and the Bouleuterion to the east. The plinth of a free standing
column was found 1.58 m. to the north of it. In sector 290/975, immediately to the west of the Iate fortification wall, the northwest corner of the
Propylon façade was discovered. it was composed of another halfcolumn still standing nearly 4 m. high on top of its base (Fig.6). Another column base appeared 1.52 m. in front of it. A small rubble wall of
ca 0.30 m. wide was built over both bases. The Propylon thus consisted
of a distyle prostylos structure made of two Corinthian columns set
nearly 1.50 m. in front oftwo Corinthian half-columns at both corners of
the façade. A stone bench connected columns and half-columns, at least
on the east side. The whole area between and part of the area in front of
the columns was paved with large limestone slabs. The columns supported a low gable. The Propylon façade contained a richly decorated
door of which the collapsed lintel could be dated by L. Vandeput to the
early Augustan period. Two large windows framed the doors (Fig.7). The
façade was broken off diagorıally from the almost complete northwest
corner to the northeast column base. The well preserved western half,
still containing a complete window, was hidden behind the Iate fortifıca
tion wall.

A wall of beautiful ashlar blocks in a pseudo-isodomic arrangement
fılled the gap between the Propylon and the Doric Temple (see Fig.6). Its
layers respected to a large extent those of the krepis, the podium and the
east waIl of the temple.
The stratigraphy in front of the Propylon was slightly different at either side of the Iate fortifıcation wall, To the east of the latter, layer 2
clearly was a destruction layer (1 to 1.60 m. thick), while layer 3 (ca.
0.40 m.) was a mı containing a lot of archaeological material, especially
ceramics and bone. it covered a pavement on top of layer 4 (probably a
fıll) and contained a water supply system with a water collector. Below
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it, in sector 285/975, another destruction layer 5 was found, but elsewhere layer 4 directly covered the bedrock. To the west of the Iate fortification wall, below layer 1 (here ca. 0.30 m. thick), layer 2 again was a
destruction or erosion layer (ca. 0.80 m. thick), yet containing no archaeological materiaL. On this side of the wall, layer 3 (th.: 0.45 m.) was
not a fıll, but a second destruction layer richer in finds. On the other
hand, layers 4 (ca. 1.30 m.) and 5 (0.55 m.) were both fills. Alayer 6
which just covered the top of the euthynıeria of the temple as well as the
column-bases of the Propylon again was a destruction layer containing
architectural fragments from both buildings. Two sondages revealed the
existence of alayer 7 below it , which also seemed to be a destruction
layer with lots oftiles and burnt wood.
Towards the end of the campaign, one also started excavating sectors
290/970 and 285/970 located to the south of the façade of the Propylon.
Layer 1 and 2 here corresponded with those in sectors 290/975 and
285/975. Layer 2 containing debris and architectural elements from the
Doric Temple and the Iate fortification wall, continued until the first step
of the temple krepis was reached. The excavations also could expose the
temple podium on the east side. It is 1.30 m. high and supported by three
steps of 0.24 m., 0.25 m. and 0.26 m. A rubble wall (w.: 1.30 m.) built
perpendicular to the east wall of the Doric Temple and against the inner
façade of the Propylon revealed the existence of a Iate Roman construction in this corner.
11.2.3. Conclusion

The excavations thus showed that at some point a temenos wall had
been built between the Doric Temple and the Bouleuterion . In its eastern
half, it contained a Propylon dated to the (early) Augustan period. Propylon and temenos wall were clear1y part of a same building phase, but
the stones of the temenos wall which are carved in such a way that they
neatly follow the contours of the temple podium' s upper and lower
mouldings and the krepis steps without ever intersecting with them, indicate that the construction of the temenos must have followed chronologically that ofthe temple itself. Vet the type of stone, the surface treatment,
as well as the height of the courses ofboth buildings are so identical, that
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the chronological gap between both structures must have been rather
smaIL. Since the Propylon 's architectural ornament points towards an
(early) Augustan date, the Doric Temple must go back to the Iate Hellenistic period.
11.3. The Excavations ofthe Northern Courtyard of the Bouleuterion

i. AKYEL
F. LANDUYT
B.AKSOY
M WAELKENS

The Bouleuterion is situated on a terrace to the west of the Upper
Agora , immediately east of the Doric Temple of which it defined the
eastem edge of the sanctuary. Before starting the excavations in 1996,
same rows of seats near the southwest corner of the building, as well as
the upper part of its north wall were already visible, suggesting a roofed
building of roughly 21 by 22 m. (Waelkens 1993 a: 43-44). One of the
aims of the 1996 campaign was to find the north wall of the open courtyard located in front of the building from where the latter couId be entered, and to determine its length. As a result, a surface of 225 m- covering eight sectors (315/980, 315/975, 320/985, 320/980, 310/980,
310/975, 305/980, 305/975) immediately north of the Bouleuterion façade and east of the Doric Temple was excavated in 1996. These sectors
contained up to 6 layers of debris from the NW Heroon, the Doric Temple, its Propylon, and the Bouleuterion proper. The excavations also exposed the upper part of the northern courtyard wall, extending 25 m.
eastward as far as the Market Building located on the north side of the
Upper Agora(Fig.8). Most of the wall consists of an emplekton system
with two faces filled with mortared rubble in between. The northern face
is made of rectangular, bossed ashlars with drafted edges and quite well
preserved. The inner face is less well built and contains smaller fieldstones and a lot of reused material, including Helienistic osteothekai. At
various points bricks layers leveled the courses of the wall' s inner face.
It is c1ear that one is dealing here with a reconstruction during Iate antiquity, whereby however, the original ashIars had been reused, be it not
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allways in their original position. This certainly applies to a number of
door and window posts and sills.
In sectors 315/980 and 320/980, in the northeast extremity of the
courtyard, a smail room was unearthed. it measures 1.50 x 4.90 ın. Its
north side originally may have contained one of the original entrances
towards the Bouleuterion courtyard from the north, but the door opening
had been blocked in Iate antiquity. Henceforth a stairway made of reused
stones, arranged to the west of it fulfılled this function. The preserved
heigth of the courtyard's wall is at least 2.70 ın. in this area. On the inner
walls of the building crustae attachment holes are visible. The north wall
was uncovered down to the level of its euthynteria. The date of the
original construction and of the Iate occupation could not yet be established.
II. 4. The Excavations of Upper Agora North
MMARTENS
H. SIMILLJON
T. HELSEN
M WAELKENS

il. 4.1. Introduction
From 1994 to 1995, a 6-7th century A.D. complex of workshops
(and shops?) had been excavated on a terrace immediately north of the
Antonine Nymphaeum (AD 160-180) along the northern edge of the
Upper Agora. Originally this area may have been partly occupied by a
probably early Helienistic "market building" in rusticated blocks which
is stili standing in the northeast corner of the square.
Probably during the early Imperial period the western half of the
building was replaced by a new terrace building (roughly 30 x LO m.)
which may have supported a portico above it. At the time of the construction of the Antonine Nymphaeum around AD 160-180, this structure was partly raised and faced with mortared rubble along the inside of
its agora façade . In the Late Roman period, probably during the early 4th
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century AD, the longitudinal wall as well as the floor level inside the
building were raised, and the building divided longitudinally in two levels at either side of a wall . After the earthquake of AD 518, the floor
level was raised once more and the whole structure divided into smailer
rooms or workshops. They were occupied until the final destruetion of
the city by an earthquake around the middle of the 7th century. In the
past years, most of the area between the Nymphaeum and a street to the
north of the "market building," had been excavated already (Waelkens et
al., 1997:127-173). In 1996, the UAN trench was extended both to the
east and the west (Fig.9).
II. 4.2 Aims ofthe Exeavation

The 1996 excavations in this area intended to relieve the pressure of
the soil behind the "market building", to examine the condition of the
latter, as well as to study its internal division and chronology. The extension towards the east tried to find the connection between the UAN
structures and the Northeast Gate of the Upper Agora (see infra II.5.3.d),
while the extension to the west tried to establish the connection with the
north wa11 of the Bouleuterion courtyard.
II. 4.3. Results

The stratigraphy inside the workshops excavated in previous years
has already been discussed at length elsewhere. During the 1996 campaign, the following eight sectors of 5 x 5 ın. (XCIV-XCV-parts of
XCVI, XCVIII, CIII, CIV, CV, CVI ) were excavated to the east of the
"market building", where three new rooms (part of XI; rooms Xv'l-Xvlf)
were exposed. In sectors XCI, XCVIII, CVI and CV, one removed the
topsoil and a destruction layer covering the extension of the north wa1l
of the early Byzantine workshops towards the east. This rubble wall with
mortar jointings had a number of smailer rubble walls built almost perpendicular to it. These rubble walls are standing on a floor level (3S)
containing pottery from the period 450-550 AD, as well as later coins,
confir-ming once more that the present-day division of the "market
building" into smailer units goes back to the ôth-7th century AD. In seetor CV, an older floor level (5S) was found below layer 3S, but not yet
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excavated. In sector XCV, one alsa found a wall (east wall of room XVI)
connecting the longitudinal division wall with the façade of the early
Hellenistic market building, which had alsa been raised in Iate antiguity.
lt is supported by level 3S of which the material again dates to the period
450-550 AD. In sector XCIV (room XVII) the springing of the arch of
the gate itselfwas reached below layer 3S. The latter contained a vertical
draining pipe, most probably coming from the roof of the arch or the
structures leaning against it, and may have taken the water to the supposed cisterns inside the Hellenistic "market building."
On the west side of the UAN trench, one excavated sectors LXXV,
LXXV-W (320-980), LXXV-Wl (315/980), and LXXV-W2 (310/980).
In sector LXXVand part of LXXV-W, a new room (XII) was found.
After removing the top soil (1S) and a destruction layer (2S), one reached
a floor level (3S) on which the north wall of the room was standing. This
wall is a double-faccd ashlar wall with a rubble core. The material from
all three layers belonged to the period 450-550 AD. After excavating
layer 3S, anather floor level 4S was found, which supported the east and
west walls of the room. The latter, which must be older than the north
wall, consist of large stone blocks combined with rubble. Layer 4S has
not yet been excavated. The southern wall of the room continued even
deeper. lt is built with reused ashlar containing a.o. a doorpost and an
inscription. This wall formed an eastward extension of the north wall of
the Bouleuterion' s courtyard and may have been contemporary with the
repair of the latter.
In sector LXXV-W2 anather room built against the repaired courtyard wall of the Bouleuterion appeared. it is accessible through a door in
its east wall. lts north waIl has a curved west extremity . This waIl built
of large ashlars and of smaller rubble with mortar jointings rests on floor
level 5S. Inside, a small N-S oriented wall on top of floor level 5S divided the room in two spaces (XIII and XIV) with different floor levels
(respectively 3S and 4S). They were covered by the topsoil and by destruction level 2S. The material of floor levels 3S and 4S could be dated
to the ôth-7th century AD.
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II. 4.4. Conclusion

Although really hard evidence has not yet been found, it is possib1e
to make some suggestions about the function of the various areas of the
UAN trench. Already in 1995, a distinction was made between the areas
to the north and south of the longitudinal dividing wall. The area north of
it elearly was divided into smail to very smail spaces with a limited access from the street and with no sanitary facilities at alL. Considering the
abundance of finds such as perfume bottles, pieces of balances, worked
bone objects, unguentaria, dolia, knife blades and other tools, it is assumed that this area had a commercial function and mainly contained
workshops or shops. The area south of the longitudina! dividing wall
had been divided in fewer spaces. The middle part was a fıll covering the
Iate antique water supply of the Antonine Nymphaeum. The rooms at
either side contained lots of dolia and may have had astarage function.
The structures excavated in 1996 both to the west and to the east of
the previously excavated parts of UAN again elearly are 6th-7th century
AD storage rooms. In the east, they continued at least as far as the Northeast Agora Gate. In the west they incorporated a 6th century AD stairway
made of reused material from which the former Bouleuterion courtyard
henceforth could be reached. This stairway also gave access to a curved
structure built agains the courtyard wall of the Bouleuterion. This room
may have had a function connected with the Iate structures inside the
former Bouleuterion courtyard.
II. 5. The Excavations on the Upper Agora and of its North East
Gateway

J. VANDENBERGH
E. KOSMETATOU
V. VANDERGINST
11.5. I. Introduction

On the Upper Agora excavated between 1992 and 1995 (Waelkens et
al., 1995 b: 23-25), a stone plan (S.Deneef) was made of the eastern half
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of the Antonine Nymphaeum, built between 160-180 AD. Dozens of architectural elements of this structure were also drawn by a team of architects and their architectural decoration studied (L. Vandeput). Based
on this, J.and P.Legrand could produce a first recorıstruction drawing of
the monument (Fig. 10).
In i 995, part of an early (?) HelIenistic Market Building was discovered in the northeast corner of the agora. it contained a tunnel, of
which however only the entrance could be excavated (Waelkens et al.,
1997: 127-130).

II. 5.2. Aims ofthe Research
The objective of the 1996 campaign was to uncover the northeast
corner of the agora, where the remains of a partly collapsed arched gateway were visible at the surface. it was also expected to find the postament of a more than 10 m. tall honorific column which should have
formed a counterpart to similar columns in the three other corners of the
square.

II. 5.3. Results
In 1996, five sectors were excavated in the northeast corner of the
Upper Agora (LXI, LXVIII, LXXVII, LXXXVI and LXXXV). Their
stratigraphy was quite simple, as the whole deposit represented a destruction layer containing remains ofboth the Antonine Nymphaeum and
of the terrace building and the workshop area behind and above it. However, some distinctions could be made in the various sectors. The topsoil
(layer 1) covered the whole excavated area. it consisted of a loose and
fine, dark soil full of plant roots, with a thickness of ca. O. 20 ın. At the
surface, many smail and larger stones were present along with weathered
sherds, glass and a few metal objects. Layer 2 was still a loose fine soil
containing roots, but it hada much lighter colour. The layer contained
ceramic, bone, glass and metal finds as 'well as smail and larger stones
and tiles. Layer 3, excavated in sectors LXXVII, LXXXVI and LXXXV,
was the main destruction layer, with a thickness of 1 m. Its soil had a
greyish-green colour, probably due to an abundance of mortar frag260

ments. it contained large, medium and small stones and tiles. The small
archaeological finds were found in patches throughout the layer. In sector
LXXXVI, along the terrace wall, large tiles and bricks with mortar stili
attached to them were found. As is illustrated by their north-south orientation , they must have fallen from the warkshop area located at a higher
level. In sector LXXXV, closer to the gate, layer 3 contained less mortar
fragments and was finer in texture. Layer 5, removed İn sectors LXVlll
and LXXVII consisted of a very dark brown-black soil with charcoal
remains and some burned material. The soil had left black (burned)
traces on the terrace wall and on the stones in the northeast carner of the
sector. This seems to suggest that the earthquake which destroyed the
city around the middle of the 7th century AD was accompanied by fires.
The layer had a thickness of 0.50 m. and contained lots of ceramics,
bone, window glass, small stones, but a1most no tiles, In sector LXXVII,
layer 5 surrounded the postament of the northeast honorific column and
there it had a thickness of 0.70m. Layer 6, found in sectors LXVIII,
LXXVII, LXXXVI and LXXXVI is a thin layer of only a few to ca. O. ı O
m. thickness located immediately above and between the pavement slabs
of the agora. it consisted of a light coloured compacted sandy soil with
pebbles and small fragments of tiles, ceramic and bones. This layer may
represent dirt accumulated ·above the pavement slabs of the agora, before
the final earthquake. At the base of the Market Building, it contained a
terracotta waterpipe and in sector LXXXV, it became quite humid, Its
colour however, was the same as elsewhere in the layer, and it contained
patches of small archaeological finds.
On and around the Agora a number of architectual features were uncovered.

1l5.3.a. The Northeast Corner ofthe Square
This area contained a sewage channel extending from the entrance
of the tunnel in the Market Building (see irfraı towards the south. It was
connected with another sewage channel coming from the east through
the Northeast Gate. This last channel had been built with reused large
blocks and smaller stones filling the gaps in between. The sewage chan-
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nel has a width of 1. i O m. and so far could be followed over a distance of
18.80 m.
In sector LXI, a curved exedra was uncovered (Fig. ll). lts stone
benches were found more or less in situ, but the back supports were dispersed around it. The exedra measured 2.70 by 3.75 m. Immediately behind the exedra, a water channel of 3.70 m. running in an east- west direction, was found.
As in the northwest corner of the Upper Agora (Waelkens et al.,
1997: 130-13 1, Figs. 37-38), another postament with an identical shape
and originally supporting a tall column , was found in sectors LXVIII
and LXXVII. The Corinthian capital of the column again suggests a date
in the Augustan period.

5.3.b. A Hellenistic Market Building
During the 1995 campaign a tall structure made of rusticated ashlar
and containing a vaulted tunnel was discovered immediately east of the
2nd century AD nymphaeum (Waelkens et al., 1997: 127-130). This
year, the exeavation of the building was extended towards the east
(Fig.12). The building probably contained storage rooms or cisterns only
accessible from above, and might date back to the early Hellenistic period. lts front wall has a lenght of 12.30 m. extending from the 2nd century AD nymphaeum to the Northeast Gate of the Upper Agora. The interior of the tunnel discovered in 1995 was further excavated, but its function still remains unclear. Originally it may have had a military purpose:
to surprise an enemy which had come too close to the city walls. In fact
it seems to continue beyond these walls and it is unlikely that the tunnel
could ever be used as a passageway for normal traffic since the height in
some places is less than 1.50 m. Inside the tunnel was very damp, while
the soil which covered its floor got moister towards the north. Some
stones of walls and ceiling were even damaged by water entering the
tunnel from outside. The tunnel consists of horizontal vaulted sections
alternating with stepped parts covered by flat sloping slabs (Fig. 13). The
stepped parts at fırst are rather smail ( with steps of only 0.10 to 0.20 m.
height), but then rise more steeply. At it distance of 28.05 m. from the
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entrance, a wall built at alater date and made of smail stones, tiles and
mortar, blocked the tunne\. This rubble wall is situated exactly underneath the Iate fortification wall, at a depth of 17.77 m. below the presentday surface. Through a hale in the rubble wall (thickness: 0.90 m.), the
continuation of the tunnel can be seen for anather 2 m. The tunnel was
partially filled with earth, but this fill nowhere reached the ceiling. At a
distance of 18.5 m. from the entrance, the vaulted ceiling contains a brick
arch through a hale of which a room could be detected above the tunnel.
In this room, two large pillars are supporting a stone cei1ing. The room,
however, is fılled with rubble and at the moment cannot be entered.

II.5.3.c. The Northeast Building
Towards the northeast, a rectangular structure lines the eastern
boundary of the agora and the south side of a street, coming from the
east, which gaye access to it. Its west face is carefully built of nice ashlar
blocks and has a lenght of 6.25 m. Its north face however (length:
4.30m), is made of reused material, including numerous inscriptions, and
abuts the Northeast Gate. It is clear that an early Roman structure was
incorporated into anather building oflate Roman date.

II 5. 3d The Northeast Agora Gate
To the east of the Market Building an arched gateway of Romarı Imperial date gaye access to the Upper Agora. The central part of its vault
has collapsed but the rest of the building is still standing (Fig. 14). The
arch is slightly wedge-shaped in its lower part, with aminimal width of 4
m. towards the agora. Yet, the vault had perfectly parallel sides. Below it,
the road slopes towards the east and is covered with large slabs. There is
no evidence of cart wheels, as this kind of trafic would have been impossib1e here because ofa smail step in front of the gate. In front of the Market Building, several large slabs forming a stepped surface, which may
be the remains of an earlier stairway, can be seen. The excavated road
seetion has a width of approximately 3 to 4 m. and a length of 12.60 m.
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II. 6. The Late Hellenistic Fountain House-Library Area
V ROTS
E. HARTOCH
Z. PEHLİVANOGLU
M WAELKENS
T. PATRICIO
S. ERCAN
During the 1996 campaign, some archaeological activities were carried out around the Iate Helienistic fountain house and in the area to the
east of the Library, both already excavated in 1990-1993 in connection
with the ongoing restoration activities there (Waelkens et al., 1997: 110114; Ercan et al., 1997).

II. 6. i. Site: Sondages in and Arouııd the Water Basiııs
Immediately northeast of the Iate Helienistic fountain house, a sondage was made behind the service window in its north portico, in order to
fınd the present-day water vein feeding the fountain. The purpose was to
control the water in view of the ongoing anastylosis of the building. A
number of street slabs had to be removed, but they were put back into
place at the end of the season.

11.6. i. i Stratigraphy
The layer immediately below the street level (level 1) was called
layer 2. This layer clearly was a fıll and had a thickness of approximately 0.30 m. Near the northeast corner of the fountain house, it contained a terracotta water supply system, running at fırst parallel to the
back wall of the fountain , but eventually turning around the corner towards the south. This southward continuation was never discovered during the 1992 season east of the fountain (Waelkens., 1993 c) and may
have been destroyed during the early 3rd century AD transformation of
the area. Layer 2 contaİned bone, tesserae, crustae, metal, and glass as
well as pottery dated by J.Poblome to the period 100-150 AD. Another
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water supply system with an east-west orientation appeared while excavating layer 3 ( 0.30-0.40 m. thick). The system was still intact and 10cated a İittle bit below the other one. This same system had alsa been
discovered in 1992 to the east of the fountain where it was sunk inside
layer 10E (Waelkens, 1993 c: 49, Fig. 45). Layer 3 contained ceramics,
bone, and tesserae. The pottery is contemporary with that of layer 2.
Layer 3 alsa contained two coins, one of which seems to be early Imperial, whereas the other one was a Sagalassos city coin fram the i th century BC-ıSt century AD. After the removal oflayer 3, a third water channel running below the second terracotta pipe system, appeared in the thin
layer 4. Layer 4 was only present in the northern part of the trench and
contained pottery of the same date as that of layers 2 and 3, as well as
anather ıst century B.C.-Ist century AD coin of Sagalassos. The three
water supply systems thus seem to belong to a same building operation
during the first half of the 2nd century AD, most prabably related with
the construction of the Neon Library behind the fountain in the years
120-130 AD (Waelkens 1993 b: 13-15).
Layer 5 was a 0.80 m. thick, gravel-rich layer containing ceramics,
bone, tesserae, and metal. After removing layer 6 (1.20 to 1.40 m. thick)
and layer 7 (1.70 m. thick) the water table was reached in the middle of
layer 8 (thickness at least 1.80 m.). Its soil was more compact and composed of an alma st black clay . Below it one found same large stones
alma st covering the entire surface of the trench. This stone layer marked
the end of the exeavation. All layers of the sondage could be interpreted
as fills. 'Below the 2nd century AD fıll (layers 2-4), layers 5-8 belonged
to a single filling operation and contained Sagalassos red-slip wares of
the first production phase (at present 25 BC/25 AD to 50 AD). As a result, this fill might be connected to the building of the fountain house
during the (Iate) lst century BC. The construction of the Neon Library
around 120-13 O AD may have destrayed or at least affected the old water
supply systems, so that new gutters and supply systems needed to be
built. The three terracotta supply systems discovered in layers 2-4, as
well as the sewers and tunnels at either side of the fountain, excavated in
previous years (Waelkens 1993 c; Waelkens et aL., 1995 a), may belong
to this interventian. The uppermost pipe system (Iayer 2) apparently was
partly removed east of the fountain when shortly after 200 AD an espla265

nade was built around the fountain house in front of the Neon Library
(Waelkens 1993 c).

II. 6.1.2. Settting Tank and Supply Systems
In 1995, the Iate Roman (early 6th century AD) water supply system,
including a settling tank and three TC pipes had been excavated behind
the window of the north portico of the fountain house. At that time, the
"service room" formed by two walls bui lt behind the fountain house,
was void ofwater (Waelkens et al., 1997; 110-114). In 1996, the service
room was cleaned again and contrary to the previous situation , a lot of
water emerged. After some Cıeaning, the water was flowing again
through the original terracotta pipe in the northeast corner of the service
room. it disappeared through a hole located in the southeast corner of the
trench. A cistern in stone masonry plastered with a hydraulic lime mortar
was built inside the service tunnel and connected with the water supply.
A roof was constructed over it and covered with an earth fıll and the
original pavement slabs.

11.6.1.3. The Stairway Giving Access to the Fountain House 's Courtyard From the South
After the construction during the 2nd century AD of a wall Cıosing
the fountain courtyard towards the south and the arrangement of an esplanade around it ca. 200 AD, the fountain courtyard was only accessible by means of a stairway which was repaired once more during the 6th
century AD (Waelkens 1993 c). In view of its reconstruction, some steps
had to be rernoved, cleaned and restored. All pottery discovered between
the steps could be dated to the last production phase of Sagalassos red
slip wares (450-550 AD). This means that the present-day steps must
have been arranged shortly before the fountain courtyard was filled with
dumping material, probably after the earthquakes of the early 6th century
AD (AD 518).
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il. 6.1.4. The Conservation and Restaration Activities
During the 1996 campaign nearly 300 stone fragments from the
fountain house were glued by means of an epoxy based adhesive mixed
with a marble powder filler. For structural elements of larger size corrosion free fibre glass bars were used with an epoxy adhesive as anehoring
materiaL. The last system was applied to 7 column bases, 10 column
drums, 6 cornices, 1 architrave and 3 wall fragments. After laboratory
experiments in 1994 and 1996, an epoxy mortar obtained by mixing epoxy adhesive with well graded crushed marble filler was used for filling
the missing parts of blocks in order to fulfill their structural integrity.
For esthetic reasons a covering mortar based on zink oxyde previously
tested in the laboratory, with a thickness of 1-2 cm, was applied above
the dry epoxy mortar in order to avoid discoloration of the latter as the
result of u1traviolet radiation. Using this technique, 14 column drums
were completed in 1996. A structural consolidation was applied to stone
blocks of structural importance, by pinning fibre glass bars anchored by
an epoxy grout, bridging cracks. Fissured and flaking stones without
structural importance were consolidated in situ by injection of a paralloid
solution. After consolidation all fissures and cracks were sealed with a
zink oxyde based covering mortar in order to prevent water seeping in
and causing additiona! damage (Ercan et al., 1997). Five missing portico
capitals of the fountain house were carved from white limestone blocks
quarried at Yarışlı near Burdur (Fig.15). Esthetically and structural1y this
stone proved to be almost identical to the Iimestone original1y used in the
fountain building. After stabilising the foundations and the column bases,
a partial anastylosis of the west and north portico of the fountain house
was carried out (Fig. 16).
11.6.2. Site LE: East ofthe Library

This new sector overlaps two sectors of the 1993 grid system and
was cal1ed XLVI-VIIA. After removing the top soil, a Iate structure dated
to the Iate 4-5th century AD and consisting of three walls appeared.
While excavating layer 2 in view of the construction of the east wal1 of
the Library's protection building, part ofa black and white mosaic floor
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was found. it belonged to a continuation of the pedestrian way inside a
now disappeared colonnade that already was discovered in 1990 in front
of the Neon Library (Waelkens 1993 a: 47-48). Like the former, the mosaic seems to date to the 4th century AD.
11.6.3. The Protective Building Above the Neon Library

The construction of a protective building, financed by the ABB Insurance Company from Belgium, above the remains of the Neon Library
was largely completed during the 1996 season. Its steel roof consists of
five main trusses supported by steel co1umns. Galvanised steel panels
with perfect isolation properties were used as a roofing material in order
to cover an area of roughly 17 by 15 m. Curtain wal1s made of mortared
rubble alternating with brick layers fill the gaps between the steel columns. A team of the Başkent Meslek Yüksek Okulu directed by
HKökten and S. Şener starıed the restoration of the 4th century AD mosaics inside the library building (Fig.17).

tt. 7.

Donıestic

Area D J

S. BUBEL
E. HARTOCH
Z. PEHLİVANOGLU
H. VANHAVERBEKE
M WAELKENS

In 1996, the 1995 exeavation trench of a domestic area to the northeast of the Roman Baths was enlarged towards the west and the north by
opening three new sectors (5475-4880; 5475-4885 and 5480-4885) of 25
m- each (Fig.18). In this area, a Iate Roman house, incorporating two
older terrace houses with part of an old al1ey between them had been excavated in 1995 (Waelkens et al., 1997: 193-199). The house contained
two groups of rooms with a slightly different orientation in the north
(rooms I to IV) and south (VI and VIII). Both groups were separated
from one another by a smal1 paved courtyard (V). Original1y, these rooms
must have belonged to two houses located on successive terraces, while
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the paved courtyard formed an alley between them. Most probably
shortly after the AD 5 ı 8 earthquake, both houses were incorporated into
a newand larger domestic unit. At the same occasion part of the street
running west of the houses in front of the original entrances to both
houses was walled off and seems to have formed another smail courtyard
(room VII). This year the excavations focused on rooms III, LV and on
the northern part of room VII.
In the two northernmost sectors (5475-4885 and 5480-4885), after
removing the topsoil (ca. O. 30m thick), the excavations stopped in layer
2. This layer, of at least ı .80 m. thickness here, is a clear debris layer,
also containing material from buildings higher up the slope. The amount
of archaeological material in layer 2 was very limited (pottery, almost no
bone or metal). In these sectors, a new room (IX) of the house was discovered. Its western limit is formed by a double wall with an internal
void of ca.0.40 m. The outer wa11 (vis. length 5 m.) was made ofrubble,
the inner one ( vis. length: 6. ı Om) consisted of rubble alternating with
courses of tiles. The void between both walls may have served as a collector for rain water, since its southern extremity is located exactly above
a deep gutter made of large tiles which is visible below the floor in the
northwest corner of room III. A third wall ( length: 3.05m) was found at
a lower level inside room İX. It has the same orientation as the double
wall which seem to cover it partly, so that most probably it belonged to
an older phase of the house. The double west wall clearly was built at a
later stage, when the street in front of the house was partially encroached
by it. In fact, near the southwest corner of room IX, its double west wall
makes an almost straight angle towards the west and continues for at
least 2. ı Om. across the original street level.
The south wall of the room, separating it from room III, excavated in
ı 995, consists of two mortared rubble segments at either side of a door
operıing which clearly represent an older building phase. In fact, their
wall technique is of a much better quality than that of the other walls
mentioned thus far and that of the double west wall built against it. This
south wall may have been contemporary with the wall seetion below the
double west wall of room İX. The eastern limit of the latter at present is
formed (in sector 5480-4885) by a massiye wall consisting of tiles and
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rubble stones stuck to one another by a covering layer of mortar. Its
southern half (length : ca. 2.08 m.; width : 1.25 m.) is preserved to a
higher level than that of its northern segment (length : 1.20 m.; width :
ca.OAO to 0.30 m.). it is not clear yet, if and how this wall continues to
the south. Since no floor level has been reached, the exact chronology of
the successive building phases of room iX could not yet be established.
However, in sector 5475-4880, located to the southwest of room IX,
the excavations did reach deeper levels inside the westerrı part of rooms
III and Iv. Below the topsoil, at ca. 0.30 m. depth, a same debris layer 2
as that from room iX was found. it contained a huge amount of tesserae,
some of them stilI inserted into their mortar bedding, as well as painted
plaster fragments. Most probably they fell down from an upper floor of
the house or washed in from the northern slopes. Layer 3 was reached at
a depth of ca: i m. and was ca. 0.60 ın. thick. it Cıearly is a destruction
layer as well, yet containing fewer walİ blocks. In this layer, a smalI
statue base was found which could join some of the statue fragments
found in 1995 (now in the Burdur museum). Layer 4, ca. 0.35 m. thick,
contained even less building material, except for tiles. it is characterised
by alarger amount and a greater variation of archaeological material. it
covered the doorslab of the entrance from the original street to room IV
and thus must represent the destruction level of the last occupation phase
of this domestic unit. Layer 4 was subdivided into alayer 4 (west of the
house, above the former street level) and layer 4E (east of the house, inside room IV). As was to be expected inside the building, layer 4E contained more rubble , tiles and archaeological material. Layers 2 to 4 must
represent the gradual desintegration and the final colIapse of the building. The debris of layer 4E apparently is composed of material which
felI down during the gradual decay of the house, the layers above it may
have been deposited after an earthquake destroyed the city around the
middle of the 7'h century AD. Layer 4E also contained two water drains
coming from the north . Most probably they were connected to the water
drains found in 1995 in the easterrı part of the same room. it also contained in the northwest corner of room III, a gutter made of tiles. As already stated before (Waelkens et al., 1997: 193-199), the floor levels of
the last occupation phase seem to have been removed before the whole
structure collapsed, so that layer 4E represents a disturbed destruction
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layer. Layer 5, again was subdivided into layer 5W (west of the house)
and layer 5E (inside room IV). Both layers contained burnt material and
were ca. 0.20 m. thick. They clearly represent an older destruetion phase
of the house and correspond with similar layers in rooms II and III, excavated in 1995. They probably represent a destruction followed by a fire
as the result of the AD 518 earthquake. After this event, the original
floors had also been removed, during the transformation of both houses
into a single unit. In 1ayer 5E, a lot of bone, pottery and fragınents of
water drains were collected. The gutter seen in layer 4E continued in this
layer. In layer 5E two more waterdrains came to light, one of which runs
from the northern wall to a kind of water-collecting and waterdistributing device in layer 5E. A second drain runs NE-SW. In layer 5W
the continuation of the street level made of stone slabs discovered during
the 1995 excavations was reached. However, these slabs did not continue
into sector 5480-4885. In the northem part of layer 5W, a vaulted tunnel
running below the street level from north to south became visible. It
Cıearly must have been one of the larger sewage systems of Sagalassos.
Inside rooms III and IV, layer 5 contained again a lot of coins dated to
the 4th and 5th centuries AD. This date corresponds with that of ca. 30
coins discovered in it last year. The pottery of layers 5W and 5E also
could be dated to the period 450-550 AD and included some pottery from
the workshops near the village of Bağsaray, discovered during the surveys of 1995 and 1996. All of this seems to confirm that the original
houses may have been destroyed by fire as the result of the earthquake of
518 AD.
The pottery in the debris and erosion layers 1 to 4 also could be
dated to the period 450-550 AD, but it also contained later material from
Bağsaray. The coins belong to the 4-5th centuries AD with the exception
of one coin of Heraclius (613-614 AD) discovered in 1995 in layer 2.
This might suggest that after the 518 AD earthquake, the house had been
transformed and joined to its southern neighbour for a very short period
ofreoccupation only (Waelkens et al., 1997: 193-199).
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II. 8. The Excavations ofthe Roman Baths
L. LOOTS
T. DEBRUYNE
E. MEYLEMANS
A. SCHUERMANS
B. VANDAELE
Z. PARRAS
M WAELKENS
1.8.1. Introduction

During the campaign of 1995 the southwestern part of a huge bath
complex was excavated to the east of the Lower Agora. Below a ca/darium along the western edge of the fırst floor (caldartum I), it contained
the remains of a part1y collapsed hypocaustunı system with round terracotta pillars. it also became clear that at a lower 1eve1 there existed a
nearly comp1ete1y preserved brick-vaulted ground floor, now fılled with
erosion material and debris. This ground floor was accessible through a
large rectangu1ar door İn the west and a vaulted entrance on the south
side of the bui1ding (Wae1kens et al., 1997: 199-205).
1.8.2. Aims ofthe Research

In 1996, the excavations continued the exeavation of the caldarium
and of the rooms located immediately south and east of it. Towards the
southeast a second caldarium (2) was discovered at a slightly higher
level.
II. 8.2. Results

The excavations were carried out in 16 sectors of 25 m2 each
(5380/4795, 5380/4800, 5380/4805, 5380/4810, 5385/4800, 5385/4805,
5385/4810, 5385/4815, 5385/4820, 5390/4790, 5390/4800, 5390/4810,
5390/4815, 5390/4820, part of 5395/4790 and of 5395/4795). They corresponded roughly with a large caldariıım (1) along the western edge of
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the baths, its praefurnium cı) of which the boundaries could not yet be
established exactly to the south of it, the western edge of a second caldarium (2) located to the east of the latter and a corresponding praefurnium (2) to the south (Fig. 19).
Layers 1 and 2 were identical in all sectors. The first layer was a
mixed erosion and destruction layer containing tiles and bricks, same of
them stamped or showing the footprints of dogs. it alsa contained smail
amounts of crusıae, metal, and window glass. Below it, layer 2 was a
huge destruction layer of nearly 2 m. thickness. Inside caldarium 1
(Fig. 19: I), next to a rather smail amount of ceramics (a.o. stamped tiles
or tiles with dog footprints), bone, tesserae and metal, the layer contained
various concentrations of mostly moulded marble crustae (a.o. at the
edge of sectars 5385/4820 and 5390/4820, in sectors 5385/4820 and
5390/4810) as well as same burnt spots. More crustae were found as one
went deeper inside layer 2. Two large consoles in limestone were discovered, while in sector 5390/4810 part ofa collapsed brick vault coming
from the ceiling of caldarium 1 alsa came to light. Several huge corniche
blocks had to be removed near the southwest corner of the room. Below
layer 2, large chunks of the collapsed vault of caldariıım 1 still lying in
a slanted position were discovered (called layer 3 or 4 depending on the
sector). These remains had destroyed most of the hypocaustunı system in
sector 5380/4810. Towards the south however
(5380/4805 and
5385/4805), same of these raund pillars are still standing (Fig. 20). A
huge amount of both moulded and flat crustae were found among them,
together with two Corinthian capitals of approximately 0.40 m. x 0.40
m., dated to the second half of the 2nd century AD which may carrespond with the original construction date of the bath building. However,
a third capital of later date, together with a brick with a fired Christian
graffito of the 5th to 6th century AD., showed that this part of the baths
had been rebuilt in Iate antiquity. Along the east side of the caldarium,
in sector 5390/4810, an ashlar passageway leading to the east was discovered. it lies exactly behind the large window in the western ground
floor façade, be it a higher level (first floor). This seems to indicate that
at least same wall systems continued throughout the various floar levels.
Inside the caldarium., immediately west of the already mentioned passageway, part of its floor was discovered in situ on top of the hypo273

caustum pillars (Fig. 20). Same gray-pinkish mortar, but no crustae, was
stili attached to the lower courses of the passageway. Several metal
elamps used to attach the various types of crustae to the wall were found
around it. The above-mentioned sectors alsa produced bricks with small
circular holes, most probably the remains .of elamp holes.
Near the northeast corner of the passageway (in sector 5390/4810) a
small brick wall (0.62 ın. thick) continued eastward.
To the south of the caldarium, a room of which the west and south
edges could not yet be established, housed a praefurnium (I), which
seems to have been added later, as its exterior walls were not made of
ashlar, but of bricks (Fig. i 9: II). lts hat air reached the hypocaustum of
caldarium 1 by means of a small brick vaulted corridor (width: 0.50 m.).
To the east of this vent, the earth was dark grey to black and eventually
became a pure ash layer. The upper stratum (layer 3) produced lots of
ceramics, two coins dated to the 4th-5th century AD, small metal pins,
large elamps, nails, same metal instruments, lots of window glass, small
rim fragments of glass vessels, as well as large quantities of animal
bones. The lowest stratum (Iayer 4) contained an enormous amount of
bone of cow, bird, and especially ovicaprines (goat and sheep), as well
as glass, lot s of 5th -6th century AD pottery, most1y kitchen-wares, and
seven coins of similar date. However none of the objects, except for rim
and base sherds of cooking pots, showed traces of burning. This leads to
the conclusiorı that these remains belong to a spoil heap dumped here
after the praefurnium had gone out of use. The fact that the area may
have been exposed during arather long period to the open air may have
desintegrated all actual charcoal.
To the south of the ashlar passageway inside the bath building (seetar 5390/4810), the western edge ofa second caldanımı (2) was discovered (Fig. 19: III), together with its praefurnium (heating system) located
to the south of it (Fig. 19: IV). lmportant concentrations ofbricks around
the passageway probably belonged to the collapsed ceiling of this second
caldarium. of which only same 2 m. along the western edge have been
unearthed thus far. The excavated part contained a broken pilaster black
with an early Byzantine inscription as well as lots of window glass. The
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floor of the room seems to be almost intact. Even parts of the marble
slabs were still found in situ. They covered a thick mortar layer above
several layers of floor tiles. This floor is supported by a hypocaustum
system (height: 1.50 m.) made ofmostly square pillars and rows of'vaults
which is 0.48 m. higher than that of caldarium 1 (Fig. 21). Both pillars
and vaults are covered with sooth. Inside this hypocaustum system a
plastic comb and a metal bottle cap were found, indicating that people
must have ventured inside during this century. The caldariunı floor
proper was covered by a thin, dark coloured, sandy layer (layer 3).
This second caldarium was heated by means of a praefumium of 6 x
2.50 ın. located in the second southwest corner (calculated from the
north) of the dented bath building (Fig. 19: IV). it had a large window in
its western façade. Along its eastern edge a brick vault contained two
terracotta pipes set at a different height, which probably went to chimneys in the roof and may have been used for regulating.the heat inside.
Below the usual destruction layer 2, a third layerstill contained small
chunks of charcoal, lots of crııstae , glass, and some ceramics. One also
discovered a column, about 0.90 m. high and 0.25 m. thick, broken in 7
pieces which probably fell down from the room above it, as well as a
number of tuffo building blocks. A small vaulted passage made of bricks
which functioned as a vent for the hot air, was connected by means of
four arched openings (2 on the north and 2 on the west end of it) with
the hypocaustum system of caldarium 2 (Fig. 22). Here as well, a long
exposure to the open air might explain the absence of a real charcoal
layer.
In front of the window, outside the bath building, a destruction layer
contained ceramics, larger and smaller bones, metal hooks, as well as
many fragments of window glass (blue, yellow, and green) and small
rim fragments of glass recipients.
11.8.4. Conclusion

The bath complex at Sagalassos seems to be one of the largest and
best preserved buildings of this type in Asia Minor. it consisted of 4.20
ın. thick outer walls composed of a 2. i O m. thick outer ashlar shell and an
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interior brick and mortared rubble facing. In the southwest corner of the
building tall limestone corniches were supported by brick walls, but this
may be due to later repairs and interventions partially reusing older material. Inside the building the main supporting elements consisted of ashlar, but the 1.60 to 2.10 m. thick curtain walls in between seem to have
been made of mortared rubble below and of brick layers above. They
supported enormous brick vaults. The presently excavated part of the
complex (SW corner) seems to consist of two unconnected caldaria, the
southern one (caldarium 2) being located 0.48 m. higher than the northern one (caldarium 1). The former had a hypocaustum system made of
mainly square pillars (and same heart-shaped round ones) of 1.47 m.
height, while the latter had a hypocaustum system of 1.44 m., supported
by round terracotta pillars. Caldartum 2 was heated from a praefurnium
in the second southwest corner of the dented bath building. lt was connected with the hypocaustum through a long heating tunnel ending in
four arched openings. Caldarium 1 had a much larger praefurnium (total
dimensions still unknown) connected through a vaulted tunnel with its
hypocaustum. This praefurnium, the exterior walls of which were made
of brick and mortated rubble, seems to have been alater addition to the
original bath complex. Already in 1995 it was discovered that at least the
northwest wall of caldarium 1 was of Iate Roman date (Waelkens, et al.,
1997: 203-205, Fig. 163), since it is built with reused ashlar blocks (a.o. a
Doric frieze). The different type of hypocaustum supports, round pillars
in caldarium 1 and square ones in caldarium 2 is alsa obvious. As a result, one can suggest that the present arrangement of caldarium 1 and its
heating devices may have been later additions to the building, the date of
which is difficult to establish. Yet the presence of Iate coins (4th-5th
centuries AD), at least same of which may have been mixed in the mortar, as well as the presence of a 5-6th century AD inscribed brick, point
towards a Iate Roman to early Byzantine date for the construction or repair of this caldarium.
The walls of caldarium 1 were completely covered with marble
slabs. The long walls seem to have been divided into panels by half pilasters in marble, supporting Corinthian pilaster capitals. The latter carried a false entablature consisting of a fasciated architrave and a corniche
with dentils. Along the upper edge of the short sides ran similar marble
276

archivolts. In between the pilasters, the wal1 sections were divided into
rectangular moulded panels. The marble veneering of the room consisted
ofvarious varieties of Docimian marble (pavonazetto, Afyon bal, Afyon
şeker).

11.9. The Lower Agora Gate
P. TALLOEN
M.AYDIN
Z. PARRAS
B.VANDAELE
MWAELKENS

11.9.1. Introduction

During the campaign of 1995 the remains of a monumental gateway
were discovered near the southwest corner of the Lower Agora. it consisted of two podia (2.68 x 1.08m; 1.52 m. high) set at 8 m. from one
.another in the upper part of a stairway giying access to the square. Each
podium supported two Corinthian columns, and a row of probably four
hexagonal pedestals supporting similar columns in between. They carried
a beautifully decorated entablature composed of an architrave, a frieze
with theatre masks holding fruit garlands, a corniche and a kind of attica
with a pa1mette decoration. The date of this gateway could be established
during the reign of Tiberius (14-37 AD): During the earthquake of 518
AD most of the gateway collapsed, except for its west wirig. The latter
was incorporated into a Iate construction. Above the debris of the original
early Imperial stairway, a new monumental stairway of 32 steps was established which incorporated parts of the old gate (corniches) transformed into steps. Another earthquake around 650 AD eventually destroyed the whole city. A cemetery then was laid out amid the earthquake
debris (Waelkens et al., 1997: 208-212).
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11.9.2. Objectives
The objectives of the 1996 campaign were to clear as much as possible the west side of the Lower Agora and the stairway around the Tiberian gateway.

11.9.3. Results
11.9.3.a. The Lower Agora
In 1996, three sectors of 25 m? each (5325-4785, 5330-4785, 53354785) were excavated. Be10w layer 1 (top soil), layer 2 could be iderıti
fıed in aU sectors as a destruction layer from the earthquake of the mid 7'h
century AD. The date is confırmed by pottery (450-550 AD) and coins
(4th to early 7th century AD). it contained four new burials corresponding
with similar graves found during the 1995 campaign in the same layer on
the slopes west of the Agora Gate (Fig. 23). The graves were dug into the
destruction layer a mere 0.50 m. below the top sait. They were simple
pits, same of them with carefully arranged border stanes. The two burials
(18 and 19) in sector 5325/4785 belonged to children around 2 years of
age. One of these burials contained two metal croşses found across the
child's chest, Both tombs alsa contained intrusions of Sagalassos red slip
wares belonging to the last phase of the local production (450-550 AD).
Sector 5330/4785 contained two more graves. One (n° 20) again was that
of a child over 2 years of age and produced near the footend of the grave
a coin dated to AD 408-423 (Fig. 24). Burial 21 in the same sector possibly belonged to an individual just before the adult age and was found
without any grave content. This burial was deposited within a weU bui lt
stone border, but the feet of the corpse were sticking out. All four burials
had the heads of the skeletons oriented towards the west, In sector
5330/4785, layer 2 covered the stairs of the western portico of the Lower
Agora, as weU as the pavement slabs of the square in sector 5335-4785.
The top of the steps stiU supported Ionic column bases in situ. it is clear
that after the earthquake of AD 518 a new portico (with reused material)
had been erected along the west side of the lower agora. Its back wall is
of the same Iate Roman date and made up of reused stanes. Among them
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there were several stones from the original back wall of the portico. The
top of the wall also contained an early 3rd century AD inscription dedicated to a L. Gellius Maximus from Sagalassos who became the private
doctor of the emperor Caracalla and eventually the director of the famous
Library at Alexandria (Devijver, 1997: 150).
II.9.3.b. The Lower Agora Gate

In 1996, fıve sectors were excavated (5325-4770 :c1eaning only;
5325-4775 , 5325-4780, 5330-4775 and 5330-4780). In sector 53254775, the 1995 campaign had already identifıed the door step of a rectaogular construction built on top of the west podium of the Tiberian Agora
Gate. To the south of the door step amortared floor was discovered. A
burial trench (grave 22) with a depth of ca 0.40-0.50 m. had been cut
through it. It was surrounded by a well arranged stone border. The
skeleton of the tomb is possibly that of a male of 40 years or more. As in
burial 21 mentioned above, its feet stuck out of the tomb. The date must
be 7th. century AD again. To the north of the door step,layer 4 of sector
5325-4785 did not produce any c1ear floor level corresponding with that
inside.
lmmediately east of the west podium, in sector 5330/4775, the original fırst century AD stairway of the Agora Gate was discovered below
layer 6. The latter contained a great deal of animal bones and ceramics,
and also a well preserved terracotta water supply system arraoged against
the foot of the west podium of the gateway. At the end of the season the
lower column drums of the west podium were reerected.
II. 9.4. Conclusions

The Lower Agora Gate was built during the reign of Tiberius (AD
14-37) and partially destroyed by an earthquake in AD 518, after which
only the west wing survived. The original staircase was covered with a
fill (layer 6) aod a new staircase and landing were built above it (Fig. 25).
The west podium was incorporated into a building of uncertain nature,
while the west portico of the Lower Agora was rebuilt with reused material. Around the middle of the 7th century AD another earthquake must
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have destroyed both the remainder of the Agora Gate and the west portico of the Lower Agora, covering the square and the stairway giving
access to it with a thick layer of debris. Shortly after the earthquake over
twenty burials were arranged in it.

II. 10. Other Arehaeologieal Researeh Topies
II.IO.I.

Ceranıie Researeh

During 1996 J.Poblome and R.Degeest completed their Ph.D's conceming respectively the Sagalassos res slip and the coarse wares. They
will be published as volumes 2 and 3 of Studies in Eastern Mediterranean Arehaeology (ed. M.Waelkens). Urtder the direction of the Burdur
Archaeological Museum J.Poblome also excavated an early Byzantine
tile kiln at Taşkapı on the territory of ancient Saga\assos. The study of
the fine wares of the 1996 exeavation around the NW Heroon produced
some new Iate 6th century AD types of Sagalassos red slip. These suggests that the production of Sagalassos red slip continued long into the
sixth century AD.
II. 10.2. Study ofthe Non Ferrous Metals, Exeept Lead

During the campaign of 1996 the backlog in the description of the
material of 1995 has been completely recuperated and the registration of
the material of the current year has been finished by M.Desittere. The
study of the material conservated in the museum of Burdur is ongoing .

II. 10.3. The Geophysieal Survey ofthe Potters' Quarter
R.DEGEEST
R. OTTENBURGS
A.· SCHURMANS
G. VanBUYLAERE
In close cooperation with the geologists, a zone in the eastern part of
the Potters' Quarter of Sagalassos was surveyed, using an active sean
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EM3 1 geoconductivity meter. The selected area was characterized by the
presence of a large number of sherds, dumps and kiln debris. A primary
area of 70 x 100 m. and a secondary one of 50 x 60 m. were gridded
with lines at 1 ın. intervals, and readings were taken at every metre. The
total number of readings exceeded 14000. The primary target, situated on
the slope to the east of the large depression of the Potters' Quarter,
showed consistently higher conductivity readings than the surraunding
areas and could be the site of one or more ki1ns. This confırms an earlier
survey of the geologists, which was conducted with a proton magnetometer. The anomalies found at that time were detected with the EM3 1
as well.
ıV. 10.4.

Cartographical Research in The Southwestern Part Of The
City
A. VanROMPAEY

WDe WlLDE
During the 1996 the topographical map of the site, at a scale 1:500
could be near1y completed in the southwestem part of the city.
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NW HEROüN ~ MASTERPLAN
SA-96-H
H. Arahi

Fig. 1: Stone plan of the NW Heroon ( H.Arahi, RBernal and M.Van der
Auweraer)
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drııwing of the

NW Heroon (J.Snaet)

Fig. 3: Third dancer from the Ieft
of the NW Heroon's east
side, discovercd in 1996.

N
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Fig. 4: Male torso discovercd to the
southeast of the NW Hernon
İn

1996.

--------

Fig. 5: View of the Iate Roman fountain immediately cast of the NW
Heroün

Fig. 6: View of the northwest
half-column of the Propulon, the temenos wall
and the cast podium of
the Doric Temple, On the
left, the Iate foıiification
wall.
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Fig. 9: Plan of the Dılıler Agora North workshop area after the 1996 season
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Fig. 11: The northeast corner of the
Upper Agora with the exedm (foreground), the Augustan honorific i column
pedestal (center right) and
the Iate Romarı sewage systems (center left and background) in front of the Bellenistic Market Building

Fig. 12: Façade of the Market Building after the 1996 senson. At the right, the Northeast Agom Gnte
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Fig. 13: Inside view of the tunnel inside the
Market Building

Fig. 14: View of the Northeast Agora Gate, with the
Northcast Building to its right
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Fig. 15: One of the freshly carved capitals from the Iate Hellenistic fountain house (S.Smith & S.Pettifer)

Fig. 16: The partial anastylosis of the Iate Hellenistic fountain house after the
1996 season
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Fig. 20: View of caldarium i on the first

11001'

of the bath building. Left tbe ili

situ tloor

Fig. 21: View inside the
dariumIl

Iıypocaustum

system of cal-
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Fig. 22: The heating vent near its jnnction with the hypocaustum system
of caldarium il
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Fig. 24: Tomb 20 on the Lower Agora

Fig. 25: The west part of the Tilıerian Agora Gatc (left)
stili standing on the original stairway, Right, the
6th century AD stalrway above it
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APHRODISIAS 1996
R.R.R. SMITH*

New York University's campaign at Aphrodisias in 1996 (24 June to
9 August) was the sixth season of archaeological work at the site since
the death (in 1990) of the former director Professor Kenan Erim. Projects
were pursued in excavation, site documentation, geophysical survey, regional survey, sculpture documentation and research, site conservation
and presentation, infrastructure development, and sculpture restoration
and display. 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 expedition'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, Philadelphia,

*

Professor RRR SMI1B, Aslunolean Museurn, Oxford OXl 2PH, A.B.D.
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and Ankara University. Warm and collegia! assistance was provided in
all matters by the government representative Mr. Sırrı Özenir (Konya
Museum).
1. Exeavation and Site Recording (Figs. 1-4)

The program of exeavation and site recording designed to investigate
the urban plan of the site was continued under the direction ofC. Ratte.
A. Geophysical Survey. The geophysical survey of the northern unexcavated part of the site was continued with a resistance survey of an
area of ca. 60,000 square metres southwest of the stadium, carried out by
L. Somers and K. Ahmet of Geoscan Research (Fig. I). This survey
showed that the street grid fırst detected in 1995 extends all the way to
the west wall of the city. The east-west streets were also more clearly
detected in this sector, and they show that the city grid was made up not
of square but rectangular blocks 35.5 m. (ca. 120 feet) wide (east-west)
and 39 m. (ca. 132 feet) long (north south).
B. Excavation. New exeavation was carried out in several areas of
the site in conjuction both with documentation projects and with the geophysical survey.

Stadium. The Stadium was a major focus of research activity, coordinated by K. Welch. A new trench was dug at the west end of the running track (dromos) to investigate the originallevel of the track. Excavation confırmed that the track was dug down into undisturbed earth, but no
trace of the starting lines was found. Further exeavation in an old trench
on the south side of the Stadium exterior (supervised by C. Unruh) clarifıed the system of retaining walls and embankments that supported the
auditorium seating. The detailed drawing 'of the state plan of the building
was continued by A. Leung.
North Agora. A new trench (supervised by L. Brody) clarifıed the
plan and character of the double stoa that defıned the north side of the
North Agora in front of the Bouleuterion (Fig. 2). The trench located a
stylobate block and base of the inner Corinthian order and part of the
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stylobate of the outer Ionic order where it rested on a single foundation
course set in undisturbed hard-packed earth (Fig. 3). The Ionic columns
were set on low pedestals, and between the pedestals the intercolumniations seem to have been closed by low seat-like benches for which there
is an anathyorosis cutting on the side of the excavated pedestal.
Cleaning and further exeavation (supervised by M. Ziskind) in a
trench of 1988-89 in the center of the North Agora allowed full documentation of a fountain structure (Fig. 4) found there and investigated the
earlier levels below the Agora,
Aphrodisias North. Exeavation continued in two trenches (supervised by L. Hebert) which had been laid out in 1995 in the northern part
of the site to test the results of the geophysical survey. This year a northsouth street was located in both trenches, on the same alignment and
where the geophysical survey had predicted it. The same street can now
be seen to connect with the paved street in front of the atrium of the
Temple-Church excavated earlier. Remains of substantial domestic architecture were found in both trenches.
C. Site Documentation. Cleaning and limited exeavation were continued in the North Temenos House in order to complete the documentation of its architecture and mosaic decoration (by H. Mark). New cleaning and exeavation in the Sebasteion in three rooms of the south portico
was carried out in conjunction with the beginning of a new state plan of
the building (by L. Hebert, B. Ward). Architectural documentation was
also continued in the following building complexes: in the Temple of
Aphrodite, concentrating on the Christian phases at the eastern end of the
building (L. Hebert, B. Ward), in the Bouleuterion (L. Bier), in the East
Bouleuterion area (M. Salzman) and in the South Agora ('Portico of Tiberius') (A. Lemaire).
2. Regional Survey

The regional survey begun in 1993 at the request of the General Directorate of Monuments and Museums was continued in 1996 with a oneday survey of the area around Bucak Köyü, a small viIIage in the Maean303

der Vali ey located about ten kilometres east of Antioch on the Maeander.
The survey was prompted by the discovery of an inscribed Helienistic
stele dedicated to Zeus Syntenos five kilometres south-east of the village
in the winter of 1995-6 (now in the Aphrodisias Museum).
The site at which the inscription was discovered was found to be a
small hill-top settlement with abundant remains of rubble walls, roof
tiles, and surface pottery. A sketch map was made by L. Bier and C.
Ratte, The inscription was studied by A. Chaniotis who suggested the
name of the site may have been the otherwise unattested Syneta, deduced
from the cu1t title of Zeus in the dedication. The stele records a dedication to Zeus Syntenos made by 120 men whose names are listed. They
have an evocative combination of c1assical and local names, such as
'Harmodios son ofKokkos'.

3. Sculpture Documentation and Research (Figs. 5,6)
Work of sculpture documentation in 1996 was concentrated on a
new database of the sculptures and sculpture fragments and on individual
projects of cataloguing, research, and publication. Work was pursued on
the following groups of material, now at varying stages: the frieze of the
Portico of Tiberius (N. de Chaisemartin), the sculpture from the Sculptor's Workshop (1. Van Voorhis), the portrait statues from the East
Bouleuterion area (C.H. Hallett), the figured piIaster capitals from the
North Temenos House and Tetrapylon street (S. Dillon), the JulioClaudian busts from the Sebasteion (1. Lenaghan), the figured console
brackets from the palaestra of the Hadrianic Baths (1. Chi), the Ninos
panels from the Basilica (B. Yıldırım), and the cult statue of Aphrodite of
Aphrodisias (L. Brody).
A findspot map of the sculpture found in the Bishop's Palace was
completed by 1. Chi. The head of a boyand the neck of aman located in
the depots were shown by C. Hallett to beIong to two of the portrait statues from the East Bouleuterion area, and the two elements were temporarily joined to the statues for study purposes.
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In connection with the study of the Iate antique statues from the site,
a plaster cast of a fourth-century imperial head was joined to an early
imperial toga statue found with it in the Tetrastoon (in 1972) to show that
the two apparent1y incongruous parts had indeed been connected in Iate
antiquity. Elevation drawings (Figs. 5,6) were alsa made combining eight
Iate antique portrait statues with their inscribed bases (by K. Görkay).
Further work of inventorying and arranging sculpture fragments on
new she1ves was pursued in the depats of the Exeavation House, supervised by J. Chi, B. Yıldırım, and J. Van Voorhis.

4. Site Conservation and Presentation
The program of lime mortar conservation of exposed walls, begun in
1995, focused in 1996 on the walls of the North Temenos House. Under
the supervision of T. Proudfoot and T. Flemons, the treatment of this
large scale complex was nearly completed (about 10 per cent remains).
The mosaics and marble paving of the North Temenos House and the
buildings of the East Bouleuterion area were cleaned, recorded, and covered with Geotextile fabric, sand, and earth (by K. Severson). And the
roof built to shelter the wall paintings in the east apse of the church was
dismarıtled and rebuilt anew (supervised by T. Kaefer).
A variety of architectural elements and other marbles were moved
from the Exeavation House to be displayed in front of the Aphrodisias
Museum and in the square in front of it -- inc1uding 73 bases that once
supported reliefs in the north and south buildings of the Sebasteion, 12
architrave-friezes from the Propylorı of the Sebasteion, and a large figured sarcophagus. The work was supervised by S. Dillon and T. Kaefer.

5. Infrastructure Development
After the construction of major depats in 1994-1995, infrastructure
work in 1996 was confined to the construction of a new toilet, shower
and laundry facility in the exeavation compound, under the directian of
T. Kaefer.
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6. Sculpture Restoration (Figs. 7-9)
Two major sculptures were newly conserved, restored, and set up in
the Aphrodisias museum by T. Proudfoot and T. Flemons: firstly, a fine
portrait statue of a young woman, signed by a sculptor Menodotos, found
at the Agora gate in 1983 (Inv. 83-122), from the same context as the
statue of the Young Togatus restored in 1995; and secondly, a sarcophagus of exceptional quality (Inv. 88-17), decorated with four putti with
attributes of the seasorıs, found in 1988 to the south of the city.
The female portrait statue was dismantled and cleaned. The old irorı
dowels were removed and replaced with stainless steel dowels. Where
necessary, cracks and breaks were closed with lime mortar fills. The
statue was set up on a new marble base in the Museum, beside the Young
Togatus (Fig. 7).
The sarcophagus was clearıed, repaired, and mounted on two long
blocks of travertine in the same room as the female statue. A large fragment of the lid of the sarcophagus (found with it) was supported in position on the chest on a stainless steel mast set into bronze mounts moulded
to fit the irregular surfaces of the sarcophagus floor and the underside of
the lid (Figs. 8,9).
Other miscellaneous work of sculpture conservation included a steel
frame made and fitted to a large himation statue (Inv. 72-440), currently
displayed in the Museum. The ancient repairs to the statue were no
longer able safely to hold the figure upright. And a new cast of the base
of the statue of the Old Fisherman was made with a view to its eventual
reconstruction.
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Fig. 5: Aphrodisias, Reconstruction drawing of statue monumcnt of Theodosius i (K Görkay, 1996)
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Fig. 6: Aphrndisias.

Rcconstnıction

drawing of

statue monument of Flavius Palmatus
(K Görkay, 1996)
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Fig. 8:

Aphrudisias, Seasons sarcophagus, restored 1996

Fig. 9: Aphrodisias, Seasons snrcophagus, restored 1996
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DIE AUSGRABUNGEN IN AİzANOİ 1996
Klaus RHEIDT*

Die Ausgrabungskampagne des Jahres 1996 begann am 22.7. und
endete am 8.9.1996 mit der Abreise der letzten Mitarbeiter und der
Übergabe der Funde an das Museum in Kütahya'. Das Kulturministerium
der Türkei wurde in diesem Jahr vertreten durch Herrn Mehmet Önder
vom Museum Manisa, der die Arbeiten injeder Weise unterstützte.
Grabung am Zeustempel (Abb. 1)

Die Arbeiten zur Erforschung der historischen Topograyhie der Stadt
Aizanoi in Phrygien, die 1990 begonnen worden waren, wurden im
Sommer 1996 mit einer Grabung südlich des Podiums des Zeustempels
fortgesetzt. Hauptziel dieser Grabung ist es, die offenen Fragen zur

•

2

Dr.-Ing. Klaus RHEIDT, Deutsehes Arehiiologisehes Institut, Podbielskiallee 69-71, 14195
Berlin, ALMANYA
An deu Arbeiten waren beleiligt: K Rheidt (Architekt und Grabungsleiter), C. Rohn, U.
Wulf-Rheidt(Architekten), N. Atik, Güler Ateş, K Jes, H.-Ch. v. Mosch, N. Vögtlin Bruhn,
F. Naumann-Steckner (Archaologerı), C. Steekner (Kunsthistoriker), S. Blum
(Arehitekturstudeut, Institut Ilir Baugeschichte der Univcrsitat Karlsruhe), 1. Meister, N.
Röring (Arehitekiurstudeutinneu, Lelırstuhl ilir Baugesehiehte der Universitat Cottbus), KCh. Bnılın (ArehiiologiestudenL, Institut ilir Klassische Archaologie der Universitat
Heidelberg), N. Akseki, E. Baylan (Archaologiestudenriımen, Mimar-Sinan-Universitat İs
tanbul), J. Steiner (Bauingenieur), F. Winiger, F. Kuster (Steinınetzen), D. Johannes, A. Aydın (Photographen), A. Atil. (Teehniker). Zusiitzliehe Uuterslützung erfuhr die Grabung von
Ch. Hennaıın, K. Heine, U. Weferling, F. Marr (Vermessungsiııgcnieure), R. Neef
(Paleobotaniker) und R. Tsehunko (Arehitekt).
s. K. Rheidt,AA 1993, 475ff.; AA 1995, 69311
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Stratigraphie des Tempelhügels zu beantworten, zur deren Untersuchung
warend der beiden Grabungskampagnen 1926 und 1928 keine Möglichkeit
bestand''. Im Verlauf der Grabung wurden die Überreste einer dichten
mittelalterlichen Besiedlung freigelegt, deren Mauern zahlreiche Spolien,
darunter antike Architekturteile und Grabsteine, enthielten. Die aus
wiederverwendetem Material errichteten Mauerrı gehören zu einfachen
Wohnhausern innerhalb der Festungsmauern, die das gesamte
Tempelplateau umgeben", Die Fundmünzen ermöglichen eine Datierung
der Nutzungsphasen dieser Bebauung in die Zeit zwischen dem
ausgehenden LO. oder frühen IL. Jahrhundert und dem letzten Viertel des
IL. Jahrhunderts. Zur Klarung der vormittelalterlichen Phasen des
Tempelhügels soll diese Grabung auch 1997 weiter fortgesetzt werden.
Fundbearbeiıung

K. Jes setzte die Aufnahme der Architekturteile in Aizanoi und im
Umland der Stadt weiter fort. Er konnte die zahlreich vorkommenden
Türgewandepfeiler mit Rankendekor als Teile von Grabmonumenten
identifızieren und aus diesen Pfeilerrı und den ebenfalls haufig
vorkommenden Türgiebeln 'gebaute' Türgrabsteine rekonstruiererr'. Die
Einrüstung des Zeustempels konnte zur fotografıschen Dokumentation der
Bauorrıamentik der aufrecht stehenden Ringhalle durch D. Johannes
genutzt werden. C. Rohn begann mit der Aufnahme von Bauteilen im
Theater mit dem Ziel einer zeichnerischen Rekonstruktion der
Theaterbühne. An der spatantiken Saulenstraôe wurde die zeichnerische
Aufnahme der Bauteile fortgesetzt. Daneben war N. Atik, unterstützt von
G. Ateş, E. Baylan und N. Akseki weiter mit der Aufarbeitung der
Fundkeramik aus der Grabung an der Saulenstralle beschaftigt". Die
exemplarische Dokumentation der spatosmanischen Dorfhauser von
Çavdarhisar, mit der 1991 begonnen worden war", konnte 1996 mit der
3

4
5

6
7
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VgL R. Naumann, Der Zeus/empel zu Aizanoi, Denkmöler Anttker Archiıekıur 12 (1979) IX
il
Zur Feslung s. C. Naumann, [s/Mill 35, 1985,284iI
Die Publikation dieser Beobachtungen İst mr Bd. 47, 1997, der Istanbııler Mitteilungen
vorgesehen.
Vgl. N. Alik,AA 1995,72911 - Dies., Arkeoloji ve Sana/18 Nr. 72, 1996,411
K. Rheidl, AA 1993,49911".

Aufnahme eines südöst1ich des Zeustempelplateaus gelegenen Dorthauses
fortgesetzt werden. F. Naumann-Steckner und C. Steckner arbeiteten
weiter an den Grabungsunterlagen R. Naumanns zu den beiden
Thermenanlagen in Aizanoi, um diese fur eine geplante Publikation
vorzubereiten.
Restaurierungs-, Sicherungs- und Herrichtungsarbeiten

Die Restaurierungsarbeiten an der spatantiken Saulenstraôe" konnten
1996 mit der Anpassung zweier weiterer Saulenfragmente der
Nordosthalle und der Lagerung der Bauteile der Südwesthalle auf einer
neuen Fundamentmauer abgeschlossen werden. Die Saulenstraôe ist nun
uneingeschrankt fur Besucher und interessierte Fachleute zuganglich.
Das bei weitem gröJ3te und finanziell umfangreichste Projekt der
Kampagne war die Sicherung der einsturzgefahrdeten Nordecke des
Zeustempels. Seit 1991 waren Vorbereitungen fur dieses Projekt getroffen
und die Schaden und Verformungen des. Gebaudes detailliert vermessen
und begutachtet worden. Die notwendigen Gerüste, Materialien und
Maschinen wurden nach und nach beschafft", 1. Steiner hatte schon 1991
mit ersten statischen Berechnungen fur eine konstruktive Sicherung
begonnen, die er in den komrnenden Jahren erganzte und modifizierte'".
Nach diesen langwierigen Vorarbeiten konnte 1996 endlich die praktisehe
Durehfubrung der konstruktiven Sieherung des Zeustempels erfolgen. Die
Saulen im Bereieh der Nordeeke, die teilweise eine erhebliehe
Schragstellung aufwiesen, konnten senkreeht gestellt, die aus ihrer Lage
versehobenen Arehitrave abgenommen, stabilisiert und wieder aufgelegt,
und aıle fehlenden Verbindungen zwisehen den Bauteilen in Edelstahl
hergestellt werderı'! (Abb. 2).

8
9

LO
11

s. K. Rheidl, M 1995, 69911
Hierhalf var allemdie Pergamon-Grabung in grcôzügiger Weise mit der Bereitstellung von
Gerüsten undderüberlassung vonEdelstahL
.
s. K. Rlıeidl in: XLV. Kazı Sonuç/arı Toplantısı i 992 Bd. Il, 294; Xv. Kazı Sonuç/an Top/antısı i 993, Bd 1 521; XVI. Kazı Sonuç/an Toplantısı i 994 Bd Lı 62; xvıı. Kazı Sonuç/an Top/an/ısı 1996 Bd. rı, 298; AA 1995, 69611
Ein ausfiihrlicher Bericht über diese Arbeilen erscheint inM i 997, Hen 3
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Grundvoraussetzung jeder SicherungsmaJ3nahme an einem
historischen Baudenkmal ist die genaue und verformungsgerechte
Bauaufnahme. Auf Abb. 3 sind die Abweichungen der Architrave aus ihrer
originalen Lage eingetragen. Aus der Abbildung geht gleichzeitig hervor,
wie stark die Kapitelle verdreht sind und um welche Betrage die Saulerı
von ihrer idealen horizontalen Stellung abweichen. Auf der Basis dieser
Vermessung konnten die Bewegungen der einzelnen Bauteile genau
geplant werden.
Bevor die Architrave abgenommen werden konnten, mu13te das
Bauwerk gegen unbeabsichtigte Bewegungen gesichert werden. Zu diesem
Zweck wurde die zweite Saule auf der Nordwestseite mit einem Zweibein
aus Stahlrohrerı'? gestützt. Die Nachbarsaulen wurden anschlie13end mit
Hilfe von Abstandshaltern aus HoIz und Spanngurten mit dieser Saule fest
verbunden, so daf auch wahrend der Abnahme der Architrave keine
unkontrollierten Bewegungen auftreten konnten (Abb. 4). Erst nach
Anbringung dieser temporaren Sicherungen konnten zwei Architrave auf
der Nordwestseite und ein Architrav auf der Nordostseite durch einen
gemieteten 35-Tonnen-Kran abgenommen und wahrend der weiteren
Arbeiten neben dem Tempel gelagert werden (Abb. 5).
Die drei schrag stehenden Sanlerı der Tempelecke wurden jeweils mit
unterschiedlichen Methoden in ihre urspri.ingIiche, senkrechte Stellung
gebracht (Abb. 6). Kapitelle und Saulenschafte wurden mit
Edelstahlgewindestaben
miteinander verbunden.
Nachdem alle
konstruktiven Details aus der Bauzeit des Tempels, wie Dübel-, Stemmund Hebelöcher, durch Bauaufiıahmen und Fotos genau dokumentiert
waren, konnten die Architrave auf einer dünnerı Ausgleichsschicht aus
Bleiplattchen und Kalkmörtel wieder verlegt und die temporaren
Sicherungseinrichtungen an den Sauleri entfernt werden.
Die Verbindung zwischen Architraven und Kapitellen, die in der
Antike nur aus je einem, versetzt angeordneten kurzen Eisendübel bestand,
wurde nun durch Edelstahlgewindestabe gewahrleistet, Die Verbindung
12
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J. Steiner hatte diese Stützkonstruktion schon vorher entworfen und in Kütahya herstenen
lassen. Vgl. K. Rheidt,M 1995, 698

der Architrave untereinander, die nun wieder genau in den Fluchten der
Nordwest- bzw. Nordostseite des Tempels verlegt wurden, erfolgte in
Anlehnung an die am Bauwerk beobachtete antike Technik mit
Edelstahlklammern, die mit einem Bleiverguf gegen schadliche
Witterungseinflüsse geschützt wurden (Abb. 7-8). Eine Hauptursache fur
Abplatzungen an den Marmorbauteilen ist durch Risse eindringendes
Wasser, das im Winter zu Frostschaden fuhrt. Die Risse in den Bauteilen
wurden zur Vermeidung dieser Art von Schaden mit einem verbesserten
Kalkmörtel geschlossen und aIle Teile, deren Abplatzung zu befurchten
war, wieder mit Epoxidharz angeklebt.
Auch bei den Arbeiten am Opisthodom erwies sich der gemietete
Kran als ausgesprochen hilfreich. Hier war 1983 aus statischen Gründen
eine neue Türlaibung aus Stahlbetorı eingebaut worden 13 Die
Marmorblöcke über dieser Tür waren wahrend des Erdbebens im Mai
197014 heruntergefallen und nicht mehr eingebaut worden. Die
Bruchstücke dieser Blöcke konnten wieder zusammengesetzt und mit Hilfe
des Krans an ihre ursprüngliche SteIle über dem Türsturz verlegt werden,
so daf das Loch in der Tempelwand, durch das die Statik des Gebaudes
gefahrdet war, nun beseitigt ist. Auch die zweite, nordöstliche Tür in der
Opisthodomwand wurde 1996 emeut in die Malinahmerı zur
Bauwerkssicherung einbezogen. Die Quader der Opisthodomwand waren
wahrend der ersten Sicherungsarbeiten nach dem Erdbeben bis zum
gebrochenen Sturz dieser Tür abgebaut und nach Herstellung eines
Betonsturzes neu verlegt worden. Erneute Bewegungen im Bauwerk und
Risse am Auflager des Betonsturzes machten es nötig, die seitlichen
Quader durch Edelstahlnadeln zu konsolidieren und den Sturz selbst mit
den darüberliegenden Quadern zu verbinden. AnschlieJ3end wurden aIle
Betonflacherı auf der Innenseite der Opisthodomwand durch die
Steinmetzen in einer Weise überarbeitet, die der antiken Marmoroberflache entspricht (Abb. 9).

13

14

R. Naumann, AA 1987, 301
s. R. Nauınann, IslMitt 17, 1967, 220. - N. N. 'Ambrascys, Engineering Seismology, İn:
EartJıquake Engineering and Stnıcıııral Dynamics 17, 1988,44 (Şaphane). 59 (Gediz) .
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Die konstruktive Sicherung des Zeustempels, der bis heute das am
besten erhaltene antike Bauwerk riicht nur in Aizanoi, sondem auch im
gesamten westlichen Zentralanatolien darstellt, wurde 1970 und 1971
durch die Vertreter der Generaldirektion der Monumente und Museen in
Ankara erfogreich begonnerı". Mit den Sicherungsma13nahmen des
Jahres 1996 konnte das Deutsche Archaologische Institut an diese
Vorarbeiten anknüpfen und die gröôten Schaden und Gefahren, die zum
Einsturz des Gebaudes batten ruhren können, beseitigen (Abb. 10). Es
bleibt zu hoffen, daf das qualitatvolle Bauwerk dank dieser
konstruktiven Sicherııngsarbeiten weiteren Erdbeben standhalten und
auch zukünftig allen Besuchern und Forschern als einer der
besterhaltenen Tempel Kleinasiens prasentiert werden kann.
Sonstiges
Die Freilichtausstellung hinter dem Tempel erhielt auch in diesem
Jahr wieder erheblichen Zuwachs. Aus Hacıkebir wurden die Grabsteine,
die 1993 bei der Notgrabung auf dem Demirtepe'" geborgen worden
waren, wegen Diebstahlgefahr nach Çavdarhisar gebracht. Hinzu kamen
weiterhin mehrere Grabsteine aus einer Nekropole im Südteil des
Antikengebietes von Aizanoi, die bei illegalen Kiesbaggerarbeiten
gefunden worden waren. Auch die Marmorstatue der Hygieia aus den
Gymnasionsthermen'" wurde auf Wunsch der Antikendirektion von
ihrem Aufstellungsort unter dem Schutzdach der zweiten Thermenanlage
im Nordostteil des Ortes entfernt und im Grabungshaus aufgestellt, Aıle
Neuzugange wurden inventarisiert und auf dem Tempelplateau oder im
Hof des Grabungshauses aufgestellt. Eine endgültige Ausstellung dieser
Monumente wird erst nach der Einrichtung der ehemaligen Volksschule
am Westrand des Ortes als Museumsdepot möglich sein.

15 Beteiligt waren derDirektor des Museums Kütahya, H. Baykız, und R. Naumann mit einer
Mannschaft aus Arehitekten, Archaologen und Studenten, Vgl. R Naumaıın, TiirkAD 20,
1973,155. - Naumaıın, Zeııstempel, XI
16 s. K. Rheidl,M 1995,695f.
17 R. Naumaıın, M 1980, 131ff.
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22 Temmuz'da başlayıp, 8 Eylül'de sona ermiştir. Çalışmalara katılanlar şöyledir: K Rheidt (Kazı Başkanı), C.
Rohn, U. Wulf-Rheidt, N. Atik, G. Ateş, K Jes, H.-Ch. v. Mosch, N.
Vögtlin Bruhn, F. Naumann-Steckner, C. Steckner, S. Blum, 1. Meister,
N. Röring, K-Ch. Bruhn, N. Akseki, E. Baylan, J. Steiner, F. Winiger, F.
Kuster, D. Johannes, A. Aydın, A. Atila. Kazı ve onarım çalışmalarını
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Kazı

ve Araştırmalar

podyumunun güney köşesinde, tapınağın üstünde
yükseldiği tepenin yapı evrelerini açıklamak amacıyla bir kazıya başla
nılmıştır. Bu kazı sırasında yoğun bir Orta Çağ yerleşmesinin kalıntıları
ortaya çıkartılmıştır. Bu yerleşmenin duvarları ve yıkıntısı içinde çok
sayıda, devşirme olarak kullanılmış mimari eleman ve mezar taşı bulunmaktadır. Bu devşirme malzemeler tapınak platosunu sınırlayan duvar
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içindeki basit konut yapılarına aittirler. Ele geçen sikkeler bu yapılaşma
nın esas evresi konusunda terminus post quem vermektedir. Bu yerleşme
10. yüzyılın sonu veya lL. yüzyılın başlarına aittir ve en azından lL. yüzyılın son çeyreğine kadar kullanılmıştır. Daha erken yapı evrelerinin belirlenebilrnesi için 1997 yılında bu alandaki çalışmalara devam edilecektir.
Buluntular Üzerindeki Araştırmalar .
1992 ve 1995 yılları arasında kazısı yapılmış olan Sütunlu Cadde'ye
ait mimari elemanların rölöve çizimlerine, aynı zamanda buradan çıkmış
olan keramik ve sikkeler üstündeki araştırmalara devam edilmiştir.
"Aizanoi'rıin Mimari Süslemesi" konulu çalışma, Aizanoi ve çevresindeki çok sayıda mimari elemanın belgelenmesi ile 1996 yılında da sürdürülmüştür. Kapı alınlığı şeklindeki mezar taşları üstündeki detaylı araş
tırmalar sonucunda, bunların benzer bezerne gösteren payeler ile birleşe
rek mimari bir düzen oluşturduğu ve aynı düzenin tek bir blokla ifade
edildiği mezar taşlarıyla paralelolduğu ortaya çıkmıştır. Tapınağın sütunlu galerisinin onarımı sırasında, yapının halen ayakta duran mimari
elemanlarını belgelenme fırsatı da elde edilmiştir. Bu çalışma sırasında,
özellikle sütunlu galeriye ait sütun başlıklarının polsterli cepheleri ve
opistodom sütun başlıklarının fotoğrafları çekilmiştir. R. Naumann tarafından kazısı yapılmış olan şehrin her iki hamamına ait planlanmış bir
yayın için ön hazırlıklar yapılmaktadır. Tiyatroda, sahne binasına ait mimari elemanların yüzeyde bulunanlarının belgelenmesine ve çizimlerine
başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı kapsamlı bir kazı yapılmaksızın ve
yapının kalıntısına mümkün olan en az müdahale ile sahne yapısının
restitüsyonunun (orijinal durumunu gösteren çizim) elde edilmesidir.
1991 yılında başlatılmış olan geleneksel köy yerleşmesini belgelerne çalışmaları çerçevesinde, büyük bir olasılıkla 19. yüzyılda inşa edilmiş olan
ve özellikle ahşap işçiliği ile dikkat çeken bir konutun detaylı çizim çalışmalarına başlanmıştır.

Restorasyon ve Koruma Çalışmaları .
ğu

Geç antik Sütunlu Cadde'nin ayağa kaldırılma çalışmaları, kuzeydogalerisine ait iki sütun fragmanın daha yerine konulması ve güneybatı
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galeriye ait mimari elemanların, stabil hale getirilmiş galeri arka duvarı
nın ve inşa edilmiş olan temel duvarının üstüne uygun bir şekilde yerleş
. tirilmesi ile tamamlanmıştır.
i 996 kampanyasının en kapsamlı projelerinden biri, Zeus Tapına
ğı' nın yıkılma

tehlikesi gösteren batı köşesini sağlamlaştırma çalışmala
rıydı (Resim: 2). 1991 yılından başlanılarak ilk aşamada, gerekli malzemenin sağlanması, konstrüksiyonun planlanması ve gerekli statik hesapları içeren ön hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Bu yıl, yapının genel
stabilitesi için büyük tehlike gösteren ve deprem sonucunda oluşmuş olan
tapınağın kuzey köşesindeki düşeyden ayrılmış sütuiılar ile orijinal konumlarından kaymış olan arşitravlar aşağıya alınmış, sütun başlıkları ile
arşitravlar ve arşitravların kendi aralarındaki yok olmuş bağlantıları yeniden sağlanmıştır. Bu sağlamlaştırma çalışmasına esas olan araştırma,
yerinden kaymış olan yapı elemanlarının durumunu gösteren rölöve çizimleridir (Resim: 3). Bu çizimler ile arşitravların orijinal durumlarından
ne kadar kaydığı ve sütunların düşeyden ne kadar ayrıldığı hesaplanmış
tır.

Arşitravların aşağıya alınma işleminden

önce, yapı elemanlarında
meydana gelebilecek istenmeyen hareketleri önlemek amacıyla, sütunlar
bulundukları durumda askıya alınmışlardır. Bu işlem sırasında, kuzeydoğudaki ikinci sütun ilk aşamada iki metal boru ile askıya alınmış, güneybatıdaki iki komşu sütun ahşap destekleyiciler ve gergi kuşakları ile askı
ya alınmış bu sütuna bağlanmıştır. Bu şekilde mimari elemanların kontrol
dışı hareketleri önlenmiştir (Resim: 4). Daha sonra kiralanan 35 ton kaldırma gücüne sahip bir vinç yardımıyla kuzeybatı taraftaki iki, kuzeydoğu taraftaki bir arşitrav aşağıya alınmıştır (Resim: 5). Tapınağın köşesin
de düşeyden ayrılmış olan üç sütun her seferinde farklı metotlar kullanı
larak tekrar düşey konuma getirilmişler (Resim: 6) ve sütunla sütun altlı
ğı arasında kaymalara neden olan yarıklar kurşun ile doldurulmuştur.
Arşitravların indirilmesiyle açığa çıkan sütun başlıklarının her biri paslanmaz çelik çubuklarla sütun gövdelerine bağlanmışlardır. Arşitravlar
yerine oturtulmadan önce sütun başlıkları üstündeki dübel delikleri ve
benzeri antik yapım tekniğine ait izler çizim ve fotoğraflar yardımıyla
belgelerımişlerdir. Arşitravlar yerlerine yerleştirilip kurşun levhalar ve
kireç harcı yardımıyla sütun başlıkları ile bağlantısı sağlandıktan sonra,
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sütunları askıda

tutan sistem kaldırılmıştır. Arşitravlar ile sütun başlıkları
arasında bağlantı çelik çubuklarla kuvvetlendirilmiş, tüm sütunlu galerinin arşitravları antik yapım tekniğine uygun olarak kenetlerle birbirlerine
bağlanmışlardır. Kenetler, hava koşullarına bağlı olarak oluşacak bozulmaları önlemek amacıyla kurşun ile doldurulmuştur (Resim: 7,8). Çalış
manın sonunda, çatlaklar çevresinde düşmek üzere olan parçalar ya yapıştırılmış ya da gerekli olan durumlarda paslanmaz çelik çubuklarla
bağlanmışlardır. Taşların içine giren su kışın donmakta ve taş dokusunda
bozulmalara neden olmaktadır. Bu tip bozulmaları önlemek amacıyla bu
boşluklar kireç şerbeti ile doldurulmuştur.
Opistodomun güneybatı kapısında yapılan onarım çalışmaları sıra
da vinçten yararlanıldı. Burada kapı lentosunun üstüne ait orijinal
bloklar kullanılmaksızın, 1983 yılında betondan yeni bir kapı inşa edilmiştir. Bu bloklar onarıJıp orijinal konumlarına yeniden yerleştirilmesiy
le, yapının stabilitesi için tehlike oluştur-an beton kapının üstündeki büyük boşluk ortadan kaldırılmış oldu. Opistodomun kuzeydoğusunda bulunan kapı i 970 Gediz depreminden sonra onarım görmüş, opistodom
duvarına ait bloklar aşağıya indirilip onarıldıktan sonra tekrar yerlerine
yerleştirilirken beton bir lento inşa edilmiştir. Bu yılki onarım sırasında
bu kapı tekrar ele alınmıştır. Orijinal mermer lentoya ait ele geçen parça,
paslanmaz çelik çubuklar yardımıyla üstte duran bloklara bağlanmış ve
tehlikeli durumdaki güneybatı yüzeyi benzer çubuklar ile stabil hale getirilmiştir. Kazı çalışmasının sonuna doğru, beton lentonun görünen yüzeyleri ve opistodom duvarındaki tüm beton ekler yapının estetik bütünlüğüne uygunluk sağlaması için taşçı ustası tarafından işlenmiştir (Resim:
9).
sında

Şehrin ve bölgenin en iyi durumda
Tapınağı'ndaki ilk onarım çalışmaları,

ele geçmiş antik yapısı olan Zeus
1970 ve 1971 yılları arasında Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından başlatılmıştır. 1996 yılın
da yapılan sağlamlaştırma ve onarımlar ile, Alman Arkeoloji Enstitüsü
Aizanoi Kazısı bu çalışmaların devam etmesini sağlamış ve yapıda acilen
giderilmesi gereken bozulmalar ve yıkılmaya neden olabilecek tehlikeler
ortadan kaldırılmıştır (Resim: i O). Dileğimiz, gerçekleştirilen onarımlar
yardımıyla bu değerli eserin daha şiddetli depremler karşısında dahi ayakta kalması ve gelecek nesillere ulaşmasıdır.
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Diğer Çalışmalar

i 993 yılında Hacıkebir yakınlarındaki Demirtepe' de, Kütahya Müzesi ile birlikte gerçekleştirilmiş olan ortak çalışma sırasında bulunan
mezar taşları da, geçici olarak sergilendikleri Hacıbekir' deki sergi yerinden güvenlik nedeniyle Çavdarhisar'a getirilerek buradaki açık hava sergisine yerleştirildiler. Sit alanı içinde, Çavdarhisar'ın güneyinde, bugünkü Kocaçay yatağında, 1.8.1996 tarihinde izinsiz olarak yapılmış olan
kum alma çalışması sırasında ortaya çıkan çok sayıdaki mezar taşı ve
mezar taşı fragmanı da aynı sergi alanına getirilerek sergilenmeye baş
lanmıştır. Bu izinsiz çalışma Kütahya Müzesi' nin ve j andarmanın yardı
mıyla durdurulmuş, mezar taşları kısmen tapınak platosuna, kısmen kazı
evi avlusuna taşınmıştır. Bu buluntular: köyün yaklaşık 600 m. kadar
güneyinde, antik dönemden sonra nehrin taşıdığı alüvyonlarla kapanmış
geniş bir nekropol alanının bulunduğunu göstermektedir. Güvenlik nedeniyle, Gymnasium Hamamı'nda bulunmuş olan mermer Hygieia heykeli,
Doğu Hamarnı' na ait mozaiğin koruyucu çatısı altında durmakta olduğu
yerden alınarak kazı evine getirilmiştir. Yeni gelen pek çok eserle gittikçe genişleyen tapınak platosundaki sergi alanı artık ihtiyaca yetmemektedir. Bu sorun için en uygun çözüm olarak öngörülen, Çavdarhisar'ın batı
sındaki eski okul binasının müze deposuna dönüştürülmesinden sonra,
Aizanoi ve çevresinden her yıl artan sayıda ele geçen yazıt, mimari eleman ve mezar taşlarının güvenli bir şekilde sergilenmesi mümkün olacaktır.
.
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Abb. 1: Aizanoi 1996. Übersichts-und Phasenplan der Grabung südlich
des Tempclpodiums
Resim 1: Aizanoi 1996. zeus Tapınağı poılyumun güneyinde kazı. Yapı
evrelerini gösteren genel planı

Abb. 2: Aizanoi 1996. Westecke des Zeustempels vor Beginn der Sicherungsarbciten
Resim 2: Aizanoi 1996. Zeus Tapınağı'nın batı köşesi onarım çalışmaların
dan önce
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Abb. 3: Aizanoi 1996. Westecke des Zeustempels, Bauaufnahme und Kartierung der Verformungen
Resim 3: Aizanoi 1996. Zeus Tapınağı'nın batı köşesi, rölöve çizimi
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Abb. 4: Aizanoi 1996.Westecke des Zeustempels, Tempnrare Sicherungen
Resim 4: Aizanoi 1996. Zeus Tapmağı'nm batı köşesi, askıda tutan sistemi
gösteren kroki
w

lj

Abb, 5: Aizanoi 1996. Westecke des Zeustempcls. Ahnahme der Achitrave
Resim 5: Aizanoi 1996. Zeus Tapmağı'nm batı köşesi, arşitravların aşağıya
alınma çalışmaları
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Abb. 6: Aizanoi 1996.Westecke des Zeustempels, GeradesteUen der Saulen
Resim 6: Aizanoi 1996. Zeus Tapınağı'nın batı köşesi, sütunların düşey koruma çalışmaları
w
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Abb. 7: Aizanoi 1996. Nordöstliche Pcristasis des Zeustcnıpels. Architrave mit neuen Edelstahlklammern
Resim 7: Aizauoi 1996. Zeus Tapınağı'nın kuzeydoğu galerisi, arşi
travlar ve yeni paslanmaz çelik leenetler
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Abb. 8: Aizanoi 1996. Westecke des Zeustempels nach Abschlull der Sicherııngsar
beiten
Resim 8: Aizanoi 1996. Zens Tapınağı'nın batı köşesi, sağlamlaştırma çalışmalarından
w
w
~

sonra
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Abb. 9: Aizanel 1996. Opisthodomwand des Zeustempels nach
Abchlnll der Slcherungsarbeiten
Resim 9: Aizanoi 1996. Zens Tapinağı'nın Opisthndom
duvarı,
onarım çalışmalarından sonra

Abb. 10: Aizanoi 1996. Nordwestfront des Zeustemples
nach AIıschlull der SicheıııngsarIıeiten
Resim 10: Aizanoi 1996. Zens Tapmağı'nm kuzeybatı
cephesi, sağlamlaştırma ve onarım çalışma
larından sonra
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METROPOLİs 1996 YILI KAZı RAPORU
Recep MERİÇ*

1. KAZıLAR!
Tiyatro
nın

Tiyatrodaki kazı çalışmaları, diazoma, proskenium ve sahne binası
batı tarafında sürdürülmüştür (Resim: 1,2).
Diazomanın

yer yer üç taş sırası halinde korunan bölümleri tamamen
açılmıştır. Diazoma teras duvarı eğimli topoğrafya nedeniyle yukarıdan
gelen basınçla öne kaymış durumdadır.

*

Prof. Dr. Recep MERİç, Dokuz Eylül Üniversitesi, Müheudislik-Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Anabilim Dalı, 35100 Bomova/İZMİR
T.e. Kültür Bakanlığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi adına tarafıından yürütülen Metropolis
Kazısı, Phil-SA'nın sağladığı parasal destekle sürdürülınektedir. Ayrıca Torbalı Belediyesi
ve Mededer'In kazınuza önemli katkısı buluıunaktadır.

1996 yılı
Mehmet

Bakanlık

temsilcileri Isparta Müzesi'nden

Şeker'e kazınuza

gösterdikleri ilgi ve

İ1haıı

Güceren ve Silifke Müzesi'nden

yardımlardan dolayı teşekkürü

bir borç bili-

riz.
Kazı Kurul Üyeleri: Akın Ersoy (Dokuz Eylül Üniversitesi Uzmanı), Arkeologlar; Şebnaz
Meriç, Gökhan Topantaş, Aygın Ekin. Mimarlık öğrencileri; Ali Öz, Nezahat Köşklük,
Mehmet Gital. Arkeoloji öğrencileri; Ali. Altıner, Tolga Turan, Onur Kestam, A1unet
Tokem, Mehtap Sağlam, Halegül Özmen, Nihan Öztezcan, Eylem Soyngenç. Restorasyon
öğrencileri; Tülay Sütçüoğlu, Elif KutaI. Tüm üyelere yaptıklan özverili çalışmadan dolayı
şükranlanını

sunmak İsterim.
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Caveanın batı tarafında, 5. ve 6. no. lu merdivenlerin önündeki alandan yeni bir mermer soylu koliuğu daha (Resim: 3) ortaya çıkarılmıştır.
Bu koltuğun arka kısmında, önceki yıllarda bulunanlardan farklı olarak,
herhangi bir kabartma görülmemesine rağmen işçilik yine de kalitelidir.

muş

Daha önce doğu parodosta analemma duvarı için anakayaya oyuldikdörtgen biçimli niş'in bir benzeri de bu yıl batı paradosta açığa

çıkarılmıştır.

Sahne binasının batı kanadında da çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
Roma Dönemi sahne binasının ön cephe' duvarı içinde Hellenistik sahne
binasına ait devşirme malzeme olarak kullanılmış iki konsol ve bir adet
kapı köşe taşı saptanmıştır. IV no.lu sahne binası biriminde yürütülen
kazılarda gevşek toprak içinde bol miktarda tuğla ve irili ufaklı taşların
yanı sıra M.S. 4.-5. yüzyıl günlük kullanım seramiği parçalarına rastlanılmıştır. Binanın arka duvarı üzerinde yapılan temizlik sırasında, çıkan
seramik ile çağdaş bir adet Constantin i sikkesi ele geçmiştir. II no. lu
sahne binası birimindeki çalışmalarda ise buradaki yapının tonoz sisteminde olduğu anlaşılmıştır.
Akropol

Akropoldeki çalışmalar; akropolis grid sisteminde yer alan 2E, 3E,
4E, 3D ve 4D plankarelerinde gerçekleştirilmiştir.
Akropol araştırmalarının bu yılki en ilginç buluntusu; 4Ed plankaresi
Bizans tabakasında ele geçen siyah taştan yapılmış, silindirik formlu bir
Hitit mührüdür (Resim: 5,6). Prof. Dr. D. Hawkins yaptığı ilk değerlen
dirmede, silinme nedeniyle henüz okunamayan bu Hitit mührünün Batı
Anadolu'da bulunmasını oldukça önemli bulduğunu ifade etmektedir.
3E ve 4E plankarelerinde Hellenistik Dönem'e ait bir mekan ortaya
Duvar kenarları ve ön yüzleri nisbeten düzeltilmiş taşlarla
itinalı biçimde yapılmıştır (Resim: 4). Batı taraftaki bir kapı, daha geç bir
evrede örülerek kapatılmıştır. Mekan içinden çok sayıda Hellenistik Dönem basit firnis, batı yamacı (Resim: 7,8) seramiği, unguentarium, kandil, amphora ve terrakkota figürin parçaları (Resim: 9) bulunmuştur.
çıkarılmıştır.
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Hellenistik mekanın batısında aynı seviyede şist plakalardan yapıl
mış bir taban açığa çıkarılmıştır. Bu tabanın altında çok sert bir dolgudan
sonra, Hellenistik Dönem'e ait başka bir şist taban daha bulunmuştur. Bu
tabanın altında ise bol miktarda Geç Geometrik, Arkaik ve M. Ö. II bin
seramiği karışık olarak ele geçmiştir.
Stoa-Hamam

1996 yılı stoa kazıları
çekleştirilmiştir. Stoanın ön

IV-VIII ve XVIII-XX. no.lu karelerde gersütun sırasını taşıyan temel duvarına dayanan
kuzeyden güneye uzanan Geç Bizans Dönemi'ne ait mekan izlerine rastlanmıştır.

GG karesinden VIII no.lu kareye doğru açılan ve stoa öncesini araş
tırmaya yönelik olan açmada anakayaya kadar ulaşılmıştır. Burada stoanın ön sütun sırasını taşıyan temel duvarına ait bloklar ortaya çıkarılmış
tır.

Hamama ait mekanlar ilk kez 1996 yılında xıx-xx no.lu karelerde
ortaya çıkarılmaya başlanmıştır. Bu mekanlardan kuzeyde olanı tuğla
sütuncuklarla taşınan hypokaust sistemine sahip caldarium bölümüdür
(Resim: 10). Taban seviyesinde ele geçen çok sayıda tubuli ve mermer
döşeme parçaları bunu kanıtlamaktadır. Caldarium'un batı ve kuzey duvarlarında kemerli nişler, kuzey duvarında yarım kubbeli apsis bulunmaktadır. Caldarium' dan güney taraftaki bölüme geçiş nişli bir kapıyla
sağlanıyordu. Bu kapıya ait mermer lento ve söveler zemin seviyesinde
yıkılmış olarak ele geçmiştir.
Stoa seviyesinin hemen altında keşfedilen hamam yapısı, yamaçta
bulunan kentin teraslar halinde planlandığını göstermektedir.
II. ÇEVRE ARAŞTIRMAlARI
Sağlık

köyü üzerindeki Arkaik kalede birincisi 1994 yılı kazı sezonunda yapılan araştırmaların bu yıl ikincisi gerçekleştirilmiştir. Kale sur
duvarlarının çizimi tamamlanmış ve araştırmalar sırasında tarihi ile çağ-

335

daş

seramik buluntulara rastlanılmıştır. Bunlar
skyphos parçaları dikkat çekmektedir.
IIL

YAyıN

VE

arasında kuşlu

kase ve

TANıTıM ÇALIŞMALARI

ilki i 992 yılında Phil-SA'nın sponsorluğunda Prof Dr. Recep Meriç
tarafından hazırlanan "Metropolis Antik Kenti" kitapçığının ikincisi
"Metropolis Kazıları'nın ilk Beş Yılı" adıyla bu yıl yayınlanmış ve bu
kitap 15 Kasım' da Metropolis'te düzenlenen geziyle görsel ve yazılı
basın mensuplarına tanıtılmıştır.

tv. ALT YAPI ÇALIŞMALARI
Elektrik
Kazıların modem araç-gereç ve ekipmanlarla yürütülmesi, ören yerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Phil-SA'nın sponsorluğunda
Metropolis Dostları Derneği tarafından ören yerine elektrik getirilmiştir.
Kazı

Evi Ek Bina

Arkelojik kazıların yanı sıra kazı evindeki çalışmalara devam edilmiş, kazı üyelerinin. kalabilmesi için eski binaya bitişik 6 odalı ' bir ek
bina inşaatı tamamlanmıştır. Bu binanın alt kısmında bir atölye mekanı
yer almaktadır.
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binası,

Resim 1:

Resim 2:

Güneybatıdan

orkestra, caveamn

görünüm. Planda sahne
bölümü

doğudan

binasının devşirme

taşlarla yapılmış batı
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Resim 3: Tiyatro : Batı bölümünde caevanın all sırasına dayanlmış
soylu kollnğnnun kazıldıklan sonraki

görünüşü

-"""'"

Resim 4: Akropol, Hellenistik mekan. Batıdan göıiinüş
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Resim 5: AkropoI. İp delildi
Hitit mührü

Resim 6: Hitit mührü, yuvarlak basın yüzeyi
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Resim 7: Akropol, Hellenistik mekanda
batı yamaç türünde kap

bulunmuş

Resim 8: Akropol Hellenistik mekanda bulunmuş krater ağız kenar parçası
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Resim 9: ArkopoI. Hellenistik mekanda bulunmuş pişmiş toprak giyimli kadın
figüriui

Resim 10: Hamam. Caldarinmdan bir

göıiinüş
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1996 YILI AMORİuM KAZISI
Chris LIGHTFOOT *
Yalçın

MERGEN

Amorium projesinin 9. kazı sezonu 2 Temmuz - 20 Ağustos tarihleri
Ekip Dr. Chris Lightfoot (başkan), Prof. Dr.
Eric Ivison ve Yalçın Mergen (başkan yardımcıları), Karen Barker (konservatör), Beate Böhlendorf (Bizans keramik uzmanı), John Giorgi
(arkeo-botanik uzmanı), Olga Karagiorgou (Bizans mimari uzmanı), Julie
Roberts (antropoloji uzmanı) ve Elizabeth Hendrix'ten (taş konservatör)
oluşmuştur. Ayrıca Zeliha Demirel, Mücahide Koçak, Defne Özbayer,
Ayşe Taşkın, Ferüzat Ülker, Hasan Yılmazyaşar (Eskişehir Anadolu Üniversitesi), Betül Şahin (Ankara DTCF), Paola Pugsley (Exeter Üniversitesi), Simon Young (Durham Üniversitesi) ve Christine Zitrides
(Florida State Üniversitesi) olmak üzere Türk, İngiliz ve Amerikan üniversitelerinden on öğrenci de kazıda görevalmışlardır. Bakanlık temsilcimiz ise, ilk olarak Kocaeli Müzesi'nden Sayın Hayriye Avcı ve sonra
Antalya Müzesi'nden Sayın Mustafa Demirel idi.
arasında gerçekleştirilmiştir.

i 996 yılı kazı sezonunda Prof. Dr. Levent Zoroğlu (Selçuk Üniversitesi), Sayın Melih Arslan (Anadolu Medeniyetleri Müzesi), Prof. Dr.
Peter Kuniholm ve ekibi (Corneli Üniversitesi), Prof Dr. Kenneth Harl
(Tulane University, New Orleans), Dr. Timothy Mitford (AİAE), Sayın

*

Dr. C.S. LIGHTFüüT, Arkeoloji Bölümü, Durham Üniversitesi, İNGiLTERE
Yalçın MERGEN, Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü, ESKİŞEHİR
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Trevor Proudfoot (Aphrodisias kazısı ekip üyesi), Prof. Dr. Keith Devries
(Gordion kazısı ekip üyesi), Dr. Osman Kızılkılıç ve eşi, Sayın Martin
Styan (Bratislava, Slovakya) ve Sayın John Duncan Amorium'u ziyaret
ettiler.
Maddi destek, değerli kuruluşlar İngiliz Arkeoloji Enstitüsü, The
Trustees of Harvard University, The Seven Pillars of Wisdom Trust ve
Amorium Dostları (Friends of Amorium) tarafından karşılanmıştır. Proj emize, yardımları ve destekleri için başta Kültür Bakanlığı Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün tüm çalışanlarına (özellikle Dr. Emel :
Yağcı'ya) en içten teşekkürlerimizi sunanz. Aynı şekilde Emirdağ Kaymakamı Sayın İbrahim Avcı, Emirdağ Belediye Başkanı Sayın İsmet
Güler, Afyon Müzesi Müdür Vekili Sayın Ahmet İlaslı ve tüm müze çalı
şanları bizi içten bir dostlukla karşıladılar ve yardımlarını esirgemediler.
Burada adlarını sayamadığımız pek çok kişiden değerli yardımlar aldık;
ancak Prof. Cyril Mango, Doç. Dr. Ebru Parman, Sayın Hüseyin
Tanrıkulu (Piribeyli Belediye Başkanı), Dr. Marlia Mango, Sayın
Richard Ashton, Sayın David Barchard, Sayın John Casey, Dr. Mark
Whittow ve Bayan Pamela Armstrong'a özellikle teşekkür etmek isteriz.
Kazılar, biri Yukarı Şehir'de diğer üçü ise Aşağı Şehir'de olmak üzere dört açmada yürütülmüştür (Şekil: 1). Bunlardan, Yukarı Şehir'de bulunan açma 1995 senesinde gün ışığına çıkarılan, Orta Bizans Dönemi'ne
ait çömlekçi fınnın bulunduğu açmanın hemen yanında gerçekleştiril
miştir. Bu çalışma, Amorium'un, Bizans ve Türk işgallerine ait tamamlayıcı bilgiler vermiş ve ilk defa Yukarı Şehir'in Osmanlı Dönemi'nde
yerleşim alanı olarak kullanıldığını gösterir delilleri ortaya çıkarmıştır.
Bununla beraber Aşağı Şehir Kilisesi'nin güney nefini kaplayan, masif
taş zemin kaplamasının bulunması da heyecan vericidir. Zira bu kaplamanın altında bir kripta odasının bulunması muhtemeldir. Diğer iki açmada yapılan çalışmalar ile Aşağı Şehir'den Orta Bizans Dönemi'ne ait
bilgilerimizi genişletecek kadar bol miktarda kanıt elde edilmiştir.

1.

Yukarı Şehir,

UU Açması

Yukarı Şehir höyüğünün

rılan,
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kap

pişirimi

için

sezonunda açığa çıka
bulunduğu TT Açması' na bitişik

üzerinde, i 995

kullanılan fınnın

kazı

yeni bir açmada daha çalışılmıştır. Amaç; üst katmanları en uygun ve
çabuk şekilde kaldırarak, çalışma alanını içeren stratigrafik Orta Bizans
katmanını ortaya çıkarmaktı. Ancak çalışmanın başlangıç açmasında,
tarım toprağının hemen altında bulunduğu tespit edilen, geride kısmen
yanmış kereste ve kiriş parçaları bırakarak çatısı çökmüş, iki odalı bir
yerleşim birimi ile karşılaşılmıştır (Resim: i; Şekil: 2). Bu parçalar özenle topraktan arındırılmış, kayıtlara geçirilmiş ve örnekler alınmıştır.
Alınan bu örnekler, Cornell Üniversitesi Ege Dendrokronolojisi
Labaratuvarı'ndan, Maleolm ve Carolyn Wiener'e ayrıntılı bir labaratuvar
çalışmasında kullanılmak üzere ayıklanıp, seçilerek kaldırılmıştır. DU
Açması' nda, önce bu enkaz tabakası kaldırılmış ve bunun altında ortaya
çıkan iyi durumdaki zemin yüzeyine ulaşılmıştır. Çalışma esnasında bu
katmandan elde edilen buluntular arasında; beş parça lüle, çakmaktaşlı
bir tüfeğe ait demir horoz mekanizması ve Sultan III. Mustafa Dönemi' ne
ait (AH. 1182/M.S. 1769) bir adet Osmanlı gümüş sikkesi (para) bulunmaktadır. Elde edilen bu buluntularla Amorium'daki Osmanlı Dönem'i yerleşiminin varlığının sürekliliği hakkında ilk kanıtlar elde edilmiştir. Yapı malzemesinin kaliteli seçilmiş, harcın bol kullanılmış olması
ve diğer küçük buluntular, burada uzun süreli ve standardı yüksek bii
yerleşmenin varlığı hakkında bilgi vermektedir.
Tüm bu deliller, aslında Amorium'da Osmanlı yerleşimi olmadığı
fikirlerimizi tamamen değiştirmiştir. Bu yerleşirnin
oldukça geç bir döneme ait olması da ayrıca sürpriz olmuştur ve şehrin
tarihi açısından oldukça önemli bir tamamlama unsuru teşkil eder. Gün
ışığına çıkarılan buluntular, kaçınılmaz olarak Türk Dönemi'nden itibaren Hisarcık adını alan bu bölgeye yerleşen topluluğun yaşayış tarzları,
boyutları ve statüsü hakkında, Osmanlı. arşivlerinde ayrıntılı bir arşiv
taraması koşulunu gerekli kılmaktadır. Görülebileceği gibi 18. yüzyıla
kadar Amorium'da, küçük olmasına rağmen, bayındır bir yerleşim bulunmaktaydı ancak hala bilinmeyen sebeplerden dolayı bu yerleşim neredeyse terk edilmiş bir duruma gelmiştir. William Hamilton'un 1836'da
burayı Amorium olarak tanımladığı seyahati esnasında, yerleşirnin boş
olduğu görülmekte idi ve i 892'de bugünkü köyün kuruluşundan önce de
düşünüldüğünden,
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bu durumun uzun bir süre devam ettiği bilinmektedir'. Öneme haiz bu
Osmanlı katmanının altında, müteakip iki farklı katman tanımlanmıştır.
Osmanlı yapı katmanının altında, Selçuklu katmanı ve Orta Bizans Dönemi'ne ait günlük kullanım eşyasının atılması ile oluşmuş çöplük tabakası uzanmaktadır. Bu açmada sezon boyunca süren çalışmalar esnasında
ikinci katmana ulaşılmış; ancak araştırma kapsamına, sürenin yetersizliği
sebebi ile dahil ediiememiş ve çömlek atölyesinin araştırılması gelecek
kazı dönemlerine kadar ertelenmiştir.
2. Aşağı Şehir Kilisesi
Aşağı Şehir Kilisesi' ndeki kazılar 1990 senesinden bu yana devam
etmektedir. Bu yılki çalışmalar kazılmış olan ana yapının içinde, üç bölgede yoğunlaşılarak sürdürülmüştür. Ayrıca zemin planının tamamlanması ve ana mekanın kazısına devam edilmesi amaçlanmıştır. Bu bölgeler; kuzey nefin orta birimi, narteksin güney yarısı ve güney nefin henüz
ulaşılmamış bölümleridir.

1995 kazı sezonunun sonunda doğa koşullarının etkisine karşı dökum ve toprak tekrar kaldırıldıktan sonra, ana nefin kuzey bölümünün zemin planının tamamlanması için gerekli koşullar sağlanmıştır.
Ana nefte bulunan opus seetife mermer döşemenin düzenlemesi oldukça
girifttir. Zemin II. safhaya ait payeye paralelolarak doğu-batı aksında
uzanan bezeme şeritlerine bölünmüştür. Aynı yönde, kenarlardaki ı. safhaya ait stilobatlar ve ana nefin ortasındaki Orta Bizans Dönemi'ne ait
ambon bulunmaktadır. Ana nefin mermer döşemeli olmasına karşın, kuzey nefin zemini tuğlalar ile döşenmiştir; ancak nefin orta birimindeki
açığa çıkarılan bu zemin döşemesinin yalnızca bir kısmı korunabilmiştir.
Bu iyi korunmuş bölüm ile, bu bölüme farklı mesafelerde bulunan parçaların arasını ise erozyon veya başka sebeplerle buraya taşınmış olan
toprak doldurmuştur. Hem tuğlaların, hem de burayı doldurarak bir zemin oluşturan toprağın yüzeyi, bir yanma durumunun izlerini gözler önüne sermektedir. Yapının ı. safhasına ait· bazı bulgular sağlamak ve ı. safhanın döşeme izlerini saptamak amacıyla bir sondaj çalışması gerçekleşkülmüş

Bkz. WJ. Hamilton, Reseacrhes in Asia Minor,
s.449.
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tirilmiştir (Resim: 2). Kuzey nefin orta biriminin kuzeydoğu köşesinde
bulunan ve i 995 sezonunda açığa çıkarılan geniş breccia (mermer) bir
parça kaldırılmıştır (Resim: 3). Bu çalışma sonucunda kilisenin ı. saflıa
sına ait mimari plastik eleman kullanımı ile ilgili bir kanıt teşkil eden ve

Geç Antik Dönem'e tarihlenebilecek bir tek parça (bir Geç Antik Dönem
ambon parçası) gün ışığına çıkarılmıştır. Bu parça kiliseden elde edilen
işlenmiş taş malzeme birikimi için önemli birilave oluşturduğu gibi, aynı
zamanda Orta Bizans Dönemi' ne ait ambon buluntuları için karşılaştırma
malzemesine destek sağlar niteliktedir.

N arteks içinde güney yarı da yapılan kazı çalışmasına i 993 senesi
kazı sezonunda ulaşılan seviyeden başlanmıştır. Ancak zeminin kazı sezonunun sonunda korunması için örtülen kum kaldırılarak, toprak zemin
üzerinde bulunan yanmış yüzeyin ortaya çıkması sağlanmıştır (Resim: 4).
Bu toprak zemin kısmi olarak korunmuş Bizans Dönemi' ne ait bir tuğla
zeminin üzerinde bulunmaktaydı. Temizlik çalışmasından sonra gün ışı
ğına çıkarılan toprak zemin, binanın içinde baştanbaşa uzanır şekilde
karşılaşılan diğer toprak zeminler ile aynı dönerne aittir. Tüm yapı içerisinde karşılaşılan bu toprak zemin, tahrip edilmiş ve yer yer soyulmuş
Bizans döşemesinin hemen üzerinde uzanmaktadır. Gözlenen toprak zeminIerin tamamı ateş etkisi görmüş ve yanmıştır. Ana nef ve bemada
bulunan döşemeye ait çok renkli mermer dilimlerin soyulduğu, duvarların alçak kısımlarından freskoların döküldüğü ve kilisenin liturjik mimari
elemanlarından tahrip edilişine tanık olan yangından sonraki ilk
Hristiyanlık sonrası dönemi, i 994 senesinde templon üzerinde Selçuklu
temellerinde bulunan bir sikke ile tarihlendirrnek mümkündür. Ele geçen
bu sikke tanımlanarak 13. yüzyılın erken dönemine tarihlenmiş, aynı zamanda da binanın ilk Selçuklu Dönemi kullanımı için terminus antequem
tarihlendirmeyi sağlamıştır.
Kilisenin ana binasının i 99Ü'dan i 993 'e kadar süren kazısında bıra
açma kenarı, güney nefin büyük bir kısmını kapatıyordu. Kilisenin
ana nefi içerisinde yapılan kazı neticesinde saptanan son kalıntı kesimine
kadar, tüm katmanlar stratigrafik kayıt tutmaya elverişli biçimde, en üst
toprak katmanından aşağıya doğru sıralanmıştır ve bu sayede de her katmanın kaldırılışı esnasında, dikkatle üzerinde durularak gerekli kayıtlar
tutulabilmiştir. Batıdaki duvar bölmesinde, modern döneme ait geniş bir
kılan
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çukur, döşemeye bir metre kalana kadar kazılmıştır. Bu çalışma esnasın
da antik, Orta çağ ve Yeni Çağ'a ait çanak-çömlek örnekleri ile birlikte
V. Leo'ya (M.S. 813-820) ait bir adet bakır alaşım sikke ele geçirilmiştir.
Söz konusu çukurun oluşum sebebi kesinlikle bu yüzyılın ilk yarısında
kiliseye ait taş malzemenin soyulması ile ilgilidir. Buna rağmen, ana güney duvarı iyi korunmuş ve beklenmedik bir sürpriz ile karşılaşmamıza
sebep olmuştur. Zira batı bölmede İn situ konumda, geniş bir parça fresko
ile karşılaşılmıştır (Resim: 5). Freskoda kullanılmış baskın renkler koyu
mavi, yeşil ve kırmızıdır, aynı zamanda bu renkler orijinal canlılıklarını
korumaktadır. Fresko ayakta duran, muhtemelen bir hayvan kürkünün
astarını düşündürtecek, dikey eksende bulunan ve oldukça geniş şeritlerle
bezenmiş, uzun bir kumaş parçası ile giydirilmiş figürü betimlemektedir.
Figürün sadece alt yarısı mevcut olmasına rağmen, kilisedeki pozisyonuna dayanarak çok da önemli olmayan bir azize ait olduğu söylenebilir.
Çok ilginçtir ki figür, boyanmış plasterin ikinci üst katmanını oluştur
maktadır. Kilisenin diğer duvarlarında olduğu gibi bu buluntu da yapının
Orta Bizans Dönemi'ne ait freskolarında, başlıca iki saflıa olduğunu
göstermektedir. Fresko, ana güney duvarına paralel inşa edilmiş moloz
taş duvarın arkasında kaldığından, geniş bir parça halinde günümüze kadar korunagelmiştir. Türk yerleşiminin ve güney nefin yeniden kullanı
mının bir diğer kanıtı da; güney duvarla her bir bölmenin oluşturduğu
köşelerde ve komşu payandalarda yapılmış, taşlarla sınırlandırılmış bir
seri haznenin varlığıdır. Bunlardan doğu duvar bölmesinin, güneydoğu
köşesinde bulunan bir tanesi kazılmıştır. Sonuç olarak uzun müddet kullanıldığı ve tuğla sıralar halinde örüldüğü anlaşılmıştır (Resim: 6). Bütün
bu derin hazneler tahıl depolamak veya hayvan yemliği olarak kullanıl
mıştır. Bu ögeler yan nefin tüm yüzeyinin kazılmasına imkan sağlamak
ve varsa devşirme olarak kullanılmış Bizans mimari malzemesini ayık
lamak için özenle parça parça kaldırılmıştır. Bu çalışma esnasında kaldı
rılan malzemenin arasında, muhtemelen Orta Bizans Dönemi'ne ait, epey
tahrip olmuş ama hala tanımlanabilir bir vaftiz teknesi bulunmuştur (Resim: 7).
Diğer

beklenmedik ve oldukça ilginç bir saptama ise Orta Bizans
Dönemi'ne ait güney nefin zemininin, ana nefin ve kuzey nefin zeminlerine göre oldukça farklı olmasıdır. Burada yan nef açıklığı masif, geniş
ve kalın taşlar ile kaplanmıştır ve bunlardan bazıları orijinal pozisyorıla348

rında

oldukça farklı yönlere hareket ettirilmiştir (Resim: 8). Bunun sebebi: Türk yerleşiminin geç dönemlerinde gerçekleşen hazine araması teşebbüsleri olarak gözükmektedir. Kuzey' nefte olduğu gibi, güney nefin
zemininin sağlam temeller üzerinde oturmadığı açıktır. Zira bu kaplama
altındaki boş bir alanı kaplamaktadır. Bugüne kadar araştırılmamıştır ama
birçok kilisede olduğu gibi güney nefin altında bir başka birim veya
kripta olabileceği söylenebilir. Tüm iyi planlanmış çalışma sistemimize
rağmen Aşağı Şehir Kilisesi'nin kazısı, sonuçlanmaktan halil. uzaktadır.
3. Aşağı Şehir,

Le Açması

devam edilen üçüncü açma ise Aşağı Şehir
sur duvarının hemen yanında, şehrin içinde yer almaktadır. Şu anda gün
ışığına çıkarılmış bu geniş alanda, bir sıra oda ve evler bulunmaktadır
(Resim: 9). Bu binalar, Aşağı Şehir sur duvarlarının metruk ve terk edilmiş bir duruma getirildikten sonra inşa edilmiştir. Bu sezon ilk olarak,
çalışmanın yapıldığı alan yüzeyine dağılmış olan hatırı sayılır miktardaki
molozun kaldırılması gerekmiştir ve burada kaydetrneğe değerdir ki, bu
işin başarılması, Yalçın Mergen ve öğrenciler ile işçilerden oluşturduğu
küçük bir ekibin insan üstü çalışması sayesinde olmuştur. Yüzeyin altın
da çok sayıda, moloz taş malzeme kullanılarak inşa edilmiş, iyi durumda
korunmuş duvarlar açığa çıkarılmıştır ve aynı 1995 senesinde olduğu
gibi, toplanmış olan örneklerin sürekliliğini teşkil eder şekilde ve yine bu
örneklerde olduğu gibi ortak bir zemin üzerinde birkaç pişmiş toprak kap
ele geçirilmiştir (Resim: 10). Bu son örnekler ile ele geçirilen bu pişirim
kaplarının Orta Bizans Dönemi'ne tarihlenebileceği açıklık kazanmıştır.
Ayrıca bu bölgenin geç dönem Türk yerleşimine maruz kalmadığı da
kesinlik kazanmıştır. Bu odalar serisinden birisinin içinde ele geçen bol
miktarda buluntu özel bir durum yaratmaktadır. İçerisinde bulunan duvarlardan birinin önüne yapılmış ocak da göz önünde bulundurulacak
olursa, bu oda kesinlikle içinde yer aldığı konutun, yaşamsal faaliyetlerinin cereyan ettiği mekandır denilebilir. Ateşin yakıldığı yerin hemen önünden oldukça yanmış ve karbon parçacıklarına dönüşmüş olarak kumaş parçaları bulunmuştur. Aynı odada açma duvarı içinde bir insan kafatası ve bir bacak kemiği 'hoker' duruşu çağrıştırır şekildedir (Resim:
i i), ocağın önünde ise insan kaburgaları ele geçmiştir.
i 996

yılında çalışmalara
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Bu alanın kazısı 1988'den beri sürdürülmektedir. Bu bölgede ele geçirilen deliller, Aşağı Şehir ve sivil yerleşimle ilgili saptamaların yapıl
masına olanak vermiştir. Bu bilgiler doğrultusunda, Aşağı Şehir surları
nın Geç Antik Dönem'de, evlerin ise Orta Bizans Dönemi'nde (10.-11.
yüzyıllarda) inşa edildiği söylenebilir. 1996 sezonunda daha birçok değerli bilgi elde edilmiştir, özellikle hemen savunma duvarının arkasında,
kapının kuzeyine doğru olan alanda ara döneme (Bizans Karanlık Dönemi) ait bina veya yerleşim izlerinin olmayışı dikkate değer bir bilgi olmuştur.

4. Aşağı Şehir, XA/XB Açması
Çalışmayı düşündüğümüz bu

meydan Yukarı Şehir' in güney istikametiyle, Aşağı Şehir' de kazılan kilisenin arasında, ana duvarın güneybatı
köşesinden 25 m. mesafede yer alıyor. Kazılmaya başlamadan önce bu
mekanın ne olduğu tartışma konusu idi. Örneğin, Roma İmparatorluğu
Dönemi'nde asker kışlaları olduğu tahmin ediliyor', Bu mekanın şehir
planı içinde önemli bir yer aldığı bellidir, Bizim tahminlerimize göre bu
mekan Geç Roma Dönemi'ne ait şehir meydanı olabilirdi.
Eğimli

olan bu mekanın hem güneydoğu, hem kuzeybatı istikametine XA ve XB adında iki açma açtık. İlk olarak mekanın dış duvarının
üstünde 5 m. genişlik, güneydoğu yönünde 8 m. uzunluk seçildi ve burada çalışmaya başlandı. Ardından dış duvarın kuzey-batı yönünden 5 x 10
metrelik XB Açması'nda çalışma devam etti. Yaklaşık bir ay çalışılan bu
açmalarda ilk tabaka Orta Bizans Dönemi'ne aittir. İslam ve Türk katlarına rastlanılmadı.

Mekanın ana duvarı 2.35 m. genişliğinde çok kalın bir yapıdaydı
(Resim: 12). Duvarın iki ayrı evresi var. Bu evreler Yukarı Şehir'de bulunan ikinci surla biraz benzerlik gösterdiği için Orta Bizans olabilir diye
düşünüldü. Alttaki birinci evre duvarında (XB Açması'nda) iki ayrı yanık
izi görüldü (Resim: 13). Aynı taraftaki ikinci evre duvarının tam ortasın
da, iki taş, eksik olarak meydana çıkarıldı. Duvarın kalınlığından normal
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ve dipnot 23.

Ancak mekanın korunması için
yapılmış olması lazım ve şimdilik mekanın Orta Bizans asker kışlaları
olarak kullanıldığı tahmin ediliyor.
bir bina

duvarı olmadığı anlaşılmaktadır.

açtığımız

sondajlarda XB'de iki, XA'da bir adet tekneye rastladık (Şekil: 3,4). Her tekne tek bir taş bloğundan oyulmuştur.
XA'daki yarım ve ana duvarın altında kalmış, XB'de ilk çıkan teknenin
bir ucu duvarın altında kesilmiştir. Tabanı kararmış, yoğun kül tabakasıyla kaplıydı. Bunlardan örnekler alınıp temizlenince, teknenin çok kalın
olmasına rağmen kırılmış olduğunu gördük. Üçüncü teknenin ise, kazıl
dığı uzunluğu 1.35 m., iç genişliği 0.36 m. ve iç yüksekliği 0.14 m.dir.
Bu teknelerin içinde önemli bir buluntuya rastlanılmadı. Yalnızca ilk
çıkan teknenin yanında bir duvar bulundu. Teknelerin hizasında (XA ve
XB tarafında) yoğun şekilde kerpiçe rastlanıldı. Yalnız XA tarafındakiler
yanıktır. Maalesef teknelerin ve yanındaki duvarın ne amaçla kullanıldığını henüz bilmiyoruz.
.
XA ve XB de

XA tarafinda ayrı dört duvar bulundu. İlk bulunan iki duvar ana duilk evresi ile aynı hizada ve harçsiz yığma taşlarla yapılmış. Bu
açmada aynı seviyede Orta Bizans sikkeleri bulunduğu ve seramikler de
bu tarihi verdiği için 10.-1 ı. yüzyılolabilir diye tahmin ettik.

varın

Buluntular ise mekanın ana duvarının iki tarafından farklı çıktı. XA
sondajda yoğun şekilde cam ve cam bilezik parçaları ele
geçti. Aynı açmanın güneydoğu kısmından dört adet sikke bulundu. Her
iki açmadan da demir eserler bulundu, fakat XB tarafında iki adet okucu
ele geçti. Bu açmadan daha çok hayvan kemikleri de toplandı.
tarafında açılan

XA ve XB'de bol ve çeşitli Bizans seramiği çıktı. Yaptığımız ön agöre bu ilginç parçaların hem Orta Bizans, hem Karanlık Dönem' e ait olduğu saptanmıştır. Bol miktarda pişirme kabı arasında sırlı,
boyalı, perdahlı, kabartmalı parçalar ilgimizi çekti. Bu verimli ve stratigrafik önem taşıyan örnekler, Bizans Dönemi'ne ait seramik kronolojisi
için yeni bir kaynak oluşturacaktır. Özellikle bu açmalardan birkaç tane
beyaz hamurlu, sırlı olan ve "başkent işi" olarak adlandırılan (yani,
Konstantinopolis 'te üretilmiş olan bir seramik) parçalar çıktı.
raştırmaya
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bitince, çizim ve konservasyon işlemleri de yapıldı.
Ana duvarın korunması için duvarın üstü taş, toprak ve bir miktar harçla
örtüldü. Gelecek yıl bu duvarın sağlamlaştırılması için daha yoğun çalışmalar yapılacaktır. İkinci evre duvarının tam ortasında eksik olan üst
üste iki taşın yeri harçla kapatıldı. Gelecek yıllarda XB Açması'nı, mekanın iç planının daha belirgin hale gelmesi için genişletmeyi plaıılıyo
ruz. Aynı zamanda ana duvar ve temellerinin sağlamlaştırılmasından sonra, bugüne kadar indiğimiz seviyenin daha altına inilerek, araştırmaya
orada devam edeceğiz.
Bu yeni açma, sadece Aşağı Şehir'in bu merkez bölgesinin bozulmamış Bizans katmanlarını gösteren gayet değerli bir kanıt olmakla kalmaz, aynı zamanda Bizans'ın canlanma döneminde büyük bir yapı
kompleksinin inşası ve kullanımını da göstermektedir. Dış duvarları açıkça savunma amaçlı olan bu yapının şimdilik kesin olmamakla beraber
askeri bir amaca hizmet ettiğini, imparatorluk süvari birliklerinin
Amorium'da görev yaptıkları dönemde onlara tahsis edildiğini düşünebi
liriz. Diğer taraftan bu korunaklı alan, Amorium'da devamlı bulunan
Anatolikon Thema'ya ait süvari bölüğünun garnizon binası da olabilir. Bu
bölge ve çevresinde gelecek sezonlarda çalışmaların ilerletilmesi planlanmaktadır.
5.Diğer Çalışmalar

Kazı evinde insan kemiklerinin kayda geçirilmesi; fresko parçaları,

bezemeli taşlar, yazıtlı parçalar, sikkeler, kandiller ile ilgili etüdler ve
Beate Böhlendorfun yönetiminde Orta Bizans Dönemi'ne ait keramikler
hakkında, ele geçen parçalar arasında yapılan ve başlangıç niteliği taşı
yanların değerlendirilmesi gibi çalışmalar üzerinde de yoğunlaşılmıştır.
Bunlara ek olarak bu sene, arkeo-botanik değerlendirmenin yapılabilmesi
için bir yüzdürrne havuzu kurulmuş ve işleme geçirilmiştir, bununla beraber karbon, ağaç, boyama ve keramik örnekleri analiz işlemleri için
İngiltere ve Amerika'ya gönderilmiştir. Kemikler ile ilgili çalışma Julie
Roberts tarafından yönlendirilmiştir. Bu çalışma beklenmedik sonuçların
ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çoğunluğu i 995 senesinde kazılan kayaya
oyulmuş mezar odasında ele geçirilen toplam 2240 parça kemik incelemeye alınmıştır. Bu malzemenin tüm analizleri henüz tamamlanmamış
352

olsa bile, 51 yetişkin ve 1S yaşından küçük 22 genç birey tanımlanabil
miştir. Bu bilgi az miktardaki mezar buluntularının da desteklemesi ile
mezarın zaman içinde oldukça uzun süre kullanıldığını doğrulamaktadır.
Kilise kazısından elde edilen bezemeli ve işlenmiş taşlar arasında orijinal renklerini koruyanlar bulunmaktadır. 1996 sezonunda New York
Üniversitesi mensubu Elizabeth Hendrix tarafından daha önce Atina Agorası çalışmalarında geliştirilmiş bir teknik, yine kendisi tarafından sözü
geçen malzemeye uygulanmıştır. Bu türlü bir uygulama, Türkiye'de çalışmaları yürütülen kazılar arasında ilk defa Amorium'da gerçekleştiril
miştir. Bu teknik ultra-viole ışınının kullanıldığı ve bazı hallerde birçok
rengin bir arada kullanılmasından doğan, yüksek izlerin saptanmasına
olanak tanıyan reflektans bir fotoğraf tekniğidir. Bu yöntem kiliseden ele
geçen seçilmiş, boya izleri korunmuş veya boyandığına inanılan örnekler
üzerinde uygulanmıştır. Aynı zamanda alınan örnekler, hem ustaların
kullandığı teknikler hakkında yapının her iki safhasına ait bilgiler sağ
lanmasına hem de Amorium'da kullanılan asıl pigment1erin tanımlanma
sına yardımcı olacaktır. Böylelikle ustaların, binanın ilk döneminde kullanılan pigment1eri, yapının ikinci safhasında da kullanıp kullanmadıkları
sorusuna bir cevap verilebilecektir.
Bu sene başlatılan başka önemli bir çalışma ise Aşağı Şehir Kilisesi'nde açığa çıkarılan freskolar hakkında gerçekleştirilmiştir. 199ü senesinde başlayan kilise kazısından, bugüne kadar ele geçen fresko buluntularını envanterleyerek sınıflandırmayı amaçlayan bu çalışma Florida
State Üniversitesin'den, Christine Zitrides tarafından üst1enilmiştir.
ISüüü'in üzerinde boyalı sıva parçası ve 35 işlenmiş taş blok yüzeyi üzerinde yapışık durumda bulunan fresko sezon boyunca çalışılmıştır. Bu
parçalar için karşılaştırma, sıralama ve bilgisayar envanteri sağlanmıştır.
Verilerden elde edilen sonuçlar 1997 sezonunun başlangıcından önce
hazır olacaktır, bununla birlikte bu ilginç ve önemli materyal üzerindeki
çalışmalar sürecektir.
Sezon boyunca yetiştirilmiş işçilerden oluşan bir işçi grubu Aşağı
Kilisesi, TT ve XA/XB açmalarında konservasyon programında
çalıştırılmışlardır (Resim: 14). Bu ekibin çabaları açığa çıkarılmış olan
duvar işçiliği örneklerini sağlamlaştırmak ve korumak yönünde olmuştur.
Şehir

353

Ek olarak, gelecek kışı düşünerek kilisenin güney duvarında bulunan
fresko üzerinde geçici bir sundurma ve bariyer inşa edilmiştir. Son olarak, Aşağı Şehir Kilisesi'nin kuzey tarafında birikmiş olan moloz Emirdağ kaymakarnı ve Emirdağ belediye başkanının nazik ve cömert yardımları sayesinde buradan taşınması olanaklı kılınmıştır. Ayrıca
Suvermez köyünden getirilen iki arşitrav parçası ve hemen Aşağı Şehir'in
dışında bulunmuş olan Latince yazrtlı sütun (Resim: 15) gibi üç adet büyük boyutlu taşın kazı evine getirilmesi de Emirdağ belediye başkanının
sağlamış olduğu ekipman ile gerçekleştirilmiştir. Sezon süresince Ömer
Dinçer, Recep Dinçer ve Sedat Çalışkan tarafından getirilen birkaç iş
lenmiş taş buluntu da, bağışlayan şahısların isimleri ile kayda geçirilmiş
tir (Resim: 16). Aynı bunun gibi Amorium'da bulunan l O adet sikke
Mustan Ateş ve Ali Özcan tarafından bağışlanmıştır.
1997'de bir önceki sene de dahilolmak üzere ikinci beş yıllık süre içerisinde elde edilen kazı malzemesi üzerinde yoğunlaşılması ve bir ara
raporun hazırlanması program dahiline alınmıştır. Planlarımız Amorium
projesini 21. yüzyılda da sürdürmek doğrultusundadır.
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Resim 1:

Yukarı Şehir,

Resim 2:

Aşağı Şehir

UU Açması (Neg. AM96/05/34)

Kilisesi, kuzey nefin zemininde sondaj (Neg. AM96/07/17)

359

Resim 3:

Resim 4:
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Aşağı Şehir

Kilisesi, kuzey uefte
bulunan ambon parçası (Neg.
AM96/07/36)
.

Aşağı Şehir

Kilisesi, narteks (Neg. AM96/01/13)

Resim 5:

Aşağı Şehir

Kilisesi, fresko

parçası

Resim 6:

Aşağı Şehir

Kilisesi, güney nefiçerisinde bir yalak (Neg. AM96/05/27)

(Neg. AM96/02110)
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Resim 7:

Aşa~'l Şehir

Kilisesi, güney nef (Neg. AM96/08/09)

Resim 8:

Aşağı Şehir

Kilisesi, 'in situ' vaftiz teknesi (Neg. AM96/06/22A)
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Resim 9: Aşağı

Şehir,

Resim 10: Aşağı

LC Açması (Ncg, AM%/1I6129A)

Şehir,

LC

Açması'nda

bulunan

çanak

parçası

(Neg.

AM96/05116)
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Resim 11: Aşağı Şehir, Le Açması'nda
bulunan iskelet parçası (Neg.
AM96/09/03)

Resim 12: Aşağı Şehir, XA Açması (Neg. AM96/04/16A)
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Resim 13: Aşağı Şehir, XB Açması'ndaki duvarın yüzeyi, detay
AM96/04/09A)

Resim 14: Konservasyon

çalışması sırasında

(Neg.

(Neg. AM96/08/25)

365

Resim 15:

Yazıtlı

sütun (Neg. AM96/04/12A)

Resim 16: Ömer Dinçer tarafından bulunmuş Orta Bizans miınari elemanı (Neg.
AM96/08/25)
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KyzİKOS 1996 ARKEOLOJİK KAZıLARı

Abdullah YAYLALl
Vecihi ÖZKAYA

Bölgedeki konumu, özellikle Roma Dönemi'ndeki siyasal etkinliği
ve kültürel dokusuyla ayrı bir öneme sahip Kyzikos'ta zor ekonomik
koşullarda
sürdürülen arkeolojik kazılar,
i 996
yazında
da
gerçekleştirildi ı. Görkemi ve önemi nedeniyle, her zaman olduğu gibi,
çalışmaların odak noktasını Hadrian Tapınağı kazıları oluşturdu. Tapınak
alanında yapılan çalışmalar, güney yönde temizlik ve onarım, doğu ön
yüzde ise, kazı ve kısmi restorasyon halinde sürdürüldü.
Son zamanlardaki çalışmalarda elde ettiğimiz veriler doğrultusunda,
Metroon olabileceği konusundaki kuşkularımızı hemen hemen tamamen
ortadan kaldıran bulgular veren yapı kalıntılarında ise, araştırma, inceleme ve sınırlı durum belirleme sondajları yapıldı (Çizim: 1,2). Edinilen
genel izlenim, kent genelinde olduğu gibi, burasının da yoğun bir şekilde

*

ProfDr. Abdullah YAYLALI, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Terihi Bölümü, Kepez Mevkii 09010 - AYDıN
Doç.Dr, Vecihi ÖZKAYA, Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Faküıtesi Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü 09010 -AYDıN
1 Ağustos 1996 günü , sonradan gerçekleşen katılımlarla birlikte, yedi öğretim üyesi, bir
mimar ile Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölüınü'nden onyedi işçi-öğrencinin katılımıyla başlatılan kazılar 23 Ağustos 1996 günüsona erdirildi. Kültür Bakanlığı'nın sağladığı kısıtlı parasalolanaklarla gerçekleştirilen kazılarda,
başta

Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü ilgilileri olmak üzere. özverili
ve değerli katkılan nedeniyle katılımcı bütün meslektaş ve öğrencilerime birkez
daha teşekkür ederim.
çalışmalan
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yağmalandığı

ve kaçak kazılarla tahrip edildiğidir. Yoğun bitki örtüsü ve
kalıntıların geniş bir alana yayılması, çalışmaların sağlıklı yürümesini
engellemekle beraber, yapı konusunda bazı belirgin sonuçlar elde etme
olanağı yakalandı. Yerinde yapılan ölçüm çalışmaları sonucunda, yapının
dikdörtgen bir tasara sahip olduğu ve duvarlarının yer yer 3.00 - 3.50
m.ye kadar korunduğu ortaya çıkarıldı. Genelde çok tahrip edilmiş ve
yağmalanmış olsa da, kalıntılar arasında bulunan bazı özgün bulgular
hem yapının işlevi, hem de donanımı konusunda ayrıntılı bilgiler vermektedirler. Bunlar arasında, yapıt üzerindeki kırıklardan da gözlemlendiği üzere, yakın zamanda başının koparıldığı anlaşılan asker giyimli bir
torso, görkemi ve işlenişiyle yapının önemine bağdaşır özellikler içermektedir (Resim: i I). Sağ omuz başlangıcı ile sol göğsünün üst tarafı
korunmuş olan torso güçlü ve dinamik bir yapı sergilemektedir. Üzerinde
korunmuş giysiden de anlaşılacağı üzere, olasılıkla Romalı bir komutana
ait olması gereken yapıtın biçerni, Hadrian Tapınağı plastik eserlerini
anımsatmaktadır. Ayrıca, Metraon'un kuzeydoğu köşesinde yapılan bir
test sondajında, yüzeyden yaklaşık 0.50 m. derinlikte, üst yarısı kırık ve
üzerinde yüksek kabartma tekniğinde çıplak bir erkeğin betimlendiği bir
parapet parçası da (Resim: 22) bulgular arasında yer almaktadır. Metraon
duvarlarının olası devamını ve yapının sağlıklı ölçülerini belirleme amaçlı yapılan sondajlarda, doğu duvar uzantısının koşutunda, yaklaşık
aynı biçim ve teknik özelliklere sahip ve küçük parçalar halinde kırık
kandil parçaları ve olasılıkla adak kurbanı olarak sunulan hayvan kemikleri ortaya çıkarıldı ki, bunlar da yapının işlevini açıklama yönünde tamamlayıcı veriler durumundadırlar.
Anılan çalışmalara koşut

olarak, antik kent genelinde iki koldan kapsamlı yüzeyaraştırmalarına da yer verildi. Kentin yayılımını belirlemeye
yönelik yüzeyaraştırmaları, Kyzikos'a su sağlayan yol ve kemerleri
saptama yönünde geliştirildi; kesin sonuçlar elde edilememesine rağmen,
daha sonraki çalışmalara gerekli altyapılar sağlandı. Kapıdağı Yarımada
sı'nın Anadolu'ya bağlandığı boğazın karşı tarafında su kemerlerine ait
bazı kalıntılar belirlendi; ancak, su kaynağı ve buna ulaşım aşamasında
gerçekleştirilen yapılanmalar konusunda belirgin kanıtlar elde edilemedi.
Kent kapsamında gerçekleştirilen araştırmalar sırasında yüzeyden seramik parçaları da derlendi. Bunlar üzerinde yapılan incelemelerde,
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Kyzikos'un İ.Ö. 6. yüzyıldan itibaren döneminin ünlü kentleriyle eşde
ğerde ve ilişkili bir üretim geleneğine sahip olduğu gözlemlendi. Bazı
olası dışalım durumundaki parçalar, kentte dışa yönelik ticari hayatın
etkinliğini kanıtlar durumdadırlar. Özellikle kentin doğusundaki
Panormos Limanı'na açılan Demirkapı civarında yapılan yüzey araştır
malarında derlenen seramik parçaları, son derece büyük öneme sahiptirler. Bandırma Körfezi'ne açılan ve kentin en önemli ticaret alanı olan bu
iç liman civarında yapılan test sondajlarında ortaya çıkarılan bulgular, iç
ve dış pazara yönelik üretim yapan çömlekçi işliklerinin burada olduğu
yönünde önemli veriler vermektedir. Fırınlamada kullanılan mazgallar
(Resim: 14), hatalı üretim durumundaki parçalar ve olasılıkla fınnlama
atığı olan bazı eriyikler, bu konuda yol gösterici bulgulardır. Buluntular
arasındaki siyah zemin üzerine beyaz bitkisel bezekli Efes türü 'West
slope ware' özellikli parçaların (Resim: 12) yanı sıra, nitelikli baskı bezekli (Resim: 13) ve benzerlerini daha çok Bergama' da bulan kabartma
seramik bulgular, Kyzikos'un çömlek konusunda anılan kentlerle koşut
üretim yaptığını ve karşılıklı ilişkilerinin varlığını bir kez daha ortaya
koymaktadır ki, sosyal ve siyasal açıdanbu bağlantıları zaten bilinmektedir'.
Kyzikos'un tarihi konusundaki bilgiler, kentin Milet kolonisi olma-

sıyla başlar'. Kurucu Kral Kyzikos ve bağlantılı gelişen olaylar ise, şim
dilik mitolojik olmaktan öteye gitmemektedir", Bu nedenle Kapıdağı Yarımadası'nın

tarih öncesi çağlarına yönelik araştırmalar ve bunlara dayanan bilgiler son derece sınırlı, hatta yok denecek kadar azdır'. Bu yönde
veriler elde etmek ve aydınlatıcı bilgiler sağlamak amacıyla, Kyzikos
çevresinde yüzeyaraştırmaları başlatıldı. Bu kapsamda Edincik civarında
bir tarlada yaptığımız çalışmalarda yüzeyden, ıo. 3. binden başlayarak
Roma Dönemi sonuna kadar, kesintili de olsa, uzun bir zaman dilimini
ilgilendiren seramik parçaları toplandı. Bölgenin arkeolojik geçmişi için

2
3
4
5

Kyzikos'un özellikle Bergama ile olan ilişkileri konnsnnda bkz. F.W. Hasluck, Cyzicus
(1910),174 vdd.
Haslnek, a.g.e., 63 vdd.
Hasluck, a.g.e., 157 vd.
Bölgenin ön tarihini ilgilendiren bazı seramik bnlgnları konnsunda bkz. K. Bittel,
Praehistorische Forschung in Kleinasien (1934), 125.

369

son derece önemli olan bu bulgular, bir bütünlüğe ulaştınldığında,
Kyzikos'un tarih öncesi çağlarına ışık tutabilecek niteliktedirler.
Hadrian

Tapınağı Kazıları

Kyzikos'taki i 997 mevsimi etkinliklerimizin odak noktasını, her dönem olduğu gibi, Hadrian Tapınağı kazıları oluşturdu. Çalışmalar, daha
önce açılan alanların devamını belirlemek ve bütünlüğü sağlamak amacıyla, tapınağın güneyinde onarım (Resim: I); doğu yönünde ise, kazı ve
restorasyon şeklinde gerçekleştirildi (Resim: 2,4). Tapınak girişinin de
yer aldığı doğu alandaki kazılar K.V-VII, L.V-VII plankarelerinde sürdürüldü. Alanda, son zamanlara kadar etkin olduğu anlaşılan en az iki kireç
kuyusunun varlığı, kalıntıların hemen hemen bütünüyle yok olmasına
neden olmuş; korunmuş olanlar ise, özelliklerini tamamen yitirmiş ve
nitelikleri belirlenerneyecek durumdaki mermer mimari öğelerdir. Ancak,
zamanın ve doğanın beraberinde sürüklediği tüm olumsuz koşullara rağ
men, yaklaşık 2.00 - 3.00 m. arası değişen yüksekliklere sahip dolguda
genelolarak Roma, Bizans ve geç dönemin izlerini ve kalıntılarını belirlemek olasıdır.
Daha önce Zeus adına yapımına başlanan ve bitirilemeyen, İ.Ö.
123'teki depremden sonra ise, Hadrian'ın kenti ziyareti" sırasında sağla
dığı katkılarla yeniden yapımına başlanan tapınaktaki Roma kalıntıları da
ağırlıklı olarak bu dönemi ilgilendirmektedir. Dönemine özgü, nitelikli
ve özenli işçilik gösteren bezekli mimari öğeler arasında üst yapı elemanları ilk sırayı almaktadır. Bunlardan; üzerinde lotus, İon kyması, inci
dizisi, dendane ve ikinci bir lotus dizini içeren saçaklık parçası (Resim:
7) ile olasılıkla benzeri bezek düzenine sahip bir diğeri (Resim: 8), etkin
plastik işlenişleri, tabandan çözümlenmiş ve ışık-gölge izlenimi veren
görünümleriyle Hadrian Dönemi görkemini yansıtmaktadırlar. Her iki
parçada da, alta doğru ineelen keskin kenarlı çanaktan plastik bir şekilde
çözülmüş uzun yumurta ve geniş dizimli çanaklardan derin hatlarla ay-

6
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W. Weber,UntersııclllIngen zur Geschichte des Kaisers Hadrianus (1907), 133 vd.; F.W.
Hasluck, Cyzicııs (1910), 188; D. Magie, Roman Rnle in Asia Minor to the end of the third
Century after Christ II (1950), ı476 vd.

rılmış

ok

uçları,

bilinen Hadrian Dönemi mimari bezerne anlayışını yan-

sıtmaktadırlar.

Önceki dönem kazı mevsimlerinde sayısız örneklerini çıkardığımız
tapınağa ait sütun parçalarının farklı ölçülerde olduğunu; ancak, genelde
başlıkların benzer stilde işlendiklerini vurgulamıştık. Bu dönem kazıla
rımızda da sütun tanibur ve başlıklarına ait çok sayıda parçalar ele geçti
ve genelde diğerleri ile aynı stilistik özellikleri yansıtmaktadırlar. Farklı
olarak, bu dönem, üzerinde yüzeysel işlenmiş bitkisel bezek ve çengel
motifleri içeren bir başlık parçası (Resim: 9) bulundu ki, diğerleri kadar
özenli işlenmemiş ve ayrıntıları vurgulanmamıştır. Bu özelliği, onun tapınağın yeniden onarım gördüğü daha sonraki bir döneme ait olabileceğini düşündürmektedir". Çok aşınmış olmaları nedeniyle bütünü konusunda yorum yapabilme zorluğuna karşın, söz konusu bulguların mimari
biçemleri, ı.s. 2. yüzyıldan 3. yüzyıla sarkan bir zaman dilimi içinde değerlendirilmeleri gerektiğinde yol gösterici özellikler içermektedirler. Bu
genel tarihlerne, tapınağın yapım ve çeşitli zamarilarda gördüğü onarım
süreçleriyle de koşutluk göstermektedir.
Kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan 'yarı işlenmiş bazı mermer parçaları arasında sütun gövdeleri ve küçük plastik bulgular dikkat çekicidir.

Söz konusu bu bulguların tam işlenmeden bırakılmış olması, tapınağın
bir onarım aşamasının tamamlanamadan terk edildiğini düşündürdüğü
gibi, yakın çevresinde olası mermer işleme atölyelerinin de varlığını akla
getirmektedir. Soruna çözüm daha sonraki çalışmalarda kazı alanının
genişletilmesiyle bulunacağı inancındayız. Bunların yanı sıra, kireç kuyusu artığı durumunda ve oldukça tahrip edilmiş yontu parçaları da ortaya çıkarıldı ki, bunlardan birisi, başının arkasında saçı topuz gibi bağ
lanmış ve yüz kısmı tamamen kırılmış, olasılıkla bir kadına ait baş (Resim: 10), korunmuş haliyle stilistik özelliklerini ele vermektedir. Kendi
7

Tapınağın

yenidenyapımı,

bitirilişi

ve ananın! konusunda

değişik görüşler olmasına karşın,

son zamanlarda A. Baraltolo ("The Temp1e of'Hadrian-Zeus ai Cyzicus" IstMitt. 45 (1995),
57 vdd.), bizim de katıldığımız bir savla, tapmağıu Hadrian Dönemi'nde (İS. 123- ı 38) yeni-

den inşa edildiğini; ıs. 16ı 'dekidepremden sonra ise, Antoninler Dönemi'nde sadecerestorasyon geçirdiğini savlar. Dolayısıyla, genelde benzer stilistik ve teknik özelliklere sahip,
ancak aynntılarda farklılıklar içeren mimari öğelerden birisi olan başlık da, olasılıkla söz
konusu restorasyonla ilgili olmalıdır.
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içinde bütünlük gösteren başa yapışık durumdaki saçta çözülme görülmemesi, ı.s. 2. yüzyılın birinci yarısı özelliklerini anımsatmaktadır.
Doğu yöndeki, farklı zamanlara ait kalıntılar içeren dolgu temizlendikten sonra, tapınak podyumunun çekirdek dokusunun devamı belirlendi
(Resim: 3,4). Güneye oranla, daha kötü korunmuş ve tahrip edilmiş olan
moloz taşlarla örülü mermer basamakların yatağı durumundaki duvarlar,
genelde farklı yükseltilerde ve güney tarafta aynı doğrultuyu takip etmemektedirler (Resim: 3). Daha dar ve sayıca fazla olan doğu basamak tabanlarının bu farklı yapısı, alanda daha sonra gerçekleştirilen onarımıada
açıklanabilir; ancak, bunu kesin doğrulayacak bulgulara henüz rastlanmadı. Ortaya çıkarılan toplam sekiz basamak, özgün taşları kullanılarak
onarıldı ve koruma altına alındı (Resim: 4). Basamakların alt bitiminde,
daha önceki kazı mevsimlerinde ortaya çıkarılan, mermer taban döşeme
lerin devamı saptandı (Resim: 5,6). Kendi içinde boyutları açısından tutarlılıklar göstermeseler bile, işlenişleri bakımından ortak özellikler içermekteler. Yaklaşık 0.50 m. kalınlığındaki söz konusu blokların kenar
silmeleri ve yan yüzleri oldukça özenli işlenmişken, yüzeylerinin bosajlı
bırakılmış olması, yüzeylerinin ikinci bir sıra blok tarafından kapatıldığı
nı düşündürmektedir. Bazıları bütün halinde korunmuş olmakla birlikte,
büyük çoğunluğu yerinden sökülmüş; birkaç tanesi de kırılmış durumdadır (Resim: 6).

Roma Dönemi kalıntılarıyla adeta içiçe kaynaşmış durumdaki Bizans
ya da Orta çağ kalıntıları, depolama amaçlı pithos kırıkları ve tamamen
yıkılmış kiremit örgülü mezarlardan oluşmaktadır. Daha tapınağın güneyinde yoğunlaşan bu bulgulara, aynı oranda doğuda rastlanmadı. Bunların hem altta hem de üstte tapınak yıkıntıları arasında yer alması, tapı
naktaki yıkımda Bizans Dönemi'nin de etkin olduğunu ve kısmen kullanıldığını göstermektedir. Bu konuda bir kaç mermer plaka üzerine işlen
miş haçlar da kanıtlayıcı veriler durumundadırlar. Mezar ve pithoslar
dışında dönem belirleyici herhangi bir bulguyla karşılaşılmadı.
Geç dönemi ilgilendiren kalıntılar, son zamanlara kadar etkin olarak
kullanılan ve tapınak mermerlerinin büyük oranda yakılarak kireç elde
edilmesini sağlayan kireç ocaklarının atıklarıyla kaynaşmış çöplerden
oluşmaktadır. Söz konusu ocakların içinde yarı yanmış bazı kabartma
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parçaları

ortaya

çıkarıldıysa

da, özelliklerini yitirdiklerinden, arkeolojik
açıdan değerlendirilmeyecek niteliktedirler. Ancak, görünen odur ki, tapınak mermerlerinin büyük çoğunluğu söz konusu bu kireç kuyularında
yok edilmişlerdir.

Sonuç olarak, doğu tarafta yoğunlaştırılan kazılarda, her ne kadar
nitelikli mimari ve plastik unsurlar bulunamamış olsa da, tasarı hakkında
bazı yorumlar yapabilme olanağı sağlandı. Yaklaşık yarısının ortaya Çı
karıldığı giriş kısmının ayrıntılı tanımlanabilmesi konusunda ise, ümit
verici bulgular ortaya çıkmaya devam etmektedir.
Metroon

Çalışmaları

Nurettin ÖZTÜRK'

Antik kaynaklarda geçen bilgiler ve yüzeyaraştırmalarında elde edilen heykeltraşlık ve mimari parçaların sağladığı veriler ışığında, varlı
ğının gün yüzüne çıkması sağlanan, sonuçta kent içindeki yerini saptadı
ğımız Metroon' da bu yıl da yüzeyaraştırmalarına devam edildi 8 Şartlar
gereği zorlukla sürdürülen temizlik çalışmaları sırasında, definecilerin
kaçak kazılar yaparak oluşturdukları derin çukurlara ve kendilerince değeri olmayan mimari parçaların rastgele çevreye atıldığına, her yılolduğu
gibi, bu mevsim de tanık olundu.
Bu

yılki yüzeyaraştırması

ve yer yer

açılan

sondajlarda Metroon'un

güneybatı-kuzeydoğu yönünde uzanan duvarı saptandı. İki ayrı alanda
gerçekleştirilen sondajlardan, A Açması' nda (Çizim: ı) belirgin sonuçlara varılmadı. Duvara paralel 2.40 x 1.60 m. boyutlarında yapılan çalış
mada ise, yaklaşık 3.50 m. derinliğe iniIdi. Bu sondajda çalılarla kaplı
Metroon ana duvarının takriben ı. ı O m. lik düşey korunan yapısının yumuşak kireç katkılı moloz taş duvar tekniğinde örülmüş olduğu saptandı

•
8

Arş.Gör. Nurettin

özTüRK, Atatürk üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü, 25240-ERZURUM.
Yapı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. N. Öztürk, Kyztkos Kutsal Alanı, Metroan Plastik,
Mimari ve Bezemeleri (Atatürk Ünv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Y. Lisans
Tezi, 1993).

373

yönünde uzanan Metroon duvarının
en geç olan 1.00 m.lik korunan bölümü altında, dahaerken
evreye ait olması gereken farklı bir yapısal teknik gösteren ve üst evreye
göre farklı bir yapıdaki harçla kaynaştırılmış daha büyük bloklarla örülen
bir duvarın devamı ortaya çıkarıldı. Geç evrenin harçlı moloz taş enkazı
duvara çevrili bir şekilde yıkılmış vaziyette (yüzeyden 1.80 m. yükseklikte), kireç harçlı yıkılmış duvar inmektedir. Bu enkaz kaldırıldığında
killi, gri renkli toprak ve antik çöplük olması gereken, içinde hayvan kemikleri, deniz kabukları ve benzer özelliklere sahip çok sayıda kandil ve
parçaları olan farklı bir tabakaya rastlandı (A evresi). Kül kalıntıları içeren bu katman, 0.87 ın. kalınlıktadır. Bunun devamında ise, sarı killi toprak içeren ve yaklaşık 0.13-0.15 m. kalınlığındaki ikinci bir katmana (B
evresi) rast1andı (Resim: 16). Daha çok organik maddelerin kimyasal
artıkları oluşan sarı killi toprak, yaklaşık aynı düzlemdeydi ve üstündeki
0.10 m. kalınlığındaki kül içeren toprakta çok sayıda kandil parçaları
ortaya çıkarıldı. Metroon duvarının korunan bölümlerini saptamaya yönelik bu çalışmada, sözü edilen ve kil içeren katmanın altına doğru devam ettirilen çalışmalarda da benzer türde bulguların varlığı saptandı ki,
bütün bu bulgular ve nitelikleri, alanın kutsal bir çöplük olarak kullanıl
mış olabileceğini göstermektedir. Sonuçta, duvar dokusunda izlenen evre
farklılıklarına rağmen alanın bothros olarak sürekli kullanıldığı anlaşıl
(Resim: 15).

Güneybatı-kuzeydoğu

görünüşe göre

maktadır.

Açmanın B evresinde, Metroon duvarının güneydoğusuna dikey konumda ve işlevi henüz belirlenemeyen bir yapının temeline ait duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. 0.46 m. derinlikte temel düzeyine kadar korunan
yüksekliği belirlenen duvarın, yaklaşık 1.65 m. lik uzantısı ortaya çıka
rıldı. Yapının işlevini belirlemeye yönelik çalışmalara devam edilecektir.
kuzeybatı köşesinde gerçekleştirilen B sondajında,

ana
duvardan
A sondajı
A evresinde ortaya çıkarılan duvarla aynı özelliklere sahiptir ki, bu da
birbirlerinin devamı olduklarını göstermektedir.
Metroon'un

duvarın köşe dönüşü belirlendi (Çizim: 2). Güneydoğudaki
farklı teknikte ve çift sıra halinde örülmüş duvar (Resim: 17),

A sondajında ortaya çıkarılan duvarın, 0.07 m. aralıklarla dizili ve
0.45 m. kalınlığında tuğlalarla örüldüğü belirlendi. Bu geç duvarı, paralel
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inen ve O.78xO.83 m. ölçülerinde payeler desteklemektedir (Resim: 18).
Payelerin ortada ve köşelerde yer alanlarının ölçüleri farklıdır.
Metroon yapısının anıtsallığı konusunda önemli ipuçları veren bu
türünün Anadolu'da bilinen tek örneği olan bu önemli yapıya
ilişkin çalışmalarımızın devamını zorunlu kılmaktadır.

kalıntılar,

Yüzey Araştırmaları
Nurettin KOÇHd
1992 kazı mevsiminde başlanan yüzey
neminde de devam edilmiştir.

araştırmalarına

1996

kazı

dö-

Kyzikos kentini ana karaya bağlayan kıstağın, Bandırma Körfezi
kumsalında, antik kanalın hemen güneyinde büyük kısmı tahrip olmuş bir
lahit kapağı bulundu (Resim: 19). Gri damarlı mermerden yapılmış olan
lahit kapağının alt genişliği 1.60 m., yüksekliği O.78m., korunan uzunluk
1.70 m.dir. Kapağın üçgen alınlığı içinde kalan izlerden anlaşılan kıvrık
dal bezemeleri ve yan akroterlerden biri ile üçgen alınlığın alt silmesinin
bir kısmı tahrip olmuş; diğer yan akroter ise küçük kırıklar dışında korunmuş durumda, kırık akroterin bulunduğu yan yüzde yer alan iki derin
çatlak yüzünden kapağın parçalanmasını önlemek amacıyla yanlara açıl
mış kenet izleri (Resim: 20) ve bunların içinde de kurşun kalıntılarına
rastlandı. Korunmuş olan yan akroterde,: ters dönmüş kenger yaprakları
üzerinde yükselen, yarım palmetler yer alıyor. Palmet yaprakları bir 'S'
çizerek sivri uç kısımları bir öncekine değecek biçimde düzenlenmiş.
Derin oyulmuş yaprak araları yalın işlenmiştir. Akroterin yan kısmında
yer alan yarım palmetin iki yanındaki boş alanlar ise kıvrık dallarla doldurulınuştur.

Bu örgeler stil özellikleriyle Geç Antorıinler Dönemi'ne ait İzmir Agorası'nın baştaban üstü" ile Iasos Agorası geison'" parçası üzerindeki
palmetlerle benzerlik göstermektedir!'.

*

Nurettin KaçHAN, Atatürküniversitesi, Fen-Edebiyal Fakültesi, Arkeoloji ve SanalTarihi
Bölümü, 25240 ERZURUM
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1996 yüzey araştırmalarının ikinci bölümünde Metroon'un kuzeyinde çalışıldı. Burada açılan açmada kuzey ve batı yönlere uzanan duvarlar
saptandı. Yüzeyden 0.70 m. derinliğe kadar düzgün işlenmiş küçük taş
larla yapılmış olan duvarların kalınlığı ortalama 0.70 m., güney duvarın
dan kuzeye doğru uzanan bölme duvarı ise 0.60 m. kalınlığındadır. 0.70
m. kalınlığındaki doğu ve güney duvarları 0.70 m. derinlikten sonra 0.05
m. kadar içe taşırılıp daha iri taşlarla inşa edilmiştir. Yüzeyden 0.60 m.
derinde, doğu duvarının güney duvarı ile birleştiği köşeye yakın kısımda
0.14 ın. çapında bir su künkü bulundu (Resim: 21). Duvarın inşasında
harç kullanıldığı ve aynı harç ile duvarın da sıvandığı belirlendi. 1.30m.
derinlikte ise kalınlığı 0.03-0.04 m. arasında değişen mermer zemin kaplaması tespit edildi. Ancak doğu duvarı ile zemin kaplaması arasında
0.25 m.lik bir boşluk var. Bu boşluktan duvarın aşağıya doğru daha devam ettiği anlaşılıyor. Fakat büyük zemin kaplama levhalarından dolayı
aşağıya inilemedi. Açılan bu kısımda duvardan döküldükleri anlaşılan
tuğlalar ile harç kalıritıları saptandı.
Bu açmada, yüzeyden 0.70 m. derinde, bir yapı kompleksinin merdiven veya ikinci katına ait bir korkuluğun alt yarısı bulundu (Resim: 22).
Ön kısmı niş şeklinde oyulmuş olan korkuluğun korunan yüksekliği 0.36
m., genişliği 0.61 m., figürün işlendiği nişin genişliği 0.32 m. dir. Nişin
iki yan kısmında lesbos yaprakları, içinde çıplak bir figürün alt yarısı
korunmuştur. Bu erkek figürü sağ ayağını hafif yana atmış, rahat bir duruşa sahip. Korunduğu kadarıyla sol elinde bir kalkan, sağ elinde ise
keskin kısmını koltuğunun altına gelecek şekilde tutmuş olduğu bir kılı
cın sap kısmının ucu görülmektedir.
Lesbos yapraklarının işlendiği profil ile yan kısımdaki korunan izler
bunun yan yana duran korkuluklardan biri olduğunu kanıtlamaktadır.

9
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11
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V.M Strocka, Das MarIctor von Milet 128. Winckelmanns-Prcgrarn der Archaclogischen
Gesellsehaft zu Berliu (1981) 21 vd., Abb. 60; C.Başaran, Anadolu Mimari Bezemeleri.
Roma çağı Lotus-Pa/nıet Örgesi (1995) 70.
D.Levi, Iassos Kazı/an (1986) 64; Başararı a.g.e., 123 vd.
Lahit kapağındaki palmetler Kyzikos 1990 kazı döneminde bulunan lahdin kapağındaki
akroterde yer alan palmetlere göre biraz daha geç olmalı. XIII. Kazı Sonuç/an. Toplantısı i
(1991) 209 vd. Resim: 21.

Yapının işlevi

gelecek

yıllarda yapılacak çalışmalarla

belirlenmeye

çalı

şılacaktır.

son bölümünde, Thrakikos Limanı' nın Demir
'Çömlekçi Atölyeleri' olarak anılan kısımda
2.00x2.00m. boyutlarında iki açma daha açıldı. Bunların açılış amacı bu
kısımda varolduğu sanılan çömlekçi atölye ve firtnlardan en az birini
tespit etmekti. Ancak yapılan çalışmalarda atölyesi veya finnlara ait herhangi bir mimari kalıntı bulunamadığı gibi bir tabakalaşma da saptanamadı. Karışık halde İ. Ö. 1. yüzyıldan Roma Dönemi içlerine kadar devam eden evrelere ait çok miktarda seramik parçaları ortaya çıkarıldı.
Bu

yılki çalışmaların

Kapı'ya yakın kısmında,
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1996 EXCAVATIONS AND RESEARCH
AT ELAIUSSA SEBASTE

. Eugenia Equini SCHNEIDER*

During the months of August- September i 996, the second campaign
of excavations and research at Elaiussa Sebaste was carried out by the
Halian Archaeological Mission of the University of Rome "La Sapienza"ı.

The exeavation team included, besides myself, Prof Oguz Tekin of
the Istanbul University, the geologists Prof Dr. Beniamino Toro e Dr.
Michele Di Filippo ( Dipartimento di Scienze della Terra), the topographer dott. Chiara Morselli, the architect Ezio Mitchell. the archaeologists
Dr. Marcello Spanu, Dr. Paola Baldassarri, Dr. Giulia Baratta, Dr.
Emanuela Borgia of the University of Rome "La Sapienza" , Dr. CarolinaMeucci (University ofTrieste).
We wish to express om gratitude towards the Anıtlar ve Müzeler
which gave permission for the excavations and towards Mrs.

Müdürlüğü

*

Prof Dr. Eugenia Equini SCHNEIDER - Dipartimenlo di ScienzeStoriche,Archeologiche e
Antropologiche dell'Antichita- Universita degli Studi " La Sapienza"- Piaz.le A.Moro 5 00185 Roma- ITALYA
The archaeological research at Elaiussa has been sponsored by the University "La
Sapienza", by the CNR and by the Ministryof Foreign Affairs
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Sema Dayan, the Government' s Representative, whose kind assistance
was much appreciated.
During the 1996 campaign the topographical plotting of the archaeological structures has been completed in order to elaborate a preliminary map of the city. The first interesting result is the number of the
Christian basilicas which have been identified in this manner, as their
lay-out cannot always be easily recognised while in the field. The
churches seem to be concentrated more particular1y on the promontory
which corresponds to the ancient island: this would tend to confirm the
importance, that has frequently been neglected, on the role played by
Elaiussa Sebaste in the Byzantine age (Fig. 1)
Always in the island we have started to identify by means of topographical surveyaseries of structures which can be c1ear1y identified as
either adarnestic or a commercial quarter, with rooms and walls aligned
along two parallel streets (Fig. 2)
The Ilnd year archaeological research program was focused on the
public quarter which extends on the mainland, particular1y the theatre and
the so-called agora, the large area which extends south-west from the
theatre's scene (Fig. 3).
AREA OF THE THEATRE

The 1995 interventian concerned the structure of the scene. During
the 1996 campaign the exploration of the cavea began: the exeavation
interested an area carresponding approximately to 2/3 rds of the summa
cavea , inc1uding the central sector tiers of seats and the largest part of
the western one, while the last part of the eastern summa cavea is stili
occupied by various trees and by modern constructions. The agricultural
use of the whole archaeological area, as well as the modern building activity, presently constitute the major problem for the knowledge and the
conservation of the ancient artifacts and have seriously damaged the
monument which needs to be consolidated as soan as possible.

392

Indeed the almost totality of the seat rows brought to light is in a
very bad state of preservation because of the removal of the seat slab
covers. Nevertheless it is possible to yet understand that the summa cavea must have been constituted by an upper diazoma and by seven rows
ofseats
(Fig. 4,5). Where it was possible, the steps had been carved directly
into the rocky outcrop; when the rock was missing or it was impossible
to level out artificially, the steps had been built with horizontal layers of
compressed earth and gravel , sometimes mixed with mortar.
The upper corridor , brought to light only in the western sector , was
limited in its rear side by the natural rocky outcrop, which was levelled
and crowned by a wall in opus caementicium with a stone-block facing.
In its central part the rear wall presents an entrance, now sealed,
probably pertaining to one of the original accesses to the summa eavea
(Fig.6).
.
The media eavea, still occupied by small terraces with lernon trees,
seems almost complete1y built into the rocky outcrop. Therefore we suppose that it should be in a better state of preservatiorı; however only a
seetion offive rows ofwell-preserved steps were, at the moment, brought
to light.
A channel was discovered under the seventh row of steps, which
must have been used for carrying water as attested by the calcareous deposits that can be seen on the walls and at the bottom of the channel .
In its central part the channel follows the same orientation of the
theatre's lay-out while at both its ends its direction changes, in proximity to two barrel vaults in caementicium (Fig. 7, 8).
Therefore it seems clear that this channel was a deviation flowing
from an acqueduct which was built , in its first phase, before the construction of the theatre with a straight stretch: the theatre's construction
and at the same time the necessity to preserve the acqueduct, obliged to
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change the directian of the channel to adapt it to the new environmental
context.
it has already been possible to partially reconstruct the plan of the

theater, which has a greek type of lay-out , as well as the base of the
scene which is perfectly in axis with the cavea (Fig. 9).
Anather interventian concerned the western recess located behind
the structure of the scene. Last year it seemed to be, like the symmetrical
one at the east side, a service room, and maybe part ofthe hyposcenium.
The exeavation revealed a substantially homogeneous filling up , essentially with sherds of comman pottery that can be dated approx. to the
5th and 6 th centuries AD. and same coins of the same chronological
period. The floor of the recess, at a revelaf m.3,75 from the top of the
wall, has been realized in opus signinum, while the walls stili present
two layers of plaster and a walled-in terracotta pipe as well as a lead
valve ; these characteristics indicate that it was, in a certain moment,used .
as a water-reservoir (Fig. i O).
The next excavations in the orchestra and under the scene-building
will c1arify the chronological and functional relatianship between the
theatre, the scene and the cistem.
Upon termination of the excavations a provisory structure supporting
the upper terrace was built suitable to keep it from collapsing and to
channel away the drainage water, while a wooden cover was set-up to
protect the plastered recess until the definite restoratian and consolidation of the building which shall start during the 1998 campaign.
AREA OF THEAGORA
In the area south-west from the theatre, limited by perimetral walls
built in large limestone blocks - the western one is well preserved with
seven doors of decreasing height and width - the investigations concerning the Christian building which in the Byzantine period occupied
this ancient public area were pursued. it is apparently a three-naved ba394

silica with one apse on the west side; the plan is r.egular even if recent
agricultural works have rased the structures almost to the level of the
foundations (Fig. 11,12).
The exeavation concerrıed the central area and the southern side of
the monument; the naves were presumably paved in opus sectile, as it
seems to result from some segments of the original floor uncovered in the
central and southern nave. The southern sector of the area is paved in
limestone blocks and re-used slabs, which can probably be referred to the
church courtyard.
In the central nave and in the apse four Iate tombs have been found;
one of them stil! unviolated, contained the complete skeleton of an adult
male without any sort of implements (Fig.13-16).
An extension of the investigations under the church's apse led to the
discovery of two segment of wal!s in caementicium with a double curtain of smal! stones and traces of plaster and of fragments of a white
floor mosaic (Fig.l?); the day before the end of the 1996 exeavation
campaign, in the central nave the fırst part of a polychrome mosaic,
with a frame of geometrical motifs (paral!elopipeds in perspective with
white, red and yellow faces on a black background ) was brought to light
(Fig. 18).
All of these structures belong to a Roman phase, previous to the plan
of the basilica, even if the presently available data is scarce and do es not
yet allow to make assumptions on the type of use of the area. The polychrorne mosaic, which seems to be in a good state of preservation, shall
be completely uncovered during the coming year's campaign and the archaeological area shall be eleared from the modem terraces that stil! invade the northern side and in part the eastern side, which does not obviously allow for the full understanding of the monument and its building
phases.
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BASlllCA ON THE ISLAND

Another intervention concerned the three naved Christian basilica
with a floor in opus seelite which lies on the extreme northern point of
the ancient island, the exeavation ofwhich began in 1995. Here the extension of the excavations has allowed for the understanding and drafting
of the plan of the building and its, stili hypothetical, chronology attributed to the Justiniarı age. The coming year's campaign program foresees
the overall restoration. of the wall structures and of the well-preserved
floor of little coloured stones in marble and limestone.
GRA VITY PROSPECTING AND ANALYSIS

Finally a large-scale gravity prospecting has been carried out with
the purpose of identifying the ancient coast-Iirıe and the structures of
Elaiussa Sebaste's ancient harbour (Fig. 19,20).
The gravimetric analysis was needed to determine the sedimentary
layers of the filling up in the plain between the ancient island and the
mainland. As one may recall this non-destructive survey method consists
in the identification of the gravity anomalies in respect to the average
overall gravity value of the site's area determinated by the none homogeneous distribution of masses underground. Therefore the presence of
masses of minor density generates negative gravity anomalies in respect
to the surraunding environrnent whereas. the presence of higher density
masses generates positive anomalies.
In the field of archaeology gravity prospecting can therefore be used
for the identification underground of negative anomalies caused by
empty cavities or full of water ( such as hypogeic tombs, tunnels and
channels ete...) or conversely by positive anomalies determined by the
presence of buried large wall structures.
In the case of Elaiussa Sebaste the first and most important results
of last year's campaign of gravimetric investigations, carried out over an
area of 25 ha with 260 gravity measurements which led to the drafting of
gravimetric charts, are the following ( Fig. 21):
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A. ldentification of the location of the lime stone bed-rock, in particular in the area corresponding to the so-called Island ;
B. ldentification of an area of lower scale gravity anomalies corresponding to the location of the ancient straits separating the island from
the mainland

c.

Areas in which the gravity gradient is higher corresponding to the
ancient coast-line where presumably the port docks were to be located
and are to be excavated;
E. Area corresponding to the narrow strip of land , or isthmus
which linked , in the historical era, the island to the mainland near-by the
present-day archaeological area where the aqueduct's remains are stili
visible.

Morphological and topographical evidence, which stili have to be
more deeply studied, seem to show that the reason of the filling up of the
ancient harbour could be ascribed to a raising of the sea-bed ( of aprox. 1
meter) together with.a stronger erosion cycle.
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Fig. 1: Elaiussa Scbastc: location of the idcntificd Byzantinc
cburcbcs

Fig. 2: Preliminary identification map of a

residential quarter in the island
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Fig. 3: Map of the western, public quarter

Fig. 4: Theatre: the eastern sector of the summa caveu
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Fig. 5: Theatre: the western seetor of the summa eavea

Fig. 6: Theatre: the rear wall and the diazoma
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o

Fig. 7: Theatre: the aqueduet's channel and
the vault of the eastern side

Fig. 8: Detail of the channel's barret vault

Fig. 9: The theatre's lay-out

Fig. 10: Theare's sceue: the western recesscisteru after the excavation
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Fig. 11: Public area seuth-west from the theatre:partial plan of the Christian building
.

Fig. 12: Adea south-west from the theatre: the western wall
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Fig. 13: The

Christian building's central

nave

Fig. 14: Christian building: Fragments of the opus seetile
1100r

404

Fig. 15: Christian hnilding: The south-east
seetion of the
Iimestone-slahs
paved tloor

Fig. 16: Christian building: Tomb in the central nave
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Fig. 17: Segments of walls in eaementicium and of 1100r mosaie under the
west apse ofthe Christan Building

Fig.

406

ıs:

Frame of the polycheromc mosale diseovered iu the Christan
building

Fig. 19:

Gravimetıic

charte of Elaiussa

Sehaste

Fig. 20:

Gravimetıic

charte of Elaiussa Sebaste
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Fig. 21: Loealisation of gravimetrie anemaltes in the island's area
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ZEUGMA VE APAMEIA
1996 ÇALIŞMALARI
Catherine ABADIE-REYNAL'
RifatERGEÇ

Zeugma ve Apameia'da aynı anda yürütülen birinci kazı sezonu çalışmaları 25 Ağustos-25 Ekim i 996 arasında yapıldı. Çalışmalar Gaziantep Müzesi ile ortaklaşa yürütüldü. Değerli yardımları ve katkıları için
özellikle Gaziantep Müze Müdürü Sayın Dr. Rifat Ergeç'e ve müze elemanlarından Sayın Mehmet Önal'a burada teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Ayrıca, bu önemli örenyerleri için kazı izni veren Anıtlar ve Müzeler
Genel Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Apameia'da çalışabilmemizi sağla
yan Şanlıurfa Müze Müdürü rahmetli Adnan Mısır'ı burada saygıyla anı
yoruz. Heyetimize önemli maddi katkıda bulunan Birecik Construction
Consortium'un yetkililerine de teşekkürlerimizi sunmayı borç biliriz. Son
olarak, arazideki çalışmalarımız sırasında, baraj şantiyesindeki yetkililerin, özellikle de Philipp Holtzmann Şirketi'nin, ekibirnize sürekli teknik
yardımda bulunduğunu da burada belirtmek isteriz.
Zeugma ve Apameia, karşılıklı olarak Fırat'ın iki yakasında yer alır.
Zeugma batı kıyısında, Apameia ise doğu kıyısındadır. Bu antik yerleş
meler, Birecik'in i O km. kadar kuzeyinde, Fırat kıyısı boyunca uzanan
yolların kavşağında ve Şanlıurfa'ya gitmek için nehrin geçildiği stratejik

•

Doç.Dr. Catherine ABADIE-REYNAL, Nantes Üniversitesi, S. rue Cannebiere 75012,
Pons- FRANSA
Dr. Rifat ERGEÇ, Arkeolog, Müze Müdürü, GAZİANTEP
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bakımdan

önemli bir noktada kurulmuştur. Zeugma'nın bulunduğu yöre
da önem taşıyordu. Seleukoslar Devleti'nin parçalanmasından sonra, bu bölge bir sınır bölgesi olmuştu. Parth İmparatorluğu,
Roma için ciddi bir tehdit oluşturduğundan bölgenin stratejik önemi büyüktü. Bu yüzden, Zeugma'da bir lejyon bulunmaktaydı. Ne yazık ki,
Zeugma'nın bir bölümü, Apameia'nın tümü yaklaşık üç yıl sonra Birecik
Baraj Gölü'nün suları altında kalacaktır. Sizlere önce SeleukeiaZeugma'da, sonra da Apameia'da geçen yılki çalışmalanmızı sunacağım.
politik

açıdan

SELEUKEIA-ZEUGMA
Zeugma'da, villa kazısına bu yıl da, Gaziantep Müze Müdürlüğü tarafından devam edilmiş ve elde edilen sonuçlar Müze Kurtarma Kazıları
Toplantısı'nda sunulmuştur.
Fırat'ın batı kıyısında

yer alan Zeugma'daki çalışmalarımızın temel
savunma sistemine ait kalıntıların saptanması, kıyı
kesiminin, özellikle de nehrin geçilmesiyle ilgili düzeneklerin incelenmesi ve yerleşme düzeni ve gelişim ilkelerinin saptanmasıdır. Bu amaçla
birçok açmada çalışmalara başlandı.
amaçları, yerleşmenin

A) 1995'teki yüzeyaraştırması sırasında, Karatepe'de (Plan: 1)
Hellenistik Dönem' den itibaren yoğun bir iskarı olduğunu saptamıştık.
Üstelik, bu tepe, ırmağa egemen olmasıyla stratejik bir konuma sahiptir.
Bu nedenle, yerleşmenin Hellenistik Dönem' deki savunma amaçlı akropolünün, eskiden düşünüldüğü gibi Belkıs Tepe'de olmayıp, Karatepe'de
bulunduğu varsayımını öne sürmüştük. Karatepe üzerinde açtığımız açmadaki çalışmalardan, bu varsayımı kısmen doğrulayan sonuçlar elde
edildi: Tepenin üzerindeki düzlüğün kuzey ucunda, 2,50 m. boyunca izleyebildiğimiz bir sur kalıntısına rastladık. Surun dış, yani kuzey yüzü,
anakayaya kadar üç taş sırası yüksekliğinde açığa çıkarıldı. Bu kesimde
duvar bir glasi ile korunmaktaydı (Plan: 2). Birçok öge, özellikle de ele
geçen buluntular, duvarın Roma ya da Bizans Dönemi 'ne tarihlenmesinin
gerektiğini göstermektedir. Ne yazık ki şimdiye dek, Hellenistik sura ait
olabilecek hiçbir kalıntıya rastlamadık. Ancak, hiç kuşkusuz bu kesimin
askeri bir işlevi vardı. Olasılıkla burada bir kale bulunmaktaydı. Bu yılki
çalışmalarımızla, bu kalenin tarihçesini saptamayı amaçlıyoruz.
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Yerleşmenin batı

Fırat kıyısında

numaralı

bir açma

açıldı

(Plan: 1,
No. 2). Buradaki çalışmalarla, kıyıdaki mağaraların iskarı evrelerini saptamayı amaçlıyorduk. Mağaraların ikisinde kazı yapıldı. Ne var ki, ırma
ğın taşkınları iskarı dolgularını tümüyle sürükleyip götürmüştü. Buna
karşılık, kaya üzerindeki izlerden yola çıkarak, bu mekanların kullanım
sürecini saptamamız mümkün oldu. Üç ana evre saptadık : Başlangıçta
doğalolan bu mağaralar ilk aşamada, kurulmakta olan yerleşmeye yapı
gereci sağlanması amacıyla taş ocağı olarak kullanılmıştır. Bu durum,
mağaraların boyutlarının genişlemesine yol açmıştır. Çıkarılan taşların
izleri yer yer duvarlarda görülür (Resim: ı). Bu ilk evreyi tarihlernek için
elimizde hiçbir veri yoktur. Yine de bu evrenin, yerleşmenin iık kurulduğu Hellenistik Dönem'le eş zamanlı olduğunu düşünmek pek yanlış olmayacaktır. Taş ocağı olarak kullanıldıktan sonra olasılıkla bir süre terk
edilen bu mağaralar, daha sonra yeniden iskarı edilmiştir. Bunlardan bir
tanesinin dip bölümünde yer alan bir tanrının betimlendiği kabartmaya
(Resim: 2), belki de küçük bir oluk aracılığıyla su taşınmaktaydı. Kabartmanın altında, suyun biriktiği bir havuz vardı. Demek ki, bu mağara
ların en azından bir tanesinin, bir dönemde, su ve ırmakla ilişkili bir külte
sahne olduğunu düşünebiliriz. Ancak, elimizde bu ikinci evreyi
tarihleyebilecek hiçbir veri yoktur. Yalnızca, kabartmanın üslubu Roma
Dönemi'ni çağrıştırmakta ve bize, özellikle Severuslar zamanında sık
rastlanan kişileştirilmiş ırmak figürlerini hatırlatmaktadır. Saptanan üçüncü kullanım evresinde, incelenen iki mağarada kapsamlı düzenlemeler yapıldığını görüyoruz. Bunların kaya zeminlerinde irili ufaklı bir dizi
çukur oluşturulmuştur. Bu çukurlar karmaşık bir oluk sistemiyle birbirlerine bağlanır (Plan: 3). Olukların tümü dışarıya, Fırat'a doğru eğimlidir.
Mağaralarda, boyacılık, yün yıkama ya da dericilik gibi bir zanaat etkinliği yapıldığını düşünebiliriz. Bu etkinlikmuhtemelen Bizans Dönemi'ne
tarihlenmektedir.
ı

kesiminde,

içinde (Plan: ı) açtığımız açmalar,
Zeugma'daki yerleşme düzeni üzerine ışık tutmaya başlamıştır. Özellikle
6 numaralı açmada ilginç veriler elde edildi. Bu kesimdeki tabakalaşma,
Bizans Dönemi'ne tarihlenen bir geç evre dolgusunun, daha eski tabakalardan kalın bir tahrip tabakasıyla ayrıldığını gösterdi. Söz konusu geç
evrede yerleşmenin oldukça seyrek bir dokuya sahip olduğu anlaşıldı. Bu
evreye ait bahçe ya da avluların çevre duvarları, ve muhtemelen iki yapı
dere

yatağı
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evreli bir atık su kuyusu ortaya çıkarıldı. Kuyu inşa edilirken, bir Roma
kanalizasyonuna (Resim: 3) rastlandığı ve kuyunun kanalizasyona acemice bağlandığı görüldü. Öte yandan, en azından dere yatağının doğu
sundaki terasta bu evreye ait iskan bulunmadığı da anlaşıldı. Birkaç yüzyıl süren bu geç evrenin ternıinus post quenı'i, hemen alttaki kalın tahrip
tabakasında ele geçen zengin buluntular (çanak çömlek ve sikkeler) sayesinde M. S. V. yüzyılolarak saptanmıştır.
Bu tahrip tabakasından öneeye tarihlenen Roma iskanı, çok farklı bir
nitelik taşır. Ü stteki dolgunun yer yer 4 ın. ye varan bir kalınlıkta olması
nedeniyle Roma tabakasına ancak çok dar bir sondajda ulaşılabildi. Buna
rağmen Roma yerleşmesinin daha kentsel bir nitelikte olduğunu anlamak
mümkün oldu. Kalıntılar, üzeri bazıları.devşirme büyük taş levhalarla
örtülmüş 1,50 m. derinliğindeki bir kanalizasyon çevresinde örgütlenir,
Kanalizasyonun üzerinde muhtemelen taş döşeli bir sokak vardı. 2 m.
genişliğinde açığa çıkardığımız sokağın batı sınırını henüz daha saptayamadık. Doğu tarafta, yol boyunca dizili ortostatlar, burada bir yapının
varlığına işaret etmektedir. Bu geçiş ekseninin kullanıldığı evreye ait
duvarlar (M6 duvarı) kanalizasyonla aynı doğrultudadır. Ancak geç evredeki doğrultu tümüyle farklıdır. Elimizde, kanalizasyonu doğrudan
tarihleyebilecek veriler yoktur. Bununla birlikte, M6 duvarının kullanı
mına ilişkin tabanlar II. ya da III. yüzyıla tarihlenir.
Aynı kesimde, tabakalaşmayı saptamak amacıyla anakayaya kadar inen bir sondaj açtık. Sondaj çukurunda, yaklaşık 1 ın. yüksekliğinde korunmuş, doğrudan anakaya üzerine oturan M7 duvarı açığa çıktı (Resim:
4). Muhtemelen Hellenistik Dönem'in ikinci yarısına tarihlenen bu duvar, bu kesimdeki en eski yerleşme evresine ait olmalı.

Bir önceki açmanın aşağısında açtığımız 5 Numaralı Açma' da (Plan:
1) da yerleşmenin aynı gelişim evreleri izlenebildi. Bu açmada, iki yapı
evreli oldukça lüks bir konut ortaya çıkarıldı. Yapının saptayabildiğimiz
en eski evresinde (M.S. 1. yüzyıl) konut, iri taşlarla örülmüş bir terasın
üzerine inşa edilmişti. Odalardan biri, tek renkli bir taban mozaiği ile
süslüydü (mozaik 5030). Bu yapının altında, yıkılmış duvarlarla ilişkili
daha eski tabanıara da rastlandı. Bu eski tabakalar henüz daha incelenmedi. IL-III. yüzyıla tarihlenen ikinci yapı evresinde ise, teras taş dol-
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guyla düzlenmiş ve bunun üzerine çok renkli bir taban mozaiği yapılmıştı
(mozaik 5007, Resim: 5). Ne yazık ki mozaiğin yalnızca kenar bölümü
günümüze ulaşabilmiştir. Daha sonra, bölgenin tümünde gözlemlenen
yıkımın ardından, Bizans Dönemi'nde, burada da bir kopukluk olmuştur.
Konutun yıkıntılarının üzerine zanaat etkinlikleriyle ilişkili bir takım
düzenekler kurulduğunu görüyoruz.
Açılan

sondajlardan

şu sonuçların

elde

edildiğini

söyleyebiliriz:

Bu kesimdeki yerleşme biçimi zamanla değişiklik gösterir. ıv.
yüzyılın ikinci yarısında ya da V. yüzyılın ilk yarısındaki büyük tahribattan önce, bir sokak, bir kanalizasyon ve bu eksene göre konumlandı
rılmış yapılarla kentsel tipte bir yerleşme vardır. Dere yatağının üzerindeki düzlüklerde de bu tür bir yerleşmenin bulunduğunu söyleyebiliriz.
Örneğin, 8 Numara'lı Açma'da bir villanm kazısına başlandı. şimdilik,
en eski evresi İ.Ö. i. yüzyıla uzanıyor. İ. S. II. yüzyılda villada köklü
değişiklikler yapıldıktan sonra yapı tümüyle tahrip olmuş. Villanın yı
kıntıları, ı numaralı dere yatağındaki kalıntıları örten kalın tahrip tabakasına benzer ve onunla muhtemelen çağdaş olan bir tabakayla örtülmüş.
Daha sonraki dönemde, yani muhtemelen V. yüzyıldan itibaren, bu kesimdeki yerleşme çok daha seyrek bir karakter gösteriyor (örneğin 8
Numaralı Açma' da yeni bir iskarı yok). Bu dönemde yerleşmenin ekseninin değiştiğini görüyoruz. Ayrıca, avlu ve bahçe gibi açık alanlar ağır
basmakta. Belki de bu kesimde bazı işlikler kurulmuş.
-

- Elde ettiğimiz bir diğer sonuç da, dere yatağının görünümünün
tümüyle değişmiş olması. Hellenistik tabakalara ve anakayaya ulaşmak
için açtığımız 6,20 m. derinlikteki sondajda, en alttaki arkeolojik tabakaların kabaca yatay bir konumda doğu-batı yönünde uzandığını gördük.
Halbuki, dere yatağının üzerindeki terasların seviyesi değişmemişti. Baş
ka bir deyişle, dere yatağı o dönemde bugün olduğundan daha derindi ve
yamaçları çok daha dikti.

APAMEIA
Fırat'ın doğu kıyısında

rın

Apameia'daki çalışmalarımız daha çok surlasaptanmasına ve incelenmesine yönelik yapıldı. Surların yeri ve genel
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~-----

doğrultusu

daha önce Wagner tarafından saptanmış ve bu veriler Algaze
tarafından tamamlanmıştı. İlk çalışma sezonunda, elektrik direnci ölçümü
yöntemiyle ve kazılardan elde ettiğimiz ek verilerden yararlandık. Genel
planı elektrik direnci ölçümleri sayesinde elde edildi (Plan: 4). Bu yöntemin sağladığı katkıya bir örnek vermek için, size burada i i ve i 2 numaralı kulelerin elektrik direnci yöntemiyle çıkarılan haritasını gösteriyorum (Resim: 6). Bu haritada, Algaze tarafından da saptanmış olan biri
dikdörtgen, diğeri yuvarlak planlı iki kule çok iyi bir şekilde görülebilmekte. Elektrik direnci yönteminin bize gösterdiği ilginç bir durum da,
surların güzergahınm Wagner ve Algaze'nin öne sürdüğü gibi düz olmayıp, dikdörtgen kuleler arasında simetrik zigzaglar biçiminde uzanan bölümlerden meydana gelmesidir.
Apameia'nın doğu suru 730 m. uzunluğundadır. Bu bölümde 60'ar
metre aralıklarla 9 kule yer alır. Bu düzen ancak 6. ve 8. kuleler arasında
bir kapının bulunması nedeniyle bozulur.· Kuzey surda kuleler arasındaki
mesafe farklıdır. i i numaralı yuvarlak kulenin batısında, birbirinden 40
metre aralıklarla dikdörtgen 7 kule bulunduğunu varsayabiliriz.
Surların çok geniş bir alana yayılmış olması nedeniyle kalıntıların
tümünde kazı yapmak söz konusu olamaz. Bu nedenle, çalışmalarımızı
belli bazı noktalarda yoğunlaştırdık. Bu noktalardan biri 6 numaralı dikdörtgen planlı kuledir. Buradaki çalışmalar sayesinde, sur bedeni ayrıntılı
bir biçimde incelenebildi. Sur, düzensiz iri poligonal örgülü bir duvardan
oluşuyordu (Resim: 7). Duvarın çamur harcıyla örülınüş iç ve dış yüzlerinin arasında yoğun bir taş dolgu bulunmaktaydı. 3,60 ın. kalınlığındaki
duvar, 4 m., yani 7 taş dizisi yüksekliğinde korunmuştu. Bu taş döşeğin
üzerinde kerpiçten bir üst bölümün bulunduğunu düşünmek gerekir. Duvarın yüzleri çok güzel bosajlıdır. 6 numaralı kulenin kazısı, sur boyunca
yer alan dikdörtgen kulelerden birini ayrıntılı bir şekilde incelememize
olanak verdi. Kulelerin köşeleri hafifçe pahlanıp yuvarlatılarak kule ile
sur bedeni arasındaki dik açı yumuşatılmıştır (Resim: 8). Kuleler 18xll,7
m. boyutlarındadır. Yan duvarların kalınlığı 2 m.dir. Ön duvar ise tehlikeye daha açık olduğundan daha kalındır (yaklaşık 3,50 m).

Surun tarihlemesi henüz daha kesin değildir. 3 numaralı kulenin seviyesinde açılan, sur bedeninin iç yüzüne bitişik bir sondaj çukurunda
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ana toprağa kadar inilmiştir. Buna karşın buradaki tabakalaşma çok kısa
bir dizi oluşturur: İki taş sırasından oluşan bir temelin üzerinde bir kullanım tabanı, onun üzerinde bol miktarda Hellenistik malzeme içeren
kalın bir yangın tabakası. Söz konusu malzemeyi, genelde İ. Ö. III. yüzyıla tarihleyebiliriz.
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Resim 1: C Mağarası duvarlanndaki alet izle);

Resim 2:

AMağaras)

dip

duvarttıdaki

kabartma
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Resim 3: Roma Imnalizasyonu

Resim 4: M7

422

duvarı

Resim 5: Mozaik 5007, güneyden görünüm. Güncyde, mozaik
5030 (L evre)
.:cholle, lISUOo
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Resim 6: Elektrik ölçümü. 11 ve 12 no'In Imleler
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KIRKLARELİ NİzE- Ç. S. E. K.

1996 YILI

ÇALIŞMALARI

Özkan ERTUGRUL·

05. 08. 1996 Pazartesi günü başlayan Ç. S. E.K. kazı alanı çalışma
larında öncelikli olarak 1995 yılında çalışmalarımızı bitirdiğimiz alanda
ortaya çıkan otlar ve atılan yabancı maddelerin temizliğine başlanılmıştır.
Çalışmalar kuzeydoğu - güneybatı yönünde yapılan karolaj sonucunda 1995 kazı dönemindeki A B açmaları, B C açınalanna dönüştürülerek,

•

Yurd.Doç.Dr. Özkan ERTUGRUL, Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji
ve Sanat Tarihi Bölümü, EDİRNE
1996 yılı çalışmaları T.C.K1Uıur Bakanlığı, Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'nün
26.6.1996 tarih ve 4624 sayılı izni ile Kırklareli Müzesi başkanlığında Kırklareli Müzesi
Müdürü Zülküf Yılmaz/ MA ve Trakya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat
Tarihi Bölüm Başkanı Yard.Doç.Dr. Özkan Ertuğrul tarafından gerçekleştirilmiştir. 1996
yılı çalışmalarına ayrıca, Yard.Doç.Dr. Selda Ertuğrul, Dr. Kürşat Demirci, Dr. Sümer
Atasoy, Öğr.Gör. Hüseyin Akıllı, Öğr.Gör. Erdem Yücel, Öğr.Gör. Fnat Günel, Araş.Gör,
Zuha! İdin, Araş.Gör. Serdar Aybek, Araş.Gör. Murat Kocaaslan, Araş.Gör, Nihat Meşe,

Arkeolog-Restoratör Füsun Akbaş, Arkeolog-Restoratör EniseDursun, Arkeolog-Restcratör
Esra Yenigün, Arkeolog Gökhan Eke,Arkeolog Ercan Ceylan, Arkeolog Hilmi Taşçı, sanat
tarihçileri. Fatına Güçlüer, Nuray Selen, SaimeDilsiz ile öğrencilerimizden. Erol Özdemir,
Selçuk Erdemir, Sibel Bodur, Günay Kemertaş. Volkan Çetiner, Şuayb Özer, Birol Şallı,
Göksel Çiçek, Ebru Bayrak, Ferhat Kurt, Çağla Meriç, Şükran Tuncel, Gülten Şele, Aysel
Bozkurt, Esra Çuhadar, Esra Karslıoğlu, Pıııar Durak, Zeynep Aslı Dinç, Güler Yılmaz,
Tuğçe Şen, Hayriye Yılmaz, Elvan Dikkaya, Zübeyde Karaman, M.Evren Ural, Meryem oruç, Tansel Akkoca, Emine Evraıı, Şebnem Kiper, Seval Özkurt, Cem Güleroğlu. Barış Bil-

dir, Ali Murat Bolat, Gökhan Burkan, Yasemin Avcı,
Gül Gebizli, Emel

Pınar

Terzioğlu, Nilşah Çıtak katılmışlardır.

Aslan,Cem Kurt, Bilge Toksöz,

Burada hepsine

ayrı ayrı teşekkür

ederim.
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A, B, C, D x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sisteminde bütün açmalar 5 x 5 m. ölçülerinde hazırlanmıştır.
1996 yılında Al, A 2, A 3, A 4, AS, A 6, A 7, B 1, B 6, B 7, CL, C
6, C 7 açmalarında çalışmalar sürdürülmeye başlanmıştır. Önce bütün
alanın genel temizliğine girişilmiş, bir yıl içinde biriken molozlar ve otlar
temizlenmiştir. Çalışmalara açmalar arası 70 cm. bantlar bırakılarak baş
lanmıştır.

A 1 Açması'nın

kuzeydoğu bandının

sabit

kuzey

köşesinde yapılan

sondaj
cm. derinlikte B
1 Açması'nda tespit edilen kanalın kuzeybatı yönündeki uzantısının seviyesine iniimiştir. Kuzeybatıya doğru ilerleyen bu kanalın ortaya çıkartı
lan üst kısmı kavis yapmaktadır. Muhtemelen tonozlu bir su kanalının
devamı olan bu bölüm, Vize Jandarma Komutanlığı çevresinde tespit
edilen sistemin bir devamı olabilir. A 1 Açması' nda ortaya çıkarılan kanalın üzerinde ise tahribat yapıldığı tespit edilmiştir.
çalışmasında kuzeydoğu bandının

köşesinden -260

A 2 Açması'nda tespit edilen harçlı taş dizisinin üzerindeki toprak
tesviye edildi. Bu harçlı taş dizisi açmanın güney köşesine doğru bir kavis yaparak nihayetlendi. Açmanın güneyinde 30 cm. de, A 2 Açması' nın kuzeydoğu bandı yanında kuzey köşede, - i 85 cm. derinlikte bir
küp tespit edildi. A 2 Açması'nın kuzeydoğu bandı yönünde yürüme
bandı bırakılarak 395 cm. güneydoğu-kuzeybatı uzantısında 163 cm. eninde, -71 cm. derinlikte, kireçtaşı+ufak moloz taşlardan oluşan bir tabaka tespit edildi.
A 3 Açması'nda güneydoğu yönünde 70 cm. uzaklıkta, 20 cm. derinlikte harçlı taş dizisi tespit edildi. Kuzeybatı yönüne uzaklık 253
cm.dir.
A 4 Açması'nda üst sıradan itibaren' beşinci sıra caveadan yaklaşık
olarak 6 i cm. yukarıda, açmanın kuzeybatı yönünden 68 cm. uzaklıkta
katishmaya ait işlemeli bir parça tespit edildi. A 4 Açması'nda beşinci
sıra caveanın kuzeybatısında yapılan çalışmada -237 cm. derinlikte
klimaksa ait bir basamak ortaya çıkarıldı. A 4 Açması'nda i şeklindeki
çalışmada yedinci cavea seviyesinde klimaksa ait basamak kaplamaları426

nın altındaki

yerel taş dolgu bulundu.' A 4 Açması'nda altıncı sıra
klimaksiara bitiştiği noktada 21.5 cm. boyunda, 2.5 cm. eninde,
i şeklinde bir kenet tespit edildi. A 4 Açması'nda güneybatı yönünde
çalışmalar sürerken, kuzeybatı bandının kuzeydoğusunda tesviye sırasın
da İon sütun başlığı parçası bulundu.
caveanın

A4-A5 Açması'nın güneydoğusunda 175 cm. eninde, B 6 Açması'nın 305 cm. kuzeydoğusunda yapılan çalışmada iki açmanın güneydoğu bant sınırından kuzeybatı yönünde 170 cm. içeriye ilerlendi. Üst sıra
dan itibaren beş cavea ortaya çıkarıldı. Dördüncü sıra caveadan beşincisi
yönünde aşağıya doğru kaymış, katishmaya ait işlenmiş bir parça mevcuttur. Çalışma alanın kuzeybatı duvarı sınırında klimax tespit edildi. A 4
- A 5 açmalarında güneydoğuda yapılan i şeklindeki çalışmanın kuzeydoğu-güneybatı uzantısı 385 cm.e genişletildi. Üstten dördüncü caveadan
itibaren klimaksa ait basamaklardan aşağıya doğru dört tanesi ortaya çı
karıldı. Klimaksa ait tespit edilen bu basamakların kuzeybatısında
caveaların devam ettiği görüldü. A4-A5 açmalarında klimaksiara ait hasamakların altı tanesi açıldı. Mevcut basamakların kuzeydoğu-güneybatı
uzantısı 276 cm., derinlik ise -120 cm.dir. A 4 - A 5 Açması'ndaki i şek
lindeki çalışmada -192 cm. derinlikte klimaksiara ait sekizinci basamak
tespit edildi. Güneybatı kesitinden 334 cm. kuzeydoğuyönünde beşinci
sıra caveadan itibaren klimaksiara ait basamaklar başladı. Bu bölümde
moloz dolgu tespit edildi. A5-A4 Açması'nda klimaksiardan itibaren
kuzeybatı yönünde -300 cm. derinliğinde kuzeydoğu - güneybatı uzantısı
287 cm. olan çalışma alanında caveaların devamı açıldı. Bu bölümde
daha önce tespit edilen koltuğa ait parçalar çıktı. A4-A5 Açması'nda yapılan çalışmalarda ikinci sıra caveadan 25 cm. altta akanthus işlemeli
mimari parça karışık toprakta bulundu.
A 5 Açması'nın doğu yönüne 2 m., kuzeye 3.65 cm. uzaklıkta kuzeydoğu bantından 77 cm. uzaklıkta kırıklı, tam yeşil sırlı bir keramik
bulundu. A 5 Açması'nda -94 cm. derinlikte kuzeydoğu bantına 27 cm.
uzaklıkta doğu köşeye 74 cm.de yeşil sırlı keramik tespit edildi. A 5 Açması'nda güneybatı bantındaki seviye indirilirken Osmanlı Dönemi'ne
ait lüle tespit edildi. A 5 Açması'nda seviye inilirken kuzeydoğu yönünde A 4 Açması' na yakın bir mesafede 1. 8 cm. çapında işlenmiş bir ke-

mik bulundu. Üzerinde dairesel işlemeler ve bir delik olan bu işlenmiş
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kemik muhtemelen bir flüt olabilir. A 5 Açması'nın kuzeydoğu bant sını
rı üzerine yakın bir mesafede tespit edilen küp kaldırıldı. A 5 Açması'nda
tesviye sonrasında kuzeybatı bandından itibaren kuzeybatıda belirlenen
alanda seviye inme çalışmalarında bir kandile ait haç şeklinde bir tutamaç bulundu. A 5 Açması'nda güneybatı sınırında küpün denk geldiği
güney köşesinde tutamak ve ağız kısmı kırıklı bir kandil -84 cm. derinlikte bulundu. Kuzeybatı .açma sınırına uzaklığı (kuzeybatı-güneybatı
ekseni) 210 cm. küpün çapı 129 cm. A 5 Açması'nda güneybatı bandı
kesitinde 92 cm. derinlikte ezik parçası bulundu. Tespit edilen kül tabakasının eni 5 cm., aynı seviyede mozaik hammaddesi bulundu. A 5 Açması'nın güneydoğusunda yer alan katishmaya ait olduğu düşünülen iş
lemeli mermer bloğun kaldırılma çalışmalarına başlanmıştır. Kül tabakası
mevcuttur. Aynı seviyede bir adet kerariıik yastığı da bulundu. A 5 Açması'nın güneydoğu bandı yönünde seviye inilen bölümde -45 cm. derinlikte madeni bir bilezik parçası bulundu. Tespit edilen kül tabakasının
eni 5 cm.dir. Aynı seviyede mozaik hammaddesi bulundu. A 5
Açması'nın güneydoğusunda yer alan katishmaya ait olduğu düşünülen
işlemeli mermer bloğun kaldırılma çalışmalarına başlanmıştır.

A 6

Açması'nda kuzeybatı-güneydoğu

ekseninde orta noktadan çayönünde kalan alanda seviye inilmeye başlandı. Kuzeydoğu bandı orta noktasından - ı 45 cm. derinlikte batı köşesinden ı 05 cm. uzaklıkta güneybatı bandından 84 cm. kuzeybatı yönünde, 70 cm. kuzeydoğuda tüme yakın bir adet keramik kap
bulundu. A 6 Açması'nda kuzeydoğu bandı orta noktasına göre 100 cm.
derinlikte mozaik parçası tespit edildi. A 7 Açması' nda güneybatı bandı
yönünde seviye inilirken çalışma alanının doğu köşesine 66 cm., güney
köşesine ı 06 cm. mesafede Roma Devri' ne ait bir sikke bulundu.
lışma alanı

ikiye bölünerek

güneydoğu bandı

B 1 Açması' nda batı köşesine 3 ı 5 cm. uzaklıkta kuzey köşesinde
38x45 cm. ölçülerinde -3.5 m. derinlikte, güneydoğu ve kuzeydoğu
yönlerine doğru dipte diğer kanallarla bağlantılı Erken Bizans Devri'ne
ait bir su kanalı tespit edilmiştir.

B 2 Açması'nda kuzeydoğu bandı sınırında -112 cm. derinlikte,
neydoğu köşesine 3Ocm. uzaklıkta, bu köşeden güneybatı yönüne 65
uzaklıkta harçsız taş - tuğla dizisi tespit edildi.
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gücm.

B 4 Açması'nda kuzeydoğu yönünde yürüme bandı sınırında
doğu köşesine 126 cm. uzaklıkta bol miktarda keramik tespit

güneyedildi.
Bunlar moloz malzeme ile birlikte dökülen keramikler olarak tespit edilmiştir.
Orkestranın

denk geldiği B 5 Açması'nda -236 cm. seviyede bir küp
daha bulundu. Orkestrada seviye inilirken çok sayıda keramiğe rastlanılı
yor. B 5 Açması'nda orkestrada sürdürülen bu çalışmada -167 cm. derinlikte, güneybatı duvarına 209 cm. mesafede heykel parçası bulundu. B
5 Açması'nda orkestranın hemen önünde yapılan çalışma kavisle bağlan
tılı olarak kuzey - güneydoğrultusunda 330 cm.e genişletildi. Orkestrayı
sınırlayan duvarın güneybatısındaki çalışmada - 194 cm. derinlikte orkestranın zemini tespit edildi. -194 cm. derinlikte çalışma alanının güneydoğusunda ise güneybatı - kuzeydoğu uzantısında bir taş dizisi tespit
edilmiştir.

B 6 Açması' nda -80 cm. derinlikte tespit edilen caveanın 40 cm. alikinci caveanın devamı tespit edildi. Cavealar güney köşesine 1995
yılı açılan katishma sınırındaki gibi silmeli bir kabartmayla son bulurken,
güney köşesine 65 cm.e güneybatı duvarından 60 cm. uzaklıkta katishma
olması muhtemel 26 cm. eninde mermer basamak tespit edildi. B 6 Açması'nda kuzeydoğu yönünden yaklaşık olarak 158 cm.lik güneybatı
yönünde çalışma alanı belirlenerek seviye inilmeye başlandı. B 6 Açması'nın 168 cm. güneybatısında açma ikiye bölünerek kuzeydoğu bandı
yönünde seviye inilmeye başlandı. Kuzeybatı duvarında güneybatı yönünde, 200 cm. mesafede harçlı taş dizisi tespit edildi. B 6 Açması' nın
seviye inilen kuzeydoğu yönünde kalan bölüm 40 cm. derinlikte ortadan
bölünerek kuzeybatı - güneydoğu doğrultusunda 155-180 cm.lik iki alan
oluşturuldu. Orkestraya akan toprağın tesviyesi sırasında B 6 Açması'nın kuzeydoğu sınırında Geç Roma Dönemi'ne ait bir altın yüzük tespit edildi. B 6 Açması'ndaki kuzeydoğu yönünde seviye inme çalışmala
rı kuzeybatı-güneydoğu ekseninde genişletilerek 26 cm. daha seviye inildi. Derinlik -56 cm.e ulaştı. B 6 Açması'nda derinlik -180 cm.e ulaştı. B
6 Açması'nda -323 cm. derinlikte kırık tuğla döşemeye ait parça tespit
edildi. B 6 Açması'nda -270 cm. derinlikte güneybatı bandından 280 cm.
uzaklıkta batı köşesinden 410 cm. mesafede 14 x 2 cm. ölçülerinde, silindir şeklinde ve üzerinde birbirine paralel yivler bulunan bir kemik partında
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çası çıkarılmıştır. B 6 Açması'nın kuzeybatı bandı yönünde kalan -300
cm. derinlikteki bölümde silmeli mermer mimari parça bulundu. B 6 ve
C 6 açmaları arasında kalan dolguda bol miktarda mozaik çıkmıştır. B 6 C 6 açmalarını sınırlayan banda göre -324 cm. derinlikte silmeli mimari
bir parça tespit edildi.
.

B 7 Açması'nda -160 cm. derinlikte bir madeni yüzük karışık toprak
içinde kuzeydoğu yönünde tespit edildi. B 7 Açması'nda seviye inilen
187 cm.lik bölümde kuzeydoğu bandından alınan sabit noktadan 62 cm.
derinlikte, kuzey doğu bandından yaklaşık olarak 58 cm. güneybatı yönüne genişlikte harçlı taş - tuğla dizisi güneydoğu - kuzeybatı doğrultu
sunda uzanmaktadır. İnilen seviyenin yaklaşık olarak 10 cm. altında güneydoğu bandına doğru 130 cm.lik bir bölümde kül tabakası mevcuttur.
Bu tabaka hemen taş - tuğla dizisinin altında yer almaktadır. B 7 Açması' nda 32 cm. derinlikte, kuzeydoğuya 120 cm. mesafede, kuzeybatı duvarına 120 cm. uzaklıkta kırık künk tespit edildi. B 7 Açması'nın kuzeydoğu yönünde çalışılan alanda derinlik -235 cm.de bırakılarak güneybatı
yönünde kalan 188 cm.lik bir bölüm 155'er cm.lik iki alana ayrılarak,
kuzeybatı bandı yönünde kalan kısımda seviye inilmeye başlandı. B 7
Açması'nın kuzeybatı duvarı yönünde -170 cm. derinlikte, güneydoğuya
doğru 70 cm. uzanan ince bir kül tabakası ve hemen altında - i 75 cm.
derinliğe kadar muhtemelen yerel bir taşın dağılması ile oluşan bir tabaka
mevcut. B 7 Açması'nın güneybatı bandı yönünde, 180 cm.lik kuzeybatı
- güneydoğu ekseninde, 45 cm. derinlikte bırakılan kısmında güneybatı
bandı yönünden kuzeybatı yönüne doğru 155 cm.lik bir bölümde seviye
aynı şekilde bırakılarak, kuzeybatı ekseni yönünde seviye inilmeye baş
landı. Yürüme bandında - i i Ocm. derinlikte' bir sikke bulundu. Derinlik 78 cm.e ulaştığında kuzeybatı bandından başlayıp güneybatı bandına
doğru kavis yapan harçlı taş dizisine rastlanıldı. Duvarın kuzeybatı bandında kesildiği noktadan açmanın batı köşesine uzaklığı 92 cm., güneybatı duvarında kesildiği noktadan yine batı köşesine uzaklığı 70 cm.dir. L
açma şeklini alan çalışmada seviye eşitlenmeye çalışıldı. B 7 Açması'nda
-93 cm. derinlikte kül, -13O cm. derinlikte yerel taş ve kül tabakası tespit
edilmiştir. Güneybatı bandının orta noktasındaki sabit noktada derinlik
-155 cm.dir. B 7 Açması'nda güneydoğu bandında -218 cm. derinlikte
kanalın hemen güneybatı yönünde yoğun olarak kül tabakası tespit edildi.
Güneybatı bandı kesitinde -220 cm. derinlikten itibaren toprağın rengi
430

değişti

ve -245 cm. derinliğe kadar bu tabakanın devam ettiği görüldü,
seviyede künkün hemen güneybatısında ağız kısmı kırıklı bir kandil
bulundu. B 7 Açması'nda güneydoğu bandında 93 cm. derinlikte mozaik
mermer parçası tespit edilmiştir. Açmanın kuzeydoğu bandı yönünden
kuzeybatı - güneydoğu eksenindeki kanal sistemi üstündeki harcın bir
bölümü kaldırılarak künk tespit edildi.
Aynı

B 7 - C 7 açmalarında ortaya çıkartılan kabartmaların kaldırma iş
lemleri tamamlandı. Kuzeyden itibaren önce Thrak Süvarisi'nin üç parçası kaldırıldı. B 7 ve C 7 açmalarının güneybatısındaki cebin batısında
kalan büyük bloğun hemen üzerinde, C 7 Açması'nda tespit edilen künk
sistemlerinin devam ettiği, ilk künk sırasının bloğun hemen 5 cm. üzerinden başladığı tespit edilmiştir. Blok ve künk arasında harç mevcut. Güneybatı uzantısındaki künkün alt sırası batı yönünden 140 cm.de kırıklı
ilk künkten itibaren bloğun derinliği -220 cm., iki künk arası 45 cm., kabartmaların bulunduğu güneybatı uzantısındaki duvarın toplam uzunluğu
242 cm.dir.
B 7 - C 7 açmalarında tespit edilen duvarda spolie kaplama olarak
kullanılan kabartmalar kaldırıldıktan sonra duvarda tuğla ve mermer
kaplama parçalarının kullanıldığı görüldü,
C 5 Açması' nda ikinci sıra caveadan 70 cm. batıda tüme
meli madeni bir bilezik tespit edildi

birlikte sürdürülen çalışmada
güney köşesine doğru
dönmektedir. C 6 Açması'nda üçüncü cavea seviyesinde -160 cm. derinlikte güneydoğu bandı yönünde klimaxa ait bir basamak daha açıldı. Açmanın güneydoğusundan kuzeybatısına genişliği 140 cm., kuzeydoğu güneybatı uzantısı 200 cm.dir. C 6 Açması'nda çalışma alanı güneybatı
bandına kadar genişletilerek seviyenin kuzey köşesinde 80 cm.e ulaştı.
Caveaların bulunduğu bölüm, 132 x 170 cm. ölçülerinde sınırlandırılarak
derinliği 160 cm.de bırakıldı. Orkestrayı caveaların bitiminde sınırlayan
Bizans Dönemi'nde eklenen blok taşlar, bu açmanın kuzeybatı sınırından
itibaren kayarak, açmanın güney köşesine doğru ikinci sıra caveadan 10
cm. güneybatıda devam etmektedir. C 6 Açması'nın güneydoğu bandı
C 6

Açması'nda

yakın işle

C 5

Açması'yla

caveaları sınırlayan duvarın devamı, açmanın
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yönünde kuzeydoğu-güneybatı ekseni 2 LO cm. olan çalışma alanında,
seviye inilen 123 cm.lik bölümde, ikinci sıra caveayla 120 cm. güneybatısında, kırıklı bir küp açmanın kuzey köşesinden -205 cm. derinlikte
tespit edildi. C 6 Açması' nın güneybatı bandı yönünde, kuzeybatı
güneydoğu doğrultusunda, batı köşesinden güney köşesine doğru uzantısı
200 cm. olan, bandın batı köşesine i 09 cm. uzaklıkta -66 cm. derinlikte
harçlı taş - tuğla dizisi tespit edildi. Aynı seviyede bir heykelin omuz
kısmı bulundu. C 6 Açması'nda klimaksa ait altıncı basamak ortaya çıka
rıldı. Güneydoğu bandı yönünde batıdan başlayıp güneydoğu bandına
doğru uzanan duvarın eni 64 cm., açmanın güney köşesine mesafe 130
cm., batı yönündeki tuğla sırasının güneybatı duvarında derinliği 9 i cm.,
iki sıra halindeki tuğlaların ölçüleri 2 x 18 cm., aradaki harcın kalınlığı
yaklaşık olarak 3 cm., çalışma alanının güney köşesinden alınan derinlik
ise165 cm.dir. C 6 Açması'nda -241 cm. derinlikte yedinci basamak ortaya çıkarıldı. C 6 Açması' nda tespit edilen mermer üçgen bir parça döşeme mozaiğine aittir. C 6 Açması'nda -210 cm. derinlikte kuzeybatı
bandı yönünde kesit bırakılan alanda traş sırasında 4. 5 cm. çapında, 3
cm. yüksekliğinde Roma Devri'ne ait bir cam dip bulunmuştur. C 6 Açması'nda -294 cm. derinlikte klimaksa ait sekizinci basamak ortaya çıka- .
rıldı. Tespit edilen klimaksa ait yedinci basamak seviyesinde klimaksa
bitişik 12 cm. eninde, yedinci basamaktan sekizinci basamak yönünde
16. 5 cm. dışarıda destekleyici bir mermer blok tespit edildi. Beşinci basamak seviyesinde bloğun devamı mevcuttur. C 6 Açması'nda klimaksIara ait dokuzuncu basamak -249 cm. derinlikte tespit edildi.
C 7 Açması' nın kuzeydoğu köşesinde, -81 cm. derinlikte karışık toprak içinde, sedef malzeme üzerine kazıma tekniğiyle yapılmış geç tarihli
ikon parçası bulundu. C 7 Açması' nda - i 44 cm. derinlikte, 6 cm. kalın
lığında kırıklı döşeme tuğlaları tespit edildi. C 7 Açması'nda bir önceki
gün tespit edilen taş dizisinin arasından geçen kuzeybatı bandı yönünde
devam eden taş-tuğla dizisinin kuzeydoğu bandından alınan sabit noktaya
göre derinliği -205 cm.dir. kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda devam
eden bu taş - tuğla dizisinin eni 30 cm., boyu 166 cm.dir. Bu dizi kuzeydoğu yönünde tespit edilen taşın yönünde kavis yapmaktadır. Bu taş tuğla dizisinin hemen üstünde dağınık olarak kemik bulundu. Kuzeydoğu
duvarında 150 cm. sabit derinlikte, 8 cm. eninde, 27 cm. uzunluğunda bir
kül tabakası tespit edildi. -150 cm.de taşların kırıklı zemininin hemen
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altında başlayan

bir kül tabakası daha mevcut. C 7 Açması' nda derinlik
kuzeydoğu bandının sabit noktasında -175 cm.e ulaştığında, kuzeydoğu
bandının kuzey köşesinden 45 cm. uzaklıkta tespit edilen duvarın, 63 cm.
eninde güney köşesine doğru devam ettiği tespit edildi, Tespit edilen duvarın kuzeydoğu bandına dayandığı, kuzeybatı yönünde yine aynı seviyede kuzeydoğu bandından güneybatı yönüne, en geniş yerinde 70 cm.
eninde bir taban ortaya çıkarıldı. Kuzey-güney uzantısındaki duvarın
kuzeydoğu bandından 92 cm. mesafede kesildiği noktada B 7 Açması' nda tespit edilen taş-tuğla kaplamalı kanalın, kuzeybatı-güneydoğu
yönünde devam ettiği görüldü. Açmanın güneydoğu bandı kesitinde, doğu köşesinden 130 cm. güney yönünde, 115 cm. derinlikte moloz taş yı
ğıntısı mevcut, kuzeybatı yönünde zemindeki taşların altı boş. C 7 Açması' ndaki kuzey-güney uzantısındaki duvarın devamı olabilecek nitelikteki
bu bölümde taş-tuğla-tuğla-taş dizisi mevcuttur. C 7 Açması'nın güneybatı duvarında kuzeybatı-güneydoğu uzantısında bir künk sistemi mevcut. Güneybatı bandına göre -160 cm. derinlikteki bu künk sistemi güney
köşesinden başlamakta, batı yönünde bant kesiti dışına çıkmaktadır. Güneybatı uzantısı 220 cm. olan bu sistemi harç üzerine bir sıra tuğla dizisi
sarmaktadır. Üstten harç kalınlığı 4.5 cm., tuğla kalınlığı 2 cm., künk
uzunluğu yaklaşık olarak 36 cm., sistemin eni 23 cm., alttaki harcın kalınlığı yaklaşık olarak 7.5 cm.dir. Kuzey-güney uzantısındaki duvarın
kuzeydoğu bandına oturan köşesinde güney yönünde bu duvarla kesişen
kuzeydoğu uzantısında ikinci bir duvar tespit edildi. Kuzey-güney uz antı
sındaki duvarda kullanılan büyük blok taşlara karşılık bu duvarın örgüsü
daha küçük taşlardan ve tuğladan oluşmaktadır. Bu duvarın kuzey-güney
uzantısındaki duvarla köşe yaptığı noktanın güneybatı bandına uzantısı
105 cm., batı-doğu uzantısındaki duvarın doğu köşesinden 12 cm., batıda
18 x 3.5 cm. ölçülerinde bir tuğla, yine 80 cm. mesafede 14 x 3.5 cm.
ölçülerinde ikinci bir tuğla örgü de yer almaktadır. C 7 Açması'nda güneydoğu bandı yönünde seviye inilirken ağız kısmında çapı 7. 4 cm., et
kalınlığı 1 cm., çapı 10.8 cm.e kadar genişleyen kulp kısmı kırıklı Bizans
Dönemi'ne ait bir keramik tespit edildi. Kuzeybatı - güneydoğu uzantı
sındaki kanalın açma içerisinde tespit edilen uzunluğu 204 cm., bir
künkün uzunluğu yaklaşık olarak 29 cm.dir. Güneydoğu yönünde doğu batı uzantısında ortaya çıkartılan duvarla mesafesi 83 cm.dir. C 7 Açması'nda derinlik- 285 cm.e ulaştı. Tespit edilen ikinci künk sisteminde sa-
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dece bağlantı yerlerinde harç kullanılmış, kuzeybatı - güneydoğu uzantı
sındaki duvarın güneybatı yüzünde sıva mevcut. C 7 Açması'nda batı
güneydoğu uzantısındaki duvarın güneybatı yüzünde, kanalla bu duvar
arasında kalan boşlukta seviye inilirken, duvarda 47 cm. derinlikte, batı
ya doğru yaklaşık olarak 3 m. uzunluğunda, görüldüğü kadarıyla dört
parça halinde kabartmalı mimari parça tespit edildi..
Roma Dönemi'ne ait tiyatroda kazı çalışmaları sürdürülürken tiyatronun güneybatısında Bizans Dönemi'ne ait bir mimari ortaya çıkarıldı.
Bu mimarinin batı-güneydoğu yönünde uzanan duvarı üzerinde Bizans'ın
spolie olarak kullandığı, muhtemelen tiyatronun skene binasına ait olan
kabartmalar tespit edildi. Biri kırıklı dört parça halindeki bu kabartmalar
Kırklareli Müzesi'ne götürülmek üzere kaldırıldı. Kabartmaların olduğu
duvar örgüsü şehrin surlarına ait büyük blok taşlardan oluşmaktadır ve
kabartmaların arkasında Roma Dönemi'ne ait mermer ve tuğlalar tespit
edilmiştir. Duvarın kalınlığı yaklaşık olarak 70 cm.dir. Aynı duvarın kuzeydoğu yönünde klimaksiara denk gelecek yerde bir L çizerek devam
ettiği görüldü. C 6 Açması'nın güneybatı bandında tespit edilen bu duvarın uzantısı ise daha küçük taşlardan ve tuğla dizilerinden oluşmaktadır.
Yine kabartmaların bulunduğu duvarın güneybatısında, bu duvarı
Dionysos kabartması üzerinde kesen iki sıra halinde künk sistemi, güney
- batı uzantısında ortaya çıkarılmıştır. Birincisi - i 60 cm. derinlikte olan
bu künk sistemindeki bir künkün uzunluğu 36 cm. ve tamamını harç üzerine bir' sıra tuğla kaplamaktadır. Hemen bu sistemin 46 cm. altındaki
diğer künk sisteminde bir künkürı uzunluğu 3O cm.dir ve sadece bağlantı
yerlerinde harç kullanılmış, bunun dışında herhangi bir koruyucu kuIlanılmamıştır. Dionysos kabartmasının 5 cm. yukarısında başlayan bu künk
sistemlerinden ilki Erken Osmanlı Dönemi'ne aittir. Diğeri ise 17. - 18.
yüzyılda döşenmiş olabilecek bu sistemler tiyatronun batısında kalan
çeşmelere su götüren şebekenin parçası olarak kullanılmışlardır.
Tiyatronun orkestra kısmını sınırlayan duvarın üzerinde yine Bizans
Dönemi' nde surlardan getirilmiş bir dizi blok taş mevcuttur. Bir hafta
süren alan düzenleme çalışmaları sonunda B 7 - C 7 ve C 6 açmaları arasındaki yürüme bantları kaldırılarak bu çalışma alanlarında tespit edilen
duvarlar açıldı. C 6 ve C 7 açmalarında ortaya çıkarılan duvarların birleştiği köşenin tam bant üzerinde olduğu görüldü. Duvarın güneydoğu iç
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yüzeyinde sıva mevcuttur. ı 996 yılı çalışmalarında dört önemli taş kabartma eser ortaya çıkarılmıştır. Mermerden yapılmış kabartmaların
yüzlerinde, Niobid, Dionysos, Trak Süvarisi ve Nike kabartması dört ayrı
pano olarak tespit edilmiştir. Eserler B 7 Açması ile C 7 Açması arasında
elde edilmiştir.
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Resim 1:

Caveaların

kuzeyden

Resim 2:

Caveaların

güneyden görünüşü
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görünüşü

Resim 3: Cavealann güneybatıdan görünüşü

Resim 4: Roma-Bizans Devri'ne ait cam dipler
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Resim 5: Bizans Devri'nc ait keramik buluntular

Resim 6: Bizans Devri'ne ait su kabı
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Resim 9: Climaxlardan bir göriintü

Resim 10: Kazı
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alanı, batıdan

Resim 11: Orkestradan bir görüntü

. Resim 12: Orkesrranm

açılmadan önceki

hali
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Resim 13:
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Orkestraıla çıkarılan

dört kabartma plastik
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Resim 15: Orkestra ve cavealann üstten

görünüşü

Resim 16: Orkestra, üstten
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Resim 17: Tiyatronun havadan fotoğrafı

Resim 18: Cavealardan detay
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BURGAZ ARKEOLOJİKKAZıLARı
1996 YILI ÇALIŞMALARI
Numan rUNA'

Burgaz arkeolojik kazı ve araştırmaları projesi i 996 kampanyası,
T.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile
Marmaris Müze Müdürlüğü başkanlığında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, TAÇDAM adına Döç.Dr. Numan Tuna'nın katılımıyla TemmuzEylül 1996 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Burgaz kazıları 1996 yılı
kampanyası için parasal kaynak ODTÜ TAÇDAM Projesi kapsamında
ODTÜ tarafından sağlanmıştır. Proje'nin 1996 yılı programının gerçekleştirilmesinde 1.C. Kültür Bakanlığı, Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Marmaris Müze Müdürlüğü ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Rektörlüğü'ne burada teşekkürü bir borç biliriz.
1996 yılı kampanyasının temel. amaçları, önceki yıllarda ortaya çıka
rılan Hellenistik öncesi antik kentin konut alanlarına ilişkin bilgilerimizi
genişletmek, arkeo-jeofizik çalışmalarla yerleşirnin özellikle limanlar ve
akropol bölgelerindeki yapılanmaları belirleyebilmek idi.
iki sektörde yaklaşık 300 m' lik bir alan
kazılmıştır: 1993 yılından beri çalışılan SE Sektörü ve i 995 yılında
1996

,

yılı kampanyasında,

Doç.Dr. Numan Tuna, Orta
ANKARA

Doğu

Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, 06531
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arkeo-jeofızik çalışmaları
muş

konut

sonucu NE Sektörü'nde belirlenen iyi korunI).

alanları üzerinde yoğunlaşılmıştır (Harita:

SE Sektörü
Bu sektördeki çalışmalarda, Klasik ve Arkaik yapı katlarında konut
ada ve parsel boyutlarının belirlenmesi, ev tiplerinin evrimine yönelik
olarak, önceki yıllarda başlatılan SE.8.6, SE.8.5 ve SE.8.7
plankarelerinin batı ve güneybatı yönünde genişleme sağlanmıştır (Çizim: i ,2). i 994 yılında ortaya çıkarılan kuzeybatı-güneydoğu yönünde
yol ve ilişkili konutlara ait mekanların anlaşılmasına yönelik olarak
SE.8.4.A Açması, yol dolgu su sondajı gerçekleştirilmiş ve plankareler
arası bazı bölümler kaldırılmıştır (Çizim: I).
SE. 7.8.D Açması'nda, açmanın kuzeybatı kesimde 4. seviyede, 2.39
kodundan itibaren güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu bir duvara (D 48)
rastlanıldı (Çizim: 2; Resim: I). Bu duvar, 50 cm. genişliğinde, dış yüzleri oldukça iyi işlenmiş, geniş yüzleri dışa yönlendirilmiş üçgen biçimliyassı kalker blokların oldukça başarılı bir şekilde bir araya getirildiği bir
örgü tekniğine sahiptir; aynı şekilde oldukça iyi işlenmiş euthynteria
blokları bulunmaktadır. Duvarın güneybatısında duvara dayanarak bir
düzlem oluşturan yonga taşları dolgusu, duvarın tanımladığı bir iç mekan
ile ilişkilidir. Bu dolgu (5 numaralı) içinde bollukla ele geçen Geç Arkaik
malzeme ile karıştırılmış Klasik Çağ malzemesine göre duvarın yapıldığı
yapı katı 5. yüzyıl sonuna tarihlenebilir. Alttaki 8 numaralı dolgu Erken
Klasik Çağ malzemesi ile daha steril olduğu görülmüştür. Duvara dayanan 4 numaralı dolgu erken 4. yüzyıl kullanımına aittir. Bunun üzerinde
yer alan 3 numaralı dolgu ise İ.Ö. 4. yüzyılortaları ve sonrasına ait son
kullanım katıdır. .
SE. 6. 7.B

Açması:

Burgaz SE Sektörü'nde konut mimarisini ortaya
çıkarmak amacıyla güneybatı yönünde 'yapılan genişleme kapsamında
SE.6.7.B Açması çalışıldı (Çizim: 2).
Burada, 2.54 m. kodunda başlayan 4. seviye İ.Ö. 4. yüzyıl sonu
dolgusu olduğu anlaşıldı. 5. seviyenin güney kesiminde ele
geçen güneybatı-kuzeydoğu uzantısında D45 duvarı inşa tarihi için 7
terkediliş
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no.lu dolgunun alt seviyelerine inildi; burada 2.10 m. kodunda duvara
durumda kireç katkılı sıkıştırılmış toprak taban üzerinde yatar
vaziyette malzemenin erken 4. yüzyıla ait oldukları görüldü.
yaslanır

5. dolguda bütünü açığa çıkarılan D45 duvarının kuzeybatı kesiminde 6 no.lu dolguda 2.20 m. kodundan itibaren görülen farklı toprak yapısı
ve malzemenin D45 duvarı ile tahrip olmuş daha eski kul1anım dolgusuna ait olduğu görülmüştür.

SE. 6. 7.D Açması: Kuzeybatı köşesi tarla drenaj kanalı üzerinde olan
bu açmada yapılan çalışmalarda güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu 1-1.5
m. genişliğinde yoğun moloz taşlarının 3 no.lu dolguya kadar genişleye
rek devam eden, geç antik çağdan beri tarla teras duvarına ait oldukları
anlaşılmıştır.

7 no.lu dolguda 2.24 m. kodunda kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D
55 duvarı açığa çıkarılmıştır (Çizim: 2). p55 duvarı ve ilişkili döşemeyi
6 no.lu dolgu kapatmaktadır. Bu dolguda ele geçen malzeme Geç Klasik
Evre'ye tarihlenmiştir. D55 duvarı inşaatı ise, Geç Arkaik Çağ tahrip
tabakası tesviyesi üzerine oturduğu (9 no.lu dolgu) görülmüştür; duvarın
ilişkili olduğu kul1anım evreleri İ. Ö. 5. yüzyıla tarihlenmektedir.
SE. 7. 7.D Açması: Bu açmada yapılan çalışmalarda ilk olarak, en son
evre olan geç 4. yüzyıla ait 3 no.lu tahrip dolgu su açığa çıkarılmıştır. İ.Ö.
4. yüzyıla ait 4 no.lu dolgu ile güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu D49 duvarı ve ilişkili düzlemin tanımladığı yapı katının kul1anım dolgusu görülmüştür (Çizim: 2). Duvarın güneydoğusunda kalan bölümde, D49 un
üzerine oturduğu daha alt seviyedeki 5 ve 6 no.lu dolgularda ele geçen
terminus post quem seramik malzeme duvarın İ.Ö. erken 4. yüzyılda yapılmış olabileceğini göstermiştir.

Kuzeydoğu köşede

2.29 m. kodunda başlayan daha erken evreye ait
euthynteria döşemeli D50 duvarı ve ilişkili taban ise, İ.Ö. 5. yüzyıl yapı
katına aittir. Daha alttaki 7 no.lu dolgu ise Geç Arkaik malzemenin bulunduğu bir tesviye oluşumudur.
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SE Sektörü'nde önceki yıllarda ortaya çıkarılan konutların planların
daki belirsizliklerin anlaşılmasına yönelik olarak batı yönünde yayılarak,
SE.7.6.C ve SE.7.6.B alanları, kuzey yönünde ise SE.8.4.A alanı kazıldı.

SE. 7.6.C Açması: 2.88 m. kodundan sonra başlayan ve kumlu bir taban üzerinde döküntü taşların bulunduğu 3. seviye, burada ele geçen
malzemeye göre İ. Ö. 4. yüzyıl sonuna ait kentin terkediliş evresi olmalı
dır.

Açmanın 2.52 ın. koduna ulaşıldığında, 4 no.lu dolguda toprak, killi
bir özellik kazandı. Bu killi toprak içinde İ.Ö. 5. yüzyıl ilk çeyreğine
tarihlenen nitelikli ince seramiğin de yer aldığı belirgin bir malzeme artı
şı gözlenmiştir.

2.45 m. koduna ulaşıldığında kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D39
duvarı saptandı (Çizim: 2). Açma içersinde 2 m. lik bir uzantı yapan D39
duvarı, bloğun aslında euthynteria döşemesine ait olmalıdır.
D39

duvarı

güneydoğu kesiminde

kalan 6 no.lu dolguda
moloz tesviye tabakasından ele geçen
malzeme ile inşaatın İ.Ö. 5. yüzyıl sonunda yapılmış olabileceği anlaşıl
dı. Bu çakıl taş düzlemden aşağıya inildiğinde moloz taşlı tesviye dolgusu ve daha altta 9 no.lu dolguya ulaşıldı; burada, Erken Klasik Evre'nin
malzemesi Geç Arkaik tahrip dolgusu üzerinde kısmen karışık ele geçti.
derinleşilerek duvarın oturduğu

Açmanın kuzeybatı

kesiminde görülen killi toprağın olduğu bölümün
bir düzlem oluşturduğu görülmüştür; daha alt seviyelere inildiğinde, özellikle dolgunun güney kesiminde yoğunluk gösteren moloz taşlarına
rastlandı. Üstteki kil düzlemin tesviye dolgusu olarak düşündüğümüz
moloz taşların arasında yoğun olarak kaba nitelikli seramik ile beraber
gelen ince seramik İ. Ö. 4. yüzyıl ilk çeyreğine tarihlenmektedir.

SE.7.6.B. Açması: Burada 2.58 m. kodundan itibaren görülebilen
D41-D4ü duvarları ile ilişkili yapı katının İ.Ö. ilk ve ikinci yarı olmak
üzere, iki evreli olduğu görülmüştür; 5, 7 ve 9 no.lu dolgulardan ele geçen malzemeye göre D4 i ve D4ü duvarları 5. yüzyıl sonunda yapılmış
olmalıdır.
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SE.8.4.A

Açması'nın

temel

amacı

ise, 1995

yılında

SE.S.5.C

Açması

çalışmalarında ortaya çıkarılan avlulu konutun sokak boyunca devamını
görmekti. Açmanın güneydoğu köşesinde kuzeybatı-güneydoğu uzantılı

D59, kuzeydoğu-güneybatı doğrultulu D60 duvarları ile karşılaşıldı (Çizim: 1). Bu duvarların açma içindeki uzantıları tahrip olmuş durumdadır
(Resim:2). D59-D60 duvarları ile tanımlanmış içi sıvah yapının su depolamak amacıyla yapılmış küçük bir sarnıca ait olduğunu tahmin ediyoruz.
Açmanın

SE.S.5.C Açması'nın
güneybatı köşesinde rastlanan döşemenin devamı ile karşılaşıldı. Döşeme
sokak uzantısında karşımıza çıkmıştır; açma sınırları içinde bu döşemeyi
kuzeyden sınırlayan D29 un uzantısı tahrip olmuş durumdadır.
güney

Burgaz antik

yarısında,

yerleşiminin

geçen

yıl kazılan

SE Sektörü'nde bulunan

güneydoğu

kuzeybatı uzantısındaki sokağın stratigrafısinin anlaşılması amacıyla

SE.S.5.B ve SE.9.5.A açmalarının kesiştiği noktada, gene sokağa ait D1S
ve D7 duvarları arasında 145 x 90 cm. boyutlarında bir bölümde sondaj
yapılmıştır.

SE.8.5.B.Sondajı: Yaklaşık 60 cm. inilen sokak dolgusunda İ.Ö. 4.
yüzyıl

üçüncü

çeyreği

ve 5.

yüzyıl

sonuna ait 2 yürüme düzlemi saptan-

dıktan sonra, sokağın ilk kullanım evresine ait olduğunu düşündüğümüz
düzlemin altında kalan molozların oluşturduğu İ.Ö. 5. yüzyıl başına
tarihlediğimiz

tesviye dolgusuna kadar ulaşılmıştır. Yükseltilmiş sokak
düzlemleri önceki yıllarda açığa çıkarılan D7 ve D IS de görülen ekler ile

ilişkili bulunmuştur.

SE. 8.5. e. Güney Balk Kaldırılması: Burgaz antik yerleşiminin SE
Sektörü'nde bulunan sokak uzantısının SE.S.5.C Açması'nın güney balk
kesiminde sokağı sınırlayan D2S duvarından kuzeydoğu yönünde uzanan
peristasis duvarlardan kuzeybatıda bulunan bölümü açığa çıkarabilmek
amacı ile SE.S.5.C Açması'nın güney balkı kısmen kaldırıldı. Burada,
D62 duvarı olarak tanımlanan peristasis kuzeybatı duvarının 2.15 m.
koduna kadar korunmuş durumda olduğu görüldü (Çizim: 1). Peristasis
güneydoğu duvarı (D25) uzantısının ise, -balk kaldırıldıktan sonra tahrip
edilmiş olduğu görülmüştür.

449

SE Sektörü 'nde bulunan kuzeybatı-güneydoğu uzantısındaki sokağa
açılan bu peristasis açılımının, sokağın ilk kullanım evresinden sonra
iptal edildiği, sokağa açılan eşikte yerleştirilen taş bloklardan anlaşıl
maktadır (Resim: 3). Peristasisi sınırlayan 062 duvarının SE.S.5.C Açması'nda uzanan kuzeybatı-güneydoğu dcğrultulu duvara yaslandığı görülmüştür.

NE Sektörü
1994 yılında bir sondaj çalışması ile başlanan bu sektörde arkeojeofizik bulguların örıgörüsüne dayalı olarak 1995 yılında kısmen kazılan
NE.3.7.C plankaresi oldukça ilginç sonuçlar vermiş idi. 1996 yılı çalış
malarında ikinci bir sektör olarak burada yoğunlaşılmıştır (Çizim: 3).

NE. 3. 7.C Açması 'nda A Sondajı: 1995 yılı çalışmalarında bu
plankarenin güneydoğu kesiminde Klasik Dönem ile ilişkili 031 altında
kalan 033 ile karşılaşılmış idi. 1996 kampanyasında D33 duvarı ile iliş
kili yapı katını anlamak, ve sınırlı da olsa bu kesimde daha eski yapı
katları na inilmek istenmiştir. Bu amaçla 1995 yılında bırakılan seviye
olan 2.42 m. den itibaren derinleşildi, 2.34 m. kodunda 033 ile ilişkili,
üst seviyelerde karşılaşılan Klasik Dönem'e ait kalın taşlı dolgunun tesviyesi sırasında tahrip edilen İ.Ö.6. yüzyıl düzlemi ile karşılaşıldı (S no.1u
dolgu).
İ.Ö. 6. yüzyıl ile ilişkili tüm buluntular arasında oriantalizan stilde
bir krater parçasının (Resim: 4) yanı sıra siyah figür tekniğinde bezeli .
örnekler, bantlı örnekler bulunmaktadır. Buluntular arasında en geç tarihli örnek İ.Ö. 6.yüzyıl ikinci yarısına tarihlenen bantlı kylix gövde parçalarıdır. Dolayısıyla, 033 ün kullanım dönemi en geç İ.Ö. 6. yüzyıl ikinci yarısı olmalıdır.

NE.3.7.D. Açması: Burada, en geç yapı katı olarak D42-D43 duvar6 no.lu kullanım dolgusu görülmektedir. Bu katı örten 5 no.1u
dolgu tahrip dolgusudur. Daha alttaki yapı katı 031 duvarı devamı ve
044-057 duvarları ile belirgindir (Çizim: 3). Burada 044-031 duvarları
arasındaki mekan killi bir taban ile tanımlıdır. 057-044 duvarları arasın
daki mekanda 10 no.1u dolgu altında horasan bir düzlem saptanmıştır.
larının
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Daha altta duvarların oturduğu tesviye dolgusu olarak
no.lu dolgular ele geçmiştir.

çakıllı

II ve 12

NE. 4. 7.D Açması: Burada 3.27 m. koduyla başlayan 4. seviye İ.Ö.
4. yüzyıl son yerleşim evresinin dolgusudur. D46-D47 duvarları ile iliş
kili 5 no.lu dolgunun ise, İ.Ö. 5. yüzyıl ikinci yarısına tarihlenen bir kullanım evresi olduğu anlaşılmıştır. Uzun bir dönem kullanıldığı anlaşılan
D46-D47 duvarları arasındaki peristasiste (Çizim: 3) sondaj yapıldı: Ele
geçen malzemelerden, 6. seviyenin Erken Klasik, 8 ve 9. seviyenin 6.
yüzyılortaları (Resim: 5) ve ikinci çeyreğine ait olduğu ele geçen malzemeden anlaşıldı. Böylece Erken Klasik Çağ başında yapıldığı anlaşılan
D46 duvarının çakıllı bir zemine oturduğu görülmüştür. Bir çok evrede
kullanılmış D47 ise daha eski bir yapı katı, İ.Ö. 6. yüzyıl ikinci yarısına
aittir.
D46 duvarı kuzeybatı bölümünde avlu için yapılmış Erken Klasik
Dönem'e tarihlenen tesviye dolgusu niteliğinde 7. seviyedeki taş molozlar 5. seviyede karşılaşılan taşların devamı olmalıdır. 7. seviyenin altına
inen sondajda, ıı. seviye ve 12. seviyede ise İ.Ö. 6. yüzyılortalarına
kadar inen malzeme ele geçmiştir (Resim: 6).

NE. 3. 7.B. Açması: Burada 4. seviye ile beraber İ.Ö. 4.yüzyıl son
kullanım tabakasına ait tahrip dolgusu açığa çıkarılmıştır. Bu dolgu ile
ilişkili D37-D36 duvarlarının tanımladığı mekan (Resim: 7) içinde 5
no.lu dolguda yürüme düzlemi 4. yüzyıl ikinci yarısına aittir. D36-D35
duvarlarının sınırladığı 6 no.lu dolguda horasan taban altında İ.Ö. 4. yüzyıl ilk yarısı kullanım evresi, daha alttaki dolgular ise Klasik Çağ kullanım evrelerine aittir. D35 duvarı Geç Arkaik Çağ tahrip dolgusu üzerine
oturmaktadır.

D35-38 duvarları arasındaki peristasiste yapılan sondaj, duvarların
kullanım evreleri hakkında önemli ipuçları vermiştir: Daha eski bir yapı
evresine ait D38 duvarı İ. Ö. 6. yüzyıl ilk çeyreğine kadar eskiye giden
dolgu üzerine oturmaktadır.

NE. 4. 7.A. Açması: Burada son yerleşim evresinin enkazı 3 no.lu
dolgunun altında başlayan 4 no.lu dolgu D52, D51, D53 duvarları ile
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ilişkili yapı katına aittir (Resim: 8). kuzeydoğudan uzanan D6 i duvarı ve
D53 duvarları arasındaki peristasis ile D5 i -D52 duvarları arasındaki
peristasis bu sektörde ızgara plana ilişkin bir sistemin güçlü kanıtlarını
vermektedir (Çizim: 3). Geç Arkaik Çağ tahrip dolgusuna oturan D6 i
duvarına karşın, D52-D53-D51 duvarlarının daha eski yapı katından iti-

baren

kullanıldığı anlaşılmıştır.

NE. 3. 6.A. Açması: Kuzeydoğudaki 038 duvarı uzantısındaperistasis
ile sınırlanacağı tahmin edilen konutun açığa çıkarılması için 4 x 3 m.
boyutlarında açılan bu sektörde 4. seviyede 4. yüzyıl sonu moloz taşlı,
bol çatı kiremitlerinin bulunduğu terk ediliş tabakası ele geçti.
4. yüzyıl ilk yarısına tarihlenen 5. seviyede ise, batı kesimde çakıllı
bir düzlem, kuzey bölümünde 3.97 m. kodunda dökürıtü taşlara rastlanmıştır.

İ.Ö. 5. yüzyıla tarihlenen 6. seviyede döküntü taşlara, 7. seviyede ise

seramik ve çakılların sıkıştırılarak bir düzlem oluşturulduğu görülmüştür.
Bu seviyede kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanan bir su kanalı
açığa çıkarılmıştır.

8. seviyede yan yana sıralanmış güneydoğu-kuzeybatı doğrultulu olarak su kanalını dikine kesen taşlar görüldü. Bunlar tahrip olmuş bir
duvara ait döküntüler olmalıdır. Bu yapılanma, İ.Ö. 5. yüzyıl ikinci yarı
sında yapılmış olduğu tahmin edilen D56 duvarı olarak belirlendi. D56
duvarı erken 5. yüzyıla tarihlenen malzemeleri içeren 9 ve lO no.lu dolgular üzerinde yer almaktadır.

NE.5.4.A Açması: 1994 yılı kampanyasında sondaj yapılan bu alan
5x5 m. boyutlarında genişletilerek kazıldı. Burada, açmanın güney kesitinde görülen duvar ile ilişkili İ.Ö. 4. yüzyıl sonuna ait en geç yapı katı ve
üzerinde 3 no.lu tahrip dolgusu saptanmıştır. Açmanın batı tarafında 2.79
kodunda Geç Klasik Evre'ye ait başka horasan bir düzlem ile karşılaşıldı.
Açmanın güneydoğu köşesinde 7. seviyede sıkıştırılmış toprak düzlemin
ise, Klasik Çağ kullanım evresine ait olduğu belirlendi.
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8. seviyede açmanın kuzey tarafında 94 sondajında ortaya çıkarılan
Klasik çağ yapı katına ait kuzeybatı-güneydoğu yönüne uzanan kötü
korunmuş duvarı dik doğrultuda kesmeyen .kuzeydoğu-güneybatı doğ
rultusunda döküntü taşlar ile uzanan duvarın tam altında 2.18 m. kodunda
erken 5. yüzyıl yapı katına ait D54 duvarı belirlendi. D54 duvarı çakıllı
tesviye dolgusu üzerine oturmaktadır.
Arkeo-Jeofizik Çalışmaları

1996 yılı çalışmaları SE Sektörü açmaları ile kısmen çakışan ve F7
bölgesine kuzeybatı-güneydoğu uzanımlı i 0.5 x 39 m. boyutlarında bir
alan ile L2 limanı kuzeydoğusunda B3 bölgesinde 30 x 30 m. boyutların
da bir alanda gerçekleştirilmiştir (Harita: i de JF alanları).
ilk çalışma alanı kazı ile de sınanmıştır. Bu alanda ortasından geçen
drenaj kanalı çevresinde i ın. seviyesinde özdirenç değerlerinin düşmesi,
buna karşılık çevresinin az da olsa daha yüksek özdirenç değerlerinin
bulunması ilginç bulunmuştur; 3. m. seviyesindeki anomali değerlerinde
bu eğilimin daha da arttığı görülmüştür. Bu drenaj kanalının eski bir yol
izi üzerinde olması kuşku su 1996 yılı açmalarının sınırlı olması nedeniyle sınanma şansı bulunamadı. Buna karşılık, güneydoğu ucunda görülen yüksek anomali SE.7.8.D Açması'nda ele geçen iyi.korunmuş duvar dolgular ile doğruluğu sınanmıştır.
ikinci çalışma alanı daha. ilginç sonuçlar vermesi bakımından önem
kazanmıştır. Alandan elde edilen doğal gerilim haritalarına bakıldığında,
kuzey-güney ve doğu-batı uzanımlı bir çok anomali gözlenmektedir. Burada liman yapıları veya kamu kullanımlı bir yapılanma beklentimizi
güçlü kılan değerler elde edilmiştir.
İ.Ö. 5. yüzyıl başlarında ızgara plana göre yapılaşmış olduğu anlaşı

lan Burgaz yerleşiminde modüler konut adalarının belirlenmesi için henüz elimizde yeterli bulgular yoktur. Konut birimleri küçük avluludur;
genellikle girişler doğrudan sokaktan değil, fakat parsel aralarındaki
boşluklardan, peristasis ile sağlanmaktadır. Geç Klasik Evre' de
peristasis girişlerinin kapatıldığı görülmektedir. Avlulu evlerde oikos ve
diğer odalar genellikle parselin kuzey-kuzeydoğu bölümünde yer almak453

tadır.

Burgaz evlerinde andron biriminin, Geç Klasik Evre' de konut planı
ile eklendiği, Batı Anadolu'da yaygın olan prostas ev tipinin
burada bulunmadığı görülmektedir.
değişikliği

İ.Ö. 6. yüzyıl yapı katına ilişkin verilerin yetersiz olması nedeniyle,
şimdilik Burgaz'ın ilk kez İ.Ö. 5. yüzyıl ilk çeyreğinde hippodamik sistemde planlanmış olabileceği söylenebilir. Daha sonra İ.Ö.4. yüzyıl ü-

çüncü çeyreğinde ızgara planla Burgaz tekrar kurulmuş olmalıdır. Kentin
ikinci kez kurulması bu yapı katında çok sayıda ele geçen dönemin toplumsal-ekonomik yeniden yapılanma simgesi gemi pruvalı Knidos sikkeleri ile anlamlı görülmektedir.
Yerleşim planlamasında

görülen ilginç özellikler ile beraber, yerel
seramik üretiminde özellikle günlük çanak-çömlek tiplerinin çeşitliliği,
Burgaz merkezini antik Ege kültür coğrafyası içinde önemini vurgulamaktadır: İ.Ö. 5. yüzyıl başına tarihlenen bantlı amphora ve hydria benzeri malların yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür (Çizim: 4). Yerel bir
tip olan Burgaz kaselerinin form gelişimi ise, İ.Ö. 6. yüzyıldan 5. yüzyıl
ortalarına kadar izlenmektedir (Çizim: 5). Ayrıca, İ.Ö. 6. yüzyıl sonu
itibarıyla dalgalı çizgi bezemeli açık kap ve boyunlu kaplar (Çizim: 6),
İ.Ö. 4. yüzyılda kullanım kazanan daldırma timisli kaseler günlük kullanım tipleri olarak ilgi çekmektedir.
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DEMİRCİ-sİNop AMPHORA

ATÖLYELERİNİN 1996 KAZıSı
İsmail TATLıcAN'
Dominique KASSAB-TEZGÖR
FuatDERELİ

Demirci kazıları, 1994 yılı kazılarının gün ışığına çıkarttığı, üst üste
bulunan beş yapının -bir fırın, bir çöplük, iki fırın ve bir çöplük- bulunduğu A bölgesinde yürütüldü ve tanımlanan farklı tipteki amphoraların
kronolojisi için ön çalışma yapıldı'. Bu araştırmaları aydınlatmak amacıyla 1994 yılında kazı yapılan yerin yakınında saptanan iki manyetik
anomalinin kazısının yapılması kararlaştırıldı (Resim: 1).
Sinop Müzesi'nden Korıservatör Fuat Dereli, öğrenciler Nursel Kaya
(Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü), .Soner Pilge (Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü), Elif Kandır (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi) ve Murat Özyıldırım (istanbul Üniversitesi Klasik Filoloji) katıldılar. 1995 yılı ve bu yıla ait eserlerin onarımı Mihrican
Kılıç (restoratör), çizimleri Ayşe Özkan (istanbul Arkeoloji Müzesi
Restorasyon Merkezi) tarafından yapıldı. Catherine Kuzucuoğlu

•

İsınail TATLıCAN,

Müze Müdürü, SİNOP
Dominique KASSAB-TEZGÖR, Coıısulate General of Turkey, 151 Odos Aghiou Dimi1riou,
GR 546 34 Thessaloniki, YUNAN!STAN
Fuat DERELl, Konservatör, Müze Müdürlüğü, SİNOP
D. Kassab Tezgör. "Fouilles des ateliers d'amphoras a Demirci pres de Sinope en 1994 ve
1995", Anaıolta Antıqııa N (1996), s. 335-354, id, "Demirci-Sinop Antara Atölyelerinin
Kazısı", Kazı Sonuç/an Top/an/ısı XVII, 2 (1996), s. 227-291.
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(paleomorfolog, CNRS), Pascal Lebouteiller (topograf, IFEA), sigillata
keramiklerin incelenmesi için Nalan Fırat (İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü asistanı) ve sikkelerin incelenmesi için Dr. Melih Arslan
katıldılar2 Müze şoförü Fikri Kurt işçi başı olarak kazıya katıldı. Kazı
finansmanı Fransız Dışişleri Bakanlığı Kazılar Komisyonu tarafından ve
Ankara Kavaklıdere Şarapları'nın önemli katkısı ile sağlandı",
AIANOMALİ 1

En batıda yer alan karede, boyu eninden büyük, köşeleri pahlı ve orhaç şeklinde derin bir oyuk bulunan bir taş ortaya çıktı (Uz.: 1.32
m.) (Resim: 2a,b). Bu taş, zeytin yağı çıkartılmasında kullanılan pire
burgusunun yerleştirilmesi içindir", Taşın yer aldığı seviyeden Phokas
Dönemi'ne (602-610) tarihlenen bir sikke bulundu.
tasında

Bu karenin doğusunda, yaklaşık 4,40 m. yarıçapında, çeyrek daire
bir taş sırası uzanmaktadır. Tek bir taş dizisinden oluşur, batıda
ilki yuvarlak olan üç büyük düz taş ile sonlanır ve dik gelen masif taşlar
ile kesilir (Resim: 3).
şeklinde,

Çeyrek daire şeklindeki taşların ne olduğu tam olarak
bu alanın son dönemine ait ve yanındaki taş ile çağdaş

mıştır,

Kuzey
ulaşmamış

2

anlaşılama
olmalıdır.

tarafında,

üst üste yer alan ve günümüze pek fazla
olan, üç fırının üzerini kapamaktadır.

Kazı çalışmaları

kalıntısı

boyunca bizden fikirlerini esirgemeyen Prof Yvon Garlan'u teşekkür ede-

riz.

3

Sayın Melunet Başman'a kazıya gösterdiği
dımlan için teşekkür ederiz.

4

1.P. Brun, L'oleiculture antique en Provence. Les huileries du department du Var,
archeologiqııe

ilgi ve koordinatör

Sayın Şebnem

Öner'e yarRevııe

de Narbon naise, Suppl. 15 (1996), s. ı23, resim 60 B, et 124, 6; R. Frankel,
"Screw weights from Israel", in J.P. Brun (ed.), La produetion du vin et de l'huile en
Mediterranee, BCH Suppl. 26 (1993), s. 107- ı 18.
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1/ Fırın 1
. Bu en eski fırının, beyazımsı kil ile kaplı tabanından küçük bir bölümü koruna gelmiştir (60 cm. x 34 cm.) (Resim: 4).
Bu fırının kuzeyinde, daha eski olan fırının altında, yuvarlatılmış dudaklı, yüksek boyunlu ve ağır kulplu amphora parçaları (Resim: 4) bulundu. Pembemsi ve bol miktarda piroksen içeren hamurludurlar. Bu tip
amphoralar 1994 yılı Demirci kazılarından ve Müzedeki birkaç sağlam
bütün amphoralardan tanınmaktadır (Resim: 5,6l Elimizdeki bilgilere
göre, bu tip amphoralar Roma Dönemi'nde Gorgippa'ya (Bosphorus
Krallığı) Sinop'tan gönderilmiştir. Bu bölgede ı.s. III. yüzyıla tarihlenmektedirler.

2/ Fırın 2
İkinci fırın, birincinin üstünü kaplamaktadır, armudi şekillidir ve güneydoğuya doğru yönlendirilmiştir

(Uz.: 2,90 m.) (Resim: 7). Isıtma odasını, fırın tuğlalarından ve kiremitlerden yapılmış olan duvarı, kuzeyde
50 cm. yüksekliğinde koruna gelmiştir. İki fırın tuğlası 56 cm. genişli
ğindeki girişi kapatmıştır. Yan duvarlar da taban gibi açık renkte bir kil
tabakası ile kaplıdır.
Fırının giriş kapısı
patılmıştır.

Bu

alanın

iç

içe

eğimli

pi

şeklinde

kısmının tabanı

tek bir sıra taş dizisi ile kaodun körnürü ile kaplıdır.

Bu fırın ile daha sonra yapılmış olan fırının arasında kırmızı hamurlu, yüksek ve düz dudaklı, geniş boyunlu amphora parçaları bulduk. Daha
önceki yıllardaki kazılardan çıkmış olan bu tipteki pek çok amphora Sinop Müzesi' nde saklanmaktadır".
Fırının merkezi yapısındaki taşıyıcı sütunlar, daha sonraki yapılar tarafından üzerleri örtüldüğü ve bizim de bu yapıları kaldırmadan bir kıs-

mını korumak istediğimiz için, görünmemektedir.

5

6

.

Loc.cit. n. 1, s. 286, resim ll.
Kazı Sonuçlan Toplantısı XVI (1995), s, 184,resim ı.

cr
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31Fırın 3
Yukarıda

söz edilen bu fırının üzerinde kısmen koruna gelmiş olan
bir fırın (2,77x2,33 m.) yer almaktadır (Resim: 8). Tabanda iki
merkezi sütunun izleri görülmektedir ve diğer firınlarda olduğu gibi beyazımsı bir kil tabakası ile kaplıdır. ısıtma odasından, yalnızca doğu duvarının tek sıra kırık kiremit parçalarından oluşan başlangıç kısmı ile
fırın tuğlalarından düzensizce yapılmış, eşik şeklindeki giriş kısmı kalbaşka

.

~~

Fırının içinde, doğu kısmında olduğu gibi, çok sayıda "havuç tipli"
amphora parçaları bulunmuştur, bu durum geniş boyunlu amphoralardan
daha yeni oldukları hipotezini doğrulamaktadır? Havuç tipli amphoralar
geçen yıl bulduğumuz sikkeler ile İ. S. IV. yüzyıl sonları ve V. yüzyıl
başlarına tarihlenmektedir. Bu parçalarla birlikte çok sayıda yüksek ve
dar destek bulunmuştur, üzerlerinde yazıt olanlarda (yaklaşık yarısında)
muhtemelen dini bir formülolan EY6.co harfleri yer almaktadır. Bir tanesinin üzerinde ayrıca bir haç ve sembolik bir resim yer almaktadır (Resim: 9a,b).

Fırınların doğusunda, çeyrek daire şeklindeki taşlara dik olan duvar
daha eski olmalıdır. Bu duvar 3 no.lu fırın (Resim: 8) ile ilişkili olabilir.

Bu alanda bol miktarda metal obje ve iyi durumda koruna gelmiş bir
anahtar (Resim: 10) ele geçti.
BIANOMALİ2

II Fırın 2
Daha güneyde, ısıtma odası, pişirme odasının alt kısmı ile giriş kısmı
iyi durumda koruna gelmiş olan bir fırın ortaya çıkartıldı (Resim: 11,12).
Armudi formlu olan bu fırın, batıya yönlendirilmiş bir girişe ve alt
üst kısmı kiremitten örülmüş bir duvara (Uz: 2,92 m. - Gen:

kısmı tuğla,

7
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Ibideın,

s. 185, resim 2.

1,77 m. - Yük: 1,40 m.) sahiptir. ısıtma odası seviyesinde, tozsu kırmızı
toprak tabakası izini bulduğumuz tabanı taşıyan kemerlerin dayandığı
merkezi sütunlar koruna gelmiştir. Fırının girişinde, 94 cm. uzunluğunda,
taban seviyesinin biraz üstünde bulunan bir taş yer almaktadır. Bu taş,
fırının ısısını kontrol etmek amacıyla konulmuştur ve geçen yıl kazısı
yapılan B alanındaki daha geç döneme tarihlenen fırın ile aynı prensiptedir". ısıtma odasının duvarı fırının giriş kapısının kuzeyinde bir kemer
yaparak son bulur, pişirme odasının duvarı ise fırının giriş kapısının üstünden devam eder. Bu duvar çeşitli duvarlarla sınırlanmıştır ve tabanı
odun kömürü ile kaplıdır",
Fırının

üstü ve girişi çok sayıda, çoğunlukla dikey ve paralelolarak
bulunmuş olan kiremitler ile doldurulmuştur. Merkezi sütunların üst seviyesinden itibaren, yaklaşık 30 cm. yüksekliğinde, çok sayıda, çoğun
lukla iç içe geçmiş ve pişmiş toprak ile. tutturulmuş, silindirik gövdeli,
dar ve kapalı koni ile sonlanan, tubuli ele geçmiştir. İçlerinden üç tanesi
alçak destekler ile bağlanmış halde bulundu, bu alçak destekler çok sayı
da ve kimisi yazıtlı olarak ele geçti (Resim: 13-15). Geçen yıl ki kazıla
rımızda da, en yeni fırında, çok sayıda ele geçen benzer tubuli fırının
inşaasında kullanılmış olmalıdır. Destekler ise, amphoraların pişirme
işlemi sırasında da destek olarak kullanılmış olmalıdırlar. Pişirme odası
nın ve girişi dolduran kiremitler fırının üst örtüsüne ait olmalıdırlar.
Fırının tabanında

ve girişinde açık renk hamurlu, dar ve yüksek boyunlu, kemerli omuzlu ve silindirik dipli amphora parçaları ele geçti (Resim: 16), daha önce sözü edilen, B alanında yer alan fırında bulunanlarla
benzerlik göstermekıedirler'", Justinianus ı (527-565)'e ait bulunan bir
sikke üretim tarihinin ı.s. VI. yüzyılın I. yarısına ait olduğu fikrini doğ
rulamaktadır.

Fırının

nehir taşlarından

yapılmış

bir-bölümü girişten itibaren kuzey-

batıda korunmuştur. Fırının kendisi gibi yuvarlak bir plana sahiptir.

9

Kazı Sonııçlan Toplantısı XVIII, 2 (1997). S. 356 ve 364,resim IL.
Çok yağışlı geçen bir mevsim nedeniyle ortaya çıkan su yüzünden çalışmalar sırasında
tamamiyle boşaltılamamıştır.

LO

Lde. Cit. N.S, s. 365,resim 13.

S
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Fırın, artık kullanılmadığı

dönemde çeşitli yapıların duvarları ile
Güneyde üzerinden geçen bir duvar, kuzeyde yapıyı çevreleyen bir duvar, batıda hafif geniş açılı bir dik yapan bu durumu açığa
kaplanmıştır:

vurmaktadır.

21 Fırın 1
Bu fırın doğuda, kendisinden daha küçük've eski olan bir fırın ile iç
içe geçmektedir ve kuzey duvarı tahrip olmuştur (Resim: 12). Açık boyunlu, kısa ve dar tubuli (Resim: ı 7) ve havuç tipli amphora parçaları ele
geçmiştir ı ı.

Ci Diğer Çalışmalar
ı 994 yılından

beri gün ışığına çıkartılan malzemeleri, yalnızca
keramikleri ve sikkeleri de incelemek üzere, çeşitli
ekibirnize katılmışlardır.

amphoraları değil,

uzmanlar bu yıl

Nalan Fırat tarafından, üç yıllık kazı çalışmasında ele geçen Sigillata
keramikleri biraraya toplanmış ve ilk incelemeleri sonucunda çoğunlukla
İ. S. v. yüzyıla tarihlenen Late Roman C keramiklerin ve daha az sayıda
Afrika keramikleri ile birlikte bulunduğu anlaşılmıştır. Bu keramiklerin
genellikle havuç tipli amphoralar ile aynı katmanlarda bulunmuş olması
bu amphoralara verilen tarihlerneyi doğrulamaktadır.
Kazıların başlangıcından bu yana bulunan sikkeler, Dr. Melih
Arslan tarafından incelenerek bir kataloğu hazırlanmaktadır. Sikkelerin
büyük çoğunluğu ı. Teodosius (379-395) ile Heraklius Konstantin (613630) dönemlerine tarihlenmektedir ve son sözü edilenler yüzeyden ve
fırınlann dış duvarlarına yakın tabakalardan gelmektedir.

Catherine Kuzucuoğlu, ilk incelemeleri yaparak, sit alanından örnekler almıştır. Fırınların yakınında bulunan muhtemel kil yataklarını
saptamıştır, bu durum yapılacak olan incelemelerle doğrulanacaktır.
11
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Yağmur nedeniyle tamarnlayamadığırnız bu fırının
yılı çalışmalarımızda öncelik verilecektir.

ve büyük

fınnın girişinin kazısına

1997

SONUÇ
Bu yılki kazı çalışmaları, sit alanı üzerinde yer alan atölyelerin yerleşimi üzerine verdiği bilgilerin dışında iki açıdan daha ilginç sonuçlar
ortaya çıkarmıştır: Bizim tahmin ettiğimiz gibi İ.S. III. ve VI. yüzyıllar
arasındaki değişik amphora tiplerini ve pembemsi hamurdan (Resim: 5,6)
turuncumsu kırmızı hamura ondan sonra da beyazımsı hamura (Resim:
16) geçişi izleyebiliyoruz. Bu etaplar üst üste yer alan fırınlar sayesinde
açık bir şekilde görülebilmektedir.
Fırınlarda

bulunan malzemenin çokluğu ve daha önceki kazılardan
çıkan malzeme ile benzerlikten dolayı fırınlarm yapımı ve değişik
amphora, tubuli ve destek tipleri arasındaki bağlantıları ortaya çıkartabi
Iiyoruz, bu sonuçlar her grup içindeki hamur rengi ile de doğrulanmakta
dır:

- Havuç tipli amphora / yüksek ve dar destek (Resim: 9a,b) /
boyunlu, kısa ve dar tubuli (Resim: 17). .

açık

- Uzun ve dar boyunlu, silindirik dipli amphora (Resim: 16) / alçak
destek / yüksek ve kapalı konik boyunlu tubuli (Resim: 14).
döneminde, fırın alanı kazılarını tamamlamayı ve A
alanındaki başka bir fırına ait olması muhtemel anomalinin kazısını yapmayı, böylece tüm alanda yer alan yapılanmayı tanıyarak hem fırınlar
hem de İ. S. III. ila VI. yüzyıllar arasındaki amphora üretimi hakkında
sonuçlara ulaşmayı hedefliyoruz.
1997

yılı kazı

Diğer taraftan, şimdiye kadar incelediğimiz dönemden daha öneeye
tarihlenen malzemenin üretildiği yerleri saptamak üzere sondajlar yapmak istiyoruz. İ.Ö. IV. yüzyıldan (Batiskos amphora damgaları) İ.Ö. I.
yüzyıla (Megara kasesi kalıpları) kadar inen çeşitli malzeme buluntular
arasında yer almaktadır.
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Resim 2a: Anomali 1'in batısındakitaş
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Resim 2b: Anomali 1'in batısındakitaş
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Resim 3: Annmali 1 bölgesinin ve çeyrek daire
görünümü

Resim 4:
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Fırın

şeklindeki taşların

1 ye fırınlann kuzeyinde yer alan amphora

genel

Resim 5:

Yuvarlanmış dudaklı
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Resim 6: Sinop Müzesinde bulunan yuvarlanmış dudaklı
ve geniş, sivri dipli amphoı-a, env, 3.5..90 (Çİzİm
A. Fletcher)
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Resim 7:

Fırın

2

Resim 8:

Fırın

3
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Resim 9a: Yazıtlı, haç motilli ve resimli ('I) destek
(M. Kılıç tarafından onarıldı)

Resim 9b: Yazıtlı, haç motilli ve resimli ('!) destek
(M.

Kılıç tarafından onarıldı)
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Resim 10: M. Kılıç tarafından

onarılan

ResimlI: Anomali 2'dc yer alan

478

fırın

anahtar

2

SINOP i DEMIReı

1996

N

o

Resim 12: Anemali 2'de yer alan fırın 1 ve 2'nin rölövesi (Çizim
P. Lebouteiller)

Resim 13: Fırmın içindeki tubuli
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Resim 14: Bir destek ilc birbirine
bağlanmış olan kapalı
tuhnli

Resim l S: Kil ilc doldurulmuş olan
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kapalı

tnbuli

Resim 16: Sinop
Müzesi'nde
bnlunan açık renk
hamurlu ve silindirik dipli bir amphora, env. 10.4.76.

Resim 17: Açık tubulus
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1996 vn.r KELENDERİs KAZISI RAPORU
Levent ZOROGUI

Kültür Bakanlığı, Selçuk Üniversitesi ve Çukurova Sanayi İşletmele
ri'nin katkılarıyla yürütülen Kelenderis kazılarının i 996 yılı çalışmaları
2-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı' nı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden Araştırmacı Özcan Şimşek temsil etti.
Bilim ekibi üyeleri olarak, Doç.Dr. Mustafa Sayar (epigraf), Arş. Gör.
Nurettin Arslan, Salih Tekdemir, Beate Bölılendorf bu yılki kazımıza
katılmışlardır. Kutlay Alan ve Bülent Akbaş kazı fotoğrafçısı olarak görev almıştır, Bö!ümümüz lisans ve yüksek lisans öğrencileri de büyük bir
özveriyle çalışmalarımıza katkıda bulunmuşlardır'.

içinde kalan kısmının onarım ve koruma
Kelenderis mozaiğinin devamının bulunduğu bitişik bahçede hala çalışma olanağı elde edemediğimizi bir kez
daha belirtmek isterim. Bizi endişelendiren en önemli husus 1. Derece Sit
Alanı içinde olduğu halde burada hala bahçe tarımının yapılıyor olması,
buradan sızan suların mozaiğin üzerine doğru akmasıdır. Hatırlanacağı
gibi i 993 yılında kamulaştırma kararı alındığı halde aradan geçen 4 yılda
henüz bedelinin ödenmemesi ve çalışmalarımızın engellenmesi bizi iyice
i 994

yılında kazı alanımız

çalışmalarını tamamladığımız

•

Prof. Dr. Levent ZOROGLU, S.ü. Fen-Edebiyat Fak. Arkeoloji Bölümü, 42079 Kanıpüs
KANYA.
Adlanın saydığımız bu kişiler yanında, kazılammza bu yıldan itibaren destek vermeye
başlayan ÇukurovaSanayi İşletmeleri'ne ve Genel Müdür Sayın Nezih Elbeyli ve eşi Sayın
Rezan Elbeyli'ye, Aydıncık Belediye Başkanı Sayın Mustafa Köse ve Taşucu Belediye Baş
kanı Sayın İbrahim Altınkaya'ya şükranlarımı sunanm.
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tıkamış bulunmaktadır. Kamulaştırma

bedelinin ödenmesi konusunda
yaptığımız başvurulardan ne yazık ki olumlu bir sonuç alamadık. Eğer bu

olumsuzluklar sürerse, eşsiz bir eser olan Kelenderis mozaiği bir gün
yok olacakıır ve bunun sorumluluğu da kesinlikle Kültür
Bakanlığı 'nındırı,

çerçevesinde Kelenderis'in Batı Mezarlı
ğı'nda temizlik çalışmalarını sürdürdük, ayrıca Orman İşletme Şefliği
arazisinin içerisinde yeni bir sondaja başladık.
Bu

yılki kazı çalışmaları

A - BATI MEZARLIGI 'NDAKİ ÇALIŞMALAR
Kelenderis'te Batı Mezarlığı olarak adlandırdığımız bölge Birinci
Derece Sit Alanı içerisinde bulunmasına ve çeşitli defalar ilgili kurumlara
yaptığımız başvurulara rağmen hala Aydıncık Orman İşletme Şefliği tarafından odun ve tomruklann depolarnasında kullanılmaktadır. Bu kullanım sırasında daha önceki yıllarda açtığımız mezarların bulunduğu KE103 plankaresindeki alan dışında kalan tüm arazi ne yazık ki dozerlerle
düzeltilmiş ve yukarıda sıraladığımız amaçlara uygun olarak kullanımı
genişletilmiştir. Ancak KE-I03 plankaresinin yanında bulunan KE-I04
plankaresinde küçük bir alanın sık ağaçlarla kaplı olması nedeniyle henüz
tahribattan nasibini almamış olduğundan, biz bu alandaki mezarların temizliğini yaparak elimizde kalan bu son plankarenin depo olarak kullanılmasını önlerneyi ve burada eskiden defineciler tarafından açılmış ve
tahrip edilmiş mezarlardan arta kalan muhtemel eserleri ortaya çıkarmayı
amaçladık. KE-I04 ana plankaresinin içinde kalan bu mezarlar, AntalyaMersin karayoluna en yakın konumda oldukları için, geçmişte yapılan
kaçak kazılar sırasında fazlasıyla tahrip edilmemiş gibi gözükseler de,
çalışmalarımız sonunda ne yazık ki bunun tam tersinin gerçekleştiği ortaya çıktı. Bir başka deyişle buradaki mezarlar da talan edilmiştir. Neyse
ki, yaklaşık yirmi günlük bir çalışma sonunda dört mezarın temizliğini
tamamladık ve bunlardan arta kalan bazı önemli eserler elde ettik.

2

1997

yılında

istimtak bedeli

Sayın Rezarı Elbeyli tarafından
atılmıştır. Biz ı 998 yılı içinde

yürütülmesinde önemli bir adım
hazırlatarak,
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buradaki eksikçalışmalan sürdürmeyi

ununuktayız.

ödenerek kamulaşıırmaıun
bir çevre düzenleme projesi

K96 EN-Ol MEZARJ: Buradaki ilk mezar dromoslu tiptedir (Plan: i,
2a):
Ölçüler
Dromos

Uzunluk
2.25 ın.

-

Kapı

Mezar Odası

2.00 ın.

Kuzeybatı-güneydoğu

Genişlik

0.92 ın.
0,50111.
1.80 ın.

Derinlik
0.75 ın.
0.25 ın.

-

Yükseklik

0.60 ın.
0.80 ın.

kapak taşının üst bölümünün kırılarak soyulduğu anlaşılmaktadır. Dromosu basamaksız
(rampalı) mezar tipindedir ve bu tip mezarlara önceki yıllarda Batı Mezarlığı'nda yürüttüğümüz çalışmalarda da rastlanmıştır] Mezarın odası
üç sekili olup, ortadaki çukur 0.50 m. genişliğinde, \.30 m. uzunluğun
dadır. Derinliği 0.20 m.dir. Mezar odasının tavanı tonozu andırır biçimde
hafifçe içbükeydir.
yönlü olan bu

mezarın

Bu mezardaki temizlik sırasında, girişin sağındaki sedir üzerinde dış
yüzü siyah renkte yatay bantlarla süslü birkaç amphoraya ait parça topladık. Bunun dışında omuzunda siyah boya ile yapılmış düzensiz büyük dil
motifleri bulunan bir kabın omuz parçası ele geçen önemli buluntular
arasındadır. Tüm bu örnekler söz konusu mezarın M.Ö. 6. yüzyıl sonu ile
erken 5. yüzyılda kullanıldığını göstermektedir.

K96 EN-02 MEZARJ: Bu mezar da dromosu rampalı tiptedir (Plan:
1,2b):
Ölçüler
Dromos
Kapı

Mezar Odası

3

Uzunluk
2.05 ın.

2.30 ın.

Genişlik

0.86 ın.
0,55 ın.
1.85 ın.

Derinlik
0.70 ın.
0.25 ın.

-

Yükseklik

0.60 ın.
1.10 ın.

Kclenderis'te açtığımız bu tipe ait mezarlar hakkında daha ayrıntılı bilgiler için bak.: L.
Zoroğlu, Kelenderis 1. Kaynak/at: Kalıntılar, Buluntular; Atıkara 1994, 34-35.
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kapatan kapak taşı
görünüşte in-situ gibi olmasına karşın, definecilerin kapak taşının üst
bölümünü kırarak mezar odasına girdikleri anlaşılmaktadır. Mezar odasında üç yönde sekiler bulunmaktadır ve ortada 0.47 m. genişlikte, 1.40
ın. uzunlukta ve 0.20 m. derinlikte dikdörtgen biçimli bir çukur bulunmaktadır. Mezarın tavanı semerdam biçimlidir.
Mezar

kuzeybatı-güneydoğu yönlüdür. Girişini

Çalışmalarımız sırasında mezarın

tarihini verebilecek herhangi bir
buluntu elde edemedik. Ancak mezar tipi bakımından M.Ö. erken 5. yüzyıla tarihlenebilir.

K96 BN-03 MEZAR!: Bu
lıdır (Plan: I, 3a):
Ölçüler
Dromos
Kapı

Mezar Odası

Uzunluk
1.50m.

2.68 ın.

mezarın

dromosu da öncekiler gibi rampa-

Genişlik

0.50 LLL.
0.50 LLL.
2.15 lll.

Derinlik
0.85 m.
0.28 m.

-

Yükseklik

0,50 LLL.
1.20 m.

Bu mezar da öncekiler gibi kuzeybatı-güneydoğu yönlüdür. Mezar
üst bölümü kırılmıştır ve defineciler olasılıkla buradan
mezar odasına girmişlerdir. Mezarın dramosu yine rampalıdır ancak,
kısmen çukur biçimini de almıştır. Mezar adasının ortasında yer alan
0.80 m. genişlik, 1.90 m. uzunluk ve 0.35 ın. derinlikteki dikdörtgen çukur sayesinde üç tarafta sekiler oluşturulmuştur.
odasına girişin

Kazı çalışmaları sırasında girişin

hemen önündeki çukur içinde parolarak kırmızı figür1ü lekyhthos parçaları ele geçirildi. Bunlardan büyükçe bir parçanın üzerinde, ayakta duran ve elinde bir alabastran
tutan bir kadın (Nike?) betimi görülebilmektedir". Bu örnekten başka bir
kaç tane de beyaz zemini i lekythos parçası da bulunmuştur. Ele geçen bu
çalanmış

4
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Benzerbir Nike betiınli lekythcs parçasım bu mezara yakın yerde bulunan bir başka mezarda da (K 87 BN-Ol) bulduk; 1. Zoroğlu. Kazı Sonııçtorı Toplantısı X,l, 1988(1987), 136137, resim: 11.

buluntular yüzünden mezarı M.Ö.5. yüzyılın ortalarına tarihlemek olası
dır.

K96 BN-04 MEZARI: Bu yıl temizlediğimiz son mezar yukarıdaki
mezarlardan farklıbir biçimde, yani bizim "Üst örtülü çukur mezar" olarak tanımladığımız tipe ait bir örnektir' (Resim: 1; Plan: 3b):
Ölçüler

Uzunluk

Genişlik

Derinlik

1.60 m.

0.54m.

0.50 m.

Yükseklik

Mezar kuzeybatı-güneydoğu yönlüdür. Üst örtüsü defineciler tarafından parçalanmıştır. Mezarın batı yönündeki uzun kenarından içeriye
doğru, yani bir cesedin girebileceği ölçüde oyulmuştur; ancak bu üst örtünün çok az bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir.
Mezarın temizliği sırasında iğ

biçimli bir lekythos ele geçmiştir.
1989 yılında yine bu mezara yakın yerde (KE 103 plankaresi) ve defineciler tarafından açılmamış bir mezarda(Nl) benzer tipte bir lekyhthos ele
geçmiştir". Ele geçen bu tip lekythosun M.Ö. 6. yüzyılın ikinci yarısına
ait olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla KE 104-04 Numaralı Mezar'ın da
aynı tarihten olduğu söylenebilir.

B- SONDAl ÇALIŞMALARI
1989 yılından itibaren yaklaşık 5 kazı sezonu boyunca KI-KI 113
plankaresindeki mozaikli alanda yürüttüğümüz sondaj ve çevre düzenleme çalışmalarını 1995 yılında tamamladığımızı geçen yılın raporunda
belirtmiştik. Bu çalışmalar sırasında, sondajın en alt seviyelerinde ele
geçen çok sayıdaki Geç Geometrik ve Arkaik çağlara ait seramik buluntuların ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri, Kelenderis'in bu çağ
larda da bir yerleşime sahip olduğuydu. Ancak şimdiye kadar mezarlık
alanlarında yaptığımız kazılarda sözü edilen dönemlere ait gömütlere
rast1amayışımızı, kentin bu çağlardaki mezarlarının, bizim çalıştığımız

5
6

L. Zoroğlu, Kelenderis I., 39 vd.
L. Zoroğlu, Kazı Sonuçları Toplantısı XIİ,2, 1990(1989),304, resim: 9.
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mezarlıklarda olmamasına, bir başka deyişle, Arkaik ve varsa daha önceki dönemlere ait mezarların kentin başka bir yerinde aranması gerektiğini
ortaya koymaktaydı. Bu nedenle biz kentin söz konusu dönemlere ait
mezarlığın antik kente daha yakın bir yerde olma olasılığını göz önüne
alarak, ı. Derece Sit Alanı'nda yer alan arazide (KI-l09 plankaresi) Orman İşletme Şefliği'ne ait lojman ve bürolarının bulunduğu parselin içinde sondaj çalışmalarına başladık 7 3x3 m. ölçülerinde başladığımız bu
sondajı -1.50 m. kadar derine indirebildik. Çalışmalarımızın ilk günlerinde dolgu toprağının temizliği sırasında karışık olarak az sayıda Roma ve
Hellenistik Dönem' e ait seramik parçaları ile birkaç Bizans ve bir Roma
Sikkesi ele geçti. -1.50 m. derinlikte ise kireç harçla örülmüş bir taş duvar ortaya çıkardık ve böylece 1989 yılında açtığımız ilk sondajdaki mimari antik kentin bu kesiminde de ortaya çıkmış oldu (Plan: 4). Duvar
0.55 m. genişlikte ve 3.60 m. uzunluktadır ve sondaj çukurunun kuzeygüney köşeleri doğrultusundadır. Duvarın batısında kalan bölümünün bir
odanın içi olduğu anlaşılmaktadır. Burada, yani odanın iç kısmında yürüttüğümüz derinleşme sırasında -1.65 m.de bir yangın tabakasına rastladık. Yangın nedeniyle çöken üst örtü yüzünden oda içinde çeşitli kaplar
ve bunlardan birinin içinde kömürleşmiş durumda buğday taneleri bulduk. Ayrıca birkaç ticari amphora parçası da ele geçti. Bu seviyede 1996
yılı çalışmalarımızı durdurduk.

7
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Önceden İzin almamıza karşın bazı memurlar tarafından bumdaki çalışmalannuzın ilk gününde nedensiz bir biçimde engellerıdik. 1997 yılında ise kazı çukununuzun yasalam aykırı
olarak yeniden doldurtılduğunu gördük w Inillerini mahkemeye verdik.
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TARSUS CUMHURİYET ALANI
1996 YILI KAZı ÇALIŞMALARI RAPORU
Levent ZOROGLv'
Mehmet DOGAN
Hüseyin AD/BELLİ

Tarsus Müzesi başkanlığında yürütülen Cumhuriyet Alanı kazılarına 15
Temmuz-28 Eylül tarihleri arasında devam edilmiştir. Bu yıl ekibimize
Doç.Dr. Mustafa Sayar (Epigraf), Beate Böhlendorf Yar.Doç.Dr. Candan
Ülkü, Öğr.Gör, Nihan Ertürk (MAY. Mimar, Restoratör), Ar.Gör. Nurettin
Arslan (MA), Salih Tekdemir (MA), Mehmet Çavuş, öğrenciler Mustafa'
Bilgin, Ümit Töret, Mehmet Gülay, Ercan Aktaş,. Yusuf Kıraç, Gülşah
Başıbölükoğlu, Yasemin Tok katılmışlardır. 1996 yılından itibaren Cumhuriyet Alanı kazılarının ve 1997 yılında başlayacak olan rölöve ve onanm
projesi çalışmalarının tüm sponsorluğunu Berdan Tekstil AŞ. üstlenmiştir".

*

Prof.Dr, Levent ZOROGLU, Selçuk Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, Öğretim Üyesi 42079 Kampüs KONYA

Melunet DOGAN, Müze Müdürü, TARSUS
Hüseyin ADIBELLİ, Selçuk Üniversitesi,Fen-EdebiyatFakültesi, ArkeolojiBölümü, 42079
Kampüs-KONYA
Katkılanndan dolayı Berdan AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve GenelMüdürü Sayın Muhteşem Ekenler'e, kazılanrruzm desteklenmesi amacıyla kurulan Berdan Tarih ve Kültür Değerlerini Koruma Vakfı Başkanı Sayın Ercan Ekenjer'e kazı ekibim adına şükranlanını suııanın. Ayrıca kazı çalışmalarımızı yakından izleyen ve desteklerini esirgemeyen Tarsus
Kaymakatm Sayın Ali Ülger ve Belediye Başkanı Sayın Burhaneddin Kocamaz'a, Sayın
Güner Baykara minnet borçluyuz. Özverili çalışmalanndan dolayı kazı ekibindeki tüm biIiın ve teknik ekibe Ve öğrencilerimize de teşekkür ederim
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1996

yılı kazı

sezonu

çalışmalarını aynı

anda iki

ayrı

alanda yürüt-

tük:
1- Antik cadde ve stylobatın kuzeydoğusuna düşen 1. Bölgedeki
6KL-7KL-8L-9M plankarelerirıdeki' toprağın tesviyesinin yapılarak buradaki geç antik çağ katların planının çıkarılması.
taya

2- Antik caddenin güney kıyısında yürütülen tesviye sonucunda orçıkan ek tahliye kanalının temizliği.
1- 1. BÖLGE'DEKİ ÇALIŞMALAR (Plan: 1)

Antik caddenin kuzeyindeki stylobatın üzerini örten geç antik çağ
tespiti ve niteliklerinin anlaşılmasından sonra kaldırılması
projesi çerçevesinde iki yıldır sürdürdüğümüz tesviye çalışmalarına bu
yıl kazı alanımızın stylobatın kuzeydoğusunda kalan 1. Bölge'deki 6KL7KL-8L-9M plankarelerinin belli bölümlerine rastlayan alanda başlandı
(Resim: 1). Bu temizlik sırasında alandaki arkeolojik kazılar öncesinde
dozerlerle kazılan ve sonra kalın, sert bir tabaka oluşturan yüzey toprağı
nı ka1dırdık. Buradan pişmiş toprak plakalar ve geç dönem mezarlığına
ait insan iskeleti parçaları bulunmuştur. Günümüz yüzeyinden -3.18 m.
seviyesine kadar indirilen bu alandaki 7L plankaresinde kuzeybatı güneydoğu yönde uzanan bir duvar ile kuzeydoğu güneybatı yönde birkaç
bloktan oluşan kısa bir duvar ortaya çıktı. Düzgün kesme taşlardan oluşan ilk duvarın plankare içindeki uzunluğu 2.70 m. olup 0.50 m. geniş
liktedir. Aşağıda yeniden değinileceği gibi, söz konusu duvar geçen yıl
larda lOG plankaresinde ortaya çıkardığımız 14.60 m. uzunluktaki F
duvarının devamıdır'. Bu duvara göre biraz daha zayıf olan, hatta devşirme 3, 4 blokla oluşturulaıi kuzeydoğu-güneybatı yönlü duvar ise, olasılıkla F duvarı ile kesişerek, bir oda oluşturmaktaydı.
kalıntılarının

Önceki yıllarda saptadığımız ilk tabakanın mimarisinin tamamını
ortaya çıkarmak üzere bu alandaki tesviye çalışmalarını kuzey ve kuzey-

2

Bu plankare numaralan 1997 yılında sonbiçimini alım karelaja aittir.

3

Karş. L. Zoroğlu, "Tarsus Cumhuriyet
IT,1996,249, Resim: 8.
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Alanı

1994

Yılı

Çalışmaları",

KS1: XVII-

batıya, yani 6L, 7L ve 7K plankarelerine doğru genişlettik ve bu çalış
malar tamamlandıktan sonra 7L plankaresinde, kuzeydoğu ucunu buldu-

ğumuz F duvarının devamını ortaya çıkardık". Böylece 1994 yılındaki

açmada bulunan bölümüyle birlikte 24 m. yi geçen bu duvarın stylobatın
gerisinde yer alan stoanın cephe duvarı olduğu yolundaki savımızın doğ
rulanması yönünde bir adım daha atılmıştır ve bunun stylobat ile birlikte
ele alınması yollu düşüncemiz de kanıtlanmıştır. Yaklaşık 0.60 m. derinliğe kadar indirdiğimiz tesviye sonrasında F duvarının her iki yanında
sonradan yapılmış odalar saptadık.
Bu odaların ilki (I. Oda) F duvarının batısındadır (Resim: 2). Odanın
ölçüleri 4.20 m. x 2.30 m. olup, güneydoğu duvarı küçük moloz taşlarla
yapılmıştır ve ancak bir kaç sırası kalmıştır. Duvarın güneybatı köşesin
deki bloğun tam altında, ters biçimde duran mermerden bir Korinth baş
lığı vardır. Buna benzer devşirme başlıklardan önceki yıllarda da bulduğumuz için, söz konusu başlıkların bu yakınlardaki bir yapıya ait olma
olasılığı artmaktadır.

Bu duvarın doğu yöne doğru genişlediği görülmektedir ki, bu durum
burada birkaç saflıalı bir mimarinin söz konusu olduğunu işaret etmektedir. Ancak bu konuda kesin veriler henüz ele geçmemiştir. Bu odayı Iv.
odadan ayıran bölme duvarında yer yer blok taşların kullanılmış olmasına
karşın, aralarda dolgu olarak moloz taşlar kullanılmıştır. Ortasında yaklaşık 1 m. genişliğinde bir kapı boşluğu vardır. Odanın kuzeybatısında ve
biraz daha üst seviyede ortalama 2.35x1.50 m. ölçülerindeki bir alan,
kireçtaşı ve tuğla levhalarla kaplanmıştır. Odanın içinin temizliği sırasın
da yoğun biçimde kül ve kömür dolguya rastlanmış ise de, bunun bir
yangına işaret edip etmediği açık değildir. Odanın kuzeydoğu köşesine
yakın yerde, 1.65xO.50 m. ölçülerinde bir duvar kalıntısına daha rastlanmış ise de işlevi anlaşılamamıştır. Köşede ise 0.90 m. çapında içi moloz
taş örgülü bir çukur bulunmuştur (Resim: 3)..
F duvarının oluşturduğu II. numaralı
lümü de 6L plankareleri içinde olup, F
4

odanın

bir bölümü 6 K, bir böduvarının kuzeydoğusunda yer

Duvann bulduğumuz kısımlannda da eskiden bulduğumuz bölümlerindeki gibi. kapı
hkları vardır, ancak bunlar blok taşlarla gelişi güzel kapatılmışlardır.

açık
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almaktadır

(Resim: i). Odanın ölçüleri 4.15 m. x 2.60 m.dir. Kuzeybatı
yer yer moloz taşlarla örülmüş olmasına karşın, olasılıkla F duvarından sökülen iri bloklar da görülmektedir. Burada, 1. odanın kuzeybatı
sındaki taşlık biraz daralarak (genişlik i m.) devam etmektedir; daha sonra ise, II. odanın kuzeybatı duvarına paralel bir başka duvar yerleştiril
miştir. Bu durum, söz konusu taşlığın burada bir koridor biçimini aldığını
göstermektedir. Odanın güneydoğu duvarı ise iyice bozulmuştur. Burada
III. odaya geçişin sağlandığı bir açıklık olsa bile, tam olarak belli değil
dir. Benzer bir açıklığın odanın kuzeydoğu duvarı ile güneydoğu duvarı
arasında yer alması olasılığı ise yine tam olarak anlaşılamamıştır. Odanın
zemininde 1. odada olduğu gibi, yoğun bir kül tabakasına rastlanmıştır.
Kuzeydoğu köşede ise, 1. odadakine benzeyen molaz taş örgülü bir kuyunun ağzı ortaya çıkmıştır.
duvarı

III. Numaralı Oda F duvarının güneybatısındadır ve bir bölümü 6 L,
bir bölümü de 7L plankarelerinde kalmaktadır. 1. ve Iv, odalarla ortak
olan F duvarının buradaki uzunluğu yaklaşık 3.S0 m.dir. II. Numaralı
Oda ile ortak olan kuzeybatı duvarından başka bir duvarı günümüze ulaşmamıştır. Odanın ölçüleri 4.00 m. x 2.25 m.dir ve güneydoğu köşeye
yakın yerde 0.60 m. çapında bir tandır bulunmuştur.
Bu alanda ortaya çıkardığımız Iv Numaralı Oda 3. i 5 m. x 3.45 m.
ölçülerindedir (Resim: i). Kuzeybatısında, köşeye yakın yerde,
0.23xO.23 m. ölçülerindeki açık yeşil renkli pişmiş toprak plakalarla yapılmış bir zemin vardır ki, 0.65xO.SO m. ölçülerindeki bir bölümü oldukça sağlam biçimde günümüze ulaşmıştır (Resim: 4). Burası olasılıkla
günlük işlerin yapıldığı bir mekan ya da eğer varsa, birinci katın çardağı
nın altı olarak düşünülebilir.
Burada dört odasını tanıttığımız yapı 1. Bölge'de önceki yıllarda
benzerlerini açtığımız ilk tabakayı oluşturmaktadır ve bunlar, geçen yılla
ra ait raporlarda da ifade ettiğimiz gibi, geç antik, Erken Orta çağ' a ait
yapıların temelleridir.

1. Bölge'de ortaya çıkardığımız bu mimarının seviyesindeki diğer
kalıntıları saptamak üzere, terasın üçgen biçimindeki son parçası olan 7L,
SL, SM ve 9M plankarelerindeki tesviye çalışmalarını sürdürdük. Günü496

müz zemininden yaklaşık 3.1S m. altta yürüttüğümüz bu çalışmalarda, 7L

plankaresinin güneydoğusunda ve SL plankaresinin kuzeyinde 1. tabakaya ait hiç bir mimari kalıntı bulamadık (Resim: 5). Buna karşılık 1. Bölge'deki II. tabakaya ait bazı zayıftemellere rastladık. Bu kalıntılar -3.04
m. kodunda ortaya çıktı. Bu duvarın kuzeybatısında, 7J plankaresi içinde
-3.40 m.de bir tuvalet ortaya çıktı (Resim: 6). Kenarları 0.22 m. olan ve
0.04 m. kalınlığındaki pişmiş toprak plakalarla örülerı üst duvarı 1.90 m.
uzunluktadır. Tuvaletin genişliği ortalama 0.60 m. kadardır. Kuzeybatı
güneydoğu yönlü olan tuvaletin güneyi hemen hemen daire biçimlidir.
Uç kısma doğru daraltılmış ve oval bir biçim almıştır. Duvarı yer yer taş
plakalarla örülen daire biçimli bölürnün fosseptik çukuru ve kanal biçimli
diğer kısmın da çömelme yeri olduğu anlaşılmaktadır. Tuvaletin 1.20 m.
kuzeybatısında, 3.40 m. uzunlukta 0.40 m. genişlikte bir duvar parçası
daha bulunmuştur. Bu duvarın örgüsünde kenarları 0.25 m. olan 0.05 m.
kalınlıkta pişmiş toprak plakalarla yassı taş levhalar kullanılmıştır. Bu
duvarın hemen yanında, 2.90 m. uzunlukta ve 0.40 m. genişlikte kuzeygüney yönlü bir duvar daha ortaya çıktı. SI plankaresinde ise, çalışma
alanının kuzeybatı sınırından O.SO m. kadar güneydoğuda, kuzey - güney
yönlü kireçtaşı bir duvar ortaya çıkmıştır. -3.40 m. kodunda bulunan bu
duvar, stylobat üzerinde bulunan bir sütun gövdesine kadar uzatılmıştır.
Uzunluğu, 2.64 m., genişliği ise 0.:J8m. ile 0.70 m. arasında değişmekte
dir. Bu duvarın örgüsünde olasılıkla stylobata ait olan ancak iyice aşın
mış olarak günümüze ulaşan iki tane sütun gövdesi kullanılmıştır. Sütunların arasında yaklaşık O.SO m.lik bir ara bulunmaktadır ve burası da
taşlarlarla örülmüştür. Yine SI plankaresinde, -3.S0 m. de, kuzeybatı-güneydoğu yönlü, kum kireç karışımı harçla yapılmış bir zemine rastIandı. Bu zeminin kalınlığı 0.OS-0.10 m. arasında değişmektedir. Bu tabakanın tesviyesi için altta çatı kiremitleri kullanılmıştır. Ayrıca bu
plankarede kuzeydoğu yönlü bir künk sırası bulunmuş olup, bunlar çalış
tığımız mekanın kuzeybatısında kalan duvara doğru gitmektedir. Her biri
0.19 m. çapında 0.46 m. uzunlukta olan künkler birbirine geçmeli biçimde sıralanmış ve bağlantı yerlerinde kireç harcı kullanılmıştır. Bu alanda
yapılan çalışmalar -4.20 m. kodunda bırakılmıştır. Tuvaletin ve diğer
bozulabilir kalıntıların üzeri kumla örtülmüş, ayrıca tuğla duvar çamur
harcı bir sıva ile kaplanarak, kalıntıların kış yağmurlarından korunması
sağlanmıştır.
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2- ANTİK CADDEYE AİT YAN KANALıN AÇılMASı
Geçen yıllara ait raporlardan hatırlanacağı gibi, Cumhuriyet Alanı'ndaki en özgün kalıntı olan caddenin üst yüzeyi düz olmayıp balık sırtı
biçiminde yapılmıştır ve her iki kıyısına da konglomera bloklardan kanallar yerleştirilmiştir. Bu kanallar yağmurlarla oluşan yüzey suyunu,
üzerinde bulunan delikler vasıtasıyla caddenin altındaki yan kanallara
yönlendirmekteydiler. i 996 yılında caddenin güney kıyısında, 9F, 8F ve
9G plankarelerinin kesişme noktasında yan kanalın fazla suyunun ikinci
bir kanal vasıtasıyla caddenin altındaki ana kanala tahliye edilmesini
sağlayan bir yan kanal daha açarak, cadde mimarisine ait yeni bir özelliği
ortaya çıkardık (Resim: 7).
Cadde üzerindeki fazla su 0.60 m. x 0.45 m. ölçülerinde kireçtaşı bir
set taşının yönlendirmesiyle bu kanala akıtılmaktaydı (Plan: i). Bulunan
kanal 5.86 m. uzunlukta ve 0.54 m. genişliktedir. Kanalın başlangıcında,
kireçtaşından, 0.54 m. x 0.24 m. ölçülerinde bir kesme taş vardır. Kanalın
her iki yanı kesme taştan bir duvarla sınırlandırılmıştır. Zeminde, kenarları birbirine iyi bir biçimde birleştirilmiş i O tane pişmiş toprak plaka
bulunmaktadır (I. plaka 0.63 m. x 0.54 ın., 2.plaka 0.44 m. x 0.54 m., 3.
plaka 0.61 m. x 0.54 m., 4. plaka 0.62 m. x 0.54 m., 5. plaka 0.61 m. x
0.54 m., 6. plaka 0.64 m. x 0.54 m., 7. plaka 0.61 m. x 0.54 m., 8. plaka
0.61 m. x 0.54 m., 9. plaka 0.63m. x 0.54·m., LO. plaka 0.24 m. x 0.54 m.
ölçülerindedir). Caddenin altındaki ana kanala açılan yan kanalın ağzın
daki son plaka yukarı doğru eğimli bir şekilde yerleştirilmiştir. 8. plaka
ile 9. plaka arasında, antik caddenin ana kanalına bağlanan tali kanalın
ağzı bulunmaktadır ve burada 0.98 m. x 0.54 m. ölçülerinde bir havuzun
bulunduğunu düşünüyoruz.

Kanalın güneybatı duvarı

iki sıra kesme taş ile örülmüş olup, 6.60 m.
uzunluktadır. Birinci sırada i O, ikinci sırada 8 taş kullanılmıştır. Kanalın
kuzeybatı duvarının uzunluğu ise, 5.05 m.dir ve burada 3 sıra taş örgü
vardır.

Kanalın temizliği sırasında

yıda pişmiş
pişmiş

yine
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Hellenistik ve Roma çağlarına ait çok satoprak kap parçaları ve birkaç mimari parça bulundu. Ayrıca
topraktan yapılmış i Oadet sağlam testicik de ele geçti. Bun-

ların

tümü de sarı krem renkli killidir. Bulunan diğer örnekler arasında
minyatür bir çaydanlık dikkat çekicidir. Ayrıca çok sayıda yuvarlak ağızlı testi ele geçmiştir (Çizim: la,b,c). Bunlardan bir kısmının karnında
ve boynunda yatay yivler, omuzunda ise, kimi pergelle yapılmış iç içe
yaylar ve yay biçimli rulet süslemeler bulunmaktadır. Bulunan kapların
bir tanesi ise yonca ağızlı, torba karınııdır (Çizim: Id). Kabın ağzına iki
seramik parçası yerleştirildikten sonra üzeri kireç harcı ile hiçbir boşluk
bırakılmayacak biçimde kapatılmıştır. Bu harcın üzerine ise olasılıkla
horasan harçlarına konduğu belirtilen yumurta akı türü bir sıvı sürülmüştür ve bu sıvı yer yer kabın gövdesine akmış, yüzeyde akıntı izleri
bırakmıştır. Bu materyal dikkate alındığında, söz konusu kapların bir
arada ve aynı anda buraya bırakıldığı anlaşılmaktadır. Elimizde henüz
sağlam veriler yok ise de, bunlar M.S. 6. ve 7. yüzyıllara tarihlenebilir.
Gelecek kazı mevsiminde devam etmek üzere çalışmalarımızı burada
tamamladıktan sonra, tuğla plakaları kum ve toprakla kaplayarak, kanalın
kış yağmurlarından etkilenmesini önledik.
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AN EARLY BYZANTİNE TİLE KİLN
ON THE TERRİTORY OF SAGALASSOS
Jeroen POBLOME •
Hacı Ali EKİNCİ
İlhame ÖZTÜRK
Patrick DEGRYSE
W;l!y VIAENE
Marc WAELKENS

1. Introduction

From the ı ı th until the ı 4th of June ı 996 a small-scale rescue excavation was undertaken at the viIIage of Taşkapı, southern Turkey - province of Burdur. This exeavation was directed by the Archaeological Museum of Burdur, represented by its director Haci Ali Ekinci and his assistant I1hame Öztürk, in collaboration with the Sagalassos Archaeologi-
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cal Researeh Project, direeted by Prof. Dr. Mare Waelkens and represented by Dr. Jeroen Poblome. Both parties are grateful to the Anıtlar Ye
Müzeler Genel Müdürlüğü, and the Genel Müdür V. Nimet Berkok, who
gaye permission for this reseue exeavation.
During the 1993 survey of the western part of the territory of the aneient town of Sagalassos', locals from the village of Taşkapı pointed out
a eoneentration of misfıred tile fragments and kiln wall fragments on the
surfaee. Most of these fragments were probably brought to the surfaee
when the kiln strueture itself had been damaged by the eonstruetion of a
road leading to newly built houses to the east of the site (Figs. 3,4). Further illegal digging by locals has eaused additional harm to the kiln
strueture (opening in the baek wall, see Fig. 5). Therefor, the goal of the
small-scale reseue exeavation was to salvage and record the remains of
the kiln strueture, and identify and date its produetion.

2. Tapagraphical situation
The site is situated in the territory of the modern village of Taşkapı,
at a distanee of ca. 10 km. to the west of the ilçe of Ağlasun and same 20
km. to the southeast of the city of Burdur. In antiquity this area was part
of the extensive territory of the aneient town of Sagalassos. Farming
eommunities within this rural territory formed the traditional baek-bone
of the eeonomy for the town of Sagalassos.
The kiln itself was dug and built into a south faeing slope, looking
into a small eireular valley, whieh is enclosed by mountains (Figs. 1-4).
The heavy baek or southern wall of the kiln proteeted it from erosion

M. Waelkens(1995) The 1993 Survey in the Disırict southand east of Sagalassos, in: M.
Waelkens and J. PobIome (ed.) Sagalassos III. Report on the Foıırth Exeavation Campoign of
1993 (Acia Archaologica Lovaniensia Monographiae 7) Leuven: 11-22; M. Waelkens, E.
Paulissen,H. Vanhaverbeke, i. Öztürk, B. De Cupere, HA Ekinei,P.-M. Vermeersch, J.
Poblome and R. Degeest(1997)The 1994and 1995 Surveys on the Territory of Sagalassos, in:
M. Waelkens and J. PobIome (ed.) Sagalassos LV, Report on the Surveyand Exeavation
Campaigns of 1994 and 1995 (Acla Archaeologica LovaııiensiaMonograplıiae 9) Leuven: 11-

102.
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retaining the slope of the hill (Fig. 5). The entranee of the kiln was direeted towards the small valley (Fig. 6).
In the immediate surroundings of the kiln the locals pointed out
more wall fragments, the remains of a farm stead (?), a water well (?),
and a neeropolis.
3. The structure

The exeavated kiln is of the up-draught kiln type. The plan of the
kiln is not eireular but square, with one side measuring ca. 4 m. (Plan: I).
The kiln was eonstrueted within a pit dug into the slope. The baek wall
and the back part of the two side walls were construeted with limestone
rubble set in mud. The baek wall was preserved to a height of ca. i m.
above the raised floor of the kiln, while only the lowest row of stones of
the side walls remained in situ. A thiek layer of mud plaster lined the
front part of the kiln. The raised floor was supported by a central short
wall (tongue support), and a set of arehes eovering the two combustion
ehambers. The walls of the kiln were eovered with two layers of mud
plaster, totalling some 5 em.thiek. The greerıish clay soil into whieh the
kiln had been dug was eoloured red around the kiln beeause of the heat
produeed by repeated fırings. The front part of the raised kiln floor had
been destroyed, probably due to the eonstruetion of a new road.
The flue or fire tunnel is situated at the lower part of the slope, in the
middle of the front wall. This part of the kiln eould only be partially exeavated. As a result, the length of this eorridor eould not be determined.
The fire tunnel is ca. i m. wide. Some limestone bloeks lined this eorridar, but not in a regular way. The floor of the flue eonsists of clay, eoloured red beeause of the heat ofthe kiln, and eontained a large amount of
ehareoal. This feature of the kiln was most probably not eovered. The 95
cm. wide entrance of the kiln was flanked by two limestone bloeks.
Nothing else remained of the door, but it was probably eonstrueted in
day, the same way as the rest of the kiln, and was presumably vaulted
(Fig.6).
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Inside, two furnace or combustion chambers were arranged, separated by a short central wall, constructed of rubble and covered with a
thick layer of mud plaster (Plan: 2). This wall was completely preserved,
ca. 170 cm. high, 170 cm. long and 50 cm. wide. it was built against the
rubble back wall of the kiln stopping 1 m. in front of the dOAL The offset of an arch was found, constructed at the front end of this wall, spanning the distance to the dOAL The arch itselfwas not preserved (Fig. 5).
Of the two combustion chambers, the western one is ca. 270 cm.
long, 1 m. wide and 140 cm. high, while the eastern one ca. 250 cm.
long, 110 cm. wide and 140 cm. high (Plans: 2,3). A mud floor, hardened
because of firing, was complete1y preserved in both rooms. This floor
stopped at the entrance. This mud lining was alsa applied on the side
walls of the kiln and over the arehes spanning the rooms. Each room was
covered by four arches, constructed of 8 to 10 cm. thick moulded lumps
of clay with triangular pieces of tile inserted in between. Three of the
arehes over both rooms were supported by the central wall. The fourth
arch of each combustion chamber was supported by the arch between the
central wall and the door of the kiln. This fourth arch was no longer preserved, but the off-set on the side walls of the kiln was found. In the eastem room, the inner three arehes were cortıpletely preserved. In the westem room, the arch at the front of the central wall was badly preserved
and was taken away during exeavation for safety reasons. From the back
wall to the front side of the kiln the four arehes of the western room were
respectively ca. 36, 28, 20 and 26 cm. thick, and the four arehes of the
easterrı room ca. 24, 26, 22 and 22 cm. thick. The arehes were placed at
irregular distances from each other, which were different in both rooms.
As a result, the four arehes of the two rooms were not built along the
same line (Figs. 8,9).
Between the arches, pieces of tiles were placed in order to construct
squarish vent holes, bringing the heat of the combustion chambers into
the kiln. These vent holes are 5 to 10 cm. in diameter. The raisedfloor of
the kiln was made of two to three layers of tile fragments, laid out on the
arehes and leaving the vent holes open. These layers of tile fragments
were covered by a 5 to 8 cm. thick layer of mud, into which smail pebbles and tile fragments were mixed. The raised floor was preserved to the
510

second arch from the back above the western room, and up to the third
arch from the back above the eastern room. The floor measured 340 cm.
between the two side walls (Fig. 7).
Patches of mud plaster were found in situ on the inner side of the
back wall. Most probably the complete superstructure would have been
made of clay, but no evidence was found to determine how the superstructure of the kiln would have appeared. Ethnographical research provides evidence for both open and closed superstructures for kilns of this
type.
The square plan, the nature of the kiln spacers, the amount of mistile fragments, the lack of ceramics or misfıred pottery found in and
around the kiln, and comparable structures excavated at other sites within
the Roman and early Byzantine empire, point to the fact that this kiln was
used to fire tiles and not pottery.
fıred

4. Conclusion

Two handie fragments and a rim sherd were found in the ashes preserved on the floor of the combustion chambers (Fig. IO), These point to
a date in the early Byzantine period for this tile kiln. These sherds are not
products of the town of Sagalassos, where pottery was mass produced
from around the start of our era into the fırst half of the seventh century
AD 2, but from the production centre which was located during the ı 995
and ı 996 surveys of the territory of Sagalassos, in the modern village of
Bağsaray". On the fıelds in the immediate neighborhood of what locals
consider a kiln, a lot of misfıred pottery and kiln spacers can be collected. Two types of wares were made at this production centre of re-

2

3

J. Poblome(1996) Productionand Distribution of Sagalassos Red Slip Ware. A Dialcgue with
the Roman Economy, in: M. Herfort-Koch, U. Mandel and U. Schadler(ed.) Hellenistische und
kaiserzeitliche Keramikdes östlichen Mittelmeergebietes, Frankfurt a.M: 75-103.
M. Waelkens, E. Paulisseıı, H. Vanhaverbeke, i. Öztürk, B. De Cupere, HA Ekinci, P.-M.
Vermeersch, J. Poblomeand R. Degeest(1997)111e 1994 and ı 995 Surveys on the Territoryof
Sagalassos, in: M. Waelkens and J. Poblome (ed.) Sogalassos Ii/: Report on the Surveyand
Exeavation Campaigns of 1994 and 1995 (Acta Archaeologica Lovaniensia Monographiae 9)
Leuven: 11-102.
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gional importance. A coarse ware, with a reddish, sandy fabric with easily recognizable lime fragments, and a tableware with a pale yellowish,
sandy fabric. Typological analysis and the analysis of the stratigraphical
contexts in which those sherds occur at Sagalassos, point to a production
activity during the sixth and seventh centuries AD. The production centre
of Bağsaray at first imitates Sagalassos red sı ip ware, but clearly corıtin
ues its production, even after the town of Sagalassos was abandoned
around the middle of the seventh century AD. These sherds were anaIysed using atomic absorption and emission spectrography, and compared to Sagalassos red slip ware (Fig. 11). Both clays are similar: the
Bağsaray material contains less chlorite and is richer in calciumoxides.
Bulk analysis using atomic absorption and emission spectrography
of some tile samples produced at Taşkapı, compared to analysed tiles
made at Sagalassos (Fig. 12), points out that the day used at Taşkapı is
somewhat poorer, more sandy and mainly less rich in calciumoxides.
This same type of day was also used to construct the arehes and floors of
the kiln itself
A preliminary pedological and geological survey of the immediate
vicinity of the tile kiln indicated that the clays of the slope into which the
kiln was dug, and in the smail circular valley in frorit of the kiln, are of
very poor quality for ceramic production. The local clays were investigated mineralogically and chemically. In general, the content in day
minerals in the sediments and rocks in the valley of Taşkapı is very low.
No day deposits are present. Less than 5% of the sediment belongs to the
fraction smailer than 2 mm, while the fraction between 38 and 250 mm is
dominant. The low content in day minerals has a negative effect on the
plasticity, and hence on the quality of these clays, especially on the
forming process, for ceramic production. When we compare the chemica!
composition of the tiles produced at Taşkapı with the local clayey materials, we see that their chemical signature does not correspond (Fig 13).
For the production of the tiles a Fe-rich illitic day was used (seen in the
total Fe- and K20-content). This is not the case with the clayey material
of Taşkapı, enriched in feldspars (seen in the CaO- and Na20-content
and the low loss on ignition) and ophiolitic material (seen in the MgO-
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content), both present in the coarser fraction. it is necessary to stress that
no real c1ay deposits are present in the valley of Taşkapı. Analyses were
done on the fraction of c1ayey material smal1er than 250 mm, which stil1
inc1udes bedrock. The analysis indicates that the tiles produced at
Taşkapı were not made from local c1ayey material and suggests moreover
that these c1ays are not suited as raw material for ceramic production of
any kind. More research is therefor needed to locate the origin of the c1ay
raw materials. Water and wood, the other two raw materials essentia1 for
ceramic production, would have been available in the area around the
kim.
Further archaeological research of the remains of the settlement and
necropolis mentioned above would allow us to understand the functioning of this tile kiln within the local rural community. it will also enable
us to study the importance of this rural economical system within the
network of rural communities in the territory of ancient Saga1assos, and
to evaluate the relation between these rural and urban ecologies.

In order to conserve this tile kiln, all parties involved decided to
backfil1 the remains by dumping river sand on a plastic gauze, and reconstrueting the slope and road in its original state. A rubble wall was made
at the highest point ofthe slope to avoid erosion.
5. Acknowledgements
This text presents the results of the Belgian Programme on Interuniversity Poles of Attraction initiated by the Belgian State, Prime Minister's Office, SciencePolicy Programming. Scientific responsibility is
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Fig. 1: View of the Iıill slope into wlıiclı tlıe tile kiln
was built

Fig. 2: View from the tile
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kilıı

towartls the north

Fig. 3: View from the tile kiln towards the west

Fig. 4: View of the tile kiln towards the east
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Fig. 5: Genera1view of the tile kiln, from the

noıihwest

Fig. 6: Detail of the entrance of the tile
kilrı, flankcd Iimestone blocks, and
the flue or fire tuunel
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Fig. 7: General view of the ralsed 11001' of the tile kiln

Fig. 8: View inside the western combustion
chamber
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Fig. 12: The main ehemieal eomposition of the tiles proıluced at Tasçkapı compared to the tiles made at Sagalassos
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1996 AMİsOS KAZISI
Özkan ERTUGRUL'
Sümer ATASOY

Aınisos

(Eski Samsun) kentinin yer aldığı alanın büyük bir kısmı
bugün Sabra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı içindedir.
Burada Geç Roma-Erken Bizans Devri'ne tarihlenen bir döşeme mozaiği,
çeşitli sütun başlıkları ve bir sarnıç bulunuyordul Döşeme mozaiğinin
kaldırılması, çevre düzenlemesi ve araştırmalar yapılması için Anıtlar ve
Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ile Samsun Müzesi ve Trakya Üniversitesi işbirliği yaparak, 14-28 Temmuz 1996 tarihleri arasında,
Aınisos kentinde ilk defa bilimsel bir kazı gerçekleştirildi". Kazı giderlerinin büyük bir kısmı Samsun Sam Oto Otomobilcilik AŞ, Müdürü

*

2

Yrd, Doç, Dr, Özkan ERTUORUL, Trakya Üniv~rsitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, ArkeolojiSanat Tarilli Bölllmıı Bşk EDIRNE,
Dr. Süırıer ATASOY, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Klasik Arkeoloji Anabilim
Dalı, Fen PTT 34459 İSTANBUL
Bkz. Mustafa Akkaya, "Amisos Antik Kenti Kurtarma Kazısı", III. Aliize Kurtarma Kazdan
Semineri, Efes i 992 (Ankara, 1993),207,
Kazı ekibi Samsun Müzesi Müdürü Mustafa Akkaya ve Yrd, Doç, Dr, Özkan Ertuğrul yönetiminde, Dr. Sümer Atasoy'un bilimsel danışmanlığında şu üyelerden oluşuyordu: Trakya

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji-Sanat Tarihi Bölümü

öğretim

üyeleri Yrd.

Doç, Dr. Selda Ertuğrul, Araş, Gör. Hakkı Kurtuluş, arkeolog-restoratörler Hüseyin Akıllı,
Esra Yenigün, Enise Dursun, Tuba Ertune, arkeologlar Serdar Aybek, Gökhan Eke, Nihat
Meşe, sanat tarihçileri Murat Kocaaslan, Fatma Güçlüer; öğrenciler Ş. Tuncel, A. Bozkurt,
Meriç, G, Şale, E. Bayrak, F, Kurt, G, Kemertaş. S, Bodur, E. Özdemir, B. Şallı, ş, Özer.
Ç.
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Yurdagün Gülümser tarafından sağlandı". Sayın Y. Gülümser' e ve çalış
malarımızda bize gerekli kolaylıkları sağlayan Sahra Sıhhiye Okulu ve
Eğitim Komutanlığı'na teşekkürlerimizi sunarız",

YAPILAN ÇALIŞMALAR
I -Mozaik Dôşemeli Salon (Çizim)
Sıhhiye

Okulu yemekhanesinin kuzeyinde bulunan bu alanda,
bir yapıya ait mozaik döşemeli bir salon (6 m. xl5 m.) askerler tarafından
kazılarak daha önce ortaya çıkarılmış idi. Burada yapılan su borusu ve
elektrik kablosu döşemesi sırasında da mozaik ve duvarların bir kısmı
tahrip edilmişti. Mevcut döşeme mozaiği temizlendi ve sınırları tespit
edildi. Kuzeybatı yönünde devam eden mozaiğin bir kısmı asfalt yolun
altında kalıyordu. Bu bölümdeki mozaik, daha sonra kazılmak üzere bı
rakıldı. Diğer mozaik, parçalar halinde kesilerek Samsun Müzesi'ne taşındı. Mozaik üstünde geometrik motifler, çiçekler, kuşlar ve EAP (bahar) yazılı bir portre yer almaktadır' (Resim: 1,3,4).
Sahra

Mozaik taşındıktan sonra yapılan bir sondajda, mozaik harcının al0.35 m. derinlikte, üstü tuğlalarla örtülü bir drenaj kanalı bulundu
(Resim: 2). Mozaik döşeli salonun bir köşesinde daha önce toplu halde
saklanan çeşitli sütun parçaları, başlıklar ve mimari parçalar askeri lojmanların bahçesine götürülerek yeni bir düzenleme yapıldı.

tında

3

Sayın Y. Gülümser, kazı ekibinin giderleri yanında Sümer Atasoy'un doktora tezinin bir
kitap olarak yayınlaıımasıııı sağlaınıştır. Bkz. Sümer Atasoy, Amisos. Karadeniz Kıyısında
Antik Bir Kent, Samsun, 1997. Kazı ekibine yardım sağlayan diğer kuruluşlar: Adnan Yücel

(Samsun Makine Sanayii), Fahrettin Ulusoy (Ulusoy Gıda). Mustafa Seyhan (Seyhan Gıda).

4

Kendilerine teşekkürlerimizi sunanz.
Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda ı 996 Tenunuz ayında görev yapanlar; Komulan Tümgen. Selahattin Dinçer, Piyade Kd. Alb. Erkut Noyan, Piyade Kd. Alb.
Kenan Uman, Yrb. Bülent Cantürk ve Sıhhiye Çvş. Turan Çubuk.
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Mozaik üzerindeki yazıyı okuyarak, portrenin bahan sembolize ettiğini ilk defa bize bildiren
Doç. Dr. Oğuz Tekin'e teşekkürlerimizi sunarız.

2- Mozaik
(Çizim)

Dôşemeli

Salonun

Kuzeydoğusunda Yapılan

Sondajlar

Tüm alanda, 5x5 m. boyutlu 32 kare açmalı bir çalışma düşünüldü.
Fakat burası askerlerin tören alanı olduğundan ve tribün yapmak için
dolgu toprakla düzleştirildiğinden istenilen yerde çalışamadık. Toplam 6
adet açma yapabildik. Bunlardan 4 adedinde dolgu toprak içinde çanak
çömlek parçaları bulundu.

B 4 Açması 'nda, 0.70 m. derinlikte künk borular ve bir duvara rastÇanak çömlek parçaları, cam ve fresko parçaları ile 1.60 ın. derinlikte kare tuğla döşeme bulundu. Tuğlalar 3-3.5 cm. kalınlığında ve 0.34
m. boyutunda idi.
.
landı.

C 4 Açması 'nda, 0.30 ın. derinlikte kabartmalı mermer söve parçaları bulundu. 0.80 m. derinlikte ise tuğla döşemeye rastlandı.

3- Mozaik Dôşemeli Salonun

Güneybatısı

Burada yapılan kazılarda, salonun duvarına bitişik, mermer kaplabir odanın bir kısmı ortaya çıkarıldı. 0.77 m. kalınlığındaki duvarda,
1.5 cm. kalınlığında mermer kaplama mevcuttu. Burada çanak çömlek,
pişmiş toprak kandil ve fresko parçaları bulundu. Bu odanın güneyinde
sekizgen olması muhtemel, içinde küller ve cüruf olan bir ocak/fırın (?)
malı

bulunmuştur.

4- Sarnıç ve Doğusunda Açılan Sondaj (Çizim)
Askeri eğitim alanı içinde mevcut sarnıcın içindeki 0.90 m. yüksekliğindeki pis su boşaltıldı ve sarnıç üzerindeki türemiş olan otlar temizlendi.
.
Sarnıcın doğusunda, 8.00 m. uzaklıkta, 5 m. x 1.50 m. boyutunda bir
sondaj açıldı. Bu alan 1954 ve 1967 yıllarında, askeri tesisler için toprak
üstü kalıntılar yıkılarak düzgünleştirildiğinden dolgu topraktı. Sondajın
batısında 0.50 m. derinlikte, doğu-batı yönünde uzanan, birbirine harçla
bağlanmış iki adet künk boru bulundu. Künk boruların uzunluğu 0.40 m,
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iç çapı 0.12 m., dış çapı 0.14 m. olarak tespit edildi. 2.00 m. derinlikte
büyük taşlar ortaya çıktı. Bu taşların, dozerle yapılan yıkım ve düzleştir
me çalışmaları sırasında, dolgu toprak arasına karışmış, toprak üstündeki
bir duvara ait taşlar olması kuvvetle muhtemeldir. Büyük taşları çıkara
cak araç-gereç ve zamanımız olmadığından kazıya son verdik.
Sondaj sırasında bol miktarda çanak çömlek, renkli fresko, cam kap
ile iki adet işlenmiş kemik parçası ve bir bronz bıçak parçası
bulundu.

parçaları

5- Butuntutar (Resim: 5,6)
Hellenistik Devir' den Geç Roma Dönemi' ne kadar tarihlenen bol
miktarda çanak çömlek, pişmiş toprak koku şişeleri ve renkli fresko parçaları, mermer mimari parçalar, tuğlalar, cam kandil parçaları, pişmiş
toprak kandil parçaları ve bronz sikkeler ortaya çıkartıldı.
Amisos kentinin toprak üstü kalıntıları, 1954 yılındaki Amerikan radar tesislerinin yapımı sırasında yok edilmiştir. Bugün antik kentin doğu
ve batı yamaçlarında yoğun bir şekilde kaçak inşaatlar yapılmakta ve
Karadeniz kıyılarının tarihine ışık tutacak birçok eser yok olmaktadır. Bu
nedenle Amisos kazılarının devamlı olmasını temenni ediyoruz.
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Resim 1: Mozaik taban

Resim 2: Mozaik taban

döşemeli salon

döşemeli

salon (mozaik kaldmldıktan sonra) ve
oda

güneybatısında tabanı ınermer kaplı
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Resim 3: Taban

Resim 4: Taban

mozaiği,

detay

mozaiği,

detay
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Resim 5: Renkli frcsko

flar\"aları

Resim 6: Geç Roma Dönemi'ne ait leeramilc parçaları
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THE EXCAVATION OF CHURCH III
ON GEMILER ISLAND (1996 SEASON)
Kazuo ASANO'

The research project of an archaeological site in Ölüdeniz Area near
Fethiye started in 1991. After the survey work of the whole site, which is
extended on two islands and the coastline around them, we started the
exeavation of Church III on Gemiler Island in 1995. In the autumn of
1996 the exeavation work was continued 1
Gemiler Island is located at the south-west end of Asia Minor. it is
separated from the mainland by a channel of only 200 metres wide. The
island measures 1,000 metres in length aiıd 350 metres in width (Fig. 1).
While the southern slope of the island is very steep, the northern slope is
gentle and is spotted with ruins of numerous buildings. The north shore
is lined with harbour facilities, which tells that the island flourished as a
station of maritime trafik In spite of the smail scale of the city on
Gemiler Island, there are four churches on the island: Church i near the

•

Prof.Dr. Kazuo ASANO, Aichi University of'Education, 1, Hirosawa, Igayacho Kariya 448
JAPONYA
The Japanese team consisted of nine members: Shigebumi Tsuji, Tomoyuki Masuda,
Shinya Fukunaga, Koji Nakatani, Tetsuro Ohashi, Kenichi Takata, Mika Takiguchi, Hazumi
Fujisawa andthe author. The exeavation work was financially supported by the Ministry of
Education of Japan andsupervised by Mr. ıbrahim Malkoç, Fethiye Müzesi Müdürü. We
would like to express ourgratitude to Ms. Çiğdem Morçöl from Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü and Mr. Hüseyin Köktürk from Fethiye Müzesi Müdürlüğü for their helpful and
friendly collaboration with us onthe site.
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shore, Church II on the western slope of the hill, Church IV in the midst
of residential area on the lower slope, and Church III that is the site of
. work2 .
our excavatıon

ARCHlTECTURE
Church III is located in the centre of the island, near the top about 99
metres above sea level. it is a three-ai sı ed basilica that measures c. 30
metres long and LS metres wide (Figs. 2; 3). The slope of the site is so
steep that the western half of the church is built in the space cut out from
the inclination. The walls of the basilica are built from ashlar, rubble
and mortar on a foundation of bedrock. The basilica is preceded by an
oblong, open-air space that must have functioned as an atrium. The
north, west and south faces of the atrium is solid bedrock, and there is no
entrance in these walls. From a smail open square on the north of the
basilica, visitors could come into the atrium walking westward along the
north wall of the church through a short passageway.
The nave and ai sı es are almost entirely covered with debris, but
around in the centre of the nave, floor mosaics of geometric patterns are
exposed. Several fragments of marble slabs with cross motifs, probably
parts of ambon, templon and other architectural sculptures, are scattered
here and there.
The outside face of the apse is straightened, and a short passageway
is added to it. This passageway used to be vaulted. The east wall of this
passageway has several niches. As for the apse itself, the semi-dome
collapsed and debris had thickly accumulated till we began the excava-

2

Previous reportsof this research include: Asano, "Survey of the

Byzantiııe

Sites on Lyeian

Coast Near Fethiye by Osaka University," X. Araştırma Sonuçlarz Toplantısı (Ankara,
1993),7-17; Shigebuıni Tsuji ed" The Survey of Early Byzantine Sites in Oliideniz Areo
(Lycia, Turkey). The First Preliminary Report (Osaka, ı 995); Asano, "Survey of the Early
Byzantine Sites İn Ölüdeniz -- Gemiler Ada Area, West Lycia, II XII. Araştırma Sonuç/an
Toplantısı (Ankara, 1995),407419; Asano, "Two Churches İn Ölüdeniz Area (FethiyeMuğla)," XIII. Araştırma Sonuçları Toplantısı (Ankara, 1996), 231-241; Asano, "The Excavation of Church III 011 Gemiler Ada near Fethiye," XVIII. Kazı Sonuçları Toplantısı
(Ankara, 1997), pp. 449470.
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tion. In the 1995 season we uncovered a multi-tiered synthronon in the
apse. In the sanctuary, however, we could not reach the floor of the
building, due to the limitation of the working schedule.
The sanctuary, which was excavated in the 1996 season, measures 7
metres wide (between the north and south stylobates) by 5 metres (Figs.
4, 5). The floor is paved with flags of limestone.
Four columns and their capitals, that stood surrounding the altar in
the centre of the sanctuary, were already discovered by the 1995 exeavation3 In the last season we uncovered the altar itself. The table of the
altar was apparently shattered when the roof of the building fell down.
The fragmented marble slab of the tabletop, which used to be supported
by fıve legs, are scattered on the floor (Fig. 6). The base of the altar was
found beneath these fragments, in a better state of preservation. it is a
slab of limestone that measures 100 centimetres by 190 centimetres and 7
centimetres thick. The monogram of X-P in a medallion and omamental
motifs are carved on the surface (Fig. 7).
The sanctuary is separated from the nave by a templon (chancel
screen). it is alsa destroyed, but the lower fragments of the screen were
found standing upright on its base and appear almost intact (Figs. 8, 9).
At the north-west corner of the sanctuary, a small structure that consists of same blocks of stones is set into the floor (Fig. i O). It is extended
into the nave across the templon. it may be a tomb of alater period,
though no evidence for it was found in this season.
HISTORY

One of the purposes of our exeavation is to reconstruct the history of
this island and this region by the archaeological evidence. What can we
suppose from the result of this excavation? The basilical plan of the
church, as well as the style of the capital and other architectura! decorations attests that the church was fırst built in the early Byzantine period.
3

Asano, "The Excavatian ofChurch ın on Gemiler Ada near Fethiye," fig. 10.
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Then the church was burnt down. The floor of the sanctuary is entirely covered with alayer of carbonized wood and ash together with roof
tiles. Many iron nails were collected from here (Fig. ll). These evidences tell that the wooden roof of the church was first destroyed by fire.
The seventh century is the most likely as the time of the destruction, because the Arabs extensively and repeatedly invaded the Mediterranean
coast of Asia Minor". The layer of the carbonized wood is not disturbed,
but we did not find any metal objects on the floor. it may suggest that
the church was evacuated or sacked before the fire.
After the first destruction of the roof, the debris covered the floor of
the sanctuary and the lower half of the synthronon. On the lower steps of
the synthronon the marble revetment was protected by the debris, but on
the contrary, on the upper step s the revetment was badly damaged while
it was exposed to the weather. In 1995 we found three coins ofthe middle Byzantine period from stratum no. 45 By this numismatic evidence
we know that the middle Byzantine people came to this island, and may
have lived here, but could not rebuild the church. Then sametime after
that, the semi-dome of the apse and the walls of the Cıerestory collapsed
by an earthquake or for other reasons, and the debris filled the interior up
to the level before the exeavation. We do not know exactly when the
second destruction occurred. The exeavation of the next season may
shed light to this question.

4

5
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For Arab invasion on the Lycian coast, see R M Harrison, "Churches and Chapels of Central Lycia", Anatolian Studies, ı 3 (1963), 121; Clive Fos', "Lycia in History," Cities, Fortresses and Villages ofByzantine As;a Minor (London, 1996), 25İr.
Asano, op. cit., lig. 25.
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Fig. 1: Map of Gemiler Island
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Fig. 2: Gronnd plan of Church m, Gemiler Island
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Fig. 3: Isometric view of Church
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Fig. 5: Plan of apse and sanctuary

Fig. 6: A\tar
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Fig. 7: Base of altar

Fig. 8: Templon
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Fig. 9: Templon, detial

+

Fig. 10: Tomb(?)
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columııs

1996 YILI
DEMRE-AZİz NİKOLAOS KİLİsESİ KAZISI
S.Yıldız ÖTÜKEN"

19 Ağustos-14 Eylül 1996 tarihleri arasında Kültür Bakanlığı ve Hacettepe Üniversitesi adına yürütülen Demre'deki Aziz Nikolaos Kilisesi
kazı çalışmaları gerçekleştirildi. Kazıya bakanlık temsilcisi olarak Yayınlar Şubesi'nden Sanat Tarihçi Ertuğrul Danık, Hacettepe Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Sema Alpaslan, Dr.Meryem
Acara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden
Yrd.Doç.Dr.Yelda Olcay, Araş.Gör.Macit Tekinalp; Kayseri Erciyes
Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Araş.Gör.Nilay Çorağan, Mimarlık Bölümü'nden Yük.Mim.Burcu Ceylan; Hacettepe ve Anadolu Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Hakan Tekin, Ebru Fındık,
Özgü Çömezoğlu, Burak Kanat, Begüm Akkoyunlu, Barış Kıbrıs ve Hicran Kocaer katılmıştır. Kazı iznini ve ödeneğini veren Kültür Bakanlığı
Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne. maddi ve manevi yardımların
dan dolayı Rahmi M. Koç'a ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri
Araştırma Enstitüsü'ne teşekkür ederim ı.

*

Prof.Dr. S. Yıldız ÖTüKEN, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Bizans Sanatı Anabilim Dalı Başkanı, Beytepe-ANKARA.
Demre'de ilgi ve yardımlarını esirgemeyen Belediye Başkanı Süleyman Yıldız ve diğer
yetkililere, bakanlık temsilciınize ve kazı ekibime, cam ve maden buluntuların temizlemnesi
ve restore edilmesini sağlayan Alıkara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü İlhan
Temizsoy, laboratuvar görevlileri Nazif Uygur, Latif Özen ve Sinem Tazegül'e teşekkür e-

derim.
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I. Mimari Veriler
1996 kampanyasında kuzeydoğu ek yapılarından C2'de; kilisenin kuzeyinde yer alan B yapısında ve k47iliseyi kuzeyden sınırlayan arkadda
çalışmalar yapılmıştır (Çizim: I).

a. Kilisenin Kuzeydoğusundaki C2 Yapısındaki

Çalışmalar

4.95 m. yüksekliğindeki kubbeli C2 yapısının içteki toprağı 1994-95
kampanyalarında 4.40 m.den 1.40-3.70 m.ye kadar temizlenmişti''.
Bu yıl 0.28 m.ye kadar alüvyon ve 0.28-0.10 m. arasındaki ana toprak kaldırılarak zemin tümüyle ortaya çıkarılmıştır (Resim: I). 0.10 m.de
mekanın zemininin çok düzgün kesme taş ve mermerle döşendiği, ancak
bu döşemenin doğuda ve kuzeyde insan eli ile söküldüğü görülmektedir.
Daha önceki kazı kampanyalarında podyumda, C i 'in batı mekanında, AI
ve A2 arkad bölümlerinde benzer bir tahribat tespit etmiştik". Ana topraktaki en geç tarihli sikke buluntumuza göre 1185 öncesine.
tarihleyebileceğimiz bu tahribatın Aziz Nikolaos'un röliklerini bulmak
için i 087'de ve i 099'da Myra'ya gelen Bari veya Venediklilerce yapıldı
ğını düşünebiliriz",

C2 yapısının içten ve dıştan tamamlanan kazısı sonrası döşemenin
toprakta 1.13xl.10 m. boyutlarında bir sondaj yapılmıştır. 5
cm.lik kodlardaki küçük buluntuların toplanıp değerlendirildiği bu çalış
mada yapının işlevi ve tarihi ile ilgili sonuçlar alınmıştır. C2 yapısının +
söküldüğü

2

C2 yapısı içindeki çalışmalar için bkz. S.Y.ötuken, i 994 Yılı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi
XVII. KSTJl1996, 375-387, biI.377; a.y., 1995 Yılı Demre Aziz Nikolaos Kilisesi
XVlJl. KSTll ı997, 471-487, bil. 474.
Sökülen zemin döşemeleri için bkz.Ötüken, a.g.e. dipnot 2, 376 (Al); a.y., 1993 Yılı Demre
Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı, XVI. KST II 1995, 361-365, biL365 (Cl-b); a.y., 1992 Yılm
da Anta1ya'nm Demre İlçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi'nde Yapılan Çalışmalar, Xv. KST
II 1994, 475-486, biL476 (podyum); a.y., 1989 Yıluıda Antalya'mn Demre ilçesindeki Aziz
Nikolaos Kilisesi'nde Yapılaıı Çalışmalar, VlJl. ASTl1990, 179-192, bil.185 (A2).
1185-1195 tarihli sikke için bkz. Ötüken 1997 o.g.e. dipnot 2, M.Acara, Maden Buluntular,
480; i 087 ve 1099 için bkz. U.Peschlow, Materialen zur Kirche des H.Nikolaos in Myra im
Mittelalter, btMitt 40 (1990), 207-258, biL21O.
Kazısı,
Kazısı,

3

4
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ve -

kodlarında

çok

sayıda

mimari plastik, cam ve seramik buluntu ele

geçmiştir.

+- 0.00 kilise kodundan -0.60 m.ye inen bu sondajda -0.38-(-0.48)
m. arasında yoğun yaşam izine rastlanmıştır. i. yapı dönemi kodu C i iç
mekanında -0.30 m.de, kilisede -0.40 m.dedir 5 C2 içinde yapılan sorıda
jın da -0.42-(-0.48) ın. kodda 5.-6.yüzyıla ait seramik, cam ve yer mozaiği gibi buluntular, ayrıca küçükbaş hayvan kafatasıarı içermesi, erken
döneme ait bir adak yerinde olduğumuzu düşündürür" (Resim: 2).
C2 yapısının duvarlarındaki sıva büyük çapta korunmuştur; duvar
yüzeyini tümüyle kaplayan sıvanın üzerine sivri bir gereçle yatay ve dikey çizgiler, ayrıca geometrik bezemeler yapılmıştır (Resim: 3). Bu tür
bezemeler AI arkadının doğu uçtaki payesinde (Resim: 4) ve C2'nin kuzey cephesinde de tespit edilmişti",
Bizans mimarisinde 5.yüzyıldanitibaren görülen derz veya duvar sı. vaları üzerindeki çizgiler genelde tektonik kaygılarla ve düzgün bir duvar
örgüsünü emite etmek amac! ile yapılmıştır", Estetik amaçla yapılan geometrik motifler 11.yüzyıldan itibaren yaygınlaşır. Bu tür bezemelerin
Anadolu'daki örnekleri Vize Ayasofya'sı (10./13. yüzyıl), Enez Fatih
Camii (11.-12. yüzyıl), İznik surlarında Kule 37 ve H.Sophia Kilisesi'dir
(1065 s f Benzer örnekler eşliğinde Nikolaos Kilisesi'ndeki bezemelerin
de 3. inşa döneminde yapıldığını düşünüyoruz.
b. Kilisenin Kuzeyindeki B

Yapısındaki Çalışmalar

1995'de kilisenin kuzeyindeki arkada paralel ve 1.80 m. mesafede
yer alan B yapısındaki çalışmalar başlamış, 15 m. uzunluğundaki güney
5
6
7
8
9

CI-batıdaki sondaj ve kilisedeki ı.yapı dönemİ kodlan için bkz. Ötüken 1995 a.g.e. dipnot
3,365, not 14.
Adak için getirilen hayvanlarla ilgili kşl.B.Kötting, Peregrinatio Religiosa. Wallfahrten in
der Antike und das Piigerwesen İn der alten Kirche,Regensburg-Münster 1956, 156.
Kşl. Ölükenl990 a.g:e. dipnot 3,184 vd. (Al knzey cephe); Ötüken 1996 a.g.e. dipnot 2,
376 vd. (AI Arkadı doğıı paye).
.
Bu konuyla ilgili geniş bir çalışma için bkz S.Y.Ötüken, BizANS Duvar Tekniğinde Tektonik Ve Estetik Çözümler", VD 21 (1990),395-410, bi1.398-403.
Bkz. Ötükena.g.e. dipnot 8, bilAOI vd., res.1-2 (İznik), res.5 (Enez).
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cephe ve üst katın doğu, batı ve ortadaki üç mekanı kuzey-güney doğ
rultusunda 3.75-4.00 m.ye kadar kısmen açılmıştı'". Doğu ve orta mekanda 1.60 ve 1.75 m. kodunda taş döşeli zemin ortaya çıkmış buna karşılık batı mekanın zemin ayırımı içermediği tespit edilmiştir. 1996'da 3
mekanda kazı devam etmiştir.
Batı mekanın

içte 1.70, dışta 2.30 m. kodda bırakılan toprağı 0.20
m.ye kadar kazılmıştır. Böylece 2.65 m. genişliğindeki mekan içte ve batı
cephede kuzey-güney doğrultusunda 5.40-5.60 m. uzunlukta açılmış,
ancak henüz kuzey duvarı ortaya çıkmamıştır (Resim: 5). Mekanın güney
duvarındaki 1.70 m. kodundaki kapı orijinalde ahşap zeminli bir üst katın
varlığına işaret eder.
Batı mekanın

0.40 m. yüksekliğinde bir seki ve bunun üzerinde yarıdan fazlası toprakla kapalı ve bu nedenle henüz işlevi
kesinleşmeyen ilginç bir kuruluş ortaya çıkmıştır. Bunun bir fırın, yağ
presi veya zeytin deposu olması mümkündür. Bu düşüncemizi mekandaki
küçük buluntular, bilhassa seramikler destekler. Çok sayıda pişirme kabı,
küp, testi ve tabak gibi mutfakla ilgili kapların ele geçmesi batı mekanın
mutfak işlevi taşıdığına işaret eder (bkz.Acara, Seramik Buluntular).
kuzey

kısmında

Batı mekanın doğu duvarında

alt katına açılan 1.80 m.
yükseklik ve 1.30 m. eninde bir giriş kapısı ortaya çıkmıştır. Kapı Orta
Çağ'da çok düzgün bir şekilde içten örülerek kapatılmıştır. 1997 yılında
alt kata diğer cephelerden giriş bulunamadığı takdirde bu kapı açılacaktır.
B

yapısının

Doğudaki üst mekan içte kuzey köşede 3.50 m.den zemine kadar
(1.55 m.) topraktan arındırılmış ve böylece 7.20x4.00 m.lik mekan tümüyle temizlenmiştir. Kuzey duvarın batı tarafında 3 m. yüksekliğinde
yuvarlak kemerli bir kapı açıklığı, yanında doğu ve kuzey duvarlarındaki
gibi küçük yuvarlak kemerli bir niş, 3.75 m. uzunluğa kadar açılan doğu
cephenin ortasında bir pencere vardır. Ortadaki üst mekanın kuzeydoğu
köşesinde ise 5.20 m.den zemin döşemesi koduna kadar (1.75 m.) yapılan
iki açma ile kazı devam etmiş, 5.00 m. enindeki mekan 7.50 m. uzunluğa
kadar temizlenmiştir (Resim: 6).

10
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B yapısındaki çalışmalar için bkz. Ölüken 1997 a.g.e. dipnot 2, 472-473.

Bu mekanı kuzeyden sınırlayan duvarın örgüsünde iki devşirme kitabe dikkati çeker; her ikisinin de tüm kenarları kırıktır; birinci kitabe
Roma Dönemi'ne, ikincisi ise Bizans Dönemi'ne aittir (Resim: 7).
0.26x0.41 m. boyutlarındaki Bizans kitabesi orijinalde Erken Hristiyan
Dönemi'nde yaygın görülen astragal motifine benzer bir çerçeve ile sı
nırlanır; merkezde lotus ve sekiz yapraklı çiçeklerle bezeli, kol uçları
ineili bir haç ve kolları arasında üç satırı günümüze gelmiş bir yazıt görülür.
ı t0EOTOKE MHPXPI CI'Ü'
2 XAPIC E MOf>EC TON
3 TON [A]P[XIIIülM]ENA K(AI) IEPEA
ı Theotoke Mather Christi
2 Karise Modestos
3 ton (a)r(chipoim)ena kai hierea

ı Theotokos, İsa'nın annesi
2 Rahmetini Modestos'tan
3 Başpiskopos ve rahipten esirgeme
"Poimena" kelimesi çoban veya kitabemizde
piskopos;
"archipoimena" başpiskopos anlamını taşır. Kitabe harf karakteri ve
Modestos'un baş harfi üzerindeki haç işareti, ayrıca bezerne özellikleri
yardımı ile 6.yüzyıla tarihlenebilir. Paralel bir örnek Efes Meryem Ana
Bazilikası narteksindeki Piskopos Hypathios'un adını taşıyan ve 530-540
arasına tarihlenmiş kitabedir' ı.
.

1995 ve 1996'da ortaya çıkan iki üst kat odası ve onlara batıdan bitimuhtemelen ahşap zeminle ikiye ayrılan mutfak-depo mekanı tüm
verileri ve küçük buluntuları ile B Yapısı'nın sivil amaçla inşa edildiğini,
-geçen yıl ileri sürdüğümuz gibi Piskoposluk ikametgahı- olduğunu teyid
eder niteliktedir.
şik,

II

Kitabenin metnini okuyan, transkriptini, tercümesini yapan ve yanıınıayan iki değerli meslektaşıma, Viyana Bilimler Akademisi'nden sayın Prof.Dr. Otto Kresten'e ve Paris College
de France'dan Prof.Dr. Denis Feissel'e burada teşekkür etmek isterim. E.Reisch-F.KnolllKeil, Die Marienkirche in Ephesos, FIE IV 1 (1932), no.35, 101-102.
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c. Kuzey Arkaddaki Çalışmalar

Kilisenin kuzeyarkadında 1989-1990 ve 1992-1993'de içi ve dışı
5.45 m. yükseklikteki toprağın altından çıkarılan doğudaki arkad bölümlerinden sonra, 1994-1995'de ortadaki iki (KI,K2) ve 1996'da batıdaki üç
arkad bölümünün (K3,K4,K4b,K5) önü açılmıştır'? (Resim: 8). Böylece
arkadın cephesi 49 m. uzunluğunda ortaya çıkmıştır. 1997'de bugüne
kadar içine girilemeyen ve planlarda yer almayan batı uçtaki son bölüm
(K6) topraktan arındırılacaktır.
Kilisenin kuzeyini baştan başa kuşatan arkadlı ek yapının antik Myra
kentine bakan anıtsal cephesi, taş ve tuğla ile örülmüş renkli duvar tekniği, cephe süslemeleri, kademeli kemer ve kör nişleri, dışa açık ve kapalı
mekanları, ayrıca zengin mimari plastik ögeleri ile bölgesinde ve tüm
Anadolu'da özel bir yere sahiptir ':'.
Orta çağ' da sel felaketine karşı önlem amacı ile örülen kemer arası
setler kazı ilerledikçe sökülmektedir. Bu bağlamda 1996'da KI 'in iki kemer seti kaldırılmıştır. Örgüde Roma ve Bizans Dönemi'ne ait 58 adet
mimari plastik eserin yanı sıra (bkz.Alpaslan, Taş ve Mermer Buluntular)
envanterlik bir cam kadeh bulunmuştur (bkz.Olcay, Cam Buluntular).:
II. Küçük Bulunıular
a.

Taş

ve Mermer Buluntular
Sema ALPASLAN'

yılı kazısında anatoprak ve (-) kodda 520 taş ve mermer eser
bulunmuştur; bunlardan 268'i yer döşemesi, 65'i mimari öğeler, 110'u

1996

12
i3

•

Kuzey arkad için kşl, Peschlow a.g:e. dipnot 4, 247 vd.
Benzer ek yapılar için bkz. C.Maııgo, Byzaııtiııisehe Architektıır, Stuttgart ı 975, res.252,294
(İstanbul H.Georgios, KiliseC.), 297 (Enez, Fatih C.), 302 (Selanik, H.Apostoloi), 342
(Olıri, H.Sophia); Gebze için bkz. A.M,Man,el, Zur Lage des Haıuıibalgrabes, M (1972),
272-274, res. 15.
Araş.Gör. Sema ALPASLAN, H,O. Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarilıi Bölümü, Beytepe-

ANKARA
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kabartmalı

parça, 30'u kakma levha, 18'i kitabe, 29'u tanımlanamayan

parçadır.

C2 yapısında topraktaki yoğun buluntuların yanı sıra kuzey kemer
örgüsünde devşirme kullanılmış bir paye görülür; kazıma tekniğindekıv
rık dal-spiral motifı ilebezeli parçaerken dönem özelliklerini yansıtır".
C yapısının üst duvarına örülen, ayrıca 1990 yılındatoprakta bulunan iki
templon payesi ile motif, üslup, boyut açısından uyum sağlayan payenin
benzerleri Andriakeve Limyra'da 6. yüzyılda karşımıza çıkmaktadır'".
Aynı yapıda (-) kodda bulunan, erken döneme ait, ortası muhtemelen
sonradan daire biçiminde oyulmuş kaidenin benzeri Bursaçevresinde
Kıranışıklar'da Şahan Baba Türbesi'ndeki ambon podyumuna ait sütun
ve kaidesinde görülür'". (-) kodda renkli çakıl, kireç taşı ve tuğla malzemeden yapılan. yer mozaikleri yoğun birşekilde bulunmuştur (140 adet).
Küp ve üçgen biçimli mozaiklerin boyutları. lxLS cm. dir.
C2 ve B yapısının ana toprağında ortaya çıkan ajour tekniğindeki
levhalar çok kaliteli bir teknik, üslup ve işçilik sergilediği gibi önceki
kampanyalarda bulunan templon payeleri ve levhalarıyla da zengin bir
grup oluşturur'". Bu yılın levhalarında görülen bir yenilik akantus yapraklarının arasında daire içinde altı yapraklı çiçek motifıdir.
Izgara tipi pencere şebekelerimizin parçalarını galeride muhafaza edilen ve yayınlanmamış bir büyük köşe parçası ile birleştirmek mümkün

14

Mekan içindeki 185 mimari plastik ögenin 43'ü (+) kodlarda, 142'si (-) kodlarda

15

tur.
O.Feld, Die

16
17

bulunmuş

Innenausstattuııg der Nikolaoskirche in Myra, (ed.J.Borchardt) Myra, Berlin
1975, lev. 131.F (Andriake). Andriake'deki Bizans Dönemi eserleri Araş.GÖL Macit
Tekinalp (Eskişehir Anadoln Üniv.) tarafindan doktora tezi kapsannnda çalışılmaktadır.
D.PeschlawNikolaos Kilisesi ile ilgili son makalesinde Andriske'deki ögelerin yayınlana
cağını belirtmektedir, a.y.• a.g.e. dipnot 4, 217, not 60. a.y., Die Bischofskirche in Limyra,
Xe CIAC il (1984),27,29, res.6,9.
S.Y.ötüken,Forschungen im Nordwestliclıen Kleinasien. Antike und Byzantinische
Deıılanaeler in der Provinz Bnrsa,JsMitt. Beiheft al (1996), 1ev.17.2.
Likya'daki benzerleri Alakilise, Muskar, Dikmen Devekuyusu'nda görülmektedir ; bkz.
Ötüken 1994 a.g.e. dipnot 3, 479, not 14; a.y., 1996 a.g.e. dipnot 2, S.Alpaslan-N.Çorağan,
Taş ve Mermer Buluntular 378, not 7.
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oldu 18 (Resim: 9). Bu tip şebekeler, Anadolu'da Efes'te, Anadolu dışında
ve Yunanistan'da Hellenistik, Roma dönemlerine ait tapınak ve
evlerin kapı ve pencerelerinde, aynı zamanda korkuluk levhalarında kullanılmıştır; Erken Hristiyan Dönemi'nde benzer işlevde örnekler vardır!",
İtalya

Bu yılın mimari ögeleri arasında, kuzeyarkadın K-4 Açması'nda
ortaya çıkan devşirme sütun kaidelerinden doğudaki Roma Dönemi' ne
ait bir Dar başlık, batıdaki 5.-6.yüzylla ait bir dilli başlıktır" (Resim: 8).
Kazı çalışmalarında bugüne kadar 104 sütun başlığı (19 tüm, 85 kırık
parça) bulunmuştur. Aynı zamanda yapıda in situ, avlu, galeri ve kilise
içinde yer alan 47 başlık, kazı buluntuları ile tip ve üslup açısından bü.
tünlük gösterir".
Kilisenin ilk yapı dönemi liturjik kuruluşlarına ait başak ve tırtıklı
yaprak motifli delikli levhalar ve bir başlık geçen yılların parçaları ile
bütünleşmektedir. Başlıkla aynı biçim, boyut ve motifi içeren bir örnek
Likya Bölgesi'nde Aperlai'de tespit edilmiştir. Benzer motifler
Melanippe ve Andriake'de ö.yüzyıla tarihlenen eserlerde karşımıza çık
maktadır .
22

18

Yeni bulunan şebekenin (Mf-2657) boyutlan: E:45(k), Y:53(k), K:12.8 cm.dir. Istanbul ve

19

Harrisorı-N. Frratlı, Excavations at Saraçtıane in İstanbul, I, Princeton 1986, 140-142; ayrı
ca bkz. Ôtüken ı 995 a.g.e. dipnot 3, S.Alpaslan, Taş ve Mermer Buluntular 367, not24.
C.Lang-Auingcr, Hanghaııs im Ephesos, Wien 1996, res.3?, 38,231. W.Allderson-R.Phene

Yunanistan'daki benzerlerine göre eser 6. yüzyıla, kilisenin ilk yapı dönemine aittir. R.M.

20
21

Spiers, The Architecture ofAnctenı Greece and Rame, London 1950,236, res.86 (OlympiaPhilippeum tapınağı), lev. XLIlI (Delos-Athena tapınağı), LXX (Delos-Ev); A.G.Mc Kay,
Houses, Villas and Palaces in theRoman World, Southhampton 1975,91, res.28, 31 (OstiaDipinli Evi).
Bursa çevresindeki benzer bir örnek için bkz. -Ötüken a.g.e. dipnot 16, 175, lev.28.5;
Didyma'daki bir örnek için bkz. U. Peschlow, Byzantinische Plastik in Didyma, fstivfitt 25
(1975),211-257, biL.215, lev.38.4.
Pcschlow,kilisedeki in situ, avlu ve galerideki sütun başlıklannın tümünü Limyra'daki
Piskoposluk Kilisesi ögeleriyle birlikte yayınıayacağını belirtmiştir; a.y., a.g.e. dipnot 4,
216, not 53. Kazı buluntusu sütun başlıkları, kilisedeki in situ ve diğer başlıklarla birlikte
değerlendirilerek

22

yayma hazırlanmaktadır.
Y.Ötüken, "Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısının Orta' çağ Araştırmalanna Katkıları",
Orta çağ ve Tilrk Kazı/an Sempozyumıı, İzmir Ege Üniv. 9-11 Nisan 1997 (baskıda),
S.Alpaslan, Menner-Taş Buluntular, not 34.
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C2 yapısında (+) kodda bulunan kazıma tekniğinde içiçe geçmiş dairelerle bezenmiş daire motifli levha, kilisenin kuzeyindeki mezar ve galerideki levhaların parçasıdır. Galerideki ve mezar odasındaki levhalar yayınlarda Orta Bizans (kubbeli bazilika) Dönemi'ne tarihlenir", Motif ve
kompozisyon özellikleri ile levhalar 7.-8. yüzyıllara ait olmalıdır.
Orta Bizans Dönemi'nde mimari plastik eserlerde karşımıza çıkan
hayvan motifleri arasında en sevileni kuştur.. 1996 kazısında bulunan
lento veya lento üstü işlevindeki eserin ön yüzünde ayakta, kanatları kapalı tasvir edilmiş kuş motifi, stilize üslubu ile dikkati çeker (Çizim: 2).
Kilisenin galerisindeki .iki templon başlığında kuşlar farklı bir üslubu
yansıtır. Kuş motifi Likya Bölgesi'nde Erken Hristiyan Dönemi'nde
Muskar, Alakilise, Xanthos gibi yerleşimlerde görülmektedir". Ancak
Demre'deki örneğimiz üslup açısından Orta Bizans Dönemi'ne
tarihlenebilir.
1996 yılıkampanyasında açılan K-I mekanının kuzeyarkadı setinde
58 parçadançoğu Geç Roma ve Erken Hristiyan Dönemi'ne
(13 parça), 8'i 11.-l2.yüzyıla tarihlenebilir. Bunlardan önemli örnekler
şeritlerle oluşturulmuş düğümlü daire motifli bir templon payesi ve aynı
üslubu yansıtan bir levhadır (1 1.-\2. yüzyıl)25
kullanılan

23

24

25

kalınlıkları 6.5-7 cm. dir. Galerideki levhayı (kat.no.44) Feld Orta Bizans, mezar
odasıudakini (kat.no.54) Peschlow kubbeli bazilika dönemine tarihler; Feld a.g.e. dipnol 15,

Levhalarm

375; Peschlow a.g.e. dipnol4, 219.
R.M.Harrison, A nole on Arclıileclural Sculpture in Central Lycia, Anat. SIUd. 22 (1972),
187-197, bi1.l89,190,193, res.2,6,7,15 (Muskar, Alakilise); J-P.Sodini, Sculptures
Lyciennes D'Epoque Paleochretienne A Representatioııs Humaines et Animalieres, Rev.
Arch. 1 (1976),337-348, bi1.342 (Xantlıos).
Bari'deki benzer örnekler nedeniyle Demre-Bari arasında yakın ilişki kunnaktayız.
MSalvatore-N.Lavermicocca, Sculture altoınedievali e bizantine nel museo di S.Nicola di
Bari. Note sulla topografia di Bari bizantiııa, Riv. dell'Jst. Naz.D'arch. e Sıono Dell'arte, 3
(1980), 93-135, kat.no.118, 140,143.
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b. Cam Buluntular
Yelda OLCAr

1996 yılında ana toprakta ve (-) kodda 691 Roma-Bizans, yüzey toprakta 25 Bizans sonrasına ait cam bulunmuştur. Ana toprak ve set buluntularının 234'ü pencere camı, 40'1 kandillere ait ağız, 26'sl kaide, ô'sı
kulp, 9'u kandil çubuğu, 346'sl gövde, 2'si şişe ağzı, 2'si bilezik ve i 'i
kadeh ve 25'i tanımlanamayan cam parçadır.
C2 yapısının (-) kodlarındaki camların genel nitelikleri ile ana toprak
buluntularından farklı özellikler taşıdıkları görülür. Bunlar arasındaki bir
ağız parçası uzun boyunlu içbükey kaideli bir şişeye ait olabilir. Bu tipte
şişeler M.S.3.-4.yüzyllda Filistin'de Samaria ve Karmel'de (Jalame) karşımıza çıkar". Erken tarihli buluntulardan bir diğeri dökme tekniğinde
yapılmış kaburgalı

kase parçasıdır. Erguvan rengindeki eserin benzerleri
Geç Hellenistik Dönem' e tarihlenmektedir. Suriye-Filistin Bölgesi'ndeki
imalathanelerde yapıldığı düşünülen bu kapların paralelleri, Likya'da
Arykanda ve Batı Anadolu'da Sardis'de tespit edilmiştir".
Biçimi ile yenilik getiren iki ağız parçasının uzun boyunlu, küresel
gövdeli şişelere ait olduğu anlaşılmıştır. Bu tür şişelerin benzer örnekleri
Geç Roma-Erken Bizans Dönemi'ne tarihlenmektedir28 •

*
26

27

28
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Yrd.Doç.Dr. Yelda OLCAY, Anadolu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji ve
Sanat Tarihi Bölümü, ESKİŞEHİR
C2 içindeki 115 cam eserin 90'ı (+) kodlarda, 25'i (-) kodlarda bulunmuştur. G.M.Crowfoot,
Gloss, The abjectsJram Samaria, London 1957,410, Fig.94.1O (Sarnaria); G.D.Weinberg,
Excavations at Jalame, Site of a Glass Factory in Iate Roman Pa/as/ine, Columbia 1988,
72, katno. 287-288, re,.4-33.287,288 (Karmel); ayrıca bkz. C.Lightfoot-M.Aslan, Anadolu
Antık Camları, Arıkara 1992, 131, kat.no.78.
J.Price, Late Hellenistic and Early !ınperial Vessel Glass at Berenice: A Survey of Iınported
Tableware Found During Excavations at Sidi Klırebish, Benghazi, G.Barker (ed.), Cyrenacia
in Antiquity, BAR International Series 236 (1985), 291, res.24.2; Arykanda için bkz. A.T.
Tek, Arykanda Şehrinden Antik Cam Ome/deri (A.Ü.,DTCF, Yayınlanmaınış Lisans Tezi,
Ankara 1994); A.von Saldem, Andent and Byzantine Glass from Sardis, London 1980, 1112, kat.no.34, res.2.
Benzerleri için bkz. Crowfoot a.g.e. dipnot 26, 417, res.98; Lightfoot-Aslan a.g.e. dipnot 26,
132-133, kat.no.79-80.

Bu yıl da geçen yıllardaki gibi restitüsyon çalışmalarına devam edönemlerine ait örnekler arasında ithal buluntular
vardır" (Çizim: 3).
dilmiştir; yapının farklı

Ana toprakta ele geçen ilginç bir buluntu, kandillerin kullanımına ışık
dikkati çeker. Bronzdan "Y" biçimindeki fıtil taşıyıcısı
nın üst kolları kandilin ağız kenarına oturur; alt uç ise fıtilin konduğu kısını
dır ve dik durması için boru biçiminde yapılmıştır. Benzer fitil taşıyıcıları
Anadolu'da Anamur, Alahan ve Antakya'da tespit ediimiştir".
tutması bakımından

Kalıba üfleme tekniğinde yapılan camlar arasında dış

yüzeyi petek motifli kap parçaları buluntularımıza yenilik katmıştır. Benzerleri İstanbul
Saraçhane, Serçe Limanı Batığı ve Korint'de görülen buluntular 1 ı. -13.
yüzyıllara tarihlendirilebilir".
Biçimde yenilik getiren önemli bir eser, sağlam olarak ele geçen kadehtir (Resim: lü). Kalıba üfleme tekniğinde yapılan gövdesi yivli kadeh,
konik biçimli ve katlı kaidelidir. Buluntu yerlerine göre "Haçlı Kaplan" adıyla tanımlanan bu tipteki kadehlerin benzerleri Anadolu'da Anamur'da;
Anadolu dışında yoğun olarak Filistin ve İsrail'deki haçlı kalelerinde yapıları
kazılarda, ayrıca Suriye ve Fustat'da tespit edilmiştir. Biçim, boyut, renk ve
kalite açısından paralellik kurabileceğimiz bu örneklere dayanarak
Demre'deki cam kadehi 12. yüzyıl sonu - 13. yüzyıla tarihleyebiliriz'".

29

30

31

Restitüsyonlar için bkz. Y.Olcay, Antalya 'nın Demre (Kale) İlçesindeki Aziz Nikolaos Kilisesi Kazısı 1989-95 Yıllan Cam Buluntuları (H,D., yayınlanmaınış Dr. tezi, Ankara 1997).
lRussell, Byzantine Instrumenta Donıestica from Anemuriıını: The Signijicance of Context,
(ed. RL.Hohlfelder), Cİ1y. Town and Countryside in the Early Byzantine Era, New York
1982, 133-154, bi1.l49 (Anamur, Antakya); A.C.Williams, The Potıeruy and Glass at
Alahan, M.Gough (ed.), Alahan an Early Monastery in Southem Turkey, Toronto 1985, 69,
res.12.1O (Alahan).
Bkz. lW.Hayes, Exeavation at Saraçtıone in İstanbul, II, Princeton 1992,405, kat.no.79,
çiz.153n9; G.F.Bass, The Nature of the Serçe Limanı Glass, JOS 26 (1984), 64-69, bi1.69;
G.D. Weinberg, A Mediaeval Glass-Factory at Corinth, AJA 44 (1940), 297-324, bi1.311,
çiz.l S.

32

Kadeh için bkz. E.M.Stern, Ancient and Medie"al Glass from the Necropolis Chureh al
Anemurium, Anna/es du ge Congres de L'Associatton Intemationale Paul' L 'Htstoire du
Veıre, Naney (France) 22-28 Mai, Liege 1985, 35-64, biI.54-60, çizA,7; P.B.Bagatti, 1
Monıtmenti di Emmaus el-Qubeibeh e dei dintomi, Jerusalem 1947, 149-150, çİz.35.
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c. Seramik ve Maden Buluntular
Meryem A CARA •
ana toprakta ve (-) kodda 159'u sırlı, 4722'si sırsız, 98'i
7'si terra sigillata, 5 i 'i kandil, i 92'si boyalı seramik olmak
üzere 5229, yüzey toprakta ise 19'u sırlı, 56'sı sırsız 75 seramik bulun1996

yılında

kırmızı astarlı,
muştur.

C2 yapısında gerçekleştirilen sondajda yoğun sırsız seramiğin yanı
sıra erken döneme ait kırmızı astarlı Geç Roma seramikleri, kandiller ve
kırmızılsiyah boyalı seramikler ele geçmiştir. Özellikle kırmızı astarlı
Geç Roma seramikleri ağız tipleri ve bezemeleri, kandiller gövde biçimleri ve bezerne motifleri açısından önceki yılların 5.-6. yüzyıllara
tarihlenen örnekleri ile uyum sağlamaktadır'",
Erken döneme ait iki kandil, B yapısı batı mekanında bulunmuştur.
Kandillerin diskusları elinde üzüm salkımı tutan kanatlı, çıplak bir Eros
(Resim: i i) ve boğa figürü ile bezeli olup diskus çevresi üzüm salkımı ve
asma yapraklı kıvrık dal motifi ile sınırlanmıştır. Anadolu tipi kandiller
grubuna giren eserler benzer örneklere göre 5.-6. yüzyıla tarihlenebilir'".
Aynı

mekanda bulunan, kırmızı astarlı bir Geç Roma kaidesinin
merkezinde damga tekniği ile yapılmış koşan hayvan figürlerinden oluşan bir süsleme bulunur; benzer örnekler 6. yüzyıl ortası ile 7. yüzyılın
ilk yarısına tarihlendirilir". Aynı türdeki diğer bir kasenin kaidesinde ise
kol uçları içbükey sonuçlanan Yunan Haçı motifi vardır; benzerlerini
Kıbrıs'ta bulduğumuz bu parça 7. yüzyıl 2.yarısına aittir".

•
33
34
35

36
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Araş.Gör.Dr. Meryem ACARA, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi
Bölümü, Beytepe- ANKARA
Önceki kampanyalardaki örnekler için bkz. Ötüken 1995 a.g.e. dipnot 3, M.Acara, Seramik.
Buluntular, 370.
Benzerleri için bkz. Hayes a.g.e. dipnot 31, res.]-5,9.
Benzerleri ve tarihlendinne için bkz. lW.Hayes,-Late Roman Pottery. London 1972, 346347, çiz.75-76.
.
KşL. Hayes a.g.e. dipnol 36, 381, çiz,84/k-o; C.Diederichs, Salamiııe de Chypre IX.
Ceromtques Hellenistiques, Romaines et Byzanttnes, Paris 1980,61, lev. 25/293 b.

Demre'deki ikinci yapı dönemine ait ithal seramikler daha önceki
kampanyalardan tanıdığımız sırsız içbükey kaideli testiler ve İstanbul
kökenli "beyaz hamurlu seramik" kaplardır; ikinci grupta Saraçhane kazılarında bulunan örnekleri 9.-10. yüzyılatarihlenen, baskı tekniğinde
karta! figürü ile bezeli kase dikkati çeker",
Yapının 3.

ve sırsız seramikler C2 ve B
Tür ve tiplerine göre
gruplandırılan sırlı seramikler geçen yılların buluntuları ile form, renk ve
bezerne açısından uyum sağlamaktadır (Çizim: 4). Bunlar arasında form
açısından az sayıda örneği bulunan, ince cidarlı, içte sarı, dışta hardal
rengi sırlı, ağız kenarında sgraffito tekniği ile yapılmış paralel çizgiler,
gövdesinde ise dalga motifleri bulunan bir kase dikkati çekmektedir.
Muhtemelen ithal malı olan kase teknik ve motif özellikleri ile 11.-12.

yapısının

dönemine tarihlendirilen

ana

toprağında

sırlı

yoğunlaşır".

yüzyıla tarihlerıir'".

B yapısının batı mekanı sırsız seramik açısından çok zengindir. Bu
mekanda pişirme kaplarının yanı sıra, ince cidarlı, perdahlı, çoğunluğu
kulpsuz, dar boyunlu, küresel gövdel i, hemyüz kaideli, üzerlerinde boya
ile yapılmış dikey şeritler bulunan yeni kap formları tespit edilmiştir.
Buluntular mekanın mutfak veya kiler olarak kullanıldığına işaret eder.
1989 yılından bu yana az sayıda ele geçenpitosların ağız çapları 3245 cm. arasında değişmektedir. Ağız kenarlarındaki, kazıma tekniğindeki
dalga motifleri ve parmak bastırılarak yapılmış süslemelerle dikkati çe-

KşL.· Ötüken 1996

38

a.g.e. dipnot 2, M.Acara, Seramik Buluntular, 381-382; kartal figürü için
bkz. Hayes a.g.e. dipnol 31, 12-34, bi1.l8-19, çiz.612,lev.5/c.
B yapısı batı mekanmda 8 sırlı, 1267 sırsız, C2 yapısının içinde (+) kodlarda45 sırlı, 146

39

İstanbul ve Yunanistan'daki benzerleri içiıı bkz. Hayes a.g.e. dipnot 31, 44; P. Armstrong,

37

sırsız;

(-) kodlarda 507 sırsız

seraınik buluıunuştur.

Some Byzantine and Laler Settlemeıns in Easteni Phokis, ABSA 84 (1989), çiz.4/31,11I25,
lev.4,6,7. i 995-96 yılı sırlı seramik buluntu1an ile 1996 yılı sırsız mutlak kaplan hakkındaki

Lisanstezi 1997'de H.n.Sanat Tarihi Bölümü öğrencilerinden Ebru Fındık tarafından hazırlanımştır.

.
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ken örnekler form ve süsleme açısından Kyaneai, Xanthos ve Yunanistan'daki 11.-12. yüzyıllara tarihlenen bazı pitoslarla benzerlik gösterir'".
1996 yılında 358 maden bulunmuştur. Bunlardan 1'i röliker haç, 1'i
yüzük, 2'si halka, l'i kulp, l'i asma kilit köprüsü, 3'ü kandil fitili ve parçaları, 5'i levha, 108'i çivi ve mıh, 221'i cüruftur. 15'inin işlevi ise tespit
edilememiştir.

İki kapağı ve menteşeleri ile sağlam bir şekilde günümüze gelebilen
bronz röliker haçın yüzeyi aşındığından süslemeler çözümlenememektedir (Resim: 12). Bu tip röliker haçlarda olduğu gibi, her iki yüzünde kazıma tekniği ile birer figür tasvir edildiği izlerden anlaşılmaktadır. Türkiye ve yurtdışı müzelerinde bulunan, aynı teknikle yapılmış İsa, Meryem
ve azizfigürleri ile bezeli röliker haçlar genelinde 10.-12. yüzyıllar arası
na tarihlenir'",

d. Freskolar
Ni/ay ÇORAGAN"
yıl kilise ve ek yapılardaki freskoların farklı döneme ait tabakaları ayrıca, ikonografisi ve üslupları incelenmiştir. Kubbeli bazilikanın iç

Bu

narteks ve güney
meler görülür'".

40

41

•
42
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dış-yan

nefi hariç, alt tabakalarda daima figürsüz beze-

Kyaneai ve Xanthos için bkz. F.Kalb (ed.), Lykische Sındien 3. Die Siedlungskamrner von
Kyaneai in Lykien. Bericht über Feldforschungen im Yavu-Bergland im Somıner 1992, Asia
Mtnor Sıudien, C.24, Bonn 1996, 94, not 56-58, çiz.34195-96; Yunanistan için bkz.
W.A.Mac Donald (ed.), Excavations af Nichona in Soıahwest Greece, III, The Pottery by
Llcosser, Minneapolis 1983, 388, çiz.10/25.
Efes Müzesi'ndeki Ioannes Kilisesinden gelen benzer bir örnek içiıı bkz. S.AtasoyKPannan, Anadolu Medeniyet/eri II, İstanbul 1983, 171, C.46; Princeton The Art
Museum'daki Filistin kökenli örnek için bkz. S.Curcic-A.St.Claİr, Byzantium at Princeton,
Prineeton 1986,85, kat.7l.
Araş. Gör. Nilay ÇORAGAN, Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sanal Tarihi
Bölümü, KAYSERİ
H.Rotİ., Kleinasiatische Denkmaler aus Pisidien, Pamphylien, Kappaddoen und Lyaen.
Leipzig 1908, s.338'de kilisedeki birinci (alt) tabakarun "boyanmaımş" olduğu gibi yanlış
bir bilgi aktarılır.

İç narteksin orta bölümünün örtüsünde iki tabaka bulunmaktadır.

Peschlow 1042 tarihli kitabeyedayanarak, birinci tabakanın kilisenin
onarımı sırasında yapıldığını belirtir43 İkinci (üst) tabakadaki freskolar,
başkent etkili ikonografik ve üslup özellikleri gösterir. Bu tabakadaki
freskolar, paralel örneklerin yardımıyla i L yüzyılortalarına tarihIenebilir.
Kuzey ek mekanlar, güneydeki mezar odası ile batı avludaki mezar
nişinin freskoları tek tabakadır veüslup açısırtdan bütünlük göstermekte-

dir, Mezar nişindeki freskonun 1118 tarihli kıtabesini dikkate alarak, aybenzer üslup gösteren paralel örnekler yardımıyla kilisenin bu bölümlerindeki freskoları i L yüzyıl sonu-12.yüzyıl başına tarihleyebiliriz.
Güneydeki mezar odasında mezar nişlerinde, ölenkişiler için tanrıya
yalvaran aracılar olarak tasvir edilen figürlerin kasım, aralık, ocak ve
şubat aylarında kutlanan aziz ve piskoposlar olduğu dikkati çeker.

rıca

43

Peschlow a.g.e. dipnot 4, 25 ı -252.
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Resim 1: C2 yapısı, kuzey duvar

Resim 2: C2 yapısı, (-) kod sonda]
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lıuluntuları

Resim 3: C2
ler

Resim 4: Al

arkadı doğu

yapısı,

derz üzeri bezeme-

payesindeki derz üzeıi bezerneler

561

---------

Resim 5: B yapısı,

batı mekanı

Resim 6: B yapısı, orta ve doğu mekan
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Resim 7: B yapısının orta mekanındaki kitabe

Resim 8: Knzey arkad, K4 bölümü
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Resim 11: Eros tasvirIi kandil

Resim 12: Bronz rôliker haç
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NİGDE-ANDAVAL (AKTAŞ)'DAKİ
KONSTANTİN-HELENA KİLİsESİ
Sacit PEKAK'

Niğde yakınlarındaki

Konstantin-Helena Bazilikası'ndaki kurtarma
ve kazı çalışmaları Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden alınan izin ile' gerekli maddi kaynak sağlandıktan sonra', 25
Eylül 1996'da başlatılmış, 5 Ekim 1996 günü, toplam II gün süren çalışmaya son verilmiştir.
Tarihi kaynaklarda adı Andavilis, Addaualis, Ambavalis olarak geçen
yerleşim geç antik dönemde, İstanbul'dan Kilikya Pylaisi'ne giden yol
üzerindeki bir istasyon görevi üstlenmiştir".

•
2

Yrd.Doç.Dr. Sacit PEKAK, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Beytepe/ANKARA
Kazı izninin alııunası sırasında anlayışı nedeniyle Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sayın
Akif lşık'a teşekkür ederim.
1996 yılı çalışması için gerekli mali desteği sağlayan Vasco Turizm, Yatznm, Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi ve şirketin Antalya Bölgesi Müdürü arkadaşım Doç.Dr. Yusuf Örnelc'e teşekkürü borç bilirim. Bu çalışma döneminde yapıya doğrudan fiziki bir müdahale
yapılmaması,

sadece, geri dönülebilir malzeme ile korumaya yönelik önlemler

planlanmıştır. Ayrıca yapının
niş kapsamlı

sezon

fotoğrafiarla

tespiti

yapılırnştır.

alınması

Bu nedenle ge-

birekip çalışması yerine Niğde Müzesi elemanlan ve kendimizin katıldığı bir

geçirilmiştir.

Zağnos'u teşekkür

3

plan, kesit ve

Kilisenin ölçülerini alarak rölövelerini çizen

arkadaşım

Beyhan

ederim.

F. Hild ve M. Restle, "Kappadokia, Charsianon, Sebasteia und Lykandos", Tabula Imperii
Byzantini, Band 2,1981, s. 140-141
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Niğde'nin

8 km. kuzeydoğusunda, merkez ilçeye bağlı Aktaş köyü
yakınında ve bugünkü Yeniköy (Yeni Mahalle)'de bulunan Bizans Dönemi'ne ait kilise (Resim: i) ilk olarak W.!Hamilton 'un 1842 yılında
basılan seyahatnamesinde kısaca amlmaktadır". Seyyah, Eski Andaval'daki kilisenin H. Konstantinos'a adanmış bir kilise olduğunu belirtmektedir.
J. Strzygowski, yapının mimar Smirrıov tarafından çizilen planını ilk
kez yayınlayan araştırmacıdır. Araştırmacı ayrıca yapının kısa bir tasvirini yaparak, Binbirkilise örnekleriyle benzerliğine değinir, kiliseyi "Ajos
Konstantinos" olarak adlandırır ve yerli halktan öğrenilen bir rivayete
göre yapıyı Kudüs yolculuğu sırasında Helena'nın yaptırdığını aktarır'.
Yapıyı ayrıntılı olarak inceleyen ilk araştırınacı H. Rott 'dut", Rott,
kilisenin Helena'nın Kudüs'deki İsa'nın mezarını ziyarete gittiği sırada
inşa ettirdiğini önesürer. Yazar, yapıdaki kazıma haç motiflerinden dolayı kilisenin hac yolu ile ilgili olabileceğini belirtir. Yapının planını yayınlayan, ayrıca mimari plastik parçalara değinen Rott, yan neflerin orijinalde içten ahşap, dıştan tek pahlı, orta nefin çift pahlı çatı ile örtülü olduğunu belirtir. Rott, yapıyı birkaç döneme tarihler. Ona göre 5. yüzyıla
tarihlenen ilk yapı sütunlu, üç nefli, ahşap örtülü bazilikal planlıdır. İkin
ci yapı döneminde (Arap akınıarından sonra) sütunların önüne payeler
eklenerek nefler
tonozla örtülmüştür. Rott, kilisedeki freskoların
ikonoklasmus sonrasına ait olduğunu savunmaktadır .

Ll.afomaine-Dosagne, Kappadokya' da yaptığı seyahati konu alan
makalesinde, bazilikadaki freskoları, neden göstermeksizin "Post-Bizans

Dönerni'rıe" tarihlemiştir".

4
5

6

7

568

W.J. Hamilton,Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, London 1842, c. 2, s. 297
J. 8trzygowski, Kleinasien etn Nenland der Kımstgeschichte, Leipzig 1903: s. 67-68. 159,
201, Abb. 55 (plan)-57
H. Rott, Kleinasiatische Denkmaeler aus Psidien, Pamphylien, Kappadokien und Lylden,
Leipzig 1908, S., 102-108, Abb. 30 (phın)-31
J. Lafontaine-Dosogne, "Note sur une vayage en Cappadoce (ete 1959), Byzantioıı 28,
(1958): 465-477, biL. s. 471-472

N ve M Thierry'ler 1963

yılında yayınlanan kitaplarında,

kilisenin

326 yılında, Helena'nın kutsal topraklara yaptığı ziyaret sırasında inşa
ettirildiğini öne sürerek, ahşap çatının 10. yüzyılda tonoz örtü ile değişti
8
rildiğini belirtirler
1961-65 yılları arasında Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü yaM Gough yönetiminde, kurtarma ve restorasyon amacıyla çalış
malar gerçekleştirmiş; yayınlanan raporda freskoların temizlendiği belirtilmiştir. Gough, ayrıntılı bilgi vermeksizin, yapıdaki freskoların, Eski
Gümüş freskoları ile benzerliğine dikkat çekmiştir",
.
pıda,

RiKrautheimer, Bizans mimarisine ilişkin yayınında, kiliseyi 5. yüzyıl yapıları içinde değerlendirir. Yapının apsis pencerelerindeki bezemeleri ve çokgen apsisini göze alarak 550 yılı civarına tarihler!",
L. Giovannini 'nin editörlüğünü yaptığı Kappadokya ile ilgili kitapta,
mimari bölümünü kaleme alan Paulo Cuneo, yapının planını yayınlayarak, kısaca tanıtır!'.
.
P.Praft, Londra Arkeoloji Enstitüsü adına, Ankara İngiliz Arkeoloji
Enstitüsü'nün yardımı ile bölgede araştırmalar yapmış, kilisenin koruma
ve kurtarmasına ilişkin araştırmaların yapıldığını, bir proje hazırlandığını,
maddi yardım sağlandığı takdirde çalışmalara başlayacaklarını bildirmiş
tir l2 .

H. WNausch, 9. yüzyıl Anadolu'daki payeli bazilikaları ile ilgili
doktora çalışmasında kiliseyi üç ayrı evrede ele almış, örtü sistemi hakkında restitüsyon önerileri sunmuştur'",

8
9
10
11
12
13

N. ve M. Thierry, Nouvelles eglises rupesires de Cappadoce, Region du Hasandağı. Paris
1963, s. 29-30, Lev, XIII a-c
M. Gough, "Annual Report. Eski Gümüş 1964", Anatelian Stııdtes, 15, (1965), s. 8-9
R. Krautheimer, Early Christian and Byzantine Architecture, Middlesex, 1965, s. ]23
L. Giovannini (ed.), Kunst in Koppadolden, Genf-Paris-München, 1972, s. 86, Abb. 36
(plan)
P. Pratt, "Research and Survey Reports: Andaval", Anatalien Studies, 25, (1975), s. 6-7
H.W. Nausch, Untersuchungen zıtr Pfeilerbasilika im 9. Jahrhundert in Kletnasten, Wien,
1976, Abb. 159-161
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Kappadokya Bölgesi

hakkında

önemli eserleri bulunan M. Restle,

yapı ile ilgili en ayrıntılı çalışmayı gerçekleştiren araştırmacıdır. Araştır
macı, 1978'de yayınlanan bir ansiklopedide, Kappodokya maddesi altın

da yapının planı verilmiş, doğu cephesinin restitüsyonu yayınlanmıştır".
Restle bir yıl sonra yayınladığı iki ciltlik, Kappadokya' daki Erken Bizans Dönemi mimarisine ilişkin yayınında, kiliseye geniş yer aymnıştır'".
Yapının plan ve restitüsyonlarını yayınlayan araştırmacı kiliseyi üç ayrı
dönemde ele alıp, her dönemi ayrıntılı olarak inceler. İlk dönem yapısı üç
nefli bazilikadır. Orta nef yan neflerden yüksektir ve kuzey ile güney
duvarlarda pencere açıklıkları bulunmaktadır. Yan nefler tek, orta nef çift
pahlı çatı ile örtülüdür. İkinci yapı döneminde, sütunlara payelerin eklendiğini, takviye kemerleri atılarak her üç nefin de tonozla örtüldüğünü
belirtir. M. Restle, bu yapı döneminde üç nefin tek bir çatı ile örtüldüğü
nü öne sürer. Yazara göre, orta nefin tonozla kaplandığı sırada, yan nefler
de moloz taş tonozlarla kaplanmıştır. Ancak, güney nef tonozu orta nefle
eşit yükseklikte iken, güney nef bilinmeyen bir nedenle 0.38 cm. kadar
daha alçak örülmüştür. Bu dönemde çatı 5.5 m. kadar yükselmiş. Her üç
nefin bir tek çatı ile örtülmesi ne.ıeniyle, orta nefin yan duvarlarındaki
aydınlakta pencereleri yok olmuştur. Restle'ye göre, bilinmeyen bir dönemde, yan nef tonozlarının yıkılmasından sonra, yan nefler tek pahlı
çatılarla kaplanmıştır. Araştırmacı, üçüncü yapı döneminde ki bunun
yüzyılımızın başında, Rott'un ziyaretinden kısa bir süre önce gerçekleşti
ğini belirtir, yan neflerin kaldırıldığını, nefleri ayıran desteklerin araları
nın örüldüğünü söyler.
Restle, yapıda üç farklı sıva tabakasının saptandığını,
yüzyılın sonu, 13. yüzyılın başında yapıldığını ekler.

F.Hild ve MRestle 'nin Kappadokya'yı konu alan
hakkında kısa bir bilgi sunulmuştur":

14
15

16
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freskoların

12.

yayınlarında yapı

M. Restle, "Kappadokien", Reallexikan zur byzantinisclıen Kunst 3" (1978), süt. 968-1115,
biL. süt.: 984
M. Restle, Studien zurfrühbyzantinischen Ardıltektur in Kappadokien, 2 cilt, Wien, 1979, s.
3642, Abb. 16 (plan) 17 (batı cephe), 18 (güney cephe restitüsycnu), 19 (doğu cephe).
F. Hild ve M. Restle 1981, s. 140-141 (bkz. dipnot 3)

Yapıdaki freskolarla ilgili en ayrıntılı yayın Y. Ötiiken 'in i 987 yılında
yayınladığı makalesinde sunulmuştur'". Yazar makalesinde, yapı ile ilgili
araştırmaları kısaca tanıttıktan sonra, Andaval Kilisesi'ndeki bazı figür
ve sahnelerin tanımlanamadığını belirtir. Ötüken, İsa'nın yaşamından
alınmış konulu üç sahne ve konu içermeyen figürlü sahneleri ayrıntıyla
ele alarak, benzer örnekleriyle karşılaştırır. Yazar, freskoların ikonografik ve üslup verileri açısından incelendiğinde i i. yüzyıl ve sonrasına ait
olması gerektiğini belirtir.
Tanıtım

i 996 yılı çalışmalarına başlanıldığı Zaman, yapının en doğru çizimleri olarak M. Restle'nin yayınından yararlanmayı düşünrnüştük'", Restle'nin çalışmasından günümüze kadar geçen süre içinde yapının kuzeyine
bir ilkokul, güneybatısına ise bir konut inşa edilmiştir. Daha önce kilisenin 3 m. doğusuna inşa edilmek istenilen ilkokulun temelleri hala görülebilmektedir (Çizim l)ı9 Ancak bundan da önemlisi yapı, M. Restle'nin
kitabının 1979'daki yayından sonra geçen 17 yıl içinde büyük değişik
liklere uğramıştır. Kitaptaki fotoğraflarda (48-49 güney cephe, 50 kuzey
cephe, 52-55 apsis cephesi, 57 apsis yarı kubbesi), günümüzde olduğun
dan daha ayakta görülmektedir. M. Restle kitabının 36. sayfasında, kilisenin durumunu (Erhaltungszustand) ele aldığı bölümün sonunda, o zamanlar Ankara'daki İngiliz Arkeoloji Enstitüsü Müdürü olan D.
French'ten edindiği bilgiye göre, kilisenin i 976177 kışında yıkıldığını
belirtmektedir. Anlaşılacağı gibi, her ne kadar kitabın basım yılı i 979 da
olsa, M. Restle kiliseyi i 976 kışı öncesi görmüş, planlarını çıkarmış ve
fotoğraflarını çekmiş olmalıdır. Geçen bu süre içinde yapının başına gelenler, örneğin apsis yarı kubbesi, orta nef tonozu ve orta nefi yan
neflerden ayıran güney destekler arasındaki, muhdes olduğu anlaşılan

ı7

18
19

S. Yıldız Ötüken, "Niğde'nin Eski Andaval Köyündeki H. Konstantinos Kilisesi'nin
Freskoları", Remzi Oğuz Arık Armağanı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Ankara, 1987, 125-145
M. Restle, 1979 (bkz. dipnot l S)
Niğde Belediyesi Kadastra Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye görekilise Niğde Merkez ilçe,
Aktaş köyü aplikasyonkrokisinde, plan 17, paf\a 17, parsel 962'de görülmektedir. Kilisenin
bulunduğu 4880 m"lik alauın sahibi Maliye'dir. Ancak bu alau içine yukarıda belirtilen ilkokul ve ev inşa edilmiştir.
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duvarların ne

zaman ve nasıl yıkıldığı araştırılmıştır. Nevşehir Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü arşivinde bulunan kilisenin dosyasının incelenmesi sonunda şu bilgiler edinilmiştir'": 31.01.1977
tarihinde, Aktaş Köyü Muhtarı, Niğde Müzesi'ne bir dilekçe ile başvura
rak, "Andaval Kilisesi"nin yıkıldığını belirtmiştir. Müze müdürü ile asistanının olay yerinde hazırladıkları 2.3 .1977 tarihli tutanakta "... Daha
önce yukarıda adı geçen semt sakinlerince elma, saman v.s. depo edilen
ancak sonradan miize müdürliiğünce bunun sakıncalı bulunup depo olarak kullanılmasısına müsaade edilmemesinden doğnııış olması, muhtemelen hırs sonucu dinanıtıle yıkıldığı kanaatine varılmıştır" denilmektedir. Kurum ve kuruluşlar arası karşılıklı uzun yazışmaların ardından
G.E.E.A.Y.K.'nun i 1.03.1977 tarihli kararıyla kilisenin tesciline ve "tamamen yok edilmeyip onarılmak suretiyle korunmasma" karar verilmiş
tir. 1985 yılında apsisin doğusuna yapılmak istenen ilkokul, binanın temelleri atıldıktan sonra, Niğde Müzesi tarafından durdurulmuştur. Okul
daha sonra kilisenin 17.50 m. kuzeyine inşa edilmiştir.
Yukarıdaki

bilgilerden de anlaşılacağı gibi, Konstantin ve Helena
Kilisesi 1977 yılının ocak ayma kadar çevredeki kişilerce elma deposu
olarak kullanılmakta iken Niğde Müzesi'nin buna izin verınemesi sonucunda kimliği belirsiz kişiJerce dinamitlenmiştir. Aşağıda yapının bugünkü durumunun tanıtımı yapılacaktır.

Mimari
Yapı doğu-batı doğrultusunda, kareye yakın dikdörtgen planlı, üç
nefli bir bazilikadır (Çizim: 2)21 Apsis içten, merkezi içte yuvarlak planlı, dıştan beş cephelidir. Kilisenin günümüzde sadece orta netinin tam
ölçüleri alınabilmektedir: Orta nef apsis dahil içten içe 16.60 m. uzunluk,
6.00 m. genişliktedir. Merkezi içeride yarım yuvarlak planlı apsis 3.90 m.
derinliktedir. Nefin zemini molozla dolmuş (Resim: 2), kaçak kazılar

20
21

Belirtilen kurulun üyesi olmamız dosyaya kolay uluşmaınızı olanaklı kılmıştır. Bu nedenle
kurul müdürüıuüz Mcvlüt Coşkun'a teşekkür ederim.
Yapının daha önce çizilen planlan için bkz. J. Strzygöwski 1903, Abb 55 (bkz. Dipnı 5); H.

Rott 1908, Abb. 30 (bkz. Dipnot 6): M. Resıle 1978. Abb. 3 (bkz. Dipnot 14), plan, kesit,
cephe ve restitüsycn çizintleri için bkz. M. Resıle ı 979, Abb. 16 (p11:111), 17 (batı cephe ), 18
(güneycephe), 19 (doğu cephe) (bkz. Dipnot 15)
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sonucu zeminin batısında 1.50 m. derinlik ve 0.75 m. çapta bir oyuk oluşmuştur (Resim: 3). Orta nefin kuzey duvarı tonoz başlangıcına (yaklaşık 5.00 m.) (Çizim 3; Resim: 4), batı duvarı yaklaşık 7.00 m. (Çizim
4; Resim: 5) , doğudaki apsis dıştan 4.50 ın. (Çizim 5; Resim: 6), içten
yaklaşık 6.50 m. ayaktadır. Dıştan beş cepheli apsisinirrf ortadaki üçünde yuvarlak kemerli üç pencere bulunmaktadır, güneydoğudaki pencerenin güney yarısı yıkılmıştır'". Orta nefin batı duvarında, eksende 1.40 m.
genişlik ve dıştan zemin dolu olduğu için 0.80 m. si yüzeyin üstünde kalan lento ve söveli bir kapı vardır. Kapı lentosunun 2.20 ın. üstünde yuvarlak kemerli iki pencere görülmektedir. Eş genişlik ve yükseklikteki
pencerelerden güneydekinin güney kısmı, kemer seviyesinde tahrip 01muştur'". Orta nefi kuzey neften ayıran sütun ve payelerin arası
örülüdür", Duvar örgüleri arasında yuvarlak kemerlerle bağlanan iki
paye ve iki sütun görülmektedir".
Batı

cephe, orta nef ve kuzey nefin batı duvarının bir bölümünü yan(Çizim: 4). Cephe toplam 10.20 ın. uzunluktadır. Cephe orta
nefin üst seviyesindeki pencerelerden itibaren, kuzeye ve güneye, dökülen taşlar nedeniyle, kademelenerek alçalmaktadır. Kuzey nefin hizasında
lentosu ve güney sövesi kısmen görülebilen dikdörtgen bir kapı yer almaktadır", Pencerelerin altında beş kare delik bulunrnaktadır'" .
sıtmaktadır

Kuzey cephe doğuda apsis, batıda orta nefin batı duvarıyla sınırlan
makta olup 18.70 m. uzunluktadır. Zemini oldukça bozuktur. Kuzey nefi
orta nefe bağlayan dört sütun ve beş açıklığın arası örülüdür; sütunları

22

cephesi 3.40 m., kuzeydoğu cephesi 2.90 m., doğu cephesi 3.60 m,
2.50 m uzunluktadır.
Kuzeydoğudaki pencere 1.06 m genişlik, 1.50 m. yükseklik, doğu cephedeki apsis 1.00 m.
genişlik ve 1.75 m yüksekliktedir.
Pencereler 1.60 m. yükseklik, 1.00 m. genişliktedir.
Orada edindiğimiz bilgiye göre sütunların arasındaki kaba yonu taş duvar, 1970'li yılların
Apsisin

kuzeydoğu

giineydoğu cephesi

23
24
25

başında, kiliseyi depo

26
27
28

olarak kullanan aile tarafından örülmüştür.

Sütunlar kilisenin ilk, payeler ise ikinci yapım evresine aittir, bkz. M. Restle 1979, s. 36-42
(bkz. dipnot 15).
Kapı 1.60 m. genişliktedir.
H. Rol! 1908 (bkz. dipnot 6) ve M. Restle 1979 (bkz. dipnot 15), bu oyukların yapıya daha
sonra eklenen ahşap batı girişin (narteks) izleridir. Resıle'nin çiziminde (Çizim: 17) dokuz
oyuk gösterilıniştir. Bugünkü oyuk sayısı beştir ve herbiri yaklaşık 0.25 x 0.25 m. dir.
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birbirlerine yuvarlak kemerler bağlamaktadır (Çizim: 3). Kuzey nefin kuzey sınırını tespit etmek güçtür. Ancak, sınırın bulunduğu yerin kuzeyinde, büyük olasılıkla duvarı desteklemek için konulmuş i i adet yekpare
taş destek mevccnur".
Doğu cephedeki apsis yaklaşık 10.00 m. uzunluk ve en yüksek yerinde 4.00 m. Yüksekliğe kadar ayaktadır. Cephede çok sayıda kazıma
haç (Resim: 7) ve kuzeydoğu apsis cephesinin üst seviyedeki taşlarının
birinin üzerinde, kazıma

I'y XL1IT 95' IyN//
ü'IKN:

P~A1//

bir yazıt tespit edilmiştir'",
Güney cephe tümüyle yıkıktır, ancak yıkıntılar arasında bazı söve ve
kuzeydekilere benzer sütun parçaları tespit edilmiştir. Ayrıca, kuzeydeki
in situ başlıklardan farklı özellikler yansıtan iki başlık taşlar arasında
bulunmaktadır.

Malzeme ve Teknik
Kilise bölgede

kolaylıkla

bulunan ve

adına "Aktaş Taşı"

denilen
kesme taşların boyutları
düzgün ve büyük taşlar
kullanılmıştır". Taş sıraları arasındaki derz yüksekliği oldukça azdır.
taşlar kullanılarak inşa edilmiştir. Düzgün
birbirlerine oldukça yakındır, cephede daha

29
30

Yayınlarda bu desteklerden bahsedilmemektedir. Desteklerin en uzunu 2.75 m. ile en doğu
dayer alaıııdır. Desteklerin kuzey nefin kuzey duvarına olan mesafesi 3.20 ın. ila 2 ı 90 ın. arasında değişmektedir, budakuzey nefın genişliği hakkında ipucu verecek niteliktedir.
İstanbul Fener Rum Patrikhanesi'nde inceletilen yazıtın ne anlama geldiği henüz anlaşıla
mamıştır.

31
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Taş boyutları 0.27 X 0.40

m.den 0.67 x 0.80 ın. arasmda değişmektedir

Mimari Plastik

Kilisenin batı cephesindeki dikdörtgen kapı çerçevesi özenli bir taş
bezerne içerir. Lentoda üç haç motifi, çevrelerinde ise bitkisel bezerne
vardır. Apsis ve batı cephedeki pencerelerinin kemerleri dil motifleri ile
bezenerek apsistekilerin üzerleri boyanmıştır (Resim: 8). Bugün sadece
apsis cephesinde, pencere üzengi taşları seviyesinde görülen silme orijinalde tüm cepheleri dolanıyor olmalıdır. Payelerin kesik piramit biçimindeki başlıkları akantus yapraklarıyla bezelidir.
Mimari Değerlendirme

6. yüzyılın ilk yarısına veya ortasına tarihlenen kilise, kareye yakın
dikdörtgen planlı bir naosa sahiptir. Yan ve orta nef arasındaki oran
yı' dir32 Naos dört paye ve merkezi içeride kemerlerle bölünür. Bazilikanın batıda iki (üç ?) girişi, doğuda bir apsisi vardır. ilk yapıda narteks
bulunmadığı sanılmaktadır. Orta nef çift, yan nefler tek pahlı çatılarla
örtülüdür. Sonraki onarımıarda kuzey-güney doğrultusunda atılan takviye
kemerleri ile beşik tonoz örtü ahşap örtünün yerini almıştır. Apsiste üç,
batıda iki (veya üç), kuzey ve güney cephelerde ikişer pencere açıklığı
olduğu düşünülmektedir. Orta nefin kuzey ve güney duvarlarının üst seviyesinde, bazı araştırmacılarca pencereler bulunmaktadır.
Sonradan eklendiği düşünülen narteks orta nef genişliğinde ve tek
katlıdır. Cephelerde pencere kemerleri hizasında başlayan silme orijinalde yapının tüm cephelerini dalanıyor olmalıdır.
Düzgün kesme
işçilikle istiflendiği

taş malzemenin, ince bir harç
görülmektedir.

tabakası

ile özenli bir

Anılan bu özellikleri ile Kanstantin-Helena Bazilikası dönemi içinde bölgesinde ve komşu bölgelerde bulunan bazilikalar ile bazı ortak
ögelere sahiptir. Aynı zamanda, özellikle plan düzleminde başkentteki 5.6. yüzyıl bazilikalarına anoloji yapmaktadır.

32

Plan

değerlendirmesi

M. Restle'nin 1979 tarihli yayınındaki (hkz. dipnot 15) çizimler esas

alınarak yapılmıştır.
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Kappadokya'daki Çardakköy, Gererne, Argaios, Viranşehir, Mokissos II ve III bazilikaları ile Konstantinos bazilikaları doğu-batı doğrultu
sunda dikdörtgen planları, payeler ile üç nefe bölünmeleri, atnalı kemerleri, apsis düzenlemeleri, nartekslerinin olmaması, batıdan girişlerinin
bulunması, pastoforin odalarının bulunmaması gibi ortak özellikler taşı
maktadır", Kilise en-boy orantısı, destek ve kemer tipleri ile de Gereme' deki yapıdan farklılık gösterir.
Binbirkilise bölgesindeki 1,4,6, 16,21 ve 34 no.lu bazilikalarla karşılaştınlınca Konstantin-Helena Kilisesi'nin bazı özelliklerinin ortak olduğu saptanabilir. Belirtilen kiliseler 500 yılı civarında yapılmış ve Arap
akınıarından hasar görünce, 900 yılı civarlarında onarılmışlardır. Bu yapılar malzeme, tekniğin yanı sıra, örtü sistemleri (tonoz) destek dizileri
ve doğuda tek apsisli olmaları (ancak bu bölgede, içten ve dıştan yuvarlak) nedeniyle yapımızia benzerlik taşımaktadırlar, ancak çoğunda
narteks bulunması açısından da aynlrnaktadırlar".
İstanbul'daki Studios Manastın, H.. Ioannes Prodromos Bazilikası
(454-463) ve Thaotokos Chalkopreteia (5. yüzyıl) oranları ile yapımıza
benzemektedirler. Ayrıca İstanbul 5.-6. yüzyıl yapılarında doğuda tek
apsis bir kuraldır 3 5

Freskolar

Konstantin-Helena Kilisesi'nin tüm duvarları kapsadığını düşündü
sadece orta nef kuzey duvarı ve kısmen de batı duvarında izler kalmıştır (Resim: 9). Dolayısıyla, freskoların yapıdaki dağılımı ve konularını belirlemek için 1. Strzygowski ile H. Rott'un tasvirlerine bakmak gerekmektedir".
ğümüz freskolarında

33

Adı

34

Karadağ

35

One Churches, London, 1909; S. Eyice, Karadağ (Btnbirkilise) ve Karaman çevresinde ArkeoIojik Incelemeler, İstanbul, 1971
Başkent İstanbul'daki Erken Bizans Dönemi yapılan için bkz. T.F. Mathews, The Early

36

Churches ofConstantinople. Architecturand Liturgy, London, 1971
J. Strzygowski 1903 (bkz. dipnot 5) , H. Rott 1908 (bkz. dipnot 6).
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geçen kiliseler için bkz M Restle (1979) (bkz. dipnot 15)

ve Binbirkilise'deki yapılar için bkz. W.M. Ramsay ve G. Bell, The

TI1OUSQl1d

and

Yukarıdaki araştırmacıların

verilerinden yola çıkan M. Restle, apsis
yarı kubbesinde, iki yanında ayakta duran meleklerle sınırlanan "Tahtta
Oturan İsa" tasvirinin "Deesis" veya "Tanrı Görüntüsü" olabileceğini öne
sürmektedir". Apsis yarı kubbesinin altıİıdaki iki şeridin üsttekinde Havariler, alttakinde Epiphanios ve Gregorios'un da bulunduğu piskoposlar
tasvir edilmiştir. Ayrıca Rott, "bemaya yakın duvar payesinde Aziz
Leukios tasvirinin bulunduğunu belirtmektedir", ancak azizin tarihsel
kimliği bilinmemektedir.
Günümüze nispeten sağlam gelmiş freskolar orta nefin kuzey duvarındadır. Doğudan itibaren "İsa'nın Doğumu", "Lazarus'un Diriitilmesi",

"Kudüs'e Giriş" bayram sahneleridir. Bu konulu sahnelerin dışında "İsa
Emmanuel Madalyonlu Haç ve İki Aziz", "Aziz Demetrios, Prokopios,
Eustatios ve Merkurios", "Aziz Neophthos", "İki Asker Aziz",
"Başmelek Mikael ve Cebrail", "Aziz Tasvirleri" kilisenin duvarlarında
bugün de görülebilen resimlerdir". Kilisede ayrıca, bugüne dek yayın
lanmamış bazı freskolar da tespit edilmiştir: Kuzey duvarda yukarıda
adları belirtilen freskolar ile tonoz başlangıcı arasında dizden itibaren üst
kısımları, yıkılan tonozIa birlikte yok olmuş ayakta duran beş figürün
izleri belli olmaktadır. Bu figürlerin doğusunda, yere diz çökmüş ve
ellerini açmış, yüzü doğuya dönük bir başka figür yer alrnaktadır'". Ayrıca, orta nef ile kuzey nefi ayıran payelerin arasındaki kemer içlerinde,
ortadaki haç bezemelerinin iki yanında ayakta gösterilen ikişer figür,
yoğun isin altında seçilebilmektedir. Ancak, Konstantin-Helena Bazilikası' ndaki freskoların tarihini aydınlatabiIecek önemde ve bugüne dek gözden kaçtığını sandığımız bazı freskolar naosun batı duvarında zor da olsa
görülebilmektedir. İki pencerenin arasında, uzun giysileri içinde başında
tacı ve halesi ile sakallı bir imparator figürü yer almaktadır (Resim: l O),

37
38
39

M. Restle ı979 (bkz. dipnot 15)
Freekolann ikoncgrafi, üslup özellikleri ve karşılaştırmalı
Otüken 1987 (bkz. dipnot 17).
Sahnenin konusu şimdiye dek aydınlatılamamıştır.

değerlendirinesi

için bkz. S.Y.
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İmparator sağ elini takdis eder biçimde öne doğru uzatmıştır'". Bu figürünün hemen altında büyük oranda harap olmuş dört figür seçilebilmektedir; bunlardan ortadaki iki figür Meryem ve kucağında tuttuğu haçlı
halesi ile Çocuk İsa' dır, diğer iki figür ise tanmamamaktadır'".

1996 YILlNDA YAPILANLAR
Yukarıda

mimari özellikleri ve freskoları tanıtılan Andava!' daki
Konstantin-Helena Kilisesi, Anadolu'da günümüze kısmen de olarak
gelebilmiş en erken tarihli kagir kiliselerden biridir. Ayrıca, büyük bir
olasılıkla ı i. yüzyıla tarihlenen freskoları da Anadolu Orta Çağ'ı için
önemli bir veridir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, eserin kurtarılması
kaçınılmazdır. Kültür Bakanlığı'ndan ı 996 yılı çalışmasında "kazı" değil, "kurtarma" ve "koruma"ya yönelik müdahalelerde bulunulacağına
dair söz verilmiştir.
Böylece- herşeyden önce, özellikle kar ve yağmur sularının olumsuz
etkilerinin önlenmesi için duvarların üzerinin örtülmesi, ayrıca yapının
geçici de olsa bir çevre duvarı ile koruma altına alınması kararlaştırıl
mıştır. Yerel yöneticilerle görüşmeler yapılmış ve yardımları istenmiştir'f.
Yapının içine ağır iş makinaları veya herhangi bir araç yaklaştırılmadan,
profillerden yapılan bir iskeletin üzeri oluklu sac ile kaplanmıştır (Resim:

40

41
42
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Bugüne değin yaptığımız araştırmalurda freskodaki imparatorla fiziksel benzerlik gösteren
bir imparator figürü saptanmıştır. 1078-ıo81 yılları arasmda Bizans tahtında olan İmparator

Nikephoros II. Botaneiates'In Ioannes Chrisostomos Homilyesi'ndeki (Ms. Coislin Grec 79
Fol. 2 Bibl. Nationale Paris) portresi, Andaval'daki ile büyük benzerlik taşımaktadır. Minyatür için bkz. (ed.) A. Genosova ve C. Koııdoleon, Art o/Iate Rom and Byzantium. In the
Virginia Mııseum ofFlne Aı1s, Richmond, 1994, s. 27
Freskolar İs ve duvarlardan akan çamurlarla kaplanmıştır, yapılacak küçük müdahalelerle
salınelerin daha kolay tarunacağını düşünrnekteyiz.
Nevşehir Valisi Sayın Adil Yazar, kilisenin çevresine çekilecek ihata duvarı; Belediye Baş
kanı Sayın Ahmet Oğuz Özmen ise duvarlarının örtülmesinde yardımcı olacaklarını belirtmişlerdir. Bu açıdan herikisine de teşekkürü borç. bilirim. Ayrıca, yapımn duvarlarının üzerininörtülmesi sırasında, birhanaboyunca büyük özverilerle çalışan belediye demir atelyesi
çalışanlarına, şefieri Necdet ustanın kişiliğinde teşekkür ederim.

10_15)43 Profillerin ayakları, kolay dağılabilir nitelikte hazırlanan beton
ayaklara oturtulmuş (Resim: 16), yapının içinde herhangi bir kazma işi
yapılmamıştır. Orta nefe doğru yaklaşık 30 derecelik açı oluşturacak şe
kilde kaplanan saclara geniş bir su oluğu eklenerek, yağmur ve kar sularının dışarıdaki bir bahçenin su kanalına akıtılması sağlanmıştır (Resim:
17). Ayrıca rüzgarın saclara yapacağı paraşüt etkisiyle, profil iskeletin
yıkılmaması için 5 ayrı noktadan çelik teller gerilerek sağlamlık sağlan
mıştır'".
Yapının

çevresi yaklaşık 50.00 x 40.00 m.lik bir alanı içine alacak
kafes tel örgülerle çevrelenmiş (Resim: 18), biri kuzey, diğeri
güneyden olmak üzere iki kapı açıklığı bırakılmıştır" .
şekilde

43

İskelet için 60 boy 30 x 40 profil (her biri 6.00 m. uzunlnk ve 5,50 kg. ağırlıkta olmak üzere), 10 boy 40 x40 profil, 30 boy 40 x 60 profil kullaıulmıştır. Duvarların üstünün örtülmesi
için 30 tabaka 2.00 x 1.00 m. boyutlanııda oluklu galvaniz sac (her biri 6 kg.), 30 tabaka
2.00 x 2.40 ın. boyutlarında galvaniz sac ve bunları iskelete bağlamak için 500 adet kanea

44
45

Ne yazık ki, profillerin boyaıunası, zaman kalmadığı için gerçekleştirilememiştir.
Bu amaçla 45 adetbeton direk, 18 adetbeton payanda, 2 sıra gergi teli, 2 sıra dikenli tel ve

kullaıulnuştır.

çelik kafesler kullanılmıştır. Betoıı direklerin alınunda büyük yardımlarını gördüğümüz
Genel Müdürü Burkay Bey'e çok teşekkür ederim.

Niğbaş
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Çizim 2a: Plan
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Çizim 2b: Plan
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KUZEY NEF 6ÜNEYE BAKI:';ı1/50 EKIM 96
Çizim 3: Kuzey nef güneye

bakış
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BATI CEPHE 1/50 EKiM96
Çizim 4: Batı cephe

.000

DOGU CEPHE 1/50 EKiM96
Çizim 5: Doğu cephe
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Resim 1: Güneyden genel görünüm

Resim 2: Orta nef
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batıya bakış

Resim 3: Orta nef, delinecilerin açtığı çukur

Resim 4: Orta ner,lmzey duvar, batıya bakış
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Resim 5: Orta net',

Resim 6:
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Doğu

cephe

batı

duvar

Resim 7:

Doğu

cephe, haç kazımalar

Resim 8:

Doğu

cephe, pencere
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Resim: 9: Orta nef, kuzey duvar, freskola r

Resim 10: Orta net",
f'resko
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batı

duvar,

Resim 11: Apsis

Resim 12: Apsis

duvarının

duvarının

örtülmesi

örtülmesi
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Resim 13: Orta nef, kuzey duvar, öıiü
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Resim 14: Orta nef,kuzey duvar, drtü
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Resim 15: Orta nef, kuzey duvar, örtü
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Resim 17: Su oluğuuuu montesi

Resim 18: İhala duvarı
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ENEZ (AİNOS)
1996 YILI KAZı VE ONARıM ÇALIŞMALARI
Sait BAŞARAN'

ve koruma çalışmaları kültür
Bakanlığı Anıtlar ve Muzeler Genel Müdürlüğü'nün izinleriyle, İstanbul
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi adına 10.07- 08.09.1996 tarihleri arasın
da gerçekleştirildi. Bu yıl yapılan çalışmalara, Bakanlık Yetkili Uzmanı
Sinop Müzesi'nden Fuat Dere1i, ı.u Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden araştırma görevlileri
Ufuk Kocabaş, Işıl Özsait, Jeofizik Mühendisliği'nden Prof Dr. Metin
İlkışık, Arş. Gör. Murat Bayrak, Foto Uzmanı Selamet Taşkın, Topoğraf
Adnan Şakar ile tü. Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü' nden 23 öğrenci katılmıştır.
Enez (Ainos)

*

kazı, araştırma, onarım

Doç. Dr. Sait BAŞARAN, t.ü. Edebiyat Fakültesi, Taşınabilir Kültür varlıklarını Koruma
ve Onanm Bölümü, ISTANBUL
Edirne-Enez Arkeoloji Kazısı Projesi, İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından
621/070796 numara ile desteldenmektedir. Yardımlanndan dolayı araştırma fonu ınensupla
nna, kazı ve araştırma çalışmalanna katılan meslektaşlanın ve öğrenci arkadaşlarıma, çalış
malarmuzı maddi ve manevi yönden destekleyen Enez Kaymakamı Hürrem Aksoy'a, Belediye Başkanı Abdurrabman Altuğ'a, tü. Enez Kampı Müdürü Namık Kaya ve kamp personeline şükran borçluyuz. Ayrıca, bu yıl ilk kez Enez Dardanel Koııserve Sanayii kazımıza
parasal destek sağlanuştır. Yöneticilerine teşekkürlerimizi sunmak bizim için zevkli bir görevdir.
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1. NEKROPOL KAZISI

itibaren kazısına başladığımız Taşaltı Nekropolü'ndeki çalışmalara bu yıl, nekropolün güney kesiminde 10.00x7.00 m. boyutlarında bir açmayla devam edildi. Alanda kazı çalışmalarına başlamadan
önce kazı yeri belirlenen kesim Prof Dr. Metin İlkışık ve ekibi tarafından
elektro-manyetik yöntemler kullanılarak ölçüldü. Bu işlemle, Enez' de
yıllardır sürdürdüğümüz arkeo-jeoelektrik projesinden sağlıklı sonuçların
alınıp alınmadıkları konusu ile projenin arkeolojiye sağlayacağı katkıla
rın sınırları belirlenebilecekti. Bu alanda yapılan ölçümler sonucunda,
açmanın güneybatısı ile orta kesiminde bir direncin varlığı saptandı. Açmada yaptığımız seviye inme çalışmaları sonucunda, açmanın ortasında
elektro-manyetik yöntemlerle saptanan direncin, 3.00 m. derinlikte yer
alan yapıya ait taş duvar kalıntıları ile açmanın güneybatı köşesinde
mevcut toprak yüzeyinin 5.20 m. aşağısında irili ufaklı taşlardan oluşan
2.00 m. kalınlıkta bir moloz tabakası olduğu ortaya çıktı (Resim: I). Bu
yoğunluğun elektro-manyetizma ölçümler sonucunda kazı öncesi çalış
malarla saptanabilmiş olması, ileride yapılacak kazı çalışmalarına daha
az emek ve finansman tasarrufu sağlayacağını göstermiştir.
i 985

yılından

1. GÖMÜ TABAKAS1
Kazı çalışmaları

sonunda iki evreli olduğu anlaşılan bu gömü tabamevcut yol seviyesinin 2.70 m. düzeyinden itibaren başlamaktadır.
Bu tabakanın üst kesiminde yer alan 2. gömü evresinin içinde doğu-batı
yönünde düzenlenmiş üçü kiremit, ikisi doğrudan toprağa gömü olmak
üzere, 5 mezar yer almıştır. Tabakaya ait mezarlardan 1. Teodosius'a
(379-395) tarihlenen bakır bir sikke dışında herhangi bir buluntu ele
geçmemiştir. Sikke, bu gömü tabakası 2. evresine ait mezarların, 4. yüzyılın sonlarına konulmaları gerektiğini göstermiştir. Açmada 3.20 m.
derinlikten itibaren, diğer açmalarda görüldüğü gibi, nekropolün batısın
da yer alan yerleşmeden aşağı yuvarlandıklan anlaşılan çeşitli dönemlere
ait çok miktarda keramik kap parçasına rastlanmıştır. I. gömü tabakası
nın ı. evresi içinde ise, dördü doğu-batı, ikisi kuzey-güney yönünde düzenlenmiş altı mezar ortaya çıktı (Resim: I).
kası,

594

6 NUMARALI MEZAR
Ölçüleri: 2.25xO.60 m., kiremit kapaklar; 0.60xO.80 m. dir.
Açmanın

kuzey kesitine paralel ve bitişik olarak yer alan mezar üzedurumda altı kiremit kapak bulunmuştur. Mezardaki iskeletin çevresinde tabuta ait oldukları anlaşılan çürümüş ahşap kalıntıları ile 39 adet demir çivinin bulunmuş olması, ölünün ahşap tabut içinde gömüldüğünü göstermektedir,
rinde

karşılıklı yerleştirilmiş, kırık

Buluntular: İskeletin sağ ve sol kolunda tunçtan yapılmış birer bilezik ile sağ elin orta parmağında kırık durumda bakır bir yüzükten
ibarettirı. Bileziklerin baş kısımları üzerine geometrik motifler işlenmiş
tir.

7 NUMARALı MEZAR (Resim: 1)
Ölçüleri: 2. 15xO.50 m.
Açmanın batı duvarı

içinde yer alan mezar, yolun 3.60 ın. alt düzeyinde, doğu-batı yönünde yapılmıştır. Genişliği 0.50, uzunluğu 2.15 m.
olan mezarın her iki tarafında karşılıklı olarak yerleştirilmiş ancak toprağın ağıriığıyla ezilerek kırılmış üçer kiremit bulunınaktadır. Mezara iliş
kin hiçbir buluntuya rastlanmamıştır.

8 NUMARALI MEZAR
Mevcut ölçüleri: l.35x0.45 m. dir.
Açmanın kuzeydoğu kesiminde; 7 numaralı mezar ile aynı seviye ve
doğrultuda yer almaktadır. Buluntu içermeyen mezarın kiremit kapakları
ile iskeleti, ağaç kökleri tarafından dağıtılmış durumda günümüze değin
gelmiştir.

Aynı tabaka içinde bulunan benzer bilezikler için bkz. A. Erzen- S. Başaran "Enez (Ainos)
Kazıları, 1987 Yılı Çalışmaları', X Kazı Sonuç/on Toplantısı LI (KST), 1988,89- ıov, Re-

sim: 35
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Açmada 2.40 m. düzeyinde kuzey-güney yönünde uzanan, dış ölçüleri 2.65x6.20 m. olan ve yalnızca tek taş sırası günümüze değin gelebilen bir yapı kalıntısının temelleriyle karşılaşıldı. Yukarıda da sözü edildiği gibi, bu kalıntı kazı öncesi elektromanyetik ölçümler sonucunda da
saptanmıştı. Sözü edilen yapı kalıntısının batı duvar kalınlığı 0.70 m.
olup içinde 1.20 m. genişliğinde pencere aralığı yer almaktadır. Yapı
kalıntısının uzun ve kısa duvarının kalınlıkları 0.50 m. olan ve tek taş
sırasından oluşan bu duvarlar plana geçirildikten sonra, altlarında yer
alan mezarların ortaya çıkartılmaları amacıyla kaldırılmıştır (Resim: I).

9 NUMARALI MEZAR (Resim: 1,3)
kesiminde yol seviyesının 3.34 m. düzeyinde
yer almaktadır. Doğu-batı yönünde yapılmış olan mezarın bir ucunun
kaldırılan dikdörtgen biçimli yapı kalıntısının batı duvarı altında, diğer
ucunun ise, açmanın batı kesiti içinde, nekropolün batısından geçen yolun altına doğru uzandığı görülmüştür. Mezarın üzerinde karşılıklı olarak
sernerdam biçiminde yerleştirilmiş 6 kiremit kapak yer almaktadır. Mezarda herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.
Mezar,

açmanın batı

10 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.60x0.40 m.dir.
Açmanın batı kenarında, 7 numaralı mezarın doğu ucuna bitişik ve bunun 0.40 m. aşağısında yer almaktadır. Kuzey-güney doğrultusunda yerleşti
rilmiş olan mezarın üzerinde herhangi bir kapağa rastlanmarnıştır. Tek iskelet içeren mezardan, ayarları düşük gümüşten yapılmış, kısmen kırık durumda bir bilezik ile halhal ele geçti. Bilezik ile halhalortası yassı, uçlara doğru
yuvarlatılarak inceltilmiş gümüş çubuğun uçlarının karşılıklı olarak birinin
diğerine spiral biçimde sarılması suretiyle oluşturulmuştur' (Resim: 4).

2
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Benzerleri için bkz. A. Erzcn-S. Başaran, . Enez Kazısı. ı 990 Yılı Çalışmaları', XLII. KSr I,
1991,55, Res ıı. Bileziklerin yanında bulunan pişmiş toprak unguentariumlar, bu tür bileziklerin ve içinde bulunduklan mezarıann M.S. 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlcnmeleri gerektiğini göstermektedir.

14 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: 1.55xO.50 m., kiremitler: 0.62xO.30 m. dir.
Mezar, açmanın kuzey tarafında, yol seviyesinin 3.40 m. düzeyinde,
yukarıda sözünü ettiğimiz yapı kalıntısının temeli altında yer almaktadır.
Üzerinde karşılıklı olarak yerleştirilmiş ve günümüze değin sağlam olarak gelebilen ikişer kiremit kapakla kapatılmış olan mezarda kayda değer
herhangi bir buluntuya rastlanmamıştır.

II. GÖMÜ TABAKASı(Resim: 5)
Yol seviyesinin 4.30 ile 5.50 m. ler arasında yer alan bu tabakada beş
adet kiremit kapaklı mezar bulunmuştur. Söz konusu mezarlardan ele
geçen eserlerden, bu tabakada iki ayrı görnü evresine ait mezarların
varlığı saptanmıştır. Bunlardan ll, 12, 13 numara ile kodlanan mezarlardan, açmanın 2. evresine, 15-22 numaralar arasında kalan mezarlardan
ise, bu gömü tabakasının 1. evresine ait olduklarını gösteren buluntular
ele geçmiştir.

2. EVRE MEZARlARl
II

NUMARALıMEZAR

Ölçüleri: 1.85xO.55 m. Açmanın kuzeybatı köşesinde,ı. gömü tabakasında yer alan yapı kalıntısının batı duvarı altında, 4.30 m. derinlikte
ortaya çıktı. Üzerini örten kiremitler kırılmış ve dağılmıştır. İçinde herhangi bir mezar hediyesine rastlanmadı.

12 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri: L.80xO.80 m., kiremit kapaklarının ölçüleri: 0.82x0.30
m.dir.
Mezar, açmanın güneybatı köşesinde, yol seviyesinin 4.50 m. altın
da, kuzey-güney yönünde yer almaktadır. Üzerinde karşılıklı olarak
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semerdam biçiminde
tur.

yerleştirilen kırık

durumda dört kiremit

bulunmuş

Buluntular
1- Laginos'; yük: 20, göv. çapı: 13.8, ağız çapı: 4 cm.dir. Açık kır
mızı renk hamur, kum ve çok az olarak mika katkılıdır. Parlak kırmızı
tonla astarlanmıştır. Tek kulpludur. Şişkin karın ve ince uzun silindirik
boyun üzerinde fırınlamadan dolayı yer yer alacalı bölgeler vardır. Gövde üzerinde, halka biçimli kaideye yakın yerde, birbirine paralel dört adet
ince şerit yapılmıştır (Resim: 6).
2- Kase (Phiale); ağız çapı: 10.5 cm, 'yük: 4.5 cm, çeperi: 0.2 cm.dir.
İnce çeperli, oval gövdeli, düz kaidelidir. Koyu gri renkli hamurdan üretilmiş, oldukça iyi fırınlanmıştır. Parlak koyu gri renk astarlı gövde üzerinde ve kaideye yakın yerlerde yatay yapılmış şeritler bulunmaktadır.
Madeni kaselerin taklidi olup, Enez gri malları serisindendir (Resim: 7).
3- Cam Unguentarium; yük: 6.3 cm., açık yeşilimsi, üzerinde yer yer
griye çalar renkte korozyon var. Ağzı halka biçiminde dışa çekilmiş ve
içe kıvrılmıştır. Armudi gövdeli, kalın boyunlu hafif konkav diplidir.
Serbest üflerne tekniğiyle yapılmıştır" (Resim: 8d).
yük. 9.5 cm, a. çapı 8.1 cm, çeperi 0.2 cm.dir. Dışa çeGövdeye geçişte kabartma olarak işlenmiş yatay bir
şerit yer alır. Basık şişkin küresel gövdesi dibe doğru muntazam bir biçimde daralarak küçük ve düz bir kaide ile sonuçlanır. Kulpsuz olan maş
rapa kırmızı hamurludur. Dış yüzü gövde altına kadar gri astarlı, diğer
4-

Maşrapa;

kik

kısa dudaklı.

3

Enez'de ele geçen diğer örnekler için bkz. A. Erzen-S.Başanın, "1988 Yılı Enez Kazısı
Çalışmaları", XI,. KSTII, 1989, 1l S, res. 14; A. Erzen-S. Başaran, "1991 Yılı Enez (Ainos)
Kazılan'', XLV. KSTII, 1992,216, res. i i; Ayrıca bkz. H. Goldınan, Excavations at Gözlil
Kule, Tarsus 1, The Hellenistic and Roman Periods 1950, 170 D (Bundan sonra Tarsus I);
H.S. Robinson, The Athentan Agora v., Pottery ofRoman H-Period 1959,15, F 45, Pl. 1.
(Bundan sonra Agora V); 1. Zoroğlu, 'Kelenderis 1989 Kuzısı', XlI. KST II, 1990, 307, res.
14. Söz konusu laginoslar M.Ö. 1. yüzyılııı ortalanyla M.S. 2. yüzyılın ı. yarısı arasında
kalan zaman diliminde yaygın olarak kullamldıkları bilimuektedir.
Benzerörnekler için bkz. Y. Akat-N. Pıratlı - H. Kocabaş, Hüseyin Kocabaş Cam Kata/oğu,
1984,no 230, res. 65, söz konusu eserler 2.yüzyıla tarihlenınektedir.

4
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kısımları ile iç yüzü kırmızı hamur rengindedir. Kırmızı veya gri hamurlu
olarak üretilmiş olan kase ve maşrapa benzeri kaplar, Enez
Nekropolü'nde M.S. i. yüzyılın başlarından itibaren çok yaygın biçimde
karşımıza çıkmaktadırlar'.

5- Kurşun Ağırlıklar; badem biçimli sapan taşlarına benzemektedirler. Sivri uçlarında birer delik bulunmaktadır.

13 NUMARALI MEZAR
Ölçüleri: 1.70 x 0.70 m. dir. Üzerindeki kiremit kapaklar kırık ve dağılmıştır.

Açmanın

güney kesiminde 12 numaralı mezarın 0.80 m. doğusunda
ve ona paralelolarak yapılmıştır. İçinde baş kısmı güneyde olan kemikleri çürümüş durumda bir iskelet bulunmuştur.

Buluntular
1- Laginos; yük. 15 cm., ağız çapı 3.5 cm., gövde çapı 10 cm.dir. Biçim, hamur ve ftrınlanması bakımından 12 Numaralı Mezar' da bulunan
laginosun benzeri olup, aynı atölye ve ustanın elinden çıkmış olmalıdır
(Resim: 9).
2. Pişmiş Toprak Kadeh; yük. 6.3 cm., ağız çapı 8 cm, çeperi 0.2
cm.dir. Enez'in ince çeperli gri malları grubundandır. Çok az mika katkılı
ince gri renk hamurlu, gövdenin dış üst kısmı koyu, alt kısım ile içi, açık
gri parlak astarlıdır. Geniş ağzın dudak profili inceltilmiş bir şerit durumundadır. Oval gövde aşağı doğru daralmakta ve düz bir kaide ile sonuçlanmaktadır. Biçim ve hamur özel1iklerinden dolayı Erken Roma Dönemi kaplarını hatırlatan bu eserin benzer örneklerine, Troya' da aynı
döneme tarihlenen tabakada rastlamlmıştır" (Resim: 10).

5
6

Benzer örnekler için bk. S. Başaran, Enez (Ainos) 1995
lGS'T Il, 1996,497, not l S, res. 20.
Benzeri için bk. J.W. Hayes a.g:e., 189, Fig. 3, no. 30

Yılı Kazı

ve

Onanın Çalışmalan,
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3- Kapak; yük: 3.8 cm., çap: 12.5 cm. dir. Kiremit renk hamurlu, astarsızdır. Enez' de sıkça rastlanan bir tip olarak karşımıza çıkmaktadır",
4- Cam Koku Şişesi (Unguentarium); yük. 9.3 cm. dir. Soluk yeşil
renkli. Serbest üflerne tekniği ile üretilmiş. Ağız kenarı dışa katlanmış,
ince uzun boyunlu, armudi gövdeye sahip. Gövdeye geçişte boyun boğum yapmaktadır. M.S. 1. yüzyılın sonlarına tarihlenen camların özelliklerini yansıtır" (Resim: 8c).
5- Cam Koku Şişesi (Unguentarium); yük: 6.5 cm. dir. Açık yeşilim
si gri renkli mat yüzeyı i. Yüzey korozyon tabakası ile kaplı. Ağzı dışa
katlanmış, ince uzun silindirik boyunlu küresel gövdeli olan şişe, 1. yüz9
yıla tarihlenir (Resim: 8b).
6- Tıp Aleti: uz: 13.3 cm., kaşık kısmın çapı 1.8 cm.dir. Kemikten
biçiminde yapılmıştır. Hazne kısmi yuvarlak formdadır. Merkezde
iç içe yapılmış konsantrik iki daire yer alır. Sap kısmın ucu sivri yapıda
dırIO (Resim: 11).
kaşık

7- Tıp Aleti: uz. 13.5 cm., bronzdan, sap kısmı kalınlaştırılmış, diğer
ucu üzerinde sarma tekniği ile yapılmış beş halka bulunmaktadır. Bu kı
sımda yer alması olası dar ince uzun biçiınli kaşık kısmı kırrktır!'.

7
8

9
10

II
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Benzerleriiçin bkz. Agora V, 19,F 86, 87, PI. 4; J.W. Hayes, a.g.e. 189, Fig. 3., no. 39. Her
iki örnek Erken Roma Dönemi'ne tarihlenınektedir.
Benzer örnekler: Cdsings, Roman O/ass From Dated Finds, Gronningen-Djakarta, 1957,
form 28b; M.Val1derhoeven, Verres Romaiııs (l er-lll siecle) des Mıısees Cıırıtııs et du
Verres a Liege, Liege 1961,28, no.25' 1. yüzyılın son çeyreğine tarihlernektedir; YAkat ve
diğerleri, a.g.e. 26, No: 176, res. 74, No 185,res. 77; ü.Canav, a.g.e., 50. Resim: 56-57.
Benzerleriiçin bk. A,Erzen-S.Başaran, '1988 Yılı Enez Kazısı Çalışmaları", Xl. KSr II, 119,
res. 17; YAkat ve diğerleri a.g.e. 33, no: 237. Resim; l Oqc; Ü'Canav, a.g.e., 47, res.49.
Enez Taşaltı Nekropolü mezarlannda yaygın olarak ele geçen buluntular arasında yer alırlar.
Bkz. A, Erzen "1992 Yılı Enez Kazısı", XV. KSr Il, 467, res. 13; A,Erzen-S.Başaran, Enez
(Ainos) Kazısı. 1990 Yılı Çalışmaları', XIII. KSr II, 66, res. 19; S.Başaran, XVIII. KSr II,
1996,512, res. 21 a, c; Ayrıca, Bk. S. Onnrkan, Doğu Trakya Ttmnıluslen Madeni Eser/en',
Ankara 1988, Kat. No: 26, s. 10,Mezar 2. yüzyılın başımı tarihlenmiştir.
Bu tür aletlerin bir ucunda genellikle oval biçiınli küçük bir kaşık bulunur. Hekimlikte
kullanılan bu aletler Enez Nekropolü'nde kemik ve bronzdan yapılmış olanları çok yaygın
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bkz. S. Başaran, XVIII KSr Il, 512, Res. 21b; aynca, Agora
V., 39, G 163, PJ. 56

8- Kulplu Maşrapa: yük. 8 cm., ağız çapı 7 cm. dir. Gri renk hamurlu
ve ince gri renk astarlıdır. Enez gri renkli maşrapalar grubundandır'f.
9- Rhyton: yük. 16,5 cm, gen. 15 cm. Pişmiş topraktan yapılmış.
Dikdörtgenler prizmasına benzer bir kaide üzerinde oturur durumda bir
kurt tasvir edilmiştir. İnce hamurdan çok iyi işçilikli kurt betimi, Bergama tipi olarak bilinen, aşı boyası renk hamurlu, koyu kırmızı ve kahverengi astarlıdır. İyi fırınlanmıştır (Resim: 12).
I. EVRE MEZARLAR!
15 NUMARALı MEZAR
Ölçüleri; 2.00 x 0.70 m. Açmanın güneydoğu köşesinde, 13 Numa5.00 m. derinlikte ortaya çıktı. Doğu-batı yönündedir. Kapak olarak kiremit kapaklar yerine moloz taşlar kullanılmış
ralı Mezar'ın doğusunda
tır.

Buluntular
1. Pişmiş Toprak Unguentarium; yük. 18.5 cm., gövde çap: 10 cm.
dir. Koyu kırmızı renk hamuru mika, kireç ve kum katkılıdır. Kırmızı
renk astarı ince ve özerili çekilmiştir. Gövde üzerindeki kırık yerlerin
kesiti tabakalar biçimindedir, Uzun boyunlu, dışa taşkın ağız kenarlı,
dibe doğru genişleyen oval gövdeli, yuvarlak düz diplidir. Nekropülün 3.
görnü tabakasında değişik biçimlerle çok miktarda karşımıza
çıkmaktadır':' .

12
13

Benzerleri ve özellikleri çin lık. Not 5
bilgi için bk. S. Başaran, XVIII. KSr ll, 1996,494, not 10: Benzerleri için bk.
Agom V, 31, G 98, PI. 5 ı. vüzvılın ilk yarısına tarihlenmektedir.: ayrıca. G. Hübncr. Die
rcıniche Keraınik von Patr~s: "Voraussetzungen und Möglichkeiten der Annahenıng im
Ayrıntılı

Ranmen der Stadteschichte", Helleııislisc/ıe und Kaiserzeitliche Keramik des östlichen
Mittelmeergebietes, Franfurt, 1995, 2, Lev. 2A
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16 NUMARALl MEZAR
Ölçüleri belirgin değildir. Açmanın doğu tarafından 17 ile 18 numa-

ralı mezarlar arasında, 5.00 m. derinlikte ortaya çıktı. Üzerinde herhangi
bir kapak kalıntısına rastlanmadı. İçinde baş kısmı güneyde olan bir is-

kelet yer almıştır. Buluntu içermeyen mezarın çevresinde, bu gömü tabakasının tarihlenmesinde önemli yeri olan iki eser ele geçti.

Buluntular
i. Laginos; yük. 19.5 cm, gövde çapı: 14.8 cm, ağız çapı: 4.6 cm. Açık
kırmızı hamurlu, koyu kırmızı renk astarlıdır. Bu eserin, yukarıda gördüğü
müz diğer laginoslardan biçim olarak farkı, omuza doğru huni biçiminde
genişleyen uzun boyuna sahip olmasıdır. Gövdesi basık ve şişkindir. Boynun omuzia birleştiği yerde ve gövde üzerinde çizgi biçiminde şeritlerle
süslenmiş. Kulp, omuzdan yukarı doğru dikleşerek çıkmakta, ağız seviyesinin 3 cm. altıda boyun ile birleşmektedir. Kulp üzerindeki yivler ayrıntılı
olarak işlenmiştir!" (Resim: 13).
.
2. Arretina Tipi Tabak; çap: 17.5 cm., yük. 3.8 cm., derinlik 1.8 cm.,
kalın cidarlıdır. Pembemsi açık kırmızı renk hamurlu, parlak koyu kırmızı
renk astarlıdır. Dik kenarlı ve yayvandır. Çok iyi fınnlanmış. Dik kenarın alt
ve dudak kısımları dışa çıkıntılıdır. Taban ile dik kenarın birleşme yerinde
içe doğru taşkın yuvarlak bir silme oluşturulmuştur. Yüksek halka tipindeki
geniş kaide sivri bir biçimde sonuçlanmaktadır. Kaide, tabağın iç kısmında
iki çizgiyle belirlenmiştir. Tandonunda planta pedis formlu bir damga bulunmaktadır. Dik kenarı ve yüksek kaidesiyle, Enez' de bugüne değin ele
geçen Arretina tipi sigilata parçalarından farklı özellikler gösterir. Tabağın
tandonundaki planta pedis formlu damgaya sahip olanlar, Doğu sigilataları
A Grubu'na ait olup, benzerleri Çandarlı ve Bergama'da Geç AugustusTiberius Dönemi'ne (M.S. i. yüzyılın ilk çeyreği) tarihlenen tabakada ortaya
çıktığı kabul edilmektediris (Resim: 14).

14
15
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Aynntı

için bk. Not 3.

C.Meyer-Schlichtmaıın,

Die Pergamenisclıe Sigillata al/s der Stadt grabung von Pergamon
6 1988, 182 vd. not: 249.; Ayrıca bkz. H.Galdman, Excavations at Göz/ii Kııle, Tarsus 1,
The Heltenistic and Roman Periods, 1950,208 ydd.

3.

Pişmiş

Toprak Heykelcik; yük: 13.9 cm.,

açık

pembe hamurlu az

pişirilmiş. Ayakta durur vaziyette toga giysili, sol el göğüs hizasında
togayı tutmakta, sağ el ise, toga altında yana sarkmıştır. Yüz hatları be-

Saçlar öne taranmış. Ayaktar bitiştirilmiş durumda, uçları
kırık olup tunica ileörtülmüştür. İçi boş heykelciğin arkası işlenmeden
düz bırakılmış. Sırtta 1.8 cm. çapında fırınlama deliği bulunmaktadır.
Enez Nekropülü'nde çok yaygın olarak bulunan bir tipi temsil
ı6
etmektedir (Resim: 15).

lirgin

değiL.

17, 18 ve 19 NUMARALIMEZARLAR
Açmanın doğu kısmında

5.20 ile 5.50 m. derinlikler arasında kuzeygüney doğrultusunda yer aldıkları görüldü. 19 Numaralı Mezar'ın üzerindeki kapaklar alınmış, diğer mezarların kapakları küçük kırıklar biçiminde günümüze kadar gelmiştir. i 7 ve i 8 numaralı mezarlarda herhangi
bir buluntuya rastlanmadı. i 9 Numaralı Mezar' dan ise, mevcut uzunluğu
12.6 cm. olan branzdan silindirik gövdeli, bir ucu oval, diğer ucu kırık,
üzerinde çift boğumlu halka yer alan bir tıp aleti ele geçmiştir. Alet, 13
Numaralı Mezar' da ele geçen 7 numaralı buluntu ile benzeşmektedir.

20 NUMARALI MEZAR
Ölçüler; 130x50 m. Açmanın güneydoğu köşesinde 4.80 m. derinlikte, 0.80 m. lik kısmı açmayı sınırlayan güney kesitin içinde yer almış
tır. Mezarda üst üste yerleştirilmiş iki ayrı iskelet yer almaktadır. Mezardan ele geçen hediyeler, iskeletlerin farklı tarihlere ait olduklarını göstermiştir.

Buluntular
i. Cam Unguantarium; yük. LO. i cm., soluk yeşile çalar gri renkli.
Serbest üfleme tekniği ile yapılmış. Uzun silindirik boyunlu, dışa taşkın
düz ağız içe ve dışa katlanmış. Armudi gövdelidir. Boyun, gövdeye geçişte boğum yapmaktadır. Mezarın üstünde yerleştirilmiş olması dolayı-

16

Diğerleri

için bkz. A.Erzen-S. Başaran Xl. KST Il, ı 989, 1 ıo, res. 11-13.
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sıyla şişe

2. iskeletin hediyesi olmalıdır. 1. yüzyıl sonu 2. yüzyılın başı
örnekleriyle benzeşmektedir'" (Resim: 8a).
2. Terra Sigilata Kadeh; yük: 7.5 cm., a. çapı: 8 cm. Sarı renk ince
hamurlu, içinin tümü ile dışının karın altına kadar olan kısmı astarlanmış,
alt kısım hamur renginde bırakılmıştır. Astar iç kısımda kırmızı, dışta ise
koyu kırmızı renktedir. Kadeh, kaideye doğru daralan silindirik gövdeli,
yuvarlak küçük kaidelidir. Tip olarak Mezar 13 buluntusuna benzemekle
birlikte, hamur bakımından farklı özelliktedir. i. iskelete ait olmalıdır
(Resim: 16).
3. Kadın Büstü Saç İğnesi; uzunluk: 16.3 cm. Enez Taşaltı
Nekropolü'nden ele geçen eserler arasında önemli yeri olan saç iğneleri,
farklı malzemelerden üretilmiş olarak değişik modellerle karşımıza Çlkarlar'", Roma portre sanatından ve sikkelerden bilindiği gibi, Roma imparatorluk çağı'nın başlamasıyla kadın saç modellerinde önemli geliş
meler yaşanmıştır. Yapılan saç modellerinin uzun süre bozulmadan korunmalarında çoğu kez saç iğnelerinin kullanıldıkları, betimlerden ve ele
geçen buluntulardan anlaşılmaktadır. Enez' de bu yıl gün ışığına çıkan
iğne, fildişi malzemeden yapılmış olup, kadın büstü biçimindedir. Eser
20 Numaralı Mezar' ın üst tarafında köşeli bir cam şişe içine yerleştiril
miş vaziyette bulundu. iğne sağlam olup, sivri ucundan başlayan ve yukarı doğru orantılı biçimde kalınlaşan ince uzun gövdeye sahiptir. Gövdeden büste geçişte, ortada tambur, alt ve üstünde ikişer adet yuvarlak,
yassı halka biçimli levhalardan oluşan bir kaide üzerinde kalp biçimli
büst yerleştirilmiştir. ince uzun boynu, muntazam işlenmiş oval yüzü
vardır. Saçlar yukarı doğru genişleyen sepet biçiminde dikey ve yatay
olarak muntazam biçimde küçük buklelere ayrılmış, arkada ise ortadan
yanlara taranmıştır. Portrenin gerek saç modeli ve gerekse içinde bulun-

ı7

Benzer örnekler için krş. Not 8.

18 Enez kazılarından ele geçen

değişik

biçim ve

farklı

malzemelerden

yapılmış bazı iğneler

için bkz. A. Erzen, "Enez Kazıları", Xl. Türk TOI'i/ı Kongresi, '1994, 302-307, Iev. 68, res.
8; "1992 yılı Enez Kazısı'', XV. KST ll, 1993,467, res. i ı ve 12.
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duğu

cam şişe, bu eserin 2. yüzyılın başlarına ait olduğuna işaret etmek.

tedir ı 9 (Resim: 17, 18).

21 NUMARALı MEZAR
2.40x1.20 m. ölçülerinde. Açmanın kuzeydoğusunda, doğu duvarına
paralelolarak yerleştirilmiştir. Mezarınüstünü örten kiremit kapaklar,
biri dışında toprağın ağırlığıyla kırılmış ve dağılmış durumdadır.

Buluntular
1. Terra Sigilata Tabak; ağız çapı 20 cm., kaide çapı: 10.5 cm., yükseklik 4 cm. Açık kırmızı, pembemsi, kum katkılı ince hamurlu, koyu
kırmızı renk astarlı, çok iyi fırınlanmıştır. Yatay ve yayvan gövdesi ağız
kısmına yakın yerde içe doğru dönüş yaparak keskin ağız profiliyle sonuçlanır. Kısa ve sivri bir kaideye sahiptir. Bu tür yayvan tabakların
M.Ö. 1. yüzyılın 2. yarısı ile M.S. 1. yüzyılın i. yarısı arasında yaygın bir
tip olarak karşımıza çıktıkları görülmektedir/". Mezardan ele geçen söz
konusu terra sigilata tabak, bu mezarın 1. yüzyılın başlarına ait olduğunu
kanıtlamaktadır (Resim: 19).

22 NUMARALı MEZAR
21 Numaralı Mezar'ın batı tarafında ve buna bitişik olarak yapılmış.
Üzerinde kapak yok. Bundan dolayı mezarın kesin boyutları hakkında
bilgimiz yetersiz.

19

20

Portrenin saç tipi, Septimus Severus'un kansı Ju1İa Domna'nın portrelerindeki saç modellerine benzemektedir. Bkz. D.R. Sear, Roman Coins, Seaby, 1970, ı 83; Büstlü iğnenin benzerleri için bkz. D. Stutzinger, 'Römische Haanadeln mit Fruuenbüste", Bonner Jahrbuch ;
196, 1996, 135-208, 167, not 101, 168, res. 23 Zadar Arkeoloji Müzesi'nde bulunan bu eser
M.S. 1. İle 3. yüzyılın 3. çeyreği arasına korımaktadır.
Enez'de önceki yıllarda bulunan benzer tabaklar için bkz. S. Başaran, XVLLL. KST 11, 493,
res. 10; Diğer örnekler için bkz. Meyer-Schlichtmann, PF 6, 134 vd., T 3, kat. 261-264 (Çizim: 33), T 3; TQI~lIs I, 242, lev. 193, NT. 396, 397; Waage, Hellenistie and Roman
TabIeware ofNort Syriain: Anticeh-on the Orontes IV. 1, 194&, 23 vd. No 128 ll, lev. 4.
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Buluntular
ı.

Tek Kulplu Maşrapa; yüksekliği: 7.8 cm, ağız çapı: 6.5 cm. Kır
renkli ince hamurlu. Dışı gri, iç kısmı ise, hamur renginde astarlıdır.
. . den d'ırzt .
Enez ma IIarı serısın
mızı

MEZAR DIŞI NEKROPOL BULUNTULARl
Açmada yapılan seviye inme çalışmaları sırasında atılan moloz içinden, nekropolün batısındaki yerleşmeden yuvarlandıkları anlaşılan ve
daha eski dönemlere tarihlenen buluntular önemli bir yer tutarlar. Özellikle, Enez'in başta Tasos Adası olmak üzere, bölgedeki diğer kentlerle
olan ticari ilişkilerini gösteren damgalı amfora kulpları, buluntular arasında büyük öneme sahiptir (Resim: 20). Ayrıca, çok miktarda damgalı
ve damgasız tekstil ağırlıkların oldukça fazla miktarlarda bulunmuş olması, Enez' in antik çağda bir çok tekstil atölyesine sahip olduğunu, bölgede tiftik ve yapağının çok kullanıldığını ve dolayısıyla hayvancılığın
Ainos'un ekonomisinde önemli roloynadığını kanıtlamaktadır. Bunların
dışında, yine çeşitli dönemlere tarihlenen pişmiş toprak figürinler ile
kandiller oldukça fazla miktarda ele geçmiştir.

II. MERİÇ (MER 2) AÇMASI
Bekir Kara Caddesi kenarında 1995 yılı çalışmalarıyla ortaya çıkar
ve tabanında büyük boyutlu taşların yer aldığı mekan bu yıl, güneye
doğru 4, batı yönünde ise 7 m. genişletildi. Bu çalışmalar sonucunda
mevcut toprak yüzeyin 2.15 m. düzeyinde 1995 yılı çalışmalarıyla ortaya
çıkan iri taş bloklarına bitişik olarak duran aynı boy ve hacimde iki taşa
daha rastlandı. Bir çoğu yerlerinden sökülerek alınmış ancak bir kısmı
tek sıra halinde günümüze kadar özgün biçimleriyle gelen bu taşların,
Ainos kentinin ana caddelerinden birine ait kaplama taşları oldukları anlaşıldı. Cadde, 3.60 m. genişliğe sahip olup, bu günkü Bekir Kara Caddesi'ne paralelolarak şehrin merkezinden Meriç Nehri'ne doğru uzanmaktadır. Caddenin ortasında, henüz derinliğini kesin olarak saptayamadığıtılan

21
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Diğer

örnekler için lık.

yukarıda

not5.

mız,

kentin atık suyunu Meriç Nehri'ne taşıyan bir kanal yer almaktadır.
Caddenin ortasından geçirilmiş olan bu kanalın üstü harç ve moloz taş
larla tonoz biçiminde yapılarak, hem iri kap lama taşlarına sağlam bir
zemin hazırlanmış, hem de caddenin balıksırtı biçiminde ortası yüksek,
yanlara doğru ise alçalan bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur. Bu
şekilde caddenin üzerinde suyun birikmesine karşı önlem alındığı görülmüştür. Açmadan, genelolarak Geç Hellenistik ve Erken Roma dönemlerine tarihlenen keramik kalıntılarına rastlanılmış olması, kesin olmamakla birlikte caddenin, söz konusu döneme ait olabileceğini göstermektedir (Resim: 21).

III. KİLLİK-A-SONDAJI (Resim: 22)
Enez'in en yüksek tepelerinden birini oluşturan Killik ya da Değir
menlik22 Tepesi'nin doğu ve güneyini çevreleyen yolun, genişletilme
çalışmaları sırasında, tepenin güneyine rastlayan kesimin yol kesitinde,
üst tarafı dozerle alınmış, 1.60 m. kalınlığında 2.20 m. genişliğinde, dibe
doğru daralan keramik ve çamur tabakasının karışık olduğu havuz biçiminde bir çukur ortaya Çıktı. Bu çukurun dip kısmında, 0.40 m. kalınlı
ğında keramik yapımında kullanılmak üzere hazırlanmış nitelikli kil olduğu anlaşılan bir tabaka ile karşılaşıldı. Nitelikli çamurun üstünde yer
alan 1.30 m. kalınlıktaki tabaka içinde ise, çamurla karışık durumda Klasik ve Erken Hellenistik dönemlere tarihlenen çok miktarda keramik kap
kırıkları açığa çıkarılmıştır. Bu tabaka içindeki keramikler arasında kır
mızı figür tekniği ile yapılmış insan ve hayvan betimlerinin yer aldığı kap
parçaları, bir kısmının kulpları damgalı olan defolu amforalar, tüme yakın çeşitli kap türleri ile Hellenistik Çağ'a tarihlenen parlak siyah firnisli
eserler ele geçti (Resim: 23). Çukurdan ele geçen çömlek kalıntıları ile
keramik yapımı için hazır durumda bulunan çamurun varlığı, buranın
fırın atölyesine ait çamur dinlendirme havuzu olduğunu göstermektedir.
Çamur dinlendirme havuzunun 25 m. kuzeyinde önceki yıllarda yaptığı-

22

Bilindiği

gibi, Killik mevkiinde önceki yıllarda yaptığımız sondajlarda Bizans çağı'na
tarihlenen mezarlar ile bir adet keramik [mm kalıntısına rastlanmıştı. Ayrıca, bu tepe üzerinde yaptığımız araştırmalarda tepe içinde Bizans çağı'na tarihlenen bir çok yer altı mezar
mağarası ve şapelin varlığı saptanmıştı. Bu çalışmalar için bkz. A. Erzen, "'1981 Yılı Enez
Kazısı Çalışmalan", ıv. KST, 1982, 285-290.
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mız kazı çalışmaları sırasında

keramik fırın kalıntılarına rastlanılmış 01ması ile aynı yerin halk arasında Kil1ik mevkii olarak tanımlanması ve
halen Enez çömlekçisinin bu mevkideki kilden çömlek üretmesi bu yerin
geleneksel1eşmiş keramik üretim merkezi olduğunu göstermektedir.
23

IV KİLLİKB AÇMASı
Killik'te, 1981 yılı kazılarıyla ortaya çıkan keramik finnları ve yukarıda görüldüğü gibi, bu yıl yapılan kazılarda keramik üretimine ilişkin
çamur dinlendirme havuzunun bulunmuş olması nedenleriyle, çevrede bu
döneme tarihlenen olası diğer fırın kalıntılarm veya keramik üretimi yapılan atölyelerin aranması çalışmalarına hız verildi. Bu amaç doğrultu
sunda, fırınlarm 100 ın. kuzeyinde 5.00x5.00 m. boyutlarında bir açma
yapıldı. Açmada yer alan yerli miyosen kalker kayası düzeltilerek 2.50
ın. derinliğe kadar inen bir mekan ortaya çıktı. Söz konusu mekanın güneybatı köşesinden, çoğunlukla gri renkli malların egemen olduğu deği
şik formlar gösteren astarlı, iyi açkılanmış keramik buluntular ele geçti.
Üst üste yığılmış olarak bulunan bu mal1ar arasında, genellikle M.Ö. VI.
ve V. yüzyıllara tarihlenen keramik kalıntıları oldukça fazladır. Bunlarla
birlikte siyah renkli mutfak mal1arının yanı sıra kırmızı figür tekniğiyle
yapılmış ithal mal1ar, büyük ve küçük baş hayvanlara ait kemikler de
bulunmuştur. Keramik kalıntıların tahmin edildiğinden çok fazla miktarda bulunması bu mekanın, büyük bir yapıya veya tapınağa ait çöp çukuru
olması gerektiğini göstermektedir.

V KORUMA VE ONARIM ÇALIŞMALARI
Yıl1ardır yapmakta olduğumuz, Has Yunus Bey Türbesi etrafında yer
alan ve Erken Osmanlı Dönemi'ne tarihlenen sandukalı lahitlerin onarım
ve korunmasına ilişkin çalışmalara, bu yıl da devam edildi. Öncelikle
bugüne değin onardığımız lahitlerin çevresinde biten yabani otların temizliği yapıldı. Daha sonra, definecilerin tahribatına maruz kalan iki mezar, özgün yapılarına uygun biçimde onarılarak tekrar ayağa kaldırıldı.

23
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Bk. Not. 22.

Bunların dışında bazı

mezar taşlarının üzerindeki yosunlar mekanik ve
kimyasal yöntemlerle temizlenerek yerlerinde koruma altına alındı.
Sağlam

olarak günümüze kadar gelen Has Yunus Bey Türbesi'nin
çatısında yer alan kiremitlerden kırık olanlar değiştirilerek yağmur sularının türbeye verdiği zarar önlenmiştir. Ayrıca, türbenin batı duvarına
bitişik olarak bulunan büyük moloz yığını kaldırılmış, böylece türbe duvarlarının nemden etkilenmelerinin önüne geçilmiştir. Çevrede yaptığı
mız düzenlemeyle türbe ve mezarlık bütünleştirilerek, alan açık hava
müzesine dönüştürülmüştür (Resim: 24).
Bunların dışında, balıkçıların ağlarına takılarak

küçük parçalara ayrılmış durumda bize aktarılan büyük bir pitos, kazı evi bahçesinde onarı
larak ayağa kaldırılmıştır. Onarımdan önce pitosa ait kırık parçalar, deniz
suyu ve tuzundan arındırılmak amacıyla büyük bir su havuzu yapılarak
içine yerleştirildi. Suyu sık sık değiştirilen pitos parçaları tuz oranı nötrleştirildikten sonra gölgede kurumaya bırakıldı. Kırık parçalar tabandan
başlamak suretiyle epoksi reçinesi kullanılarak birleştirildi. Kaybolmuş
parçaların boş olan yerleri alçı, kiremit tozu karışımıyla tümleridi. 2.20
ın. yüksekliğinde olan pitosun müzeye taşınması tehlikeli olduğundan
kazı evi bahçesinde korumaya alındı.

VI. YÜZEY ARAŞTIRMALARI
A. Umurbey Köyü
Her yılolduğu gibi bu yıl da, Enez ve çevresinin tarih öncesi konumuna ve bölgenin yerleşim birimlerinin saptanmasına açıklık getirmek
amacıyla yaptığımız yüzeyaraştırmaları sonucunda, bölgenin arkeolojisi
için önemli sayılabilecek sonuçlar elde edilmiştir. Enez'in 15 km. doğu
sunda yer alan Umurbey köyünün doğusundaki tepeliklerde yaptığımız
araştırmada, iT 1 ve 2'ye tarihlenen keramik kalıntıları veren bir höyük
saptandı. Değirmen Tepe olarak bilinen höyük üzerinde köyün su deposu
yer almaktadır. Yaklaşık 150 ın. çapında oldukça büyük bir alanı kapsayan höyüğün güneydoğu, güney ve batı tarafı, ovadan oldukça yüksektir.
Doğu ile kuzey tarafı ise, kuzeyde yer alan Hisarlı Dağları'nın uzantıları
olan alçak tepeliklerle birleşir (Resim: 25). Değirmen Tepe Höyüğü'rıün
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doğu ye kuzey kesimlerinden toplanan keramik kırıkları arasında çok
değişik kap türleri bulunmaktadır. Bunlar kalın veya ince cidarlı, ağızları
içe dönük veya hafif dışa doğru açılan, derin, yayvan -S- profilli kaseler

ile tabaklardan oluşurlar. Kaba hamurlu olan bu mallar, hem açkılı, hem
de açkısız olarak üretilmiştir. Bu gruba giren mallar genelolarak gri veya
kahverengi hamurlu, donuk açkılıdır.

B. Sultan Hısarkôyü
Enez' e 20 km. mesafede yer alan Sultan Hisar köyünün deniz kıyısı
na yakın tepelerin ovaya bakan kesimlerinin, hızlı yapılaşma sürecine
girdiği görülmüştür. Bu itibarla yapılaşma öncesi burada yer alması olası
arkeolojik kalıntıların saptanması amacına yönelik olarak, bir dizi yüzey
araştırması yapılması uygun görüldü. Deniz kıyısında yer alan tepelerden
başlanarak köye doğru 1 km. uzunluğundaki şerit üzerinde yürüttüğümüz
çalışmalarda, yakın döneme tarihlenen keramik kırıkları dışında herhangi
bir buluntuya rastlanmamıştır. Bu bölgedeki araştırmalara önümüzdeki
yıllarda devam edilecektir.

VII. SUALTI ARAŞTIRMALARI
Bilindiği gibi

Enez, Eski Çağ'da bölgenin iki limanlı bir ticaret merkezi olarak ünlenmiştir'", Kazılarda ele geçen amfora ve bunların kulpları
üzerinde yer alan değişik damgalar ile diğer kalıntılar, Enez'in deniz ticaretinde büyük bir pay sahibi olduğunu göstermiştir. Eski Enez Limanı'nın yerinin belirlenmesi ve çevrede olası batıkların balıkçılar" ile sualtı definecileri tarafından yapılan tahribatlarının önlenmesi amacıyla,

24

Bk.

S.Başaran,

"Ainos

Kazıları

(1971-1994)", Anadolu

Araştırmalan

XLV, 1996, 106 vd.

not. 1.

25
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Bu bölgede yapılan trol veya benzeri balık avcılığı sonucunda, ağlam takılarak su yüzüne
çıkını kalıntılann bir çoğunun akıbeti bilinmemektedir. Ancak, kültür varlıklarımı hoşgörülü
davranan bazı sağduyulu balıkçılar, ağlarııla tesadülen takılan kalıntıları bize teslim ettikleri
gibi, kalıntilann bulundukları koordinatları da bize aktarmakla kalmayıp o bölgelerde troI
çekinemeye özen göstermektedirler. Bu davranış içerisinde olan ve uğlunna takılan biri
sağlam iki adet Rodos aırıforası, kırık durumda Orta Çağ'a tarihlenen sırh çanak kırıklan ile
büyük bir pitosu bize teslim eden Atıf Malkoç. Mustafa Sakallı, Adnan Barbatesoğlu kaptanlar ile tayfalanna teşekkür ederiz.

bugünkü limanın batı tarafında, Kum Boğazı olarak bilinen mevkide,
kazı üyemiz, aynı zamanda profesyonel balık adam Arş. Gör. Ufuk Kocabaş başkanlığında kurulan ekip tarafından, araştırmalar yapıldı: Bu
mevkide düzgün kesilmiş taş blokların yanı sıra, 13 ve 14. yüzyıllara
tarihlenen yeşil sırlı kaplara ait keramik parçaları ile tüme yakın bir tabağa rastlanılmıştır. Ayrıca, 5.00 m. uzunluğu olan bir demir hatıl tespit
edilmiştir.

Deniz altında yapılan ikinci araştırma ise, i.Ü. kampının açıklarında,
600 m. açıkta yer alan ve balıkçılar tarafından kiremitlik
olarak tanımlanan mevkide gerçekleştirildi. Derinliği 13 m. yi bulan bu
alanda yoğun olarak amfora ve değişik kaplara ait kırık parçaların bulunması çevrede batıklara ilişkin kalıntıların olabileceğini göstermektedir. Konuyla ilgili araştırmalara önümüzdeki yıllarda ağırlık verilerek
devam edilecektir.
kıyıdan yaklaşık
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"İZNİK çİNİ FıRıNLARı KAZıSI"

1996 YILI

ÇALIŞMALARI

AraALTW
Oktay ASLANAPA

Bursa ili, İznik ilçe merkezinde sürdürülen "İznik Çini Fırınları Ka1996 yılı çalışmaları 23.07. 1996 gününden 15.09. 1996 gününe
kadar devam etmiştir. Alan çalışmaları 25.07. 1996-03.09.1996 arasında
fiilen devam etmiş, envanter çalışmaları ile birlikte 12.09.1996 günü müzeye teslim tamamlanmış, ancak fotoğraf ve müzedeki yeni vitrin düzenlemeleri 15.09. 1996 günü bitirilebilmiştir.
zısı"nın

33 envanterli eser, 275 etütlük envaiıterli buluntu, 285 torba envantersiz etütlük parçanın tamamı tasnifli ve listeli olarak etiketli torbalarının
bulunduğu İ.Ç.F.K. damgalı standart sandıkların içinde İznik Müzesi'ne
teslim edilmiş, kazı kampı olarak kullanılan Selçuk İlköğretim Okulu'nda
hiçbir kazı buluntusu kalmamıştır.
Kamulaştırma taleplerimizin sürdüğü BAG-I ve ALTY APı kodlu
kazı alanlarımızda

1996 yılında bakım dışında hiçbir çalışma yapılama
mış, kazı çalışmaları 1 No.lu şantiyemizin bulunduğu BHD kodlu kazı
alanımızda sürdürülebilmiştir. İZN/96.01.017 - 17.09.1996 günlü ön ra-

•

Prof.Dr.Ara ALTUN, Kazı Başkaıu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 34459 PTTFenİSTANBUL

Prof Dr. Oktay ASLANAPA, Kazı Onursal Başkanı, Atatürk Bnlvan Emlak Apt. Aksaray

İSTANBUL

625

porumuzda dökümü verilen bakanlık ödeneği dışındaki küçük çaplı desteklere rağmen, ortalama 360 m3 hafriyatın gerçekleştitilmiş olduğu çalışmalar, büyük ölçüde ekip üyeleri ve öğrencilerimizin özverili gayretleri ile planlanan hedefe uygun olarak yürütülebilmiştir.
DPT/İTÜ 49 "İznik Çinicilik Teknolojisini Geliştirme" projesının

veri grubu olarak çalışıldığından projenin film, kırtasiye, ölçüm malzemesi gibi ayni katkılarından bu yıl da yararlanılabilmiş, ayrıca gerekli
analizlerin bu proje çerçevesinde yapılabilmesi imkanı da doğmuştur.
Proje tamamlandığında, teknoloji üretmeye yönelik bilgi dağıtımı yanın
da, buluntu ekspertizine imkan sağlayacak veriler elde edilmesi de mümkün hale gelebilecektir.
İznik Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Müze Müdürlüğü ile per-

soneli

çahşmalanmıza

her

yılolduğu

gibi

yakın

ilgi

göstermişlerdir.

Ba-

kanlık yetkili uzmanı İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden Ferahnur Güven ise

bu yıl parça restorasyonu uzmanımızın kazıya katılamaması karşısında,
büyük bir özveri ile bu işin yönetimini üstlenmiş, çeşitli formlardaki on
beş parçanın alçı tümlenmesini gerçekleştirmiş, Trakya Üniversitesi
Restorasyon Bölümü'nden iki öğrenci ile birlikte, öğrencilerimizin tümleme - alçılama çalışmalarını ve desen - kesit çizimlerini denetleyerek yol
gösterici olmuştur.
Kazının

envanter

sorumluluğunu bu yıl

da üstlenen Ok.Dr. V.Belgin
Demirsar-Arlı, öğrenci ekibinin çalışmalarını planlamış ve yürütmüştür.
Alanın genel sorumluluğu Hakan Arlı (M.A.) tarafından yürütülmüş,
mali işler ise Ok.Dr.Ahmet Vefa Çobanoğlu'na yüklenmiştir. Hüseyin
Akıllı, alanda restorasyon ve bakımı yapılan bölümleri raporlandırmanın
dışında ödenek yokluğundan planlanan çalışmaları yapamamıştır.
Alan çalışmalarında seramik yoğunluğu çok fazla olduğundan genellikle öğrenci çalışması gerektirmekte, bu yüzden mahalli işçi sayısı az
tutularak, mevcut ödenekle uzun süre çalışma yapılabilmektedir. Ancak
bu yöntemle sınırlı bir alanda kalınmaktadır. Buna rağmen.. tutanaklardan ve yıllık raporlar ile sempozyum bildirilerimizden anlaşıldığı gibi,
kazı evi ve en önemlisi çalışma birimi ve depo ihtiyacı birinci sorun olarak kaJmaya devam etmektedir. Kazının acil depo ihtiyacı vardır. Müze
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deposunun ıslahı ilk çare olarak görülmektedir. Ancak bunun gerçekleş
mesi için bir türlü harekete geçilernemektedir. İTÜ/DPT 49 projesi çerçevesinde kazımıza tahsis edilebilecek bir birimin inşaatı için İznik Belediyesi'nce arsa tahsisinin gerçekleşmesi bazı ümitler doğurmuş olmakla
birlikte, 1996 yılı buluntularının müzede bize tahsis edilmiş bölümdeki
son boşluklara yerleştirilip kapısının zorlukla kapatılabildiğini tekrarlamak gerekmektedir. Son derecede sağlıksız bir ortamda, belli bir tasnifi
olmakla birlikte, çalışma yapılabilecek imkanı bulunmayan buluntuları
her yıl yeniden görmek, yıkanması tasnifi - listelenmesi - torbalanıp etiketlenmesinde emeği geçen ekip elemanlarını haklı olarak üzmektedir.
Müze Müdürlüğü'nün bütün iyi niyetine rağmen, titizlikle yürütülen çalışmaların sonuçlarını bu depo şartlarında değerlendirmek mümkün değildir.

Hafriyatların, Koruma Amaçlı İmar Planı gereği müze denetiminde
olduğu İznik'te, bu yıl da Müze Müdürlüğü'nün talebi üzerine ALP LV
sondajı adını verdiğimiz bir inşaat temel hafriyatının izlenmesi ve gelişti
rilmesi, Erken Dönem Selçuklu çağı seramiği için ipucu verebilecek
buluntular sağlaması bakımından çok yararlı olmuştur. Bu alanın malzemesi Selçuklu karakteri itibarıyla ayrıca değerlendirmeye alınmış olup bu
yöndeki çalışmalar sürmektedir. Osmanlı seramiğinin Selçuklu temeli
üzerinde geliştiğini öngören ekibimiz için bu buluntular özellikle önemli
etüdlük malzeme olacaktır. Üçayak yapışık fırın bozuğu buluntular ayrı
ca envanterlenmiş olup, cüruf ve fırın artıkları ile birlikte lokal üretime
işaret etmeleri açısından üzerinde durulacak ilginç parçalardır.

1996 yılı

çalışmalarının asıl ağırlığı

BHD kodu verilmiş olan düzenli
burada geçen mevsimde kuzey yarısı çalı
şılan ve bol miktarda ham seramik veren FII plankaresinin güney yarı
sından başlayan bir çalışma yürütülmüştür. Komşu FIO plankaresinin
tamamı ile F9 plankaresinin güneybatıda kalan bir çeyreği dışındaki bölümü de çalışma süresi içinde bitirilebilmiş, F9 plankaresinin güneybatı
daki bir çeyreğinin ise ancak üstteki çağdaş moloz tabakası kaldırılabil
miştir. Bu alan Gl-G2 sondaj bölgeleri ile çakışacaktır. Her üç
plankarede ortalama -4 m. koduna kadar sürdürülen çalışmalar, özellikle
F/G ara kesitinde ipuçları yakalamaya gayret ettiğimiz stratigrafik araş
tırmalarımız için önem taşımaktadır. Bu yönde çizim çalışmaları, alınan
kazı alanında planlandığından,
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ölçüler üzerinde sürdürülmektedir. Bu üç plankarenin Fl 1 (1995 -1996)
sırlanmamış ham seramikleri ile, F9 -FI0 (1996) sırlanmamış ham seramikleri geçen yıllarda uygulanan yöntemle; yıkanıp tasnifleri yapıldıktan
sonra, yığın halinde buluntu şekillerini yansıtacak biçimde in situ olarak
yerlerine dökülmüştür. Kafes telii çerçeve ölçüleri verilip alanda, öncekiler gibi yoğunluğu belirtecek şekilde teşhirleri sağlanmıştır. F9
plankaresinin güneyi ile, güneybatı çeyreğinin kuzey ucunda kesitte beliren benzer yoğunluk, kazısı yapıldıktan sonra önümüzdeki çalışma mevsimlerinde ayrıca değerlendirilebilecektir. Her üç plankarenin buluntuları
çeşitlilik göstermekle birlikte, yoğunluk kırmızı hamurlu ve eskiden
"Milet İşi" denilen teknikte buluntulardadır. Fll plankaresinden az sayı
da "mavi-beyaz" ile altlığı ile birlikte tek renkli kandil ve sırlı tuğla buluntu ilginç olmuştur. -2.10 m. civarında geniş bir kil tabakasına rastlanan FI0 plankaresinde yoğun üçayak ile birlikte "Milet İşi" denilen teknikte çeşitli fragmanlarla birlikte sırlı tuğla ve çini fragmanlarına rastlanması her iki plankarenin karakter benzerliğini ortaya koymaktadır.
Buna karşılık F9 plankaresinin özellikle güney kesimi, beyaz hamurlu ve
"mavi-beyaz" teknik yanında çok renkli (Rodos İşi denilen) teknikten
tümlenebilen buluntu vermesi ile ilerde de ilginç olacağa benzemektedir.
haline getirildiği yıllarda, kamubulunan ayakkabıcı kulübesi
uzun süre kaldırılamamış, sonunda, ekibimizin gayretiyle yeni ve daha
küçük bir kulübe yaptırılıp karşı köşeye nakledilerek çalışmalar sürdürülebilmişti. Ancak bu köşede kalan C7 - D7 plankareleri, güneyde beliren
kaldırım döşemesi de dikkate alınarak alanın genel tabakalanmasının
gerisinden izlenebilmişti. 1996 yılında im köşede toprak boşaltma ve
çalışma ortamı pek de müsait olmamakla birlikte bir ekip çalışması sürBHD

alanımızın

düzenli

kazı alanı

laştırma geciktiğinden, kuzeybatı köşesinde

dürülmüştür.

C7 plankaresi, üst tabakalarda kırık çok renkli teknikte sürahi parçaları vermiş fakat bunlardan tümlenebilen çıkmamıştı. Etütlük envanterli olarak müze deposunda ayrıldıkları yerde duran bu parçaların devamını araştırmak üzere başlatılan derinlemesine çalışmalar ilginç sonuçlar
vermiştir. -3.50 m. civarında zemin toprağına rastlanan bu köşede -2.75
m.de büyük hasarsız görülen bir küp ağzı belirmiş, kırık kapak parçaları
yöntemine uygun tamamlanmak üzere korumaya alınmış, ağız çapı
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45cm., derinliği 145cm., iç çapı en geniş yerde 117 cm. olarak ölçülen bu
küpün yarısı kaldırım altına rastladığı için, üzerindeki toprağı çökertrnemek üzere in situ bırakılmak zorunda kalırımıştır. Bu alanda slip tekniği
ne rastlanması ve sırlanmamış tüm bir sı ip parçanın bulunması üretim
aşamaları açısından son derecede ilginç hale gelmiştir. Bir Selçuklu Dönemi tekniği olan slip (astar boyama) tekniğinin Osmanlı erken seramiğinde de uygulandığı daha önceki buluntu1arla kanıtlanmış olmakla birlikte, sır\anmamış tüm parça önemli bir buluntu olarak değerlendirilmiş
tir. Bu plankarede kaldırılmamış olan yarım kalan kuru duvar örgülü kuyunun doğusunda yürütülen zemin yoklamasında da -3.25 m.ye kadar
ulaşılmış, burada kırık ibrik parçaları yanında cam potası olarak değer
1endirien çeşitli boyda yumurta biçimi buluntulara bu kesimde ilk kez
rastlanılrmştır, "Mavi-beyaz" ve "Rodos İşi" denilen çok renkli küçük
fragmanlar da bu plankarenin buluntuları arasındadır.
D7 plankaresi ise yoğun fırın malzemesi, C7 tarafında "Rodos İşi"
denilen ve "mavi-beyaz" fragmanlar yanında -3.10 m.de harçlı duvar ve
künk döşemesi ile doğudaki plankarelerde rastlanan muhtemelen 4. yüzyıl yapısının karakterini sürdürmektedir.
1996 yılı çalışmaları sırasında, tamamı etütlük mahiyette on yedi
sikke ve benzeri madeni buluntunun mekanik ön temizlikleri ve tasnifleri
yapılmış olmakla birlikte stratigrafide kesin sonuca götürmekten çok,
tahminlerimizi doğrulayabilecek nitelikte bulgular olarak değerlendiril
mişlerdir. Bronz ve dövme demir, etütlük çok küçük beş süs eşyası da
genellikle niteliksiz buluntulardır. Tamamı etütlük malzeme içinde listelenerek teslim edilmişlerdir,
Yüzeyaraştırmaları sırasınla Orhan Hamamı kazı alanında, Kız Burcu mevkiinde ve Elbeyli hal binası arkasındaki nekropol alanında görülen
tahribat konusunda, müze ve koruma kuruluna gerekli duyum yapılmış,
ayrıca genel müdürlüğün ilgisi ile sorumluları hakkında işlemler başla
tılmıştır.

1996 yılı bu1untu1arından önemli parçaların yer aldığı bir köşe vitrini
düzenlenerek İzniklilerin yıllık çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmaları
sağlanmak istenmiştir.
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Kent merkezindeki kazı alanımız geceleri ışıklandırılan düzenli ve açıklamalı görüntüsü ile kazı mevsimi boyunca, İzniklilerin ve ziyaretçilerin dikkatini çekmekte, konuya ilgi ve sahiplenme yıllar geçtikçe artmaktadır. Özellikle başka kazı alanları ile karşılaştırmalar yapanlar olumlu görüşlerini sıklıkla belirtmekteler. Ancak, bir bekçi ve depo bulunmaması, İznik'in toprağı ve iklimi sebebiyle hemen kazı mevsimi sonrasında başlamak üzere aşırı otlanmaya sebep olmakta, önerilen zirai
mücadele de kalıcı personelolmadığından zamanında ve müsait günde
yapılamadığından sonuç vermemektedir. Kazı alanı bitişiğinde, tüm fotoğraflarda görülen ve İZN/96.01.13 - 05.09.1996 günlü yazımızla en son
tekrarladığımız talebimiz doğrultusunda, küçük kerpiç bir ev bir an önce
kamulaştınlabilirse, bekçi ihtiyacımızı kendiliğinden karşılayıp büyük
özverilerle düzenli tutulmaya çalışılan bi! kent merkezindeki kazı alanı
nın sürekli bakımını sağlamak da mümkün olacaktır inancındayız.
Genel bütçe imkanları nispetinde öneri ve taleplerimizin karşı lanabilmesi, İznik'te kültür mirasını bir bütün olarak ele alma geleneğine ve
uzun yılların birikimine sahip olan ekibin daha verimli çalışmasında da
ivme teşkil edecektir.
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Resim 1 : İznik Çini Fırmları Kazısı
BHD kazı alam genel planı,

Resim 2: İznik Çini Fırmları Kazısı
BHD kazı alam 1996 planı,

_._--------

Resim 3: Kent merkezinde BHD

I<lIZI alanının

1996 sonundaki genel

görünümü

Resim 4: BHD
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Kazı alanının batıdan genci

görünümü

Resim 5: BBD C. 7 plankaresi

çalışmaları.

Resim 6: BBD C. 7 plankaresinden sırlanmamış slip tekniğinde envanterli
buluntu

633

Resim 7: BHD C. 7 plankaresinden sırh slip bnluntular

Resim 8: BHD C.7 plankaresinden firuze
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sırlı

s!ip bulunmlar

Resim 9: BHD F.ll plankaresinden yeşil sı rh kandil ve

ResimlO: BHD F.9 plankaresinden firuze

altlığı

sırh kulplu maşrapa, beyaz

hamur
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Resimll: BBD F.9 plankaresinden mavi-beyaz dekorlu kapale beyaz harnur

Resiml2: BBD F.9 plankaresinderı, beyaz bamurda slip uygulamalı hokka
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Resim13: ALP IV

Resim14: ALP

açmasından kırmızı

ıv açmasından

hamur erken fragınan ve kalıplar

insan figürlü sgrafitte fragman

637

Resimf S: ALP IV

açımısından baskı tekniğinde

Resim 16: ALP IV açmasından
fragmanlan
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sn-lı

ve

hayvan figürlü fragman

sırlunmarnış baskı tekniğinde

sürahi

Resim 17: ALP IV

açmasından

tek renk sırlı yapışık fırın bozuğu tabaklar
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KUBAD-ABAD KAZISI 1996 YILI
ÇALIŞMALARI

RüçhanARIK*

Kültür Bakanlığı adına, Kültür .Bakanlığı'run ve Ankara
Üniversitesi'nin mali desteği ile yürütülen Kubad-Abad Kazı
çalışmalarının 1996 dönemi 29 Ağustos - 18 Eylül tarihleri arasında
başkanlığım altında gerçekleştirilmiştir. Kazıya benimle birlikte heyet
üyesi olarak Doç. Dr. A. Osman Uysal, Yrd. Doç. Dr. Rüstem Bozer,
Araş. Gör. Muharrem Çeken, Kültür Bakanlığı temsilcisi olarak Denizli
Müzesi'nden Şaban Kök ve bir grup sanat tarihi öğrencisi katılmıştır.
Ödenek azlığı nedeniyle kısa süren 1996 kazı çalışmalarının bu yılki
bölümü, geçen yıl da olduğu gibi Küçük Saray'ın etrafını çevreleyen
ihata duvarlarının güneybatı taraftaki kesiştiği sahada yoğunlaşmıştır
(plan:l). Geçen yıldan yarım kalan XLI-AA, XLII-AA, XLII~BB, XLCC, XLII-DD, XLIII-AA, XLIII-BB· açmalarında kazı çalışmaları
yapılmıştır.

Küçük Saray'ın güneybatısında ihata duvarlarının kesiştiği yerde
geçen yıl yapılan kazılarda düzgün kesme taşlarla kaplı olduğu anlaşılan
ve ihata duvarını kesen bir duvar kalıntısı bulunmuştu. Bu sahadaki
mimari oluşumunun anlaşılabilmesi için XLII-AA, XLII-BB, XLII-CC

*

Prof. Dr. Rüçhan

ARıK, A.Ü.

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sanal Tarihi Anabilim Dalı,

Sılılıiye/ANKARA
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ve XLII-DO

açmalarında kazı çalışmalarına başlanılmıştır.

Bu

açmaların

kazılması sırasında yoğun biçimde harçla karışık moloz taş, tuğla ve
kiremit göçük tabakaları ile karşılaşılmıştır. -2.76 m. kodunda geçen yıl

ortaya çıkan duvarla bağlantılı duvar kalıntıları bulunmaya başlanmıştır.
Bu alanın kazısı ilerledikçe 1.40 m. kalınlığında düzgün kesme taşlarla
kaplı olduğu anlaşılan, Küçük Saray'ın ihata duvarları ile çevrili
avlusuna girişi sağlayan anıtsal bir taç kapıya ait duvar kalıntıları ortaya
çıkarılmıştır (Plan: 2). Düzgün kesme taşlarla kaplı olarak inşa edilmiş
olan Küçük Saray'ın duvarlarının dışında, bu tarz örgünün burada da
karşımıza çıkması önemlidir. Taçkapı ve bunun gerisinde avluya geçişi
sağlayan bölüm birer eyvan şeklinde düzenlenmiştir (Resim: i ,2). Taç
kapı güney duvarında ise orijinalde bir açıklık bulunduğu, ancak bugün
için kesin tarihlendirilemeyen bir dönemde kapatıldığı saptanmıştır.
Taçkapıya ait eşik taşının bir bölümü de in situ halde günümüze kadar
ulaşabilmiştir. Eşiğin doğusunda avluya geçiş sağlayan bölüm zeminin
düzgün kaplama taşları ile döşeli olduğu günümüze gelebilenlerden ya da
izlerinden anlaşılmaktadır (Resim: 3,4).
sonraki kullanımlar sırasında bir çok değişiklikler geçirmiş
amaçlarla kullanılmıştır. Gerek taçkapı eyvanının batısı, gerekse
taçkapı gerisinde avluya geçişi sağlayan eyvan şeklindeki kuruluşun
doğusu duvarlarla örülmek suretiyle kapatılmış ve orijinal amacı dışında
bir kullanım için değiştirilmiştir. Elde edilen bu mekana girişi sağlamak
üzere avlu tarafındaki muhtes duvar üzerine bir kapı açılmış; bu duvarın
batı yanına orijinal zemin üstüne harap durumda seki görüntüsü veren
ikinci bir zemin atılmıştır.
Taç

ve

kapı

başka

Buranın kazısı sırasında taçkapı eyvanının bulunduğu bölüm içinde
bu bölümün duvarlarına ait olan düzgün kesme taşlar da ele geçirilmiştir.
Bu taşların bazılarının iç bükey kavisli olması taçkapının tonozuna ait
olduğunu işaret etmektedir. Bazılarının da üzerinde taşcı işaretleri
mevcut olan bu taşlardan biri eşik taşının hemen önündeki gevşek dokulu
zemininin yaklaşık 1.50 m. kazılması sonucu ortaya çıkartılmıştır.
Çıkarılan bu taşın altında parçalanmış bir küp içerisinde eski çağa
tarihlenen ve bir çocuğa ait olduğu belirlenen kemikler ele geçmiştir.
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Bu bölümün kazısında kırık ve bütüne yakın çeşitli çiniler ile
seramik parçaları ele geçmiştir (Resim: 5,6,7,8).

sırh

ve

sırsız

XLII-BB Açması sınırları içerisinde kalan ve geçen yıl büyük bir
bölümü ortaya çıkarılan dikdörtgen mekanın kazısına devam edilmiş,
zeminine ulaşılmıştır. (Resim: 8). Bu mekanın taçkapı ile
irtibatlandırıldığı, ancak buraya girişin sağlandığı hiçbir açıklık
bulunamamıştır. Aynı bölümün kazısı sırasında bol miktarda kırık cam
parçaları (Resim: 9); Selçuklu Dönemi'ne ait kırılmış halde çini, sırlı ve
sırsız seramik parçaları ele geçirilmiştir.
XLIII-AA ve XLIII-BB açmalarında da kazı çalışmaları
bu açmalarda karşılaşılan yoğun göçük kütleleri kaldmldıktan
sonra XLIII-BB Açması sınırları içerisinde kalan ihata duvarının güneye
doğru devam eden bölümü tespit edilmeye çalışılmış; fakat kazısı
tamamlanamadığı için önümüzdeki yıla bırakılmıştır.
Bu

yıl

yapılmış;

Kazı

sırasında

açmalarda, mimari buluntuların ve kalıntıların
fotoğrafları çekilerek ve rölöveleri çıkartılarak gerek kazı sırasındaki
buluntu konumlarının saptanması, gerekse kazı bitiminin son hali
belgelenmeye çalışılmıştır. Geçen yıllara ait etüdlük buluntular üzerinde
çalışmalar yapılmış; bu yıl ele geçen buluntular ise kazı süresince ve kazı
sonunda envanterlenerek konservasyanları bitirilmiştir.
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Resim: 3

Resim: 4
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Resim: 5

Resim: 6
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Resim: 7

Resim: 8
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ALANYA KALE st
1996 YILI ÇALIŞMALARI
RAPORU
.
\

M OluşARIK

1996 yılı Alanya Kalesi Kazı ve Onarım Çalışmaları'na 3-18 Eylül
1996 tarihlerin arasında devam edilmiştir.
Bu yılki kampanyada, İç Kale'deki Selçuklu Sarayı'nın rölöve, kesit
ile aksonometrik perspektifleri için ölçü ve çizimlerinin
tamamlanması yoluna gidilmiş; daha önceki yıllarda çıkartılan rölöveler
tekrar gözden geçirilip bütünleştirilmiş; bazı şüphe ve tereddüt yaratan
kimi noktalarda da sondajlar yapılmıştır.

ve

elevasyonları

Bu çalışmalar neticesinde, taht eyvanı ve tören avlusunun önünde
yer alan ve bu haliyle bir ön avlu ya da teşrifat bölümü fonksiyonu gördüğü anlaşılan kalıntıların tam ve mükemmel bir restitüsyonu çıkartıla
bilmiştir. Bu suretle, Selçuklu Sarayı' nın mimari kompozisyonu hakkın
da toplu bir değerlendirmede bulunabilmek, büyük ölçüde mümkün hale
gelmiştir.

Buna göre İç Kale'nin güneydoğu köşesinde yer alan Selçuklu Sarabu kesimde daha önceden mevcut olan Bizans Devri'ne ait sur ve
bina kalıntılarından yararlanılmak suretiyle inşa edildiği anlaşılmıştır.
yı'rıın,

•

Prof.Dr. M. Oluş ARIK, A.Ü. D.T.C.F. Sanat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı, Sıhhi
ye/ANKARA
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Sarayın kuzeybatı-güneydoğu istikametinde uzanan ve bu haliyle
dikdörtgen bir sahayı işgal eden plan kuruluşu, farklı fonksiyonlara hizmet veren üç bölümden ibarettir.

Kuzeybatı tarafta yer alan ve aynı zamanda İç Kale'yi doğuda sınır
landıran

ilk bölüm, açık bir
avlu etrafında sıralanan ve karşılıklı yerleştirilmiş üçer mekandan ibarettir. Söz konusu mekanların mutfak, kiler, hela, foseptik ve köşk oda gibi
ihtiyaç, servis ve ikamet birimlerine tahsis edildikleri ve bu haliyle sarayın girişini teşkil eden bir ünite oluşturduğu anlaşılmıştır. Kalıntılar, bu
zemin katların bazılarında ahşaptan yarım asma katların bulunduğunu
göstermektedir. Yine mevcut mimari veriler, zemin katların da üzerinde,
avluyu kısa kenarından da dolaşan bir ikinci katın mevcudiyetini gösterdiği gibi, bu üst katın avluya taşan ve alttan ahşap sütunlarla desteklenmiş, revaklı bir balkona sahip olduğunu ortaya koymuştur.
orijinal kale

kapısı

ile

irtibatlandığı anlaşılan

Bu bölüm ile irtibatlanan ikinci bölümün, taht eyvanının da bulunbir tören avlusu fonksiyonu gördüğü anlaşılmıştır. Tören avlusu, üç
yandan tuğla kemerli ve büyük bir ihtimalle mermer sütunların taşıdığı
bir revak ile çevriliydi. Ana eyvan fonksiyonu gören taht eyvanı ile aynı
aks üzerinde bulunan girişteki revağın, kalıntılarından hareketle ortada
daha geniş, iki yanda ise daha dar olmak üzere üç kemer gözünden ibaret
olduğu tespit edilmiştir.
duğu

Taht eyvanın iki yanında yer alan ve bir vakitler sivri beşik tonozlarla örtülü oldukları anlaşılan birer mekanın özel bir öneme sahip olduğu
açıktır. Bunlardan batı tarafındaki odada ele geçirilen buluntular, söz
konusu mekanın, işret meclisinin kurulduğu bir köşk oda olarak fonksiyon gördüğü muhakkaktır.
Bu bölümün hemen arkasında yer alan üçüncü bölümün ise sultanın
ikümetine tahsis edilmiş olduğu görülüyor. Bu bağlamda, sarayın inşaatı
sırasında İç Kale'nin doğu köşesindeki Bizans burcu bir özeloda haline
dönüştürülmüş, burcun batı kenarındaki pencere ise genişletilerek buraya
dıştan eklemlenen ve tonozlu hela bölümüne geçişi sağlayan bir kapı
haline getirilmiştir. Söz konusu helaya batı yönünden bitişen diğer meka-
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nın

ise

sarayın damından çıkılan

bir seyir

köşkünü taşımak

için fonksiyon

gördüğü anlaşılmaktadır.

Diğer

istikametinde sınırlandıran ve sur
ve tonozlu fevkani binanın
birinci katında da kazı yapılmış; tonozu taşıyan bazı tuğla ayaklarının
kalıntıları da bütünüyle ortaya çıkartılmış, söz konusu binanın rölöve ve
kesitleri için gereken ölçüm işlemleri tamamlanmıştır.
yandan, taht

eyvanını doğu

duvarına dıştan eklemlenmiş

olan

tuğla ayaklı

Yapılan çalışmalar

bu binayla, sultanın ikümetine tahsis edilmiş mekanın, tonozlu dar bir koridor vasıtasıyla birbiriyle irtibatlandığını da
ortaya çıkartmıştır. Böylelikle doğudaki sur duvarının orta yerindeki
tuğla kalıntının, koridorun hemen bitiminde yer alan bir' merdiven kuruluşuna ait olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu merdivenin sahanlığı ile sur
duvarına dıştan bitişen bina arasında da geçişi sağlamak üzere şimdi
çoktan ortadan kalkmış ahşap bir balkan bulunmaktaydı.
Her yılalduğu gibi, çalışmalar tamamlandıktan sonra kazı sahası kapatılıp emniyet altına alınmıştır. Bu esnada , Alanya Müzesi Müdürlüğü'nce ifade edildiği gibi, bazı kişilerin geçtiğimiz aylar içinde çeşitli
kereler kazı sahasına girdikleri ve tarafımızca ördürülmüş bazı kuru duvarları yıktıkları haberi üzerine, söz konusu duvarlar da yeniden gözden
geçirilmiş ve yükseltilerek sağlamlaştırılmıştır.
Bu yılki çalışmalar sırasında bazı çini kırıkları gibi etüdlük mahiyette küçük buluntular da ele geçirilmiş; envanterlik bir parça bulunamamıştır.

653

AKSARAY - MELİK MAHMUD GAZİ
HANGAHI (DARPHANE) KAZISI - 1996
.

.

BekirDENIZ

i 996 yılı Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) Kazısı
20 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirildi: Aksaray Müzesi başkanlığında, bilimsel danışmanlığımızda yapılan kazıda (katılımlı)
Arş.Gör, Harun Ürer, Arş.Gör. Mükerrem Kürüm (A.M.Ü. Fen-Edebiyat
Fakültesi) Öğr.Gör. Restoratör Yüksek Mimar Eser Gültekin (D.E.Ü.
Güzel Sanatlar Fakültesi), Mimar Mustafa Güner (serbest mimar), Havva
Ürer (psikolog), E.Ü. Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Anabilim Dalı öğ
rencileri Yusuf Yılmaz, Oğuz Kahraman, Şenay Özgür, Ersel
Çağlıtütüncügil, Nuray Yeğen, Ahmet Gedikli, Murat Küçükkaya, Esra
Kılınç, Sezer Dayıoğlu ve Bayram Karakurt görevaldılar. Müzeyi
temsilen de Aksaray Müzesi'nden Arkeolog Demet Kara görevlendirildi.
Bundan önceki yıllardaki gibi bakanlıktan ödenek alamadığımız için işçi
tutamadık. Öğrencilerimiz kendi güçleriyle çalıştılar. Büyük bir özveri
gösteren çalışma arkadaşlarıma sükran borçluyum.
i 996 yılı Melik Mahmud Gazi Hangahı Kazısı Kültür Bakanlığı,
Aksaray Valiliği ve Aksaray Mecedes-Benz-Türk A.ş. ve Aksaraylı vatandaşların maddi katkılarıyla gerçekleştirilmiştir: Dört yıldan bu yana
ilk kez Kültür Bakanlığı'ndan 50 milyon lira malzeme parası aldık. Aksa-

•

Prof.Dr. Bekir DENIZ, E.Ü.Edebiyaı Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi. Bornova-1ZMİR
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ray Valiliği'nin verdiği 50 milyon lira ile i 5 kişinin 35 günlük yiyeceğini
karşıladık. Ayrıca Valilik kalacak yerimizi temin etti. Aksaray'daki
Mecedes-Benz Türk AŞ. öğle yemeğimizi verdi, araç-gereçlerimizi temin etti ve yapının ayakta durması için hazırladığımız destekleme projesi
ile yapımn çevresini tel örgü ile çevrilmesini üstlendi, Yaklaşık 13 bin
DM. tutarındaki maliyet ve işçiliği karşılıksız yaptı. Aksaray'daki Yu-Fa
İnşaat yaptığımız küçük onarımıarın giderlerini karşıladı. İlgi ve katkıla
rından dolayı başta Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Sayın Akif ışık
olmak üzere, Kültür Bakanlığı yetkililerine, Aksaray Valisi Sayın M.
Cahit Kıraç'a, Aksaray Müzesi Müdürü Sayın Muhsin Endoğru ve Müze
Araştırma Görevlisi Arkeolog Sayın Demet Kara'ya, Mercedes-Benz
Türk AŞ. Aksaray Fabrika Müdürü Sayın Hans-Peter Heinstein ve çalışma· arkadaşlarına, Yu-Fa İnşaat sahibi Sayın Yusuf Köse ile Faruk
Özyurt'a sonsuz teşekkür ediyorum.
Çalışmalarımızda İzmir'deki fabrika ve kuruluşlardan da çeşitli gıda

ve temizlik malzemesi yardımları aldık: Orkide Yağ AŞ., Okşar Temizlik SanAŞ., Dalan Kimya AŞ., Tariş AŞ., Tur-yağ AŞ. ve Piyale Makarna AŞ. yetkililerine dört yıldan beri sürdürdükleri yardımlarından
dolayı teşekkür ediyorum.
i 996 yılı kazısının ilk üç gününde çevrenin atlardan arındırılması,
plankare1erin belirlenmesi için çalışmalar yaptık (Resim: i). i 996 yılı
kazısını girişin bulunduğu kuzey yönünde yapmaya karar verdik: Yapı
nın güney ve batı yönünden bir su arkı geçmektedir. Bu nedenle bugüne
kadar güney ve batı yönünde kazı yapamadık. Sadece i 995 yılında, güney yönünü, duvarının orijinalolup olmadığını kontrol etmek amacıyla
50 cm. derinliğinde açmıştık. Duvar hakkında kesin bilgiler alamadan
içeriye su dolduğu için tekrar kapatmak zorunda kalmıştık. i 994-96 yılla
rı arasında sadece doğu yönünde kazı yapabildik. Burada da ana duvara
fazla yanaşamadık. Ana beden duvarlarının fazla sağlam olmadığını görünce, duvarlar fazla açığa çıkarsa, yapının yükünden dolayı, taşıyama
yacağını düşünerek duvar dibine yanaşmadan bırakmıştık.
i 996 yılında kuzey yönünde bulunan giriş kapısını ve ana beden duortaya çıkarmayı düşündük. Ancak, bu yönde özel mülkiyete ait
iki parsel (6 ve 28 no.lu parsel) bulunmaktadır. Her ikisi de yapının giriş

varlarını
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kapısına

kadar uzanmaktadır: 1925 yıllarına kadar yapının vakıf arazisi
durumundaki bu alanlar söz konusu yıllarda şahıslara satılmış. Son olarak
da, 1992 yılında 5 m- lik bir alan, dönemin belediyesince, 28 parsel sahibine satılmıştı. 1993 yılında Konya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kurulu'nca, 27 ve 28 parsellerin sahibine, 27 parselde yapılaşma izni
verilince, şahıs kazısını yaptığımız eserin kapı önüne kadar duvarını çekti. Dolayısıyla kazı yapılacak alan kalmadı.
1994 yılında, söz konusu alanların kamulaştırılması ıçın Vakıflar
Genel Müdürlüğü'ne başvurduk. Önce ilgili kuruma şahsen müracaatımı
zı yaptık. Ardından Aksaray Müzesi aracılığı ile, Nevşehir Koruma
Kurulu'nun kararıyla, kazı yapılacak parsellerin kamulaştırılmasını istedik. Ancak bugüne kadar herhangi bir işlem yapılmadı. Yine aynı yıl
Aksaray Belediyesi aracılığıyla şahıslardan kazı izni alınmasını talep
etmiştik. O yıllarda bu yönde kazı yapmamıza izin verilmişken (27 parselde henüz ev inşaatı devam ediyordu), 1996 yılında kuzeydoğu yönünde bulunan 28 parsel sahibi kararından vazgeçtiğini belirterek arazisinde
kazı yapmamıza izin vermedi. Biz de 6 .parsel'in bulunduğu yerden açmaya başladık (Resim: i).
Kazıya 1,2,3 - F karelerini açarak başladık: I-F karesi diğer kareler için geçiş noktası teşkil ettiğinden fazla buluntu vermedi. 2-F karesinin ise
ilk 50 cm. den itibaren çöküntü malzemeleri ortaya çıkmaya başladı. Çöküntüler arasından da alçı süsleme parçaları dikkati çekiyordu. Biraz daha derinliğe indiğimizde kuzeyde bir duvar belirdi. Kazısını yaptığımız
ana yapının beden duvarlarından farklı bir teknikle, kırma taşlarla düzgün
bir şekilde örülen duvar burada xıX ve xx. yüzyılda bir evin yapıldığı
na işaret etmekteydi (Şekil: i).

2-F karesinin kuzeybatı ucunda, daha ilk 30 cm. den itibaren kırma
yeni bir duvar kalıntısı belirmeye başladı. Yapının bu
yönünde, vakfıyelerde adı geçen bir caminin bulunabileceği varsayımıy
la, bu duvarı kuzeye doğru devam ettirdiğimizde bir süre sonra kayboldu.
Ancak, ileride bu duvarın yeniden ortaya çıkacağını, caminin temellerini
bulabileceğimizi düşünerek kazıyı sürdürdük (Şekil: i).
taşlarla örülmüş
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2-F karesini 80 cm. derinleştirdiğimizde kuzey duvarı daha iyi bir
belirdi: 2-F karesinin 3-F karesi ile birleştiği noktada, 3-F karesindeki hamamlık benzeri buluntunun alt tarafına gelecek şekilde yapıl
mış bir ocak ortaya çıktı. Yapının orijinal tuğlalarıyla yapılan ocak, tonozlu mekanların ana beden duvarı üzerine oturtulmuştu. Muhtemelen
Xv'lll-Xl'X. yüzyıldaki yerleşmeler sırasında yapılan ocaktan kül numuneleri alarak bulunduğu yerde bıraktık. Daha sonra külü tahlil ettirdiği
mizde, yüksek kalari değerine sahip kok kömürü ihtimali yüksek kül olduğu ortaya çıktıı (Şekil: 2,3).
şekilde

2-F karesinde, yaklaşık bir metre derinliğe indiğimizde, kuzey yönünde, doğu batı yönlü ilerleyen, kırma taş malzemeli yeni bir duvar belirdi. Söz konusu duvarı 20-30 cm. derinleştirdiğimizde duvarın tabana
doğru devam ettiğini gördük. Ancak, kazının son günlerine tesadüf ettiğinden geri kalan kısmını önümüzdeki yıl çıkartmak üzere fazla derinleş
tirmeden bıraktık (Şekil: I).
2-F karesindeki kazı çalışmalarında, orijinal Selçuklu süslemesi karakteri gösteren, yapının çeşitli yerlerinden sökülüp, evi süslemede kullanıldığını düşündüğümüz bol miktarda alçı süsleme parçası çıktı. Parçalanmış haldeki bu alçıların, buraya inşa edilen evin yapımı veya evin
yıkılması sırasında da kırıldığını tahmin ediyoruz (Resim: 2).
3-F karesi bizim için daha fazla buluntu verdi: Karenin doğusunda,
ilk 50 cm.lik tabakadan itibaren, kuzey yönüne doğru ilerleyen temeli
andırır taşlar ortaya çıkmaya başladı. Duvarı takip ettiğimizde bir süre
sonra sona erdiğini gördük. Duvar yüzeyinde sıva izleri görülmekteydi.
Kazıyı biraz daha derinleştirdiğimizde en üstteki kesme taşların bitim
yerinde ev tabanı ortaya çıktı: Kazıya kuzey yönde başlamamızın sebebi
hem girişi ortaya çıkarmak, hem de vakıf kayıtlarında adı geçen yapıya
ait caminin bu yönde olduğunu tahmin etmemizdendi. Ancak çalışmalar
ilerledikçe, Xx. yüzyılda yapılmış bir evin beden duvarının inşa edildiği
ni gördük. Kazı mevsimi bitiminde temellerin gelişigüzel taşlardan örül-

Tahliller.öğrencimiz Oğuz Kahraman'ın aracılığıyla, merkezi İstanbul'da bulunan Özmen
tarafından yapılmıştır (Molla Çelebi Sok.No.24/2 Masluk-İstanbul), katkı ve
yardımlannelan dolayı kendilerine teşekkür ederim.

Madencilik
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düğünü, en üst kısmında, yapının orijinal malzemelerinden yararlanarak,
kesme taşlardan yapıldığını gördük. Kazı mevsimi sonrasında, akıntı yolu
yapmak amacıyla, bu duvarı kaldırmak zorunda kaldık (Şekil: 1).

Söz konusu karenin kuzey ucunda, plankarenin çizgisi altında kalan,
kırma taştan yapılmış bir duvar ortaya çıktı. Duvarı yaklaşık bir metre
kadar derinleştirdiğimizde duvarın sonradan yapılmış bir evin beden duvarı olduğunu gördük. Gelecek yıllarda kazmaya devam etmek üzere
bıraktık (Şekil: I).
3-E karesinde bir ocak daha bulduk. Birinci ocak gibi yapının orijinal tuğlalarıyla yapılan bu ocağın içi de kül doluydu. Küllerinden örnek
alarak boşalttığımız ocağın küllerinde sonradanyaptırdığımız tahliller
sonunda birincisindeki gibi yüksek kalori değerine sahip kok körnürü
ihtimali yüksek kül çıktı" (Şekil: 4).
2-F karesindeki kuzey-güney yönlü ilerleyen duvarı, doğu-batı yönünde, yapının ana beden duvarları ile birleştirdiğimizde, ne olduğunu
anlayamadığımız, hamamlık benzeri bir buluntu ortaya çıktı. Kenarları
yapının orijinal tuğlalarıyla örülerek yapılan buluntunun zemini düzgün
taşlarla örülüydü, Tuğla yüzeyleri ve zemini kireç sıvalıydı. Hamamlık
diye düşünmemize rağmen, emin olamadığımız için yaklaşık 10 gün kadar yerinden kaldırmadık. Çevresini temizleyerek, banyo olduğunu gösteren su yolu aramaya çalıştık. Ancak ne buluntunun zemininde ne de altında su yolu yoktu (Şekil: 5).
2-F karesini iki tabaka derinliğinde açtığımızda buradaki ikinci bir
yerleşime ait taban izleri ortayaçıkmaya başladı: Yaklaşık 80 cm.lik bir
derinliğe ulaştığımızda taştan yapılmış, derin bir kabı andıran bir yalak
ortaya çıktı. Yörede Nevşehir taşı diye adlandırılan, kolay işlenebilen bir
taşla yapılan yalak çok ince kenarlı ve içi kül doluydu. Yerinden kırma
dan aldığımız yalağın zemini çok incelmiş ve yer yer delinmiş vaziyetteydi. Tahlil yapmak üzere, kendisinden ve içindeki külden örnek aldık.
Yaptırdığımız tahlillerde kütlenin, humus oranı yüksek bir toprak çeşidi
2

Tahliller, öğrencimiz Oğuz Kahraman aracılığıyla, Özmen Madencilik
yapılmıştır, katkı ve yardımlanndan dolayı kendilerine teşekkür ederim.

tarafından
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olduğu,

külün ise, yüksek kalori değerine sahip kok körnürü
bir külolduğu sonucu ortaya çıktı' (Şekil: 6).

niteliğinde

Aynı

karenin güney köşesinden, birincisinden yaklaşık 3O cm. derinde, ilkine benzer, ama biraz daha dar, ikinci bir ya/ak daha bulduk. Yine
Nevşehir taşından oyularak yapılan yalağın içi yine kül doluydu. Tahlil
için örnek aldıktan sonra içini boşalttık. Yerinden almaya çalıştığımız
yalak çok ineeldiği ve tabanı kireçle doldurulduğu için yerinde ufalandı.
Ancak birkaç parça halinde de olsa çıkartabildik" (Şekil:7).
Yalak benzeri bir başka buluntuya 2-F karesinde rastladık. Söz konusu kareyi bir metre derinleştirdiğimizde, ya/ak benzeri, üçüncü bir kap
daha ortaya çıktı: Yine, Nevşehir taşından oyularak yapılan kabın içerisi
kül doluydu. Tahlil yaptırmak üzere örnek aldıktan sonra külü boşalttı
ğımızda kabın derin oyulduğunu gördük. Harç tabakası üzerine
yerleştirlen kap adeta çürümüş vaziyetteydi (Şekil: 8).
Giriş kapısının bulunduğu

3-F karesini çok dikkatli ve kontrollü bir
açmaya başladık: Daha ilk 30 cm. de, plankarenin kuzey batısın
da, yapının önündeki, 27 parsel üzerindeki, Şahin Çalışkan'a ait bugün
bulunmayan evin, 1960 yıllarında, betondan yapılmış, lağım künkleri
ortaya çıktı. Yapının kapısı önüne kadar gelip burada sona eren bu
künklerin, ilk yapıldığında, kazısını yaptığımız eserin bitişiğindeki sulama argına akıtıldığı ancak, bir süre sonra bitişik arsa sahibi kendi arsasından bu boruların geçmesine izin vermediğinden, tarihi eserin üzerine
boşaltı1dığını konuyu bilen çevre sakinlerinden öğrendik (Şekil: I).
şekilde

2 ve 3 F karelerindeki çalışmalarımızın yanı sıra 4-F karesini de açmaya karar verdik: 4-F karesindeki çalışmalarımızın asıl hedefi giriş kapısını ortaya çıkarmaktı. Kapı tahmin ettiğimiz şekilde ortaya çıkacaktı

3

4

Tahliller merkezi İstanbul'da bulunan Özmen Madencilik tarafuıdan yapılmıştır (Molla
Çelebi Sok.No.24/2 Maslak-İstanbul), katkı ve yardımlanndan dolayı kendilerine teşekkür
ederim.
Özmen Madencilik. tarafından yapılan tahlillerde "kütleııin diğer örneğe göre humus oranı
düşük, kireç oranı yüksek, madensel tuzlar açısından da zengin bir toprak olduğu" tespit
edilmiştir.
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fakat, kapıyı ortaya çıkarmaktan çok, korunması büyük bir problemdi.
Hazine arayıcılarının içeriye girebilmesi için adeta güzel bir yol açılıyor,
bir yandan da yağmur sularını içeriye rahatça alabilecek bir zemin yaratılıyordu. Bu nedenle kapıyı 'tamamen ortaya çıkarmadık. Ancak, duvarın
su alan çatlak yerlerini ve çökmek üzere olan bölümlerini tamir etmek
zorundaydık. Sular yapının içine doluyor, temeline zarar veriyordu. En
azından bu alanların kapatılması, içeriye. akan suyun yolunun değiştiril
mesi gerekiyordu.
Öte yandan, taç kapının yan kanatları üzerinde gezinme nedeniyle,
hatta, 1993-94 yılında şahit olduğumuz, 27 parsele inşa edilen yeni binanın yapımı sırasında kum, çakıl getiren kamyonların burada yürümesi
sonrasında taşlarda oynamalar vardı. Giriş kapı kemerinin kenet taşların
dan çok küçük bir parça günümüze gelebilmişti. Yağmur, kar suları burada göllendiği için bu son izler de kaybolmak üzereydi. Bu nedenle önce
kapının sağ yan tarafındaki kenet taşının bulunduğu yerin ölçülerini aldık, çizimlerini yaptık. Kapıyı tamamen ortaya çıkarmak yerine, yağmur
ve kar sularının göllenemeyeceği bir şekilde zemini, 50 cm. düşürdük.
Kazı mevsimi sonunda da, belki içeriye yağmur suyu girmesini engellemek amacıyla, bir sonraki yılda yerinden almak üzere, üzerini naylonla
kapattık (Şekil: 9,10).
3- F karesini açmaya başladığımızda yapının kuzey yönünde bulunan
tonoz örtülü yan mekanların temel duvarını bulmayı ümit ediyorduk.
Ancak, 2 ve 3- F karelerini açmaya başladığımızda tonozun çökmüş olduğunu, üzerine Xl'X ve XX. yüzyıl başlarında evlerin yapıldığını gördük: 3-F karesinin bu yönünü kısmen açarak hem temeli bulmak, hem de
bu yönden girişi ortaya çıkararak, yağmur sularının içeriye döküldüğü
bölümleri geçici de olsa kapatmak istedik. Taç kapının batı tarafını, tonoz
örtülü mekanın üst çöküntülerini kaldırarak, yaklaşık bir metre derinliğe
indiğimizde kapıyı onarabilecek kadar derinliği elde ettik, hem de temelin nereden geçtiğini, 2-F karesinden gelen duvar uzantısına da dayanarak, tahmin ettikten sonra kapıyı onardık, yağmur suyunun yapıya zarar
vermeden ve içeri girmeden akmasını sağlayacak şekilde kapattık.
3-F karesini yaklaşık 50 cm. kazdığımızda yapının tuğlalarıyla örülerek yapılmış bir zemin ortaya çıktı. Ne olduğunu anlayamadığımız bu
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zeminin XX. yüzyıl başlarında buraya yapılan bir evin avlusu
çevredeki yaşlılardan öğrendik (Şekil: ll).

olduğunu

3-F karesini, yapının kuzeyindeki tonozlu mekanın yakınından açarak ilerlediğimizde, yaklaşık bir metre derinlikte, bir duvarını tonozlu
mekana dayanmış yeni bir evin temelleri ve harç döşeli zemini ortaya
çıktı. Karenin kuzeybatı köşesinden de yapının orijinal tuğlalarıyla örülerek yapılmış bir ocak görüldü. İçerisi kül dolu bu ocaktan kül numunesi
alarak, gelecek yıl kazıyı derinleştirerek incelemek üzere, olduğu gibi
bıraktık (Şekil: 11,12).

Kazı sırasında bol miktarda etütlük ve amorf nitelikli alçr', seramik"
ve cam parçası ile çakı sapı, masat taşı, lüle gibi etnoğrafık nitelikli malzemeler ortaya çıktı. Yaklaşık 80 parça halindeki alçıların hemen hepsini
de 2-F ve 3-F karesinde ele geçirdik. Bu karede yaptığımız çalışmalarda,
daha ilk tabakadan itibaren, çok parçalanmış şekilde alçı parçaları ortaya
çıkmaya başladı. Buluntular yapının ön tarafındaki (kuzey) tonozlu mekanın dış duvarları tarafında ve bu mekanların bitiminde, doğu-batı yönünde uzanan, sonradan kırma taşlarla örülerek yapılmış ev beden duvarı
önünde yoğunlaşmaya başladı. Özellikle de 2-F karesinde daha bir fazlalaştı.

Mevcut parçalara göre süslemelerin hemen hepsi de bitkisel ve geometrik desenlidir. Geometrik süslemeler arasına alınan bitkisel süsler
kıvrık dallar veya top ağaçlar şeklindedir. Kıvrık dallardan meydana gelen süslemeler arasına da çarkıfe1ek motifli desenler de işlenmiştir. Kapı
veya pencere sövesi süslemelerine, ya da mihrap sövesi süslemelerine
benzemektedir. Hayat ağacına benzer desenliler ise kapı, pencere sövesi

5

1996

yılında

bulunan

alçı

malzemeler üzerine bir lisans tezi

çalışması yapılmaktadır.

(bkz.Özlem Kırçlllar.,"1996 Yılı, Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangalu (Darphane)
Kazılarında

6

Ortaya Çıkan Alçı Bulunurlar", E.U.Edebiyat Fakültesi.Sanat Tarihi Bölümü,
Lisans Tezi ).Söz konusu çalışma 1997 ders yılı sonunda tamamlanacaktır.
1996 yılında bultıııan seramik ve çini malzemeler üzerine bir lisans tezi hazırlanmaktadır

(bkz.Esra Kılmç.,"1996 Yılı, Aksaray-Melik Mahmud Gazi Hangahi (Darphane)
Kazılarında Ortaya Çıkan Çini ve Seramik Buluntular", E.U.Edebiyat Fakültesi.Sanat Tarim
Bölümü, Lisans Tezi). Söz konusu çalışma 1997 ders yılı sonunda taınamlanacaktır.
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süslemelerini andırmaktadır.
zemektedir (Resim: 2).

Aralarında

bir örnek de kartal

fıgürüne

ben-

120 kadar çini ve seramik parçası yapının devrindeki süslemeleri
hakkında bilgi verebilecek niteliktedir: Bulduğumuz örnekler küçük parçalar halinde olmasına rağmen tabak, kase, kandil türü seramikler ve fı
ruze renkli plaka çiniler çok fazladır. Kandiller içinde kaideli ve kaidesiz
örnekler vardır. Çoğunluğu sırsız verilen bu örneklerin içinde sıraltı teknikli, fıruze renkli, sigrafıtto teknikli kaplar da mevcuttur (Resim: 3,4).
Bulduğumuz

lüle dar ve

Bulduğumuz

masat

geniş kannlıdır.

Kil kaymağından yapılan
bu örneklerden geniş kannlılann üzeri çizgisel bezemeler, düz karınlılar
ise damga şeklinde yapılmış motiflerle bezelidir (Resim: 5).
taşı

küçük bir örnektir. Bıçak sapı kemik malzemelidir. Tutamak kısmının yarısı kırık vaziyettedir. Bıçakla birleştiği
yerde bir perçin deliği mevcuttur. Cam parçaları arasında da renkli bilezik parçaları ve boncuk düğme mevcuttur (Resim: 6).
Kazının son dört gününde yapının yıkılmaya yüz tutmuş bölümlerini
onarmaya ayırdık: Batı yönündeki büyük odanın kuzey duvarı üzerindeki

taşlarla ördük. Yapının kuzeybatı köşesindeki yıkık odasının batı duvarını sağlamlaştırdık. Girişin batı yanın

küçük bir bölümünü beton harç ve
daki tonozlu mekana açılan giriş
gibi giriş-çıkışlarını kapattık.

kapısını

ördük. Daha önceki

yıllardaki

Yapının batı duvarı, hemen yanından geçen su argından aldığı nem
nedeniyle, gözle görülebilecek derecede kaymış durumdaydı. Bu nedenle
her an yıkılma tehlikesi arz etmekteydi. Özellikle kuzey yöndeki girişin
üzerinde bulunan ikinci katının batı duvarı çökmek üzereydi. Batı duvarı
ortasındaki büyük odanın duvarı da baştan başa çatlamış vaziyetteydi.
Kazıya başladığımız günlerdeki haliyle bugünkü şekli arasında çok belirgin bir ayrılma dikkati çekiyordu.

Öte yandan, ana mekanla güney eyvanın üzerlerini örten kubbelerini
taşıyan kemerin taşları iyice zayıflamış vaziyetteydi. Kilit taşı yarı kopuk
durumdaydı. Adeta yıkılmak üzereydi. Belki de 1996 kışında hem bu
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kemer, hem de yukarıda sözünü ettiğimiz ikinci katın batı duvarı ile büyük odanın batı duvarı yıkılabilecek durumdaydı (Resim: 1).
Yukarıda

sözünü ettiğimiz ve tehlikeli gördüğümüz nedenlerden
dolayı yapının batı yönünde bugüne kadar kazı yapmaya cesaret edemedik. Ancak; yapının yıkılma tehlikesini düşünerek 1996 kazısı sırasında
bir destekleme projesi hazırladık. Uygulanması için 15.08.1996 tarihinde
Nevşehir Koruma Kurulu'na takdim ettik. ilgili kurulun 20.9.1996 tarih
ve 516 sayılı kararıyla onaylandı. 23.09.1997 tarihinde projenin onaylanması için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden izin istedik. Vakıflar Genel
Müdürlüğü'nün 6.11.1996 tarih ve 6254 sayılı izni sonrasında uygulamaya koyduk. Mimar ve restoratör, mimar arkadaşlarımızın büyük bir özveri sonucu hazırladıkları, yaklaşık 10.000 DM. maliyetindeki proje
Mercedes-Benz Türk A.ş. Aksaray fabrikası tarafından karşılıksız finanse edildi (Şekil: 7-10).
Fabrikada görevli mühendis ve işçilerin kendi arzularıyla, gönüllü
bu projede, fabrikada hazırlanan malzemelerle, yapının ana
mekanı ile güneyeyvanını birbirine bağlayan kemer çökmeye karşı önlemolmak üzere, alttan desteklendi. Ayrıca, duvarlar dıştan delinerek
çelik bir halatla gerdirildi. Batıdaki odanın duvarına, çelik destekler yerleştirildi. Güney yönünde bulunan, ikinci kat odasının duvarına batı yönünden çelik destek yapıldı. Girişin üzerindeki mevcut ikinci kat odasına,
duvarların iki yana açılması veya eğrilmesini önlemek için çelik halat
gerdirildi. Ayrıca, doğu yönüne, küçük eyvanın tonoz başlangıç noktası
na demir destek yapıldı (Resim: 7-10; Şekil: 13-15).
çalıştıkları

Ayrıca, yapının güney ve batı yönünden bir sulama arkı geçmektedir: 1900 yıllarının başlarına kadar, yapının uzağından geçen bu ark, anılan yıllardan sonra, sahipsizlik sonucu, temel dibine alınmış ve buradan
akıtılmaya başlanmıştır. Yapı, özellikle yaz aylarında dolu akan bu arktan
aldığı nem nedeniyle eğilmeye başlamıştı. 1993 yılından itibaren bu su
yolunun değiştirilmesi, hiç olmazsa künk içinde akıtılması için bir çok
girişimde bulunduk. Ne belediye ne de Devlet Su işleri'ne önerimizi kabul ettiremedik.
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1996 yılında Mercedes-Benz Türk AŞ.ne şikayet ve dileğimizi aktardık: Aynı yıl, yapının desteklendiği sırada, su kanalına künkler döşen
di. Suyun künk içinde, yapıya zarar vermeden akıtılması sağlandı.
Yine, aynı çalışmalardan sonra, Mercedes-Benz Türk AŞ. tarafından
yapının etrafı tel örgü ile çevrildi. Yaklaşık 3000 DM. tutarındaki bu çalışmalar

da yine karşılıksız

Değerlendirme

yapıldı.

ve Sonuç

1996 yılı Melik Mahmud Gazi Hangahı (Darphane) Kazısı 20 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında (35 gün) sürdürülmüştür: 1996 yılı
kazısı yapının giriş kapısının toprak altında bulunduğu kuzeybatı yan
kanadı üzerinde, yaklaşık 20m. uzunluğunda ve 5 m. enindeki bir alanda
gerçekleştirilmiştir. Üst tabakada XX. yüzyılın ilk çeyreğindeki yerleşim
izleri, ikinci tabakada ise Xv'lll-Xfx. yüzyıl yerleşimine ait katmanlar
ortaya çıkartılmıştır. Bunların altında da temele ulaşılmıştır.
1996 yılı kazısında daha çok etnoğrafık nitelikli eserler ortaya çıkar
Bunlardan ilki hamalık veya basdırık adı verilen kalıntıdır. Çevredeki yaşlı bay ve bayanlarla konuşarak bu buluntunun ne olduğunu
anlamaya çalıştık. Önceleri, hamamlık olduğuna karar verdik. Çoğunluk
bunu hamamlık diye iddia etti. Hamamlık olması için birtakım ip uçları
aradık. Aksaray ve çevresinde evlerdeki hamamlıktan dışarıya su akması
için bir yol yapılır ve su evin dışında, halkın cağ (foseptik) dediği, toprak
içine akıtılır. Yukarıda sözünü ettiğimiz hamamda da böyle bir düzenleme yapılabileceğini düşündük. Çünkü toprağı kazdıkça bir takım kokular
da gelmekteydi. Bir süre sonra bu kokuların 3-F karesinin açılması sıra
sında, 1960 yıllarında yapılmış bir başka evin lağım borularının buraya
akıtılmasından kaynaklandığını gördük (Şekil: 1).
tılmıştır.

Kazının ilerleyen günlerinde, hamamlığın bir metre kadar altından
bir ocak ortaya çıktı. Yapının ana beden duvarları üzerine oturan ocak
daha eski bir döneme aitti, ama bu yapı başlangıçta hamamlık şeklinde de
yapılsa, cağ için (foseptik) bir yer kazılması gerekirdi. O zaman da bu
ocak bozulurdu. Ayrıca, bu hamamlık için düşünülseydi, insanlar yaptıkları evin eski yapının temelleri üzerine kurulduğunu bildikleri için,
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suyun

akıntı

vereceğini,

yolunun kapalı olduğunu, atık suyun kendi evlerine zarar
bilirler ve yapmazlardı diye düşünüyoruz.

Çevredeki bazı yaşlılar da, hamamlık sandığımız bu kalıntının
basdırık olduğunu iddia etti: Eski Aksarayevlerinde peynir, yağ gibi yiyeceklerin, dışı kerpiçten örülerek yapılmış, zemini ve içi kireç sıvalı bu
tür özel koruma yerlerinde saklandığını, bunun da böyle bir yer olduğunu
söylediler. Biz de daha çok bunun basdırık olabileceğine karar verdik.
Etnoğrafik malzemeler arasında üç tane kap çıkarttık. Bu üç kabın
başlangıçta ne olduğunu pek anlayamadık. Önceleri, buradaki evlerin

bahçesine konulmuş, hayvanların su içmesine yarayan, taştan yapılmış
basit birer yatak (hayvanların su içme kabı) gibi düşündük. Fakat, yalaklar yapının planına göre avluda değil, odaların içinde kalıyordu. Bu durumda başka ihtimaller gerekiyordu.
Yapının

darphane diye isimlendirilişine dayanarak, acaba para basımında kullanılan demirlerin eritildiği kaplar mıdır? diye de
bir düşünce aklımıza geldi. Bunun nedeni, aynı kazı mevsiminde bir de,
daha küçük boyutlarda, taştan yapılmış, ortası oyuk, ne olduğunu bilmediğimiz taş parçaların çıkmasıydı. Ancak, kazdığımız derinliğin XVIIIXıX. yüzyıl tabakasında bulunduğunu düşünerek böyle bir ihtimali çok
zayıf bir varsayım diye değerlendirdik. Üstelik bulduğumuz taştan yapılmış kaplar, içleri kül dolu olsa bile, demir eritebilecek yüksek derecedeki ateşe dayanabilecek yapıya sahip değildi. Nitekim, tahlil sonuçların
dan da, bunların humus oranı yüksek topraktan yapıldıkları sonucu ortaya
çıktı (Şekil: 1,6,7,8).
halk

arasında

Bilgisine başvurduğumuz çevredeki yaşlılar söz konusu yalakların
(kap) ocak veya manga! olabileceğini de söylediler. içerisinden külierin
çıkması da bu fikirleri destekliyordu. Nitekim, Özmen Madencilik tarafından yapılan tahlilierde küllerin yüksek kalori değerine sahip kok kömürü türünden bir yakıt olduğu, birisinde ise karbon oranı düşük kül ve
ağaç parçalarına rastlandığı sonucu ortaya çıkmıştı. Yakın zamanlara
kadar Aksaray'da ve köylerdeki evlerde sobanın bulunmadığı, bunun yerine odaların orta yerlerine tandır yapıldığı, yakılan ateş sonrasında ısınan
tandır içine ayak uzatılarak oturulduğu, daha soğuk günlerde ise herkesin
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sırtına bir yorgan alarak ayaklarını tandıra sarkıttığı bilinmektedir. Bulduğumuz bu kapların içinde kül bulunmasından dolayı böyle bir amaçla
kullanılmış olabileceğini söylediler. Ancak, boyutlar düşünüldüğünde

tandır için zor bir ihtimal gibi görünmekteydi. Öte yandan, kapların aynı

yerden, yaklaşık birer metrelik mesafelerde ortaya çıkması bu ihtimali
daha bir zayıflatıyordu.
Diğer

bir görüşümüz bunların mangal şeklinde kullanıldığı şeklin
deydi: Özellikle Aksaray'daki evlerde, 1960 yıllarına kadar, soba yerine
mangal kullanılmaktaydı. Ateş dışarıda yakılıyor ve kor halindeki ateş
içeri alınarak ısınılmaktaydı. Söz konusu kapların yine aynı şekilde kullanıldığını düşünmek mümkün gibi görünmekteyse de ana malzemesi
humus olan, ince kenarlı bir taştan yapılması, taşın ısındıktan sonra taşınmasının zorluğu nedeniyle konuya bir ihtimalolarak bakmak durumunda kaldık.
Çevredeki ileri gelen yaşlılardan bazıları bunların barut yapım teknesi (kabı) olduğunu iddia ettiler: Anlatılanlara göre, 1900 yıllarında avcı
lıkla uğraşanlar barutu evlerinde kendileri yapmaktaymış. Barutun yapım
sırasında patlamasını engellemek için de taş yalaklar kullanıyormuş. Eski
evlerin duvarlarından ve taş üzerlerinden toplanan güherçile bir kazanda
kaynatılıyormuş. Yarım saat kadar kaynatılan güherçile su yüzeyine buz
tabakası şeklinde toplanıyormuş. Bu tabaka sözünü ettiğimiz taş yalaklara alınıyor ve içine yanmış bağ çubuğu veya söğüt dalı külü katılıp iyice
özeniyormuş. Özeme sırasında, barutun alevalmaması için ahşaptan yapılmış ucu yassı bir tokmak (alet) kullanılıyormuş. Karışım toz haline
gelinceye kadar özeme işlemi devam ediyormuş. Barut haline geldiğini
anlamak için de bir çay kaşığı dolusu barut alınıyor kağıt üzerine konuyor ve kağıt ateşleniyormuş. Barut patlarsa özeme işlemine son verilip,
taş yalak içindeki barut kurutulmak üzere bahçeye alınıyormuş.
Aksaray'da Xvlfl-XfX. yüzyıllarda güherçile ile barut yapıldığın
dan seyyahlar da söz etmektedir:1837 yıllarında Aksaray çevresini gezen
İngiliz Seyyah Georges Hamilıon bir kitabında Aksaray'da güherçilenin
elde ediliş ve barut haline getirilişinden uzunca söz etmekte ve bunun bir
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kaynağı

7

haline geldiğinden de bahsetmektedir. Ayrıca, barut yapımında kullanılan güherçilenin bir gelir malzemesi olduğuna dair Konya
Salnameleri'nin Aksaray'la ilgili bölümlerinde de söz edilmektedir. Fakat, kaynaklardan hiç birinde barutun nasıl bir kap içinde yapıldığına dair
bilgi mevcut değildir. Üstelik bulduğumuz kapların aynı yerde ve birden
fazla çıkması adeta burada bir imalathanenin bulunabileceği ihtimalini de
akla getirmektedir. Kazıda ele geçirdiğimiz bu kaplar hem kazı için buluntu vermesi hem de barutun Xvlll-XlX. yüzyılda ne tür bir kapta yapıldığı hakkında etnoğrafık bilgi vermesi bakımından da önem taşımak

geçim

tadır.

Kazıda

ele geçirdiğimiz alçı malzemelerin büyük bir bölümü yapının
kapı, pencere söveleri ile mihrabma ait süslemeler olduğunu tahmin ediyoruz. Çevre sakinleri yapının alçı ve çinilerle süslü olduğunu, yakın
zamanlara kadar duvarlarda bulunan çinileri sökerek turşu küpleri üzerine kapak yaptıklarını söylemektedir. Bu da söylediklerimizi doğrular
niteliktedir (Resim: 2).
Bulduğumuz çini ve seramik parçaları çok küçük ve parçalanmış
haldedir. Sırsız bir iki kandil parçası ile, sıraltı tekniğinde yapılan, fıruze
renkli tabak parçası en önemli buluntularımızdır (Resim: 3,4). Lüle parçaları ve bilezik ve' boncuk parçaları ile masat ve çakı sapı, etütlük değerdeki diğer önemli etnoğrafık buluntulardır (Resim: 5,6).
Yapının yıkılmış

edilmiş, bu
yapılmıştır.

bulunan bazı bölümleri küçük onarımlarla takviye
bölümlere su girmemesi için su yolları açılmış ve drenajlar

1996 yılında yaptığımız en önemli çalışmalardan biri de yapının demir konstrüksiyonla desteklenmesi, etrafının tel örgüyle çevrilmesi ve
güney ve batı yönünden geçen su arkının künk içine alınarak akıtılması
dır: Yapının batı yönü, kazıya başladığımız 1994 yılından bu yana, eserin
güney ve batı yönünden geçen sulama arkı nedeniyle, gözle görülür dere-

7
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WJ.Hamilton., Rescarehes in Asia Mtnor, London, 1842 (t.H.Koııyalı., Aksaray Tarihi, CJ,
İsı. ı 974, s. 73'dennaklen)

cede yana yatmış vaziyetteydi: Özellikle yapının kubbelerini ayakta tutan
ana kemer ile girişin üzerindeki ikinci katının ve büyük odanın duvarı
yıkılma tehlikesi göstermekteydi. Bu nedenle de anılan yerlerde kazı
yapmaya cesaret edemiyorduk. Bu eğilmenin 1996 yılında daha da fazlalaştığını gördük. Bize göre, yapı, bu eğilmeye 1997 yılına kadar dayanamayacak gibi görünmekteydi. Bu nedenle, bugüne kadar kazı yapmaya
da cesaret edemediğimiz bu yönü ayakta tutabilmek amacıyla, demir
konstrüksiyonlu bir destekleme projesi hazırladık. LO. bin DM. tutarındaki
bu proje Aksaray Mercedes-Benz Türk A.ş. tarafından finanse edilip,
uygulandı.

Hazırladığımız

proje

kapsamında yapının etrafı

tel örgüyle çevrildi,
su arkı künk içinde akıtılarak kontrol altına alındı. Bütün bu işler yine
Aksaray Mecedes-Benz Türk A.ş. tarafından finanse edildi.
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Resim 1: Darphane, kuzey yönünden genel

Resim 2: Darphane Kazısı-1996,
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alçı

görünüş- 1996

buluntu, detay
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Resim 3: Darphane Kıızısl-1996, seramik buluntu (kandil)
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Resim 4: Darphane Kıızısı-1996, tabak gövdesi, tiruze
sıraltı teknileli

sıraltına

siyah renkli,
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Resim 5: Darphane KJızısı-1996, Iüle parçası

Resim 6: Darphane K,ızlsı-1996, cam hulunluIar
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Resim 7: Darphane Kazlsl-1996, güney ve güneybatı yönünden

Resim 8: Darphane Kazlsl-1996, kuzey yönündeki ikinci kat
yönünden desteldenmesi

göıiinüş

dnvannın batı
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Resim 9:

Daı-phane K~ulsı-ı996,

güney yönündeki ana eyvan kemerinin

alttan desteldenmesi

Resim 10: Darphane Kazlsı-1996, doğu eyvanının topuk
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2: Darphane Kazlsl-1996,1 no.lu tuğla ocak
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AKSARAY, M.lik Mohml.rl Gazi Hongôhı.
kuzeybatıdaki tuglo ocok.153.1996
Şeldl3:

Darphane Kazlsl-1996, 1 no.lu tuğla
beden duvarı üzerinde yer alış
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şekli
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Şekil 5:

Şekil

Darphane KılZısı-1996,hamamlık veya

basdırık

6: Darphane K'lzlsl-1996, 1 no. lu soku (dibek) veya yalak
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A\<SARtY- MELiI< MAHMUD GAZi HANGAH1(DARPHANE) I<AZ!Sı -1996
2 Notu SoKU (dıbek) (2-E-F)

ütc e k: 1 120
O

Şekil
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7: Darphane K.ızısı-1996, 2 1I0.lu soku

(dilıek)

veya yalak
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AKSARAY- MELlK MAHMUD GAZI HANGAH! (DARPHANE) KAZISI-1996
3 NoLu Soku [drbek}

ve HamamLık (2-F)
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Şekil
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8: Darphane K.ızısl-1996, 3 ııo.lu soku

(dilıek)

veya yalak

AKSAI1AY,Melik Mahmud Gazi HarY;lôhı.
kuzeydeki girişin görünü$Ü, 12.8.1996

Şekil

9:

Darphane

Kazısı-1996,

kuzeydeki

girişin

görünüşü

o

rm.

i

•

AKSARAY, Melik Mahmud Gazi Hangôhc
kuzeydeki
Şeldl10:

girişin

Darphane

iden

görünüşü,

13.8.1996

Kazlsı-1996,

kuzeydeki

girişin İçten görünüşü
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AKSAnAY, ME6C MaIYrıUd Gazi HalljJ1I.
kuzey cephenin bonenden bir görünüs,(3-F karesi J

14.8.1995

Şekil
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AKSMAY,Melik Mahmud Gazi Hangôhı
tugla ocak (3-F karesi ),16.8.1996
Şekil
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12: Darphane Kazısl-1996, kuzey cephenin
batısındandaki yerleşirnde bulunan 3
no.lu tuğla ocak
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ESKİ VAN HÜSREV PAŞA KÜLLİYESİ KAZISI-

1996

.

.

Ersin KAVAKLI
Abdüsseldnı

ULUÇAM

İç Kale'den Eski Van şehrine bakılınca, enkaz yığınları arasında halil
varlığını sürdürebilerı yapılar

görülür. Bunlardan bir grubu Hüsrev Paşa
Kül\iyesi'ne aittir. Yerli-yabancı bütün seyyahlar Van'dan bahsederken,
sosyal aktivitenin bu küliiye etrafında yoğunlaştığını dile getirirler. Batı
sındaki Paşa Sarayı ve Yeniçeri Kiştası ile şehir surlarının Ortakapı' sından diğer mahalleiere kadar uzanan taş döşeli caddelerin merkezinde bulunan külliye, Van Beylerbeyi Hüsrev Mehmet Paşa'rıın' eseridir.
1567 yılından XX. yüzyıl başlarına kadar her kesimden insanın uğradığı,
ilim ve sohbet meclisleri ile huzur bulduğu bir yer olarak hizmet vermiş
tir.

•
i

Ersın KAVAKLI, Müze Müdürü, VAN
Prof Dr. Abdüsselam ULUÇAM, YYü Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN

Hüsrev Mehmet

Paşa hakkında,

kaynaklarda

değişik

ve

ayrıntılı

bilgiler mevcuttur. Köse

Hüsrev Paşa lakabı ile arıılan Mehmet Paşa'nın devşirme olduğu, Enderun'da yetişip devletin çeşitli kademelerinde görev aldığı belirtilmektedir. 1562-1565 yıllarmda Bağdad; 15651567 yıllarında Van; 1572'de Kıbns; 1573'de Karaman; 1576' da Van (ikinci kez); 1579'da
Erznmm ve 1583'te Van (üçüncü kez) Beylerbeyliği'nde buluııııınştur. 1587 yılında Diyarbakır Beylerbeyi sıfatı ile Safavilerle savaşırken şehid düşmüş, Van'da kendi yaptırdığı turbesine gömülmüştür. Daha geniş bilgi için bkz. Y. Öztuna, Büyük Türkiye Tarihi, XLII,
1983, s.285; P. İbrahim Efendi, Peçevi Tarihi, I, 1992, s.13I; M. Süreyya, Sicill-i Osmani,
II, 1308-1315, s.272.
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Kül1iye, 1. Dünya Savaşı sırasında Rus işgaline uğrayan ve baştan
sona yakılarak tahrip edilen şehirle birlikte 1915 yılında terkedilmiştir.
Kurtuluştan sonra da bu sanat şaheseri abidelerin yüzü gülmemiş, cami
1930-1940 yılları arasında depo olarak kullanılmış, medrese ve hamamın
duvar kaplama
taşlarırevak sütunları ile kubbelerin .kurşunları sökülerek
.
yağmalanmıştır.

1960'ta caminin kubbesi çatlayıp, son cemaat yeri yıkılınca,
1967'den başlayarak değişik projelerle Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce
onarımıara başlanmış, ancak hep yarım kalmıştır. Son yıllarda onarımıara
başlanmış, ancak hep yarım kalmıştır. Son yıllarda ise külliye yapıları
hayvan sürülerinin otlağı, sorumsuz ve bilinçsiz kişilerin piknik yeri,
hatta tuvaleti olmuştur. Hamamın ve şadırvanın su kanalları patlamış,
avlu bataklık, cami harimi de sarnıç haline gelmiştir.
Mimar Sinan'ın, Anadolu'nun en doğusundaki bu tarih dolu eserini,
içine düştüğü yürekler acısı durumdan kurtarmak amacıyla, Yüzüncü Yıl
Üniversitesi Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nce bir proje hazırlanarak
uzun süren bir bürokrasi maratonuna başlanmıştır. Sonuçta ilk adım atıl
mış, onarımı ve vakfıyesine ters düşmeyecek şekilde kullanılması şartıyla
kül1iye Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne tahsis edilmiştir. Bu konudaki duyarlılıkları için Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar ve Müzeler Genel
Müdürlüğü ile Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu'na;
özellikle kazı ruhsatı üzerinde bulunan Prof Dr. Taner Tarhan'a teşekkür
etmek borcumuzdur.
.
KÜLLİYENİN KISA TANITIMI

Vakfıyesine göre'' cami, medrese, türbe, hamam, han, imaret, misafırhane, çeşme ve dükkanlardarı oluşan külliye, Eski
Mahallesi'nde bulunmaktadır (Resim: i).

2

Hüsrev

Paşa

No:582, 2-2.

684

Külliyesi Vakliyesi,

Vakıl1ar

Genel

Müdürlüğü,

Van'ın Ortakapı

Valifiye Defter; (1267),

Halk arasında Kurşunlu Camii adıyla da anılan Hüsrev Paşa Camii,
külliyenin çekirdeğini oluşturmaktadır. Tuhfetü'l Mimarin'de Mimar
Sinan' ın eseri olarak geçmektedir'. 15.OOx 15.20 m. ölçülerinde kare
planlı bir harimi ile girişte beş gözlü son .ccrnaat yeri ve bir minaresi bulunmaktadır.

Harim mekanı 2 m. kalınlığındaki duvarlar üzerine oturan tek kubbe
ile örtülmüştür. Köşelerden düz tromplarla geçilen kubbenin ağırlığı sekiz sivri kemerle beden duvarlarına aktanimıştır. Duvarlarda kesme taş,
geçiş elemanlan ve örtü sisteminde tuğla malzeme kullanılmıştır. Tamamen yıkılan son cemaat yerinin, harim kuzey duvarında kalan izleri ile
eski kaynak ve fotoğraflanndan pandantif geçişli beş kubbeli olduğu görülmektedir. Harime kuzey cephesi ekseninde bulunan bir kapıdan girilmektedir. Üzerinde geometrik süslemeli bir çerçeve içinde iki beyitlik
Farsça kitabesi mevcuttur. Yapım tarihi olan 975 (1567) yılı hem ebcet
hesabı hem de rakamla yazılmıştır.
Hariminin girişinde yer alan ve iki duvar içi merdiveniyle çıkılan ahşap mahfilden, kiriş yuvalanndan başka hiçbir iz kalmamıştır. İç mekan,
beden duvarlannda değişik sayıda olmak üzere 16 pencereile aydınlatıl
mıştır. Doğu cephesindeki orta pencere türbeye geçilen kapı şekline dönüştürülmüştür. Düz atkı taşlan üzerinde, basık kemer biçiminde boşluk
bırakan birer mukarnas dizisi mevcuttur. Kuzey cephesindeki pencereler
kemer alınlığı yerine iki düz mukarnas sırasıyla sonuçlandırılmıştır. Üst
pencereler, iki kademeli üçerli guruplar halinde sıralanmıştır. Kubbe kasnağındaki pencereler de üst pencereler gibi sivri kemerlidir (Resim: 2).
Cami duvarlan içten 2 m. yüksekliğe kadar çinilerle kaplanmış, ancak bu çiniler-Rus işgali sırasında sökülmüştür. Diğer kısımlar kubbe kilit
taşına kadar kireçle sıvanarak üzeri değişik dönemlerde kalem işi örneklerle süslenmiştir. Ancak bu süslemeler günümüze kadar ulaşamamıştır.
Harimin değişik kesimlerinde birkaçının izlerine rastlamak mümkündür.
Kıble duvarının

vi mihrap kalker
3

tam

ortasında yer

alan ve cepheden dışa taşan abidemihrap nişi üç dilimli

taşından yapılmıştır. Beş kenarlı

A. Kuran, Mimar Sinan, İstanbul 1986, s.257.
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kemerle taçlandırılmış, yan yüzler geometrik örneklerle bezenmiştir (Resim: 3).
Mihrabın mukarnaslı kavsarası

ile alt etekleri 1992 yılında hazine adinamitle tahrip edilmiştir. Kaynaklarda geçen zengin süslemeli minberi de yok olmuştur.
rayıcıları tarafından

Cami, dış cephelerdeki renkli taş işçiliği ile dikkati çeker. Duvarlar,
genellikle alttan pencere hizasına kadar kırmızı-beyaz; pencere kemer
ayaklarından itibaren de siyah-beyaz ve kırmızı renkli yatay kuşaklar
oluşturan taşlarla kaplanmıştır. Kubbe kasnağı dıştan 16 payanda kemeri
ile desteklenmiştir. Kubbe son onarım da betonla kaplanmıştır. Mihrap,
kıble duvarından yarım kule şeklinde dışarı taşmlmıştır. Caminin kuzeybatı köşesinde yer alan minare kare kaideli, silindirik gövdelidir.
Mukarnas altlıklı tek şerefenin korkuluk levhaları kısmen dökülmüştür.
Gövdeye göre daha dar hacimli olan peteğin üst sırası ile külah da yıkıl
mış durumdadır. Yatay kuşaklar halindeki renkli taş işçiliği minarede de
kendini gösterir (Resim: 4).
Cami ilebirlikte

planlanıp aynı

tarihte

yapılan

medrese de

Sinan'ın

eserleriarasında sayılmaktadır. Caminin kuzeyinde, avluyu U biçiminde

saran medrese 42.50x21 m.lik bir alana oturtulmuştur. Ayrıca, caminin
minare kaidesi ile son cemaat yerini karşılayacak şekilde 7x7 m.
ölçülerinde bir dershane eklenmiştir. Medreseye -aynı zamanda cami
avlusuna- dershane ile batı hücreleri arasından bir kapı ve kuzeyde, caminin ana ekseni üzerindeki kemerli bir açıklıktan giriş sağlanmıştır.
Hücreler kırma taş malzeme ile yapılmış, üstleri pandantif geçişli kubbelerle örtülmüştür. Köşe hücreleri diğerlerinden daha büyük olup kubbeleri giriş üzerine gelecek şekilde yarım tonazia desteklenmiştir.
batısına,

Kaynaklarda hücrelerin önünde kemerli paye1ere yaslanan üzeri meyilli çatı ile örtülü U biçiminde bir revak olduğu belirtilmektedir. Her
hücrenin revaktan geçilen bir kapısı, dış cepheye açılan ikişer penceresi
ve birer dolap nişi bulunmaktadır. Köşedekilerle birlikte toplam hücre
sayısı 15'tir. Bugün medresenin büyük bir bölümü temel seviyesine kadar yıkık durumdadır (Resim: 5).
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Kül1iyeye sonradan eklenen Hüsrev Paşa Türbesi, caminin güneydoğu köşesinde bulunmaktadır. Hüsrev Paşa'nın 6 Muharrem 966 (1587) da
ölümü üzerine Mardinli mimar Abdullah oğlu Şaban'a yaptmlmıştır.
İçten, karşılıklı köşe açıklığı 4.70 m., kenar açıklığı 4 m. olan altıgen
planlı

bir yapıya sahiptir. Düzgün kesme taş kaplamalı duvarların üst
kısmı pahlanarak onikigen piramidal bir külahla örtülmüştür. Türbenin
gövdesi zeminden bir kornişle ayrılarak yuvarlak çifte silme kuşakla
başlayıp üstte bir palmet dizisiyle sonuçlanmaktadır. Her yüzünde tüm
cepheyi kaplayacak şekilde birer kuşatma kemeri ile içlerinde kapı ve
pencere açıklıkları mevcuttur. Batı yüzündeki kapıdan 3 O cm. yakınında
ki camiye geçit verilmiştir. Asıl giriş kapısı kuzeyde olup, önünde sütun
ve kemerler üzerine oturan kubbeli bir antresi bulunuyordu. Fakat bu
bölümden sadece duvara yaslanan kemer ayakları günümüze ulaşabil
miştir. Kapının kuşatma kemeri üzerine palmet motifleri işlenmiştir. Alınlıktaki kitabesinde ebcetle 996 (1587) tarihi düşürülmüştür.
Son olarak 1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü' nce onarılan türbenin çoğu malzemesi yenilenmiştir. Bu arada zemin ve oturtmalık seviyesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Hüsrev Paşa Türbesi, günümüzde
külliyenin en sağlam elemanı durumundadır.
Cami ve medresenin kuzeyinde yer alan hamamın beden duvarları
moloz taşla örülmüş, örtü sisteminde tuğla kullanılmıştır. Klasik Osmanlı .
hamamları şemasına göre kurulan yapının iç mimari elemanları ayırt edilemeyecek şekilde tahrip olmuştur. Kalan duvar ve örtülerde yangın
izleri gözlenmektedir.
Kül1iyenin diğer yapılarından biraz uzakta bulunan hanın da giriş,
avlu ve tonoz örtüleri yıkılmış vaziyettedir. Çeşme ve dükkanlar ise tamamen enkaz yığınları arasına karışmıştır.

KAZ! ÇALIŞMALARI
Van Müze Müdürü Ersin Kavaklı'nın başkanlığında ve Prof Dr.
Abdüsselam Uluçam'ın bilimsel sorumluluğunda 05.08.1996 tarihinde
başlanan kazı çalışmalarına 02.10.1996 tarihine kadar devam edilmiştir.
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Çalışmalar i

O kişilik bilim kurulu, i 2 öğrenci ve i 5 işçi ile sürdürülmüş,
kazı giderleri Van Valiliği Özel idare Müdürlüğü ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü'nce karşılanrmştır". i 996 yılı çalışmaları :i - KüIIiyenin etrafına tel örgü çekilmesi, 2- Kül1iyenin in situ durumunun çizim
ve fotoğrafla tespit edilmesi, 3- KüIIiye içindeki suyun ıslahı, 4-Kazl
çalışmaları, 5- Kazı alanından çıkan malzemenin tasnifi, 6-Geçici onarım
ve koruma çalışmaları, 7- Çevre düzenlemesi, 8- Rölöve çalışmaları olmak üzere sekiz başlık altında toplanabilir.
1- Tamamı 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olmasına rağmen Van
kentinin fiziki koruması bulunmadığından, üzerinde ilk aşama kazı ve
restorasyon çalışması düşünülen küIIiye yapılarının hiç olmazsa tel örgü
ile çevrilmesi düşünülmüş, bu amaçla cami, medrese ve hamamı içine
alacak şekilde 60xıoO m. lik alanın etrafına tel örgü çekilmiştir. Çalış
malar süresince ve daha sonraki günlerde bu basit düzenin gerçekten alanı koruduğu gözlenmiştir.

2-

Kazı çalışmalarına başlamadan

önce cami, medrese ve türbenin
alan l OxlO m. plankarelerine bölünerek in situ planı çıkarıl
mış, yapıların fotoğraf ve video çekimleri yapılarak ilk durumları tespit
edilmiştir (Çizim: 1).
bulunduğu

3- KüIIiyenin ihtiyacını karşılayan su şebekesinin patlaması sonucu, rast gele akan sular zamanla avluya ve cami içine birikerek bu mekanları bataklık ve sarnıç haline getirmiştir. Uygun bir çalışma ortamı
sağlayabilmek amacıyla önce sondajlarla su şebekesi bulunarak bozulan
künkler onarılmış, menfezler temizlenerek suyun tahliyesi sağlanmıştır.
Kısa zamanda sular çekilince zemin ortaya çıkmış, avlu, cami harimi ve
medreseye girip çıkabilme imkanı doğmuştur. Ancak su şebekesi yalnız
küIIiyede değil, şehrin değişik kesimlerinde de tahrip olduğundan, ilk

4
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Çalışmalara büyük ilgi gösterip giderleri karşılayan Van Valisi Sayın Abdulkadir San ile
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Cengiz Andiç başta olmak üzere, 11 Özel İdare
Müdürlüğü'ne. YYü Van Gölü Çevresi Tarihi Eserleri ve Kültür Değerlerini Araştırma ve
Uygulama Merkezi Müdürlüğü'ne ve YYü Araştırma Fonu Başkanlıği'na; kazı çalışmalan
na katılan Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü elemanları Osman Aytekin, Ali Boran, Rafet
Çavuşoğlu, Şahabettin Öztürk, Burhanettin Güneş, Çiğdem Ertan; Yıldız Atar, Süleyman
Bülbül'e ve Müze Araştırmacısı Haneti Biber'e teşekkür ederiz.

aşamada dışarıdan
sında,

medresenin

gelen su sızıntıları önlenememiş, kazı çalışmaları
hücrelerinin açılmasında güçlük çekilmiştir.

sıra

doğu

4- "HK-96" koduyla sürdürülen kazı çalışmalarına alanın genel bir
temizliği ile başlanmıştır. Önce caminin içindeki moloz taşlar, çamur
yığınları ve insan pislikleri kaldırılmış, duvarlardaki askerlik hatıraları ile
değişik örgütlerin yazdığı sloganlar silinerek kubbe eteğindeki otlar, minare ve mahfil merdivenlerindeki yığıntılar temizlenmiştir.
ilk kazı, son cemaat yerinde gerçekleştirilmiş, yaklaşık 20 cm. kaçamur katmanı açılarak zemin ortaya çıkarılmıştır. Daha önceki restorasyonlarda, bilimselolmayan yöntemlerle avlu ve medrese
hücrelerinin mimari dokularının yok edilmesi pahasına yapılan sondaj ve
kazılar sırasında oluşan taş yığınları alan dışına taşınmıştır.

lınlığındaki

Kazıya

medresenin batı hücreleri önünden devam edilerek -30 cm.lik
kotlarla açılan ilk katmandan sonra taş döşeli zemine ulaşılmıştır. ı. No.lu
Hücre'nin kazısında ise zeminde altıgen şeklinde döşeme tuğlalara rastlanmıştır. Zemini tamamen kaplayan tuğlaların kalınlığı 5 cm.; köşegen
leri 18 cm.; köşeden köşeye uzunluğu ise 34 cm. dir.
i No.lu Hücre' den sonra II ve III nolu hücrelerin kazısına başlanmış
30, 30 ve 10 cm. katlarında üç katman açılarak zemine ulaşılmıştır. Zeminde i No.lu Hücre' de olduğu gibi altıgen tuğlalar bulunmuştur. Tuğla
ların altına ise sal taşlarının döşendiği görülmüştür. II No.lu Hücre' den
sonra, külliye girişlerinden biri olan kısımda kazı yapılmıştır. 30 cm.
kotlarında dört katman açılmış, bu girişin daha sonraki dönemlerde kapatıldığı anlaşılmıştır.

Medresenin kuzeyindeki IV, V, VI, VII, VIII, IX, X ve XI no.lu hücrelerde de 3Ocm. lik kotlarla iki katman açılmış, VIII ve IX no.lu hücrenin arasında şadırvana ve avluya açılan giriş kısmı bulunmuştur. xl
No.lu Hücre' den sonragelen tonozla örtülü giriş kısmının zemininde
farklı olarak dört köşe tuğlalara rastlanmıştır (Resim: 7).
Medresenin doğusundaki XII, XIII, XlV, XV ve XVI no.lu hücreleri
katman halinde açılarak zemininde 63 cm. çapında, etrafı tuğla döşeli
bir tandır bulunmuştur. Hücrenin içinden devamlı su çıktığı için tandırın
beş
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bu hücrede, güney yönde ve doğu-batı
ikinci bir duvar ortaya çıkmıştır. Vaktiyesinde yazıldığı
gibi, yapılan kazı sonucunda da, medresenin doğu hücrelerinin talebe
hücresi değil, kiler-mutfak gibi işlevler içerdiği görülmüştür, Ayrıca bu
hücrelerin duvar açıklıklarına göre kapılarının avluya değil, dışarıya açıl
dığı ihtimali belirmiştir (Resim: 8,9).

boyu tespit

edilememiştir. Ayrıca

doğrultusunda

Avluda yapılan kazılarda, blok taş döşeli zeminin farklı kotlar vermesi ve bir kısmından su çıkması yüzünden, tamamının önümüzdeki kazı
dönemlerinde açılması uygun görülerek Du mevsim çaprazlama iki banda
yetinilmesi kararlaştırılmıştır. Medresenin doğu kanadı önündeki 3x8
m.lik bir alanla, avlunun orta mekanında kazı yapılarak zemin ve şadır
van açığa çıkarılmıştır. 3.30 m. çapındaki mermerden yapılmış yuvarlak
şadırvan havuzu ile etrafındaki döşeme taşları ve havuza su getiren
künkler temizlenmiştir (Resim: 10-12).
Kazı

sonucunda, havuzun suyunu tahliye eden kanalın VIII-IX no.lu
medrese hücreleri arasındaki giriş bölümünün altından hamama doğru
uzandığı; havuzun etrafındaki döşeme taşlarının avlu zemininden 40 cm.
daha yüksek tutulduğu anlaşılmıştır.
Son cemaat yeri, medrese hücreleri, şadırvan ve avlunun kazısından
sonra türbe ve caminin çevresinde oluşan taş ve toprak yığınları temizlenmiş, türbenin önündeki muhtes merdiven düzeltilmiştir.
HK-96 döneminde kazısı tamamlaiıan cami, medrese, avlu ve şa
dırvanın ± 0.00 kotuna göre tesviyesi yapılmış, daha sonra da ince temizliği gerçekleştirilmiştir (Resim: 13-15).
öncesinde avluda bulunan ve kazı sırasında ortaya çıkarılan
100 m' mimari malzemenin (taş-tuğla) nitelikli olanları restorasyonda kullanılmak üzere cami içine alınmış, moloz taşlarla kırık tuğ
lalar da kazı alanının kenarına istif edilmiştir.
5-

Kazı

yaklaşık

Kazı alanında dağınık vaziyette duran sütun parçaları ile sütun kaideleri son cemaat yerine taşınmıştır. Avlu ve medrese odalarındaki avluya ait zemin döşeme taşları bulundukları yerlere göre avluda tasnif edil-
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miştir.

Mihrabdan sökülüp cami içine

yayılan

mihrap

taşları

da koruma

altına alınmıştır.

Kurşunları

sökülen caminin kubbesi depremlerin de etkisi ile
çatlamış, bu çatlaklardan sızan yağmur ve kar suları yapıyı tehdit eder
hale gelmiştir. Kubbenin yıkılmasını önlemek amacıyla çatlaklara katkı
maddeli beton enjekte edilerek bu tehlike bir ölçüde giderilmiştir (Resim:
16-18).
6-

rını

I, II ve III no.lu medrese hücrelerinden çıkan zemin döşeme tuğlala
korumak amacıyla, üstleri 30 cm. kalınlığında toprakla kapatılmıştır.

Avlunun doğusunda açılan 3x8 m.lik alan, sızan suların birikmesi üzerine tekrar toprakla doldurulmuştur. Mihrab önü ile caminin muhtelif
yerlerinde defineciler tarafından açılan çukurlar kapatılmıştır.
Cami ile minarenin girişine geçici olarak birer kapı yapılmıştır. Yine
cami pencerelerinin beşinde eksik olan demir korkuluk şebekeleri yeniden yaptınlarak yerlerine takılmıştır.
7- Tel örgü içine alınan kül1iye yapılarının genel
sonra kazı ve onarım çalışmalarına son verilmiştir.

temizliğinden

tamamlanan cami, medrese, avlu ve şadırvanın ölçüleri
alınarak 1150 ölçeğinde rölöveleri çıkarılmıştır (Çizim: 2). Van Gölü'nün
devamlı yükselmesi göz önünde tutularak, kül1iyenin konum seviyesi ile
göl suyu seviyesini öğrenmek amacıyla ölçümler yapılmış, sonuçta külliye alanının göl seviyesinden 5.50 m. daha yüksek olduğu anlaşılmıştır.
8-

Kazısı

Kazı

ve restorasyon çalışmalarının her aşaması büyük bir titizlikle
dia, negatif ve video çekimleri ile tespit edilmiştir.
9- HK-96 kazı döneminde iki adet envanterlik eser bulunmuştur.
Bunlardan birisi XVI No.lu Hücre'de beşinci katmanda çıkan sırlı seramik kap ile diğeri havuzun içinde bulunan kemikten yapılmış bir
kalemtraştır (Resim: 19,20).
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Çizim 1: Hüsrev Paşa Külliyesi iıı sltu vaziyct

692

planı

+

t

t

+

HÜSREV

Çİzİm

PAŞA

KÜL iYESi

2: Hüsrev Paşa KülIiyesİ rölöve vaziyet
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Resim 1: Hüsrev Paşa Külliyesi, genel

Resim 2: Cami ve medresenin
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görünüşü

güneybatıdan görünüşü

Resim 3: Cami içinden bir

Resim 4:

Kazı

görünüş

öncesi medrese ve caminin durumu
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Resim S:

Kazı

öncesi avlu ve medresesi

Resim 6: i No.In batı medrese hücresinin in situ durumu
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Resim 7: Medresenin kuzey

Resim 8: Medresenin

kanaılı kazısı

doğu kanadı
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Resim 9: Medresenin

doğu kanndında mutfak

Resim 10: Avluda kazı çalışması
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ve

tanılı r

Resim 11: Avluda kazı çalışması

Resim 12:

Şudırvan alanının kazısı
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Resim 13:

Kazı sonrası

kuzey medrese hücreleri ve avlu

Resim 14:

Kazı sonrası

medrese ve caminin
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görünüşü

Resim 15: Kazı sonrası medresenin

Resim 16:

Onarım

batıdan görünüşü

öncesi, cami tmbbesindeki çatlaklar
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Resim 17:

Kulılıcdc onarım çalışmaları

Resim 18:

Onarım sonrası
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cami

kublıcsi

Resim 19: HK-96

kazısında çıkan

Resim 20: HK-96

kazısında

seramik

bulunan

kalemtraş
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